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PRZEDMOWA

Książka tropi metaforę w działaniu. Metaforę jako narzędzie myślenia moż-
na znaleźć w każdym obszarze życia; książka omawia wiele z nich: od poszcze-
gólnych dziedzin nauki (np. ekonomia, medycyna, biologia, fizyka, socjologia) 
czy teorii (np. teoria umysłu, teoria motywacji), do praktycznych aspektów 
życia (jak prawo, polityka, edukacja, psychoterapia, stawianie i rozwiązywanie 
problemów, perswazja). 

Nazwa „metafora” ma wiele różnych odniesień. W rozważaniach jej po-
święconych należy uważać, aby nie wpaść w pułapkę rozmycia znaczenia tego 
terminu. Uwzględnienie różnorodności, przy jednoczesnym zadbaniu o precy-
zję, stanowi wyzwanie; dlatego w tej książce zaproponowana została hybrydowa 
definicja tego pojęcia. Stanowi ona punkt wyjścia, nawiązując do klasycznego 
(arystotelesowskiego) opisu cech metafory i pozwala na uporządkowanie pre-
zentacji całej szerokiej panoramy zagadnień, nadając książce charakter inter-
dyscyplinarny. Metafora w działaniu nie jest zestawem poszczególnych teorii 
metafor; koncentruje się na zaprezentowaniu rozmaitych obszarów ludzkiej 
aktywności, które nie mogą się bez metafory obyć i opisuje te jej cechy, które 
są w tym działaniu istotne. Zauważyć należy, że metafora, o której tu mowa, 
kruszy ramy szkolnego stwierdzenia, że jest ona porównaniem, którego pozba-
wiono słowa „jak”. Tu metafora nie jest jedynie figurą retoryczną, ale zgodnie  
z koncepcją przyjętą w badaniach kognitywnych, jest sposobem myślenia. Może 
ujawniać się jako tradycyjnie rozumiana metafora słowna, jako model, analogia, 
przypowieść. Co więcej, jej nośnikiem nie musi być wyłącznie język, lecz także 
obraz, dźwięk i ruch. 

Książka omawia temat w kilku etapach – każdy z nich charakteryzuje motto 
zaczerpnięte z Hamleta.
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„Było to niegdyś paradoksem, ale w nowszych czasach okazuje się 
pewnikiem.1” – nawiązuje do swoistej kariery, jaką zrobiła metafora: od statusu 
pariasa na salonach filozoficznych i naukowych wzniosła się do poziomu gościa 
honorowego we wszystkich dziedzinach wiedzy. Świadczy o tym powstanie no-
wej dyscypliny – metaforologii – o niej i jej problemach traktuje część pierwsza. 
Zawiera ona również semiotyczno-kognitywną definicję struktury metafory, 
która będzie stanowiła punkt odniesienia dla dalszych rozważań, oraz krótką 
charakterystykę trzech koncepcji metafor oraz ich funkcji. 

„Cóż czytasz, mości książę? Słowa, słowa, słowa.” – analizuje rolę formy, 
czyli semiotyczną warstwę metafory. Okazuje się, że forma wcale nie funkcjonu-
je jak przezroczyste opakowanie, ale jest zapalnikiem, który uruchamia proces 
myślenia metaforycznego i, co więcej, wnosi swoje własne „znaczenie” w zna-
czenie metafory. Świadczą o tym metafory wizualne oraz obrazy metaforyczne.

„Gdzie mnie prowadzisz? Mów!” – pokazuje, jak głębokie są związki mię-
dzy metaforami a kulturą, archetypami oraz paradygmatami obecnymi w róż-
nych dziedzinach wiedzy. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, tymczasem 
zasiewają one w umysłach nie tylko treści powierzchowne, ale potrafią sięgnąć 
samych podstaw przekonań, które decydują o życiowych wyborach i ścieżkach 
postępowania. Przykłady dotyczą ważnych społecznie kwestii: małżeństwa, or-
ganizacji, dziennikarstwa oraz wybranych dyscyplin wiedzy: ekonomii i medy-
cyny. 

„Choć to szaleństwo, lecz jest w nim metoda.” – prezentuje metaforę 
jako użyteczne narzędzie, którym ludzie posługują się również na co dzień. 
Omówione zostaną cztery obszary: problemy (ich stawianie i rozwiązywanie) 
a metafora generatywna; psychologia i metafory temporalne; edukacja z meta-
forami eksplikacyjnymi i bootstrapingiem; oraz arsenał metaforyczny związany 
z perswazją i reklamą.

Literatura na temat tu poruszony jest tak obszerna, że w sposób nieunik-
niony dokonany jej przegląd cechuje pewna doza arbitralności, a nawet przy-
padkowości. Pomimo tych ograniczeń wyrażam nadzieję, że tekst spełni swój 
podstawowy cel, mianowicie zapozna z ostatnimi badaniami nad działaniem 
metafory, przedstawi odpowiednio szeroką definicję samego pojęcia, i w końcu 

1   Wszystkie cytaty pochodzą z: W. Szekspir, Hamlet, (tłum. Józef Paszkowski), Państwowy  
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968.
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zaprezentuje metaforę jako kreatywne narzędzie poznania niezastąpione przy 
rozwiązywaniu problemów, w przekazywaniu wiedzy, w perswazji czy tworze-
niu nauki. Wierzę też, że przyglądanie się podczas lektury tak wielu różnym me-
taforom sprawi, że wzrośnie u Czytelnika umiejętność wykorzystywania tego 
narzędzia w życiu wraz ze świadomością zagrożeń z niego płynących. 

W tekście przyjęto konwencję zapisywania metafor konceptualnych kapita-
likami zgodnie z przyjętą w literaturze tradycją. Przykłady podane są pomniej-
szoną czcionką, kursywą. Kursywą również zaznaczono wprowadzane po raz 
pierwszy nowe terminy. Oprócz tego za pomocą kursywy pragnę czasem zwró-
cić uwagę na to, że napisane w ten sposób wyrażenia są metaforami martwymi,  
a więc mają dwa znaczenia: dosłowne i przenośne. Z powodu zróżnicowania 
pod względem związku z zasadniczym tematem rozważań niektórych fragmen-
tów pracy, w tekście zastosowane zostały dwie wielkości czcionki. Mniejszą, 
oprócz dłuższych cytatów, zostały wydrukowane informacje, które rozwijają 
temat w sposób bardziej szczegółowy i nie są konieczne dla zrozumienia toku 
wywodu. Natomiast treści fakultatywne umieszczono w Dodatkach. Wszystkie 
tłumaczenia z języka angielskiego, gdzie nie podano tłumacza, zostały doko-
nane przez autorkę. Ze względu na bogatą bibliografię, nie została ona podana  
w przypisach, lecz na końcu książki.

Pragnienie napisania tej książki obudziło się we mnie, gdy razem z uczest-
nikami moich seminariów pochylaliśmy się nad różnymi aspektami metafor.  
Jej przygotowanie poprzedziły liczne lektury, wiele omawianych w nich idei za-
padło we mnie tak głęboko, że dziś nie potrafię już wskazać na ich pierwotne 
źródło. Czuję wdzięczność dla wszystkich, którzy poprzedzali mnie na drodze 
do poznania tego zagadnienia. Dlatego w pierwszej kolejności dziękuję naukow-
com tak licznie reprezentującym różne dziedziny wiedzy, przede wszystkim: 
filozofię, lingwistykę, filologię, psychologię i kognitywistykę, którzy wytrwale 
badali tajemnicę metaforyczności. Ich publikacje, dyskusje i wywiady z nimi 
były dla mnie inspiracją i motywowały do zgłębienia tego tematu. Profesorowi 
Januszowi Maciaszkowi pragnę serdecznie podziękować za poświęcenie czasu 
na lekturę niniejszej książki i podzielenie się cennymi uwagami. Szczególne po-
dziękowanie składam profesorowi Jackowi Malinowskiemu za wnikliwą i zara-
zem bardzo życzliwą ocenę. Dziękuję moim Bliskim, których miłość i wsparcie 
były nieocenioną pomocą w trakcie pracy. 





TŁO: PODSTAWY METAFOROLOGII

Było to niegdyś paradoksem,  
ale w nowszych czasach okazuje się pewnikiem.

Szekspir, Hamlet
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ROZDZIAŁ 1

 ZDZIAŁ 1

METAFORA JAK TLEN?

Metafora jest uważana za jedną z najbardziej fundamental-
nych struktur języka i poznania. 

Andrew Goatly

Co może pomóc ludziom w zrozumieniu nowości?
Co może pomóc w poznaniu nieznanego?
Co umożliwia „zobaczenie” tego, czego nigdy nie widzieli? 
Co może ich zachwycić, zabawić?
Co z drugiej strony może ludzi zwieść? A czasem bywa świadomie i celowo 

wykorzystane w tym celu? 
Jest sposób, aby uczynić to wszystko, ale nie od razu przychodzi nam do gło-

wy – ponieważ jest to metafora. Podobnie jak niewiele osób ma świadomość, 
że tlen stanowi 65% masy ciała człowieka, tak mało kto dostrzega, że język, za 
pomocą którego komunikuje się z innymi, przesycony jest metaforami. Powyż-
sze stwierdzenie może wywołać zdziwienie, ponieważ ani nie doświadczamy  
w naszych ciałach „tlenowej” lekkości, ani nie możemy wskazać tak wielu meta-
for, aby uznać je za dominujące w języku. Porównanie metafor do tlenu bazuje 
nie tylko na podobieństwie polegającym na niedostrzeganiu przez nas pewnych 
zjawisk, lecz sięga dalej, ponieważ ma obrazować, że tak jak potrzebujemy tle-
nu, aby żyć, podobnie potrzebujemy metafor, aby się komunikować, a nawet  
w ogóle myśleć. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat metafory w sposób oszałamiający 
zmieniły status: z figur retorycznych pełniących jedynie rolę przyjemnych, ale 
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po prawdzie zbędnych ozdób stylu, na ważny, a może nawet główny mechanizm 
myślenia. Kariera metafory zwieńczona została powstaniem nowej dyscypliny 
wiedzy, metaforologii. Jej cele określił Hans Blumenberg (2010): 

metaforologia usiłuje dokopać się do podstawowych struktur myśli, do podziemi, do od-
żywczych soków systematycznie krystalizujących, a także ma na celu pokazanie, z jaką 
odwagą umysł zanurza się w swoich obrazach i jak jego historia rzutuje na odwagę jego  
hipotez1. 

Metaforologia, jak każda nowa dziedzina, staje przede wszystkim wobec 
konieczności stworzenia własnego zbioru kategorii i własnego języka, w którym 
mogłaby wyrazić swoje problemy. Z konieczności, jak zobaczymy, język ten jest 
metaforyczny. 

O definiowaniu metafory

W jednym z listów do brata Vincent van Gogh pisał: „Czekają mnie ciężkie 
czasy, woda podchodzi wyżej, może dojdzie do ust, może jeszcze wyżej, trudno 
to teraz przewidzieć”. Przedstawienie uczuć przez artystę, który po kłótni z ojcem 
opuszcza dom rodzinny, nie posiadając żadnych środków do życia, oparte jest na 
podobieństwie, analogii zachodzącej między dwiema sytuacjami: gdy człowiek 
staje wobec przerastających go trudności i gdy czuje, jakby się topił. Van Gogh, 
tak jak wielu z nas, zamiast rozpisywać się szczegółowo o swych uczuciach, przed-
stawia obraz przywołujący szereg skojarzeń i dzięki niemu, w sposób zwięzły, wy-
raża całe bogactwo swych stanów, myśli i emocji. Spojrzenie na sytuację artysty 
poprzez pryzmat metafory grożącego mu potopu umożliwia pełniejsze i szybsze 
jego zrozumienie. 

Wszystkie metafory można potraktować jako spojrzenie na coś poprzez pry-
zmat czegoś innego. Jednocześnie można je nazwać wypaczeniem typowych sko-
jarzeń percepcyjnych (por. Ricoeur, 1978). 

1   ‘Metaphorology’ seeks to burrow down to the substructure of thought, the underground, the 
nutrient solution of systematic crystallizations; but it also aims to show with what ‘courage’ 
the mind preempts itself in its images, and how its history is projected in the courage of its 
conjectures (s. 5).

Inne funkcje metafory

Trop literacki
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Co pozwala nam rozpoznawać metafory i odróżniać je od języka dosłowne-
go? Zdolność rozpoznawania metafor jest niewątpliwie powszechna. Zapewne 
tak, jak nauczyliśmy się rozpoznawać krzesła, psy, auta i inne obiekty czy zjawiska 
w otaczającym nas chaosie bodźców, nasza zdolność rozpoznawania metafor zo-
stała nabyta dzięki temu, że ktoś podał dość powszechne przykłady metafor, np.:

Twoja mama jest aniołem – mówi tata, gdy mama przynosi mu kawę do łóżka;
Twój tata jest rycerzem – mówi mama, kiedy tata pomaga jej przejść po kładce; 

oraz wyjaśnił nam, gdy prawdopodobnie protestowaliśmy, nie widząc białych 
skrzydeł czy zbroi, że są to metafory. Te pierwsze w naszym życiu przykłady zde-
finiowane ostensywnie stają się wzorcami i stanowią punkt wyjścia do dalszego 
porządkowania doznań. Umiejętność dostrzegania metafor (jak i krzeseł) ukształ-
towała się dzięki naszej zdolności do myślenia analogiami, czyli metaforami wła-
śnie, gdzie kluczowym momentem w rozpoznawaniu i klasyfikowaniu obiektów 
jest uchwycenie pewnego podobieństwa do wzorca. Na tym też bazuje metafora. 

Niestety metoda ta okazuje się zawodna, gdyż „pewne podobieństwo” może 
zachodzić w zasadzie między dowolnymi obiektami. W procesie nauki języka  
u dzieci widać wyraźnie pułapki tej metody, choć jednocześnie ujawnia się ich 
twórcze i świeże podejście do języka, o czym świadczą przykłady czterolatków: 

Przy tej piosence moje usta tańczą;
Nie chcę mieć gołej głowy, kiedy dorosnę;
Nie chcę złamać ci serca, ale muszę już iść.

W pułapkę tą dali się złapać sami badacze, którzy wychodząc od własnych 
intuicji, formułują definicje tak różne, że to samo wyrażenie według jednych jest,  
a według innych nie jest metaforą, na przykład Philip Wheelwright (1968) uzna-
je za metafory tylko takie wyrażenia, których nie można sparafrazować, więc 
według niego nie jest metaforą: Sally jest bryłą lodu, ponieważ posiada parafrazę: 
Sally jest nieemocjonalna. Z drugiej strony zwolennicy podejścia substytucyjnego 
jak John Searle (1980) uważają, że każde znaczenie metaforyczne może być wy-
rażone w sposób dosłowny, zatem powyższe zdanie jest przykładem metafory, 
zresztą szeroko przez niego omawianym. 

Podanie precyzyjnej definicji metafory nie jest łatwe także z tego wzglę-
du, że rozmaite podejścia reprezentują różne dziedziny wiedzy, w skutek czego  
stosują odrębną terminologię i wychwytują odmienne cechy tego zjawiska.  
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Na wielką różnorodność wskazują chociażby poniższe określenia metafory:

Metafora jest wyrażeniem językowym, w którym wyraz lub fraza zastosowane są do czegoś, 
do czego nie stosują się w sposób dosłowny, w celu zasugerowania podobieństwa2.

Metafora jest porównaniem nie wprost, implicite (Ortony, 1980, s. 1).

Metafora jest wyrażeniem językowym, w którym przynajmniej jedna część wyrażenia jest 
przeniesiona z jednej dziedziny zastosowania (dziedzina źródłowa), gdzie jest powszechnie 
spotykana, na inną (dziedzina docelowa), gdzie jest niespotykana, albo niezwykła w czasie, 
kiedy metafora była nowa (Bailer-Jones, 2001, s. 114).

Metafora jest wyliczonym błędem kategorialnym. […] Metafora, jak się wydaje, jest kwestią 
nauczenia starego słowa nowych sztuczek – zastosowania starej etykiety w nowy sposób 
[…] metafora jest flirtem między predykatem z przeszłością a obiektem, który poddaje się, 
protestując. […] Gdzie jest metafora tam jest konflikt (Goodman, 1976, s. 69).

Metafora jest specjalnym sposobem zmiany kategorii rzeczy, poprzez narzucanie im niezwy-
kłego i niespodziewanego kontekstu (Whittock, 1990, s. 19).

Metafora polega na opozycji werbalnej (przeciwstawieniu słów), w którym są dwa poziomy 
znaczeń (Beardsley, 1962, s. 294).

Metafora jest albo porównaniem relacji, albo porównaniem atrybutów, albo jest wielowąt-
kowym powiązaniem między dziedzinami (Gentner, 1988, s. 171–173).

Metafora jest zjawiskiem związanym z poznaniem(Lakoff, Johnson, 1980).

Definicja metafory jako porównania implicite dwóch rodzajów zdarzeń lub rzeczy, zgodna 
z Arystotelesem i Kövecsesem, prowadzi do poszukiwania słów lub fraz, które takie właśnie 
porównanie implikują. Definicja metafory jako postrzegania, mówienia, myślenia lub do-
świadczania czegoś w kategoriach czegoś innego, zgodna z Semino i Burke, wymaga przyję-
cia jakiejś odmiennej strategii (Ritchie, 2013, s. 11).

Jonathan Dunn (2015) wyróżnił i opisał trzy rodzaje metafor, stosując dwa 
kryteria: (1) stałości kontekstualnej oraz (2) istnienia odwzorowania (czyli rela-
cji miedzy dziedzinami). Żadnego z tych kryteriów nie spełniają wypowiedzi na-
zwane przez niego metaforami interpretywnymi. Oto kilka podanych przez Dunna 
przykładów metafor interpretywnych: 

2   Webster Dictionary.
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Tamta dziewczynka jest psem. 
Plamy na dywanie przetrwały każdą zmianę imienia. 
Lecz na horyzoncie jest obłok kurzu. 

Metafory konceptualne (Dunn nazywa je Metafory Źródło-Cel) spełniają 
obydwa kryteria:

Ogólnie nasza polityka powinna polegać na budowie naszego państwa cegła po cegle. 
Teraz to będzie wielki skok naprzód. 
W końcu znalazł klucz do problem. 

W końcu metafory nazwane przez niego modulowanymi spełniają pierwsze 
kryterium, to znaczy zachowują stabilność kontekstową, lecz nie spełniają dru-
giego, czyli brak w nich odwzorowania źródła w cel:

Policjant kierowca rzucił Janie badawcze spojrzenie. 
Pielęgniarki są tak zapracowane, że zostały nazwane kijankami. 
Nagle się uśmiechnął, ale w jego oczach wciąż utrzymywał się smutek.

Dunn zbadał eksperymentalnie, jaki rozkład rodzajów metafor jest cha-
rakterystyczny dla trzech głównych teorii: Teorii Relewancji (TR), Teorii Me-
tafory Pojęciowej (TMP) oraz Filozofii Języka (FJ). Okazuje się, że TR oraz 
FJ badają głównie metafory interpretywne; a TMP, zgodnie z nazwą, zajmuje 
się przede wszystkim metaforami pojęciowymi. Natomiast metafory modulo-
wane są w pewnym stopniu przedmiotem zainteresowania wszystkich trzech 
podejść. Dunn przeanalizował dodatkowo inny podział metafor na werbalne 
(Ceny wystrzeliły w górę), typu A jest B (Julia jest aniołem) oraz pozostałe (dia-
menty oczu). Tu także zarysowało się znaczne zróżnicowanie wśród analizowa-
nych przez poszczególne teorie przykładów. TR zdecydowanie lubi metafory  
A jest B, unikając tzw. pozostałych, TMP skupia się w dużej mierze na metafo-
rach werbalnych, w końcu FJ poddaje analizie wszystkie, ale w różnym stop-
niu od A jest B, poprzez werbalne aż do pozostałych. Również Marcus Tendhal 
(2009) zauważa, że: 

różne perspektywy często koncentrują się na pewnych rodzajach metafor i ignorują inne, 
czyli mają jedynie na myśli jeden szczególny rodzaj metafory, formułując uogólnione 
stwierdzenia o metaforze (Tendhal, 2009, s. 139).
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Powyższe spostrzeżenia wyjaśniają przynajmniej w pewnej mierze, dlaczego 
istota metaforyczności zdaje się umykać, kiedy próbuje się dokonać syntezy po-
szczególnych teorii. Fakt, że liczne teorie metafor przyjęły różne punkty widzenia 
i postawiły sobie odmienne cele sprawił, że znalezienie wspólnego mianownika 
stało się często niełatwe. Stopniowo doprowadziło to do niemożności porozu-
mienia się co do istoty metaforyczności samych badaczy tego zjawiska. Na ten 
fakt zwrócili uwagę między innymi Cameron (2003) oraz Semino et al. (2004). 
Odwoływanie się do intuicji było traktowane jako ostateczna instancja rozstrzy-
gająca jeszcze w 1994, kiedy Goldblum i Margalit zastosowali test klasyfikacji 
(open-class test) do metafor, natomiast w XXI wieku okazało się niewystarczają-
ce. Wspólne intuicje przestały istnieć, zabrakło jednocześnie zgody co do tego,  
co można uznać za metaforę. Co gorsza, w gęstwinie rozmaitych podejść do tego 
zagadnienia, rozmyły się nawet same kryteria identyfikacji metafor. Stan rzeczy 
wrócił do punktu wyjścia, kiedy to Max Black (1979) stwierdził, że „Każde kryte-
rium na wykazanie obecności metafory nawet prawdopodobne, może się okazać 
w pewnych sytuacjach zawodne” (s. 35). Black uznał, że metody poszukiwania 
niezawodnego sposobu wykrywania metafor obciążone są błędem a problem jest 
analogiczny do tego, jaki towarzyszy rozpoznawaniu żartów śmiesznych i odróż-
niania ich od nieśmiesznych:

Nawet jeśli dla jasności wprowadzimy konwencję, że podnoszę palec zawsze, gdy żartuję, 
to przecież mogę zażartować, podnosząc palec, gdy wcale nie żartuję. I mogę użyć metafory 
jako znaku, że mówię metaforycznie, co mogło znaczyć, że wcale nie mówię metaforycznie 
(Black 1979, s. 34 ).

Wobec takiego stanu rzeczy, bez jednoznacznych odpowiedzi pozostaje cały 
szereg pytań związanych z metaforą: od najprostszych, związanych na przykład 
z częstotliwością ich występowania, do bardziej złożonych, jak pytanie o relację 
między językiem metaforycznym a myśleniem.

Jedną z prób zaradzenia tej sytuacji jest MIP (Method for Identifying Metapho-
rically Used Words in Discourse) – metoda identyfikacji słów użytych metaforycz-
nie w dyskursie opracowana przez tzw. Pragglejaz Group (2007). Metoda ta polega 
na dość żmudnym przejściu po kolei punktów procedury „identyfikacji metafor”. 
Poszczególne punkty podane są w Dodatku 1. Na podwaliny każdej teorii skła-
dają się pojęcia przyjęte jako intuicyjne, czyli pojęcia pierwotne lub pojęcia zde-
finiowane. MIP ma wesprzeć i rozjaśnić intuicyjne rozumienie metaforyczności,  
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zapewniając konkretny sposób postępowania, jeśli w danym przypadku akurat 
dla różnych badaczy co innego jest metaforą. Propozycja ta może być dość de-
speracką próbą ratowania racji istnienia dziedziny nazwanej metaforologią. Oka-
zało się bowiem, że wyjęcie różnych koncepcji metafory z miejsca ich narodzin  
i zestawienie razem nie stworzyło spójnej całości, o jakiej marzyli metaforolodzy.  
Wręcz przeciwnie, przyniosło kłopoty związane z samym pojęciem metafory. 

Wiara, że nowa dyscyplina (metaforologia) okaże się celowa i płodna każe 
szukać dalszych środków zaradczych. Wydaje się, że w takiej sytuacji pomóc 
mogą dwa rozwiązania, po pierwsze można sięgnąć do określenia metafory, 
które jest już osadzone w tradycji i uwzględnia zarazem jej najistotniejsze ce-
chy – postulat ten zrealizowany jest w następnym rozdziale zawierającym opis 
struktury metafory jako zjawiska semiotyczno-kognitywnego. Po drugie moż-
na stworzyć pojęcie nadrzędne, które swym zakresem obejmie rozmaite zjawi-
ska językowe i niejęzykowe nazywane w literaturze metaforą. Taka propozycja 
stanowić będzie podsumowanie całości rozważań i przedstawiona zostanie na  
końcu książki. 

Trzy koncepcje metafory

Zanim przedstawiona zostanie semiotyczno-kognitywna struktura metafory 
dobrze będzie zapoznać się z trzema głównymi nurtami badań nad metaforą: 

Podejście semantyczne

W ujęciu semantycznym metafora przedstawiana jest jako wyrażenie języ-
kowe postaci „A jest B”, w którym sugeruje się istnienie podobieństwa między  
A i B, co prowadzi do przeniesienia atrybutów związanych z B na A (zauważmy,  
że Lakoff i Johnson nazywają ten typ metaforą językową, linguistic metaphor). 
Warto podkreślić, że w powszechnej świadomości metafora funkcjonuje jako zja-
wisko semantyczne właśnie.

Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku filozofowie i językoznawcy (np.: 
Richards, 1936; Beardsley, 1962; Black, 1962) zaczęli zmieniać swoje nastawienie  
do metafory. Szczególnym adwokatem metafory stał się Max Black, który  
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przekonywał, że ma ona swoje własne znaczenie. Dostrzegł, że znaczenie meta-
foryczne jest wynikiem interakcji dwóch systemów utartych skojarzeń (associated 
commonplaces) związanych z pierwotnym i wtórnym tematem metafory. Z kolei 
Monroe C. Beardsley uznał, że dosłowna absurdalność metafor wywołuje me-
taforyczny skręt (metaphorical twist). Uriel Weinreich (1966) i Samuel R. Levin 
(1977) wskazali na fakt, że ta absurdalność włącza opcję ograniczania znaczenia, 
czyli liczby obiektów, do których wyrażenia mogą się odnosić oraz rodzajów in-
nych wyrażeń, z którymi mogą się łączyć.

Podejścia semantyczne miały tą zaletę, że traktowały metaforę poważnie, ale 
miały też wadę. Zakładały bowiem, że wszystkie metafory potraktowane dosłow-
nie są fałszywe i absurdalne. Jednak Ted Cohen (1976, s. 253) pokazał, że tak nie 
jest, podając kontrprzykłady:

Żaden człowiek nie jest wyspą.
Anchorage jest zimnym miastem.

Ponadto nieprawdziwe też okazało się założenie, że znaczenie metafory to po 
prostu pewne cechy „zawarte” w dosłownych znaczeniach wyrażeń wchodzących 
w jej skład. Usiłując uniknąć tej pułapki, Black mówił o skojarzonych banałach.  
W poszukiwaniu teorii uwzględniającej powyższe zastrzeżenia zwrócono się albo 
w stronę pragmatyki (Grice, 1975; Searle, 1994; Martinich, 1984), albo tzw. teo-
rii non-kognitywnej3 (Davidson, 1978). Jako, że ta ostatnia odrzucała pojęcie 
znaczenia metaforycznego4, przybliżymy tu jedynie podejście pragmatyczne. 

Podejście pragmatyczne

Pragmatyczna analiza komunikacji za pomocą metafor zakłada, że mówią-
cy „koduje” za pomocą zdania metaforycznego to, „co ma na myśli”. A kiedy  
odbiorca, dekodując dochodzi do tego, co mówiący „ma na myśli”, to cały proces  

3   Według teorii non-kognitywnej (Reimer i Camp, 2006) metafora nie niesie ze sobą żadnej 
treści poznawczej, tzn. jest beztreściowa. W prywatnej korespondencji prof. Janusz Macia-
szek zwraca uwagę na fakt, że teoria Davidsona jest teorią przyczynową, tj. metafora (oczy-
wiście językowa) oddziałuje na słuchaczy przyczynowo, co jest częściowo do pogodzenia  
z przyjętą perspektywą.

4   Warto podkreślić, że D. Davidson skupił uwagę na zmianie perspektywy, jaką niesie ze sobą 
metafora. 
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komunikacji zwieńczony jest sukcesem. Zrozumienie metafor gwarantować 
miały pragmatyczne reguły konwersacyjne, bowiem to one pozwalają uporać się 
z następującym paradoksem: w wypowiedziach metaforycznych, jak i w ogóle  
w języku niedosłownym, mamy do czynienia z nieustawiczną zagadką: jeśli mó-
wiący nie ma na myśli tego, co znaczą dosłownie wypowiedziane przez niego sło-
wa czy zdania, to skąd odbiorca wie, co nadawca właściwie ma na myśli? 

Nie można odpowiedzieć na to pytanie, opierając się wyłącznie na semanty-
ce. Jako że skuteczność komunikacji za pomocą języka niedosłownego jest fak-
tem, to za tym sukcesem muszą stać reguły pragmatyczne. Grice jako pierwszy 
zaproponował system reguł konwersacyjnych mających rozwikłać tą sprzecz-
ność. Eksploatacja jednej z nich – reguły jakości: Mów prawdę! – pozwala według 
niego na komunikowanie się za pomocą metafor. 

Jak pokazały powyższe przykłady Cohena, metafory niekoniecznie są zdania-
mi fałszywymi. Fakt ten uwzględnia teoria relewancji Sperbera i Wilsona (1986), 
która proponuje, aby zamiast regułę jakości wykorzystać w celu wyjaśnienia feno-
menu komunikacji metaforycznej regułę relewancji: Mów do rzeczy!

Dalsza analiza pragmatyczna metafor (por. Rybarkiewicz, 1998) poda-
je oprócz reguły relewancji jeszcze dwie reguły, które wykorzystywane są  
w komunikacji metaforycznej. Są to: reguła rekonstruowalności – która po-
zwala w procesie interpretacji metafory na dodanie pominiętej w konkretnej 
wypowiedzi brakującej części metafory – oraz reguła (*), która jest pragma-
tycznym odpowiednikiem faktu, że umysł człowieka działa porównując. 
Wszystkie te pragmatyczne analizy są zamierzone jako racjonalne odtworzenie 
procesu komunikacji i jako próba wyjaśnienia źródeł jej skuteczności. Nie pre-
tendują one do roli opisu sposobu, w jaki ta komunikacja rzeczywiście może  
przebiegać.

Warto na marginesie zauważyć, że u podstawy teorii pragmatycznej leży 
założenie, że to język dosłowny jest pierwotnym środkiem komunikacji i że 
metafory rozumiane są dzięki „tłumaczeniu” na język dosłowny (jest więc 
odmianą podejścia substytucyjnego). Stąd wysunięto hipotezę, że proces ro-
zumienia metafor musi trwać dłużej niż rozumienie wypowiedzi literalnych. 
Może się to wydać zadziwiające, ale hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia 
empirycznego. Długość czasu potrzebnego na rozumienie metafor w porów-
naniu z długością czasu potrzebnego do zrozumienia języka dosłownego nie 
różni się znacząco. Ostatnie badania: Blasko i Connine (1993), Brisard et al. 



22        kognitywistyka

  Tło: podstawy metaforologii  

(2001), Gentner i Wolff (1997), Giora (2002) (za: Camp, 2006) potwierdzają  
w zasadzie to, co każdy użytkownik języka prawdopodobnie już odczuł: rozu-
mienie nowych i nieznanych wcześniej metafor przebiega wolniej niż metafor 
znanych i języka dosłownego. Ponadto nowe metafory adekwatnie dobrane 
(apt) docierają szybciej niż wyszukane i gorzej dobrane.

Inny typowo pragmatyczny aspekt metafor – kontekst – stał się osią analizy 
kontekstualistów (np. Recanati, 1995), którzy uznali, że metafora należy do sze-
rokiej kategorii pragmatycznej intruzji w to, „co się mówi”. Pragmatyczna intruzja 
polega między innymi na wzbogaceniu treści w oparciu o kontekst. Jak zauważyła 
Elisabeth Camp (2006), kontekstualiści uświadomili innym badaczom, że meta-
fora działa i że jest w powszechnym, codziennym użyciu. Ta nagle uświadomio-
na powszechność metafor zrodziła pytania odnośnie funkcjonowania umysłu  
i myślenia w ogóle. Co jest w nim takiego, co sprawia, że to metafora jest natu-
ralnym sposobem komunikacji? Czy metafora jest podstawą myślenia? Pytania 
te spowodowały przeniesienie głównego nurtu badań nad metaforą z lingwistyki  
i filozofii do psychologii i kognitywistyki. 

Podejście kognitywistyczne

Czy metafora jest podstawą myślenia? Od chwili wydania książki Metafory 
w naszym życiu (Metaphors We Live By) (1980) przez George’a Lakoffa i Marka 
Johnsona, zaczęła narastać tendencja, aby sądzić, że całe nasze myślenie (i idąca 
za nim mowa) bazuje na metaforze. Zatem, to nie jest tak, że musimy przekładać 
pojawiające się czasem wyrażenia metaforyczne na język dosłowny, aby je zrozu-
mieć. Co więcej, nie jest też tak, że proces rozumienia metafor „naśladuje” proces 
rozumienia języka dosłownego. Jest wręcz odwrotnie: to język dosłowny „podle-
ga obróbce” na wzór języka metaforycznego (Lakoff i Johnson, s. 4). Na dowód 
tego autorzy wskazują na łatwość, z jaką mówimy na przykład:

Zaatakował słabe punkty argumentacji Janka.
Zmasakrował go w tej dyskusji.
Nie ma o co kruszyć kopii. 
Poddał się pod naciskiem argumentów rozmówcy.
Wytoczył najcięższe działa w postaci nieodpartych argumentów.
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Tego typu zdania ujawniają pewną ukrytą pod warstwą codziennego języka  
metaforyczną konceptualizację dyskusji: dyskusja to wojna. Wyrażenia 
słowne kodują, według autorów, metafory konceptualne i są jedynie realizacją tych  
metafor. 

W tej perspektywie metafora jest w istocie myśleniem o jednej rzeczy (X),  
w kategoriach innej (Y) a w warstwie językowej przejawia się to w konkretnym 
użyciu słowa lub fragmentu tekstu. Zwykło się nazywać X celem (target) albo te-
matem (topic), a Y źródłem (source) albo nośnikiem (vehicle). Ponadto istotną ce-
chą tego myślenia o X jako o Y jest odwzorowanie / rzutowanie (mapping).

Według podejścia kognitywnego podstawowy system pojęciowy ma być 
ze swej natury metaforyczny. Dotychczas ważne rozróżnienie metafor języko-
wych na żywe (nowe, świeże), np. Ta ustawa nie jest pigułką na migrenę i martwe 
(skonwencjonalizowane, zamrożone, skostniałe), np. noga stołu, czas przeleciał, 
przestało być istotne. Dla Lakoffa i Turnera (1989) metafora może w warstwie 
językowej być martwa, ale wciąż posiada potencjał konceptualny, chociaż tylko 
żywe mogą nas zaskoczyć a ich rozumienie wymaga aktywności. Czy z tego wyni-
ka, że oddziałują z większą siła? Wręcz przeciwnie – twierdzą autorzy – skonwen-
cjonalizowane, systemowe, niezauważane metafory martwe oddziałują silniej, bo  
w sposób podświadomy na nasze myślenie. Jednym z ważniejszych odkryć kogni-
tywnego podejścia do metafory jest zauważenie, że zazwyczaj źródła metafor są 
konkretne, natomiast abstrakcyjne dziedziny docelowe dobierane są nieprzypad-
kowo i systemowo; obie dziedziny powiązane są tematycznie. Ich główny motyw 
przewodni tworzący metaforę konceptualną przyjęto zapisywać drukowanymi 
literami (kapitalikami), na przykład ważny jest wysoko. Ogólnie, metafory 
konceptualne traktowane są dwojako: (1) jako proces poznawczy (metaphorical 
processing) – metafora jest procesem poznawczym, gdy jedno pojęcie (mental en-
tity) jest odwzorowane (mapping) w drugie, dzięki temu może być zrozumiane; 
(2) jako struktura poznawcza (conceptual metaphor).

Kognitywna teoria metafory otworzyła furtki do badań w wielu dziedzinach. 
Przedefiniowanie metafory spowodowało, że językoznawcy otrzymali narzędzia 
do analizy wyrażeń takich jak: rzucić okiem, podejść do egzaminu, stawić czoła 
problemom i innych dziwnych, poetyckich sformułowań obecnych w języku co-
dziennym. Natomiast psychologia, socjologia, a także metodologie różnych nauk 
zaczęły stosować metaforę konceptualną jako narzędzie badawcze: wiele ich wy-
ników zostanie przytoczonych w dalszej części tej książki.



24        kognitywistyka

  Tło: podstawy metaforologii  

Główne założenia kognitywnej teorii metafor wyrażają dwa przekonania, po 
pierwsze że język, jak każda inna aktywność ludzka, jest głęboko osadzony nie tyl-
ko w kulturze, ale też w cielesności człowieka (Lakoff i Johnson, 1980; Jackendoff, 
1996: Ungerer i Schmid, 1996; Kovecses, 2002). Okazuje się, że to, jak ciała ludzi 
wchodzą w relacje czasowo-przestrzenne ze światem, silnie wpływa na sposób, 
w jaki tworzą i rozumieją oni język. Zależność ta nazywana jest antropocentrycz-
nym i ucieleśnionym (embodied) parametrem konceptualizacji, czyli rozumienia.  
Parametr ten wyjaśnia na przykład, dlaczego ludzie powszechnie łączą wyrażenia 
określające dobry (zły) nastrój z wyrażeniami odnoszącymi się do ruchu w górę 
(dół) lub lekkością (ciężarem). Po prostu nasze ciała tak reagują. Wynika z tego, 
że podstawą myślenia metaforycznego jest subiektywne, choć podzielane przez 
innych doświadczanie rzeczywistości. Dzięki wspólnemu dziedzictwu biologicz-
nemu konceptualizacja za pomocą metafor zdaje się być uniwersalna. Natomiast 
pewne rozwarstwienie wśród metafor tworzą różnice kulturowe. 

Drugą ważną cechą podejścia kognitywnego jest uznanie metafory za me-
chanizm myślenia. Metafory językowe są przejawami metafor konceptualnych, 
które według zwolenników tej koncepcji są strukturą inherentną dla naszego sys-
temu pojęciowego powstającą w wyniku procesów odwzorowania. Metafora nie 
jest jedynie zjawiskiem językowym, ale jest przede wszystkim procesem, który 
poprzez pojęcia nadaje strukturę światu i wpływa na sposób jego doświadczania. 
Proces ten łączy się zarówno z ciałem i jego doznaniami, jak i z umysłem i zdol-
nością do snucia wyobrażeń. Ponadto przebiega on między dwiema dziedzinami: 
źródłową (source domain) i docelową (target domain). 

Podejście kognitywistyczne przyniosło zasadniczą zmianę w ocenie meta-
fory. Jeśli można by było przedstawić historię zainteresowania człowieka meta-
forą jako kilka haseł, na których ogniskowała się uwaga badaczy, to przed epoką 
kognitywistyczną tworzyłyby one piramidę: 

 

Rys. 1.1. Piramida badań nad metaforą przed epoką kognitywistyczną  
Źródło: opracowanie własne
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Jako trop literacki uważano często metaforę za skrócone porównanie, w którym 
po prostu pomija się słowo „jak”. Obecnie wyglądałaby ona raczej tak:

Rys. 1.2. Piramida badań nad metaforą w epoce kognitywistycznej  
Źródło: opracowanie własne

Mówiąc metaforycznie, metafora jest fundamentem naszego myślenia przy-
najmniej z czterech powodów:
1.  Metafora przenosi strukturę znanej dziedziny na dziedzinę nieznaną, w ten 

sposób wyjaśnia ją i organizuje;
2.  Metafora skutkuje zobaczeniem strukturalnych podobieństw między dzie-

dzinami w niej zestawianymi, przede wszystkim w oparciu o szeroko pojęte 
doświadczenie, a nie samo znaczenie wyrazów;

3.  Metafora ma dalsze skutki w postaci szerszej (re)organizacji dziedziny doce-
lowej wykraczającej poza początkowe podobieństwo; 

4.  Metafora wpływa na sposób spostrzegania, niejako „tworząc” rzeczywistość 
doświadczaną. 
Pomimo, że teoria metafory konceptualnej okazała się niezwykle inspiru-

jąca w wielu, czasem odległych dziedzinach badawczych, to dla samej ogólnej 
teorii metafory jest niewystarczająca. Na przykład Camp (2007) zaleca, aby bar-
dzo ostrożnie wyciągać wnioski odnośnie języka, myślenia i samej metafory na 
podstawie metafor martwych. Zdaniem wielu, Lakoff i Johnson uczynili to zbyt 
pochopnie, ponieważ w momencie, kiedy metafory ulegają leksykalizacji, czyli 
zamrożeniu, stając się martwe, to nie podlegają takim procesom jak metafory 
żywe (Keysar et al., 2000). Dzieje się tak nawet wówczas, gdy potrafimy jeszcze 
wskazać metaforyczne pochodzenie wyrażenia. Fakt, że dane wyrażenia były 
pierwotnie użyte metaforycznie nie wskazuje wcale na to, że obecne ich stosowa-
nie pociąga za sobą kognitywny, metaforyczny proces polegający na odwzorowa-
niu jednej dziedziny w drugą (Camp, 2006). 

Fundament myślenia 

Trop literacki



26        kognitywistyka

  Tło: podstawy metaforologii  

Jednak nawet przeciwnicy radykalnej koncepcji Lakoffa, według których lu-
dzie mogą o różnych tematach myśleć w sposób bezpośredni bez uciekania się do 
metafor, często wyrażają przekonanie, że metafory bardzo silnie odciskają swoje 
piętno na strukturze myślenia oraz że umożliwiają myślenie o abstrakcjach (war-
to tu zauważyć, że w przeciwieństwie do Lakoffa mają na myśli jedynie metafory 
żywe). Zastrzeżenia powyższe warto jednak mieć na uwadze, szczególnie wobec 
stwierdzenia umieszczonego na początku jako motto: „Metafora jest uważana za 
jedną z najbardziej fundamentalnych struktur języka i poznania” (Goatly, 2007, 
s. 21–22).

ROZDZIAŁ 2
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ROZDZIAŁ 2

SEMIOTYCZNO-KOGNITYWNA STRUKTURA METAFORY

Czytając o historii niektórych dziedzin nauki, niejednokrotnie daje się zauwa-
żyć, że zwalczające się stanowiska, często po długim okresie wzajemnego niezro-
zumienia, nagle łączyły się w jedną spójną teorię. Podobna sytuacja przydarza się 
właśnie się w metaforologii. Odrębne i jak się wydawało nie do pogodzenia analizy 
językowe z jednej strony i podejście kognitywistyczne z drugiej, pomału zaczyna 
łączyć nowa perspektywa wyznaczona przez coraz powszechniejsze przekonanie, 
że nie mamy do czynienia z wieloznacznością terminu „metafora”, gdy każda teoria 
przypisuje temu terminowi swoje własne rozumienie, lecz z jednym wystarczają-
co pojemnym pojęciem. Znaczenie terminu „metafora” zaczyna być poszerzane 
tak, aby uwzględnić fakt, że jest ona zjawiskiem semiotycznym (językowym), któ-
remu towarzyszy uzgodnienie dziedzin na poziomie poznania (kognitywnym),  
(np.: Gentner et al., 2001; Haglund, 2013; Rybarkiewicz, 1997; 1998). 

Jednak metaforologia ma jeszcze jedną cechę wspólną z innymi naukami, 
zwłaszcza tymi o długim rodowodzie. Jej historia kołem się toczy a idee, które ucho-
dzą za nowe, zostały już wcześniej dostrzeżone. I tak u Arystotelesa znaleźć można 
słowa świadczące o tym, że widział on w metaforze zjawisko o podwójnej naturze: 

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 analogii5. 

Stagiryta uwzględnił oba aspekty istotne dla wspomnianych, nowych teorii: 
językowy, mówiąc o przeniesieniu nazwy oraz poznawczy, wskazując na analogię 
jako zasadę przeniesienia. Tym samym uznać go należy za prekursora współcze-
snych badań. 

5   Arystoteles, Poetyka, 1457b.
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Poniższa charakterystyka wpisuje się w ten prąd płynący od Stagiryty, w toku 
dziejów rozdzielony na osobne strugi i teraz znów scalany w jeden semiotyczno-
-kognitywny nurt. Zaprezentowana struktura metafory ma pomóc w rozumieniu 
metafory w działaniu, dlatego pozbawiona jest zbędnych w tym kontekście ele-
mentów.

Relacja semiotyczna: przeniesienie

Przeniesienie znaku poza zwykły kontekst jego użycia związane jest z nie-
standardową konkatenacją, czyli zestawieniem znaków. Powoduje ono niespójność 
semantyczną. Dla ułatwienia, można mówić o znakach imigrantach i tubylcach.  
Znak tubylczy jest fragmentem szerszego kontekstu wypowiedzi, znak imigrant 
nie jest z nim związany. 

Często za tym, który znak w konkretnym przypadku uznajemy za imigranta 
stoją reguły pragmatyczne. Obserwujemy np. regułę, która odzwierciedla naszą 
skłonność do tego, aby raczej uznawać za tubylca (podkreślony):

(1) rzeczownik w mianowniku: Nieba plusk
Mówimy o dźwięku – plusku deszczu.

(2) rzeczownik, gdy do wyboru jest przymiotnik: Krzaczaste brwi
Mowa o gęstych brwiach.

(3) podmiot zdania orzecznikowego: Jego żona jest lokomotywą. 
Chodzi o żonę, której niektóre cechy przypominają cechy lokomotywy (jest siłą napędową, 
że ma moc, aby ciągnąć wiele rzeczy, że działa według raz wyznaczonego planu, jak lokomo-
tywa jedzie po wyznaczonym torze…) 

Oczywiście można pomyśleć o takim kontekście sytuacyjnym użycia tych 
metafor, w którym imigrantami staną się dotychczasowi tubylcy, choć wymaga to 
większej wyobraźni i być może nawet poetyckiego nastroju. 

(4) Nieba plusk. 
O niebie odbijającym się w tafli pluskającej wody – mowa o niebie, nie o dźwięku.

(5) Krzaczaste brwi.
O rzędach krzewów przypominających kształtem brwi rosnących na klombie przywołują-
cym na myśl twarz – mowa o krzakach.



kognitywistyka        29

   Rozdział 2. Semiotyczno-kognitywna struktura metafory  

(6) Jego żona jest lokomotywą.
W żartobliwym dialogu, gdy na pytanie, dlaczego maszynista nie wraca do domu, koledzy 
odpowiadają, że jego żoną jest lokomotywa, a maszynista wcale nie ma żony.

Dwa znaki proste bądź złożone: imigrant i tubylec połączone niestandardo-
wą konkatenacją stanowią pierwszą semiotyczną (językową, jeśli znaki są wyra-
żeniami języka) warstwę struktury metaforycznej. To ta warstwa jest dostępna 
poznaniu zmysłowemu. Warstwa semiotyczna była przedmiotem badań w podej-
ściu semantycznym.

Relacja kognitywna (*)

Zrozumienie metafory wymaga przejścia od materialnej warstwy, do po-
ziomu relacji kognitywnej, oznaczonej tu przez „(*)”, która łączy dwie dziedzi-
ny obecne w metaforze. Jej istotę zwykle określano jako analogię, podobieństwo, 
przy czym pojmowano oba terminy szerzej niż proporcja matematyczna, w pierw-
szym przypadku, czy pewna ilość identycznych elementów, w drugim. Po tym, jak 
dostrzeżono mechanizm metaforyczny w sztukach wizualnych, tańcu, muzyce, 
architekturze, zamiast o znaczeniu znaku zaczęto mówić o skojarzeniach związa-
nych z danym obiektem bądź frazą muzyczną. W praktyce relacja kognitywna (*), 
przekracza ramy wyznaczone przez pojęcia zwykle do niej stosowane, 

a jej pełniejszy obraz będzie się stopniowo wyłaniać w miarę omawiania róż-
nych aspektów metaforycznego działania. W tym momencie należy jedynie pod-
kreślić, że zależy ona również od natury samej percepcji i jest zawsze osadzona  
w kontekście. 

Jak przebiega kształtowanie się tej percepcji pokazuje m.in. eksperyment Ru-
dolfa Arnheima (1969). Mianowicie, powieszono obok siebie dwa różne obrazy  
i poproszono studentów o ich opis. Następnie jeden z obrazów zastąpiono innym 
i poproszono studentów o to samo. Okazało się, że nowa kombinacja wpływa na 
postrzeganie tego obrazu, który został niezmieniony. Celem eksperymentu było 
właściwie zilustrowanie mechanizmu psychologicznego metafory. Zestawienie 
dwóch przedmiotów, w tym przypadku obrazów, wydobywa wspólną im jakość 
i tym samym dokonuje się abstrahowanie perceptualne. Tworzy się relacja, która 
wywołuje zmiany w każdym w zestawionych obiektów. Oczywiście niekoniecznie 
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bazą perceptualną metafory musi być obrazowość (zmysł wzroku). Za pomocą wy-
rażeń odwołujących się do innych doznań zmysłowych, takich jak: zimno, ciepło, 
ciężko, lekko, sucho, mokro, cicho, głośno, itp. zastosowanych w odniesieniu do 
różnych zjawisk możemy bazować na korelacji danych zmysłowych ze światem po-
zajęzykowym. W ten sposób powstaje intersensoryczne doświadczenie synestezji. 

Podobieństwo sterujące metaforą ma niewiele wspólnego z podobieństwem 
w ogóle, ale bardziej przypomina porównywanie tego, „co metafora mówi” z tym, 
„o czym mówi”. To, co metafora mówi, najczęściej nazywane jest dziedziną źró-
dłową (source domain), natomiast to, o czym metafora mówi, dziedziną docelową 
(target domain)6. W przykładzie (3) „żona” jest dziedziną docelową, „lokomoty-
wa” dziedziną źródłową. Obie dziedziny stanowią punkt wyjścia konceptualiza-
cji, czyli stoją u podstaw każdego tworzonego pojęcia (w tym przypadku byłaby 
to lokomotywo-żona). W przypadku relacji (*) istotny jest kierunek myślenia, 
czyli porównywania. Zależnie od tego, „na co patrzymy i poprzez pryzmat cze-
go”, postrzegamy zazwyczaj inne cechy wspólne. Tę asymetrię, która jest cechą 
charakterystyczną dla relacji (*) uwidoczniły już powyższe przykłady. Zwykłe 
podobieństwo jest relacją symetryczną, np. bez względu na to, czy stwierdzamy 
podobieństwo między ojcem i synem, czy między synem a ojcem, mamy na myśli 
po prostu cechy im wspólne, jak kolor włosów i oczu lub zamiłowanie do łowie-
nia ryb. Tak zwane podobieństwo metaforyczne, czyli relacja (*) bywa niesyme-
tryczne (przykład a), chociaż nie zawsze (przykład b):

a)  Jego pies jest osłem. (bo jest uparty i niemądry) 
   Jego osioł jest psem. (bo wiernie podąża za swoim właścicielem)

b)  Nasz sprzymierzeniec jest światłem księżyca. 
   Światło księżyca jest naszym sprzymierzeńcem.

Zatem drugą warstwę struktury konstytuuje relacja (*), co w kategoriach 
pragmatycznych odnosi się do aktu porównywania dokonywanego najpierw 
przez twórców, a następnie przez odbiorców metafory. Dziedziny porównywane 
będę nazywać zgodnie z tradycją podejścia kognitywnego źródłową i docelową. 

6   Terminologia G. Lakoffa i M. Johnsona.
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Struktura metafory

Warstwy: semiotyczna i kognitywna tworzą w metaforze wspólną strukturę. 
Ich korelacja może być dwojaka, tworząc:
1.  Metaforę transparentna, gdzie warstwy się nakładają, to znaczy znaki zwane 

imigrantem i tubylcem odnoszą się do dziedzin: docelowej i źródłowej, np.

Połknęła moje serce.
(połknęła) (*) (serce); (wiemy, że mowa o sercu)

2.  Metaforę z niewiadomą, gdy metafora nie odnosi się wprost, do tego, o czym 
mowa. Odgadnięcie tego stanowi dodatkowe zadanie na drodze do zrozu-
mienia metafory, np.

Wisior zdarzeń
(wisior zdarzeń) (*) (?); (odbiorca poszukuje adekwatnego punktu odniesienia)

W metaforze transparentnej człony relacji (*) występują w sposób jawny w war-
stwie językowej, podczas gdy jeden z nich pozostaje nienazwany w metaforze dru-
giego typu. Wydaje się, że antyrealiści, którzy za źródło znaczenia metaforycznego 
uznają pojęcia, idee lub słowa odnoszą się tylko do przykładów metafor transparent-
nych (jak np.: M. Black, Miller, Richards), natomiast realiści (jak Beardsley, Burke, 
Pelc) uznając, że znaczenie metaforyczne zależy od realnie istniejących obiektów, 
które łączy relacja podobieństwa, podają za przykład metafory z niewiadomą. 

Metafora z niewiadomą częściowo odpowiada metaforze interpretywnej (interpretive) Dunna 
(2015). Dunn wskazuje na to, że nawet w ramach znaczenia metaforycznego wyrażenia ob-
łok kurzu może odnosić się różnych rzeczy, może być znakiem zbliżającej się katastrofy albo 
katastrofy, która już się wydarzyła. Dunn nazywa takie metafory niestabilnymi kontekstowo 
(contextually unstable) i zauważa, że brak tu wyraźnego (explicite) odwzorowania ze źródła  
w cel, ponieważ nie wiadomo czy obłok kurzu jest tym pierwszym, czy tym drugim.  
Natomiast według stanowiska tu prezentowanego, bez wskazania konkretnego kontekstu, 
w którym zdanie to zostało wypowiedziane nie sposób zauważyć momentu przeniesienia. 
Zatem z definicji nie jest ten przykład (podkreślam: wyrwany z kontekstu) metaforą. Autor 
ma jedynie rację co do tego, że może on się stać metaforą. Rzeczywiście, wiele, a być może 
przeważająca część zdań dosłownych może dzięki odpowiedniemu użyciu w kontekście sta-
nowić element struktury metaforycznej – być najpierw albo tubylcem, albo imigrantem, 
aby następnie w wyniku procesu interpretacji przekształcić się w źródło i cel. Przy podejściu 
przyjętym przez Dunna wszystkie tego typu zdania literalne zaklasyfikować by należało jako 
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metafory interpretywne. Powstaje pytanie, czy można uznać potencjalną metaforę za meta-
forę? Różnica jest taka, jak między potencjalnym narzędziem zbrodni (mało co nim nie jest) 
a faktycznym narzędziem zbrodni. Nie można ich utożsamiać. 

Na koniec przypomnijmy, że w literaturze spotykamy wiele różnych nazw 
odnoszących się do porównywanych elementów metafory. Oto niektóre z nich: 
Miller: referent, relatum; Richards: vehicle (nośnik), tenor (temat); Black: frame 
(rama), focus (ogniskowa); Lakoff i Johnson: source domain, target domain (dzie-
dzina (lub domena) docelowa i źródłowa); Gentner: base (podstawa), target (cel); 
Beardsley: subject (podmiot), modifier (modyfikator).

Przekształcenie

Skutkiem metafory jest przekształcenie znaczenia, w większym stopniu zna-
ku przeniesionego, czyli imigranta, w mniejszym stopniu znaku stanowiącego 
nowy kontekst, czyli tubylca. Ta własność – czy etap, jeśli spojrzymy na metaforę 
jako cały proces – jest szczególnie interesująca dla związku metafory z perswazją 
(o czym traktuje Rozdział 10)

Struktura metafory a znak Peirce’a

Warto zauważyć, że określona powyżej metafora może być potraktowana 
jako znak w sensie Peirce’a (1997), czyli triada rozumiana jako trójczłonowa re-
lacja łącząca środek przekazu (materialny nośnik znaczenia nazywany też wehi-
kułem) z przedmiotem oraz znaczeniem (interpretantem). Znak tworzą dopiero 
wszystkie trzy elementy. Środkiem przekazu może być każde zjawisko dostępne 
naszym zmysłom, wszystkim zmysłom, więc doznaniom wzrokowym, słucho-
wym, dotykowym, węchowym i smakowym. Wszystko, co podlega percepcji 
może stać się wehikułem w chwili, gdy wejdzie w relację z dwoma innymi zja-
wiskami: przedmiotem i interpretantem. Przedmiot jest obiektem, którego znak 
dotyczy i nie jest istotne, czy rzeczywiście istnieje, czy jest jedynie wyobrażeniem. 
Pomija się więc jego status ontologiczny. W tym sensie przedmiot jest intencjo-
nalny i ważny jako drugi człon relacji semiotycznej. Trzecim członem znaku jest  
znaczenie – interpretant. Łączy on dwa wcześniejsze człony, dzięki czemu po-
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wstaje znak. Interpretant sprawia, że znak nie zastępuje całego przedmiotu, lecz 
reprezentuje pewne jego cechy i funkcje. Dzięki temu sensowne jest pytanie, pod 
jakim względem znak odnosi się do przedmiotu. To interpretant konstytuuje 
znak. Interpretant nie zależy zupełnie od osoby interpretującej znak – użytkow-
nicy znaku są nieobecni w semiotyce Peirce’a – dlatego interpretant musi być sam 
znakiem, a język staje się siatką triadycznych relacji. 

W                       p

 

i

Rys. 2.1. Triada semiotyczna Peirce’a  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Buczyńska-Garewicz, 1980

Znaczenie znaku jest ujawniane przez inny znak. Gdybyśmy, wbrew intencji 
Peirce’a, wprowadzili na scenę użytkownika znaku, można by było powiedzieć,  
że rozumiemy znak w kategoriach innego znaku. W ten sposób przybliżylibyśmy 
się do tezy kognitywistyki Lakoffa, która głosi, że rozumiemy dziedziny koncep-
tualne w kategoriach innych dziedzin konceptualnych. Czy zatem wehikuł i inter-
pretant odpowiadają dwóm dziedzinom w metaforze? 

Znak będący elementem siatki ma inną dynamikę od (nieistniejącego) po-
jedynczego znaku samego w sobie. W celu wyraźniejszego uchwycenia tej róż-
nicy wyobraźmy sobie jak na pierwszy rzut oka wyglądałby znak metaforyczny  
o trzech powyższych cechach. Jego pierwsza warstwa złożona z tubylca i imigran-
ta, która powstaje w wyniku przeniesienia, odpowiadać by mogła wehikułowi.  
Za przedmiot uznać by wypadało dziedziny połączone relacją podobieństwa me-
taforycznego. W końcu, metafora staje się znakiem, kiedy nastąpi przekształcenie 
znaczenia, czyli powstanie nowy interpretant. Dokładna analiza możliwości opi-
su zarysowanej struktury metafory w kategoriach semiotyki Peirce’a wymagałaby 
osobnego opracowania. 
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Interpretacja metafor

Zauważmy, że w poszczególne piętra struktury metafory wpisują się poszcze-
gólne etapy interpretacji. Interpretacja metafor składa się z pewnych kroków i jest 
opleciona siatką reguł pragmatycznych, które stosowane są w sposób negatywny, 
to znaczy ich złamanie staje się sygnałem dla rozmówcy, że musi wyjść poza język 
dosłowny w poszukiwaniu sensu wypowiedzi7. 

Rozpoznanie

Rozpoznanie metafory jest właściwie rozpoznaniem przeniesienia. Proble-
my, jakich doświadczamy na tym etapie dotyczą z jednej strony rozpoznania me-
tafor martwych jako metafor, a nie języka dosłownego (przykłady a i b), z drugiej 
strony rozpoznania metafor żywych jako metafor, a nie błędnych bądź absurdal-
nych i nic nieznaczących sformułowań (przykłady e i f):

a)  Burza oklasków,   d)  burza na talerzu, 
b)  burza włosów,   e)  burza w bucie, 
c)  burza w sercu,   f)  burza wieżowców.

Rekonstrukcja 

Rekonstrukcja ma odpowiedzieć na pytanie, między czym a czym zachodzi 
relacja (*):

a)  głośne dźwięki (*) grzmoty;
b)  podniesione, potargane włosy (*) wzburzone morze; 
c)  niepokój, niepewność w danej sytuacji (*) uczucie lęku wobec burzy;
d) ?(*)?;
e) ?(*)?;
f) ?(*)?.

7   Strategia interpretacji metafor jest ściśle opleciona siatką reguł pragmatycznych. Reguły sto-
sowane są w sposób negatywny, to znaczy ich złamanie staje się sygnałem dla rozmówcy,  
że musi wyjść poza język dosłowny w poszukiwaniu sensu wypowiedzi. 
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Kontekst wypowiedzi często ułatwia zrozumienie świeżej metafory. Na  
przykład:

d)  Dwulatek rozprawił się z tortem, a tata włącza się do zabawy i mówi do-
myślnie: burza na talerzu. Relacja (*): tort (*) rozłupane przez piorun 
drzewo;

e)  Elegancka pani w pięknych, drogich butach złapana przez ulewną 
burzę śpieszy na randkę i próbuje żartować, tłumacząc panu X, dla-
czego nie pójdzie teraz z nim do kina: burza w bucie. Relacja (*):  
mokro(*)mokro;

f)  odkąd wybudowano kilka wieżowców rujnujących piękny widok z okien 
i zaciemniających pokoje, właściciel domu zwykł nazywać to nowe sku-
pisko budynków burzą wieżowców. Jest to meta-metafora.

Właściwa interpretacja 

Właściwa interpretacja stanowi rozwiązanie powyższej zagadki dotyczącej 
relacji (*) i wiąże się z przekształceniem znaczenia. Przekształcenie znaczenia 
utrwala się w miarę, jak metafora wchodzi do użycia i staje się utartym wyraże-
niem. Do takich skostniałych metafor należą a), b), c).

Na czym polega właściwa interpretacja metafory?

Częstotliwość występowania metafor i łatwość, z jaką je wypowiadamy i ro-
zumiemy świadczą o tym, że umysł dysponuje odpowiednimi ku temu władza-
mi. W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytanie wypracowano w ramach  
podejścia kognitywnego różne modele rozumienia metafor, z których najważ-
niejsze się wydają:

–  przeciwstawienie (juxtaposition);
–  przeniesienie kategorii (category transfer);
–  dopasowanie cech (feature matching);
–  zrównanie strukturalne (structural alignment) (za: Camp, 2006,  

 s. 162).  
Najprostsza koncepcja wskazuje na przeciwstawienie (juxtaposition) tema-

tu (np. usta), o którym mowa oraz innego obiektu, sytuacji (np. malina), co 
w rezultacie sprawia, że zaczynamy spostrzegać wcześniej niewidoczne cechy  
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tematu. Zastrzeżenia, jakie ta propozycja budzi łączą się z faktem, że potrakto-
wanie metafory jako przeciwstawienia wcale nie wyklucza niezwykłych, indywi-
dualnych skojarzeń (np. malina, przez którą dostałam wysypki), jakie mogą się 
w odbiorcy obudzić. Kolejny zarzut wskazuje na to, że samo przeciwstawienie 
pozwala jedynie na spostrzeżenie, że mamy do czynienia z metaforą i wcale nie 
tłumaczy, jak dochodzi do jej zrozumienia (Camp, 2006, s. 162). 

Drugi model interpretacji bazuje na dwóch pojęciach: przeniesienia kategorii 
(category transfer) oraz inkluzji klas (class inclusion). Glucksberg i Keysar (1990) 
stwierdzają, że wiele metafor przyjmuje formę A jest B, która sugeruje dosłowne 
zaklasyfikowanie obiektu A do klasy (kategorii) B. Julia jest słońcem, Sally bryłą 
lodu a Nicole Kidman złym lekarstwem brzmi niczym słowik jest ptakiem, krze-
sło meblem a basetla instrumentem muzycznym. W tej teorii postuluje się więc, 
że metafora przede wszystkim jest stwierdzeniem przypisującym (określającym) 
(attributive assertion), a nie jedynie porównującym (Glucksberg et al., 1997).  
Powiedzenie, że dom jest grobowcem powoduje przypisanie (transfer) cech 
głównych (najbardziej widocznych) kategorii grobowca konkretnemu domowi. 
Ten konkretny dom włączony zostaje do ogólnej kategorii grobowiec. W wyniku 
tego włączenia staje się on podobny pod pewnymi istotnymi względami do fak-
tycznego grobowca.  

W modelu dopasowania cech Amos Tversky (1977) odrzuca tradycyjne 
pojęcie podobieństwa, które jest symetryczne i opisywane za pomocą mode-
lu geometrycznego, gdzie podobieństwo jest odległością między punktami 
przestrzeni, które odpowiadają poszczególnym obiektom. Bez względu na to, 
czy odległość ta jest mierzona od punktu A do B, czy odwrotnie, to pozosta-
je ta sama. Tversky zauważa, że sądy mówiące o podobieństwie nie cechują 
się jednak symetrią, ponieważ na przykład umysły mogą przypominać lustra 
pod wieloma względami, lecz lustra nie przypominają umysłów. Stwierdzenie 
podobieństwa w jedną stronę, nie gwarantuje prawdziwości zdania o podo-
bieństwie zachodzącym w drugą stronę. Model „dopasowania cech” zapropono-
wany przez Tverskiego oddaje właśnie tę asymetrię. W tym celu Tversky traktuje 
obiekty jako zlepki cech, a sądy dotyczące podobieństwa jako ukierunkowane 
procedury służące do dopasowania istotnych cech. Następnie opisuje dopaso-
wanie cech w kategoriach teorii zbiorów, definiując sąd „a jest podobne do b” jako  
stwierdzenie, że:
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1.  Zbiory cech istotnych obiektów a i b mają część wspólną; 
2.  Istnieją cechy należące do b, ale nie do a; 
3.  Istnieją cechy, które należą do a, ale nie należą do b. 

Za cechę uznaje się „coś co wiemy o” danym przedmiocie. Natomiast cecha  
istotna wyodrębniona jest ze względu na swoją użyteczność dla charakterysty-
ki podobieństwa dwóch przedmiotów albo z powodu intensywności cechy.  
Bez względu na przyczynę, dla której uznano daną cechę za istotną stanowi ona 
źródło asymetrii. Zależnie od kierunku dopasowania zmienia się perspektywa pa-
trzenia na cechy istotne i tym samym inne cechy pasują do podobieństwa w jedną 
stronę, a inne w drugą. 

W końcu teoria odwzorowania strukturalnego (Gentner, 1983, 1988; Gentner 
i Markman, 1997; Gentner et al., 2001; Gentner i Bowdle, 2008) ma na celu wy-
jaśnienie procesu interpretacji nie tylko metafor, lecz także podobieństwa i ana-
logii. Zrównanie strukturalne jest więc odwzorowaniem analogicznym pomiędzy 
dwiema przedstawianymi sytuacjami oraz projekcją wniosków. Teoria ta zakłada 
istnienie ustrukturyzowanych reprezentacji utworzonych z obiektów i ich cech, 
relacji między obiektami oraz relacji między relacjami. Zrównanie polega na po-
daniu związków między elementami obu sytuacji i jest ograniczone przez dwa 
warunki spójności struktury: (1) relację jednoznacznego przyporządkowania 
odwzorowanych elementów w obu dziedzinach i (2) równoległej łączności, czyli 
korespondowania argumentów predykatów. Wyborem konkretnego odwzoro-
wania kieruje zasada systematyzacji, według której ludzie nie łączą przypadko-
wych faktów, lecz dokonują projekcji wniosków, które dopełniają wspólny system 
relacji. (Bowdle i Gentner, 1997; Clement i Gentner, 1991). 

Elementy wszystkich czterech koncepcji można odnaleźć jako osnowę wie-
lu różnych analiz przedstawionych w dalszej części. 

ROZDZIAŁ 3





kognitywistyka        39

METAFORA JAKO NARZĘDZIE 

Badania kognitywne ukazały metaforę jako narzędzie myślenia. Jednak po 
metaforę sięgamy również, aby pomóc ludziom w rozumieniu rzeczy im niezna-
nych, aby ich zabawić albo… zwieść. Zawsze działamy w jakimś celu, spełniając 
w ten sposób przynajmniej minimalny warunek racjonalności. Kiedy sięgamy po 
metaforę, to również w jakimś celu. Właśnie ze względu na różnorodność celów, 
jakie możemy realizować metafory pełnią w naszym życiu rozmaite role. Do naj-
ważniejszych należą:

1.  Dekoracja – cel: przyjemność, zabawa, piękno, rozrywka. Według Pla-
tona istnieje rozdźwięk między pięknem a prawdą, zatem metafory przesłaniać 
mogą prawdę, jak twierdzi później Hobbes, i niegodne są filozofa. Oprócz lite-
ratury, szczególnym obszarem, gdzie pojawiają się metafory jako środek wyrazu 
artystycznego są sztuki wizualne łącznie z architekturą oraz muzyką. 

2.  Perswazja – cel: przekonanie innych. Arystoteles zwraca uwagę na takie 
zastosowanie metafor w języku prawa i polityki. Ubolewa zresztą nad takim uży-
ciem metafory. Współcześnie na użyteczność metafor w celu zmiany bądź nabycia 
nowych przekonań zwracają uwagę pedagodzy, psychoterapeuci oraz specjaliści 
od reklamy. Często wydaje się, że nieprzypadkowo przemilczana jest perswazja  
(a więc i perswazyjne oddziaływanie metafor) w kontekście polityki. 

3.  Poznanie metafizyczne, w którym metafory są podstawą myślenia abs-
trakcyjnego. Wiele pojęć metafizyki ze względu na swą abstrakcyjną naturę 
można przedstawić jedynie za pomocą analogii, metafory. Kant i za nim Arendt 
zauważają, że całe poznanie metafizyczne bazuje na analogiach/metaforach. 
Lecz również proces uczenia się języka przez dzieci pozwala zaobserwować, jak  

ROZDZIAŁ 3
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w praktyce metafory stają się podstawą do wyrażania pojęć coraz bardziej  
abstrakcyjnych. 

4.  Poznanie – na poznawczą rolę metafor zwracają uwagę Lakoff i John-
son. Wykazują oni, że punktem wyjścia dla każdego procesu poznania są ana-
logie (metafory) do sfery najbardziej dla nas dostępnych doznań zmysłowych. 
Poznanie ma albo charakter twórczy i uniwersalny, jak w przypadku, gdy 
dotyczy poszerzania horyzontów wiedzy naukowej (punkt 5 poniżej), albo 
wtórny, gdy jest poznaniem dostępnej już wiedzy przez jednostkę – w tym 
przypadku metafora ma wyjaśniać (punkt 6 poniżej). Trudno też w tym miej-
scu nie wspomnieć o demaskującej roli metafor. Przyjrzenie się metaforom 
stosowanym przez polityka może ujawnić poglądy, których nie wyraża expres-
sis verbis. W niektórych dziedzinach np. informatyce, metafory przekazywać 
mogą informację o przyszłych funkcjach i konfiguracjach technologicznych  
(Wyatt, 2004).

5.  Tworzenie nauki bądź paranauki (ideologii); ten cel wyłania się z po-
przedniego, czyli z poznania. Wydaje się, że jako pierwszy zwrócił uwagę na 
taką rolę metafory Clerk Maxwell (za: Nagel, 1961), a następnie Max Black 
(1962b), który opisał trzy rodzaje modeli–metafor. Zastosowanie metafo-
ry jako modelu w nauce jest powszechne zarówno w fazie tworzenia teorii, 
dochodzenia do odkryć naukowych, jak i w fazie ich uzasadniania i następ-
nie wyjaśniania. Każda dyscyplina naukowa obfituje w metafory/modele.  
Ponadto model jako opis metaforyczny ma szczególną funkcję w kształtowaniu 
ideologii. 

6.  Wyjaśnianie – metafory w takiej funkcji pojawiają się w każdej dziedzinie 
życia, nie tylko w nauce, gdzie są szczególnym przypadkiem. Naturalnie najbar-
dziej celowo i świadomie wykorzystywane są w edukacji.

7.  Rozwiązanie problemów zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. 
Nie zdajemy sobie sprawy, że kiedy z braku sitka posługujemy się widelcem 
albo kiedy zjeżdżamy z górki, siedząc na wielkiej patelni zamiast na sankach, 
to nasze twórcze podejście do szukania rozwiązań jest mechanizmem w swej 
istocie metaforycznym. Techniki psychologiczne służące zwiększeniu nasze-
go potencjału pod tym względem polegają na świadomym wyszukiwaniu me-
tafor. Metodę taką stosuje się właściwie w każdej dziedzinie, która wymaga 
rozwiązywania problemów: w biznesie, nauce, polityce czy psychoterapiach.  
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Osobnym zagadnieniem związanym z rozwiązywaniem problemów jest 
wpływ metafor na nasze rozumowanie, które pośrednio decyduje o przyjętych  
rozwiązaniach.

Wachlarz celów realizowanych za pomocą metafor jest dosyć szeroki. 
Jak dokładnie wygląda metafora w działaniu, przedstawiają kolejne rozdziały  
książki.





METAFORA – FORMA

Cóż czytasz, mości książę? 
Słowa, słowa, słowa.

Szekspir, Hamlet
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ROZDZIAŁ 4

WARSTWA SEMIOTYCZNA: JAK MÓWIMY?

Nie ulega wątpliwości, że proces myślenia metaforycznego ma swój począ-
tek w percepcji (Efland, 2002). Najpierw musimy ujrzeć bądź usłyszeć metaforę 
– musi nastąpić rozpoznanie przeniesienia – aby mogła się rozpocząć interpre-
tacja i dalsza „obróbka” myślowa. Zatem bez pierwszej warstwy struktury meta-
forycznej, bez środka przekazu w terminologii Peirce’a, nic nie uruchamia tego 
procesu. Owo tytułowe „jak?” odnosi się więc do pierwszego wrażenia, jakie 
robi metafora. Ten aspekt metafory ma związek z dwoma poglądami na temat 
relacji łączącej metaforę z myśleniem: 

1.  Metafora jest przede wszystkim dekoracją i będąc domeną poetów (Pla-
ton), pozostaje na uboczu głównego nurtu, którym płyną istotne treści. Dlatego 
w tekstach filozoficznych czy naukowych postuluje się unikanie metafor, uważa-
jąc je za przeszkodę dla jasności i precyzji przekazu (np.: Locke, Sontag). 

2.  Metafora jest środkiem, który wspomaga nas w wyrażaniu myśli. Podej-
ście takie może być wynikiem zakodowanej w naszym języku metafory koncep-
tualnej ujmującej komunikację językową w kategoriach przewodu (por. Reddy), 
co ujawnia się w licznych frazach jak np.: słowa przekazują treść, nie umiał wło-
żyć swych myśli w słowa. Ogólnie frazy te pokazują, że język uważamy za rodzaj 
nośnika, za opakowanie dla myśli: mówiący „wkłada” treści w słowa i zdania,  
a odbiorca je „wyjmuje”. Również metafora stanowić ma takie opakowanie.

Metafora zatopiona w języku była wraz z nim uznana za nośnik, za przekaź-
nik, czasem ciekawy, czasem piękny albo szokujący strój, w jaki ubrać można 
myśli. Dopóki metafora pozostawała zintegrowana z językiem, nie było szans na 
dostrzeżenie jej głębszych warstw. Dopiero przyjęcie odwrotnej perspektywy, 
według której metafora jest przede wszystkim odwzorowaniem pojęć, (a dopie-
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ro potem przyjmuje formę językową) (Lakoff), pozwoliło dostrzec, że generuje 
również relacje między pojęciami i jest procesem myślowym. Zaproponowana 
semiotyczno-kognitywna definicja metafory jest wystarczająco szeroka, aby ob-
jąć metaforę z jej aspektem formalnym – jako zjawisko semiotyczne (języko-
we) oraz relację (*) (w tym analogię) rozumianą jako uzgodnienie dziedzin na 
poziomie poznania (kognitywnym). Taka koncepcja bliska jest stanowisku np. 
Gentnera et al. (2001) oraz Haglunda (2013), natomiast przekracza rozumienie 
Lakoffa, dla którego forma wyraża metaforę, ale nią nie jest. Z kolei np. Mora-
czewski (2010) koncentruje się na warstwie semiotycznej, ujmując metaforę jako 
„niegramatyczność”. 

Innymi słowy, metafora posiada formę zewnętrzną, stanowiącą swoistą iskrę 
zapłonową dla dalszych procesów dla niej inherentnych; procesy te uważane są 
za istotę myślenia i za mechanizm poznawania wpisany w działanie umysłu ludz-
kiego. Otóż, ponieważ dominującym źródłem informacji jest dla człowieka zmysł 
wzroku, zatem wydaje się rzeczą oczywistą rozważenie wizualnej formy metafory. 
Fascynacja intrygującym mechanizmem myślenia metaforycznego nie powinna 
spowodować, że tak jak kognitywiści możemy ulec tendencji do abstrahowania 
od środka przekazu. Zatem przyjrzymy się najpierw oddziaływaniu formy me-
tafory na jej znaczenie i rolę. Następnie przedstawimy metafory wizualne oraz 
dekoracyjną funkcję metafory. 

Forma

Fakt, że w ogóle zauważamy metaforę świadczy o rzeczy banalnej, miano-
wicie o tym, że metafora dostępna jest poznaniu zmysłowemu. Zatem oprócz 
znaczenia i myśli, które wywołuje, posiada jakąś postać, albo bezpośrednio od-
bieraną, albo wyobrażoną. Krótko mówiąc, jak każdy znak, metafora ma formę 
(i treść). 

Zacznę od ogólnego pytania: Czy rzeczywiście forma ma wpływ na znacz-
nie, a przynajmniej na jego rozumienie? W pewnej mierze odpowiedź na to 
pytanie dają Kahneman i Tversky (1981), którzy przeprowadzili ankietę wśród 
studentów Uniwersytetów Stanford i British Columbia, gdzie mieli oni odpowie-
dzieć na krótkie pytania. Mianowicie poproszono ich, aby wyobrazili sobie, że 
600 osób zaraziło się śmiertelną chorobą i przedstawiono im dwa alternatywne  
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programy ryzykownego leczenia: wprowadzenie programu A może uratować 200 
osób, program B daje 1/3 szans, że wszyscy przeżyją i 2/3, że nikt nie przeżyje. 
Pytanie brzmiało, jaki program byś wybrał(a)? W przypadku programu A 72% 
badanych uznało, że warto spróbować. Na program B zdecydowało się tylko 28% 
pytanych studentów (s. 453). Eksperyment dowodzi, ile zależy od sposobu uję-
cia problemu (problem framing). Te same treści inaczej przekazane wywołują zu-
pełnie odmienne skutki. 

Kiedy patrzymy na obraz widzimy najpierw fakturę, kolorowe plamy, linie.  
W celu przekonania się, jaki wpływ ma czysta forma (obraz), spróbujmy przypi-
sać słowa: SZELEST i ZGRZYT do kształtów:

Rys. 4.1. „Szelest” i „zgrzyt”  
Grafika: Dorota Rybarkiewicz

Pomimo, że są to proste znaki graficzne, to czujemy, które wyrazy do nich 
bardziej „pasują”; miękkie kształty kojarzone są z miękkim brzmieniem, a prze-
nikliwe dźwięki z ostrymi liniami. Jest to najprostszy przykład synestezji. Każdy 
z nas jest w stanie doświadczyć, w jaki sposób różnice w dźwiękach i wyglądzie 
(kształcie) wpływają na nasze odczucia i myśli nawet wówczas, gdy mamy do czy-
nienia z bardzo oszczędnymi środkami wyrazu. 

Dla uwypuklenia tego doświadczenia przyjrzyjmy się, jak krój czcionki może 
wpływać na sposób odczytania komunikatu przez odbiorcę. 

Rys. 4.2. Metaforyczne aspekty kroju czcionki  
Grafika: Dorota Rybarkiewicz
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Potrafimy zapewne wskazać, które „nie” jest stanowcze, a które niepewne, 
które możemy uznać za obcesowe, a które za eleganckie, które komunikuje bar-
dziej wprost, a które wydaje się zakamuflowane, które może być wesołe i frywol-
ne, a które oschłe i poważne. 

Metaforyczne aspekty różnych kształtów zbadali Liu i Kennedy (1996). 
Koło kojarzy się z miękkością a kwadrat z twardością (100% badanych), więk-
szość łączy koło z dobrem a kwadrat ze złem (89%), lato z kołem a zimę z kwa-
dratem (81%). Mniej badanych uznało, że moc łączy się z kwadratem a słabość 
z kołem (79%) i jeszcze mniej badanych skojarzyło z kołem kota a z kwadratem 
psa (74%). Zestaw „cichy – koło” i „głośny – kwadrat” wybrało 62%, ale blisko 
– daleko oraz płytko – głęboko już prawie nie ujawniało preferencji badanych.  
Co ciekawe, poziom korelacji cech przypisywanych kształtom nie zależy od ję-
zyka. W językach: angielskim, duńskim, japońskim, słoweńskim jest podobny 
(Chiappe et al., 2003). 

Doskonałą ilustrację siły oddziaływania czystej formy stanowią dzieła Vin-
centa van Gogha. Znana jest wyjątkowa pasja tego artysty do malarstwa i jego 
dążenie do przepojenia obrazu emocjami. Siła uczuć twórcy w sposób natural-
ny znajduje swój wyraz w ekspresyjnym sposobie posługiwania się kredką czy 
pędzlem (często przyglądając się malującym dzieciom i widząc efekt ich dzia-
łań, można określić ich temperament). Z drugiej strony widoczna ewolucja 
dzieł van Gogha wskazuje wyraźnie na świadome wykorzystanie przez niego 
ekspresyjnych środków wyrazu. Zainspirowany początkowo impresjonistyczną 
rewolucją polegającą na rezygnacji z formy na rzecz światła i koloru (Monet) 
idzie dalej: faktura farby zostawionej przez pociągnięcia pędzlem tworzy wężyki  
i smużki, które wiją się za kierunkiem formy i stanowią dodatkową ornamen-
tykę. Widać tu wpływ japońskich drzeworytów Katsushika Hokusai (których 
używano wówczas do pakowania porcelany): kaligraficzny styl tej sztuki, subtel-
ność linii, walor dekoracyjny i abstrakcyjny kolor znajdują odbicie w obrazach 
van Gogha. W połączeniu z czystymi, wibrującymi barwami, wyraziste ślady 
pędzla pozwalają na zrealizowanie jego celu, aby wyrazić emocjonalną głębię  
i dramatyczne piękno natury i człowieka. „Ciężkie płaszczyzny o grubej faktu-
rze przywodzą na myśl płonienie ognia” (Brandl). Skojarzenie to pozwala Bran-
dlowi na rozwinięcie daleko idącej siatki metafor opisującej dzieło i przesłanie 
artysty: Metonimia: płomień jest ogniem i fakt, że ogień jest gorący, prowadzą do 
ciągu metafor: pasja jest gorąca; życie to ogień; życie to ciepło.  
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„Zatem centralnym tropem jest: ślad pędzla jest płomieniem jest obrazem jest 
pasją jest życiem”. 

Powiedzieć można, że to jedna z ról artysty, aby wydobywać i przemawiać 
za pomocą metafor konceptualnych jak: dobro to jasność; zło to ciem-
ność; nadzieja to lekkość i wysoko, rozumowanie to chodzenie 
ścieżkami. 

Metafora wizualna

Rys. 4.3. Hieronim Bosch, „Widzenie Tundala”, Denver Art Museum 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/%27The_Vision_of_
Tondalys%27%2C_painting_by_a_follower_of_Hieronymus_Bosch%2C_c._1485%2C_

Denver_Art_Museum.jpg (dostęp: 28.12.2017)

Lakoff i Johnson podkreślili dynamiczną naturę całego procesu i zwrócili 
uwagę na fakt, że metafory mogą wpływać na sposób postrzegania świata przez 
ludzi. Ich teza, że metafora jest przede wszystkim sprawą myślenia i działania,  
a dopiero w sposób wtórny języka, otworzyła puszkę Pandory: zaczęto tropić 
metafory wszędzie. I rzeczywiście wszędzie udaje się je znaleźć. Jest w tym logi-
ka, bo jeśli metafory są podstawą naszego myślenia, to w sposób naturalny poja-
wiają się także we wszelkich obszarach tworzonych i kształtowanych przez nasze 
myśli, a zatem i w sztuce (obrazach, filmie, tańcu, muzyce), w gestach a nawet  
w przekazach dotykowych czy smakowych. Szeroko omawiane są metafo-
ry obecne w balecie (m.in. Kirstein, 1971; Whittock, 1992) architekturze (np.  
Fez-Barringten, 2012), muzyce (np. Spitzer, 2003) a bibliografia dotycząca samej 
tylko metafory pojęciowej w filmie wynosi ponad sto pozycji (por. Coëgnarts  
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i Kravanja, 2016). Z drugiej strony trudno powiedzieć, w jakim stopniu sami 
twórcy są świadomi natury metafor, wszak mistrzostwo zastosowania nie musi 
iść w parze z analizą teoretyczną. Czasem ciekawe jest zestawienie danego dzieła 
sztuki z komentarzem krytyka:

Rys. 4.4. Witold Wojtkiewicz, Orka, Muzeum Narodowe w Warszawie
Źródło: https://wolnelektury.pl/katalog/obraz/wojtkiewicz-orka.html (dostęp: 28.12.2017)

[…] gramy w smutnej komedii, nasze pozy są sztuczne, staramy się przejść przez jaskrawe 
pejzaże, rażące sztucznością. Nasza rola to obraz „Orka“ – pstrokaty klown pcha pług, cią-
gnięty przez zmęczoną szkapę, jakby z drewna, jakby zdjętą z biegunów. Życie ludzkie to 
nierówna walka kolorów, wspaniała niewiadoma poczynań, krucjata nierytmicznych akcji, 
krótkie przytulenie się do ideologii, dyskusji, zapatrywań i poglądów1.

Metafory wizualne są spośród metafor niewerbalnych najczęstszym przed-
miotem analiz od strony teoretycznej: (m.in.) Aldrich, 1968; Carroll, 1994, 
1996; Cupchik, 2003; Danto, 1993; Dent-Read i Szokolsky, 1993; Forceville, 
1994, 1996, 2000, 2008; Forceville i Urios-Aparisi, 2009; Hausman, 1989; Ka-
plan, 1990, 1992; Kennedy, 1982, 1993; Maalej, 2001; Rozik, 1994, 1998; Schil-
peroord et al., 2009; Whittock, 1990. Natomiast empiryczne aspekty metafor 
wizualnych badali: Indurkhya i Ojha, 2013; Van Weelden et. al., 2011. 

Wystarczy spojrzeć na ekran komputera lub telefonu komórkowego, aby ze-
tknąć się z metaforą wizualną. To, co widzimy na samym początku nawiązuje do 

1   W. Piechocki, Feldkirch, AUSTRIA, marzec 2006, http://www.pinkwart.pl/inne/Piechoc-
ki/17-Dzieci.htm (dostęp 14.12.15).
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blatu biurka, na którym porozkładane są różne potrzebne rzeczy. Widać też, jak 
poszczególne ikony obrazują dziedziny źródłowe kolejnych metafor: zeszyty, kart-
ki, kosze na śmieci. Nawiązując do różnych przedmiotów, których funkcje dobrze 
znamy z życia codziennego, twórcy programów komputerowych chcą zagwaran-
tować użytkownikowi najprostszy sposób posługiwania się interfejsem (np. Cy-
bulski et al., 2015). Każdy, kto zaczynał korzystać z takiego urządzenia, miał okazję 
sam się przekonać, na ile wybrane metafory wizualne są faktycznie pomocne. 

Różnice między metaforą werbalną a wizualną

Na wstępie warto zauważyć, że wyrażenie „obraz metaforyczny” samo jest 
metaforą (Kennedy, 2008, s. 459), bowiem obrazy należą do sfery percepcji, a ta 
nie jest arbitralna. Tymczasem znaczenia prawie wszystkich słów są arbitralne, 
przykładowo, wyraz „mokry” może znaczyć, że coś jest mokre albo i suche (albo 
jeszcze coś innego) zależnie od przyjętej konwencji językowej. Terminy „biały” 
i „czarny” można stosować nawet odnośnie tego samego przedmiotu, który jest 
biały albo czarny, raz mówiąc o nim metaforycznie a raz nie. Tymczasem obrazy 
arbitralne być nie mogą. Percepcja natychmiast wychwytuje to, co w jakikolwiek 
sposób odbiega od normy czy przeciętnej, od razu rozpoznamy pomarańczowy 
kolor wody w jeziorze, człowieka o wzroście powyżej dwóch metrów, czy idealnie 
regularne rysy twarzy. Metafory wizualne nie pozostawiają aż tyle miejsca na wy-
obraźnię, co metafory werbalne. Kiedy ktoś ważny przedstawiany jest jako duży, 
to jego wielkość i proporcje są już ściśle określone i jeśli traci na ważności, co po-
kazane jest poprzez jego stopniowe kurczenie się, to proces ten przebiega w okre-
ślonym tempie. Ponadto metaforyczne obrazy nie posiadają struktury zdania, ani 
struktury logicznej, nie używają pojęć, ich fragmentów nie można zaklasyfikować 
jako części mowy czy zdania. Nie stosuje się do nich kategoria fałszu czy prawdy. 

Następne zagadnienie dotyczy sposobu rozumienia metafor wizualnych, 
który jest w oczywisty sposób odmienny od rozumienia metafor wyrażonych 
w języku, przynajmniej na pierwszych etapach interpretacji (por. Coulter et al.,  
2001). Tu zbadano dokładniej wpływ wieku i płci (kulturowej) (gender) na 
sposób rozumienia metafor oraz na stosunek do końcowego rezultatu tego pro-
cesu (np.: Morgan i Reichert, 1999). Natomiast Proctor et al. (2005) przyjrze-
li się, w jaki sposób indywidualne zainteresowania, doświadczenia, percepcja  
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i motywacja decydują o konceptualizacji metafor pojawiających się w reklamach 
w czasopismach. Przekaz informacji za pośrednictwem metafory wizualnej an-
gażuje więcej zasobów poznawczych niż sama metafora werbalna, a to oznacza 
wyższy stopień organizacji informacji, zaangażowania myśli i struktur umysło-
wych (McQuarrie i Mick, 1999). 

Nie należy też zapominać, że wbrew narzucającej się prostocie bezpośred-
niego przekazu, metafora obrazowa zawiera element, który rzadko brany jest 
pod uwagę w przypadku metafory werbalnej. Jest to fizyczna materia obrazu,  
z warstwą farby, plamami koloru, liniami mocniej lub lżej zarysowanymi; z tym 
wszystkim, co można nazwać stylem twórcy. Stanowi ona najbardziej podstawo-
wy poziom dostępny poznaniu zmysłowemu. Z niego dopiero wynurzają się ob-
razy przedstawiające przedmioty, ludzi, krajobrazy, a jeszcze dalsza interpretacja 
pozwala odkryć powiązania z wydarzeniami i sytuacjami oraz ich znaczeniem, 
oceną i przesłaniem. Daniel Berlyne (1971) mówi, że dzieło sztuki wizualnej nie-
sie ze sobą informację syntaktyczną (stylistyczną) oraz informację semantyczną 
(związaną z przedstawianymi obiektami). Dlatego rozróżnienie dziedzin nie jest 
tak proste jak w języku, brak linearności w układzie znaków powoduje, że trud-
niejsza jest decyzja, co jest dziedziną źródłową, a co docelową. Ponadto znaczenie 
metafory wizualnej zależy jeszcze w większym stopniu od kontekstu kulturowe-
go niż przekazu słownego. Na przykład krzyż jest metaforą nadziei dla jednej 
osoby a opresji i cierpienia dla innej zależnie od kultury, religii i doświadczenia.  
Wielu artystów posługuje się wieloznacznymi metaforami, których odczytanie 
może nawet znacznie odbiegać od intencji autora (jeśli oczywiście taka była  
w ogóle obecna). Jak twierdził Eugene Delacroix Obraz jest tylko mostem, który 
łączy umysł malarza z umysłem patrzącego. Dzieło, a wraz z nim zawarte w nim me-
tafory żyją swoim życiem, a każde pokolenie czy jednostka przypisuje im swoje 
własne interpretacje. 

Definicje metafory wizualnej

Pomimo wymienionych różnic próby sprecyzowania pojęcia metafory 
wizualnej nigdy nie zerwały z metaforą językową. Oczywiście w metaforze wi-
zualnej obie dziedziny jako obrazy są niewerbalne, a w metaforach multimodal-
nych przynajmniej jedna. Niezależnie od tego, kryteria wyodrębniania metafor  
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wizualnych są takie same, jak w przypadku metafor werbalnych. Mianowicie są 
one zgodne z podaną wcześniej semiotyczno-kognitywną definicją metafory oraz 
tradycją ustanowioną wcześniej przez Maxa Blacka. Polegają one na wskazaniu: 
po pierwsze dwóch dziedzin, po drugie określenia, która z nich jest źródłem,  
a która jest docelowa i po trzecie odgadnięciu, jak wygląda relacja (*), co w niektó-
rych konkretnych sytuacjach sprowadza się do pytania, jakie cechy (cecha) mają 
być odwzorowane z dziedziny źródłowej na docelową. Wskazanie dwóch dzie-
dzin możliwe jest jednak dopiero, gdy spotykamy się z przeniesieniem – pierwszą 
z wymienionych w poprzedniej części cech metafory. Tym razem przeniesiony 
jest obraz, tak jak rekin i ołówek tworzące jedną całość w reklamie kredek nie 
mają zazwyczaj wspólnej przestrzeni, poza jakimiś nadzwyczajnymi przypad-
kami, w których ołówek wpada do oceanu, a rekin akurat przepływa obok i za-
czyna go połykać. Ich połączenie w jeden pojedynczy gestalt tworzy w języku 
Forceville’a (1994) metaforę hybrydową. Taka metafora jest homoprzestrzenna 
(homospatial) oraz nie-dająca-się-dopasować (noncompossible) (Carroll, 1994,  
s. 213), co oznacza, że oba obiekty zajmują tą samą przestrzeń w taki sposób,  
który w rzeczywistości nie ma miejsca. Jest to istota przeniesienia. Jak już wcze-
śniej zauważyliśmy w metaforze wizualnej czasem trudno jest jednoznacznie 
określić, który element obrazu stanowi źródło. Wówczas generujemy znaczenie 
metafory w obie strony, gdy raz jeden a raz drugi element pełni tą rolę. Messaris 
(1996), mówiąc o analogii wskazuje na drugą własność metafory, czyli relację 
kognitywną (*). Podkreślić należy, że dopiero obecność zarówno przeniesienia  
i relacji (*) pozwala uzyskać pełną strukturę metafory. Z tego powodu pewne de-
finicje metafory wizualnej są niepełne jak na przykład: 

Przedstawienie dwóch różnych pojęć, które pochodzą z odrębnych dziedzin semantycz-
nych na tym samym obrazie zaskakuje odbiorców i powoduje niespójność metafor wizual-
nych (Carroll, 1994, s. 190). 

Obraz konkretnego fizycznego zdarzenia lub sytuacji (wymazanie, fuzja) służy jako środek 
do wywołania analogicznego pojęcia abstrakcyjnego […] Z powodu związku poprzez ana-
logię między każdym obrazem i odpowiadającym mu pojęciem, obrazy te można uznać za 
metafory wizualne. […] Możemy zdefiniować metaforę wizualną trochę węziej jako repre-
zentację abstrakcyjnego pojęcia poprzez konkretny obraz, który zawiera analogię do tego 
pojęcia (Messaris, 1996, s. 9–10). 
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Metafora wizualna polega na odwzorowaniu informacji przeniesionej z jednego obrazu na 
inny […] z obrazu-źródła na obraz docelowy (Yus, 2009, s. 156).

Różne wersje wyrazu „nie” podane powyżej są metaforą wizualną według 
drugiej z powyższych definicji, ale nie według pierwszej i trzeciej. Według wszyst-
kich metaforą jest (pozostając w świecie reklam) na przykład przedstawienie zwi-
niętych chusteczek higienicznych jako części płatków białego kwiatu lilii. 

Obraz dosłowny czy metaforyczny?

Podział na obrazy literalne i metaforyczne nie jest jednoznacznie przyjęty, 
np. Linda Scott (1994) uważa, że przesądem jest myślenie, że obrazy odzwier-
ciedlają rzeczywistość. Są one „symbolicznymi artefaktami skonstruowanymi  
z konwencji danej kultury” (s. 252) a wszelkie przedstawienia wizualne są ze swej 
istoty przenośne. Stanowisko Scott należy jednak do wyjątków.

Bardziej powszechny pogląd wyraża John M. Kennedy (1982), który 
przeciwstawia metafory wizualne dosłownym przedstawieniom: „obraz, któ-
ry zgodny jest z pewnym standardowym kanonem można nazwać dosłownym,  
a metaforyczny to taki, który celowo przekracza standardowe kanony z intencją 
przedstawienia istotnych kwestii, które można określić po przeanalizowaniu ob-
razu i tego, co on przedstawia” (s. 590).

W świetle przyjętej tu definicji metafory, odróżnienie dosłownego obrazu od 
metaforycznego nie powinno w zasadzie budzić wątpliwości. W obrazie dosłow-
nym brak jest przeniesienia. Nawet jeśli dwa obiekty przedstawione są w całości  
w taki sposób, aby sugerować jakąś relację między nimi, co czyni się poprzez po-
dobieństwo formy, położenia, koloru, oświetlenia, funkcji itp., to nie wystarczy 
do zaistnienia metafory. Stwierdzenie Scott wynika prawdopodobnie z rozumie-
nia metafory na sposób Messarisa, gdzie uwzględnia się jedynie jedno kryterium 
metaforyczności. 

Tymczasem samo niestandardowe umieszczenie obiektów w ramach jed-
nej wydzielonej przestrzeni uruchamia proces porównywania i poszukiwa-
nia odpowiedzi na pytanie o cel i znaczenie takiego zestawienia. Przykładem, 
jak to działa, jest reklama samochodu, w której ustawia się go obok wielbłąda  
w skórze i z ogonem lamparta. Zwierzęta sugerują, że samochód ma być  
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„wytrzymały na brak płynów” jak wielbłąd, czyli ekonomiczny w zużyciu pali-
wa i posiadać jednocześnie najłatwiej kojarzone z lampartem cechy: piękno,  
zwinność, szybkość. 

Dodatkowe sposoby konstruowania znaczenia metaforycznego po-
jawiają się w metaforze filmowej, gdzie oprócz możliwości metafory sta-
tycznej wykorzystuje się element ruchu, zmiany kąta widzenia i ram ujęcia. 
Zabiegi te pozwalają na inne jeszcze metody wskazywania dziedzin. Ponad-
to filmom towarzyszy muzyka i efekty dźwiękowe, które zmieniają metaforę 
wizualną w multimodalną. Znane też są różne sposoby operowania kame-
rą, np. przedstawianie kogoś, kto jest wściekły z żabiej perspektywy, tak, że 
ukazany jest niby wznosząca się wysoko nad nami postać – czyż nie mamy 
czasem wrażenia, że ktoś wściekły nam zagraża i jawi się jako dominujący,  
a więc wyższy (metafora pojęciowa: dominacja to wysokość)? Albo 
kogoś kto jest zakochany pokazuje się, jak porusza się w sposób spowolniały, 
aby oddać jego stan psychiczny (jak w stanie nieważkości? – zakochanie  
to choroba?)

Metafory wizualne a metafory konceptualne

B. Eerden (2009) oraz Shinohara i Matsunaka (2009) zbadali, w jaki spo-
sób zarówno metafory językowe, jak i te przedstawiane na obrazach, odzwier-
ciedlają metafory konceptualne takie jak np. złość jest gorącą cieczą 
pod ciśnieniem, złość to dziki zwierz, miłość to bliskość. Nie-
zwykle wyraźnym przykładem wykorzystania metafor pojęciowych jest krót-
ki film animowany nakręcony przez Khurana, India2 (1994). Film pokazuje 
proces przemian od małego dziecka do staruszka, w trakcie których bohater 
spotyka różnych ludzi, gromadzi wiedzę i doświadczenia przedstawiane w po-
staci piktogramów w balonikach nad głową. Na końcu balon robi się tak cięż-
ki, że go prawie przygniata. Film przedstawia kilka metafor konceptualnych: 
życie to podróż, wiedza jest na górze, rozwój jest na górze, 
doświadczenie jest ciężarem. Jednak, artyści nie byliby artystami, gdy-
by raz odkrywszy sposób działania metafor konceptualnych nie próbowali  

2   Przykład podany i omówiony w: R. W. Gibbs, Jr. 2008, s. 474.



56        kognitywistyka

  Metafora – forma  

go podważyć. Zjawisko przeciwnego, wręcz ironicznego wykorzystania tych 
metafor spotkać można ostatnio w świecie komiksów i animacji, które w 100% 
tworzone sztucznie dają najwięcej twórczej swobody. 

Typy metafor wizualnych

Metafory wizualne wiążą się z obrazowością i wyobraźnią. One z kolei opie-
rają się na wyuczonych konwencjach oraz wspólnych dla nadawcy i odbiorcy 
oczekiwaniach i regułach opisywanych jako wzory i schematy. Za pomocą zmia-
ny niektórych elementów obrazu, jak kąt patrzenia, kadrowanie, układ, można 
wpływać na proces interpretacji. Bez względu na podejście do zagadnienia meta-
fory wizualnej, jej złożoność zależy po prostu od przestrzennego układu na obra-
zie. Na tej podstawie Forceville (1996, 2008a) odróżnił: 
1.  Porównania, gdzie obie dziedziny prezentowane są osobno;
 Przykład: na stole leżą obok siebie papieros i pocisk. 
2.  Hybrydy metaforyczne, gdzie dwa obrazy – dziedziny połączone są w jedną 

całość (jako gestalt); 
 Przykład: rysunek sepią napiętego bicepsu w geście charakterystycznym 

dla kulturystów – mięsień ma opływowy kształt auta z widocznymi kołami,  
maską i szybą. 

3.  Metafory kontekstowe, w których jeden obraz jest obecny a drugiego brak.  
 Może to być zarówno dziedzina źródłowa, jak i docelowa. 

Przykład: z czarnego jednolitego tła wynurza się z lewej strony przyczajony 
piękny lampart. Patrzy wprost w obiektyw swoimi niebieskimi oczami, w pra-
wym górnym rogu logo marki samochodu – widoczny jedynie wizerunek dzie-
dziny źródłowej.

Trochę inną typologię metafor wizualnych zaproponowali Philips i McQu-
arne (2004). Wyznacza ją z jednej strony stopień złożoności i z drugiej operacja 
rozumienia. Według kryterium złożoności można wyróżnić metafory: 

1.  Przeciwstawienia (juxtapositions) (kategoria ta odpowiada porównaniu For-
ceville’a); 

2.  Fuzje (= hybrydy); 
3.  Zastąpienie (replacement) – obraz obecny wskazuje na nieobecny.
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Według kryterium operacji rozumienia, wyróżnia się połączenie (connection), 
porównanie podobieństw, porównanie przeciwieństw. Reakcje konsumentów  
in spe na przeciwstawienia i fuzje są odmienne, dlatego w reklamie różnice mię-
dzy tymi metaforami są istotne. 

Natomiast Gkiouzepas i Hogg (2011) wyróżnili sześć kategorii metafor wi-
zualnych wyłonionych z nałożenia dwóch kolejnych wymiarów: 

Tabela 4.1. Metafory wizualne 
Źródło: opracowanie na podstawie Gkiouzepas i Hogg, 2011 

SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA
PRZECIWSTAWIENIE SYNTEZA

SC
EN

A
R

IU
SZ

R
EA

LI
ST

YC
ZN

A 
 

SY
M

BI
O

Z
A

Na jednolitym błękitnym tle widać 
dwa podłużne, czerwone klocki Lego 
złożone na krzyż, które rzucają cień  
w kształcie prawdziwego samolotu. 
Czyż reklama ta nie nasuwa myśli, że za-
bawa klockami Lego rozwija wyobraźnię  
i pozwala wyczarować dowolny świat?

Na jasnym, świetlistym blacie leży 
dojrzały bakłażan, który od połowy 
zmienia się w naostrzoną, fioleto-
wą kredkę (albo, patrząc od drugiej 
strony: kredkę, która zmienia się  
w bakłażana) – napis głosi: „Praw-
dziwe Kolory”. 

Z
A

ST
Ą

PI
EN

IE

Na szarej powierzchni w rzędzie bie-
gnącym ukośnie stoją kolejno: naj-
pierw dwa woreczki foliowe z wodą 
i złotą rybką pływającą w środku, na 
trzecim miejscu umieszczono jeża i na 
końcu jeszcze jeden woreczek z rybką 
– całość podpisana: „Precyzja parko-
wania”. 

Na białym blacie stoi biały kubek  
a w nim pęk zielonych traw. Obok 
rozłożony jest czysty zeszyt, w któ-
rym ktoś właśnie zaczyna pisać. 
Widoczna jest jego ręka trzymająca 
pióro przypominające świeże źdźbło 
trawy zakończone kulką jak pióro 
żelowe. 

SZ
T

U
C

ZN
A 

 
SY

M
BI

O
Z

A

Pomysł, na jaki wpadł już niejeden 
właściciel psa. Mianowicie zdjęcie 
zwierzaka w okularach i z przednimi 
łapami spoczywającymi na rozłożonej 
książce.

Widoczny jest napis: Light Beer  
a pod nim żarówka gwintem do 
dołu, z obciętą górą i wypełniona ja-
snym piwem z pianką. (Po angielsku 
słowo light ma kilka znaczeń: światło, 
świetlny, jasny, lekki). 

–  scenariusza wizualnego (visual scenarios), który mówi o dopasowaniu do rze-
czywistego życia: realistyczna symbioza, zastąpienie i sztuczna symbioza;

–  sposobu przedstawienia (mode of representation), czyli przestrzennego układu 
przedstawianych obiektów na obrazie: możliwe jest tu albo przeciwstawienie 
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(juxtaposition) albo synteza (synthesis). Nie uwzględnia się tutaj metafor kon-
tekstualnych. Kiedy obiekty przedstawione są w całości mamy do czynienia  
z przeciwstawieniem, na przykład reklama: auto stoi wśród leżaków stojących 
nad brzegiem basenu. Kiedy jedynie częściowo, dokonuje się synteza, na przy-
kład reklama masła: masło rozsmarowane tak, że wzór przypomina zaorane 
pole a na nim rozłożone „bele” z masła, co razem wygląda jak pole tuż po żniwach  
(w epoce kombajnu). 
Sześć kategorii utworzonych w wyniku skrzyżowania powyższych podzia-

łów (Tabela 4.1.) stało się podstawą badań nad zróżnicowaniem oddziaływania 
perswazyjnego reklam (Gkiouzepas i Hogg, s. 104).

Wizualizacja metaforyczna

Proces metaforycznej wizualizacji towarzyszy nie tylko artystom, lecz także 
różnym etapom rozwoju teorii naukowych. Nie zawsze spełnia on oczekiwania 
samych naukowców. Jak opisuje Jonathan Kaplan (2008), w 1932 roku Sewall 
Wright amerykański biolog teoretyczny i genetyk mający za zadanie przedstawić 
w sposób nietechniczny teorię dryfu genetycznego (Shifting Balance Theory) na 
kongresie genetyki wymyślił metaforę krajobrazu adaptacyjnego i zaprezento-
wał ją w postaci rysunku przedstawiającego układ izohips (Wright, 1932, s. 6; za:  
Kaplan, 2008). 

Rys. 4.5. Krajobraz adaptacyjny S. Wrighta, grafika: Cezary Twardowski 
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Zilustrował w ten sposób założenie teorii ewolucji, że przystosowywanie 
się organizmów przypomina wchodzenie na szczyt (doskonałości). Jednak zna-
lezienie się na szczycie lokalnego pagórka, nie oznacza wcale zdobycia szczytu 
najwyższego w danym krajobrazie. Co więcej, osiągnięcie najwyższego szczy-
tu oznacza ponowne zejście w dolinę. Dlatego organizmy z doliny, których 
adaptacja nie jest lokalnie maksymalna mogą być w korzystniejszej sytuacji, 
mając bliżej do szczytu globalnego. Niewątpliwie dla laika takie przedstawie-
nie teorii jest zrozumiałe. Dla biologów teoretycznych natomiast obraz ten 
spłaszczony do dwóch wymiarów zupełnie nie oddaje dystansu między geno-
typami w świecie wielowymiarowym. Sam Wright zdawał sobie z tego sprawę, 
ponieważ podkreślał, że jego celem było narysowanie podstawowej struktury 
krajobrazu jako pomoc dla tych, którzy nie są w stanie pojąć opisu matema-
tycznego (Wright, 1988, s. 117; za: Kaplan, 2008). Z tego powodu kształt 
krajobrazu stanowi wyłącznie opis dynamiki danej populacji, nie pozwala na 
jej wyjaśnienie. Wright (1964, s. 216) przyznał, że nawet matematyczny opis 
krajobrazu adaptacyjnego odnosi się tylko do sytuacji, gdy liczba loci jest nie-
wielka lub gdy przyjmie się pewne dodatkowe założenia dotyczące genetyki  
(Frank, 2012, s. 55). Krajobraz adaptacyjny nie pełni więc roli, tak charakte-
rystycznej dla metafory-modelu stosowanej w naukach, o których piszę w na-
stępnym rozdziale.

Podobieństwo pojęciowe łączy się z wiedzą, a podobieństwo wizualne albo 
z wyobrażeniem – w przypadku metafor werbalnych, albo z przedstawieniem, 
w metaforach wizualnych. Obraz, rzeczywisty lub wyobrażony, dochodzi do 
nas poprzez postrzeżenia (percepts), wywołuje rezonans percepcyjny, który pro-
wadzi do dostrzeżenia podobieństw, do tej pory niewidocznych, bo ukrytych 
z powodu konceptualizacji, czyli pewnego posegregowania obiektów zgodnie 
kategoriami już istniejącymi. Stworzenie pojęcia (konceptualizacja) zawsze 
łączy się z utratą danych, ponieważ z jednej strony obiekty, które podpadają 
pod dane pojęcie stają się do siebie podobne, w tym sensie, że różnice między 
nimi umykają naszej percepcji. Z drugiej strony pogłębiają się różnice między 
reprezentantami różnych pojęć. Wizualizacja, czyli posłużenie się obrazami, 
pozwala na nowo przyjrzeć się relacji pomiędzy zestawionymi (wizualnie) obiek-
tami. Trudno jest zmienić swój system pojęciowy, tak jak trudno jest w czasie 
jazdy zmienić rower na inny. Pewnym „postojem” umożliwiającym najpierw  
obejrzenie roweru (systemu pojęć), a następnie dostrzeżenie nowych podo-
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bieństw i różnic, jest posłużenie się obrazem. Wymaga to większego wysiłku niż 
bieganie po przetartych ścieżkach myślenia zgodnie z nabytą siatką pojęciową, 
ale jest drogą do twórczego myślenia. 

Podobieństwo koloru, kształtu, faktury, ustawienia – ogólnie poszcze-
gólnych elementów, z których złożony jest obraz – rozpoznawane jest na 
poziomie podświadomości i ułatwia interpretację metafor wizualnych, podsu-
wając skojarzenia związane z cechami, które się ujawniły w wyniku zestawienia.  
Ma to szczególne znaczenie dla procesów twórczych. (Indurkhya i Ojha 2013, 
s. 233). Liczne badania pokazały, że dzieci odgadują znaczenie nowych słów 
oraz klasyfikują obiekty, bazując na percepcji wizualnej, czyli przede wszyst-
kim na bazie koloru i kształtu. (m.in.: Althaus i Westermann, 2016; Gentner  
i Clement, 1988; Gottfried, 1997; Namy, Gentner, 2002; Oakes et al., 1997; 
Pierce i Gholson, 1994; Rattermann i Gentner, 1998; Siltanen, 1990; Vosniadou, 
1987). Nawet kiedy oglądamy (czy tworzymy) metafory wizualne albo kie-
dy przedstawiamy je sobie w wyobraźni, to nie mamy pewności, że nie wpły-
wa na ich interpretację nasza siatka pojęciowa. Dlatego do sprawdzenia, jakie 
są rezultaty porównywania wyłącznie obrazów, czyli koloru, kształtu, faktury  
i kompozycji, użyto komputerowego programu FISH (Fast Image Search in Huge 
Database). Zadano mu wyszukanie obrazów podobnych wśród zdjęć przedsta-
wiających zróżnicowane pojęcia: od zupełnie odrębnych, do bliskich (por. In-
durkhya, 2013). Rzeczywiście, pomimo że Taj Mahal nie ma nic wspólnego  
z butelką wina, program znalazł wspólne cechy pomiędzy strzelistą architek-
turą a kilkoma butelkami ustawionymi obok siebie. Nawiasem mówiąc, uznał 
też za podobne zdjęcia bizona i urodziwej aktorki, kierując się grą kolorów  
i światłocienia3.

Z wiekiem zaczynamy opierać się na podobieństwie funkcjonalnym i struk-
turalnym, które sprzyjają rozumowaniu i kategoryzowaniu. Okazuje się jednak, 
że takie kryteria, jak funkcja i struktura są przeszkodą dla procesów twórczych, 
które mają prowadzić do generowania nowych interpretacji i kategorii (de Bono, 
1975; Gordon, 1961; Koestler, 1964). Uruchomienie naszych zdolności twór-
czych następuje dzięki świadomemu skupieniu się na podobieństwach dostęp-
nych bezpośrednio poznaniu zmysłowemu (Indurkhya et al., 2008; Indurkhya, 

3  http://ceh.ilch.uminho.pt/ficheiros/perceptual_similarity_paper_CEHUM_7.pdf (do-
stęp: 07.03.17).
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2013; Indurkhya i Ogawa, 2012; Indurkhya i Stojanov, 2013). Jaka jest rola per-
cypowanego podobieństwa w dostrzeganiu i tworzeniu nowych cech, czyli w pro-
cesie charakterystycznym dla rozumienia metafor? Gibbs i Bogdonovich (1999) 
oraz Walsh (1990) potwierdzili rolę wyobraźni wizualnej w interpretacji metafor. 

Metafory wizualne w reklamie

Chociaż komunikacja za pomocą obrazu obarczona jest ryzykiem niepo-
rozumienia, ponieważ bazuje między innymi na indywidualnych skojarzeniach, 
to badania wykazują, że bywa skuteczniejsza niż przekaz werbalny. Mitchell  
i Olson (1981) przeprowadzili eksperyment, w którym porównali oddziaływa-
nie czterech reklam chusteczek higienicznych informujących, że są one miękkie. 
Pierwsza z nich była słowna, pozostałe przedstawiały chusteczki kolejno: obok 
kociątka, na tle zachodu słońca nad oceanem oraz na tle obrazu abstrakcyjnego, 
tworząc w ten sposób trzy metafory wizualne. Z nich wszystkich, jedynie puszysty 
kotek nawiązywał do miękkości i to on właśnie okazał się najbardziej sugestyw-
nym środkiem oddziaływania, wyprzedzając nawet przekaz werbalny. Osoby, 
które obejrzały tą reklamę bez problemu wyciągały na jej podstawie wniosek  
o miękkości chusteczek i miały najbardziej pozytywny stosunek do producenta 
(czyli do nazwy firmy). 

Każdy, kto porusza się wśród miejskich i przydrożnych bilbordów albo ko-
rzysta z Internetu lub telewizji, widzi na co dzień bardzo wiele reklam w postaci 
metafor wizualnych, co jednak nie oznacza, że umiałby je bez wahania wskazać. 
Zgodnie z definicją metafory wizualne często są trochę surrealistycznym przed-
stawieniem dwóch przedmiotów, które w rzeczywistości rzadko albo wcale nie 
pojawiają się razem, przynajmniej w normalnych warunkach. Najprostsze lub 
wręcz oklepane przykłady zestawiają gepardy bądź hipopotamy obok lśniących 
aut, kształtne usta w pobliżu szklanki napoju, czy piękne kobiety w wyszukanych 
pozach obok czegokolwiek, co jest akurat reklamowane. Obrazy wiążą się z per-
cepcją, która jest z natury intuicyjna i spontaniczna i właśnie te cechy skłaniają 
twórców reklam do tworzenia metafor wizualnych. Mają oni nadzieję, że odbior-
cy zrozumieją je równie łatwo, jak łatwo jest widzieć. Dlatego metafory wizualne 
mają często za cel perswazję. 
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Wizualne metafory pełnią te same funkcje, co metafory w ogóle – omówio-
ny efekt faktury w obrazach van Gogha ilustruje, w jaki sposób poprzez łańcuch 
metafor, pociągnięciem pędzla można jednocześnie wyrazić i wzbudzić silne 
uczucia – przekaz wizualny jest natychmiastowy. Zapewne z tego powodu meta-
fory wizualne zaprzęgnięto do marketingu i reklamy a ich zastosowanie wzrosło 
znacząco w drugiej połowie XX wieku, co Philips i McQuarrie (2002) przypi-
sują wpływowi myśli post-modernistycznej. Reklamy post-modernistyczne bo-
wiem nie dążą do przekazania rzetelnej informacji dotyczącej produktu i jego 
użyteczności dla klienta ani nie bazują na spójnej narracji, w której sekwencja 
obrazów ma opowiadać jakąś (pouczającą) historię. Zamiast tego ukazują one 
jej fragmenty, poprzez kawałki obrazów i pewne symboliczne relacje (Proc-
tor et al., 2005, s. 57). Mieszanina obrazów, dźwięków tekstu, tworząc meta-
forę multimodalną, ma w symboliczny sposób odnosić się do reklamowanych 
dóbr. Działa odwołując się do skojarzeń, impresji i poprzez budzenie określo-
nych emocji. (Dlatego kobiety inaczej od mężczyzn reagują na taką reklamę).  
Co więcej, cały proces odbioru takiej reklamy wymaga twórczego podejścia  
w oparciu o wspólne kulturowe i społeczne doświadczenie. Na przykład rekla-
ma ubrań Monsoon (2013, październik/listopad) przedstawiająca modelkę 
trzymającą liść nad głową i z podpisem sugerującym, że można wywołać bu-
rzę, wywołała zupełnie odmienne interpretacje u obu płci a także została inaczej 
odebrana w Wielkiej Brytanii a inaczej na Cyprze (Proctor et al, 2005, s. 59). 
Co prawda, wszyscy badani zgodni byli co do sugerowanej przez reklamę oce-
ny ubrań jako „dobrych na każdą pogodę”, lecz już w warstwie niedosłownej 
zarysowała się różnica między mieszkańcami północy i południa: ci pierwsi bez 
względu na płeć pomyśleli, że noszenie tych ubrań „wywoła burzę”, to znaczy 
wywrze wpływ na ludzi, wzbudzi zainteresowanie. Cypryjczycy (mężczyźni) na-
tomiast dostrzegli większy dramatyzm: „Monsoon stawia kobiety, które noszą te 
produkty w bardzo złej sytuacji”, „ubrania są tak seksowne, że powodują burzę”, 
„Kobieta odziana w Monsoon symbolizuje wolność, czystość, pasję”. Cypryjki: 
„możesz być tak pewna siebie w tym ubraniu, że nikt nie oprze się twojej sile, 
jesteś silna jak natura”, „W tym ubraniu możesz wywołać burzę, kiedy chcesz”  
(s. 62–63). Badania wykazały przy okazji, że mężczyźni o wiele rzadziej prze-
chodzą z poziomu dosłownego na metaforyczny. 

W kontekście reklamy Maes i Schilperoord (2008) wyróżnili trzy aspekty 
retoryki wizualnej:
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1.  Strukturalny związany z formą metafory. Ten aspekt jest właśnie omawiany 
w tym rozdziale;

2.  Pojęciowy, czyli to, do czego metafora się odnosi, o czym mówią następne 
rozdziały.

3.  Pragmatyczny, czyi wpływ metafory na odbiorcę (Rozdział 10).
Atrakcyjność i skuteczność w perswazji zawdzięczają metafory wizualne 

swej dwoistości. Z jednej strony pozostają chwytem retorycznym, bo tak jak we 
wszystkich metaforach pojawiają się w nich dwa obiekty – dwie dziedziny, któ-
rych zestawienie razem uruchamia proces myślenia uwieńczony przeniesieniem 
cech jednego obiektu na drugi (Sopory i Dillard, 2002). Z drugiej strony, należą 
do świata obrazu i korzystają z jego cech, jak na przykład barwy, kształtu i struk-
tury, które wymagają innej „obróbki” poznawczej, dzięki której ich siła oddzia-
ływania wzrasta (Messaris, 1997). Inne zagadnienia dotyczące perswazyjnego  
oddziaływania metafor są wspólne dla metafor wizualnych i werbalnych.  
Zaczynając od reakcji odbiorców, należy zauważyć, że oba typy metafor poprzez 
element nowości i zaskoczenia rodzą u nich pewne napięcie, które zamienia 
się w uczucie satysfakcji i przyjemności w momencie zrozumienia przesłania.  
Przyjemność może doprowadzić do oczekiwanej reakcji na reklamę (Bagozzi, 
et al., 2000). Nie znaczy to jednak, że skuteczne reklamy odwołują się jedynie 
do pozytywnych uczuć. Niektóre osiągają swój cel poprzez wzbudzanie smutku, 
zazdrości, złości, zakłopotania, poczucia winy, a nawet strachu – a wszystkie te 
uczucia dość łatwo wywołać za pomocą obrazu (i dźwięku). Dalsze omówienie 
perswazyjnej roli metafor zawiera Rozdział 10.

Metafora jako dekoracja

Forma, kształt, zewnętrzna szata, obraz, wygląd stanowią o estetycznych 
walorach danego przedmiotu. W jakiś sposób dotyczy to również metafory.  
Jak rzecz ujął Arystoteles w Retoryce (1404b) jednym z celów stosowania metafor 
jest wzbudzanie zachwytu. Grecki filozof skonstatował, że posługiwanie się me-
taforą jest sztuką, która jako taka wymaga talentu. Niewątpliwie tak jest, co szcze-
gólnie staje się widoczne w przypadku nieumiejętnego zastosowania metafory, 
w skutek czego twórca osiąga skutki odwrotne do zamierzonych, np. Spróchniały 
ząb czasu dotknął go swoim palcem – raczej rozbawi niż się spodoba, a Jego umysł 
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był metalową pułapką na żaby – budzi uczucia przeciwne zachwytowi, choć cza-
sem może chodzić o efekt odwrotny. 

Dekoracyjny i wręcz duchowy charakter metafor podkreślał w XIX wie-
ku Pierre Fontanier w Figure du discours (1830). Dla niego podstawowymi 
elementami myśli i sposobu ich wyrażania były idee i słowa, a ogólnie tropy,  
a wśród nich i metafora (której poświęcił niecałą stronę). Są one zdefiniowane 
jako znaczenia mniej lub bardziej różne od pierwotnych znaczeń, gdy słowa są 
zastosowane do nowych idei i stają się ornamentem dodawanym do pełnych 
stwierdzeń i pozbawionym własnego znaczenia. Znaczenie przenośne nazy-
wa Fontanier (1968) duchowym. „Znaczenie duchowe [to takie], za pomo-
cą którego jedna myśl jest przedstawiana pod obrazem drugiej myśli” (1968,  
s. 114). W bardziej rozwiniętym ujęciu Ricoeura (1975): „Znaczenie duchowe 
grupy słów to to, które znaczenie dosłowne wywołuje w duchu przy pomocy  
okoliczności dyskursu, tonu głosu, lub przy pomocy związków między tymi ide-
ami, które są lub nie są wyrażone” (1975, s. 51). Takie podejście wynikało w spo-
sób logiczny z teorii Kwintyliana, dla którego metafora jako trop była właściwie 
skróconym porównaniem i służyła jako narzędzie perswazji w sztuce oratorskiej.  
Skoro wszystkie tropy są niewłaściwymi terminami, zatem zadaniem czytelnika lub 
słuchacza jest odnalezienie właściwych terminów. Stąd konieczna jest parafraza,  
a retoryka służy jedynie przyjemności.

Poetyckie aspekty metafor akcentował także Hegel, nie zaliczał ich do wyra-
żeń „samodzielnie zrozumiałych” (Vorlesungen über die Ästhetik). Z jednej stro-
ny uważał, że metafory stanowią zakłócenie logiki wywodu, a zatem rozpraszają,  
z drugiej strony widział, że pozwalają zrozumieć sens poprzez podsunięcie obra-
zu, lecz z kolei ten obraz nie zawsze jest bezpośrednio związany z tematem, więc 
może przeszkadzać. Podejście do metafory jako dekoracji tak mocno zarysowane 
u Kwintyliana, Fontaniera i Hegla, łączy się z tzw. substytucyjnym podejściem  
do metafory. 

Wbrew powszechnej opinii, według której metafora ma jedynie funkcję de-
koracji, bardzo trudno znaleźć jest przykład metafory czysto ozdobnej. Zawsze 
niesie ona ze sobą coś jeszcze, na co z założenia przymykają oko przeciwnicy jej 
stosowania4. Nawet metafory poetyckie służą do opisu i często do uzasadnie-

4   Hobbes zalecał wykluczenie metafor z racjonalnych rozważań, ponieważ oszukują; Locke 
uważał, że przenośnie poruszają uczucia, wzbudzają mylne idee i sądy – są więc „doskonały-
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nia lub wzmocnienia danego punktu widzenia. Mają one pomóc czytelnikowi 
wczuć się lepiej w opisywany świat, w uczucia i przeżycia podmiotu liryczne-
go. Jednak dla artysty o wiele ważniejszym efektem uzyskanym dzięki metafo-
rze jest oferowanie świeżej perspektywy, ukazanie rzeczywistości od strony, od 
której nigdy nie patrzyliśmy wcześniej. Wachlarz znaczeń takiej metafory ar-
tystycznej jest zazwyczaj o wiele szerszy niż jakiejkolwiek metafory napoty-
kanej na co dzień, co pokazuje chociażby krótki cytat z Marqueza: Ta herbata  
smakuje oknem5.

Sposoby stosowania metafor

Bliższe zbadanie sprawy pokazało, że chociaż poezja obfituje w metafory, 
to są one oparte na zwyczajnych, powszechnie spotykanych metaforach kon-
ceptualnych. Oczywiście poeci mają swoje sztuczki, aby tchnąć nowe życie w te  
konwencjonalne metafory. Odkryto, że jedną z nich jest rozszerzenie polegające 
na użyciu nowego wyrażenia dla oddania tej samej metafory konceptualnej (por. 
Kövecses, 2002, s. 53), np.:

Metafora konceptualna: miłość to ogień: 

Przechodzą czasem koło mnie kobiety –
Wizje i sny – 
Spoglądam na nie płomieniami źrenic
Szepcząc: to ty!... 

(Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Przechodzą czasem…)

„Płomienie źrenic” przedstawiają i oczy płonące z miłości i żar uczuć, który 
pali i trawi. Stanowią nowy obraz starego skojarzenia miłości z ogniem. 

Innym ciekawym i zarazem przekornym zabiegiem jest zakwestionowanie 
powszechnie używanej metafory na przykład:

mi oszustwami”. (Księga 3, rozdz. 10); pozytywiści logiczni, Ayer i Carnap, uznali metafory 
za błąd kategorialny, który pozbawiony jest znaczenia i warunków weryfikacji. 

5   G. G. Marquez, Miłość w czasach zarazy, Muza S.A., Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
2014.
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Słońce może zajść i znów wzejść,
Lecz gdy nasze światło gaśnie
Spać będziem przez tylko jedną wieczną noc6. 

Katullus posługuje się powszechną metaforą życie to dzień, śmierć 
to noc, wskazuje na jej nieadekwatność w stosunku do tego, czym śmierć jest  
w istocie. Jeśli jest nocą, to taką, która nie przemija, jeśli snem, to takim, z którego 
nie ma przebudzenia (Kövecses, s. 54).

Cel i źródło pozwalają na wychwycenie różnych związków, jakie mogą zacho-
dzić między metaforami. Przypadek, kiedy różne źródła odnoszą się do jednego  
i tego samego celu, nazywany jest dywersyfikacją, np.: 

A teraz ktoś ciszę napiął,
Bije w nią pięścią ze spiżu7. 
(cisza – dziedzina docelowa, napiął, bije – dwa źródła)

Oprócz poezji dywersyfikacja jest częstym zabiegiem służącym tłumaczeniu 
stosowanym w nauce, kiedy zjawisko (cel) bada się, przykładając do niego różne 
modele. 

Gdy to samo źródło stosuje się, do wielu celów, mamy wielowartościowość 
(multivalency), np.: 

Ciepła woń płynie z piekarń,
A cisza z zamkniętych bram8. 
(dziedzina docelowa: woń, cisza; źródło: płynie)

Przykładem dywersyfikacji jest też stosowanie modelu mechanicznego do 
różnych dyscyplin naukowych: fizyki, biologii, ekonomii, socjologii, medycyny. 

W końcu celowe mieszanie metafory z dosłownością, gdy w tym samym tek-
ście, najczęściej reklamie, to samo słowo jest użyte raz jako źródło, a raz w znacze-
niu dosłownym zwane jest literalizacją (udosłownieniem) źródła. (Goatly, 1997, 
s. 272–9) często używana dla efektów komicznych, ale też nadaje wydźwięk sym-
boliczny wyrażeniom dosłownym. 

6   Katullus, cyt. Za: Kövecses, 2002, s. 54.
7   J. Czechowicz, Muzyka ulicy Złotej, (1934) Wybór poezji, Zakład Narodowy im. Ossoliń-

skich: Wydawnictwo 1970, Wrocław, s. 69.
8   J. Czechowicz, Ulica Szeroka, (1934) tamże.
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v  v  v

Metafory w sztuce są subiektywne, zależą od doświadczenia jednostki, co 
oznacza, że szczególnie oryginalne, świeże metafory mogą być niezrozumiałe dla 
osób nieznających twórcy. Poza tym zależą też one od kontekstu kulturowego, 
tak że członkowie tej samej kultury mogą rozumieć podobnie poszczególne me-
tafory i posługują się podobnymi metaforami, lecz osoby spoza kręgu tej kultu-
ry mogą interpretować je opatrznie bądź wcale. Bowiem, jak powiedział Henry  
James: „sztuka to nic innego jak cień ludzkości”. 





SKUTKI METAFOR

Gdzie mnie prowadzisz? Mów!

Szekspir, Hamlet
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Metafora a model kulturowy

Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, znany i najczęściej cy-
towany ekspert w dziedzinie kultury, definiuje kulturę jako: „kolektywne za-
programowanie umysłów, które charakteryzuje członków jednej grupy lub 
kategorii ludzi w odróżnieniu od innej” (Hofstede et al., 2010, s. 6). Język ma 
istotne znaczenie w formułowaniu podmiotowości kulturowej i jego analiza 
wyjaśnia, jak ludzie tworzą i odtwarzają swoją społeczną tożsamość. Związek 
języka i metafory z kulturą widoczny jest wyraźniej w definicji kultury Warda 
Goodenougha: „Kultura jest […] formą rzeczy, które znajdują się w umysłach 
ludzi, ich modelem percepcji, odnoszenia się do nich i ich interpretowania” 
(Goodenough, 1957, s. 167). Badania nad metaforami, ukazujące ich we-
wnętrzną grę między formą a treścią oraz ich zewnętrzny wpływ na myślenie 
i działanie, zdają się być z definicji badaniami nad kulturą. Jeśli jest prawdą, że 
metafory odkrywają, a w pewnych przypadkach nawet konstytuują doświad-
czenie człowieka (Kövecses, 2005), to podziały kulturowe powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w różnicach między metaforami. Zatem mężczyźni i kobie-
ty, starcy i młodzież, osoby z wykształceniem i bez, osoby różnych narodowo-
ści powinny posługiwać się swoistymi metaforami. Czy można więc wysunąć 
tezę, że im większa różnica między metaforami, tym głębsze podziały mię-
dzy poszczególnymi grupami społecznymi? Łatwiej jest znaleźć odpowiedź 
na odwrócone pytanie: jak warunki życia wpływają na tworzone metafory. 
Migracje ludzi umożliwiają wychwycenie różnic w tej materii. Na przykład  

ROZDZIAŁ 5
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rozprzestrzenienie się języka angielskiego w Ameryce Północnej czy w Afryce 
Południowej odmieniło schematy metaforyczne; powstało wiele nowych opar-
tych na miejscowych doświadczeniach (nowe otoczenie, zwierzęta, rośliny itp.) 
(Kövecses, 2000a; Dirven, 1994). Według Zoltana Kövecsesa metafory mogą 
różnić się pod kilkoma względami, poza doborem różnych dziedzin, także re-
lacją między dziedzinami, odwzorowaniem, wynikaniem. Różnice mogą być 
spowodowane odmiennością doświadczenia oraz odmiennością procesów po-
znawczych (Kövecses, 2008, s. 63). 

Archetypy

Badanie kultury ma na celu wychwycenie ogólnych trendów panujących 
wśród dużej grupy ludzi na bardzo ogólnym poziomie. Istnieją różne poziomy 
kulturowe: narodowe, regionalne, etniczne, religijne, klas społecznych. Jednak 
pojęcie modelu kulturowego odnosi się najczęściej do kultury wspólnej całemu 
społeczeństwu. Na tożsamość kulturową składają się kolektywna wyobraźnia  
i system komunikacji. Są one ze sobą ściśle związane, a metafora łączy oba pozio-
my i dzięki niej ujawniają się leżące u podstaw tożsamości kulturowej archetypy. 
Do archetypów głęboko zakorzenionych należy na przykład idea Boga, dzięki 
której człowiek znajduje pomost pomiędzy swą ewidentną skończonością a wy-
raźnie odczuwaną tęsknotą do nieskończoności. A Boga opisać można tylko na 
sposób metaforyczny. 

Wyrażenie archetypu możliwe jest dzięki metaforze. Ta świadomość po-
zwala na postawienie pytania, czy istnieją metafory charakterystyczne dla da-
nej kultury takie, które ujawniłyby ważne dla niej archetypy. Archetypy są tu 
rozumiane tak, jak w ujęciu antropologicznym: jako stale powracający symbol 
lub motyw w literaturze, sztuce, mitologii. Fakt, że są one obecne w kulturze 
w sposób stały można wyjaśniać zgodnie z poglądami Junga. Pomimo że Jung 
w różnych okresach różnie definiował archetyp (por. Adams, 2008, s. 108) 
przyjąć można, że dla niego archetyp to dziedziczony poprzez zbiorową świa-
domość i obecny w psychice każdego człowieka, podstawowy wzór myślenia, 
pierwotny obraz, który przejawia się poprzez tendencję do nadania określonej 
formy motywom myślenia. Poszczególne reprezentacje mogą się bardzo różnić  
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szczegółami, ale jednocześnie mieć wspólną podstawową formę, obraz, motyw. 
Sama teoria metafory nie jest odpowiednim narzędziem do rozstrzygnięcia, czy 
rzeczywiście tak jest, jak widzi to Jung, lecz może być pomocna w tropieniu kon-
kretnych archetypów. 

Jednym z badanych archetypów jest pojęcie przestrzeni. Myślimy, że prze-
strzeń, w której żyjemy jest przez ludzi odbierana podobnie, oczywiście pod 
warunkiem, że mają oni sprawne „GPS-y” w mózgu, czyli zdrowy system za-
pamiętywania danych w hipokampie (dzięki któremu wiemy, gdzie się znaj-
dujemy i jak dojść do kuchni, gdy jesteśmy głodni) oraz sprawne komórki 
siatkowe, które służą do lokalizowania obiektów na mentalnej mapie otocze-
nia1. Na tej podstawie jesteśmy przekonani, że to fizjologia wyznacza wspólne 
dla wszystkich rozeznanie tego, co nas otacza i kształtuje samo abstrakcyjne 
pojęcie „przestrzeni”. Orientacja w przestrzeni jest tak podstawowa i pierwot-
na w procesie poznawania świata, że wiele innych pojęć jest nad nią nadbudo-
wana. Teoria ucieleśnienia (embodiment) jasno wskazuje, że wiedza na wiele 
odległych od przestrzeni tematów jest dla nas zrozumiała tylko dlatego, że ma 
do niej odniesienie. Wydawać by się więc mogło, że gdyby mówić o archety-
pie przestrzeni, to byłby to archetyp wspólny i jednakowy dla wszystkich ludzi.  
A jednak tak nie jest. 

Różnice zaczynają się rysować, kiedy wokół przestrzeni pojawiają się granice. 
Prawdopodobnie każdy doświadczył odczucia podziału przestrzeni na sferę we-
wnętrzną (własną) i zewnętrzną, na strefę „światła i cienia”. Od chwili narodzin 
(a może i wcześniej) czujemy, że przestrzeń, która jest nasza może zmienić się  
w miejsce wrogie, powodujące cierpienie i śmierć. Przestrzeń taka staje się nie
-nasza. Całe życie wytyczamy granice między naszą i nie-naszą przestrzenią. Gra-
nicą między strefą światła i cienia często jest śmierć; nie są więc one ani umowne, 
ani arbitralne, lecz w naszym odczuciu bardzo konkretne. Pomimo tego, okazuje 
się, że to, gdzie dokładnie biegną owe linie graniczne zależy nie tylko od nasze-
go doświadczenia, ale i kultury a w tym wyznawanej religii czy filozofii. Dowo-
dem na to jest porównanie archetypów przestrzeni charakterystycznych dla 
trzech religii: kalwinizmu, judaizmu i katolicyzmu (Tarzia, 2013). W pewnym  

1   W 2014 John O’Keefe i May-Britt Moser oraz Edvard I. Moser otrzymali Nagrodę Nobla  
z medycyny i fizjologii za odkrycie komórek w mózgu odpowiadających za orientację w prze-
strzeni.



74        kognitywistyka

  Skutki metafor   

uproszczeniu, pierwsza z nich poprzez metaforę „zewnętrznych ciemności” przy-
wołuje archetyp, obraz człowieka predestynowanego do zbawienia. Zbawiony 
nie powinien zabiegać ani o świat zewnętrzny, ani o kontakty z innymi. Niczym 
Robinson Crusoe na samotnej wyspie powinien przemieniać nieprzyjazny świat 
(wyspę) w dobrze urządzone miejsce i tym samym odnieść sukces, który jest do-
wodem na to, że należy do zbawionych. Człowiek musi sam odkryć, że Bóg go 
zbawił, a jedynym na to sposobem jest odniesienie sukcesu. 

W judaizmie obrazem przestrzeni jest „gra światłocienia”: z jednej strony 
„getto” diaspory, wspólnota zgromadzona nocą w zamknięciu, z drugiej strony 
otwarcie bram o świcie umożliwiające wymianę handlową i kulturalną (Zanini, 
1997). Żyje się naprzemiennie w obu strefach.

Katolicyzm przyniósł inną zaskakującą możliwość poprowadzenia granicy. 
Powtarzający się w słowach wielu mistyków (m.in. św. Jana od Krzyża, Matki Te-
resy z Kalkuty) metaforyczny obraz „ciemności wewnętrznych” jest tu właściwie 
oksymoronem. Dotychczas strefa światła była po naszej (bezpiecznej, dogodnej 
dla nas) stronie, a strefa ciemności (zagrażająca, obca, trudna) pozostawała na 
zewnątrz. A jeśli nie, to niosła śmierć. Katoliccy mistycy odczuwając ciemność, 
pustkę, nieobecność Boga w sobie, doświadczają cierpienia, rodzaju śmierci, 
które traktują jako dar przeznaczony jedynie dla szczególnie wybranych. Dzięki 
niemu mogą podzielać cierpienie Chrystusa i ofiarowywać je z miłości na Jego 
podobieństwo w momencie, kiedy wołał na krzyżu: „Boże mój, czemuś mnie 
opuścił!” (np. Lubich, 2000). „Powrót do domu” ma więc różne znaczenie dla 
wyznawców różnych religii (por. Tarzia, 2013, s. 17–18). 

Manuel Castells (1996), twórca społecznej teorii przestrzeni, mówi, że prze-
strzeń jest „wyrazem społeczeństwa”. Juri Lotman (1984) opracował teorię se-
miosfery jako pewnej analogii do biosfery Vernadsky’iego. Zauważył, że granice 
na przykład tożsamości narodowej (np. poczucie, że jest się Polakiem, Grekiem, 
itp.) wyznaczane były do tej pory przez system wartości. Natomiast multikultu-
rowość charakteryzuje się między innymi tym, że można być Francuzem z uro-
dzenia i nie mówić po francusku, nie tylko nie identyfikować się, ale wręcz nie 
znać kultury francuskiej, czy nawet być jej aktywnym wrogiem, jak widać po mu-
zułmanach urodzonych we Francji w ciągu ostatnich dziesięcioleci. 

Analizując zmieniającą się semiosferę za pomocą występujących w niej 
metafor można podjąć próbę dostrzeżenia zawczasu, czy „przestrzeń”, w któ-
rej jesteśmy jest nasza i życiodajna, czy też nie-nasza i śmiercionośna. Technikę 
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taką stosują post factum współcześni publicyści odnośnie wypowiedzi Hitlera,  
wyławiając sformułowania, w tym metafory, będące zwiastunami jego później-
szych krwawych poczynań. Obecnie za pomocą podobnej techniki próbują oni 
ex ante przewidzieć rozwój wydarzeń politycznych na świecie. 

Konceptualizacja emocji

Przez wiele lat uwaga badaczy (Breugelmans et al., 2005; Kövecses 1995, 
2005; Lakoff, 1987; Lakoff i Johnson, 1980; Matsuki, 1995; Taylor i Mbense, 
1998; Yu, 1995) ogniskowała się na pytaniu, czy różne kultury (języki) w ten 
sam sposób konceptualizują uczucia.

Pierwszym wnioskiem było, że podstawowe uczucia funkcjonują, jak poję-
cia uniwersalne i wspólne dla różnych kultur (experientialism) (np.: Lakoff, 1987; 
Russell, 1991). Wynikało to z założenia, że prototypem różnych pojęć jest zawsze 
poznanie i doznania cielesne, które ludzie ze swej natury podzielają. Fizjologicz-
na podstawa doznań emocjonalnych jest wspólna wszystkim ludziom (także ssa-
kom): wydzielają się te same hormony, zmienia się rytm serca, ciśnienie, napinają 
się (albo rozluźniają) niektóre mięśnie, zmienia się wyraz twarzy (np.: Ekman, 
1982; Gaensbauer i Hiatt, 1984; Russell, 1994). Do podstawowych badanych 
emocji należą: smutek, szczęście, złość, strach, wstręt i zdumienie. I tak wszyst-
kim smutek kojarzy się z ciężarem, a radość z lekkością. 

Następnie zauważono, że słowa nazywające różne uczucia w jednym języ-
ku nie znajdują odpowiedników w innym – albo używane są z inną konotacją. 
Wytłumaczyć ten fakt można wpływami społeczno-kulturowymi (social con-
structionism). Uznano więc, że każda kultura wypracowuje pojęcia na swój od-
rębny sposób. W celu uchwycenia tych różnic zaproponowano między innymi, 
aby traktować pojęcia (w tym przypadku odnoszące się do emocji) jako skrypty 
– scenariusze, czyli konstrukcje zależne od konkretnych aspektów danej kultury  
(np. Lutz, 1988). 

W końcu naukowcy (Breugelmans et al., 2005; Kövecses, 2005; Maalej, 
2004) wypracowali pośrednie stanowisko (cultural embodied prototype theory), 
według którego obie strony mają rację: konceptualizacja pojęć ugruntowana 
jest w doświadczeniach cielesnych (embodiment) i jednocześnie różne kultury 
nadają im różne znaczenie. Przeprowadzone w ostatnich latach przekrojowe  



76        kognitywistyka

  Skutki metafor   

badania nad kulturą i metaforą konceptualną w ramach kognitywistyki ujawniają  
zarówno podobieństwa jak i różnice w tworzeniu pojęć na bazie metafor w róż-
nych kulturach. Wyjaśnienie występowania zarówno podobieństw jak i różnic 
możliwe jest, gdy przyjmie się, że część pojęć wywodzi się ze sposobu doświad-
czania ciała przez człowieka i jest więc wspólna, część natomiast zależy wprost od 
kultury i stąd biorą się różnice. 

Według Zoltána Kövecsesa (2005) podobieństwa i różnice w przypadku 
konceptualizacji emocji pojawiają się w dziedzinie źródłowej, która odgrywa rolę 
soczewki, przez którą patrzy się na dziedzinę docelową oraz w momencie wyszu-
kiwania podobieństw metaforycznych. 

Gladys Nyarko Ansah (2010) wspiera to wypośrodkowane stanowisko ana-
lizą pojęć dotyczących uczuć w języku Afryki Zachodniej akan, wskazując na po-
dobieństwa i różnice w stosunku do języka angielskiego. I tak konceptualizacja 
złości w obu językach bazuje na wspólnych metaforach: ciało jest pojemni-
kiem, odpowiedzialność jest ciężarem, złość jest temperaturą 
(aspekt metonimiczny). Różnice przypisać można filtrowi kulturowemu, który 
uwypukla ludzkie doświadczenia w danym kontekście życia. Pomimo wyjścio-
wych podobieństw, inne są konkretne miejsca w ciele służące za siedlisko złości: 
w angielskim to oczy, twarz, kark, nerwy, trzewia i krew; w akan złość pojawia się 
w klatce piersiowej: Ne bo re-huru so. (Jego/jej klatka piersiowa się gotuje), a także 
z tylu głowy i w żołądku. 

W akan nie występują też pewne implikacje metafory złość to tempe-
ratura, mianowicie nie ma w tym języku odniesień do czerwonej twarzy. Być 
może z oczywistego powodu, bo trudno zaobserwować zmianę koloru oblicza  
u rdzennych mieszkańców Ghany. Brak też wyrażeń sugerujących wybuch w sen-
sie ruchu w górę. Jest natomiast mowa o wybuchu w sensie wyjścia na zewnątrz 
tego, co w środku. (Czy to wynik gotowania bez możliwości regulacji płomienia?) 

Subtelny wpływ środowiska i warunków życia na bazową metaforę kon-
ceptualną uwidacznia się też w kolejnym przykładzie miłość to podróż.  
W języku angielskim wyrażenie: this relationship is spinning its wheels (dosłow-
nie: ta relacja obraca kołami) pokazuje, że kontekst musi obfitować w pojazdy 
kołowe. W akan miłość jest tylko podróżą na piechotę (yɛanante akyɛ, długo szli-
śmy; daleko zaszliśmy). 

Ciekawe różnice uwidaczniają się także w klasycznym hebrajskim (King, 
2012). Kiedy sięgniemy po tłumaczenie Psalmu 4 na język angielski, to wers 
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czwarty mówi: In your anger do not sin2. Bliższe oryginałowi jest tłumaczenie: 
Drżyj, ale nie grzesz (tak też przetłumaczono na polski: zadrżyjcie i nie grzeszcie). 
Natomiast zaraz na początku Psalmu 6 mamy po polsku: Nie karć mnie, Panie,  
w swym gniewie. W naszej kulturze gniew uznany jest za negatywne, złe uczucie, 
które należy wyplenić. Jak zatem pogodzić je z Bogiem w tekście: Dopełnił Pan 
swej zapalczywości, wylał żar swego gniewu3 (w języku angielskim: The Lord has 
given full vent to his wrath; he has poured out his fierce anger). Czy Bóg czyni coś 
złego unosząc się gniewem? Niektórzy nawet próbują usprawiedliwiać ten postę-
pek Boga. Tymczasem oryginał brzmi raczej tak: Bóg zakończył swój żar (gorąc), 
wylał palenie swego nosa. Być może hebrajskie metafory gorąca i palenia w nosie 
oznaczają uprawnione zaangażowanie emocjonalne, coś, czego złość czy gniew  
w naszym rozumieniu są pozbawione?

Inna przykładowa różnica dotyczy opisu stanu depresji. W naszym języku  
(i podobnie w angielskim) wyczuwamy depresję w opisie:

Czuję, że lecę w dół. Wciąga mnie jakaś spirala. Coraz niżej i niżej…

Biblia ten stan ducha oddaje innym obrazami:

Cięciwę mą On zluźnił, zwalił mnie,
[…]
Zniszczył mą ścieżkę
starał się o moją zagładę,
nie było żadnego sprzeciwu.
Wszedł poprzez wyłom szeroki,
wpadł jak zawierucha. 
Nagły strach mnie ogarnął,
jak burza porwał mi szczęście.
Uciecha minęła jak chmura4.

Czyż te metafory nie determinują w pewnym sensie sposobów ratunku?  
Istnieje szansa, że uda się nam wyczołgać, wypełznąć z dołu samodzielnie.  
Z zawieruchy, burzy, topieli, czy studni, (otoczeni murem jak Hiob) wyciągnąć 
nas może tylko ktoś inny. A przed Bogiem, który cięciwę mą zluźnił, zwalił mnie, 

2   Nowa Międzynarodowa Wersja.
3   Lamentacje, 4:11, Biblia Tysiąclecia.
4   Księga Hioba, 30, 11–15.
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nic mnie nie obroni. Nasze własne wysiłki nie zdadzą się na nic. W dodatku im 
większa topiel i głębsza studnia, tym większa moc wybawiającego, którego pomo-
cy możemy tylko przyzywać i wyglądać. Możliwość podjęcia aktywności przez 
kogoś przygnębionego – w naszym języku – i bierność ciężko doświadczonego 
– w języku hebrajskim – podkreślone zostają dodatkowo przez cechy używanych 
do opisu tych stanów czasowników. Strona bierna albo nieosobowa forma w języ-
ku polskim (angielskim) pozwalają pominąć sprawcę. W klasycznym hebrajskim 
brak jest czasowników określających nieintencjonalne spowodowanie ruchu cia-
ła. To zewnętrzny sprawca (Bóg) umieszcza człowieka w pewnym miejscu, sytu-
acji i w konsekwencji tylko on może go z niej podnieść (wyciągnąć). 

Podobna różnica widoczna jest też w innym hebrajskim obrazie nieszczęścia 
zarysowanym za pomocą metafory siły zewnętrznej, która wywiera zgubny wpływ 
na kogoś, kto cierpi. Siły te pochodzą albo od Boga, albo natury, która jest pod Jego 
wpływem, albo przypisywane są abstrakcyjnym „dniom ucisku” (King, 2012).  
W naszym języku (i angielskim) siła, która stoi za uczuciami pochodzi z wnętrza. 
Nie jest zewnętrzna. Zatem albo mamy nad nią władzę, albo część naszego wnę-
trza umyka naszej władzy. Tego rozdwojenia nie widać w hebrajskiej metaforze.  

Ciemność, ponurość (nieba) także kojarzy się z depresją i w wielu językach 
(polski, angielski, fiński, japoński) stanowi metaforę przygnębienia. Podobnie 
jest w klasycznym hebrajskim (Hiob 30, 28). Jednak w hebrajskim ciemność 
znaczy też więcej – odsyła do Szeolu, miejsca, gdzie przebywają cienie zmarłych. 
Wymowa tej metafory jest więc o wiele poważniejsza. Wiąże się z tym brak moż-
liwości stopniowania „ciemności”. W hebrajskim „ciemność” jest jak przedmiot, 
nie da się powiedzieć, że ciemności są większe lub mniejsze. Są zasadniczą nie-
możnością widzenia, sensownego działania i tylko dostarczenie światła może 
usunąć przygnębienie i zdolność poruszania się. Gdy prototypem depresji jest 
połączenie ciemności z krainą zmarłych, to sytuacja tak doświadczanej osoby sta-
je się naprawdę groźna w porównaniu z polskim „jest mi ponuro”. 

Modele kulturalne

Porównania metafor konceptualnych w różnych językach pomagają zrozu-
mieć, jak ludzie myślą o doświadczanych uczuciach (i nie tylko). Ukazują też, 
jakie wnioski wyciągają na podstawie przyjętych metafor – wnioski dotyczące 
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oceny sytuacji i problemów, ich przyczyn, celów i spodziewanych rezultatów 
działania. Ogólnie metodologia porównywania jest odmienna od interpretacji 
pojedynczych metafor. Wymaga ona kilku kroków. Przede wszystkim analizuje 
się pewną liczbę metafor, szukając uogólnienia w postaci takiego odwzorowania 
dziedzin, które obejmuje wszystkie rozważane przykłady. W dalszej kolejności 
bada się, co wynika z danego odwzorowania, czyli jakie inferencje konceptual-
ne5 nasuwają się pod jego wpływem. Z nimi, jak pokazały już trochę powyższe 
przykłady, wiąże się bardzo wiele, bo i ocena sytuacji, bierność, bądź aktywność  
i w końcu sposób działania, czy radzenia sobie z problemami. 

Quinn (1991), a później Kövesces (2000b, 2005, 2006) podjęli badania nad 
metaforami w ramach różnic kulturowych. Kövesces twierdzi, że metafory kon-
ceptualne tworzą modele kulturowe. Struktury te są specyficznymi dla danej 
kultury reprezentacjami umysłowymi różnych aspektów świata (2006, s. 126). 
Przykładem może być: jakość jest rozmiarem / wysokością / ilością Wiel-
kość kraju = wysokość budynków (najwyższy na świecie) „Po upokorzeniu 11. 09. 
Stany zaplanowały wybudować Freedom Tower – najwyższą budowlę Ziemi 541 m 
wysokości”. Im wyżej rozwinięta cywilizacja tym wyższe stoją budynki. Jeśli uzna-
je się, że centralny = najważniejszy, to Kopernik uczynił Ziemię mniej ważną.

Kövesces (2006) i inni badacze twierdzą, że kiedy powtarza się pewne opisy 
strukturalne, wówczas pojawiają się w mózgu odpowiadające im schematy. John-
son (1987) nazywał je schematami obrazowymi (image schemas) i określił je jako 
dynamiczne wzory naszej interakcji i programy motoryczne, dzięki którym nasze 
doświadczanie świata staje się spójne. Schematy te leżą według niego u podstaw 
struktur metaforycznych. 

Teorie laików

Kulturę tworzą w dużej mierze „teorie laików”. Według badaczy tego zagad-
nienia (Furnham 1988; Hong et al., 2001) teorie laików są podobne do teorii 
naukowych, spełniając podobną funkcję epistemiczną w generowaniu sensu.  

5   Termin „inferencje konceptualne” pojawia się u Husserla. Teoria ta bada „prawa, które są ufun-
dowane na pojęciach przedmiotów i pojęć, które obowiązują dla przedmiotów i pojęć jako ta-
kich” (Laws that are founded in the concepts of objects and concept, that are valid for objects and 
concepts as such.). 



80        kognitywistyka

  Skutki metafor   

Już w dzieciństwie powstają ich zręby pod wpływem oddziaływania artefaktów,  
w których jesteśmy zanurzeni (Cameron et al., 2001, s. 124). Dostarczają one 
sposobów rozumienia świata społecznego, szczególnie w aspekcie psycholo-
gicznym. Ich korzenie sięgają często metafor konceptualnych wchłanianych 
wraz z językiem rodzimym. Metafory konceptualne nie tylko są gotową siatką 
podobieństw i odwzorowań, ale wyznaczają kierunki wysnuwania głębszych 
wniosków dotyczących świata. Ilustrację stanowi kolejny przykład związany  
z emocjami: „zagotowało się we mnie”; oprócz wskazania na podobieństwo mię-
dzy złością i wysoką temperaturą, implikuje, że przyczyna tej emocji leży poza 
osobą jej doznającej. Zatem osoba ta nie ma na nią wpływu, bowiem podlega 
jej mimo woli. Reakcja typu „wybuch pary i podskakiwanie pokrywki” (czyli np. 
uderzenie kogoś, kto nas denerwuje) nie podlega kontroli. Z jednej strony impli-
kowana tu bezradność wobec odczuwania emocji pozwala na uwolnienie się od 
odpowiedzialności za ich okazanie i znajduje społeczne zrozumienie. Z drugiej 
strony sugeruje, że w tym przypadku nie można być panem samego siebie, co jest 
nawet usankcjonowane prawnie pod postacią „chwilowej niepoczytalności”. Pro-
wadzi to do szczególnie rozumianej wiktymizacji społeczeństwa, w którym po-
szczególne jednostki otrzymują poprzez język zaburzony obraz siebie, traktując 
siebie jako bezradne ofiary, ale działania nie innych, lecz własnych gwałtownych 
doznań. Jest to rodzaj wyuczonej bezradności wobec własnych reakcji emocjo-
nalnych. Na tym tle powstają inne praktyczne trudności polegające na niemoż-
ności zrozumienia na przykład arystotelesowskiej koncepcji człowieka, który jest 
panem samego siebie, przedstawionej w języku, którego metafory konceptualne 
zawierają implicite tezy przeciwne. Szerszą konsekwencją tego ostatniego może 
być niemożność porozumienia, wynikająca z implikacji metaforycznych zakorze-
nionych jako kulturowe przekonania. 

Daleko idące implikacje towarzyszą także „wiedzy”, jaką dostarcza nam język 
wraz z zestawem metafor pojęciowych dotyczących naszych władz intelektual-
nych. Język naturalny odnosi się do umysłu i jego aktywności za pomocą termi-
nów, którymi pierwotnie posługujemy się mówiąc o obiektach i działaniach na 
nich wykonywanych. Nasz sposób mówienia o umyśle za pomocą spójnego sys-
temu metafor odsyłających do czynności fizycznych, jakich dokonywać możemy 
na obiektach, świadczy o przyjętej koncepcji umysłu, o modelu, który można za-
liczyć do „epistemologii ludowej”. Według innej – idee to obiekty w stanie stałym. 
Zachodzi proces reifikacji, ponieważ abstrakcje traktujemy w kategoriach materii:
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Złożoność to wielowymiarowość
Trudność to twardość
Ważność to waga 
Idee i problemy to cele
Myślenie to podróż 
Rozumienie idei to fizyczna bliskość (i widzenie)

Źródło trudności: obiekty ukryte, niedostępne, w ruchu; bliskość duchowa (mentalna) jest 
bliskością fizyczną w przestrzeni; inteligencja to zakres działania (fizycznego); tworzenie 
idei to kształtowanie surowca; ocena argumentów to ważenie obiektów, jego jakość to pre-
cyzja ważenia.

Pamięć to miejsce przechowywania idei – obiektów6 

Idee i wiedza jest rzeczą cenną; idee i wiedza są przechowywane w celu późniejszego użycia; 
zapamiętywanie to wkładanie do schowka (czegoś wartościowego) na przechowanie; jakość 
pamięci to pojemność schowka; przypominanie sobie to wyciąganie obiektów ze schowka 
i przekładanie ich do bagażu podręcznego; zapominanie to pozbywanie się przedmiotów ze 
schowka – w schowku robi się pusto.

W języku widoczne są dwa sposoby konceptualizacji ważności – jako wagi  
i jako centralności. Trudność ma nawet więcej konceptualizacji: idee jako obiek-
ty mogą być wielowymiarowe, ukryte, niedostępne, ruchome, śliskie, twarde. 
Problem jako pojemnik może być trudny do otwarcia, ukryte w nim przedmioty 
(idee) mogą być na samym dnie, ich wydobycie wymaga pewnego wysiłku. 

Podobnie w przypadku konceptualizacji zdolności intelektualnych napoty-
kamy na różnorodność: traktuje się je jako wszechstronną aktywność fizyczną 
(siła fizyczna i wytrzymałość, szybkość podejmowania działań), jako otwartość  
i przestrzenność pojemnika – umysłu, jako ostrość narzędzia-umysłu, jako głę-
bokość myśli, jako równowagę między ilością przechowywanych idei (obiektów)  
a pojemnością umysłu (pojemnika), np.: 

To spotkanie utkwiło mu głęboko w pamięci. 
Ostrze noża utkwiło mu głęboko w dłoni.

Nakładli mu do głowy głupot.
Nakładli mu do torby kamieni.

6   Wiele innych konceptualizacji pamięci opisuje D. Draaisma.
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Zaraz, zaraz, muszę poszukać jego nazwiska w pamięci.
Zaraz, zaraz, muszę poszukać jego nazwiska na liście. 

Doszedł do wniosku.
Doszedł do domu. 

Znalazł rozwiązanie. Szukamy...
Znalazł rower. 

Głęboka myśl
Głęboka studnia. 

Musimy rozłożyć ten problem / argumentację na części 
Musimy rozłożyć maszynę na części. 

Lepiej pozbądź się takich myśli.
Pozbądź się tych śmieci.

Porzućcie wszelką nadzieję. 
Porzućcie te szable. 

Mój umysł pracuje na zwolnionych obrotach.
Silnik pracuje na zwolnionych obrotach.

Odwróć jej uwagę od lodów.
Odwróć się przodem do zdjęcia.

Czy opisana powyżej konceptualizacja czynności umysłowych ma cokolwiek 
wspólnego z rzeczywistością? Inaczej, czy metafora konceptualna i powiązany  
z nią i przyjęty powszechnie teoretyczny model umysłu ma swój realny odpo-
wiednik? Poznanie nie podlega doświadczeniu fizycznemu, ma charakter abs-
trakcyjny – wobec czego odnosimy się do niego poprzez analogię do kategorii 
fizycznych. Dwie podstawowe kategorie zastosowane tutaj, to kategoria „pojem-
nika” i kategoria „obsługi” (manipulacji). Brytyjski filozof Gilbert Ryle w mono-
grafii The Concept of Mind poddaje krytyce dogmat „ducha w maszynie” (1949,  
s. 15–25) i stwierdza, że nasze zwykłe wyrażenia językowe są skażone tym 
dogmatem. Radzi nawet, aby pozbyć się zwyczaju posługiwania się zwrotem  
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„w umyśle”, jako że taki zwyczaj przyczynia się do tego, że uważamy umysł za  
jakieś dziwne miejsce, w którym rezydują myśli. 

Do interesujących wniosków prowadzą wyniki badań ekonomisty Keitha Chena (2012), 
który szuka odpowiedzi na pytanie zupełnie nie związane z wątkiem obecnych rozważań: 
dlaczego kraje o wyraźnie podobnym poziomie gospodarczym oraz instytucjonalnym 
różnią się tak radykalnie pod względem poziomu oszczędzania. Najnowsza hipoteza oraz 
potwierdzające ją odkrycia wskazują na związek istniejący pomiędzy strukturami języka 
danego kraju a skłonnością do oszczędzania jego mieszkańców. Porównując kraje najbar-
dziej uprzemysłowione i zbliżone ekonomicznie widać podział na takie, gdzie ludzie sto-
sunkowo niewiele oszczędzają: np.: Grecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Izrael, 
Portugalia, Polska oraz takie, gdzie oszczędzają proporcjonalnie więcej: np.: Luksemburg, 
Norwegia, Szwajcaria Japonia, Holandia, Finlandia. Co z takim podziałem może mieć 
wspólnego język? Chen zauważył, że ludzie posługujący się różnymi językami w sposób 
odmienny mówią o czasie, na przykład, w angielskim mamy odniesienie do wczoraj dziś 
i jutro, natomiast w chińskim inaczej dzieli się czas: Jutro będzie padać w wersji chińskiej 
(przetłumaczonej na polski) brzmi: Jutro pada.
 Czy sposób, w jaki mówimy o czasie ma wpływ na to, jak myślimy o czasie i jakie 
decyzje podejmujemy w związku z tym? Języki posiadające czas przyszły poniekąd zmu-
szają nas poprzez swoją gramatykę, abyśmy przyszłe zdarzenia traktowali jako odrębne 
od teraźniejszości. Za każdym więc razem, kiedy używamy czasu przyszłego, odrywany 
się od teraźniejszości i przenosimy w zupełnie inny punkt niezwiązany z teraźniejszością.  
Nic dziwnego, że w takiej sytuacji trudniej jest oszczędzać. Z drugiej strony, kiedy w języku 
przyszłość i teraźniejszość stapiają się w jednym punkcie, bo mówimy o nich dokładnie tak 
samo, to czujemy się odnośnie obu czasów dokładnie tak samo. Być może to właśnie uła-
twia oszczędzanie. Chen przetestował tą „językową tezę oszczędzania”, według której osoba 
posługująca się językiem, w którym jest czas przyszły, podejmuje mniej działań nakierowa-
nych na przyszłość. Wybrał w tym celu rodziny ze zróżnicowanych językowo krajów, ale  
o zbliżonym statusie (dochód, edukacja, religia, struktura rodzinna) i wyliczył, że jest  
o 30% bardziej prawdopodobne, że osoby, których język ojczysty pozbawiony jest czasu 
przyszłego, będą w ciągu roku oszczędzać. Przy okazji zaobserwowano też inne ciekawe za-
leżności, wszystkie związane z opóźnioną gratyfikacją i karą. Mianowicie osoby pozbawio-
ne możliwości oddzielenia przyszłości od teraźniejszości są mniej skłonne palić (o 20–24% 
mniejsze prawdopodobieństwo) i dalej, istnieje 13–17% mniejsze prawdopodobieństwo 
otyłości. Zdumiewające jest, jak taki wydawało by się nieistotny szczegół gramatyczny 
wpływa na nasze decyzje. Wyniki badań Chena stanowią pośredni dowód na siłę, z jaką 
oddziaływać mogą na ludzi metafory, które przecież przemawiają do wyobraźni o wiele 
silniej niż gramatyczne kategorie czasu. 
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W jaki sposób metafory odzwierciedlają  
kulturowy model myślenia? Przykłady

W celu uzyskania jasnej odpowiedzi na to pytanie, dobrze jest sięgnąć do 
kultur jak najbardziej odległych i porównać pojęcia najgłębiej w nich zakorze-
nione. Zestawienie języków: chińskiego, angielskiego i polskiego spełnia ten wa-
runek. Lily I-wen Su (2002) analizuje metafory związane z małżeństwem oraz 
jedzeniem w Chinach. W szczególności ogniskuje uwagę na takich aspektach, 
które mają związek z modelem kulturowym, mianowicie, na cechach charaktery-
stycznych dziedziny źródłowej odwzorowanych w dziedzinie docelowej oraz na 
własnościach samego procesu konceptualizacji. W języku chińskim funkcjonuje 
kilka metafor konceptualnych małżeństwa:

małżeństwo to podróż – decyzja o wstąpieniu w związek małżeński to 
stanięcie na rozdrożu, podjęcie decyzji, w którą stronę iść. 
małżeństwo to gra hazardowa – tak jak w grze hazardowej, można 
przegrać albo wygrać.
małżeństwo to interes – małżeństwo jest inwestycją czasu i pieniędzy. 
małżeństwo to więzy – małżeństwo wiąże dwoje ludzi bez względu na 
to, czy są dla siebie błogosławieństwem, czy przekleństwem. 
Jeszcze dzisiaj małżeństwa w Chinach są aranżowane i stanowią przedmiot 

kalkulacji, nie może więc dziwić fakt, że zwyczaj ten odzwierciedlony jest w ję-
zyku. Najczęstszą metaforą małżeństwa w chińskim jest małżeństwo to in-
teres. Stanowi ona ponad 59 procent zbadanych przykładów metafory, czyli 
więcej niż stanowią pozostałe trzy metafory konceptualne razem. Według niej 
małżeństwo, jak interes, należy dobrze prowadzić i zarządzanie nim może być 
dobre lub złe, może być sukcesem bądź porażką, ale daje się zawsze naprawić.  
Metafora ta rozciąga się także na panny i kawalerów, którzy są na „rynku małżeń-
skim” „dobrami”, mającymi swoją cenę. Na tym rynku łatwiej znaleźć się mężczy-
znom niż kobietom. „Mężczyźni mają większą wartość rynkową”.

Językowe odpowiedniki pojęciowej metafory małżeństwo to inte-
res dotyczy wszystkich najważniejszych aspektów prowadzenia firmy. Są nimi: 
współpraca, jakość produktu, inwestycja, marketing. Dziedzina źródłowa busi-
nessu odwzorowana jest w dziedzinę docelową małżeństwa, co można przedsta-
wić na schemacie:
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             interes                                  małżeństwo

Partnerzy  małżeństwo to joint venture      małżonkowie
Jakość produktu  małżeństwo to towar  relacja małżeńska
Zyski  małżeństwo to inwestycja  korzyści
Dobra na sprzedaż  małżeństwo to transakcja biznesowa  rynkowość

Tak jak w interesach, ludzie w małżeństwie mogą traktować się wrogo jak 
rywale albo współpracować ze sobą dla obopólnych korzyści. 

Inną badaną metaforą konceptualną języka chińskiego jest: myśl to je-
dzenie: 

Zhe chang yanjiang hen you liao

這場演講很有料
Ta mowa bardzo ma składnik. 
Ta mowa jest bardzo informująca. (przekazuje wiele informacji)

Chociaż w języku polskim wiele wyrażeń nawiązuje do zmysłu smaku, np.: 
słodkie słówka, gorzka prawda, to jednak metafora myśl to jedzenie nie obejmu-
je swym zakresem tak wielu aspektów jak w chińskim. Aby powiedzieć, że ktoś 
sformułował propozycję albo pojęcie, to Chińczyk musi użyć słowa yunniang  
醞釀, czyli „sfermentować” . 

Powiedzenie, że zrozumieliśmy jakąś myśl jest właściwie wyznaniem, że stra-
wiliśmy jedzenie, przy czym słowo Fanchu 反芻, używane w tym celu, oznacza 
dosłownie specjalny sposób trawienia, jaki charakteryzuje krowy, a nie ludzi.  
Tę czynność cechuje ponowne przetrawienie tego, co już było zaabsorbowane 
czy wstępnie przetrawione. Inne czasowniki nawiązują z kolei do (prze)żucia, 
(po)gryzienia, (po)smakowania i przełknięcia pokarmu. 

Nie dziwnego, że jakość myśli oceniana jest w kategoriach smakowych.  
W sumie metafora myśl to jedzenie stanowi 92% wszystkich przeanalizowa-
nych przykładów dotyczących mówienia o myśleniu. Podobnie „ubieranie myśli 
w słowa” związane jest z fizjologią trawienia; niemożność wyrażenia nadmiaru 
myśli wyrażona jest dosłownie za pomocą stwierdzenia, że ma się brzuch (duzi  
肚子) pełen słów, których nie da się wyrazić. Do innej części przewodu pokar-
mowego trzeba się odnieść, kiedy słów nam dla odmiany zabraknie: mieć całkowi-
cie suchą kiszkę (jelita) (chang 腸). Jedzenie w różnych fazach strawienia stanowi 
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metaforyczny odpowiednik myśli i słów. Chwalenie, czy krytyka czyjejś myśli lub 
wypowiedzi naturalnie nawiązuje do doznań smakowych: smaczny jinjin youwei 
津津有味 znaczy ciekawy, bez smaku suoran wuwei 索然無味 oznacza nudny. 
Powyższe przykłady rzucają światło na ponad-kulturowe podobieństwa i różnice 
w tworzeniu pojęć za pomocą metafor. 

Jedną z charakterystycznych cech kultury rozumianej jako praktyki komu-
nikacji, w której społeczeństwo się nieustawicznie odtwarza (Carey, 1989) jest 
podejście do jej istotnego elementu – organizacji. Organizacja jako instytucja, 
stowarzyszenie, firma itp. skupia osoby, które realizują wspólny cel w powią-
zaniu ze swoim środowiskiem. W kulturze zachodniej każdy ma do czynienia  
z różnymi organizacjami: nie da się uniknąć szkoły, szpitala, urzędów, przedsię-
biorstw i firm. Dla każdego więc ważny jest sposób, w jaki organizacje te działają, 
a to zależy od przyjętego modelu, który z kolei wyznaczony jest przez metaforę. 
Niektórzy (Bono, 1990; Maassan i Weingart, 1995) uważają, że wybór metafory 
jest celowy i zgodny z pewnymi poglądami. Metafory mają wywołać pożądany  
„rezonans”. 

Prześledźmy rezonans wywołany przez kilka wybranych metafor-modeli 
organizacji zaproponowanych przez Garetha Morgana (1986). Organizacje są 
złożone i można na nie patrzeć z różnych punktów widzenia. Kultura organizacji 
zainspirowała się, tak jak i nauka, metaforami konstytutywnymi Peppera (1942). 
Stąd o danej organizacji, tj. firmie, instytucji, biurze, itp. mówimy często w kate-
goriach mechanizmu:

organizacja to maszyna:

Firma ledwie ciągnie/dyszy.
Dział handlowy się zaciął.
Trzeba zmienić biegi, aby osiągnąć lepsze wyniki.
Nie mamy narzędzi do współpracy. 

Kiedy dochodzi do tego, że mechanizmy działania firmy się zacinają i fir-
ma nie przynosi zysku, to specjaliści zastanawiać się zaczynają nad remedium.  
Jeśli ludzie są częściami maszyny to:

–  jaką część mechanizmu/zespołu wymienić i zastąpić nową; 
–  jaką naprawić – przeszkolić;
–  jaką naoliwić, naładować – spełnić konkretne potrzeby;



kognitywistyka        87

   Rozdział 5. Metafora – nośnik doktryny  

–  gdzie przykręcić śrubę – wzmóc rygor, postawić warunki, doprecyzować zakresy obo-
wiązków;

–  wymienić całość;
–  zatrzymać i uruchomić ponownie – posłać na urlop;
–  rozłożyć na części i złożyć ponownie – restrukturyzacja?

Organizacja to maszyna, dzięki której zarządca osiąga swoje cele. Ludzie na 
stanowiskach są specjalistami od kontroli tej maszyny. Maszyna wymaga precy-
zyjnej instrukcji obsługi. Tu organizacje czerpią inspirację z wojska, wprowadzając 
standardy, regulaminy, specjalizacje zadań, opis obowiązków i procedur działa-
nia, systematyczne treningi, określony język i ubiór. Rozkazy zaś płyną z góry.

Spojrzenie na organizację, jak na mechanizm wydaje się pozytywne, gdy 
wszyscy i wszystko chodzi jak w zegarku, a naoliwione trybiki poruszają się 
gładko i bezkolizyjnie. Pełna harmonia i właściwe funkcjonowanie spełniają  
oczekiwania. 

W zmechanizowanej fabryce ludzie są zsynchronizowania z maszynami, a same maszy-
ny działają w sposób bardziej regularny niż ludzie, tak samo muszą pochłaniać materię.  
W ten sposób synchronizacja ludzi, maszyn i materii rozwija się coraz bardziej nieosobowo 
i skomplikowanie. Większość ludzi dzisiaj nie uświadamia sobie, że są biegami maszyn […] 
(de Grazia, za Gleik, 1999, s. 33).

Jednak organizacja-maszyna ma również wady: Nie nadąża za zmianami, 
rozwija biurokrację dla tworzenia i kontrolowania procedur, w konsekwencji de-
humanizuje pracowników i klientów. 

Dla zniwelowania tych niekorzystnych aspektów zaadoptowano inną meta-
forę konceptualną: firma to roślina. Szereg przykładów z języka potocznego 
pokazuje, że – podobnie jak poprzednia metafora mechanistyczna – jest już to 
dobrze zadomowiona metafora w naszej świadomości.

firma to roślina:

Firma pączkuje.
Firma się rozrosła.
Trwają cięcia w firmie.
Firma się rozgałęziła na całym wybrzeżu.
Firma kwitnie.
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W firmie płyną zdrowe soki.
Działania firmy nie przyniosły owoców.
TTT stanowi odgałęzienie TT

Organizacje-rośliny walczą o przetrwanie. Pracujący w nich ludzie muszą się 
adaptować do zmiennego środowiska i wyzwań, jakie ono przynosi. Dlatego mu-
szą oni dobrze funkcjonować. W tym celu dba się o ich potrzeby, motywację do 
pracy. Konkurencja wymusza albo ciągłą rywalizację, albo współpracę z innymi. 
Celem jest przetrwanie, co czasem uniemożliwia osiąganie innych celów. 

Przy roślinnej koncepcji firmy pomysł na ewentualne działania zaradcze  
w przypadku „usychania” to: 

–  zasilenie nawozem (np. szkolenia); 
–  podlewanie (pochwały, premie);
–  dostarczenie potrzebnych substancji do wzrostu i zdrowia (warunki pracy, kursy, kreowa-

nie dobrej atmosfery);
–  przycięcie, usunięcie gałęzi suchych.

Nie nasunie się tak łatwo myśl nakierowana na totalną destrukcję i ponowną 
konstrukcję, jak w przypadku maszyny. Z kolei wykopanie rośliny i posadzenie 
nowej kojarzy się po pierwsze ze zwiększonym wysiłkiem bez gwarancji suk-
cesu, a po drugie z uśmierceniem żywego organizmu. Większość pracowników 
firm wolałaby być zapewne traktowana według tego drugiego modelu myślenia.  
Tym bardziej, że wykazano, iż organizacje-rośliny są bardziej innowacyjne, zogni-
skowane na relacjach i dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości. 

Powyższe dwie metafory konstytucyjne nie wyczerpują pomysłów na popra-
wianie działania organizacji poprzez zmianę myślenia o niej. Kolejne metafory, któ-
rych zadaniem jest inspirowanie zmian organizacji nawiązują do różnych dziedzin:

organizacja to: mózg 
procesor informacji
kultura
polityka (interes, konflikt, władza)
więzienie psychiczne 
materiał plastyczny 
jako przepływ i transformacja 
narzędzie dominacji
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Wydaje się, że powyższe modele nie są w zbyt dużym stopniu odzwierciedlo-
ne w potocznym języku polskim. 

organizacja to: mózg

Mózg przetwarza informacje – podejmowanie decyzji.
Mózg się uczy – organizacja się uczy; dzielenie się wiedzą zwiększa inteligencje organizacji.
Mózg holograficzny – całość w każdej części organizacji.

Biurokracja zniechęca ludzi do samodzielnego myślenia, ponieważ ucze-
nie się pociągać może za sobą błędy. Zazwyczaj organizacje za błędy karzą, więc 
powstaje przepaść między tym, co pracownicy robią, a tym, co mówią, że robią. 
Uczenie się łączy się z niepewnością, z koniecznością uwzględniania różnych 
punktów widzenia oraz podejmowania działań w celu badania rzeczy, a nie osią-
gania narzuconych celów. Organizacje, które miałyby działać jak mózgi, powinny 
jak mózgi uwzględniać redundancję, czyli powinny dopuścić, aby różne struktury 
pełniły te same funkcje (multitasking). Łatwiej wtedy o adaptację w zmieniają-
cych się okolicznościach. 

Stopień różnorodności takiego samo-uczenia się w systemie musi odpo-
wiadać stopniowi złożoności środowiska. Wymaga zarządzania, które określa 
kierunek, ale nie szczegóły. Im więcej się dookreśli, tym bardziej sztywny i niewy-
uczalny staje się system. Z drugiej strony bez wyznaczenia kierunku, samo-ucze-
nie trwa zbyt długo. 

Metafora „organizacja to mózg” jest dość odległa od planowania celowego 
działania. Ma swoje wady: konflikt między samo-uczeniem a kontrolą oraz trud-
ność pokonania oporu przed zmianą. 

organizacja to kultura

Stwierdzenie, że żyjemy w czasach, gdy różnorakie organizacje wpływają 
na nasze życie, jest banałem. Według Emila Durkheima w społeczeństwach zor-
ganizowanych tradycyjne wzorce porządku społecznego ulegają dezintegracji. 
Prowadzi to do wykształcenia fragmentarycznych przekonań, opartych jedynie 
na strukturze zawodowej społeczeństwa. W tym kontekście Hofstede wskazał 
na różne koncepcje pracy i jej organizacji u różnych narodów. Kultura kształtu-
je organizacje; z drugiej strony organizacje są mini społeczeństwami ze swoistą  
subkulturą zanurzoną w kulturze narodowej. 
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Model „organizacja to kultura” słusznie zwraca uwagę na aspekt symboliczny 
i społeczny organizacji. Pozwala na zinterpretowanie natury i znaczenia relacji 
między organizacją a środowiskiem społecznym, a co za tym idzie, na szybką ada-
ptację do zmiany. Jednak otwiera też furtkę dla ideologii. Edgar Schein wymienia 
trzy wymiary kultury organizacji:
–  artefakty (praktyki kulturalne Hofstede’a);
–  wyznawane wartości; 
– przekonania (programy mentalne Hofstede’a).

organizacja to przepływ i transformacja

Gareth Morgan uznał organizację za część środowiska, która ulega „przypły-
wom i pływom” i posiada zdolność do samoorganizacji, zmiany i samoodnowy  
w dążeniu do osiągania tożsamości. Odnaleźć w tym można ślad myśli Heraklita. 
Tak jak porządek wynurza się z chaosu w sposób naturalny, tak też organizacje 
samoistnie się porządkują. Nie są przy tym ślepo podporządkowane związkom 
przyczynowo-skutkowym. Jako systemy autopoietyczne, cechuje je autonomicz-
ność, zwrotność i cyrkularność (Maturana i Varela, 1980) O społecznych syste-
mach autopojetycznych i ich skutkach dla edukacji pisze np. Michał Głażewski.

Niezwykle istotnym czynnikiem kształtującym zarówno kulturę społeczeń-
stwa jak i formującym paradygmat myślenia jego członków jest także dziennikar-
stwo. Dostarcza: 

(*)  Kluczowych faktów i cyfr;
 Twórczych pomysłów i inspiracji;
 Informacji o: najważniejszych zdarzeniach w przemyśle i wiodą- 

 cych badaniach w nauce; 
 Wglądu w rzeczywistość polityczną i społeczną;
 Wiadomości i opinii; 
 Pomocy, szkoleń i warsztatów.

Jest więc niezwykle ważne dla efektu końcowego, czyli nastroju i działań 
społecznych, jaką teorię swojej profesji wcielają w życie w praktyce dziennikarze. 
Pytanie to dotyczy sposobu widzenia siebie jako dziennikarza i człowieka oraz 
sposobu widzenia zdarzeń, w których bezpośrednio uczestniczą. 

Chociaż szeroko zakrojone badania nad tym zagadnieniem (Weaver, 1998)  
w 1998 roku nie znalazły jednego globalnego, spójnego modelu dziennikarza, 
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analiza metaforyczna języka (Gravengaard, 2011), którym dziennikarze się 
posługują, pozwala na uchwycenie głębiej ukrytych i być może wspólnych dla 
wszystkich przekonań dotyczących tego zawodu. Gitte Gravngaarde wskazała na 
pięć metafor konceptualnych pracy dziennikarskiej:

dziennikarstwo to walka

Jest to najczęściej spotykana metafora konceptualna. Często dwie (albo 
więcej) konkurujące ze sobą historie są personifikowane jako walczące osoby. 
Walka między nimi przebiega na kilku poziomach. Istnieją więc historie, które 
siłą wtargnęły w życie dziennikarza, są intruzami, wywierają nacisk. Są takie, które 
pobiły na głowę inne, a głowa dziennikarza staje się dla nich polem walki. Walka 
nie kończy się na samym wyborze. Dalej sama wybrana historia toczy bój o to, aby 
dostać się na czołowe szpalty. Tym razem głowy naczelnych zmieniają się w pola 
bitwy. Ostatnia faza jest walką autonomicznych już historii z wszelkimi innymi 
wytworami mediów o uwagę odbiorców, których głowy z kolei teraz zamieniają 
się w place potyczek. 

dziennikarstwo to selekcja

Dziennikarz wyławia zdarzenie godne uwagi z nurtu zdarzeń, jak wędkarz 
rybkę z nurtu rzeki. Siedzi na brzegu wydarzeń w tym sensie, że jest ich obser-
watorem a nie uczestnikiem. Śledzi przepływające mimo zdarzenia i podejmuje 
decyzję, które chwycić. Kolega po fachu siedzi obok niego nad tą samą płynącą 
nieustannie wodą, co oczywiście ani nie oznacza, że zdecyduje się na złapanie tej 
samej zdobyczy, ani takiego scenariusza nie wyklucza.

dziennikarstwo to konstrukcja

Tu oddany jest wreszcie twórczy aspekt dziennikarstwa. Artykuły, wiado-
mości, programy są tworzone, robione. Aktywność dziennikarska polega na 
generowaniu pomysłów dotyczących najpierw wyboru aspektów tematu, które 
należy poruszyć, potem sposobu narracji a w końcu doboru środków retorycz-
nych, dzięki którym osiągnie się zamierzony efekt. 
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dziennikarstwo to wyścig

W wyścigu zwycięża ten, który odkryje i opisze (sfilmuje) najświeższe, 
najważniejsze zdarzenia jako pierwszy. W przeciwieństwie do prawdziwych 
nowalijek, wiadomości cieszą odbiorcę tylko za pierwszym razem. Najbardziej 
konkurencyjny dziennikarz ma oczy szeroko otwarte, stawia właściwe pytania  
i myśli samodzielnie. Albo w niektórych miejscach na mapie geopolitycznej sta-
wia „właściwe” pytania i myśli „samodzielnie”, czyli stwarza odpowiednie pozory, 
mając z góry przypisaną rolę i ograniczony zakres samodzielności. 

dziennikarstwo to handel

Z jednej strony informacje są przedmiotem handlu: prasa sprzedaje informa-
cje. Wobec tego, czy odbiorcy są zwykłymi klientami w tym sensie, że mogą mieć 
wpływ na treść przekazywanych informacji? Czy i jak oddziałują na to, co im się 
przekazuje? Metafora handlowa sugeruje, że tak właśnie jest. W sytuacji idealnej 
świadomy mediobiorca oczekuje, że towar medialny (*) mu dostarczany ma jedną 
nadrzędną cechę, mianowicie informacje w nim przekazane są istotne, prawdzi-
we i służą jego dobrze pojętemu dobru. 

Z drugiej strony sami dziennikarze mogą stać się obiektem handlu i podą-
żyć drogą kreowania pożądanych przez „zleceniodawcę” wersji zdarzeń i nawet 
„faktów” medialnych. Powstaje wówczas rozdźwięk między naturalnym oczeki-
waniem odbiorców a tym, co faktycznie otrzymują, przy czym często nie zdają 
sobie oni z tego sprawy. Taki stan rzeczy wyjaśnia następna metafora:

dziennikarstwo to gra o władzę

Zarówno o władzę nad rzędem dusz, jak też o władzę każdego dziennika-
rza nad sobą samym. Jest to walka o niezależność. Pomimo że każdy kraj ma 
charakterystyczny dla siebie styl dziennikarstwa, to na poziomie narodowym 
dziennikarze okazali się zgodni co do najważniejszych dla nich wartości (Tsfati  
et al., 2006). 

Dla każdego badacza kultury staje się jasne, że ostateczny punkt odniesie-
nia wykracza poza badaną dziedzinę. Im bardziej ogólny jest temat, tym bardziej 
daje się zaobserwować oddalanie od niego i pójście w stronę metafory stano-
wiącej pewien punkt orientacyjny. Oczywiste jest, że takie „zbaczanie” z tema-
tu jest w pewnej mierze arbitralne. Jednak bez tego odejścia w bok nie da się 
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właściwie wiele o nim powiedzieć. Przybliżenie natury ogólnych zjawisk, jak 
organizacja, społeczeństwo, życie, ekonomia, pieniądze, wartość, świat, szczę-
ście, a nawet człowiek wymaga wyboru odpowiednio nośnej metafory. Dzięki 
niej uzyskujemy dostęp do wyższych poziomów abstrakcji, na których możliwe 
jest tworzenie teorii. Przy czym, na co zwraca uwagę Valerie Hardcastle (1998, 
s. 331), wcześniej zaakceptowane w nauce metafory pojęciowe są uprzywi-
lejowane: nie tylko wyznaczają ogólną formę nowej teorii, lecz także powo-
dują, że łatwiej uznajemy takie teorie za możliwe. Zauważmy, że funkcjonują  
one jak paradygmat.

Paradygmat

Według analitycznej filozofii umysłu, przekonanie jest pewną postawą (na-
stawieniem) (attitude), którą przyjmujemy, kiedy uważamy, że coś zachodzi 
lub jest prawdą (Schwitzgebel, 2015). Jest to znaczenie szersze rozumienie niż 
w języku potocznym, ponieważ raczej nie powiem, że „jestem przekonana, że 
mieszkam w Łodzi”, choć treść tego zdania jest przykładem przekonania w po-
wyższym sensie. Przyjmuje się, że formułowanie przekonań stanowi główny cel 
pracy umysłu. Istnieje kilka odpowiedzi na pytanie, czym są przekonania, ale jak 
zaznacza Schwitzgebel, dominuje pogląd, że posiadanie przekonania łączy się  
z reprezentacją treści (przekonania) w umyśle (reprezentacjonizm). Kon-
cepcja ta, bez względu na to, czy postuluje się w niej istnienie wewnętrz-
nego języka myśli (Fodor, 1975; 1981; 1987; 1990); mapy (Lewis, 1994; 
Braddon-Mitchell i Jackson, 1996; Camp, 2007; Rescorla, 2009) czy raczej 
sieci neuronowych (connectionism) (Rumelhart i McClelland, 1988; Elman, 
1990), pozwala dość szybko zobaczyć związki metafory z przekonaniami po-
traktowanymi jako reprezentacje. Pierwszy punkt styku z metaforycznym me-
chanizmem poznania widoczny jest już w samych najogólniejszych cechach 
naszego myślenia: produktywności oraz systematyczności. Teoretycznie mo-
żemy pomyśleć o nieskończonej ilości rzeczy, a także mieć nieskończoną ilość 
przekonań, Jednak, żeby zapanować nad tym potencjalnym bogactwem myśli 
potrzebny jest system. Metafory są właśnie elementem tego systemu, o czym 
już częściowo była mowa. Również, kiedy mówi się o naturze reprezentacji,  
mianowicie o tym, że nie polega ona na jakimś „zagnieżdżeniu się” w umyśle, ale 
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na tym, że może być ona „wdrożona” i zastosowana, to nawiązuje się do samej 
istoty metafory: Metafory, tak samo jak reprezentacje przekonań, przejawiają 
się w trakcie procesów rozumowania albo kiedy człowiek myśli nad sposobami 
osiągnięcia danego celu, albo gdy usiłuje zrozumieć to, co dzieje się wokół niego. 
Szczególną rolę odgrywają tu metafory pojęciowe. Przekonania w ogóle i przeko-
nania będące pochodną metafor pojęciowych, aktywne w tych procesach, często 
stanowią pewną, dość niezmienną bazę, którą nazywa się paradygmatem. 

Samo słowo „paradygmat” (gr. παράδειγμα) pojawiło się (prawdopo-
dobnie) po raz pierwszy w Timajosie Platona (28a, b i dalej) i zostało przetłu-
maczone na język polski jako model. „Należy zatem zbadać, według którego  
z dwóch modeli budowniczy świata zbudował go; czy według tego, który jest za-
wsze tym samym, czy według tego, który jest zrodzony” (29a). Według Platona, 
ten pierwszy stał się wzorem użytym przez Demiurga do stworzenia kosmosu. 
„Jeśli ten świat jest piękny a jego konstruktor jest dobry, jasno stąd wynika, że 
patrzył na model wieczny” (29a). Taki model, pisze dalej Platon, jest przedmio-
tem rozumu i myśli (29a). Współczesne rozumienie paradygmatu zachowało 
te ostatnie cechy podane przez Platona; paradygmat jest przedmiotem rozumu 
i myśli, nie jest jednak „Doskonale Żyjącym” (31b) ani wiecznym. Dzisiejsze 
znaczenie paradygmatu bliższe jest sposobowi rozumienia tego terminu przez 
Thomasa Kuhna w „Strukturze rewolucji naukowej” (1962). Obrazowo różnicę 
w pojmowaniu paradygmatu zachodzącą między starożytnym filozofem a myślą 
współczesną oddał amerykański lekarz Philip Incao: „Paradygmaty są jak żywe 
stworzenia, które rosną, osiągają dojrzałość a potem starzeją się, stają się przej-
rzałe, podatne na choroby i rozpad” (Incao, 2003, s. 1). Philip Inaco zauważa 
przy okazji, że na przykład obecnie obowiązujący paradygmat naukowy rządzi 
się obawą; zakłada, że musimy kontrolować, nadzorować i zmieniać naturę,  
aby przetrwać. Jednocześnie jesteśmy świadkami wyłaniania się nowego para-
dygmatu, według którego to siebie samych musimy zmieniać i nadzorować, aby 
przetrwać. Dlatego powinniśmy rozwijać odwagę i poczucie tożsamości. 

Paradygmat zatem oznacza model myślenia, którym posługujemy się, usi-
łując zrozumieć świat i wyjaśnić jego zjawiska. Paradygmat zawiera wszelkie 
podstawowe założenia dotyczące natury świata. Paradygmat (albo zbiór para-
dygmatów) każdego pojedynczego człowieka tworzony jest począwszy od pier-
wotnych odczuć, które zalegają „w głębi naszego serca czy umysłu” („w wątrobie 
i nerkach” w języku Biblii). Zależą one od fizycznej konstytucji, doświadczenia 
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oraz kultury, w jakiej wyrasta dana osoba. Paradygmaty są w najgłębszej war-
stwie źródłem niektórych przekonań, że na przykład światem rządzi przypadek 
albo miłość, albo strach, albo chciwość, albo nic. Obowiązujący w danej kultu-
rze paradygmat decyduje między innymi o wyborze programów edukacyjnych, 
sposobów rządzenia, stosunku do życia, pracy, kobiet, dzieci. Historycznie rzecz 
ujmując postrzeganie rzeczywistości przeszło od paradygmatu duchowego, po-
przez materialny, aż (jak się wydaje) obecnie do energetycznego. 

Metafora jako paradygmat

Abstrakcyjna natura niektórych dziedzin wiedzy stanowi często wyzwa-
nie dla badaczy i sprawia, że muszą oni uciekać się do metaforycznych sposo-
bów ujmowania zagadnienia, aby w ogóle mieć wgląd, zrozumieć, generować 
nowe pomysły i w końcu ocenić wyniki swej pracy. Metafory inspirują, wzbu-
dzają intuicję, wyjaśniają, a przede wszystkim stanowią bazę pojęciową. Jed-
nak szczególnie ważny jest w procesie tworzenia nauki mechanizm poznania,  
w którym metafory pozwalają odnieść nieznane jeszcze obszary (dziedzina do-
celowa) do znanych i już zbadanych (źródło). Głównie dlatego stanowią istotną 
część każdego dojrzałego paradygmatu naukowego.

Przykładowo w dziedzinie zdrowia przeplatają się ostatnio dwa paradygmaty: materialny  
i energetyczny. Ten pierwszy implikuje, że:
–  świadomość jest tworem ciała fizycznego i nie odgrywa żadnej roli w chorobie  

fizycznej
–  choroba i leczenie są procesami fizykalnymi
–  szczepienia wzmacniają system odpornościowy
Natomiast według paradygmatu energetycznego:
–  świadomość nie jest produktem cielesnym i odgrywa istotną rolę w chorobie
–  choroba i leczenie mają wymiar energetyczny, który ma przemożny wpływ na procesy 

fizyczne
–  większość szczepień zmienia funkcjonowanie systemu odpornościowego, tak, że  

choroby zamiast stanami ostrymi charakteryzują się stanami chronicznymi. 

Dokładniej miejsce metafory w paradygmacie określił Gareth Morgan 
(1980). Opisuje on strukturę paradygmatu, jako nałożenie na siebie trzech 
warstw. Pierwsza, którą nazywa również paradygmatem, jest tożsama ze  
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światopoglądem, sposobem widzenia rzeczywistości. Obejmuje swym zakresem 
to, do czego jednostka przyznaje się jawnie i to, co zdaje się umykać jej świadomo-
ści. Tę warstwę można przedstawić w postaci zbioru założeń, które na przykład  
w kontekście nauki dają się przekształcić w system reguł czy standardów uprawia-
nia danej dyscypliny wiedzy. Ta pierwsza warstwa z jednej strony odwzorowuje 
już jakiś fragment rzeczywistości, z drugiej ukierunkowuje dalsze jej poznawanie. 
Z jednej strony odpowiada już na pytanie: Jak jest? Z drugiej zaś definiuje wy-
nikające z tej wiedzy problemy i perspektywy ich rozwiązania. Drugą warstwę 
Morgan nazywa metaforą. Metafora pełni rolę soczewki: ludzie „widzą świat me-
taforycznie”, są skazani na taką optykę. Pozostaje im tylko decyzja, którą metaforę 
wybrać, która najadekwatniej pozwoli stworzyć pojęcia odnoszące się do świata. 
Poza tym metafora przynosi ze sobą niezwykle ważny dla człowieka element: 
obrazowość. Często, dzięki naocznemu przedstawieniu stworzonemu przez me-
taforę, można zbadać, do jakiego stopnia podobne są dziedziny metaforyczne.  
W tym momencie pojawia się trzecia warstwa paradygmatu, rozwiązanie zagadki. 
Składa się na nie gruntowne rozważenie implikacji przyjętej metafory. Morgan 
wyraża przekonanie, że można odkryć i zinterpretować podstawowe założenia, 
które charakteryzują i definiują dany pogląd na świat. Założenia te są częścią pa-
radygmatu. Podczas gdy paradygmat reprezentuje preferowane sposoby odno-
szenia się do rzeczywistości i jej oceniania, to metafora jest fundamentem dla 
badań i analiz. To dzięki metaforze paradygmat staje się konkretem, który można 
zidentyfikować (Morgan, 1980, s. 610). 

Oczywiste jest, że każda metafora niesie ze sobą inne implikacje, tworząc 
tym samym częściowy wgląd w rzeczywistość z określonej perspektywy i ofe-
rując konkretne, choć ograniczone narzędzia poznania. Z punktu widzenia jed-
nostki, na ile trzyma się ona świadomie bądź nie danego paradygmatu, na tyle 
ograniczona jest jej zdolność poznania. W obszarze nauki określona perspekty-
wa oraz narzędzia obowiązują na tyle, na ile obowiązuje dany paradygmat. Kiedy 
zmieniają się założenia, zmieniają się tym samym kryteria wiedzy. Paradygmat 
więc może właściwie stanowić przeszkodę w zobaczeniu nowych aspektów rze-
czywistości. Jest wewnętrznie sprzeczny: jednocześnie pozwala na wgląd w stan  
rzeczy i wypacza wizję. Na przykład, kiedy bada się społeczeństwo w świetle 
obiektywizmu, to analizuje się relacje, prawa i pewne regularności zachodzące 
między elementami tworzącymi społeczne struktury. Odmienne podejście do 
społeczeństwa reprezentuje subiektywizm, gdzie akcent pada na proces, w wyni-
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ku którego (konkretni) ludzie realizują się w stosunku do świata (por. Ardalan,  
2012, s. 39). 

Inny ciekawy przykład, podany przez Kavousa Ardalana (2012, s. 106), ilustruje, jak róż-
ne paradygmaty socjologii wyznaczają zrozumienie natury i roli pieniędzy: funkcjonalizm 
widzi pieniądz jako część świata, gdzie ludzie racjonalnie i na chłodno nim operują na pod-
stawie cen i ilości; interpretatywne podejście (interpretive) traktuje pieniądze jako twór 
społeczny, ponieważ pojawiają się one w relacjach międzyludzkich; paradygmat humani-
styczny upatruje w pieniądzu istotę współczesnej racjonalnej cywilizacji, która cechuje się 
zanikiem więzi społecznych na rzecz instrumentalnego traktowania człowieka przez czło-
wieka oraz przewagą trosk materialnych nad kulturą; w końcu dla strukturalizmu pieniądz 
stanowi kapitał wytwarzający wartość dodatkową, prowadzący do wyzysku, kryzysu syste-
mu kapitalistycznego. Wymienione rozbieżności stają się szczególnie ważne, gdy uświa-
domimy sobie, że paradygmaty stanowią punkt wyjścia do przedsięwzięć społecznych, 
wyznaczając określone scenariusze działania. 

Paradygmat punktem wyjścia, na przykładzie edukacji

Nic tak nie uzmysławia powyższego związku przyczynowo-skutkowe-
go, zachodzącego między (przyjętym) paradygmatem a życiem, jak edukacja. 
Zwłaszcza zestawienie grubo ciosanych paradygmatów demaskuje odmienność 
podejścia. Dobrą ilustrację stanowi zestawienie realizmu z konstruktywizmem 
na polu nauczania. Realiści wierzą, że wiedza jest konieczna, aby przetrwać i że 
nauka zakłada poznawanie faktów i klasyfikowanie ich. Według nich szkoły po-
winny koncentrować się w nauczaniu na najważniejszych informacjach dotyczą-
cych świata oraz na metodach poznawania tych faktów7. Nauczanie to proces 
pięcioetapowy złożony z: przygotowania, prezentacji, odniesienia do posiadanej 
wiedzy, usystematyzowania oraz zastosowania. Wielką wagę przywiązuje się do 
rozumu, do badań empirycznych i praktycznej strony wiedzy, zwłaszcza etyki, 
która wypływa z rozumu. 

U podstaw konstruktywistycznej edukacji leżą zupełnie odmienne zało-
żenia (Osborne, 1996; Black i Ammon, 1992; Mechling, 1990; Elkind, 1989)  
za: B. Campbell, 1998. Trzy założenia, które stanowią bazę tego podejścia są na-
stępujące: 

7   Realizm zakłada za Arystotelesem, że świat realny istnieje obiektywnie. 



98        kognitywistyka

  Skutki metafor   

1. Jednostka i społeczeństwo tworzą wiedzę.
2. Rzeczywistość istnieje niezależnie od obserwatora, ale w najlepszym ra-

zie nie ma odpowiedzi na pytanie, jaka ta rzeczywistość jest.
3. Teoria naukowa jest teorią dobrą, gdy pozwala przewidywać zjawiska  

w sposób zgodny z wyobrażeniem, jakie mamy o rzeczywistości (por. Campbell, 
1998)8. 

Czym skutkują powyższe założenia w teorii i praktyce nauczania?
Przede wszystkim przesuwają akcent z nauczyciela na ucznia. To on wyka-

zuje się pracą intelektualną i inteligencją w celu zrozumienia, jak świat funkcjo-
nuje (np. Rutherford, et al., 1993). Wobec trudności z ustaleniem, jak jest (teorie 
zmieniają się), powinno się jedynie nauczać historii nauki (National Research 
Council9, 1996, s. 66), a studenci powinni być wciągani w proces samodzielnego 
odkrywania rzeczywistości. 

Pytania

Jaki jest wpływ nieaktualnych już doktryn (np.: medycznych, społecznych, 
przyrodniczych) na nasz sposób mówienia i myślenia? Jakie relikty starych prze-
konań możemy odnaleźć we współczesnym języku? A przede wszystkim, jakie 
są skutki posługiwania się językiem, który odzwierciedla obalone wcześniej 
doktryny? Czy metafory zmieniają automatycznie swe znaczenie podążając za 
nowymi doktrynami? Czy raczej blokują ich przyjęcie w codziennym myśleniu  
i działaniu?

Odpowiedzi na te pytania osadzone są w szerszym kontekście relacji między 
językiem a poznaniem. Mówiąc językiem Pierre’a Bourdieu, (skrajny) obiekty-
wizm ignoruje wpływ przedstawienia (representations) na rzeczywistość, (skraj-
ny) subiektywizm zaś głosi, że nie ma rzeczywistości poza przedstawieniami.  
Stanowisko pośrednie, które Lakoff i Johnon nazwali syntezą doświadczalną  
(experientialist synthesis), zakłada nieustanną walkę o określenie rzeczywistości  
a metafora jest najważniejszym narzędziem w tej walce. Istnieje świat realny, ale 

8   Najkrócej pogląd ten zdaje się wyrażać tytuł książki Jeana Piageta, To Understand is to Invent 
[Zrozumieć to wynaleźć] (1976).

9   http://www.nap.edu/read/4962/chapter/8#107 (dostęp: 22.04.16).
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to nie oznacza, że mamy do niego bezpośredni dostęp. Dlatego prawda zależna 
jest od rozumienia i od systemu pojęciowego, na którym to rozumienie jest opar-
te. System prawd jest nieustawicznie konfrontowany z doświadczeniem. Wiedza  
o świecie przyrasta w wyniku dyskursu i dzięki językowi, a szczególnie dzięki za-
wartym w nim skonwencjonalizowanym metaforom. Tworzymy metaforyczne 
modele świata a następnie testujemy je w praktyce. Niektóre są bardziej ade-
kwatne (apt), inne mniej. Najwyższą ceną, jaką możemy zapłacić za fałszywy 
paradygmat jest to, że nie przetrwamy. Podobnie wielką rolę modelom myśle-
nia przypisuje Bourdieu, mówiąc o walce politycznej i społecznej; chodzi o siłę 
zachowania albo przekształcania świata społecznego poprzez zachowanie bądź 
przekształcanie kategorii percepcji tego świata.

ROZDZIAŁ 8
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W EKONOMII I MEDYCYNIE

Lakoff i Johnson (1980) opisali rolę metafor konceptualnych w naszym 
życiu. Zauważyli także, że to ludzie będący u władzy narzucają społeczeństwu 
swoje własne metafory (s. 157). Otóż pewien rodzaj władzy posiadają nie tylko 
rządzący, ale też naukowcy, ponieważ to oni decydują, które teorie i prawa uważa 
się za obowiązujące. Zastosowane przez nich metafory wchodzą do krwiobiegu 
potocznego języka i myślenia w miarę, jak wyniki prac naukowych przenikają do 
świadomości powszechnej. W ten sposób w języku pojawia się szereg poziomów 
zastosowania metafor. Michael Smith (2007) wymienia cztery, gdzie metafory 
stają się nośnikami jawnych i ukrytych znaczeń. 

Cztery warstwy metafor (wg Smitha)

Metafory związane z doktryną (ideologią)

Metafory tego typu są liczne, bowiem – należy to jeszcze raz podkreślić  
– same podstawy doktryny wyrażone są za ich pomocą. Wówczas jednak wszel-
kie ograniczenia metafor stają się ograniczeniami doktryny, a zmiana metafory 
pociąga za sobą zmianę doktryny. 

Metafory związane z metodą 

Metafory obecne w opisie i stosowaniu metody oraz analizie, np. kie-
dy mówimy o częściach lub elementach reguły; o czynniku równoważącym,  
o wąskiej lub szerokiej konstrukcji, o duchu teorii. Używamy tego typu wyrażeń 

ROZDZIAŁ 6
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bezrefleksyjnie, tymczasem często wywierają one znaczny wpływ na procedury 
postępowania. Tutaj zmiana metafory mogłaby pomóc w większym dostosowa-
niu przyjętych metod do konkretnych potrzeb.

Wymienione dotychczas dwa poziomy decydują o tym, „co się mówi”. Pozo-
stałe dwa poziomy związane są bardziej z metaforami indywidualnymi, stylistycz-
nymi, które określają sposób mówienia: czyli to „jak się mówi”:

Metafory stylu

Odzwierciedlają wybór metafor stosowanych przez danego autora. Nie 
oznacza to jednak, że takie metafory pełnią jedynie rolę ornamentu i że brakuje 
im siły retorycznej. Wręcz przeciwnie, tego typu metafory spełniają wiele funkcji 
retorycznych i gdy są poprawnie użyte, mają wielką siłę oddziaływania. Wyróżnić 
można dwie podkategorie tego typu metafor:

1. Metafory tematyczne (czyli temat metaforyczny)

Jest to strategia perswazyjna, w której dyskusja nad kolejnymi punkta-
mi argumentacji wyrażonymi w języku dosłownym prowadzona jest na bazie 
spójnego tematu, który jest ze swej natury metaforyczny. Innymi słowy jest to 
metafora rozciągnięta (extended) służąca za punkt odniesienia, czyli tło argu-
mentacji. Użycie takiej metafory nie jest związane z poprzednimi dwoma pozio-
mami metafor, ani nie ma bezpośredniego związku z prezentowanym tematem 
argumentacji. Temat metaforyczny przynosi dwie korzyści: jest osnową całej  
argumentacji i daje korzyści retoryczne, jakie płyną z każdego użycia metafory, 
mianowicie:
–  korzyści związane z Logosem; metafora z definicji wiąże się z analogią (szero-

ko rozumianą) i pomaga w skutecznym komunikowaniu argumentów i rozu-
mieniu ich przez odbiorców;

–  korzyści związane z Etosem; cytując Arystotelesa: „potrzeba geniuszu, aby 
stworzyć skuteczną metaforę”. Dobra metafora zwiększa wiarygodność 
mówcy. 

–  korzyści związane z Patosem; temat metaforyczny wnosi pewien nastrój, emo-
cje, ale też może wnieść element humorystyczny, dzięki czemu całość argu-
mentacji związana z takim tematem metaforycznym będzie lepiej odebrana. 
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Przykładami metafor stylu związanych z Patosem mogą być: ilustracja pro-
blemu rozdziału rzadkich dóbr pomiędzy konkurujące ze sobą równoważne 
cele za pomocą historii Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie; przykład 
ekonomisty Briana Arthura, który mówi o tym, że podmiot ekonomiczny 
chcąc wykonać dobry ruch na rynku znajduje się w sytuacji szachisty, gdyż 
nie ma możliwości obliczenia, co będzie najkorzystniejsze.

2. Metafory „punktowe” 

Stosowane są w związku z komunikowaniem pojedynczego punktu argumen-
tacji. Mogą przybrać postać rozbudowanej analogii albo być jednowyrazowym 
wtrąceniem. W tekstach, w malarstwie, rzeźbie, metafora ma na celu wywołanie  
u odbiorcy pewnego uczucia lub myśli. Może także służyć wzmocnieniu czy 
wręcz przedstawieniu jakiejś nowej myśli. Metafory mogą być oczywiste (reali-
styczne) bądź abstrakcyjne. 

Metafory inherentne dla języka

Oczywiście język każdej teorii zanurzony jest w języku potocznym, a wyra-
żenia dla niej specyficzne stanowią jedynie pewien procent. Jasne jest więc, że 
wśród metafor obecnych w języku danej dyscypliny naukowej znajduje się wiele 
metafor używanych na co dzień. Wpływ, zwłaszcza metafor konceptualnych i spe-
tryfikowanych, na doktrynę stojącą u podstawy danej dziedziny wiedzy może być 
o tyle przemożny, o ile jest niewyjaśniony. 

W każdej teorii znaleźć można wszystkie cztery poziomy metafor. Poniżej za-
prezentowane zostaną metafory w dziedzinach mających niemałe oddziaływanie 
na ludzkie życie: w ekonomii oraz medycynie.

Metafory w ekonomii

Wnioski, do których dochodzą ekonomiści dotyczą 
nas wszystkich. Richard Bronk, (2009, s. 3) 

Teorie ekonomiczne bazują na metodach empirycznych, rozumowaniach 
hipotetycznych i modelach matematycznych. Jednak, jak każda działalność 
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człowieka, obfitują w metafory na każdej z tych płaszczyzn. Na związki ekono-
mii jako nauki z metaforami i analogiami zwrócił uwagę Donald10 McCloskey 
(1985), ukazując, że twierdzenia ekonomiczne opierają się na metaforach  
i że poszczególne szkoły ekonomiczne wykorzystują metafory jako środek 
wzmacniający siłę przekonywania i zdobywania zwolenników. Czynią to, pełniąc 
dodatkowo rozmaite funkcje pragmatyczne, jak wzbudzanie uczuć, rozśmiesza-
nie, ironizowanie, krytykowanie. 

Przypomnijmy, że według Lakoffa i Johnsona (1980) metafory tworzą po-
dobieństwa dzięki konceptualizacji pojęć bardziej abstrakcyjnych w kategoriach 
doświadczeń znanych i najczęściej doświadczanych na poziomie cielesnym.  
Z tego powodu metafory świetnie nadają się do tłumaczenia zawiłości ekono-
micznych. Powszechnie stosowane w ekonomii metafory to na przykład: rynek 
jako niewidzialna ręka, handel jako wymiana rzeczy, a stan ekonomii tłumaczy 
się poprzez odniesienia do fizyki bądź terminów technicznych. Wszystkie one 
tworzą pewien model naukowy i wyznaczają pole badawcze, koncentrując się na 
jednych zagadnieniach i jednocześnie wykluczając inne. 

Reifikacyjna moc metafor

Szczególną rolę w sferze ekonomii oraz w życiu politycznym odgrywa reifi-
kacyjna moc metafor. Za ich pomocą można bowiem unicestwiać i stwarzać 
rzeczywistość. Tutaj wyrazistym przykładem użytych metafor tematycznych są 
przemówienia polityków, którzy mieli za zadanie skomentować kryzys ekono-
miczny. Kryzys ekonomiczny jest dość abstrakcyjnym pojęciem, obejmującym 
swym zakresem wiele złożonych i często nie do końca zrozumianych proce-
sów. Zadaniem przywódców jest, po pierwsze scharakteryzować to zjawisko 
w sposób zrozumiały dla ludzi; po drugie najczęściej chodzi też o uspokojenie 
nastrojów społecznych. Nic więc dziwnego, że zwłaszcza, wykonując to drugie 
zadanie, często przeformułowują oni problemy np. ze służbą zdrowia, infra-
strukturą czy szkolnictwem, zmieniając metafory a tym samym optykę. Warto 
pamiętać w tym miejscu o dictum Lakoffa Johnsona, że „ludzie u władzy zdolni 
są narzucić innym swoje metafory” (1980, s. 157). Nie chcąc pomniejszać roli 

10   Od 1995 Deirde.
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metafor w rozwiązywaniu problemów, należy w kontekście działań politycznych 
zadać pytanie o cel i implikacje zamieniania starych metafor na nowe. Przyjrzyj-
my się dla ilustracji, jak prezydent Stanów Zjednoczonych (Barack Obama) 
określał kryzys ekonomiczny na początku swojej kadencji w 2009 roku. Analiza 
jego przemówień dokonana przez Joshuę Scacco (2009), ma na celu ujawnie-
nie rzeczywistych, choć niewypowiedzianych wprost intencji przemawiającego 
i może służyć za klarowny przykład Krytycznej Analizy Metaforycznej (KAM) 
zaproponowanej przez Jonathana Charteris-Blacka. KAM przedstawiony jest 
szerzej w Dodatku 2, natomiast w tym miejscu wystarczy powiedzieć, że me-
toda ta w kolejnych krokach identyfikuje i interpretuje metafory konceptualne  
i wysuwa hipotezy co do celu ich użycia, zestawiając je z konkurującymi me-
taforami możliwymi w danym kontekście. I tak prezydent Barack Obama, mó-
wiąc o zachwianej ekonomii, wspomina kolejno o: chorej osobie, niestabilnej 
budowli oraz trudnej podróży, czyli posługuje się trzema głównymi metaforami 
konceptualnymi: ciała (i stanu zdrowia), budynku (fundamentów) i podróży. 
W ten sposób narzuca słuchaczom pewien założony obraz, a przez to, określone 
rozumienie kryzysu wraz z wynikającymi z niego środkami zaradczymi (ogól-
nie o wpływie wybranej metafory na przyjęte rozwiązania jest mowa przy okazji 
omawiania metafory generatywnej). 

Kiedy ekonomia jest ciałem:

Kryzys osłabił kurs... 
Sektor bankowy zaczął szwankować...
Musimy tchnąć życie w naszą gospodarkę...

czy wynika z tego, że kryzys ekonomiczny jest chorobą? Po pierwsze jest więc sytuacją 
niekoniecznie zawinioną, po drugie identyfikuje się przyczyny i podejmuje leczenie. Rola 
rządu jest jak rola lekarza, który przewiduje przebieg leczenia i zaleca kurację. Wyrażenie 
„odzyskiwanie zdrowia” (recovery) występuje często w przemówieniach prezydenckich.  
Ma ono być skutkiem różnych wymienianych działań, pełniących rolę „bodźca” np. legisla-
cyjnych (jak The American Recovery and Reinvestment Act). Taki bodziec jest niczym zastrzyk, 
powodujący wyzdrowienie. Sam język zarazem wzbudza pozytywne emocje, sugeruje  
optymistyczny przebieg zdarzeń pod opieką kogoś kompetentnego (lekarza), uspokaja  
i daje nadzieję. 
 Czasami, po latach, stwierdzić można niestety, że to, co ludzie brali za realne środki 
zaradcze były tylko pustymi słowami. Słusznie wzbudza to podejrzenie, że metafora miała 
jedynie „urobić” opinię publiczną. 
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Kiedy ekonomia jest domem: 

Kładziemy fundamenty pod nowy wzrost.
zbudujemy / odnowimy / wesprzemy politykę gospodarczą na pięciu filarach. 

to, jak podkreśla Scacco, metafora związana z budowaniem wprowadza język działania, suge-
ruje konkretne, namacalne rezultaty, porządek i przemyślaną strategię „wznoszenia budyn-
ku”. Prezydent z rządem są znającymi się na rzeczy architektami i budowlańcami, którym  
z zaufaniem ludzie powierzają (re)konstrukcję budowli (ekonomii państwa).

Kiedy ekonomia jest podróżą: 

Nasza ekonomia musi ruszyć w dobrym kierunku.
Znajdziemy dobrą drogę do dalszego rozwoju.
Przetrwamy sztormy. 
Nie zawrócimy z drogi. 
Dar wolności przekażemy bezpiecznie przyszłym pokoleniom.

to przywołuje się przyjemne skojarzenia z wakacjami, przygodami, ale jednocześnie w po-
dróży człowiek narażony też bywa na nieprzyjemne niespodzianki i niebezpieczeństwa. 
Połączenie tych pozytywnych i negatywnych elementów ma na celu przygotowanie społe-
czeństwa na skutki kryzysu. Wszak nie każda podróż kończy się dotarciem do celu. Ponadto 
w kontekście historii Stanów Zjednoczonych widać nawiązanie do wytrwałości pierwszych 
osadników w wędrówce na Zachód. Tak jak ich trudy zostały zwieńczone sukcesem, 
również obecne pokolenie pokona swoje problemy, pomimo tymczasowych poślizgnięć  
czy upadków.

Wszystkie trzy metafory tematyczne użyte w przemówieniach Obamy, im-
plikują pewne ogólne założenia odnośnie samej ekonomii. Mianowicie, że eko-
nomia nie jest doskonała, że wymaga aktywności, wręcz trudu ze strony rządu, 
który zmuszony jest do działań prowadzących do jej doskonalenia. Jest to inny 
model niż leseferyzm (laisser-faire), który nie wymagałby lekarza, konstrukto-
ra ani przewodnika podróży. W ten sposób widać, że trzy różne metafory łączy 
wspólny korzeń; prześwituje przez nie system spójnych przekonań. Innymi słowy 
można doszukać się ukrytej za nimi meta-metafory agenta i przedmiotu działań. 
W tym sensie metafory te są pośrednio metaforami związanymi z doktryną.

Jak zauważył Robert Ivie (1996), prezydent jest głównym twórcą i graczem 
na symbolach politycznych i może rozmaicie tworzyć definicje perswazyjne, 
które pozwolą mu przenosić konotacje dotyczące postaw z jednego terminu 
na drugi, za pomocą metafor. Dlatego tak istotne jest umiejętne żonglowanie  
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metaforami dla zjednywania sobie społeczeństwa i uzyskiwania poparcia dla  
swej polityki: „Prezydent kształtuje świadomość społeczeństwa za pomocą swe-
go języka” (Scacco, 2009, s. 164).

Najtrwalsze metafory 

Podobnie jak w innych gałęziach wiedzy, w ramach klasycznej ekonomii 
główne metafory wywodzą się z mechaniki Newtona, na przykład niewidzialna 
ręka Adama Smitha oraz koncepcja porządku ekonomicznego Davida Ricardo 
jako procesu grawitacji, mają odzwierciedlać ideę zewnętrznej siły, która na odle-
głość steruje zjawiskami ekonomicznymi. 

Natomiast do metafor biologicznych sięgnął między innymi Karl Marx  
w rozważaniach nad społeczno-ekonomicznymi oraz technologicznymi zmiana-
mi, chociaż odrzucił ewolucjonizm, jako że związana z nim stopniowość nie pa-
sowała do koncepcji walki klas, która miała być gwałtowna zmianą dialektyczną.  
Po nim Joseph Schumpeter (1911) odrzucił postulat Darwina, że narody, cy-
wilizacje, a nawet cała ludzkość musi wykazywać się pewnego rodzaju ujed-
noliconym, jednoliniowym rozwojem. Z kolei Alfred Marshall (1980), jeden  
z pierwszych ekonomistów neoklasyków, przyjął metaforę ewolucji dla zrozu-
mienia i wyjaśnienia mechanizmu wzrostu i przetrwania niektórych firm. Nato-
miast z termodynamiki zaczerpnął pojęcie równowagi. 

Główny nurt myśli ekonomicznej wydaje się trzymać modelu neoklasyczne-
go, dla którego podstawą jest stan krótkotrwałej równowagi. W tym ujęciu system 
ekonomiczny złożony jest z jednostek produkcyjnych i jednostek konsumpcji, 
między którymi zachodzi wymiana dóbr, usług i pracy w ramach rynku po cenach 
odzwierciedlających siły zbytu i zapotrzebowania. Konkurencja między sprzeda-
jącymi i między nabywającymi powoduje, poprzez cenę, równowagę na rynku. 
Osiągnięcie równowagi wymaga, aby wszyscy obecni na rynku mieli pełną in-
formację i racjonalnie reagowali na zmiany. Podstawowe metafory neoklasycznej 
ekonomii wiążą się z przekonaniem, że czas to pieniądz oraz że praca należy do 
zasobów. Postęp więc polega na oszczędzaniu jednego i drugiego. Technologie 
tworzy się i rozwija w celu oszczędzenia czasu i pracy. 

Współczesne procesy globalizacji niosą ze sobą kolejne metafory. Powstaje 
pytanie, dlaczego ekonomia wciąż trzyma się metafory równowagi, pomimo że 
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sama fizyka w dużej mierze porzuciła ten model myślenia? Jak przypuszcza Sally 
Wyatt (2004), są trzy rodzaje powodów takiego stanu rzeczy: ideologiczny, ko-
gnitywny oraz aksjologiczny. Po pierwsze mieści się w niej chciwość jednostki.  
Po drugie sprzyja wizji rzeczywistości, w której możliwa jest autoregulacja róż-
nych sił łączących jednostki. Jak się okazało, model ten dobrze opisuje duże, nie-
zmienne systemy, ale nie radzi sobie z realnymi, ludzkimi systemami. Po trzecie 
model ten pozwala na ocenę konkretnych systemów ekonomicznych poprzez 
„przyłożenie ich” do idealnego wzorca doskonałej konkurencyjności. Pozwala 
zatem na narzucanie pewnego normatywnego wzorca. Zatem model równowagi, 
jak podsumowuje Wyatt, wciąż ustala „tempo, kierunek i uczestników marszu ze 
szkodą dla ekonomii, polityki oraz milionów ludzi” (s. 247). 

Bronk i Romantyczny Ekonomista

Ekonomiści starają się przewidzieć zachowanie rynku na podstawie modelu 
statycznej równowagi, zakładając przy tym, że ludzi cechuje racjonalne zacho-
wanie. Tymczasem rynek jest procesem pełnym dynamizmu i twórczych po-
mysłów. W książce The Romantic Economist, której sam tytuł może wielu uznać 
za oksymoron, Richard Bronk (2009) postuluje, aby ekonomiści wzbogacili 
swe standardowe modele i założenia o nowe modele i założenia pochodzące  
z poezji i filozofii epoki Romantyzmu. W tej epoce zwracano szczególną uwagę 
na kreatywne i uczuciowe aspekty życia oraz na rolę wyobraźni i odczuć. Wraz  
z nimi pojawiło się przekonanie, że po części tworzymy świat, który odbiera-
my zmysłami. Autor przyjmuje, że tak właśnie jest – i co więcej – uważa, że 
nie mamy bezpośredniego (unmediated) dostępu do rzeczywistości, ale stara-
my się nadać sens chaosowi, płynącemu do nas ze świata za pomocą struktu-
ry metaforycznej (metaphorical framework). Nie podzielam tak radykalnego 
stanowiska, jednocześnie zgadzam się, że ćwiczenie wyobraźni i poszukiwanie 
twórczych pomysłów za pomocą metafor zwiększa prawdopodobieństwo suk-
cesu w każdej dziedzinie, a więc i ekonomii. Przyłożenie innego modelu lub 
metafory daje szansę na zauważenie nowych (tj. niewidzialnych do tej pory) 
aspektów rzeczywistości. Ważne też jest zwrócenie uwagi na ograniczenia,  
jakie nakłada dana metafora na sposób patrzenia na zjawiska ekonomiczne. 
Bronk wprowadza na scenę Homo Romanticus zamiast Homo Oeconomicus albo 
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Homo Sociologicus, ponieważ uważa, że dzisiaj można rozpoznać w nowoczesnej 
ekonomii obecność „prawdziwej romantycznej nieświadomości”. Jeśli mamy 
adekwatnie zrozumieć, jak zachowują się (i dlaczego) konkretne podmioty eko-
nomiczne (ludzie), to musimy uwzględnić wszystko, co nimi steruje. Przekona-
nie, że wszyscy w ten sam „racjonalny” sposób poszukują maksymalnego zysku 
przy minimalnym wysiłku oraz że współczesna ekonomia jest zimną, precyzyjną 
i pozbawioną sentymentów kalkulacją, nie znalazło potwierdzenia w próbach 
przewidywania rozwoju sytuacji ekonomicznych. Bronk proponuje, aby zbliżyć 
się do realnych motywów i sposobów działania człowieka na polu ekonomicz-
nym uwzględniających jego wyobraźnię, zmienne emocje, pragnienia i pomy-
słowość. Proces ten wymaga zmiany soczewek – metafor, przez które patrzymy 
na zjawiska ekonomiczne. Bronk u romantycznych twórców znajduje rezerwu-
ar metafor organicznych, a także konieczne podejście holistyczne, na przykład 
angielski poeta i filozof Samuel Coleridge porównał rozszerzającą się plajtę 
przedsiębiorstw do gorączki zaraźliwej i epidemicznej. Współcześnie metafora 
ta może służyć za model rozszerzania się paniki na giełdzie. Dzięki temu udaje 
mu się prawie niezauważenie dokonać zmiany w obrazie relacji między człowie-
kiem a naturą i ekonomią. Główna zmiana dotyczy jednak sposobu podejścia do 
zdarzeń przyszłych i polega na przejściu od „racjonalnych oczekiwań i optymal-
nych strategii” do ‘nieokreślonej przyszłości’. Trudno dokonać takiej zmiany, gdy 
rozważania oparte są na modelu przejętym z fizyki XIX-wiecznej i przekonaniu 
Léona Walrasa (1834–1910), francuskiego ekonomisty, że teoria ekonomiczna 
pod każdym względem przypomina nauki matematyczno-fizyczne. Metafory fi-
zyczne i towarzyszące im założenia, że agenci zawsze wybierają optymalne opcje 
ze spójnej listy preferencji, uwzględniając istniejące ograniczenia, każą wierzyć, 
że dzięki tej metaforze agent jest równie przewidywalny jak obiekty badane 
przez fizykę (XIX-wieczną!). Ponadto działanie całości (grupy, społeczeństwa) 
jest sumą działań jednostek wchodzących w ich skład. W ten sposób przyjęta 
metafora kształtuje przekonania uznawane za oczywiste i niepodważalne i okre-
śla podejście metodologiczne. Co gorsza, dalej posunięta krytyka owych metod 
i założeń budzi czasem ekstremalną reakcję. William Coleman nazywa ją „szalo-
ną, nieżyczliwą, wyjałowioną z naukowego rozumu, a przynajmniej mylną, nie-
przemyślaną, nieświadomą obroną dogmatów” (za: Bronk, s. 80). 

Wznosząc się ponad uprzedzenia kolegów, Bronk bada, na ile romantyczna 
metafora organiczna weszła w nauki ekonomiczne. Z nią łączą się rewolucyjne 
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zmiany optyki, na przykład zintegrowana całość stała się czymś więcej niż sumą 
jej części. Wzrosła też rola wyobraźni, uczuć i zwłaszcza języka. Według Bronka 
metafora organiczna pojawiła się po raz pierwszy w dziełach niemieckiego eko-
nomisty Gustava von Schmollera (1838–1917) i niemieckiej szkoły historycznej 
pod koniec wieku XIX. Następnie ku takiej metaforze skłonili się ekonomiści  
brytyjscy, Alfred Marshall (1842–1924) i John M. Keynes (1883–1946) (ten 
ostatni pod koniec życia). W latach sześćdziesiątych nasiliły się próby oparcia 
ekonomii na wizji organicznej. Nowe barwy zyskała ona wraz z postępem biologii 
i fizyki w latach osiemdziesiątych XX wieku. 

Metafory związane z doktryną

Metafory doktrynalne nadają strukturę całemu paradygmatowi badawcze-
mu. Kiedy wprowadzane są po raz pierwszy, przynoszą rewolucję. Drzemiące od 
dawna determinują większość naszych przekonań. 

Przykładem jest historia określania w ekonomii „miejsca” (por. Wills i Lee, 2014) jako:
–  punktu i masy wpływających na siebie zgodnie z teorią grawitacji Newtona. (Stewart  

i Warntz, 1958); 
–  map mentalnych, które kapitaliści przechowują w swoich głowach (Gould i White, 1974);
–  warstw geologicznych układanych przez ciężar historycznie zmiennego podziału pracy 

(Massey, 1984);
–  elastycznych słupów (poles) inwestycyjnych (Sorper i Scott, 1988). 

Metafory tworzą strukturę konceptualną, za pomocą której patrzymy na rze-
czywistość (w tym przypadku) ekonomiczną. Czy zdajemy sobie sprawę z ich 
wpływu na percepcję i na to wszystko, co z percepcji wynika: sposób myślenia, 
ocena, podejmowane działania, itp.? Donald McCloskey zauważa, że w kontek-
ście ekonomicznym (i nie tylko) jesteśmy świadomi ich oddziaływania jedynie  
w przypadku, gdy metafory są żywe, natomiast wpływ metafor martwych zupeł-
nie umyka naszej uwadze. McCloskey podaje przykład metafory żywej, która daje 
do myślenia: dzieci to dobra trwałe oraz kilku metafor martwych: równo-
waga rynku, funkcje produkcji, szybkość pieniądza. Metafory martwe nie tylko nie 
dziwią, ale nawet nie wiemy, jak wyrazić pewne myśli bez nich. 

Kiedy metafory umierają, pojawia się niebezpieczeństwo, że wizja przedmio-
tu badanego zostaje okrojona, bądź wypaczona. Patrzymy na dziedzinę docelową 
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poprzez soczewkę dziedziny źródłowej i jej cechy rzutowane na tą pierwszą ogra-
niczają pole widzenia. W przypadku bardziej skostniałych metafor skłonni jeste-
śmy działać zgodnie z narzuconą przez nie optyką, nie widząc innych możliwych 
ścieżek postępowania. Może to mieć daleko idące skutki dla działań ekonomicz-
nych. Jak piszą Arjo Klamer i Thomas Leonard (1994), metafory takie, nazwa-
ne przez nich konstytutywnymi, mają tak olbrzymie znaczenie dla ekonomii, że 
mogą być powodem zamieszania i nieporozumień charakteryzujących dysku-
sje ekonomistów zarówno między sobą, jak i z laikami. Metodologia ekonomii 
zajmuje się badaniem logicznych aspektów analogii w ekonomii, co okazało się 
trudnym zadaniem ze względu na złożoność powiązań między modelami analo-
gicznymi i rzeczywistością. 

Według Philipa Mirowskiego (1989) powszechnie nauczana ekonomia opar-
ta jest na metaforach dziewiętnastowiecznej fizyki (statyczny model równowagi, 
użyteczność odgrywająca rolę teorii wartości – analogia do energii w polu siły). 
A tymczasem Paul Samuelson w swej mowie, wygłoszonej z okazji wręczenia  
Nagrody Nobla stwierdził, że „nic bardziej patetycznego niż ekonomista […], 
który próbuje znaleźć analogię między pojęciami fizyki i pojęciami ekonomii” 
(Samuelson, 1970, s. 68). Pomimo sarkazmu noblisty ekonofizyka rozwija się 
dynamicznie od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jako dyscyplina, która 
stosuje metody pierwotnie wypracowane przez fizyków do rozwiązywania proble-
mów ekonomicznych. Sięga się w niej do pojęć z teorii kwantowej, teorii chaosu, 
ale w sposób wyrwany z kontekstu. Jednocześnie ignoruje się inne nauki. W ten 
sposób ekonomia podporządkowana została rygorom dotyczącym nauk przyrod-
niczych, zwłaszcza fizyki przodującej w matematycznym opisie zjawisk otaczają-
cego świata: w dążeniu do wąsko pojętej racjonalności w naukach ekonomicznych  
tworzy się modele oparte na równowadze11 i kalkulacjach matematycznych. 

Max Black (1962b) wymienił wśród innych rodzajów modeli również model 
matematyczny. Schemat myślenia, dzięki któremu naukowcy odwzorowują pew-
ną rzeczywistość fizyczną czy społeczną w struktury matematyczne jest jednak 
metaforyczny. Skutki przyjęcia modelu matematycznego są zatem identyczne ze 
skutkami przyjęcia innych typów modeli. Struktura i logika języka matematyki 
przenika naszą percepcję i rzutuje na sposób opisu danej rzeczywistości. Pociąga 
też za sobą zazwyczaj niewidoczne ograniczenie, które staje się nagle oczywiste, 

11   Standard equilibrium-based models.
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kiedy zastosowany zostanie inny konkurencyjny model opisu, a niewidoczne do-
tychczas obszary nagle stają się obecne. Metaforyczność i ograniczenie, na które 
wydajemy się być skazani, są notorycznie pomijane w badaniach ekonomistów. 
Nie przestają oni wierzyć, że łączenie ponadczasowych praw matematycznych  
z naukowymi obserwacjami faktów musi prowadzić do poznawania obiektyw-
nej prawdy. Kognitywna teoria poznania mówi o braku bezpośredniego dostępu 
człowieka do obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Nie oznacza to oczywiście, 
że taka rzeczywistość nie istnieje, lecz jedynie wskazuje na nasze ograniczenia po-
znawcze. Wiążą się one z oddziaływaniem na nasze poznanie struktur językowych 
i sposobu kategoryzacji świata, wypływających z wtopionych w język metafor.  
W głębszej warstwie ograniczenie to wynika z charakterystyki pracy naszego mó-
zgu. Wizja Locke’a, że umysł jak lustro odbija biernie obraz świata wyparta zostaje 
przez obraz umysłu jako lampy, która poprzez rzucające światło i cienie po części 
kreuje świat, jaki się nam jawi (Abrams, 1953, s. 31). 

Metafora jako metoda osiągania sukcesów ekonomicznych?

Od prawie trzystu lat – stwierdza Daniel Kahneman (2003), laureat Na-
grody Nobla 2002 w dziedzinie nauk ekonomicznych – uważa się w analizie 
ekonomicznej, że decyzje podejmowane są ze względu na rezultaty oceniane  
z punktu widzenia użyteczności tego, co można finalnie osiągnąć (tj. pieniędzy). 
Kahneman nazywa to błędem Bernoulliego i uważa, że taka teza jest z gruntu fał-
szywa, bo nie wyjaśnia wcale sposobu, w jaki faktycznie dokonujemy wyborów.  
Jej uporczywe trwanie w historii ekonomii wytłumaczyć można jedynie faktem, 
że powszechnie uznaje się za racjonalne powiązanie użyteczności z bogactwem. 

W rzeczywistości osoby mające do czynienia z konkretnymi przedsięwzię-
ciami ekonomicznymi obserwują, że skuteczność i sukces zależą od kreatywności  
i wyobraźni, dzięki którym możliwa jest zmiana sposobu myślenia, polegająca na 
zmianie struktury założeń. Założenia natomiast ulegają zmianie wraz ze zmianą 
optyki. A ta z kolei zależy od soczewki-metafory (modelu), przez którą patrzy 
się i analizuje dane zjawisko. Richard Bronk (2009), wychodząc od stwierdze-
nia, że nasze przekonania i związane z nimi działania, dotyczące świata, a więc  
i ekonomii, nieuniknienie zależą od używanego przez nas zasobu pojęciowego 
(conceptual framework). Ze względu na złożoność rzeczywistości społecznej oraz  
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z uwagi na niemożność uchwycenia całości w ramach jednego modelu konceptu-
alnego, nie da się wybrać wyłącznie jednej teorii czy ujęcia. Nawet jeśli ekonomiści 
są w stanie dzięki wyliczeniom wyznaczyć przewidywalną ścieżkę działań i rezul-
tatów, to w praktyce okazać się może, że sprawy potoczą się inną nieprzewidzianą 
ścieżką, umykającą kalkulacjom. Taka niepewność epistemologiczna towarzyszy 
wszelkim poczynaniom ekonomicznym. Nie jest to jednak jedyna niepewność. 
Bronk zwraca uwagę na niewiadomą ontologiczną12, która jest bardziej druzgo-
cząca w skutkach. Jest ona skutkiem niemożności poznania samych kategorii  
i natury przyszłych agentów ekonomicznych, bowiem dokonują oni wolnego wy-
boru między wyobrażonymi opcjami według niejasnych w tej chwili kryteriów. 
Niewiadoma ontologiczna uniemożliwia właściwie spełnienie postulatu normal-
nej nauki w sensie Kuhna, według którego system ekonomiczny powinien zostać 
wyjaśniony za pomocą modelu pozwalającego na testowanie prognoz. 

Obie niewiadome spowodowane są przyczynami, których nie da się uchwy-
cić w ramach nauk ekonomicznych. Związane są one z psychologicznym aspek-
tem podejmowania decyzji oraz z intuicyjnym osądem sytuacji. Psycholog  
i ekonomista Daniel Kahneman (2003) uwidocznił rolę intuicji (obok rozu-
mowania) w dokonywaniu wyborów. Warto zapoznać się z treścią jego wykła-
du wygłoszonego z okazji odbioru nagrody Nobla. W skrócie: Intuicja decyduje  
o wyborze w większości przypadków. Reguły rządzące intuicją przypominają te, 
które sterują percepcją. Intuicje „przychodzą do głowy” w sposób spontaniczny, 
bezrefleksyjny, bez wysiłku i często wiążą się z emocjami. Z drugiej strony tak 
cenione rozumowanie wymaga przede wszystkim wysiłku i dlatego przegrywa 
z intuicją. Wykazało to badanie przeprowadzone przez Fredericka i Fischhoffa 
(1998), którzy zadali studentom Princeton, uchodzących za nieprzeciętnie in-
teligentnych, proste pytanie: Jeśli piłka i rakietka kosztują razem dolar dziesięć,  
a piłka jest o dolara droższa od rakietki, to ile kosztuje rakietka. 50% responden-
tów udzieliło natychmiast fałszywej odpowiedzi, że dolara. 

Do podobnych wniosków doszli Daniel T. Gilbert (1989; 2002), Timothy 
D. Wilson (2002) oraz Seymour Epstein (2003), którzy zbadali, że na co dzień 
posługujemy się głównie intuicją. Nie inaczej też jest przy wyborach ludzi doty-
czących ekonomii. Spontaniczność intuicji, czyli łatwość sięgania do zasobów 

12   W celu przewidywania w neoklasycznej ekonomii, proponuje się np. model Lucasa oczeki-
wań racjonalnych, hipotezę rynku wydajnego (efficient market hypothesis).
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umysłowych, Higgins (1996) nazwał dostępnością (accessibility). To, że niektóre 
intuicje są równie natychmiastowe jak spostrzeżenia (percepts), nie jest odkryw-
czym stwierdzeniem. Interesująca jest natomiast odpowiedź na pytanie, dlaczego 
niektóre treści umysłu są dostępne szybko, a inne nie? Odpowiedź na to pytanie 
jest kluczowa dla zrozumienia źródeł poglądów i decyzji nie tylko w kontekście 
ekonomii. Wyjaśnia ona zarazem miejsce i rolę myślenia metaforycznego w tym 
procesie. Co ciekawe, dostępność tworzy kontinuum: od łatwej i natychmiasto-
wej (jak percepcja) do wymagającej wysiłku i trwającej dłużej (jak rozumowane) 
i zależy od cech obiektu a także kontekstu (iluzje optyczne są dobrym przykła-
dem tej ostatniej zależności). Czasem dokonanie wyboru związane jest w prak-
tyce z emocjami, uprzedzeniami, „nastrojem chwili” i nie można oczekiwać, że 
będzie on przebiegać w sposób spójny, racjonalny i zgodny z wynikami chłod-
nych kalkulacji. Taki wybór nie jest wynikiem racjonalnie pojmowanej preferencji  
ekonomicznej. 

Metafory w medycynie

Rozważenie metaforyczności dziedziny, z którą większość z nas ma czasem 
do czynienia, pozwoli na jeszcze lepsze rozpoznanie działania metafor w ogóle 
oraz w konsekwencji umożliwi ocenę różnych trendów medycznych pod kątem 
metafor stojących u ich podstawy oraz ich implikacji, które mają bezpośrednie 
przełożenie na podejmowane terapie. Medycyna jest dziedziną, w której równie 
wyraźnie jak w ekonomii widać cztery wymienione wcześniej obszary występo-
wania metafor. Warto tu przypomnieć, że w każdym z nich, oddziaływanie me-
tafor na nasz sposób myślenia i co za tym idzie na nasze działania, jest odwrotnie 
proporcjonalne do świadomości ich istnienia. Nawet metafory punktowe i inhe-
rentne dla języka jak na przykład: 

Ma Pan w klatce piersiową tykającą bombę.
Pani życie wisi na włosku. 

posiadają ogromną siłę rażenia, bo: „Życie i śmierć są w mocy języka […]” 
13. 

13   Biblia Tysiąclecia, Księga Przysłów, 18, 21.
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Eliminacja metafor?

Zapewne z tego powodu w 1970 roku Susan Sontag, wyleczona z choroby 
nowotworowej, opublikowała książkę Choroba jako metafora, w której bardzo 
żywo broni stanowiska, według którego metafory powinny być usunięte z języka 
medycznego. Powodem ich unikania ma być negatywny wpływ, jaki wywierają 
one na sposób postrzegania chorych na nowotwory. Według autorki rak jest14 
stanem związanym z winą czy grzechem i z tej przyczyny fakt choroby zatajany 
był przed otoczeniem, ponieważ przynosił wstyd i upokorzenie. Nic dziwnego,  
że osoby dotknięte nowotworem starały się ukrywać informację o tym, że są cho-
re, tym samym odwlekając, czy w ogóle unikając wizyty u lekarza. Z drugiej stro-
ny, jak zauważa Sontag, podejście świata medycznego do nowotworów bazuje na 
terminach militarnych. Rak jest agresorem, który atakuje ofiarę poprzez infiltra-
cję bądź inwazję. Zakłada swoje kolonie (w ciele pacjenta), obezwładniając jego 
siły obronne. Jednak przedmiotem żarliwej krytyki Susan Sontag jest ta pierwsza 
metafora: rak jako stygmatyzacja.

Sontag analizuje także przekonania XIX-wieczne, dotyczące gruźlicy i od-
krywa, że osoby na nią chore doświadczały podobnego podejścia, co współcze-
śni jej chorzy na nowotwory. Dziesięć lat później w książce AIDS i jego metafory 
(1989) Sontag rozszerzyła swoją antymetaforyczną propagandę na HIV, z kolei 
utożsamiając tę chorobę z homofobią. Głównym celem Susan Sontag jest spra-
wienie, aby nasze podejście do chorób było odarte z wszelkich metafor. Uważa, 
że ludzie powinni myśleć o chorobach z czysto biochemicznej i fizjologicznej  
perspektywy.

Bez względu na to jak bardzo rozsądnie brzmi powyższy postulat, spotkał się 
on z krytyką. Zarzucono autorce między innymi gołosłowność: wnioski wyciąga-
ne są bez podania kontekstu historycznego, ani konkretnych danych, wskazują-
cych na słuszność głoszonych tez (Clow, 2001). Poza tym wnioski natury ogólnej 
(aby eliminować wszelkie metafory) wyciągane są na podstawie kilku zaledwie 
przypadków (negatywnego ich wpływu). 

Ponadto, jak wskazuje Coulehan (2003), Sontag zupełnie ignoruje potrzebę 
człowieka, aby doświadczać swego życia, a więc i choroby, w formie narracyjnej, 
gdzie metafory z konieczności zajmują istotne miejsce. „Wydaje się, że traktuje 

14   Czy raczej był w latach siedemdziesiątych (uwaga autorki).
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ona jako pewnik mit redukcjonizmu, według którego im bardziej ktoś funkcjonu-
je jak maszyna licząca, tym lepiej dla niego” (s. 89). 

Jednak według mnie najbardziej ważkim argumentem przeciw postulatom 
Sontag jest zupełny brak możliwości, aby je spełnić. Jeśli jest tak, jak przedstawia-
ją to niektóre badania kognitywistyczne, to potrzebujemy metafor, aby w ogóle 
myśleć i mówić. Zatem przy największej chęci spełnienia wymagań autorki i przy 
najsurowszym rygorze i czujności, metafory prawie niezauważone wchodzą do 
medycyny „tylnymi drzwiami” poprzez język, którym posługujemy się w opisach 
„czysto” biochemicznych i fizjologicznych. 

Metafory leczą?

Należy także zauważyć, że nie mamy tak naprawdę innego sposobu, aby przy-
bliżyć zagadnienia medyczne osobom, które na medycynie się nie znają (Periyakoil, 
2008). Przekazanie konkretnych informacji w sposób zrozumiały służy nie tyle za-
spokojeniu ich głodu wiedzy, co ma spełniać bardziej pragmatyczną rolę. Po pierw-
sze poprzez staranny dobór metafory, lekarze mogą pomagać pacjentom oraz ich 
rodzinom połączyć nowe informacje z czymś, co już znają i czego schemat mają już 
w umyśle. Po drugie za pomocą odpowiednich metafor można zmienić niekorzyst-
ny dla pacjenta stan umysłu. Dzieje się tak, gdy „znane uczyni się obcym”. W ten 
sposób lekarz pomaga pacjentowi i jego rodzinie uporać się z uprzedzeniami i myl-
nymi osądami, aby wprowadzić nową wiedzę o chorobie i o leczeniu. „Przerywanie 
połączeń” poprzez nowe metafory służy wprowadzeniu pacjenta w złożoną rzeczy-
wistość nowoczesnego leczenia i ułatwieniu zrozumienia procesów oraz ma pomóc 
w podjęciu trudnych czasem decyzji. W końcu metafora właśnie jako eufemizm 
używana jest do opisywania najbardziej ekstremalnych sytuacji, łagodząc dzięki 
pewnej dwuznaczności siłę emocji, jakie budzi ciężka choroba. Łatwiej nam mówić 
i słuchać o umieraniu nie wprost – za pomocą terminów zaczerpniętych ze spor-
tu czy podróży. Jak stwierdził Anatole Broyard, „metafory mogą okazać się równie 
konieczne w chorobie jak w literaturze, są tak samo kojące dla pacjenta jak szlafrok  
i łapcie”15 (Broyard, 1992). Są wyzwoleniem z bezdusznego żargonu medycznego.

15   http://ruralhealth.stanford.edu/health-pros/palliative/pioneers/storey/ppc_periyako-
il608.html (dostęp: 05.03.17).
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Jak widać, usunięcie negatywnych skutków zastosowania danej metafory 
nie może polegać na całkowitym wyeliminowaniu metafor. Wręcz przeciwnie.  
Powyższe stwierdzenie nabiera jeszcze większej mocy w odniesieniu do kolej-
nych warstw użycia metafor.

Coulehan (2003) podaje trzy metafory leżące u podstaw języka medyczne-
go, których charakterystyka podana jest w Tabeli 6.1.

Tabela 6.1. Trzy substancjalne metafory w medycynie

Metafora militarna Metafora rodzica Metafora mechanizmu

choroba wróg niebezpieczeństwo złe funkcjonowanie

lekarz dowódca rodzic inżynier 

lek żołnierze, broń

pacjent pole bitwy dziecko maszyna

Źródło: opracowanie na podstawie Coulehan, 2003

Każda metafora odgrywa pewną rolę i w niektórych obszarach jest owocna  
i konieczna, wydobywając jedne aspekty procesu chorowania i leczenia, zakrywa-
jąc inne. Zatem sytuacja jest całkiem odwrotna do tej postulowanej przez Sontag: 
uchwycenie prawdy wymagałoby raczej zwiększenia ilości metafor, a nie redukcji 
ich liczby, nie mówiąc już o całkowitej ich eliminacji. 

„Ślepe zaułki”

Nie znaczy to oczywiście, że metafory nie mogą nieść implikacji, prowadzą-
cych na manowce. Jak każde narzędzie, metafora może być użyta ze skutkiem 
pozytywnym bądź negatywnym. Faktem jest jedynie, że bez tego narzędzia nie 
umielibyśmy poruszać się w świecie idei, myśli, słowa i w końcu działania.

Jako przykład manowców, można podać zjawiska zauważone przez Daniela 
P. Sulmasy’a (1993). Stwierdza on mianowicie, że w Stanach Zjednoczonych te-
mat opieki zdrowotnej jest coraz częściej omawiany w kategoriach towaru (com-
modity), co ma istotne znaczenie praktyczne i etyczne. Ostatnio także w Polsce 
mamy do czynienia z podobnym przejściem od pojęcia medycyny jako powoła-
nia do medycyny jako biznesu. Lekarze wchodzą na rynek, figurują w rankingach, 
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wizyta u lekarza jest towarem deficytowym, przed 1989 udawało się dostać kawałek 
mięsa, a dziś udaje się dostać do lekarza specjalisty; coraz więcej osób uważa, że 
jakość świadczonych usług medycznych zależy od tego, czy i ile się za nie zapłaci. 
Nie mamy, co prawda, wyrażeń odpowiadających angielskim: health care industry, 
health care provider, health care consumer. Czy to jednak oznacza, że dalej traktu-
jemy medycynę jako powołanie i sztukę, a nie zaczęliśmy uważać jej za rzemiosło  
i usługę? Era skomplikowanej aparatury diagnostycznej, wymiany narządów  
z niesprawnych na sprawne, imponujących osiągnięć mikrochirurgii, budzi podziw, 
jednocześnie budząc apetyty konsumenckie. Te wszystkie osiągnięcia stają się 
jakże pożądanym towarem – niestety nie dla wszystkich w potrzebie dostępnym. 

Niewątpliwie zadowoleni jesteśmy, kiedy mamy możliwość wyboru lekarza za pomocą tej 
samej metody, jaką stosujemy przy wyborze innych dóbr (auta, mieszkania, mebli). Kiedy 
już zdecydujemy, kto ma nas leczyć, to paradoksalnie spodziewamy się zgoła niemerkantyl-
nego podejścia do naszej osoby. I udaje się nam uzyskać empatyczną, zindywidualizowaną  
i bezinteresowną pomoc, o ile metafora „medycyna to towar” nie wpłynęła na myślenie  
i działanie konkretnego wybranego przez nas lekarza. Sulmasy zadaje pytanie, czy zacho-
dzi jakaś różnica między opieką zdrowotną a innymi towarami. On sam (podobnie jak  
Dougherty, 1990 i Dyer, 1989) stoi na stanowisku, że służba medyczna jest dobrem spe-
cjalnego rodzaju i nie powinna być traktowana jak inne dostępne na rynku towary, które są 
wytwarzane i podlegają sprzedaży. 

Zbaczając nieco z tematu, zobaczmy, jakie powody wymienia Sulmasy, dla których służ-
ba medyczna powinna mieć odrębny status. Po pierwsze sprzedawać legalnie można tylko 
to, co jest własnością sprzedającego. Nie uznaje się umiejętności lekarza za jego prywatną 
własność, tak jak nie uznamy za prywatną własność umiejętności strażaka czy policjan-
ta. Ich praca jest służbą. To społeczeństwo opłaciło w większej części ich wykształcenie.  
Jest moralnie niedopuszczalne, aby lekarz nie dzielił się swoją wiedzą i odkryciami dla do-
bra pacjentów i strzegł ich jako swojej prywatnej własności. Intuicja, że leczenie jest słu-
żeniem towarzyszy refleksji medycznej od samego początku. W Starożytnej Grecji lekarze 
wywalczyli swą odrębność od innych rzemiosł, za których wytwory się płaciło. W starożyt-
nym Rzymie i w okresie Średniowiecza oczekiwano od lekarzy pomocy bez względu na to,  
czy pacjent miał środki, aby zapłacić. W prawie angielskim pojawił się nawet zapis, który 
zabraniał lekarzom pobierania z góry określonego wynagrodzenia. 

Po drugie, pacjent, czyli podmiot leczony charakteryzuje się szczególną wrażliwością, któ-
ra nie pojawia się w przypadku nabywania przez człowieka towarów rynkowych. Spostrzeże-
nie to trąci banałem. Pacjent powierza lekarzowi swoje zdrowie, ciało, życie, swoją intymność 
i godność. Musi więc obdarzyć go zaufaniem, które jest zupełnie innego rodzaju, niż zaufanie, 
że sprzedawca nas nie oszuka. Sprzedawcę najczęściej możemy skontrolować, a ewentualne 
skutki jego nieuczciwości to jedynie straty materialne. Czy zdrowie, życie i upokorzenie moż-
na stawiać na równi z nimi? Od lekarza oczekuje się oddania i zainteresowania, wręcz em-
patii i często bezinteresowności, których w trakcie handlowania wcale się nie spodziewamy. 
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Z powyższego wynika trzeci argument, równie banalny. Mianowicie, sprawowanie 
OPIEKI zdrowotnej wymaga nawiązania szczególnego rodzaju relacji między dwiema oso-
bami. Relacja taka jest jakościowo zupełnie inna od relacji biznesowych, bo sama w sobie 
stanowi część kuracji. Powiedzenie „czasem uleczyć, często przynieść ulgę, zawsze pocie-
szyć” opisuje w pełni cel działań medycznych. Relacja troski i zaufania między lekarzem  
i pacjentem jest podstawą skutecznego leczenia.

Podsumowując, zobowiązania moralne, jakie wiążą się z leczeniem, są inne-
go rodzaju niż zobowiązania moralne towarzyszące wymianie innych towarów. 
W tym kontekście rodzi się niepokojące pytanie: W jaki sposób możemy się  
w pełni zgodzić z powyższymi stwierdzeniami i jednocześnie myśleć o „usługach” 
medycznych jako o towarze, skoro jedno wyklucza drugie, tworząc sprzeczność? 
Jest to ciekawy moment historyczny, gdy dwie, niezgodne ze sobą metafory, 
funkcjonują w tym samym czasie w naszym języku, myśleniu i działaniu – i za-
razem niebezpieczny, ponieważ przynoszą one rozdwojenie, najpierw w obrębie 
samego pojęcia, a później w świadomości i aktywności. Jednocześnie stano-
wią przykład dysonansu – żeby nie użyć kategorii psychiatrycznej schizofrenii.  
Niestety rozczłonkowanie świadomości powoduje daleko idące skutki, łącznie  
z poczuciem niepewności, zagubienia a co za tym idzie, pozbawieniem możli-
wości podejmowania skutecznego działania. Myśląc dwiema niespójnymi meta-
forami naraz, czyli podejmując działania w ramach dwóch sprzecznych modeli 
jednocześnie, najprawdopodobniej skazujemy się na porażkę. 

Jaka może być na to rada? Pierwszym krokiem do wyplątania się ze zwojów 
sprzecznych sposobów myślenia jest wysupłanie metafor, które leżą u jego pod-
staw. Jedynie kiedy dostrzeżemy, jakie konkretnie modele leżą u podłoża naszego 
myślenia, to możemy przynajmniej podać racjonalne powody odczuwanego za-
gubienia i nieefektywności. Zidentyfikowanie przyczyny jest początkiem wyjścia 
z impasu. Pamiętając, że źródłem tych negatywnych skutków jest niespójność 
wprowadzana w obręb pojęć i poprzez nie do naszych myśli, powinno się pytać, 
jak dokonać eliminacji tych sprzeczności?

Manowce metaforyczne, to nie tylko sprzeczne metafory konstytuujące jed-
no i to samo pojęcie, lecz także niekorzystne, nietrafne implikacje, jakie niesie ze 
sobą pojedyncza metafora. 
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Mózg i umysł

W świetle powyższych rozważań widać, jak istotna jest kwestia wyboru 
metafory. Szczególnie wrażliwymi obszarami są te, które najbliżej dotyczą czło-
wieka, a zwłaszcza mają wpływ na koncepcję jego istoty. Tutaj szczególną rolę 
odgrywa zagadnienie mózgu oraz utożsamionego z nim umysłu. Przyglądając się 
konsekwencjom metafor przyjętych przez naukowców, zauważmy jednocześnie, 
że badania dotyczące metafory w nauce idą dwoma torami: jeden, starszy, zaj-
muje się filozoficznymi argumentami dotyczącymi natury prawdy i nauki; drugi, 
nowszy, wywodzi się z konceptualnej teorii metafory i koncentruje się na zagad-
nieniach dotyczących języka i myślenia. Próby odkrycia natury umysłu i jego 
związków z mózgiem przez neurologów ukazują, w jaki sposób oba wymienio-
ne nurty się splatają. Przedstawię ten splot na podstawie badań Juliany Goschler 
(2007). Po przestudiowaniu dwóch tomów niemieckiego czasopisma Gehim und 
Geist (Mózg i Umysł) doszła ona do wniosku, że w tekstach poświęconych zagad-
nieniom związku mózgu z umysłem stosowane są głównie następujące metafo-
ry: reifikacja, spacjalizacja, personifikacja oraz technologiczne metafory. Autorka 
jest zadnia, że każdy typ metafory odpowiada jednemu z głównych problemów  
w tej dziedzinie. 

Uprzedmiotowienie oraz metafora przestrzenna są często spotykane w tek-
stach na temat mózgu człowieka. Mózg opisywany jest jako krajobraz albo jako 
pojemnik. Informacje, sygnały, pamięć, myśli itp. traktuje się – przynajmniej na 
poziomie językowym – jako rzeczy, konkretne przedmioty, które poruszają się 
„po ścieżkach” wewnątrz pojemnika. Szereg przykładów świadczy o postrzeganiu 
mózgu jako pojemnika:

Przechowywać w mózgu. 
Zachował tylko fragmenty wiedzy w swoim mózgu.
Sygnał dochodził do mózgu i ginął gdzieś w środku.
Bramą mózgu jest hipokamp.
Pojedyncza informacja przebiega na niezliczone sposoby po neuronach.

Czy metafory te mają coś wspólnego z naturą pewnych argumentów nauko-
wych np. różnymi koncepcjami pamięci? Pamięć opisuje się jako przechowywa-
nie, zatem metafora przestrzenna odgrywa zasadniczą rolę w charakterystyce 
pamięci. Czy jest to kwestia jedynie języka? Biorąc pod uwagę fakt, że wiele teorii 
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pamięci boryka się z problemem „przestrzeni”, można przypuszczać, że nie wyni-
ka on jedynie z użycia takiej metafory. Zakłada się na przykład, że pojęcia z siatki 
pojęciowej czy słowa z leksykonu muszą gdzieś być. Niektórzy, jak Chomsky, roz-
trząsają szczegółowo, jakie konkretnie elementy leksykonu przechowywane są  
w pamięci: czy rzeczowniki zarówno w liczbie pojedynczej i mnogiej, czy też tyl-
ko w liczbie pojedynczej, bo za każdym razem, gdy stosujemy liczbę mnogą ko-
rzystamy z reguły jej tworzenia. Dowodem na drugi scenariusz jest fakt, że dzieci, 
które dopiero uczą się języka, potrafią prawidłowo utworzyć liczbę mnogą od 
słów, których nigdy wcześniej nie słyszały (Pinker, 1994, s. 18–19).

Dzięki powyższemu założeniu, rozwiązuje się jednocześnie problem po-
jemności pamięci. Dorosły człowiek zna około 120 000 słów, lecz gdyby dodać 
ich wszystkie formy, liczba ich by się zwielokrotniła. W przypadku niektórych 
języków z rozbudowaną odmianą (jak grecki, bantu, turecki) zysk jest oczywisty.  
Ale czy argument, że potrzebujemy reguł, aby zaoszczędzić „miejsce” w pamięci 
jest rzeczywiście ważki? Jak do tej pory wydaje się, że brak jest dowodów empi-
rycznych na to, że „przestrzeń” ta jest limitowana oraz że pamięć zajmuje jakąś 
przestrzeń. Czy spotkaliśmy człowieka, który nie byłby w stanie zapamiętać jesz-
cze jednej informacji z powodu „przepełnienia” pamięci? 

Bez względu na odpowiedź, metafora przestrzenna (zgodnie z przewidywa-
niami teorii kognitywnej) jest nie tylko sposobem mówienia o pamięci, lecz tak-
że zjawiskiem poznawczym, bo zawiaduje naszym myśleniem o mózgu i umyśle 
bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Metafora przestrzenna leży  
u podłoża pojęć mózgu i umysłu, ale nie jest jedyna – inną metaforą jest personi-
fikacja. Personifikacja wynika z właściwości niektórych czasowników. Należą do 
nich np. pracować, komunikować: 

Mózg dobrze pracuje.
Mózg komunikuje.
Mózg popełnił błąd.
Mózg się pomylił.
Mózg wykonał swe zadanie/ zawiódł.

Mózg opisywany jest jak działająca świadomie osoba. Jakie skutki dla badań 
nad mózgiem przynosi z kolei traktowanie go jako osoby, która celowo myśli, 
działa, chce lub nie chce? Czy osoba zostaje utożsamiona ze swoim mózgiem? 
Czy wszystko, co człowiek chce, myśli, pamięta ulokowane jest w mózgu?
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Takie założenia towarzyszą wielu badaniom i w pewnym sensie wyjaśniają 
prowadzone ostatnio dyskusje, dotyczące Boga. Powstała nowa dyscyplina nauko-
wa – neuroteologia – oparta na założeniu, że można w mózgu znaleźć uzasadnienie 
religijności człowieka (Atran, 2004; Newberg et al., 2001). Celem tych dociekań 
jest głównie znalezienie neurologicznego albo psychologicznego dowodu na to, 
że Boga nie ma. Jeśli odkryjemy „boga” w naszym mózgu, to nie będzie On mógł 
znajdować się nigdzie indziej. Z czego płynąłby wniosek, że bogowie dowolnej 
religii nie są realni. Znów jest to skutek spacjalizacji – próby umieszczenia Boga 
w mózgu jako jedynego miejsca pobytu. Przyjęto tu fałszywe założenia, że Bóg 
przebywa w miejscu i że może przebywać w jednym tylko miejscu. Na ich pod-
stawie wysnuto wniosek, że skoro jest TU, to nie ma Go TAM. W ten sposób Bóg 
staje się obiektem umiejscowionym w mózgu (w pojemniku) i skoro jest w nim, 
to nie może być w Niebie. Na taki tok myślenia wskazują tytuły artykułów np.: Bóg 
w środku mózgu, Czy Bóg mieszka w mózgu?16. Mieszanka metafory przestrzennej  
i personifikacji wzbudza wiele emocji w poszukiwaniu lub eliminacji Boga.

Inna dyskusja natury filozoficznej zainspirowana tymi metaforami dotyczy 
wolnej woli. Tu argumentacja przebiega w drugą stronę: jeśli nie mamy [ośrodka] 
wolnej woli w mózgu, to nie mamy jej wcale. Jednak niektórzy badacze zauważa-
ją błędność takiego argumentu np. Bennett i Hacker (2003) wskazują na to, że 
nie można nadawać mózgowi cech psychologicznych (co by oznaczało, że mózg 
wierzy, myśli, wie), nie można więc uznawać eksperymentów Benjamina Libeta17  
za dowody na nieistnienie wolnej woli. 

Kolejną metaforą oddziałującą na badania nad relacją mózg-umysł jest meta-
fora komputerowa: 

Zapisać w pamięci.
Restartować umysł.
Umysł działa liniowo.

Według niej mózg jest sprzętem komputerowym (hardware), a umysł opro-
gramowaniem (software). Umysł przetwarza informacje, a nasze indywidualne 
procesory różnią się jedynie pod względem prędkości i pojemności pamięci.  

16   Gott im Gehirn, Bildder Wissenschaft 7/2005; Wohnt Gott im Gehirn?, telewizja: aspekte, 
14/2/2002, ZDF; W wie Wissen: 11/5/2005, ARD; Za: J. Goschler, 2007, s. 13.

17  http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html (dostęp: 05.03.17).
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Inteligentni mają większy RAM i lepszą prędkość pobierania (download). 
Można nawet znaleźć poradniki, które mówią o hakowaniu umysłu (hac-
king your mind). Od strony filozoficznej główny problem związany z metaforą 
komputerową dotyczy świadomości oraz tzw. qualia (McGregor et al., 2015). 
Podstawowym założeniem sztucznej inteligencji jest pogląd, że skoro mózg jest ro-
dzajem komputera, to możliwe jest zbudowanie komputera o ludzkiej inteligencji.  
W rzeczywistości zdolności obliczeniowe komputera przewyższyły znacznie 
możliwości człowieka, ale komputer wciąż nie uzyskał (samo)świadomości. Jest 
niczym człowiek w chińskim pokoju Johna Searle’a. W wielu obszarach istotne 
też są kolejne różnice: wszystkie komputery pracują w ten sam sposób; prze-
twarzają, ale nie są twórcze; nie mają emocji i ich budowa jest w porównaniu  
z mózgiem prosta.

W języku polskim znaleźć można nieliczne ślady metafory konceptualnej 
umysł to organizm (roślina): 

Myśl kiełkuje.
Kwitnie życie umysłowe.

Jak zauważa Zachary Stein (2015), szwajcarski psycholog Jean Piaget jako 
pierwszy zaproponował, aby umysł ujmować w kategoriach organicznych, ponie-
waż żyje, rośnie, rozwija się i zmienia. Cechuje go także samoregulacja i relacja 
metaboliczna z otoczeniem. Do jego idei powrócił ostatnio Kurt Fischer (2009), 
który zaproponował, aby mówić o umyśle jako o ekosystemie (za: Stein, 2015). 
Oba są systemami złożonymi i podlegają dynamicznym zmianom, stając się coraz 
bardziej zróżnicowane. U obu wraz ze wzrostem stopnia złożoności obserwuje się 
rosnącą specjalizację w dążeniu do zajmowania nisz ekologicznych. Oba złożone są  
z niezależnych części, które współpracują razem. Cechuje je także wrażliwość 
na zewnętrzne wpływy, łatwo tracą równowagę, ale też dążą do niej poprzez sa-
moregulację. Ich wzrost charakteryzuje nieregularność. Każdy ekosystem, każdy 
umysł z osobna, jest niepowtarzalny – są one jedyne w swoim rodzaju oraz pod-
legają nieustannym i nieregularnym zmianom. W świetle takiej metafory można 
mówić o „alternatywnych drogach rozwoju” zamiast o uszkodzeniach, deficy-
tach czy upośledzeniu (Stein, 2015, s. 29–30)18. 

18   Stein przyznaje się do swojej dysleksji i opisuje, jak niezwykle pomocna okazała się w jego 
osobistej historii zmiana metafory komputerowej na ekologiczną. Na jego przykładzie  
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Implikacje

Idea Kartezjusza, że dusza nie jest „zasadą życia”, lecz zasadą myśli i świa-
domości, doprowadziła do uznania, że traktuje się umysł jako oddzielony od 
ciała. Z drugiej strony Kartezjusz utrzymywał, że umysł i ciało stanowią jedną 
całość. Teza ta znalazła w historii filozofii kilka interpretacji: od koncepcji natu-
ralistycznej, która redukuje umysł do ciała bądź nawet eliminuje umysł w ogóle; 
do stanowiska przyjmowanego już przez współczesnych Kartezjuszowi, według 
których umysłu nie da się sprowadzić do materii. Naturalistyczna wersja tezy 
Kartezjusza leży u podstawy powszechnie przyjmowanych założeń we współcze-
snych naukach medycznych dotyczących materialnego sposobu istnienia umy-
słu. Czynności umysłowe uznaje się za tożsame z czynnościami mózgu (Bennett 
i Hacker, 2003). Bennett i Hacker traktują takie podejście jako błąd mereolo-
giczny, polegający na przypisywaniu pewnych cech, które charakteryzują całość  
(w tym przypadku całego człowieka) jedynie jakiejś części (mózgowi). Jak 
zauważają autorzy, nie jest to wyłącznie nieszkodliwy façon de parler, dopó-
ki naukowcy wyciągają na tej podstawie daleko idące wnioski jak na przykład,  
że zadaniem neurologii jest rozwiązywanie problemów epistemologicznych  
(np. Zeki, 2011). Poniżej również zamiast o błędzie mówić się będzie o kryte-
rium mereologicznym.

Metafory empiryzmu i racjonalizmu oraz ich skutki

Historia medycyny jest właściwie historią zmagań (myśli i słów) między 
empiryzmem a racjonalizmem. Ich korzeniem są dwie różne metafory, które tak 
naprawdę są próbą odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? Dwie różne odpo-
wiedzi wywodzą się z odmiennych założeń, sposobów patrzenia, soczewek, czyli 
metafor. Jak dotychczas wydają się być nie do pogodzenia. Metafora mechani-
styczna wraz z kryterium mereologicznym wplata się w racjonalizm. Perspektywa 
organiczna wydaje się być bliższa empiryzmowi. 

widać, jak odpowiednie zaklasyfikowanie pewnego odstępstwa od tak zwanej normy, może 
być niezwykle pomocne w procesie edukacji. 
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Siłą napędową rozwoju myśli medycznej w ciągu wieków było napięcie 
między tymi dwoma nurtami myśli: empiryzmem i racjonalizmem. Głęboko 
zakorzeniona animozja między przedstawicielami tych koncepcji, raz mniej raz 
bardziej ujawniana na scenie medycyny, wpływała w ciągu wieków na ludzkie 
życie, praktyki zdrowotne oraz samą teorię medycyny. Temat ten jest dokładnie  
i niezmiernie ciekawie opisany przez Harrisa L. Coultera w dziele zatytułowa-
nym The Divided Legacy. Jego lektura uświadamia, że w historii medycyny prądy 
te przeplatają się dość regularnie i że obecnie na uniwersytetach i w szpitalach pa-
nuje faza racjonalizmu. Co ciekawe, rewolucje związane ze zmianą paradygmatu 
mają w medycynie swoisty przebieg: jak do tej pory istniał wybór tylko między 
tymi dwiema opcjami. Czy świadczy to o tym, że nie jesteśmy w stanie wyjść poza 
znane już modele-metafory człowieka, zdrowia, leczenia i śmierci? 

Opierając się na wspomnianym autorze, przedstawię, oczywiście w wielkim 
skrócie, zasadnicze różnice między obiema orientacjami w medycynie, starając 
się uwypuklić kwestie istotne dla ich związku z metaforą (modelem-doktryną). 
Na wstępie warto jednak zapoznać się z podsumowaniem, jakiego dokonuje 
sam autor. Stwierdza on mianowicie, że różnica między empiryzmem a racjo-
nalizmem jest w gruncie rzeczy różnicą między dwoma zbiorami reguł, a w dys-
kusji nad podstawami nie było nigdy zgody, co do terminologii, definicji, ani 
procedur – nie mogło więc być zgody, co do wyników prób klinicznych19. Sądzę, 
że nie potrzeba już innego dowodu niż powyższe słowa na to, że oba modele 
są na tyle odrębne, że naukowcy nie znaleźli jak dotąd sposobu, aby je uzgod-
nić i scalić (co niewątpliwie byłoby z pożytkiem dla pacjentów). Z drugiej stro-
ny, pojawia się pytanie, czy trzymamy się ich, ponieważ przekładają się one na 
skuteczne działania, czy może dlatego, że nie potrafimy wyjść poza raz przyjęte 
schematy, poza „nieprzemijające wzorce myślenia” (s. 652), aby zrobić miejsce 
dla nowego modelu? 

Jakie tezy charakteryzują oba prądy i jaki obraz (tzn. model, metafora) czło-
wieka stoi za nimi? Coulter podkreśla, że empiryzm jest holistyczny, a racjona-
lizm redukcjonistyczny. Empiryzm „zorientowany jest na zewnątrz, odbiera […] 
bodźce z otoczenia. Racjonalizm zorientowany jest do wewnątrz, stawia opór 
zewnętrznym bodźcom” (s. 652). Dlatego ten pierwszy prąd w sposób otwarty 
przyjmuje nowe doświadczenia w dążeniu do odkrycia struktur, które cechują 

19   Coulter pisze o tym szczególnie wyraźnie w t. 2, s. 552.
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naturę, są dla niej inherentne; natomiast drugi nakłada na naturę struktury okre-
ślone a priori i pochodzące z innego źródła niż sama natura i tym samym jest 
mniej skłonny do zmiany przyjętej struktury pod wpływem nowych doświad-
czeń i informacji (s. 653). Empiryści przyjmują, że organizm reaguje celowo na 
zewnętrzne bodźce, dążąc do zachowania równowagi we współistnieniu ze śro-
dowiskiem i zakładają istnienie pewnej siły witalnej, która w różnych epokach 
różnie była nazywana: Anima sensitiva, Archeus, physis, vis medicatrix naturae  
(s. 654, 718). Obserwują, że każdy organizm w swoisty sposób reaguje na bodź-
ce, zatem reakcja nie daje się z góry przewidzieć. Niemożliwa jest zatem wiedza 
o przyczynach wewnętrznych. Co więcej, nie jest ona w gruncie rzeczy koniecz-
na, ponieważ zadaniem lekarza jest „asystowanie” ciału w reakcjach obronnych  
i wspomaganie procesu (samo) leczenia. Tu praktyka poprzedza teorię: empiry-
ści bardziej koncentrują się na leczeniu niż spekulacjach, „prawdziwa teoria ma 
być wiernym echem praktyki” (s. 655). Stąd niepodważalna rola obserwacji.

Podejście racjonalistów jest odmienne. Przede wszystkim odrzucają oni 
pojęcie siły życiowej organizmu, która miałaby działać autonomicznie i celowo. 
Uważają jej przyjęcie za zabobon i przejaw ciemnoty (s. 657). Uznają jedynie 
materialną stronę człowieka. Zakładają, że organizm funkcjonuje na płaszczyźnie 
fizyczno-chemicznej i wszystko co w nim zachodzi zdeterminowane jest aprio-
rycznie przez prawa fizyki i chemii. Zatem zdrowie ciała jest wynikiem harmo-
nijnego współdziałania jego poszczególnych sprawnych części w sposób zgodny 
z prawami powyższych nauk. Mechanistyczny determinizm jest dla racjonalisty 
tożsamy z biologią jako nauką. Zmiany materialne w ciele uznane są za uprzednie 
w stosunku do symptomów. (Tymczasem empiryści dostrzegają odwrotną rela-
cję: często symptomy poprzedzają zmiany patologiczne ciała). Dla racjonalistów 
symptomy są oznaką zmian fizycznych. Stąd zainteresowanie badaniami, testami, 
sekcjami oraz anatomią, chemią i fizyką – wszystkimi metodami, które pozwolą 
ustalać normy i odchylenia od niej. Organizm jako taki znany jest a priori. Relacja 
między teorią a praktyką jest więc odmienna niż u empirystów. Dla racjonalistów 
teoria jest pierwsza i jest podstawą leczenia. „To jest czasem opisywane jako pry-
mat nauki nad sztuką albo ogólnego nad szczegółowym” (s. 665). Ponadto racjo-
nalista szuka symptomów wspólnych (communia) dla wielu chorych i na nich 
opiera klasyfikację chorób. 

Rysuje się tu podejście wykluczające teleologię. Racjonalizm postuluje ist-
nienie serii materialnych i istotnych przyczyn kumulujących się w zasadniczą 
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przyczynę choroby. Dla empirysty, człowiek jako byt autonomiczny i zdolny do 
samookreślenia, działa z nastawieniem na osiągniecie przyszłego celu (teleolo-
gicznego); organizm dąży do równowagi, a rolą lekarza jest wspieranie go w tym 
procesie w zgodzie z jego naturalnymi tendencjami, prowadzącymi do zdrowia.  
Z tego wypływa też różnica w definiowaniu choroby. Empirysta patrzy na zdrowie  
i chorobę jako na continuum, jako na stałą interakcję organizmu z otoczeniem. ( Jeśli 
uznamy samą interakcję za stan chorobliwy, to trzeba by powtórzyć za Hipokrate-
sem: „Człowiek jest zawsze chory”). Racjonalista dzieli ludzi na zgodnych z normą, 
u których badania nic nie wykazały, czyli zdrowych i na tych, u których stwierdzo-
no odstające od normy parametry lub widoczne gołym (lub uzbrojonym) okiem 
patologie, czyli chorych. Lekarz musi najpierw poznać, co jest normą, aby mógł 
stwierdzić chorobę. Dołączona jest do tego lista chorób, które są w istocie pew-
nym abstrakcyjnym zbiorem cech patologicznych (symptomów). Na tym między 
innymi polega redukcjonizm racjonalistów, że stojącego przed nimi człowieka usi-
łują podporządkować wyodrębnionej abstrakcyjnej kategorii, która stanowi punkt 
na liście wyróżnionych i nazwanych jednostek chorobowych, dla których farma-
kopea przewidziała już (bądź jeszcze nie) mniejszy lub większy zestaw leków.  
Po odkryciu mikrobów i uznaniu ich za naturalną przyczynę wielu chorób (co uczy-
niło z medycyny naukę) oraz po wyprodukowaniu na masową skalę antybiotyków 
i później sterydów, metafora wojenna narzuciła się sama, a pacjent został jedynie 
biernym placem boju. W konsekwencji symptomy, jakich doświadcza, traktowane  
są jako wrogowie, których należy zlikwidować. „Strzela się” do nich różnymi le-
karstwami działającymi „zgodnie z prawami nauki”, czyli na zasadzie chemicznej. 

Z drugiej strony, empirysta musi zmierzyć się z zadaniem niełatwym, ponie-
waż dla niego każdy pacjent ma swoiste objawy, które są indywidualną reakcją 
jego organizmu walczącego o przetrwanie. Nie ma możliwości zaklasyfikowania 
wybranych symptomów we wcześniej określoną kategorię – chorób. U empiry-
stów symptomy są przejawem naturalnej reakcji organizmu, która ma prowadzić 
do zdrowia i zakładając, że organizm „wie co robi”, logiczne jest go w tym wspie-
rać. Nawiasem mówiąc, jak dotychczas racjonaliści mają do dyspozycji leki alo-
patyczne, których sposób działania opiera się na zasadzie przeciwieństwa (contra 
contraris curantur), a empiryści głównie homeopatyczne, tworzone zgodnie  
z regułą: podobne leczy podobne (similia similibus curentur). Możliwe jest jednak, 
że w przyszłości, wraz z rozwojem fizyki, koncepcja zdrowia i leczenia będzie 
miała szansę tak się zmienić, że oba stanowiska zbliżą się do siebie. 
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Racjonalistom przyświeca aprioryczna, abstrakcyjna idea, która „tnie” świat 
na kawałki: organizm postrzegany jest mereologicznie; zgodnie z metaforą me-
chanizmu: złożony jest z części, które z kolei same złożone są z części, zaś naj-
mniejsze jednostki są „zakładami chemicznymi”.

Dla empirystów cały świat Natury stanowi całość; tak też należy według nich 
traktować człowieka. Idea ta jednak przyniosła ze sobą niebezpieczeństwo per-
sonifikacji świata, zwłaszcza pojawiającego się w nim życia i nadawania mu cech 
autonomicznych i boskich. 

Widoczne jest, że obie metafory są źródłem odrębnych doktryn medycz-
nych. Wydaje się, że żadna nie dała w rezultacie teorii, która dostarczyłaby siat-
ki pojęć bazowych, odpowiadających rzeczywistości w stopniu wystarczającym, 
aby uzasadniać skuteczne działania praktyczne w sposób satysfakcjonujący dla 
obu stron (tj. lekarza i pacjenta). Tabela 6.2. prezentuje w skrócie ważniejsze róż-
nice między racjonalizmem i empiryzmem. 

Tabela 6.2. Różnice między racjonalizmem a empiryzmem w medycynie

Racjonalizm Empiryzm

redukcjonizm

teoria – metafizyka ludzkiej fizjologii;

holizm

teoria – zbiór reguł praktycznych;

materializm; vis medicatrix naturae;

contra contraris curantur; similia similibus curentur;

choroba – symptomy wspólne; choroba – symptomy swoiste;

choroba – kategoria: zbiór symptomów 
i patologii opisanych w podręcznikach;

choroba – kontinuum 
(objawy opisane przez pacjenta);

normy zdrowotne spełnione albo nie; brak pojęcia normy;

symptomy oznaką zmian fizycznych; symptomy oznaką dążenia organizmu 
do poprawy;

leczenie – powrót do normy; leczenie – poprawa samopoczucia;

pacjent bierny. pacjent aktywny.

Źródło: opracowanie na podstawie Coulter, 1988
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Niedostrzeganie faktu, że obie koncepcje wyrastają z zupełnie odmiennych 
metafor, prowadzi do sporów ideologicznych. Jeżeli papierkiem lakmusowym 
stopnia ideologiczności (jeśli tak można powiedzieć) – jak pisze Coulter (s. 704) 
– jest to, że „główną cechą ideologii jest połączenie zwolenników, aby [stanęli] do 
walki z wyznawcami rywalizującej ideologii”, to racjonalizm byłby ideologią, na-
tomiast empiryzm nie. To racjonalizm bowiem wykazał się zdolnością zjednocze-
nia swoich zwolenników. I to racjonaliści ostrzej, skuteczniej, czasem uciekając się 
do chwytów erystycznych, a nawet do środków prawnych i ekonomicznych, ata-
kują pozycje empirystów (wątek ten pojawia się w wielu miejscach u Coultera). 

Konsekwencje etyczne

Poszczególne systemy etyczne kształtowały się zawsze na gruncie ogólnych 
założeń filozoficznych. Na sądy i rozwiązania dotyczące zagadnień etycznych  
w medycynie wpływają więc systemy, szkoły i doktryny uznawane w ramach tej 
dziedziny wiedzy. Poszczególne kierunki myślenia, jak już mieliśmy okazję się 
przekonać, wyrastają często z jednej lub kilku metafor doktrynalnych. Do nich 
należą omówione powyżej dwie wielkie metafory doktrynalne, mechaniczna  
i organiczna, stanowiące fundament myślenia racjonalistów i empirystów. Głęb-
sze zrozumienie związku metafory z etyką wymaga w tym momencie uczynienia 
małej dygresji dotyczącej ogólnych prawideł myślenia. 

Istnieją dwie przeciwstawne drogi odkrywania założeń (przekonań) w ogóle, 
a tych dotyczących zdrowia, choroby, śmierci w szczególności. Jedna jest typo-
wym rozumowaniem dedukcyjnym, bo za punkt wyjścia przyjmuje metafory
-modele, z których założenia zostały wywnioskowane: 

metafora        założenia (przekonania)
Druga, jako rozumowanie redukcyjne (Gregorowicz, 1995) biegnie w prze-

ciwnym kierunku, bowiem dąży do określenia, jakie założenia (przekonania) sto-
ją za konkretnie podejmowanymi działaniami, czyli ma tłumaczyć, skąd się takie 
działania biorą:

założenia (przekonania)        działania
Znajomość metafory pozwala, poprzez wysnucie wniosków płynących  

z niej, odgadnąć możliwe działania. Podobnie obserwacja działań pomóc może, 
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poprzez rozumowanie, dojść do założeń nimi kierujących i dalej dotrzeć do me-
tafory, stojącej u podstawy całego procesu. 

metafora     założenia (przekonania)  działania

metafora     założenia (przekonania)  działania

Wydaje się, że dla moralnej oceny działań, istotna jest znajomość metafory,  
z której one pośrednio, poprzez implikowane przez nią przekonania, wynikają.  
Na przykład Nuerowie zamieszkujący Sudan Południowy i Etiopię widzieli  
w dzieciach urodzonych z jawnymi defektami małe hipopotamy i zwracali je 
ich naturalnemu środowisku, czyli wrzucali do wody (Evans-Pritchard, 1956). 
Można więc powiedzieć, że zdeformowane niemowlaki i hipopotamy stanowiły 
dla nich jedną i tą samą kategorię rzeczy i w rezultacie traktowane były tak samo 
(choć oczywiście z różnym skutkiem). Stanowi to jednocześnie przykład pewnej 
skłonności ludzkiego myślenia, która polega na „zlaniu” zestawianych w ramach 
metafory odrębnych kategorii w jedną kategorię. Ocena moralna topienia po-
tomstwa, które odbiega od normy, byłaby w ich przypadku inna niż w stosunku 
do współczesnego mieszkańca naszego kraju. 

Uśmiercenie drugiej osoby należy do czynów, które niewątpliwie podlegają 
ocenie moralnej i do której stosują się kryteria etyczne. Coraz to nowe metody 
działań medycznych rodzą konieczność szukania nowych odpowiedzi na niektóre 
pytania związane z „etyką śmierci”. I tak możliwość przeszczepu organów spowo-
dowała konieczność przedefiniowania śmierci: jak wiadomo, czas wyjęcia organu 
jest niezwykle istotny, aby nadawał się on do przeszczepu. Powszechnie zgadzano 
się na to, że organy pobierać można tylko od osób zmarłych. Interdyscyplinarna 
grupa naukowców z Harvardu (1968), złożona z lekarzy i humanistów, uznała 
za śmierć zaniknięcie funkcji mózgu (za: Veatch, 2006). Wszystkie inne organy, 
łącznie z bijącym sercem, mogą dalej pracować, a człowiek uznany jest za zmarłe-
go, jeśli stwierdzi się u niego zanik fal mózgowych. Oczywiste jest, że decydujący 
głos w tej sprawie miał paradygmat racjonalistów pracujących zgodnie z metaforą 
mechaniczną. W końcu, kto inny pomyślałby w ogóle o przeszczepach? W tym 
mechanizmie, jakim jest człowiek funkcje zawiadujące niewątpliwie pełni mózg. 
Jak już wspomnieliśmy, mózg też jest uznany za siedlisko świadomości (spacja-
lizacja), samo-świadomości i tożsamości (personifikacja). Logiczne jest 
więc, że kiedy ta część naszego ciała przestaje funkcjonować, to przestaje istnieć 
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świadomość, a więc i my sami. Lecz owe logicznie wysnute wnioski zdają się nie 
do końca odpowiadać rzeczywistości i budzą wątpliwości. Dysonans, w jaki po-
padają lekarze, ilustrują chociażby słowa harvardzkiego lekarza i etyka, Roberta 
Truoga, według którego „usunięcie żywego organu (szczególnie serca) jatrogen-
nie zabija dawcę, lecz mimo wszystko jest etyczne, ponieważ zabicie przypusz-
czalnie nie krzywdzi (harm) dawcy” (Truog, 1997). 

Przyjęcie śmierci mózgowej za śmierć nie ma nic wspólnego z ideą śmierci 
jako zaprzestania istnienia organizmu jako całości. Próby opracowania pojęcia 
śmierci z perspektywy holistycznej jednak nie powiodły się (Shewmon, 2001; 
Shewmon et al., 2004). Obiecującym pomysłem było wykorzystanie pojęcia en-
tropii, które wraz z metaforą mechanizmu przeniesione zostało z fizyki na grunt 
medycyny. Do dziś w odczuciu wielu entropia pozwala na wyjaśnienie śmier-
ci, co więcej, wydaje się mieć z nią zupełnie naturalny związek. Jednak, kiedy 
„przeanalizuje się dokładnie zastosowanie [tego pojęcia] do przejścia od życia 
do śmierci, widać, że jest ono dokładnie metaforą, [a] nie bardziej odpowiednim 
opisem” . (Shewmon et al. 2004, s. 105). Życie, podobnie jak byt (bycie) i świa-
domość, jest pojęciem, które poznajemy poprzez bezpośrednie doświadczenie  
i którego nie udaje się zredukować do bardziej podstawowych pojęć. Josef Seifert 
(1997) zauważa, że entropia ani nie charakteryzuje wszystkich przypadków ży-
cia (np. zarodniki), ani nie dotyka samej jego istoty. Bogatsze, intuicyjne pojęcie 
życia nie może być całkowicie zredukowane do termodynamiki. Z tego wynika, 
że symetrycznie pojęcie śmierci także nie. Poza tym brak jest dowodów na to,  
że to abstrakcyjne pojęcie wynalezione dla fizyki ma jakiekolwiek ilościowe zna-
czenie dla biologii. 

Z drugiej strony merytoryczną przeszkodą w znalezieniu satysfakcjonującej 
holistycznej definicji śmierci jest trudność w określeniu, czym dokładnie jest or-
ganizm. Naukowcy przyznają się do rosnącego sceptycyzmu, co do znalezienia 
filozoficznie i biologicznie ugruntowanych kryteriów pozwalających na uwzględ-
nienie wszystkich przypadków (Shewnon et al., s. 106). Odnoszą nawet tą nie-
możność do twierdzenia Gödla i szukają rozwiązania w semantyce, wskazując na 
pojawienie się wieloznaczności słowa „śmierć”. Pamiętajmy, że za wieloznaczno-
ścią terminów na gruncie nauki stoją zwykle różne modele-metafory przez tą na-
ukę stosowane. Prowadzi to do zrelatywizowania znaczenia „śmierci” do modelu: 
w jednym dana osoba może nie żyć, wciąż żyjąc według drugiego. Czy ten fakt 
oznacza brak jasnej granicy między śmiercią a życiem? Każdy następny model 
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może przynieść odpowiedź różną od dotychczasowych poglądów, a jednak nie 
przybliżyć nas do poznania, jak jest. Jak pokazała historia, zwolennicy różnych 
modeli wcale nie rozumieją się nawzajem. Wprowadzenie kolejnego modelu 
może teoretycznie stworzyć most umożliwiający scalenie dotychczas przeciw-
stawnych stanowisk, ale równie dobrze może wyłonić kolejny punkt widzenia, 
który także nie da się uzgodnić z pozostałymi. Jeżeli wyobrażamy sobie kolejne 
modele jako punkty właśnie, co sugeruje nam sposób mówienia i metafora kon-
ceptualna, to pokrycie całej kartki papieru punktami sprawi, że wszystkie kropki 
zleją się w jedną plamę i przy okazji wyeliminowane zostaną puste przestrzenie  
i niczym na mapie nie będzie już białych plam (wiedzy). 

Jednak wystarczy wyobrazić sobie te punkty jako oddalające się od siebie ga-
laktyki w przestrzeni kosmicznej, aby zrozumieć, że mnożenie modeli prowadzi 
do swoistej poznawczej Wieży Babel. Wypracowanie wspólnej koncepcji oddala 
się wówczas z szybkością światła. Podobnie jak w astrofizyce, znalezienie jedności 
wymagałoby sprowadzenia wszystkich modeli do jednego punktu. Czy człowiek 
jest w stanie dojść do tego bez udziału Siły (Świadomości) Nadrzędnej w stosun-
ku do niego?

v  v  v

W V w p.n.e. z powodu niewielkiej liczby lekarzy istniał na Bliskim Wscho-
dzie powszechny zwyczaj wystawiania chorych na ulicę. Przechodnie mogli ich 
oglądać, rozmawiać z nimi i udzielać porad. Sam wyraz „lekarz” oznaczał wówczas 
w dosłownym tłumaczeniu człowieka „znającego oleje” lub „znającego wodę”,  
co według niektórych autorów pochodziło od stosowanego przez ówczesnych 
lekarzy rokowania o przebiegu choroby na podstawie kształtu kropel oleju wyla-
nych na powierzchnię wody.



METAFORA W PRAKTYCE

Choć to szaleństwo, lecz jest w nim metoda!

Szekspir, Hamlet
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ROZDZIAŁ 7

PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE

Biblioteka uniwersytetu stanowego w Oregon miała problem typowy dla 
wielu podobnych jej placówek: niechęć studentów i pracowników do bardziej 
wytężonej pracy. Aby to zmienić, rozpowszechniono slogan: „Innowacja, serce, 
idee”, który miał przekazywać trojaką informację. Po pierwsze: biblioteka operu-
je najnowszą technologią, wykazuje się kreatywnymi sposobami udostępniania 
zasobów oraz danych i zapewnia nowoczesne „dynamiczne” przestrzenie, w któ-
rych można się z przyjemnością uczyć. Po drugie: biblioteka „z sercem” zatrudnia 
pracowników zawsze chętnych do uważnego wysłuchania i służenia czytelnikom, 
jednocześnie słowo „serce” ma sugerować, że biblioteka znajduje się w centrum 
życia i pracy uniwersytetu. I w końcu „idee”, kojarzą się z nowością czy inspiracją,  
a wyrażenie przekazuje pewien banał, że biblioteka jest miejscem rozwoju inte-
lektualnego oraz wymiany poglądów. 

Trzy krótkie słowa stanowiły wyraźny przekaz dla korzystających z bibliote-
ki, ale wpływały też na pracowników. Wpływ na tych ostatnich był nawet ważniej-
szy, bo stanowił wyzwanie, przypominając o odpowiednim podejściu do pracy.  
Trzy słowa służą zatem wszystkim, choć na różne sposoby: dla jednych są infor-
macją, dla innych wydeptują ścieżki działania. W kolejnych czterech rozdzia-
łach przyjrzymy się tej drugiej służbie metafor. 
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Metafory generatywne

Zazwyczaj zakłada się, że problemy są po prostu dane, że pojawiają się, jak 
zwalone drzewa na drodze – i że łatwo jest je określić i opisać, bo są namacal-
ne. Myśląc o problemach w kategorii metafory pojęciowej problem to prze-
szkoda na drodze, zastanawiamy się, czy mamy ją obejść, czy przeskoczyć,  
a może przeczołgać się pod spodem. Z perspektywy instrumentalnej podejmuje się 
wysiłki, aby osiągać cele, które zakorzenione są w naszej ludzkiej naturze, a ogra-
niczone zasoby zewnętrzne stanowią przeszkody do ich osiągania. Powszechnie 
sądzi się też, że rozważając rozmaite drogi dojścia do celu, wybiera się jedną opty-
malną, często według zasady: maksimum zysku przy minimum wysiłku. I jedyny 
problem z problemami ma polegać na znalezieniu ich rozwiązania.

Jednak tak nie jest, jak się powszechnie sądzi. Donald Schön (1993) stwier-
dził, że problemy nie przychodzą do nas z zewnątrz, ale są formułowane przez 
nas samych. Znalezienie odpowiedniego sposobu postawienia problemu jest 
ważniejsze, niż skupienie się jedynie na jego rozwiązaniu ponieważ nowy opis 
problemu przynosi często niezauważane wcześniej możliwości zmiany. Schön 
opisuje grupę ludzi pracujących nad ulepszeniem pędzli z włosia syntetycznego. 
Podczas sprawdzania, jak się nimi maluje, przekonują się, że w porównaniu do 
pędzli z naturalnego włosia, pozostawiają smugi. W czasie dyskusji nad rozwią-
zaniem tego problemu, jeden z projektantów wpadł na pomysł, by spojrzeć na 
pędzel jak na rodzaj pompy. Idea ta pozwoliła przerzucić uwagę na przestrze-
nie pomiędzy włosami pędzla, które po zlepieniu farbą mogą tworzyć kapilary 
i zasysać farbę, a potem po przyciśnięciu pędzla do podłoża „wypompowywać”  
ją (Schön, 1993). Metafora – pędzel jest pompą – pomogła badaczom zobaczyć 
wyraźniej, jak pędzel ma funkcjonować w sposób konkretny i fizyczny. 

Schön zauważa, że metafora jest zarówno produktem jak i perspektywą,  
z której patrzymy na świat. Proces kształtujący tę perspektywę nazywa metaforą 
generatywną. Dzięki niej powstają spostrzeżenia, wyjaśnienia i wynalazki. Oczy-
wiście nie każda metafora jest generatywna. Wydaje się, że znalezienie nośnej 
metafory generatywnej jest możliwe dopiero po dogłębnym zbadaniu problemu 
i często wymaga podjęcia konkretnych działań praktycznych, tak jak uczynili to 
konstruktorzy owego pędzla. Na marginesie warto zauważyć, że od tej chwili pę-
dzel i pompa zaczynają tworzyć wspólną kategorię pojęciową.
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Polem zainteresowania Schöna były również kwestie społeczne. Zauważył on 
na przykład, że diagnozuje się je często jako fragmentaryzację („potłuczoną wazę”) 
i zaleca jako remedium koordynację („waza jest znów cała”). Tymczasem dzięki 
rozczłonowaniu wzrasta autonomia. To metafora wazy narzuca ocenę sytuacji  
(s. 138). Co więcej, kiedy uświadomimy sobie, w jakie ramy (metafory) wkła-
damy dany problem, to jednocześnie zaczynamy spostrzegać, kiedy zachodzi 
między nimi konflikt. Tego typu konflikty – niemożność uzgodnienia metafor 
generatywnych – są nie do rozwiązania ani poprzez odwołanie się do faktów 
(poszukiwanie prawdy), ani w drodze analizy (eliminacja błędów), ani dzięki 
działaniu instytucji społecznych. Wydaje się, że jedynie poprzez podejmowanie 
swoistego dochodzenia w sprawie używanych metafor, można doprowadzić do 
uzgodnienia ram metaforycznych pozostających w konflikcie. Przy czym Schön 
podkreśla, że myślenie metaforyczne jest nie postulatem, lecz faktem; obraz sytu-
acji jest pochodną ukrytej i wszechobecnej retoryki, która ma zarazem diagnozo-
wać i zapisywać lekarstwo. Sytuacja może ulec poprawie dopiero po ujawnieniu 
metafor generatywnych stanowiących źródło podejmowanych decyzji. Wówczas 
diagnoza i recepta przestają być tak oczywiste, obok podobieństw pojawiają się 
różnice, a wskazywane rozwiązania nie są jednoznaczne. Każdy opis sytuacji spo-
łecznej tworzy własną konstrukcję rzeczywistości, z własnym nazewnictwem i ka-
tegoriami. Według Schöna rozwiązanie problemów społecznych przynieść może 
zbadanie struktur narzuconych przez metafory generatywne. W żaden sposób 
nie uda się poprawić sytuacji przez stosowanie naukowych metod, polegających 
na gromadzeniu i analizie danych czy na dedukcji. Schön proponuje własną me-
todologię: restrukturyzacja polega najpierw na zestawieniu dwóch opisów sytu-
acji, które uchodzą za niezgodne oraz na próbie ich pogodzenia. Oczywiście na 
początku trudno znaleźć punkty wspólne, ponieważ obie opcje wydają się wza-
jemnie wykluczać. Pomimo tego, w obu tkwi ziarno prawdy. Aby je odkryć nale-
ży zmienić nazwy i przegrupować poszczególne elementy opisu. Na tym etapie 
ważna jest narracja (storytelling) zbudowana wokół konkretnego doświadczenia. 
Stanowi ona punkt wyjścia do stworzenia nowej metafory generatywnej. W tym 
momencie, według Schöna, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby tworzenie 
nowej metafory generatywnej nie polegało na zbudowaniu siatki odniesień mię-
dzy dwoma zestawionymi na początku opisami, lecz przypominało raczej koordy-
nowanie elementów. Są to bardzo ważne wskazówki, które przeniesione na grunt 
nauki, mogą pomóc w uzgodnieniu różnych metafor-modeli (paradygmatów). 
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 Wprowadzenie nowej metafory łączy się z restrukturyzacją percepcji. Często 
bronimy się przed tym, nazywając po prostu taką metaforę błędem. I tak „pędzel 
jest pompą” można było potraktować jako nonsens. Niewątpliwie metafora ge-
neratywna stanowi wyzwanie dla wyobraźni i burzy dotychczasowy sposób upo-
rządkowania wiedzy. Niemniej jednak, kiedy podejmiemy wysiłek dostrzeżenia 
potencjalnych podobieństw; to w wyniku ich odwzorowania pojawia się szansa 
wygenerowania niestandardowego pomysłu. Jednym z bardziej znanych przy-
kładów inspirowania się metaforą jest historia drukarki Canona. Newralgiczną 
częścią był delikatny ze swej natury pojemnik z tuszami, które po wyczerpaniu 
należało uzupełnić. W warunkach domowych było to trudno zrobić. „Spojrzenie” 
na tusz poprzez pryzmat puszki z piwem, pozwoliło na rozwiązanie problemu 
konstrukcyjnego i uczyniło tusz łatwo wymienialnym.

Oczywiście metafory i analogie spontanicznie pojawiały się od początku 
rozwoju nauki, choć były niedoceniane. Poszukiwania skutecznej metody świa-
domego zwiększenia twórczego potencjału zostały zwieńczone sukcesem dopie-
ro, gdy wkroczyło na arenę kognitywne podejście do metafor i analogii. Obecnie 
traktuje się je jako najważniejsze narzędzia używane w procesie wymyślania no-
watorskich rozwiązań a także w fazie realizowania projektów. O wadze tego na-
rzędzia świadczy chociażby raport National Academy of Engineering1, dotyczący 
wizerunku Inżyniera 2020 roku, który określa umiejętności inżynierów XXI wie-
ku i kładzie nacisk na potrzebę, by przyszli inżynierowie rozwijali umiejętności 
związane z pomysłowością i kreatywnością. Te cechy mają odróżniać ich od nisko 
opłacanych inżynierów, pracujących na rynku. Innymi słowy czołowi inżyniero-
wie, których ma cechować umiejętność proponowania i realizowania innowacyj-
nych produktów, nie mogą zapominać o metaforach generatywnych (o inspiracji 
płynącej z natury i biomimetyce była mowa wcześniej).

Specyfika metafor i analogii w kontekście projektowania sprawiły, że po-
wstała konieczność pewnego przedefiniowania tych pojęć. Gentner i Markman 
(1997) zauważają, że analogie, wykorzystywane w tym procesie, oparte są na 
podobieństwie relacji i struktury oraz mają przynieść rozwiązania dotyczące 
funkcji, geometrii czy konfiguracji części składowych. Dla odmiany, metafory 
zestawiają „spektrum podobieństw relacyjnych” z podobieństwem w wyglądzie. 

1   National Academy of Engineering, Educating the Engineer of 2020: Adapting Engineering Edu-
cation to the New Century, National Academy Press, 2005 (za: J. Hey et al., 2008).
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Metafory generatywne nadają problemowi konkretną formę i pozwalają na jego 
zdefiniowanie. Są powszechnie używane w celu odniesienia do danego produktu, 
jego użytkownika, pomagają odbiorcy produktu zrozumieć jego działanie, funk-
cje oraz sposoby użycia. Z jednej strony takie metafory umożliwiają nazywanie 
potrzeb odbiorcy, a z drugiej odpowiadających im cech produktu. 

Proces generowania pomysłu

Zadanie polega […] nie tyle na tym, aby zobaczyć, czego nikt 
jeszcze nie dostrzegł; ale, aby pomyśleć to, czego nikt jeszcze 
nie pomyślał o tym, co wszyscy widzą2.

Erwin Schrödinger

Skąd pochodzi nowość w myśleniu? Psychologia opisuje proces poznawa-
nia i rozumienia poprzez metafory i analogie w najbardziej ogólnych terminach. 
Początkiem całego procesu jest sytuacja, w której człowiek ma przyswoić sobie 
nieznaną do tej pory wiedzę, a w szczególnym przypadku metafor generatyw-
nych, ma wymyśleć nowatorskie rozwiązanie. Stoi więc przed pytaniem, jak to 
zrobić? Musi odwołać się do zasobów już posiadanej wiedzy i przypomnieć sobie 
odpowiedni jej fragment, który mógłby być jakoś podobny do tego, nad czym się 
właśnie zastanawia. Dotarcie do użytecznej w tej sytuacji metafory czy analogii 
jest najtrudniejszym etapem. Kiedy już nasunie się odpowiedni „kawałek”, staje 
się on dziedziną źródłową i można przejść do odwzorowywania go na przyswajany 
fragment nowej wiedzy, czyli na dziedziną docelową. 

Schön opisuje tworzenie metafor generatywnych jako proces, który zaczyna 
się od spostrzeżenia, że A i B są podobne, choć na początku nie umiemy jeszcze 
podać, pod jakim względem. Dopiero po czasie dostrzega się analogię i wówczas 
można stworzyć model, w którym A i B są od nowa opisywane. Następuje ich 
redeskrypcja. W całym procesie można wyróżnić cztery etapy: 
1. Przeszukiwanie zasobów naszej wiedzy według kryterium podobieństwa  

i dopasowania.

2   https://en.wikiquote.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger (dostęp: 14.01.17).
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2. Znalezienie fragmentu wiedzy, który „pasuje” i który nazywany jest w psy-
chologii kognitywnej źródłem – dziedziną źródłową (source domain). 

3. Akt porównania – w psychologii określany jako odwzorowanie między dzie-
dziną źródłową a docelową – polega na „rzutowaniu” cech, struktur, funkcji, 
itp. ze znanej dziedziny źródłowej na nieznaną dziedzinę docelową. Na nową 
dziedzinę patrzy się poprzez pryzmat znanej (źródła).

4. Pełne zrozumienie przychodzi, gdy odkrywa się, co wynika z powyższego 
odwzorowania. Na tym etapie znajduje się rozwiązania.
Praktycznie najtrudniejszym etapem jest etap drugi.

Obrazy generatywne

Pomysłowość karmi się w szczególny sposób obrazami generatywnymi (gene-
rative images) (Bushe i Storch, 2015). Obraz generatywny przypomina metaforę, 
ale nie musi nią być, podobnie jak nie każda metafora jest generatywna. Obraz ge-
neratywny tym różni się od metafory generatywnej Schöna, że bazuje na „afirma-
tywnej projekcji wybranej przyszłości” (affirmative projection of a preferred future) 
(s. 112), tymczasem metafor generatywna daje początek różnym scenariuszom, 
zarówno negatywnym, jak i pozytywnym. Według Bushe’a (2013a) obraz jest ge-
neratywny, gdy pozwala ludziom dostrzec nowe perspektywy oraz, co jest ważne, 
są one zachęcające. 

Sztandarowym przykładem obrazu generatywnego podanym przez autorów jest pojęcie zrów-
noważonego rozwoju (sustainable development). Jego pojawienie się w Raporcie Brundtlanda 
ONZ z 1987 roku stało się motorem spektakularnych zmian w stosunkach między ekologami  
a światem biznesu. Wcześniej ekolodzy nie byli traktowani poważnie, a nawet nazywano ich 
eko-czubkami (eco-nuts). Od roku 1987 roku, po latach nadaremnych wysiłków, aby przebić się 
do opinii publicznej z problemami dotyczącymi środowiska naturalnego, rozwój zrównoważo-
ny stał się furtką do dialogu i spowodował takie zainteresowanie, że organizacje ekologiczne nie 
nadążały z wysyłaniem swych przedstawicieli na spotkania zarządów firm, które nagle chciały  
współpracować w tej dziedzinie (s. 102). Czym wyróżnia się pojęcie zrównoważonego roz-
woju, że miało moc wywołania takiej zmiany? Bushe i Storch (2015) zwracają uwagę na wie-
loznaczność tego określenia i twierdzą, że jest to cecha konieczna dla obrazu generatywnego. 

W dziedzinie działań społecznych obraz generatywny ma pomóc stworzyć 
nowy scenariusz przyszłych aktywności, „przerywając dotychczas obowiązu-
jącą narrację” (Bushe i Storch, 2015, s. 109). Dla wyjaśnienia, jak to się dzieje,  
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Bushe (2013b) wyróżnia w ramach pojęcia generowania trzy osobne obszary ba-
dawcze. Należą do nich: (1) natura zdolności generowania (przez daną grupę lub 
jednostki), (2) proces, (3) rezultat (nowe idee, działania, zmiany) i twierdzi, że 
zgłębienie relacji między nimi powoli na zrozumienie całego zjawiska. Pierwsze 
dwa szczególnie wplatają się w rozważania poświęcone kreatywności. 

Na przykład badania nad rozwojem grupy (Srivastva i Barrett, 1988) poka-
zały, w jaki sposób metafory generatywne, łącząc się ze świeżo powstałymi dąże-
niami grupy, prowadzą do jej transformacji i przejścia na kolejny etap rozwoju. 
Jego osiągnięcie wymaga porzucenia stereotypów i uprzedzeń, w których do-
strzega się zamrożone, zużyte metafory. Dotychczas to one stanowiły podstawę 
do kategoryzowania świata. Wprowadzenie nowej idei, pochodzącej spoza syste-
mu – a to jest istotą metafory generatywnej – jest jak świeża krew w krwiobiegu 
myślenia. Poza tym fakt, że odniesienie do tematu jest niedosłowne, ułatwia po-
konanie oporu wobec nowości. Bush i Storch zaproponowali, w ramach nowego 
modelu organizacji, pewną praktyczną procedurę pracy z obrazami generatyw-
nymi, która ma ułatwiać dialog i wdrażanie zmian. Wyrażona jest ona w pięciu 
następujących punktach:
1. Skierowanie uwagi na coś, co odbiega od głównego zagadnienia i co posiada 

pewien metaforyczny potencjał. Z pozoru może to wyglądać na temat za-
stępczy.

2. Należy sprawić, aby poszukiwanie kolejnych metaforycznych znaczeń i po-
wiązań było doświadczeniem pozytywnym, ciekawym oraz takim, które 
przynosi przyjemne oczekiwania.

3. Odniesienie obrazu generatywnego do doświadczenia.
4. Omówienie doświadczenia w kategoriach tego obrazu bez powracania do 

poprzedniej metafory (obrazu).
5. Dyskusja nad tym, jak stworzyć inną (to znaczy różną od teraźniejszości) 

przyszłość (Bushe i Storch, 2015, s. 110). 
Związek obrazu generatywnego z możliwością przeprowadzenia zmian oka-

zał się bardzo ścisły: tam, gdzie doszło do transformacji obecna była też nowa ge-
neratywna metafora, a tam, gdzie nie udało się doprowadzić do zmian, nikt takiej 
metafory nie zaproponował (Bushe, 2010). Co więcej, obraz generatywny musi 
być tak dobrany, aby ukazywać dogłębne powody, dla których dąży się do zmia-
ny. Jest to niezwykle istotne, aby zmienić nastawienie ludzi zwykle obawiających 
się zmian. Tym bardziej, że jak pokazały kolejne badania, w kontekście zmiany  
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bardziej generatywne są metafory, które nawiązują do istotnych informacji, niż te, 
które mają jedynie wzbudzać pozytywne odczucia i skojarzenia (Bushe, 2013b). 
Ten ostatni wynik wskazywałby, że siła perswazyjnego oddziaływania metafory 
pochodzi nie tylko z Patosu, lecz także z Logosu. 

Meta-metafory, czyli metafory projektu

Kiedy myśli się lub dyskutuje na temat projektu używa się wielu pojęć abs-
trakcyjnych, jak np.: pomysł, problem, wizja, tak więc już sama faza projektowania 
obfituje w metafory. Różne metafory wywołują różne rozumienie projektu, na 
przykład projekt jako proces wybierania, projekt jako proces odkrywania (eks-
ploracji), jako majsterkowanie (bricolage), jako podróż (Hey et al., 2008, s. 284).

Badania wykazały, że różne metafory można uważać za podstawowe dla pro-
jektu, na przykład projekt jako poszukiwanie albo projekt jako dekompozycja.  
Z kolei te podstawowe metafory wpływają na kolejne metafory, a także na przyjmo-
wane strategie w dalszych etapach pracy nad projektem. I tak, gdy ktoś początkowo 
przyjął, że projekt to dekompozycja, potraktuje problemy jak obiekty, które można 
rozłożyć na części, zobaczyć, którą część naprawić, a następnie złożyć z powrotem 
w całość. Natomiast po przyjęciu na początku metafory projekt to poszukiwanie, 
potraktuje problem w kategoriach miejsca, którego należy uniknąć jak pułapki  
albo jak dziury w moście, którą należy załatać albo przeskoczyć (s. 286–287).

W jaki sposób można porównać podstawowe metafory, gdy na powierzchni 
języka napotykamy głównie metafory pochodne? Trzyetapowy proces3 polega na: 
1. Znalezieniu przykładów metafor w tekstach dotyczących projektu;
2. Usystematyzowanie metafor w kategorie;
3. Rozpoznanie spójnych systemów metafor.

Następny krok prowadziłby do wyłuskania metafory pojęciowej. 
Metafory użyteczne są na różnych etapach pracy nad projektem od najwcze-

śniejszych, polegających na zorientowaniu się w potrzebach i możliwościach, po-
przez etap rozwiązywania problemów konstrukcyjnych, aż do etapu wdrażania 
projektu wraz z jego objaśnieniem.

3   Zaproponowany został w: J. H. G. Hey i A. M. Agogino, Metaphors in Conceptual Design, 
ASME Design EngineeringTechnical Conferences, Las Vegas, Nevada, 2007.
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Pewne metafory „wyzwolenia” umysłu z ograniczeń, związanych z obecnymi 
w nim już pojęciami, są wprowadzane celowo, aby w ten sposób dać szansę pro-
jektantom na nowe pomysły. Techniki takie jak burza mózgów zachęcają do tego, 
aby zawiesić osąd a dać się ponieść fantazji, bo tylko w ten sposób można swo-
bodnie rozwinąć jakąś niespotykaną myśl, nie odrzucając jej dlatego, że wydaje 
się niemożliwa. Oprócz „burzy mózgów” wprowadzono też inne metafory, które 
mają na celu redukcję czynników ograniczających twórcze podejście do projek-
tów. Altshuller (2000) proponuje metaforę różdżki czarodziejskiej jako sposobu 
na uwolnienie wyobraźni z wszelkich ograniczeń. John Arnold z kolei zaleca me-
taforę planety Arktur IV. Przeniesienie się tam w wyobraźni pozwala na uwolnie-
nie się z nawyku oceniania pomysłów według „ziemskich” kryteriów. Dopiero tak 
wyzwoleni projektanci mają szansę na zwiększenie puli wynalazków. W istocie 
metafory te nie są zbyt odległe od rzeczywistości, bo jak zauważył Arthur C. Clar-
ke, obecnie „każda zaawansowana technologia nie różni się niczym od magii” .

Metafory używane są, aby wyrazić i zrozumieć problem. Natomiast przy po-
szukiwaniu rozwiązań problemów związanych z projektowaniem częściej sięga 
się do analogii. Powszechne są analogie do natury (biomimetyka) i do poprzed-
nich rozwiązań. Dla ilustracji, przy projektowaniu urządzenia do składania pra-
nia wzorujemy się na maszynach składających papier albo tych, które składają 
blachy. Analogie rzadko więc są odległe tematycznie. W ostatnich latach opraco-
wano bardziej formalne metody stosowania analogii i metafory w projektowaniu 
(np.: M. French, 1996; E. Hacco i L. H. Shu, 2002; D. McAdams i K. Wood, 

2002). Z jednej strony podkreśla się, że dobrze jest stworzyć atmosferę zabawy 
i swobody, które sprzyjają twórczemu myśleniu; z drugiej strony opracowuje się 
metodologie, które mają uporządkować cały proces. Składają się one z następu-
jących kroków:
1.  Sformułowanie problemu;
2.  Znalezienie różnych metafor w celu wyrażenia tego problemu na wiele spo-

sobów – zmiana sposobu wyrażenia problemu (reframing);
3.  Sporządzenie listy stwierdzeń opisujących problem (wynika z punktu 2);
4.  Dalsze parafrazowanie – za pomocą słownika synonimów, własnych pomy-

słów, Internetu (wordnetu) itp.
5.  Nowa lista stwierdzeń opisujących problem; 
6.  Generowanie pomysłów przez zespół projektowy;
7.  Poszukiwania w bazie danych (np. patentów). 
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Nie ma jednak żadnego przewodnika dotyczącego samego wynajdywania 
metafor i analogii – ten najtrudniejszy etap zależy całkowicie od inwencji kon-
kretnych osób, zaangażowanych w rozwiązanie problemu. Pewne praktyczne 
wskazówki podaje Bushe (2007), zestawiając cechy tak zwanych pytań gene-
ratywnych, które mają za zadanie doprowadzić do powstania nowego pomysłu  
a w konsekwencji do nowego sposobu działania. Mają one wiele wspólnego z me-
taforami:
1. Zaskakują swą nowością, prowokują do myślenia;
2. Przemawiają do serca i ducha, poruszają zagadnienia, które są ważne i bliskie, 

wzbudzają emocje;
2. Dyskusja sprowokowana pytaniem (generatywnym) służy tworzeniu relacji  

i poczucia wspólnoty;
4. Zapraszają do zmiany patrzenia na rzeczywistość.

Czasem najbardziej zaskakujące z nich są najbardziej inspirujące, ponieważ 
pozwalają „rozpakować paczkę pojęć”, które są „jak mosty” prowadzące do no-
wych punktów widzenia naszej codzienności (Burge, 2004). Burge sugeruje, aby 
na przykład nauczyciele zadawali sobie następujące pytania:

Czy moje nauczanie da się porównać do improwizacji jazzowej?
W czym nauczyciel przypomina kota?

Ci, którzy przekazują wiedzę inżynieryjną studentom powinni zatem być 
świadomi używanych metafor, ponieważ metafory mogą być skutecznymi narzę-
dziami komunikacji i dyskusji nad projektem, jednak kiedy nie są zharmonizo-
wane – sieją zamęt, prowadząc do braku zrozumienia i nieporozumień. Istnieje 
też druga strona medalu. Globalna spójność metafor jest niewątpliwie zbawienna 
dla skuteczności współpracy – osiąga się pełne zrozumienie – ale jednorodność 
metafor ogranicza rozwój nowych sposobów myślenia i jest przeszkodą w osiąga-
niu nowatorskich rozwiązań. 

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”?

Wydaje się, że stworzenie wielu różnych reprezentacji problemu (większej 
ilości metafor) generuje więcej analogii i pozwala przyśpieszyć znalezienie naj-
lepszego rozwiązania. Zakłada się przy tym, że każda następna metafora przynosi 
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nowy wgląd, zupełnie odmienny od poprzednich. Na tym właśnie polegać ma 
zysk płynący z wymyślania kolejnych metafor generatywnych. 

Wobec tego stwierdzenia (faktu), intrygująca jest sytuacja, w jakiej znalazły 
się badania nad pamięcią: wprowadzane w kolejnych latach metafory przynosi-
ły właściwie prawie to samo rozwiązanie. Zwrócił na to uwagę Stephen Schmidt 
(2012). Procesy zapamiętywania i sama pamięć są tak skomplikowane, że nawet 
pomimo postępu w badaniach nad mózgiem, wydają się nadal być niedostępne.  
Z tego powodu uczeni zajmujący się tą tematyką uciekają się do metafor wręcz au-
tomatycznie. Schmidt wyróżnił kilka rodzajów metafor odnoszących się do pamię-
ci, z których przybliżone zostaną: przestrzenna, komputerowa (computational)  
i biologiczna. Psycholog zwraca uwagę na to, że każda metafora stała się podsta-
wą do wysnucia pewnych reguł dotyczących pamięci i, co ciekawe, pomimo od-
mienności przykładanej soczewki (modelu), reguły te są zdumiewająco podobne  
do siebie. Co Schmidt zauważa w każdym z wymienionych paradygmatów? 

Metafora przestrzenna

Przechowywanie w pamięci implikuje, że musi istnieć miejsce przechowywa-
nia, pojemnik (biblioteka, komputer, hologram). Przywołując spostrzeżenie Kar-
tezjusza, wyobraźmy sobie zapamiętywanie jako wodę płynącą w rzece i żłobiącą 
brzeg. Czysta, przestrzenna metafora pamięci jako jedna z pierwszych pojawiła się 
w teorii Gestaltu Hedwigi von Restorff (eksperymenty przeprowadzone w 1933) 
(za: Roeckelein, rok, s. 623). W teorii tej pewne doświadczenia nie tworzą całości  
z innymi doświadczeniami i wystają na polu śladów naszej pamięci. W 1974 Ben Mur-
dock pisze o walizkach – wspomnieniach, przesuwających się na taśmie na lotnisku.  
W miarę jak odsuwają się one dalej, stają się amorficzne, tracą wyrazistość i atrybu-
ty. Stają się trudne do odróżnienia. Metafora ta pozwala Murdockowi na wyliczenie,  
w jakim stopniu dany element pamięci się wyróżnia (distinctive). W tym celu wyobraź-
my sobie szereg elementów pamięci różniących się pod jednym względem: może to 
być rozmiar, głośność, pozycja na liście, odległość na taśmie. Każdemu elemento-
wi przypisuje się pewną wartość. Wyliczenie stopnia wyrazistości elementu polega 
na zsumowaniu różnic pomiędzy badanym elementem a pozostałymi elementami  
ze zbioru. Najbardziej odróżniają się krańcowe elementy, co zgadza się z obserwa-
cją, że lepiej zapamiętujemy to, co znajduje się na początku taśmy i na jej końcu. 
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W jaki sposób w ramach metafory przestrzennej opisuje się rozróżnialność 
(identyfikację) wspomnień? Wspomnienia przechowywane są w pewnej prze-
strzeni i tworzą pewne zbitki czy zbiory. Wyjątkowe wspomnienia odstają od 
innych, są odrębne w przestrzeni pamięci. Ze względu na odległość od innych  
w wielowymiarowej przestrzeni (zob. np. Valentine i Ferrara, 1991) można doko-
nać pomiaru odrębności. 

Metafora komputerowa

Teorie komputerowe mają swe źródło w komputerowej metaforze umysłu 
zrodzonej najpierw u Millera (1956), który podjął próbę sformułowania psycho-
logicznej koncepcji człowieka jako systemu gromadzącego i przetwarzającego 
informacje. Następnie metafora ta weszła do kognitywistyki wraz z publikacją 
przez Ulrica Neissera w 1967 roku Cognitive Psychology, co stało się wydarzeniem 
oficjalnie rozpoczynającym istnienie podejścia kognitywnego w psychologii.  
Metafora ta stanowi jej podstawowe założenie mianowicie, że zachowanie czło-
wieka może być w znacznej mierze wyjaśnione dzięki zrozumieniu, w jaki sposób 
działa umysł – oczywiście umysł potraktowany jako system przetwarzania informa-
cji, podobny do komputera. Umysł przyjmuje dane, przetwarza je i przechowuje.  
Jak podaje Schmidt, najbardziej znana teoria komputerowa pamięci stworzona 
została przez Atkinsona i Shiffrina w 1968 roku. Im też należy przypisać podział 
pamięci na trzy oddzielne systemy: sensoryczny, krótkotrwały i długotrwały oraz 
wprowadzenie procesów kontrolnych, sterujących transferem informacji z jed-
nego systemu do drugiego. Bodziec przechodzi poprzez system sensoryczny do 
krótkoterminowego, poprzez selekcję do skanowania (przeglądu, przeszukiwa-
nia). Następnie im dłużej informacja pozostaje w systemie krótkoterminowym, 
tym bardziej jest prawdopodobne, że zostanie umieszczona w systemie prze-
chowywania długoterminowego. Wydarzenia wyjątkowe i niezwykłe prawdo-
podobnie pozostają dłużej w pamięci krótkotrwałej, zapewne kosztem innych 
informacji (Detterman i Ellis, 1972); wcześniej Easterbrook (1959) opisywał 
zawężenie lub zogniskowanie pola pamięci w warunkach stresujących, bądź po-
budzających. Zdolność przetwarzania informacji w takich sytuacjach jest ogra-
niczona jedynie do kluczowych bodźców płynących z otoczenia. Podobnie jak 
inne teorie oparte na metaforze komputerowej, również tutaj zakłada się, że 
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nietypowe doświadczenia zmieniają sposób, w jaki przetwarzane są bodźce.  
Pogląd taki podzielają: Burke, Heuer, Reisberg. 

W ramach tego samego podejścia komputerowego wyodrębnia się dwa ro-
dzaje operacji pamięciowych, pierwsze związane z przechowywaniem (discrete 
storage) drugie z odszukiwaniem (retrieval processes). Dają one inną możliwość 
rozróżnienia pamięci zdarzeń zwykłych i niezwykłych. Wyjątkowe rzeczy wpisują 
się w pamięć dzięki temu, że są częściej przywoływane. Schmidt zauważył, że cza-
sem nietypowe zdarzenia są pierwsze w kolejności odtwarzania i dlatego rzadziej 
ulegają wpływowi innych zdarzeń zapisanych w pamięci. 

Metafora biologiczna

Ludzie i zwierzęta reagują ze zwiększoną uwagą na rzeczy nowe. Jednostaj-
ność usypia. Schmidt opisuje zmiany fizjologiczne, które towarzyszą doświadcza-
niu nowego, zmienionego bodźca. Należą do nich: zwiększenie przewodnictwa 
skóry, reakcje kory mózgowej, wytwarzanie hormonów (s. 33). Tomografia, 
EEG, rezonans magnetyczny pozwalają na rejestrowanie tych zmian oraz na opi-
sanie poszczególnych części mózgu, w tym obszarów pamięci. Dalej autor wska-
zuje na związek pamięci z poziomem glukozy we krwi: wydarzenia wywołujące 
silne emocje powodują zwiększone wydzielanie adrenaliny i w rezultacie wzrost 
poziomu glukozy, pozostawiając w pamięci wyraźniejszy ślad. Badania (np.: McG-
augh, 2004; Hadley i MacKay, 2006) skoncentrowane były na powiązaniu zależ-
ności między emocjami, pamięcią i ciałem migdałowatym. Bez względu na wagę 
tych odkryć, Schmidt dostrzega stojące za nimi przekonanie, że zarejestrowanie 
zmian w mózgu pomoże w uzyskaniu głębszego zrozumienia procesów pamię-
ciowych. Po czym zastanawia się, czy otrzymane w rezultacie badań opisy pro-
cesów pamięciowych są dosłowne czy metaforyczne i dochodzi do wniosku, że 
mierzenie czynności mózgu, na przykład za pomocą badania potencjałów wywo-
ływanych (ERP), przypomina „mierzenie przepływającej łodzi przez obserwa-
cję amplitudy i częstotliwości fali uderzającej o brzeg” (s. 36). Tylko w sposób  
pośredni dowiadujemy się o procesach zachodzących w mózgu, rzeczywiste me-
chanizmy pozostają nadal ukryte. Wszystkie trzy metafory pamięci zgodnie oscy-
lują wokół koncepcji przestrzeni.
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Metafora generatywna w akcji

Nagminnie firmy i organizacje borykają się z konfliktami międzyludzkimi  
i mechanizmami, które udaremniają twórczą współpracę. Zarządzający próbują 
sprostać paraliżowi działania wynikającemu z niepokoju, uprzedzeń, mechani-
zmów obronnych, stereotypów sterujących poznaniem i zachowaniem. Niestety 
wywlekanie problemów na wierzch i uświadamianie ludziom, że to ich negatyw-
ne nastawienie w stosunku do innych jest problemem, powoduje reakcję obron-
ną, czyli zaprzeczanie bądź atak. Problem więc zamiast maleć, rośnie, a dialog 
między skonfliktowanymi stronami staje się jeszcze trudniejszy. 

Frank J. Barrett i David Cooperrider (1990) proponują metodę rozwiązywa-
nia konfliktów oraz radzenia sobie z rutynowym mechanizmem obronnym wy-
korzystującą metafory generatywne. Poniżej opisana jest pomoc w zażegnaniu 
kryzysu, jakiej udzielili pewnej firmie. Ich bezpośrednia interwencja na pozio-
mie świadomości członków grupy pozostającej w konflikcie za pomocą odpo-
wiednio dobranej metafory przyniosła świeże spojrzenie na siebie nawzajem,  
co z kolei umożliwiło odnowienie więzi, koniecznej do wspólnego działania  
i pracy. Konkretne użycie metafory generatywnej w sytuacjach konfliktowych, 
pozwoliło na ożywienie aspiracji i nadziei, zmniejszyło negatywne napięcia emo-
cjonalne, stworzyło chęć do tworzenia pozytywnej wizji przyszłości oraz wzbu-
dziło wolę wspólnego działania. 

Ludzie niechętnie zmieniają swoje opinie o innych. Raz określone oczekiwa-
nia, wrażenia czy założenia są dość stałymi „etykietami” i nawet, gdy rzeczywistość 
im przeczy, nie ulegają modyfikacji. Raczej naginamy interpretację zdarzeń, by pa-
sowały do naszej etykiety. Na przykład, gdy uznajemy kogoś za interesownego, to 
gdy zaprosi nas na obiad, będziemy sądzić, że coś od nas chce, a nie pomyślimy, 
że to z sympatii do nas albo zaciekawienia naszą osobą (m.in. Hill et al., 1989).

Psychoterapeuta Milton Erikson pokazywał praktycznie, jak podjąć dzia-
łania prowadzące w odwrotnym kierunku, mianowicie w kierunku poszerzenia 
świadomości i uelastycznienia zdolności do zmiany i w jaki sposób metafory po-
magają ludziom pokonać mechanizmy obronne. Na przykład omawia przypadek 
pary, która zgłosiła się do niego z problemami seksualnymi (por. Greene i Elffers, 
2010). Zamiast omawiać szczegółowo tą delikatną materię i pokonywać opór, za-
proponował, aby zjedli razem posiłek, celebrując go długo i z rozmysłem, ciesząc 
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się nim chwila po chwili, zamiast po prostu spożyć go szybko. Omawiają razem 
zwyczaje jedzeniowe owej pary: mężczyzna śpieszy się do dania głównego, kobie-
ta woli cieszyć się dłużej przystawkami. Erikson zasugerował, aby poeksperymen-
towali z innymi sposobami jedzenia, aby przedłużyli każdą fazę, ciesząc się nią. 
Zmiana w tej dziedzinie wpłynęła na ich inne relacje. Problem nie został wprost 
zidentyfikowany, ani nie był omawiany. Wręcz przeciwnie Erikson zdawał się go 
unikać, uważając, że to czego para najmniej potrzebuje to pytania typu: „Co Panu 
najbardziej przeszkadza w łóżku z żoną?” oraz dalsze instrukcje życiowe. Meta-
fora pozwala zobaczyć sytuację od nowa, bez jej roztrząsania. Działa delikatnie. 
Dostarcza nowego wglądu i prawie automatycznie przynosi zmianę perspektywy 
patrzenia, zręcznie omijając (oszukując) mechanizmy obronne i opór. 

Barrett i Copperrider (1990) opisują przypadek zastosowania odpowiedniej 
metafory do rozwiązania patowej sytuacji pewnego dużego szpitala. Czterech dy-
rektorów (generalny, finansowy, zaopatrzenia, operacyjny) odbywało regularne 
spotkania, które – jak sami otwarcie przyznawali – prowadziły donikąd. Prywat-
nie mówili otwarcie o płynącej z tego powodu frustracji i wzajemnej wrogości.  
Ich podwładni określali ich jako ludzi chętnie demonstrujących władzę i wcale 
nie zainteresowanych współpracą. Dostrzegali, że warczą na siebie i oczerniają 
się nawzajem. Sądzili, że powoduje nimi zawiść. Nawet, gdy faktycznie któryś  
z pracowników stara się pomóc i chce nawiązać współpracę, traktuje się go po-
dejrzliwie jako intruza, mówiąc na przykład: „Czy sądzisz, że nie wiem, jak wyko-
nywać moją pracę?” W skutek tego pracownicy unikają kontaktów i nie okazują 
zainteresowania ani nie proponują pomocy. Doszło do tego, że napięcia inter-
personalne i ostre współzawodnictwo nie pozwoliły na stworzenie spójnej wizji 
rozwoju firmy i planu strategicznego na przyszłość. W gruncie rzeczy pracownicy 
na kierowniczych stanowiskach byli wycofani, pasywni i wręcz cyniczni. Każdy 
czuł się niepewnie i nie ufał współpracownikom. Wspólnym debatom towarzy-
szył lęk, który hamował twórcze myślenie – Beck (1967) nazywa to poznaniem 
depresyjnym (depressive cognition). 

Wiadomo, że w celu stworzenia konsensusu dotyczącego celów i strategicz-
nej wizji dla firmy potrzebny jest dialog. Z drugiej strony dialog zablokowany 
jest przez współzawodnictwo. Zazwyczaj konsultanci, którzy mają rozwiązać taki 
problem, poddają analizie poszczególne jego wątki i konfrontują pracowników  
z wnioskami. Cała ich aktywność opiera się na metaforze pierwotnej: orga-
nizacja jest problemem. Interwencja polega zatem na rozwiązywaniu  



150        kognitywistyka

  Metafora w praktyce   

(realnych) problemów, czyli polega na podejmowaniu działań, które poprawią 
warunki, tak aby nie tworzyły one problemów. To jakieś braki lub wypaczenia 
tworzą problemy według tego podejścia. Gromadzi się więc dane, pytając każ-
dego, jaki problem dostrzega w grupie i co przeszkadza w pracy. Potem szuka się 
przyczyn, omawia je i prosi pracowników, aby uczciwie rozwiązali te problemy, 
które ich dotyczą i aby stworzyli plany współpracy. 

W świetle tego, co opisane zostało powyżej, można się domyśleć, że te tra-
dycyjne metody pracy doradców skazane byłyby na niepowodzenie. Wobec tego 
autorzy, zamiast skłaniać pracowników do introspekcji, nakierowali ich uwagę na 
zewnętrzne zagadnienia, stosując metaforę generatywną. 

Metafora miała spełniać następujące warunki:
1. Powinna być jednocześnie powiązana z ich miejscem pracy i wyraźnie od-

rębna.
2. Powinna wzbudzać zainteresowanie i przykuwać uwagę grupy.
3. Konkretnie powinna to być firma, świadcząca podobne usługi, ale dla zupeł-

nie innej klienteli, na innym poziomie. 
4. Powinna przenosić uwagę nie tylko na inny obiekt fizycznie, ale też czasowo.
5.  Powinna wzbudzać nadzieję, przynosić pozytywne oczekiwania co do przy-

szłości, co jest ważne, gdy uwzględni się zjawisko samospełniających się 
oczekiwań.

6. Powinna intrygować, stanowiąc anomalię pobudzającą do myślenia i posze-
rzania pola poznania.
Co konkretnie miało spełniać wymienione warunki? Autorzy zapropono-

wali,po pierwsze aby zarząd nie spotykał się więcej w taki sposób jak poprzed-
nio; po drugie zaproponowali wspólną wyprawę do słynnego hotelu w Chicago, 
sugerując jednocześnie, aby uczestnicy tej wycieczki wzięli urlop od problemów. 
W ich zamierzeniu grupa nie miała wcale rozwiązywać problemów, ale miała 
stać się „uczącym się systemem” na jakiś czas uwolnionym od codziennych obo-
wiązków. Konsekwentnie odwodzili kierowników od poruszania tematów pro-
blematycznych, podkreślając w rozmowach pozytywne aspekty ich wyprawy. 
Sam fakt, że planowana wycieczka mogła się odbyć dopiero za 5 miesięcy stał się 
w ich rękach atutem: miłe oczekiwanie na przyjemność i przygodę stało się siłą 
jednoczącą ludzi.

Sama wycieczka trwała 5 dni i składała się z kilku warsztatów, których ce-
lem było zogniskowanie uwagi grupy na pozytywnych z założenia aspektach  
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działania odwiedzanej firmy, na przykład poszukiwano odpowiedzi na pytania: 
jakie były szczytowe momenty rozwoju firmy; kiedy ludzie czuli największe 
ożywienie, chęć pracy i zaangażowanie; co najbardziej cenią pracownicy tej fir-
my; jakie są mocne strony (struktury, dyrektorzy, systemy, wartości itp.), które 
pozwalają w doskonały sposób realizować cele; jakie jeszcze ukryte możliwości 
drzemią w firmie?

Najważniejszym celem tych warsztatów było obudzić w pracownikach zdol-
ność pozytywnego patrzenia na organizacje, jako ciało twórcze, żywe, dyna-
miczne. Chodzi bardziej o to, aby zmienić sposób życia, patrzenia w ogóle, niż 
zastosować punktowo jakiś środek zaradczy na dany problem. Zmiana podejścia 
miała wyeliminować problem (appreciative eye), zgodnie z filozofią Cooperridera 
i Srivastva (1987).

Hotel w Chicago stał się dla pracowników generatywną metaforą, źródłem 
porównań, analogii i, co ważniejsze, inspiracją do nowego spojrzenia na rzeczy-
wistość. Jak wykazują autorzy, metafora generatywna pozwoliła grupie pokonać 
(obejść) mechanizmy obronne i wyzwolić energię poprzez wyjście z ograniczeń 
związanych z kulturowym nawykiem i automatycznością percepcji. Zgodnie  
z twierdzeniem Arystotelesa, metafora nie ma opisywać tego, co się zdarzyło, ale 
to, co zdarzyć się może. Ma tworzyć artystyczne wizje przyszłości i tworzyć świa-
ty możliwe. W trakcie realizacji tych pozytywnych zadań członkowie grupy sta-
wali się coraz bardziej zrelaksowani, wolni i weseli. Ich język zmienił się – przestał 
dotyczyć rozwiązywania problemów, ale zogniskował się na uczeniu się. Uczest-
nicy mówili np. „Ciekawe, czego dowiem się o...”.

Jako że temat nie dotyczył nikogo osobiście, ludzie poczuli się swobodniejsi  
i zaczęli dzielić się swymi spostrzeżeniami. Doszło nawet do tego, że dwaj pa-
nowie, którzy nie rozmawiali ze sobą od kilku miesięcy, zgodzili się co do swo-
ich opinii – ku swemu zdziwieniu. Pod koniec wyjazdu grupa po raz pierwszy 
sformułowała projekt rozwoju firmy. I tak metafora generatywna zastosowana  
w tym wypadku wyzwoliła aspiracje, spowodowała reinterpretację przeszłości 
(z kategorii winy na kategorię ideologii), wzbudziła wyobraźnię dotyczącą przy-
szłości, stworzyła wspólny nowy język porozumienia i dogadywania się. Dzięki 
temu treningowi pracownicy doświadczyli współpracy bez rywalizacji i nauczyli 
się mówić otwarcie oraz zauważać ukryte założenia, które często były powodem 
nieporozumień (co więcej, grupa „Chicago” stworzyła unikalny plan prowadze-
nia i rozwoju firmy.)
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Tabela 7.1. Porównanie dwóch metod (podstawowych założeń)

ORGANIZACJA JEST PROBLEMEM  
DO ROZWIĄZANIA 

ORGANIZACJA JEST CUDEM 

rozwiązywanie problemów docenianie dobrych stron

analiza przyczyn wizja dotycząca tego, co mogłoby być

analiza możliwych rozwiązań dialog dotyczący tego, co powinno być

planowanie działania innowacje – co będzie

Źródło: opracowanie na podstawie Barrett i Copperrider, 1990

v  v  v

Pojawienie się każdej nowej metafory generatywnej w obszarze działań ludz-
kich stanowi nowy etap w rozwoju i jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego 
się stale krajobrazu społecznego, kulturalnego i politycznego. Tak wiec metafora 
generatywna jest sposobem wprowadzenia na scenę alternatywnych obrazów, 
przynoszących możliwość nowych sposobów myślenia i działania. Stanowi też 
jedyną metodę zapełniania luk: kiedy brak jest pomysłu, jakie poczynić dalsze 
kroki, przynosi zmianę perspektywy i odmienne ujęcie zagadnienia. Obfitość 
metafor generatywnych zwiększa szansę na skuteczne osiąganie celów i umoż-
liwia kreatywne podejście do rzeczywistości. Chociaż są one rodzajem metafor,  
to jednak nie niosą ze sobą zagrożenia „Wieżą Babel” – nie grożą wprowadze-
niem wielości odrębnych punktów widzenia i niemożnością ich uzgodnienia.  
Takiego scenariusza unika się dzięki temu, że metafory generatywne przekłada-
ją się na działania praktyczne. Te zaś zawsze są weryfikowane w rzeczywistości, 
więc nie stanowią jedynie kolejnej opcji teoretycznej przyjmowanej apriorycznie. 

ROZDZIAŁ 10
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ROZDZIAŁ 8

METAFORY W PSYCHOLOGII: O MOTYWACJI, 
PSYCHOTERAPII I METAFORACH TEMPORALNYCH

Ze wszystkich dyscyplin naukowych, psychologia wydaje się być najbar-
dziej pomocna w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące tożsamości 
człowieka: „kim jestem?” Ale paradoksalnie to właśnie psychologia ujawniła, że 
umysł człowieka napotyka na przeszkody w poznaniu tej prawdy. Między innymi 
odkryto, że umysł nie jest „skalibrowany” do postrzegania rzeczywistości, lecz 
raczej do nadawania sensu wrażeniom. Świadczyć ma o tym mechanizm zapeł-
niania luk poznawczych. Tak się dzieje przede wszystkim w procesie widzenia, 
gdy mózg automatycznie uzupełnia brakującą część obrazu, która powstaje z po-
wodu istnienia plamki ślepej, wypełniając te obszary tym, co spodziewa się, że 
tam powinno być (a nie tym, co tam jest w rzeczywistości)4. Poza tym umysł 
podciąga przypadkowe kształty pod znane kategorie i w ten sposób zdarza się, że 
widzi coś, czego w istocie wcale nie ma5. Kolejną przeszkodę w dojściu do okre-
ślenia kim się jest stanowi zjawisko zwane efektem samego pomiaru (mere measu-
rement effect); wykazano, że samo zapytanie na przykład o to, czy odda się krew, 
zmienia nastawienie do tej czynności potencjalnego dawcy (Godin et al., 2008). 
W końcu słynne, choć kontrowersyjne eksperymenty psychologiczne Millera 
oraz Zimbardo ujawniły, że nie znamy samych siebie i nie dostrzegamy samo-
oszukiwania się w tym, co sądzimy o swoich motywach, decyzjach, wyborach  
i głoszonych opiniach. 

4   Por. http://serendip.brynmawr.edu///blindspot (dostęp: 03.01.17).
5   Np. https://www.youtube.com/watch?v=zsq3LnFv3tk (dostęp: 03.01.17). 
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Jaką rolę odgrywają metafory w dochodzeniu do poznania samego (samej) 
siebie? Poniżej opisane są kolejno: związek metafor z dysonansem poznawczym, 
ich rola w teorii motywacji i na koniec w psychoterapii. W kontekście tej ostatniej 
pojawia się na scenie nowy rodzaj metafory: metafora czasowa. 

„Pod jakim drzewem stoję?”,  
czyli o dysonansie poznawczym

Chyba nie ma człowieka, który by twierdził, że wie, co pomyśli i jak postąpi 
we wszystkich życiowych sytuacjach. Istnieje obszar cienia i niewiadomych, do-
tyczący motywacji, ukrytej gdzieś w głębi, pod warstwami oficjalnie ujawnianych 
pozorów. Jeśli tylko nie cofamy się przed poznaniem korzeni naszych decyzji, 
zwłaszcza tych najważniejszych, czy niezrozumiałych, to możemy spróbować do 
nich dotrzeć poprzez metaforę. Metafora jak soczewka potrafi uwypuklić, ukazać 
pewne fakty wcześniej nie rozpoznane.

Poszukując źródeł prawdziwej motywacji dobrze jest pójść w odwrotnym 
niż dotychczas kierunku: to znaczy od tego, co widzimy, do określenia, przez jaką 
soczewkę patrzymy; od skutku do przyczyny; od implikacji danej metafory do 
niej samej (por. Rozdział 6). To tak, jak widząc pod drzewem żołędzie, nie pod-
nosząc głowy do góry, wiemy, że stoimy pod dębem (choć czasem widząc orzesz-
ki bukowe też twierdzimy, że stoimy pod dębem). Nie sposób poprowadzić tu 
każdego indywidualnie do odkrycia jego własnych metafor, które stanowią dla 
niego (dla niej) punkt odniesienia i punkt wyjścia motywacji i decyzji. Można 
tylko przybliżyć trzy metafory opisane przez teorię motywacji. Niemniej jednak, 
pozwoli nam to przyjrzeć się sposobom dochodzenia „po nitce do kłębka”, czyli 
metodzie odgadywania, „pod jakim drzewem stoimy”. 

Lecz najpierw krótkie opowiadanie ilustrujące mechanizm interpretowania  
i oddziaływania metafor w obszarze decyzji. Wyobraźmy sobie, że wprowadzili-
śmy się niedawno się do nowego domu i właśnie dzisiaj spotykamy po raz pierwszy 
naszą sąsiadkę „z prawej”, która po krótkiej wymianie grzeczności, jaka zazwyczaj 
ma (powinna mieć) miejsce w takiej sytuacji, zaskakuje nas stwierdzeniem wypo-
wiedzianym ściszonym głosem: Państwa sąsiad „z lewej” to wampir. Rozglądamy 
się niepewni, czy się nie przesłyszeliśmy i czy rzeczywiście mamy takie szczę-
ście, aby mieć za sąsiada „z lewej” wampira, uświadamiamy sobie, że przecież  
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wampirów nie ma (czy na pewno?), więc co nasza sąsiadka „z prawej” chciała nam 
tak naprawdę powiedzieć o naszym sąsiedzie „z lewej”? Przychodzi nam na myśl 
„ssanie” jako nieodłączny atrybut wampira, ale cóż ten sąsiad może właściwie  
z nas wyssać? – zastanawiamy się błyskawicznie czując lekką niepewność. Wresz-
cie przyglądamy się uważniej sąsiadce „z prawej”, szukając wskazówek czy też 
(przyznajmy się do tego) pewnych innych objawów jej prawdopodobnie mniej 
typowych skłonności umysłowych – jakiegoś szczegółu w wyglądzie czy spoj-
rzeniu, który pozwoliłby na zakwalifikowanie jej do kategorii osób wierzących 
w wampiry. Przestajemy nagle widzieć zdecydowanie atrakcyjną twarz, zgrabną 
postać w dobrze dobranym ubiorze, nie słyszymy już aksamitnego głosu. Zamiast 
tego spostrzegamy nagle krzywo zapięty żakiet i ślady psiej łapy na bucie. Czy tak 
wyglądają osoby skłonne widywać wampiry – zdaje się coś w nas pytać?

Tak się składa, że tego samego dnia spotykamy sąsiada „z lewej”. Nasza zna-
jomość zaczyna się od tego, że przyglądamy mu się dłużej, niż jest to w zwycza-
ju (być może najchętniej poobserwowalibyśmy go najpierw z ukrycia i dopiero 
wtedy podjęli decyzję o zawieraniu znajomości, ale cóż, na sąsiada się zazwyczaj 
wpada niespodziewanie). Wreszcie odpowiadamy, widząc jego lekko zdziwio-
ne spojrzenie, gdy na jego pozdrowienie, normalne w takiej sytuacji, reagujemy 
zaledwie skrywaną niechęcią do jakiejkolwiek odpowiedzi i zamiast tego przy-
patrujemy się mu zbyt nachalnie. Nie wie, że akurat analizujemy kształt jego 
uszu, oceniamy brzmienie głosu i próbujemy dostrzec kształt jego zębów. Sami 
jesteśmy zdziwieni naszym nieracjonalnym zachowaniem, wszak najprawdopo-
dobniej nie wierzymy w wampiry. Pomimo tej niewiary, sami dla siebie jesteśmy 
świadkiem, że próbowaliśmy ocenić sąsiada pod względem cech przypisywanych 
wampirom. Jak to możliwe? 

Znaleźliśmy się nagle, za sprawą sąsiadki „z prawej”, w samym środku dyso-
nansu poznawczego i to złożonego. Najpierw, nie wierząc w wampiry, badamy, 
czy aby nasz sąsiad nim nie jest. Potem, z całą mocą doświadczamy sprzeczności 
w informacjach, które otrzymujemy, bowiem po pierwsze sąsiadka sprawia wra-
żenie zupełnie normalnej, rozsądnej osoby, a fakt, że nazywa sąsiada wampirem 
zupełnie „nie pasuje” do sytuacji, wszak nie jest to przyjacielska pogawędka przy 
piwie, w której różnych znajomych określa się różnymi metaforami. Po drugie, 
jeśli uważamy, że nie ma w ogóle wampirów, to z tego wynika, że nasz sąsiad 
nie może być wampirem, więc (zakładając, że sąsiadka jest zdrowa psychicz-
nie) mamy do czynienia ze sprzecznością (bądź metaforą); po drugie jeśli nawet  
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żywimy pewną wiarę w wampiry, to przecież nie wierzymy, aby mieszkały one 
po sąsiedzku. 

Nie wiemy właściwie, jak zinterpretować całe to zdarzenie. Szukamy wska-
zówek w kontekście, tworzymy hipotezy ad hoc o stanie umysłowym sąsiadki  
z prawej, upodobaniach sąsiada z lewej, a nawet o stanie naszego słuchu. Na tym 
początkowym etapie naszych poszukiwań interpretacji i jednocześnie początko-
wym etapie naszej znajomości, nie jesteśmy w stanie znaleźć jasnej odpowiedzi 
na pytanie, o co mogło chodzić sąsiadce. Jeśli w ciągu najbliższych dni będzie 
ona miła, atrakcyjna i, co najważniejsze, będzie się zachowywać w sposób spójny,  
to uznamy ją raczej za rozsądną i zaczniemy wysnuwać kolejne hipotezy, próbu-
jąc zinterpretować metaforę: sąsiad jest wampirem i zastanawiając się, co on może  
z nas wysysać: energię, pieniądze, czas, optymizm? 

Bez względu na to, ile takich możliwości wymyślimy, to z tego wszystkiego 
wynurza się niespodziewanie nasze negatywne nastawienie do osoby sąsiada. 
Z pozycji neutralnej, którą powinniśmy jako racjonalne istoty zajmować, prze-
szliśmy nagle w krąg podejrzeń, nieufności, niechęci. I co gorsza, cały ten proces 
przebiega w sposób dla nas niezauważony. Kolejny dysonans, tym razem doty-
czący nas samych, jak możemy być racjonalni i postępować nieracjonalnie? Z tym 
ostatnim dysonansem radzimy sobie na dwa sposoby – albo się go wypieramy  
i zaprzeczamy, że ma on w ogóle miejsce, albo racjonalizujemy powody: i tak 
obdarzywszy zaufaniem sąsiadkę, uznajemy tym samym, że jej wypowiedź jest 
sensowna i prawdziwa. Wydaje się, że chcąc pozostać racjonalnymi w naszych 
własnych oczach, stajemy się w dwójnasób nieracjonalni, bo nie tylko uprzedza-
my się bez powodu do sąsiada „z lewej”, ale tak samo bez powodu obdarzamy 
zaufaniem sąsiadkę „z prawej”.

Przy okazji zauważmy, że w przypadku spotkania każdej (nieskostniałej ję-
zykowo) metafory, uczestniczymy w podobnej historii. Na początku pojawia się 
dysonans poznawczy, ponieważ to, co słyszymy (widzimy) jest niespójne, jest 
nierelewantne. Pojawia się pytanie, o co właściwie chodzi. Czasem odpowiedź 
na to pytanie przychodzi natychmiast, a czasem, jak w opisanej historii, oczeki-
wanie się przedłuża. W obu przypadkach jednak o zrozumieniu decyduje pozna-
nie szeroko pojętego kontekstu pojawienia się metafory. Pod pojęciem kontekstu 
kryje się wiele czynników, poczynając od osób, które są bohaterami opowieści 
(osoba mówiąca oraz ta, o której mowa), poprzez różne okoliczności, aż po czyn-
niki kulturowe. Bez ich poznania, zrozumienie metafory może być błędne bądź 
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wręcz niemożliwe. Widzimy też, że użycie metafory może w sposób dla nas mało 
uchwytny wpływać na nasze uczucia i postawy. I to tak dalece, że mamy skłonność 
prawie automatycznie dostosowywać do tego nasze zachowanie, a nawet stawać 
się narastająco nieracjonalnymi. Czy można tego uniknąć? Próba odpowiedzi na 
to pytanie przenosi nas na grunt teorii motywacji. Tu szukać należy wyjaśnienia 
źródeł naszych decyzji. 

Metafory motywacji

Metafory motywacji zmieniały się – z jednej strony szły z duchem czasu,  
z drugiej przeprowadzane eksperymenty ujawniały ich nieadekwatność. Jednak 
starsze metafory nie były nigdy detronizowane. Obok nich pojawiały się nowe, 
które pozwalały uchwycić niezauważone wcześniej dane. Kolejne metafory wyra-
stały więc jedna obok drugiej, a obserwacje, jakie pozwalały poczynić, nie miały 
ze sobą nic wspólnego. Wydaje się, że rozwój psychologii motywacji, jako dzie-
dziny wiedzy, polega na dodawaniu metafor i analogii.

Motywacja człowieka opisywana była za pomocą dwóch metafor, które po-
chodzą z metafizyki, a szczególnie z rozważań dotyczących relacji zachodzącej 
między umysłem i ciałem. Najogólniej, systemy metafizyczne odnoszące się do 
natury świata mówią albo o jednym (monizm), albo o dwóch podstawowych ele-
mentach (dualizm): są nimi ciało i umysł, materia i duch. Te pierwsze są mate-
rialne, podlegają obiektywnej obserwacji, te drugie natomiast są niematerialne, 
subiektywne i poznawane tylko przez posiadającą je osobę. 

Przed Darwinem pojmowano dualistycznie zachowanie człowieka, nato-
miast monizm charakteryzował działania niższych istot. Wierzono, że ludzie 
stworzeni byli przez Boga na Jego obraz i jako jedyni są rozumni, posiadają 
duszę i cechy samego Boga. Człowiek postrzegany był zatem jako podobny do 
Boga. Oczywiście posiada też ciało, które jest źródłem siły fizycznej i siedliskiem 
pragnień oddziaływujących na organizm od środka. Jednak umysł zdolny jest 
kontrolować te siły. Duch może panować nad materią, używając porównania Ary-
stotelesa tak, jak piechota słucha generała (por. Rozdział 5). Stąd każdy odpowia-
da za swoje działania, które podlegają osądowi w kategoriach dobra i zła. 

Istoty niższe pozbawione duszy, a zatem i umysłu, przypominać mają ma-
szyny, jako że ich działania są wypadkową sił mechanicznych oddziaływujących  
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albo od środka jak głód, albo z zewnątrz jak bolesny bodziec. Kartezjusz na tej 
podstawie orzekł, że zwierzęta jedzą bez przyjemności i płaczą bez bólu. Są po-
zbawione uczuć, bo działają jak maszyny. Następnie Darwin swoją teorią ewolu-
cji stworzył pomost między ludźmi i zwierzętami. Różnią się one stopniem, lecz 
nie jakością. Stanowimy razem ze zwierzętami pewne kontinuum, nie da się więc 
nas charakteryzować dualnie a zwierząt monistycznie. Z jednej strony ludzie 
także posiadają instynkty i odruchy ściśle uzależnione od ciała, w czym przypo-
minają maszyny; z drugiej strony zwierzęta przejawiają zachowania inteligentne  
i rozumne, jakby i one posiadały umysł. 

Z powyższych rozważań wynurzają się dwie metafory, które mają znaczenie 
dla teorii motywacji: człowiek jest obrazem Boga i człowiek jest maszyną. Co one 
implikują i jakie rzucają światło na zachowanie człowieka?

Metafora upodabniająca człowieka do Boga nie jest dla nas zbyt plastycz-
na, jako że sam Bóg jest niepoznawalny. Pomimo tego orzeka się o Nim, że jest 
wszechmocny, miłosierny, wszystkowiedzący, jest sprawiedliwym sędzią. Taka 
metafora stoi u podstaw teorii Lewina, Rottera i Atkinsona (expectancy-value the-
ory) (za: Graham i Weiner, 2013, s. 70) – gdzie uważa się, że człowiek w sposób 
doskonale racjonalny podejmuje decyzje – oraz w teorii atrybucji, według której 
człowiek zachowuje się jak naukowiec.

Z drugiej strony, maszyny składają się z części, które tworzą działającą  
w jakimś celu całość, mają określone funkcje, działanie maszyny jest automatycz-
ne, nie można mówić o działaniu z własnej woli; ani o świadomym działaniu; 
działania maszyny są ustalone, rutynowe, zdeterminowane, zależne od bodźca 
inicjującego. Towarzyszy temu przekazywanie energii. Maszynowe podejście do 
motywacji znajdujemy u Freuda, gdy mówi o rozkładzie energii i entropii; w teo-
rii popędu Hulla (Graham i Weiner, s. 70) – automatyczna reakcja na bodziec;  
w etologicznej teorii Lorenza i Tinbergena; u Lewina; a nawet w teorii Gestalt. 

Zygmunt Freud (1856–1939) patrzy na człowieka jak na system energetycz-
ny, który potrzebuje zasilania, aby osiągać pożądane stany docelowe. Ciało przy-
pomina tu maszynę parową – różni się od niej rodzajem paliwa i celem. W jego 
koncepcji „ludzkie maszyny” posiadają określony zasób energii, jej zużycie – na 
przykład na usilne hamowanie potrzeb – powoduje jej braki w innych obszarach, 
jak zdolność skupiania uwagi czy właśnie podejmowania decyzji. Zjawisko to od-
powiada prawu zachowania energii w fizyce Przyjemność, jako realizacja potrze-
by, uwalnia energię; ból, jako niespełnienie potrzeby, pochłania energię. Zatem 
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głównym motorem decyzyjnym człowieka jest przyjemność albo ból. To one  
sterują naszym zachowaniem, twierdzi Freud. Natomiast Clark Hull (1884–
1952) przyjął, że powinniśmy traktować człowieka jako samowystarczalnego 
robota. Potrzeby zmuszają go do działania, tworzą popęd, pobudzając wszelkie 
reakcje, które w danej sytuacji są możliwe. Robot ma wyrobione nawyki jako 
utrwalone reakcje na bodźce. Tak więc zachowanie „zrobotyzowanego” człowie-
ka jest wynikiem popędu i nawyków.

Z kolei teoria etologiczna, (Lorenz, 1966; Tinbergen, 1963 – por. Sut, 2015) 
przyjmuje model człowieka jako urządzenia hydraulicznego, co ma wyjaśnić ob-
serwację, że zachowanie będące reakcją na bodziec zewnętrzny częściowo zależy 
od tego, kiedy ostatnio organizm reagował na podobnej klasy bodziec. Energię 
potrzebną do reagowania można wyobrazić sobie jako pojemnik z cieczą, który 
zaopatrzony jest w zawór na dnie, otwierany bądź przez nadmierne ciśnienie cie-
czy, bądź przez czynnik zewnętrzny. Konrad Lorenz i Nikolaas Tinbergen stwier-
dzili, że jeżeli reakcja na bodziec nie przybierze formy działania, to energia ulega 
akumulacji, jak ciecz w zbiorniku, w wyniku czego zaczyna się w końcu „przele-
wać” i znajduje ujście w innych działaniach nieadekwatnych do bodźca. W celu 
dobrego ukierunkowania wypływu tak nagromadzonej energii, Lorenz (1966) 
propagował uprawianie sportu. Przychodzi tu na myśl powszechnie stosowana 
metafora „zbiornika z cieczą”, gdy mówimy o silnych uczuciach: przepełnia ją ra-
dość, pełna jest złości, wyparował smutek. 

Teoria hydrauliczna może wyjaśnić, dlaczego ktoś, kto bardzo chciałby po-
dróżować, ale nie może, zaczyna zbierać pocztówki; albo gdy ktoś, kto bezsku-
tecznie stara się o dziecko, nagle zaczyna robić zakupy sąsiadom. Kurt Lewin 
(1935), stosując model hydrauliczny, opisuje następujący mechanizm pojawia-
jący się w takich przypadkach. Nasza potrzeba wywołuje napięcie w pewnym 
regionie. Ścianki różnych przylegających do siebie regionów nie są szczelne, 
wobec tego w sytuacji, kiedy potrzeba nie jest zrealizowana i napięcie nie spa-
da, „przesiąka” ono do innych rejonów i w nich w końcu znajduje ujście, choć 
nie zawsze w sposób adekwatny do odczuwanej potrzeby. Wysokość ścianek 
różnych przylegających do siebie regionów nie jest jednakowa. W latach sześć-
dziesiątych XX wieku, mechaniczna koncepcja człowieka w teoriach motywacji 
zaczęła się wyczerpywać i poddana została krytyce, jako nieadekwatna w stosun-
ku do badanej materii. Już wcześniej wykazano (Tolman, 1925), że to nie nawy-
ków uczymy się, ale oczekiwania na nagrodę jako wyniku określonego działania. 
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Wobec tego, w teorii należało uwzględnić struktury poznawcze. W metaforze 
mechanistycznej nie ma na nie miejsca. Teoria oczekiwania (expectancy theory) 
Victora Vrooma (1964) skoncentrowała uwagę na sukcesie (porażce) podej-
mowanych przez człowieka działań, przy czym zaczęto uważać, że organizmy są 
zawsze aktywne i teoria motywacji bada wybór aktywności, a nie samo jej po-
dejmowanie bądź porzucanie (w teorii mechanistycznej działanie/zaprzestanie 
działania są jak włączanie/wyłącznie maszyny). W teorii oczekiwania chodzi  
o wybór rodzaju działania, co nasuwa metaforę „człowiek jest na obraz Boga”  
– człowiek podejmując decyzję wie, co robić i ta wiedza upodabnia go do Boga. 
Zauważmy, że oba modele, „człowiek-maszyna” i „człowiek-bóg” zakładają, że 
człowiek jest istotą hedonistyczną i kieruje się właściwie wyłącznie chęcią zwięk-
szenia przyjemności i/lub zmniejszenia bólu, a oczywiście ani maszyna, ani Bóg 
hedonistami nie są. 

Niestety w latach osiemdziesiątych eksperymenty wykazały, że ludzie wcale 
nie są doskonali w przetwarzaniu informacji (cognitive misers) i podejmowaniu 
korzystnych dla siebie decyzji (Fiske i Taylor, 1984). Wręcz przeciwnie – i w tym 
aspekcie podważone zostało podobieństwo człowieka do Boga. W zamian zwró-
cono uwagę na rolę emocji (a nie rozumu), szacowania szans (a nie dokonywania 
wyboru) oraz rolę społeczeństwa (a nie przyjemności). Człowiek stał się sędzią 
(Fincham i Jaspers, 1980). W celu właściwej oceny szans, gromadzi informacje, 
wyciąga wnioski rozumując (co przypomina też pracę naukowca), a robi to, aby 
znaleźć właściwe reakcje na zachowania, potrzeby i zmiany innych ludzi w spo-
łeczeństwie. Hedonista zniknął z pola widzenia teorii motywacji, a pojawiła się 
osoba nakierowana na innych, ludzka i otwarta, podtrzymująca relacje (teoria 
atrybucji), ale wciąż oceniająca innych.

Ilustracją tej teorii może być postępowanie w sytuacji, kiedy widzimy osobę 
leżącą na ulicy. Zazwyczaj staramy się oszacować, czy i jaką za to winę ponosi. 
Jeśli podejrzewamy, że ta osoba sama sobie jest winna, bo się upiła, to częściej 
przejdziemy obojętnie, nie udzielając pomocy. Natomiast, jeśli jesteśmy prze-
konani, że nie ze swojej winy się przewróciła, to chętnie pomagamy. W spo-
sób oczywisty dostosowujemy postępowanie do oceny sytuacji. Podobnie jest  
w życiu małżeńskim. Jak dowiodły badania (Bradbury i Fincham, 1988), brak sa-
tysfakcji w tym obszarze łączy się z nasiloną skłonnością, aby uważać, że partner 
zachowuje się jedynie przypadkiem w sposób pozytywny, podczas, gdy celowo 
i w sposób zamierzony powoduje wszystkie negatywne zdarzenia. I odwrotnie, 
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gdy odczuwane jest zadowolenie z życia małżeńskiego, przypisuje się partnerowi 
więcej zasług za rzeczy przyjemne, a mniej win za przykre. Sądzenie współmał-
żonka jest nawykowe i wpływa na uczucia, oczekiwania i zachowania.

Sądzimy bliźnich, mając naturalną skłonność do poszukiwania przyczyn 
tego, co się (nam) przydarza. Uważamy tak siebie, jak i innych, za odpowiedzial-
nych za różne zdarzenia. Przypisujemy więc sobie i innym kontrolę, celowość, 
co przekłada się na nasze motywacje i wpływa na emocje (złość, agresja, współ-
czucie), zachowania (altruistyczne bądź agresywne), na reakcje wobec osób 
„naznaczonych” (stygmatyzowanych) i na poziom odczuwanej satysfakcji. Osąd 
stanowi więc ważne źródło motywacji. Wyłuskanie metafory człowiek sędzią 
uwrażliwia na motywacje wypływające ze skłonności do sądzenia. 

Decyzje

Podejmowanie decyzji postrzegane jest przez psychologów w kategoriach 
metafory homo oeconomicus, która podkreśla znaczenie normy i odstępstwa od 
niej (Newell i Broder, 2008). Metafora homo oeconomicus oraz związane z nią 
pojęcie ograniczonej pojemności, milcząco zakłada, że przetwarzamy informacje 
w sposób kontrolowany i uporządkowany. Andreas Glöckner i Tilman Betsch 
(2008) wykazali, że nie doceniono automatycznych procesów podejmowania 
decyzji – przyjęta metafora nie pozwoliła na ich uwzględnienie. W ich modelu, 
kiedy ktoś stoi przed podjęciem decyzji, uaktywniają się te obszary pamięci, które 
są istotne i jakoś powiązane z decyzją, w umyśle tworzy się w ten sposób reprezen-
tacja poznawcza problemu decyzyjnego (mental representation), łącząc informa-
cje aktualne z przechowywanymi w pamięci. Reprezentacja poznawcza tworzy 
tymczasową siatkę pojęciową. Owa siatka podlega dalej automatycznemu proce-
sowi uzgodnienia informacji w niej zawartych, tak aby nie było w nim sprzeczno-
ści (consistecy maximazing strategy). Optymalna pod względem spójności opcja 
zaczyna dominować i w końcu zostaje wybrana.
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Ograniczenie pojemności poznawczej

Czy ograniczenie pojemności poznawczej jest zjawiskiem zręcznie opisy-
wanym dzięki metaforze homo oeconomicus, czy jest fantomem jedynie impliko-
wanym przez tę metaforę? Ograniczenie pojemności poznawczej dotyczyć ma 
przede wszystkim ilości informacji, jakie organizm może zauważyć i przetworzyć 
w danym czasie. Ograniczenia są dwojakiego rodzaju: jedne wynikają z natury 
umysłu – podzielność i zdolność do koncentracji uwagi, pamięć – inne wypływa-
ją z otoczenia. „Racjonalne zachowanie człowieka wycinają nożyce, których jed-
no ostrze to struktura środowiska, a drugie to zdolności do rachowania” (Simon, 
1990, s. 7). Tylko rozważanie obu ostrzy jednocześnie pozwoli wyjaśnić naturę 
podejmowania decyzji. Tak więc racjonalnie zachowuje się ktoś, kto dopasowu-
je strategię do środowiska, a nie do idealnego formalizmu (Hogarth i Karelaia, 
2005, 2007).

Z drugiej strony z podstawowej metafory psychologii poznawczej (kogni-
tywnej) – człowiek jest urządzeniem przetwarzającym informacje – wynika, że 
człowiek jest zawodny. Ulric Neisser (1967) opisał, w jaki sposób organizm 
przechodzi od percepcji do działania: zmysły odbierają informację z otocze-
nia, umysł – mózg przetwarza otrzymane informacje i w końcu wyniki używa-
ne są do podejmowanych następnie działań. Co istotne, pojemność organizmu, 
czyli jego zdolność przetwarzania informacji, jest ograniczona – tak jak to jest  
w przypadku każdego urządzenia tego typu. Dlatego konieczna jest selekcja 
informacji. Odbywa się ona dzięki współpracy pamięci oraz uwagi, czyli pa-
mięci operacyjnej, tymczasowej. Zarządzanie polega na kierowaniu uwagi na 
konkretne zadania polegające na przetwarzaniu informacji oraz na podejmowa-
niu decyzji i rozumowaniu. Z wiedzą i uczeniem się łączy się też kategoryzacja.  
Kategoryzacja jest podstawową umiejętnością polegającą na organizacji wiedzy 
w sposób umożliwiający odpowiednie reakcje w relacji do rzeczywistości (Bru-
ner et al., 1956; Medin et al., 2001). Kategoryzacja ma ścisły związek z osądem. 
Zadajemy w obu przypadkach te same pytania na przykład: Po czym poznajesz, 
że coś jest groźne? Organizm zapamiętuje konfiguracje bodźców (Weiner, 1991), 
a na to największy wpływ mają metafory.
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Psychoterapia

W psychoterapii traktuje się metafory jak narzędzia i stosuje się je z rozmy-
słem do realizacji całego wachlarza celów. Najważniejszym z nich wydaje się osią-
gniecie nowej perspektywy, a co za tym idzie, postępowania oraz w konsekwencji 
samopoczucia. Jeśli jest tak, że metafory, którymi myślimy, tworzą strukturę,  
w której żyjemy, oraz jeśli dojście do nowego spojrzenia – nowej struktury  
– możliwe jest dzięki metaforze generatywnej, to właściwie działania podejmo-
wane w ramach psychoterapii powinny sprowadzać się do walki z jedną metaforą 
za pomocą innej. Obraz jednak nie jest tak prosty. 

Większość badań dotyczących tego zagadnienia skupia się na wyjaśnieniu, 
w jaki sposób metafora wpływa na rezultat terapii. Literatura oparta na danych 
empirycznych jest dość uboga w porównaniu z literaturą poświęconą teorii, poza 
tym jest dość niespójna, jeśli chodzi o używane definicje, stosowane metody  
i w końcu same pytania. „Ze względu na różne strategie badań i przyjmowane 
różne założenia, tezy sformułowane w jednych badaniach nie znajdują potwier-
dzenia w innych i całość nie jest dość przekonująca” (McMullen, 2008, s. 397). 
McMullen stawia w związku z tym dwa pytania: co prowadzi autorów tych wszyst-
kich analiz do przekonania o sile oddziaływania metafory oraz co takiego w ba-
daniach empirycznych metafory spowodowało tak mierne rezultaty, jeśli chodzi 
o sformułowanie jednoznacznych i popartych badaniami wniosków? Odpowiedź 
przez nią udzielona jest równie trafna jak lapidarna: mianowicie sugeruje ona, 
że powodem niepowodzenia jest izolowanie metafor jako przedmiotu badań od 
kontekstu kulturowego i psychoterapeutycznego. Tymczasem psychoterapia z ra-
cji samej swej natury, którą jest oddziaływanie poprzez język, stanowi szczególnie 
żyzną glebę dla badania metafory. 

Pomimo tak negatywnej oceny stanu badań nad metaforą w psychoterapii, 
udało się autorce wydobyć z literatury poświęconej temu zagadnieniu cały sze-
reg spostrzeżeń dotyczących przede wszystkim aspektów praktycznych. Przyto-
czę tu krótkie zestawienia wymienionych przez nią funkcji, jakie pełnią metafory  
w psychoterapii. Metafora:
–  tworzy klimat, w którym można czynić intymne zwierzenia bez „wchodze-

nia w butach” w czyjeś życie;
–  dostarcza model dla nowego rozumienia sytuacji; 
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–  upraszcza wydarzenia poprzez podkreślanie jednych elementów a pomniej-
szanie innych; 

–  ujawnia (subtelne) role społeczne klienta6 (por. Lenrow, 1966);
–  umożliwia wyrażenia czegoś, co do tej pory było niewyrażalne;
–  buduje mosty pomiędzy tym, co klient jest w stanie powiedzieć o swoich 

uczuciach, a tym, czego właściwie doświadcza w danej chwili; np. ktoś mówi, 
że jego serce było jak piłka od koszykówki, podbijana w górę i w dół, co po-
zwoliło terapeucie zrozumieć, że musi odczuwać obawę mając w środku coś 
dużego, poruszającego się bez kontroli. Klient poczuł się dzięki temu zrozu-
miany (za: Fine et al., 1973, s. 83).

–  ułatwia opis trudnego czy delikatnego problemu oraz jego rozwiązania (por. 
Barlow et al., 1977).
Z kolei Cirillo i Crider (1995) wymieniają cztery zalety komunikacji meta-

forycznej:
1.  Przedstawienie zagadnienia w postaci porównania np. mówi się o kimś, 

że jest buldożerem (implikując, że np. z nikim się nie liczy). W sposób zwięzły 
możemy dzięki temu uchwycić złożone zachowania.

2.  Uchwycenie wielu aspektów danej sprawy – zarówno pozytywnych jak  
i negatywnych. Temu między innymi służy metafora „związek to rozgrywki te-
nisa”, wskazując na współzawodnictwo i rywalizację, a także na doskonalenie się 
i przyjemność samej gry. Łączy rozmaite intencje i wypracowuje porozumienie 
między sprzecznymi interesami jednostek i grup. 

3.  Zmiana perspektywy, z której patrzy się na jakiś problem. W ten sposób 
można przedefiniować problem.

4.  Odkrywanie czegoś nowego – jak nieznanych wcześniej aspektów wła-
snej osobowości – poprzez wyobrażenie sobie, że jest się na przykład krzakiem 
róży i opisywanie, jakim dokładnie krzakiem jesteśmy. Odkrycie dzięki temu no-
wego uczucia i zachowania. 

Metafory odgrywają także istotną rolę w co najmniej pięciu procesach roz-
wojowych (zmianach) (za: Lyddon et al., 2001): 

1.  Dzięki wrażliwości pacjenta na metafory, terapeuta ma możliwość prze-
kazania wyrazów zrozumienia, może stworzyć wspólny z nim język i relację 
współpracy.

6   Wydaje się, że psychoterapeuci używają raczej terminu „klient” niż „pacjent”.
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2.  Terapeuta może pomagać pacjentowi w tworzeniu nowych znaczeń dla 
jego przeżyć dzięki możliwości symbolicznego – za pomocą metafory – oddania 
emocji do tej pory nieujawnionych i nieuświadomionych.

3.  Metafory, wyciągając na światło dzienne to, co dotychczas pozostawało  
w ukryciu, mogą pomóc w odkrywaniu i podważaniu milczących założeń, który-
mi pacjent się (niesłusznie i na swoją szkodę) kieruje.

4.  Metafory pomagają pacjentowi ocenić nowe informacje o nim samym  
w sposób pośredni, komunikując rzeczy bolesne tak, że minimalizują opór przed 
nimi.

5.  Metafory są narzędziem odkrycia, ułatwiając pacjentowi uświadomienie 
sobie wcześniej nieznanych aspektów jego istoty, relacji z innymi. Pozwalają też 
na stworzenie nowych sposobów działania. 

W psychoterapii metafory odnoszą się do samego człowieka i do innych lu-
dzi, do odgrywanych ról społecznych, do sposobów myślenia i odczuwania, do 
głównych problemów życiowych. Metafory więc przedstawiają czy symbolizują 
uczucia oraz milczące założenia. Dzięki swej naturze pozwalają nazwać nienazwa-
ne i ujawnić nieujawnione, z jednej strony umożliwiają psychoterapeucie zrozu-
mienie pacjenta, z drugiej, pozwalają na powiedzenie rzeczy trudnych w sposób 
oględny i delikatny. 

Widać z powyższego, ile można osiągnąć dzięki metaforom. Podsumowu-
jąc: dostarczają informacji o kliencie, przyczyniają się do utworzenia atmosfery 
współpracy (wspólny język), ułatwiają, czasem wręcz umożliwiają powiedzenie 
czegoś, przynoszą nowe sposoby mówienia, myślenia i rozumienia. 

Każda szkoła psychoterapii po swojemu tłumaczy działanie metafory.  
Według psychologii głębi poprzez metaforę można komunikować oraz interpre-
tować nieświadomość (uncoscious meaning) (Arlow, 1979). Również dzięki niej 
pacjenci psychotyczni i boderline mogą uniknąć niepokoju czy paniki podczas 
omawiania swoich sytuacji konfliktowych. 

Niektórzy badacze (Forrest, 1973) przekonani są, że metafora odsłania na-
turę pacjenta i jego mechanizmy obronne, a nawet odsłania ego w jego twórczym 
działaniu, integrując świadomość z nieświadomością (np. Wright, 1976). Zwraca 
się również uwagę na wyjątkowość metafory, jeśli chodzi o komunikowanie emo-
cji oraz łączenie doświadczeń sensomotorycznych z uczuciami. Richard Kopp 
(1995) wskazuje na konieczność trzymania się metafory pacjenta, bowiem wów-
czas ma on szansę rozpracować ją na głębszym poziomie i zyskać dzięki temu 
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wgląd w swoją sytuację. Jeanine Vivona (2003) podaje przykład pacjentki, od 
której oczekiwano, że będzie „lalką bez wnętrza” i która pocięła swoje ręce, aby 
pokazać jej właśnie, co ma w środku. Brak odpowiedniej reakcji ze strony tera-
peutki, brak dotknięcia, zwrócenia uwagi i jej zachowanie przeciwne do oczeki-
wań (ignorowanie ran) spowodowało bezsilność i drastyczną reakcję pacjentki.

We wspomnianej już wcześniej metodzie Miltona Ericksona rola metafo-
ry jest strategiczna. Tu metafora pozwala na uzyskanie informacji o pacjencie  
w sposób dla niego najdelikatniejszy, obchodząc mechanizmy obronne. Poza tym 
metafora daje terapeucie możliwość zasiania nowych myśli, uczuć i zachowań bez 
konieczności otwartego zobowiązywania do nich pacjenta. Na przykład, pracu-
jąc nad problemem pacjenta, który nie potrafi okazywać czułości i wrażliwości  
w bliskich relacjach, terapeuta może rozmawiać z nim o jego pasji, np. rzeźbieniu, 
wplatając wątek i wyrażenia dotyczące właśnie czułości i wrażliwości. Terapeu-
tyczne metafory stosowane w tradycji Ericksona (por. Haley, 1999) wkom-
ponowane są w opowiadanie, które samo w sobie nie musi dotyczyć sytuacji 
pacjenta, natomiast system wplecionych metafor tak. Sam sposób akcentowania 
metafor w czasie snucia opowieści oddziałuje na pacjenta podobnie do hipnozy7.  
Dla większej podatności na nie postuluje się (Barker, 1996), aby uwzględniać 
pochodzenie pacjenta, jego kulturę, zainteresowania. Należy wziąć pod uwagę 
język, słownictwo, a nawet preferencje co do wyboru organu zmysłu: należy za-
uważyć, czy używa on zwrotów, które świadczą o tym, że preferuje: 

a) wzrok: 

Wygląda na to, że Pan mnie rozumie.
Widzę, że to jasne.

b) słuch: 

Słyszę nutę zrozumienia u Pana.
To brzmi rozsądnie.

c) bodźce kinestetyczne: 

Czuję, że Pan mnie rozumie.

i starać się mu odpowiadać w podobny sposób.

7   Jak pokazują opisane i zarejestrowane sesje samego Eriksona, ta metoda działa.
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Philip Barker określa warunki sukcesu użycia metafory przez psychote-
rapeutę, wskazując na: (1) odpowiedni poziom odniesienia między klientem  
a terapeutą; (2) zgodę klienta na użycie takiej metody; (3) jasne ustalenie celu te-
rapii; (4) wiarę terapeuty w taką metodę; (5) odpowiednie tempo i czas. Powsta-
ły nawet antologie terapeutycznych powiastek metaforycznych (np. Burns, 2001) 
nakierowanych na określone problemy, jak lęk, złość, niepewność, trudności  
w relacjach, kompleks niższości; bądź na osiągane cele, jak akceptacja lub do-
świadczanie szczęścia. Sytuacja terapeutyczna, w których zastosowanie takiej 
metody mogłoby być szczególnie wskazane to zaprzeczanie problemowi przez 
pacjenta. Samuel Pearce (1996) podaje, na co należy szczególnie zwrócić uwagę, 
aby metoda ta okazała się skuteczna, mianowicie na przekazywanie metafory po-
przez zmysł preferowany przez klienta, odpowiednie akcentowanie i ton głosu; 
rozproszenie istotnych słów w tekście (np. imienia pacjenta); wplecenie rozka-
zów tak, aby zwrócić na nie jego uwagę; unikanie wyjaśnień.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku psychoterapeuci, pod wpływem 
badań kognitywistycznych, zaczęli doceniać metaforę nie tylko jako coś, co od-
zwierciedla przeszłe doświadczenie, lecz też jako filtr, który reguluje postrzeganie 
i doświadczanie teraźniejszości oraz rzutuje na przyszłość (Siegelman, 1990).

Skoro taka siła tkwi w metaforze, naturalne jest pytanie, co ją powoduje? 
Wymienia się szereg cech, dzięki którym metafora jest skuteczna: zdolność do 
wyrażania myśli, żywość, lapidarność, symbolizm, obrazowość, przykucie uwagi, 
łatwość zapamiętania, zwięzłość, wielorakość znaczenia i interpretacji.

Negatywne metafory samego (samej) siebie:

Słaby w tym jestem; Jestem w dole; Ugrzęzłam; Otacza mnie mu; Nie mogę się przebić; 

a także te dotyczące innych: 

Jest wyprany ze wszelkich uczuć; Jest zimna; Warczy na mnie; Zabija spojrzeniem; Wskoczył na 
mnie; Owinął mnie pajęczyną. 

są na porządku dziennym w każdej terapii. Jednak sposób, w jaki są traktowane 
zależy od szkoły terapeutycznej, czasu terapii i chęci uczestników, aby się me-
taforami zajmować. Wielu autorów zwraca uwagę na wpływ używanych przez 
pacjenta metafor na skuteczność terapii. Większość pacjentów, w stosunku 
do których terapia jest skuteczna, używa metafor przyjaznych i wyrażających  



168        kognitywistyka

  Metafora w praktyce   

poczucie sprawczości. Jestem społeczne zwierzę, Wychodzę na przeciw innym.  
W bardziej szczegółowej analizie, okazało się, że tacy pacjenci używają metafor, 
które „mówią” o tym, że stanowią oni całość, doświadczają siebie jako jedności. 
Mogą być zranieni, okaleczeni, nie na miejscu, ale nie są pokawałkowani. Nato-
miast pacjenci, których metafory sugerują, że są rozczłonkowani, rozrzuceni we 
fragmentach, niezakotwiczeni w sobie, pozbawieni części siebie, że są zlepkiem 
nieprzystających do siebie części, są dla siebie obcy, zazwyczaj odnoszą mniejsze 
zyski z terapii. 

Levitt et al., (2000) opisują, jak udaje się im rozróżnić dobre i niekorzystne 
rokowania na podstawie ewolucji języka metaforycznego u klienta. Dla ilustra-
cji: metafory dotyczące obciążenia zmieniają w metafory mówiące o rozłado-
wywaniu ciężarów. W przypadkach źle rokujących nie obserwuje się podobnej 
zmiany. Ten pomysł, aby wykorzystać analizę języka metaforycznego pacjenta, 
dotyczącego poszczególnych tematów związanych z jego terapią, posłużył do 
opracowania specjalnej karty postępu terapii i rozwinięcia nowej metody anali-
zy przypadku. Na przykład Ingram (1994) podaje metodę analizy treści metafor  
w celu określenia głównego problemu pacjenta, wyjaśnienia natury konfliktu itp. 
Angus (1996) oraz Angus i Korman (2002) przeprowadzili intensywne badania 
metafor, tworząc na bazie zapisów sesji psychoterapeutycznych, metaforyczne 
kategorie tematyczne. Oprócz tego typu praktycznych zastosowań, okazało się, 
że nowe pojęcie metafory temporalnej pozwala na jednolity opis zaburzeń psy-
chicznych oraz procesu zdrowienia. 

Metafory temporalne

Nowa kategoria metafory – metafora temporalna – została wprowadzona do 
psychoterapii, a zarazem do metaforologii, przez Antala Borbely (2008). Jej od-
krycie pokazuje, jak wielu płaszczyzn może dotyczyć mechanizm myślenia meta-
forycznego, a w związku z tym, jak szerokim pojęciem staje się metafora. Z tego 
powodu dość dokładnie przyjrzymy się pracom na ten temat. Borbely przyznaje, 
że z jednej strony terminologia psychoanalizy nie ułatwia integracji z kognitywi-
styką, lecz z drugiej strony sama stanowi przykład na metaforyczność umysłu.  
Jej kluczowe pojęcia jak trauma, obrona neurotyczna, przeniesienie, wolne skoja-
rzenia są wprost powiązane z metaforycznym działaniem umysłu. 
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Psychoanalityk próbuje zrozumieć i pomóc zrozumieć klientowi jego obec-
ny stan (aktywność) umysłu (mentation) przejawiający się w wolnych skojarze-
niach, snach, przeniesieniach, symptomach i mechanizmach obronnych – jako 
metaforyczną informację dotyczącą istotnych doświadczeń z przeszłości. Jak się 
okazało, proces uaktualnienia i zintegrowania przeszłości w spójną biografię ma 
także charakter metaforyczny. Zatem psychoanaliza z definicji wiąże przeszłość 
z teraźniejszością w sposób metaforyczny, bez względu na to, czy owa metafora 
znajduje wyraz w języku. Dla psychoanalityka rozumienie metaforyczne polega 
na przejściu od „widzenia w kategoriach czegoś innego” do „widzenia w katego-
riach innego czasu”. 

Metaforyczność języka, metaforyczność myśli, metaforyczność aktywności 
umysłu, w rozumieniu psychoanalizy, reprezentują ten sam mechanizm współ-
działania między dziedzinami: docelową i wyjściową, ale co innego stanowi owe 
dziedziny – nie są to syntaksa, semantyka, ale czas. Poziom umysłu obejmuje nie 
tylko myśli, lecz także uczucia i motywacje.

Psychologiczne mechanizmy obronne zarówno te zdrowe, jak i neurotycz-
ne, mają strukturę metafory tzn. bazują na relacji cel/źródło między jednost-
kami umysłowymi powiązanymi ze sobą synchronicznie bądź diachronicznie  
w czasie. Na poziomie umysłu mechanizmy obronne odpowiadają temu, co John-
son (1987, s. 29) nazywa schematami, obrazami, które są strukturami umysłu 
organizującymi nasze doświadczenie i rozumienie. Tak rozumiane mechanizmy 
obronne stają się nie tylko instrumentem poznania jednostki, lecz także całościo-
wym sposobem doświadczenia życia, odnoszenia się do innych, ustalania wła-
snych priorytetów, planowania przyszłości. Zmiana mechanizmów obronnych,  
do której ma prowadzić psychoanaliza, przynosi w rezultacie odmienne do-
świadczanie życia.

Siły psychodynamiczne podlegają wpływowi wielu czynników, między in-
nymi uwarunkowaniom genetycznym, fizjologicznym (neurologicznym, hor-
monalnym) oraz doświadczeniu. To wszystko podlega obróbce umysłowej 
dającej w rezultacie określone nastawienia, pragnienia, obawy, nastroje, myśli  
i fantazje. Badania kliniczne potwierdziły wielokrotnie, że powyższe składniki 
wzajemnie i nieustawicznie na siebie oddziałują i że zależą one także od aktu-
alnego kontekstu czy sytuacji. Coś, co nazywamy „myślą”, „emocją”, „pasją”, nie 
jest jasno określoną jednostką umysłową, lecz raczej złożonym procesem sple-
cionym z innymi procesami, który częściowo może być wyrażony symbolicznie.  
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Metafora i metonimia, natomiast, są pewnymi zabiegami (czy chwytami organi-
zacyjnymi), które pozwalają poruszać się po tym skomplikowanym królestwie, 
pozostającym poza zasięgiem jasno sprecyzowanych pojęć. Przykładem są ter-
miny używane w psychoanalizie, jak obrona, impuls, przeniesienie, konflikt, które 
odnoszą się właśnie do skomplikowanych zjawisk mentalnych.

Spojrzenie na metaforę jako na niespójność (incongruity) (por. Kittay, 1987, 
s. 69), na poziomie mentalnym oznacza niespójność między utożsamianymi sta-
nami (reverberating issues) pochodzącymi z różnych momentów życia. Na przy-
kład stany psychiczne wywoływane przez ojca w dzieciństwie, uobecniają się 
po latach w kontakcie z szefem. Powstaje w ten sposób metafora: szef jest ojcem,  
w której obie dziedziny są oddalone od siebie w czasie. Przy normalnych zdro-
wych mechanizmach obronnych bieżące doświadczenie podlega metaforycznej 
ocenie w kategoriach doświadczenia minionego, lecz nie jest przez nie zdeter-
minowane. To metaforyczne napięcie miedzy tu i teraz oraz tam i wtedy pozwala 
na autentyczność, gdzie tworzone znaczenie ciągle jest dookreślane, a nigdy do 
końca nie sprecyzowane. Doświadczenie nieustawicznie zmienia znaczenie pod 
wpływem nowych przeżyć. Psychoanaliza wykorzystuje celowo ten metaforycz-
ny dialog między przeszłością a przyszłością. Co więcej traumę można określić 
jako przerwanie (utratę) tego metaforycznego dialogu.

Zwykłe niedramatyczne zdarzenia rejestrowane są przez umysł z optymal-
nym zawieszeniem, jeśli chodzi o przypisanie ich do konkretnego znaczenia  
w określonym czasie (ich znaczeniowe powiązanie z przeszłością, teraźniejszością 
czy przyszłością). Zawieszenie to jest przejawem metaforyczności na poziomie 
mentalnym i otwiera furtkę do całego potencjału metaforycznego związanego  
z danym doświadczeniem (Tuggy, 1993). Za tym stoi: spójne zespolenie frag-
mentów doświadczeń; akomodacja wiecznie zmieniającej się perspektywy, punk-
tu widzenia; asymilacja doświadczeń, czyli nadawanie doświadczeniom znaczenia 
z punktu widzenia wcześniejszych doświadczeń, przy zachowaniu pewnej furtki 
otwartej na zmianę i wieloznaczność.

Trauma psuje cały ten metaforyczny mechanizm, redukując potencjał two-
rzenia i poszerzania horyzontów myślenia. Prowadzi ona do zamrożenia zna-
czenia doświadczenia i uznania go za obowiązujące zawsze i wszędzie. Znaczenie 
staje się ustalone, co w oczywisty sposób wyklucza konieczną giętkość oraz przyj-
mowanie oraz przyjmowanie hipotetycznych, prowizorycznych znaczeń. Trau-
ma usztywnia znaczenie i w rezultacie staje się ono czymś na kształt aksjomatu.  
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W celu obrony tego aksjomatycznego znaczenia, człowiek zamyka się na wszelkie 
doświadczenia, które mogłyby je zmodyfikować. Wyklucza mechanizm metafo-
ryczny, ponieważ jego niedookreślone, miękkie znaczenia wzbudzają niepokój, 
burzą ustalone, niezmienne aksjomaty. Można proces ten opisać jako nałożenie 
się dziedziny przeszłej na teraźniejszą w wyniku traumatycznego zdarzenia. 
Powstaje jedna płaska pseudo-teraźniejszość, w której człowiek doświadcza tego, 
co należy do przeszłości, jako czegoś aktualnego (zdarzającego się tu i teraz).  
Metaforyczność procesów umysłowych znika.

W świetle metafory temporalnej, neurotyczność określa się jako pomylenie 
czasu – w sensie odczuwania żyje się bardziej przeszłością (ewentualnie przy-
szłością) niż teraźniejszością. Celem neurotycznych mechanizmów obronnych 
jest wyeliminowanie albo przynajmniej redukcja, niepokoju. Na przykład, kie-
dy podwładny nadmiernie i nieuzasadnienie przeżywa lęk i obawę w obecności 
swojego szefa, podejrzewa się, że nadrzędny autorytet wiąże się dla niego z do-
minacją. Źródłem takiego odbioru osoby szefa może być doświadczenie relacji  
z własnym rodzicem. Tak dziedzina przeszłości nakłada się na dziedzinę teraź-
niejszości, zamiast razem tworzyć nowe adekwatne znaczenie. Myślenie przez 
analogię bierze górę, a jeśli szef ma jeszcze jakąś inną cechę wspólną z rodzicem, 
np. tak samo pociera ręką o czoło albo stawia stopy, to te podobieństwa jeszcze 
bardziej wyzwalają uczucia, które budził wcześniej rodzic. Czyż nie możemy so-
bie wyobrazić sytuacji, w której ktoś nagle czuje przypływ lęku wobec innej osoby 
z niezrozumiałych zupełnie powodów, a jednocześnie będzie rozumował: skoro 
tak czuję (w stosunku do tej osoby), to znaczy, że ta osoba może mnie skrzywdzić 
i trzeba na nią uważać. Można dostrzec, że szef stał się metonimią ojca – ojca, 
który fałszywie doświadczany jest jako obecny tu i teraz, a nie jako należący do 
tam i wtedy. Jak pisze Borbely, jest to negatywna metonimia, która niesie ze sobą 
zastępowanie, utożsamienie. W procesie terapii trzeba tak oddzielić nakładają-
ce się dziedziny, aby możliwe było spojrzenie na jedną poprzez drugą, myślenie 
o jednej w kategoriach drugiej, z uznaniem podobieństw, ale i różnic. Sięgając 
do nieodpartego faktu dotyczącego różnicy w czasie, trzeba najpierw pomóc 
rozwarstwić teraźniejszość i przeszłość, a potem dojść do tego, aby szef i ojciec 
nie stanowili metonimicznej jedności, lecz metaforyczne podobieństwo, które  
zakłada również liczne różnice.

Metonimia negatywna wiąże się z fałszywym lokowaniem w czasie, które 
wynika z usytuowania (sequestration) przeszłych zdarzeń. Czasowe zlewanie się 
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wydarzeń wiąże się z aksjomatyzacją traumatycznych przeszłych zdarzeń (ich 
pseudo-relewancją – są iluzorycznie istotne dla chwili obecnej), wyizolowaniem 
tych doświadczeń i nie włączeniem ich w obróbkę związaną z asymilacją kolej-
nych zdarzeń, utratą wrażliwości na kontekst wydarzeń. To pomylenie czasów 
powoduje, że przeszłość staje się obecna (metonimia negatywna zastępuje) za-
miast stanowić jedynie rezerwuar informacji, jak radzić sobie z teraźniejszością 
(metafora – patrzy poprzez). Metafora temporalna łączy dziedziny czasowe.  
Nie składa się więc ze słów, zdań czy tekstów, ale z „konstelacji” psychicznych 
pojawiających się w różnych okresach życia (Borbely, s. 421).

Przejście od metonimii do metafory ma kilka aspektów, a ich lecząca moc 
polega na odwróceniu doświadczenia traumatycznego. Działanie terapeutyczne 
sprowadza się do tego, że wcześniej przeżyta trauma zostaje ujawniona w obec-
ności protagonisty, który poszukuje sposobu umetaforycznienia tego, co zosta-
ło w dramatycznych okolicznościach zamrożone jako metonimia. Interpretacja 
psychoanalityczna jest re-metaforyzacją uszkodzonej albo straconej metafory.  
Tak widziana, jest nie tylko integralną częścią psychoterapii, lecz istotną częścią 
metaforycznego działania umysłu. 

v  v  v

Podejście metaforyczne do zjawisk psychicznych pozwala na szersze spoj-
rzenie na rozwój osobowości, zdrowie psychiczne i psychoterapię. Pozwala na 
odejście od terminologii psychologicznej, ułatwiając tym samym dialog interdy-
scyplinarny. Ludzie, zwłaszcza kiedy stają przed koniecznością zmiany, często 
zupełnie spontanicznie tworzą metaforę, która albo wyznacza kierunek zmiany, 
albo chwyta jej istotę. Zazwyczaj nie uświadamiają sobie, że to co zmieniają,  
też ujmowali w sposób metaforyczny. Cały proces zmiany jest zatem zmianą  
metafory. 
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ROZDZIAŁ 9

METAFORY W EDUKACJI

Organizacje wydają miliony dolarów co roku na systemy in-
formacyjne, aby wychwycić wiedzę i konsultantów pomocnych  
w lepszym do niej dostępie i spożytkowaniu. 

Laird McLean

W ostatnich dziesięcioleciach praca człowieka nastawiona jest bardziej na 
celowy postęp wiedzy, niż na wytwarzanie rzeczy materialnych (Bereiter, 2002). 
Wzrasta więc epistemologiczny wymiar uczenia się i zdobywania wiedzy. Zro-
zumienie natury pracy z wykorzystaniem nowych technologii pociąga za sobą 
refleksję nad wiedzą i procesem jej przyswajania. Łączy się to ze zmianą podej-
ścia do edukacji wśród nauczycieli i uczniów oraz w rozważaniach naukowych 
dotyczących tych zagadnień podejmowanych przez filozofów, metodyków, 
psychologów i pedagogów. Transformacji tej towarzyszy wzrastające zaintere-
sowanie metaforą. Coraz liczniejsze publikacje pokazują, że studia nad metafo-
rą mają potencjał, aby udoskonalić nauczanie zwłaszcza nauk przyrodniczych,  
a także, aby rozwijać teorię i praktykę edukacji (np.: Aubusson et al., 2006; Glynn, 
2008; Wormeli, 2009). Począwszy od Arystotelesa, wielu ludzi zaobserwowało, 
że poznanie czegoś nowego możliwe jest wyłącznie poprzez odniesienie do tego,  
co już jest wiadome. Wyjaśnianie z jednej strony oraz rozumienie nowych treści  
z drugiej opiera się więc na swoistej metaforze, w której dziedzinę docelową sta-
nowi obszar nieznany, a dziedziną źródłową jest to, co znane: posiadana już wie-
dza i doświadczenie. 
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Rys. 9.1. Metafora ekplikacyjna (wersja 1)  
Źródło: opracowanie na podstawie Petrie, 1993

Metafora, kiedy jest skuteczna, pomaga dokonać przełomu w nauczaniu, 
tworząc powiązania między rzeczami odrębnymi. Jest częścią twórczej metody 
nauczania, dzięki niej możliwe jest wypełnienie luki poznawczej, która zazwyczaj 
oddziela nową wiedzę od starej (Petrie, 1993), przy czym podnosi poziom zain-
teresowania (Low, 2008) i sprawia też, że więzi międzyludzkie stają się mocniej-
sze (Charteris-Black, 2004). Katachreza z nią związana ma szczególne znaczenie 
dostarczając „wiele mówiących” terminów tam, gdzie ich brakowało. Co więcej 
terminy te niosą ze sobą treści, skojarzenia i obrazy, które wyjaśniają i stanowią 
swoiste okno, przez które uzyskuje się wgląd w sprawy dotychczas niedostępne. 

Różne perspektywy

Pod rozłożystym drzewem na kamieniu siedzi nieruchomo mistrz. Wokół 
niego zasiedli jego uczniowie. Mijają godziny a wszystkie postacie zgromadzone 
pod drzewem ani nic nie mówią, ani się nie poruszają. Mistrzowie zwykle wiedzą 
więcej od swych uczniów i są od nich lepsi. Nic dziwnego, że to uczniowie jako 
pierwsi zaczynają najpierw mrugać, potem się lekko kiwać, próbując niezauwa-
żenie zmienić pozycję ciała. Z czasem rozglądają się coraz śmielej, ziewają i wzdy-
chają. Ich mistrz jednak ani drgnie. Po długim czasie, jeden z nich w końcu ośmiela 
się zapytać mistrza zamienionego w posąg: „Mistrzu, co robisz?”. „Myślę”, pada 
odpowiedź i tu mistrz się uśmiecha. Nie ma rady, uczniowie pragnący naśladować 
mistrza muszą towarzyszyć mu dalej w nieruchomej ciszy. Minęły następne godzi-
ny i nie było widać żadnej odmiany w wyglądzie mistrza. Jeden z uczniów znów 
pyta: „Mistrzu, co robisz?” „Odpoczywam”, odpowiada mistrz z uśmiechem.

Tu opowieść się kończy i pozostawia nas z obrazem zadowolonego, 
uśmiechniętego mistrza i zagubionych uczniów. Obraz ten ma ilustrować pro-
blem niedostępności wiedzy. Wiedza niedostępna bezpośredniemu poznaniu 
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tłumaczona zostaje przez ekspertów za pomocą terminów, które zainteresowani 
już znają. Mogą się te terminy wydawać proste w przypadku wyjaśniania działań 
wspomnianego mistrza, jednak przeżycia duchowe czy teorie naukowe czasem 
niełatwo jest ubrać w jakiekolwiek słowa. Trudność tę opisuje Clerk Maxwell.  
W procesie wyjaśniania zwraca uwagę na dwie cechy: zrozumiałość oraz zasto-
sowanie (applicability). Dla przykładu, przedstawia on pole elektryczne w ka-
tegoriach własności wyimaginowanej, nieściśliwej cieczy, tak to uzasadniając: 
badania naukowe muszą przybierać formę, która będzie uchwytna dla umysłu. 
Według tego fizyka, dostępne dla naukowców są dwie formy: czysto matema-
tyczna, łatwo dostępna dla umysłu (przyznać należy, że nie dla każdego), choć 
dość odległa od rozważanej materii; oraz hipoteza fizyczna, która także stano-
wi ograniczenie polegające na tym, że na dane zjawisko patrzymy tylko poprzez 
dane medium. W ten sposób modele zapożyczone z rzeczywistości, pomimo 
że służą wyjaśnianiu, niosą ze sobą niebezpieczeństwo „popadania w mit” i by-
wają zwodnicze. Wobec tych wad Maxwell postuluje trzecią metodę naukową, 
jaka pozwoliłaby umysłowi na takie ujęcie danego zjawiska fizycznego, które 
nie zmusza do przyjęcia teorii, z której się bezpośrednio wywodzi. Postulowany 
trzeci punkt odniesienia Maxwell nazywa modelem teoretycznym. Jest on dogod-
ny heurystycznie, ale może być wyimaginowany. Łączy się on z zawieszeniem 
ontologii, co według uczonego osłabia moc wyjaśniającą przyjętej opcji. Warto 
zauważyć, że model ten implikuje też myślenie w kategoriach „jak gdyby” tak 
charakterystycznych dla metafory. 

Badania pokazały, że metafory umożliwiające zrozumienie zagadnień na-
ukowych przypominają powyższy model teoretyczny (m.in. Reiner et al., 2000; 
Niebert i Gropengießer, 2011). Choć nie ma w tym stwierdzeniu nic odkryw-
czego, a niektóre metafory towarzyszą naukowcom od starożytności, to me-
todyczne studia nad metaforą jako techniką nauczania nauk przyrodniczych  
i ścisłych rozpoczęły się dopiero razem z pojawieniem się pojęcia metafory kon-
ceptualnej (Lakoff, Johnson, 1980) i rozwijają się wraz z postępem wiedzy o na-
turze metafory (np.: Duit, 1991; Ritchie, 1994; Brown, 2003; Aubusson et al., 
2006). Krokiem milowym w tych badaniach było uznanie metafory nie za zja-
wisko językowe, ale za główny mechanizm myślenia i poznawania. Mechanizm 
ten, jak wiemy, bazuje na pojęciach dziedziny źródłowej i docelowej połączo-
nych relacją, na podstawie której można wysnuwać wnioski dotyczące zgłębia-
nej materii. Czasami dziedziny te uważa się za przedstawienia mentalne (mental  
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representations) (np. Gentner, 1989). Konstruktywiści zwracają uwagę na to, że 
relacja ta jest konstruowana. Uczeń używając dotychczasowej wiedzy i nowych 
informacji, buduje schemat (wiedzy). Eksperientalizm zakłada dodatkowo, że za-
leży ona od doświadczenia, jakie podmiot poznający miał w związku z dziedzi-
ną źródłową (np. Wilbers i Duit, 2006). Przyjęcie takiej koncepcji implikuje, że 
rozumienie nauki wymaga odwołania się do zapamiętanych doznań cielesnych 
i wykorzystania metafor ze względu na ich pośredniczenie między przyswajaną 
wiedzą a tym, co jest już dobrze znane.

Jakie metafory wyjaśniają skutecznie?

Podobnie jak przewidywał Maxwell odnośnie modelu teoretycznego, zaob-
serwowano, że nie wszystkie metafory są równie owocne w tłumaczeniu zagad-
nień naukowych (por. Harrison i Treagust, 2006). Niektóre wręcz nie ułatwiają 
ich zrozumienia, co więcej sprawiają, że studenci wciąż mają nienaukowe pojęcie 
o przedmiocie, bo albo wcale nie przyswoili sobie metafory i zapytani nie wyko-
rzystują jej w udzielanej odpowiedzi; albo mają problem z przeniesieniem cech  
z jednej dziedziny na drugą. 

Powstaje naturalne pytanie, dlaczego jedne metafory są skutecznym narzę-
dziem tłumaczenia, inne zaś nie. Próbując wyjaśnić tą ambiwalencję, skoncen-
trowano się na dziedzinie źródłowej. Przede wszystkim wiadomo, że ta sama 
metafora wywołuje inne skojarzenia u nauczyciela i inne u ucznia, ponieważ każdy 
z nich odwołuje się do swojej wiedzy i doświadczeń. Tak wyraźne różnice ujawni-
ły się na przykład przy omawianiu pojęcia równowagi w chemii: dla nauczyciela 
równowaga oznacza zarazem symetryczność – po obu stronach szali znajdują się 
obiekty o tym samym ciężarze; natomiast uczeń pojmował równowagę jako pro-
ces przejścia obiektu przez serię zdarzeń i powrotu do punktu wyjścia ( Johnson, 
1987, s. 81). Powszechne też są problemy ze zrozumieniem w fizyce pojęcia siły. 
Siła jest przez uczniów utożsamiana z ruchem i mięśniami. Kiedy pokazano stu-
dentowi książkę leżącą na stole i spytano, czy na książkę działa siła wygenerowana 
przez stół, student na początku zaprzeczył (Brown i Clement 1989). Wytłuma-
czenie, jaka jest różnica między siłą w fizyce a siłą, o jakiej potocznie się mówi, 
wymaga od nauczyciela analizy nie tylko pojęcia już znanego uczniowi, lecz także 
nowego, naukowego. 
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W tym punkcie okazuje się, że istotną pomocą jest wybór metafory, która 
okazuje się tym lepszym narzędziem tłumaczenia, im bardziej jest ucieleśniona 
(embodied metaphor). Praktycznie chodzi o znalezienie odpowiedniej pod tym 
względem dziedziny źródłowej. Tutaj liczba potencjalnych kandydatów jest dość 
ograniczona; wielość metafor językowych daje się bowiem sprowadzić do garstki 
metafor konceptualnych (Schmitt, 2005), a wśród nich tylko niewiele jest ucie-
leśnionych. Zapewne z tego powodu odnajdujemy te same metafory w wielu 
zupełnie różnych dziedzinach wiedzy, na przykład pojemnik stał się punktem 
wyjścia do opisu zarówno pamięci, struktury genu jak i efektu cieplarnianego. 
Metafory edukacyjne nie prowadzą do zrozumienia pojęcia naukowego, jeśli nie 
odnoszą się najpierw do źródła, które uczeń rozumie w sposób bezpośredni. Poza 
tym, jeśli nawet można je sobie wyobrazić, to uczeń i tak często nie umie odnieść 
jego charakterystyki do dziedziny docelowej. Okazuje się więc, że tylko metafory 
ucieleśnione stanowią skuteczne narzędzie nauczania (Niebert et al., 2012). 

Metafory w teoriach uczenia (się)

Odrębnym zagadnieniem są metafory zagnieżdżone w samych teoriach edu-
kacji. Teoria uczenia (się) – jak każda teoria – bazuje na metaforach. Dostrzec 
można trzy podstawowe modele, dzięki którym mówimy o: (1) zdobywaniu wie-
dzy; (2) uczestnictwie w wiedzy (obie wymienione przez Sfard, 1998); (3) two-
rzeniu wiedzy. Pierwsze dwie metafory leżą u podłoża wielu koncepcji uczenia 
i odzwierciedlają jednocześnie intuicyjne pojęcie wiedzy zakodowane w języku 
potocznym. 

Zdobywanie wiedzy zakłada, że wiedza jest własnością umysłu jednostki.  
W procesie zdobywania wiedzy znaczącą rolę odgrywają modele mentalne lub 
schematy (Gardner, 1985; Neisser, 1976), natomiast pomija się wpływ środowi-
ska i kontekstu. Podkreśla się natomiast propozycjonalny charakter wiedzy oraz 
wskazuje na jej związek z logicznie uporządkowanymi strukturami pojęciowymi. 
W takim ujęciu człowiek pełni rolę procesora przetwarzającego symbole, wiedza 
jest przetwarzana wewnątrz umysłu za pomocą narzędzi logicznych. Sam umysł 
wzniesiony jest ponad poziom materii, kultury i społeczeństwa. 

Te ostatnie dwa czynniki – kultura i społeczeństwo – odnajdują się w mo-
delu uczestnictwa. Udział w wiedzy bowiem zakłada, że uczenie się wymaga  



178        kognitywistyka

  Metafora w praktyce   

uczestnictwa w działaniach kulturalnych i w życiu społecznym. Polega zatem ra-
czej na interakcji z innymi, a nie jest jedynie procesem zachodzącym w umyśle. 
Akcentuje się tu czynności a nie na wytwory, jak by to ujął Kazimierz Twardow-
ski. Uczenie się jest właściwie relacją między człowiekiem a jego środowiskiem 
szeroko rozumianym.

W obu modelach – zdobywania wiedzy i udziału w wiedzy – uwaga koncen-
truje się na jej przekazywaniu, wobec czego uważa się za pewnik, że wiedza jest 
uprzednio dana. Mało miejsca poświęca się zatem na tworzenie wiedzy. Dlatego 
w ostatnich latach coraz wyraźniej obserwuje się rosnące zainteresowanie trze-
cim modelem, w ramach którego próbuje się opisywać procesy tworzenia wie-
dzy, zwłaszcza na poziomie organizacji (np.: Von Krogh et al., 2000, Nonanka  
i Nishiguchu 2001, Tan et al., 2012) – nie znaczy to jednak, że w ramach dwóch 
poprzednich rozwiązań nie zmierzono się wcale z tym tematem (np.: Boden, 
2004; Thagard, 1999).

Koncepcja tworzenia wiedzy pozwala w nowy sposób uwzględnić rolę meta-
for. Po pierwsze łączy się ona z teorią działania Lwa Vygotsky’ego (1978), gdzie 
każde ludzkie działanie opisane jest w świetle mediacji za pomocą znaków lub 
narzędzi (Engeström, 1999), a metafora jest zarazem jednym i drugim. Po drugie 
tworzenie wiedzy sprowadza się do nieustannej interakcji między wiedzą jawną 
(explicite) i niejawną (tacit) (Nonaka i Takeuchi, 1995). 

Metafora wyjaśnia

Niektóre metafory używane w nauczaniu przestają być istotne; inne pozo-
stają jako niezbędna część przekazywanej teorii. Te pierwsze określa się mianem 
monistycznych, drugie zaś nazywa się dualistycznymi (Paavola i Hakkarainen, 
2009) ze względu na to, czy spełniają pojedynczą czy podwójną rolę w przeka-
zywaniu treści. 

Jeśli jedna z dziedzin metafory eksplikacyjnej jest nieznana – oczywiście  
z punktu widzenia ucznia tak jest prawie zawsze – to relacja uzgodnienia między 
dziedzinami musi mieć inny charakter niż w przypadku metafor, w których obie 
dziedziny są dane. W metaforze eksplikacyjnej początkiem procesu uzgadnia-
nia dziedzin – procesu, który ma prowadzić do zrozumienia jednej z nich – nie 
może być zwyczajne podobieństwo. Jasne jest bowiem, że nie sposób znaleźć  
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podobieństwa tam, gdzie jedna z rzeczy pozostaje niewiadomą. Zatem albo nie-
wiadoma nie jest taką całkowicie, albo dochodzenie do wglądu w rzecz nieznaną 
przebiega inaczej niż rozumienie zwykłej metafory. Praktyka nauczycielska wy-
kazuje, że pierwsza z tych sytuacji nie ma miejsca: najczęściej uczeń naprawdę nie 
orientuje się w omawianych zagadnieniach. Pozostaje więc przyjrzeć się drugiej 
opcji i poszukać odpowiedzi na ogólniejsze pytania o to, jak przebiega poznawa-
nie w ogóle oraz jaki udział ma w nim mechanizm metafory. 

Pierwsze rozwiązanie, które nasuwa się prawie automatycznie, zwłaszcza 
zwolennikom podejścia kognitywnego, polega na użyciu terminu rzutowanie 
(odwzorowanie) (mapping). Siatka relacji, zbiór cech itp. w akcie rzutowania 
przenoszone są ze znanego źródła na nieznaną dziedzinę docelową. Dokonuje 
się w ten sposób swoisty transfer analogii. Chociaż wydaje się, że jest to proste  
i że proces taki rzeczywiście może zachodzić, to jednak zarysowany obraz ma 
pewne wady. Mianowicie, taki analogiczny transfer nie rządzi się logiką i nie 
podlega systematyzacji (Wilbers i Duit, 2006). Dlatego metafory stosowane  
w nauczaniu często były nazywane „mieczem obosiecznym” (Glynn, 1989), po-
nieważ wiedza, której dają początek, u studentów jest często inna niż zamierzona 
przez nauczyciela (Harrison i Treagust, 2006).

Czy możliwe jest w przypadku uczenia się przez człowieka wspomniane 
„przelanie” z pełnego w próżnię (tabula rasa), bo takie jest założenie stojące za 
koncepcją rzutowania. Zauważmy ponownie, że mowa jest o „przelaniu”, które 
w praktyce dać może bardzo zróżnicowane efekty, nawet przy wyrównanym po-
ziomie intelektualnym uczniów, co diametralnie odstaje od wyobrażenia pustych 
naczyń napełnianych wodą, jakie powstaje w związku z tym pojęciem. W punkcie 
tym zaczyna być widoczna pewna sprzeczność. Mianowicie rzutowanie łączy się  
z przekazywaniem wiedzy i implikuje jej brak u osoby, której się tę wiedzę przeka-
zuje. Jeśli umysł jest pojemnikiem, to w którymś miejscu jest pusto. Jednocze-
śnie twierdzi się, że każda analogia (i metafora) jest nadbudową nad istniejącymi 
już obszarami wiedzy. Dlatego różne osoby często na bazie tej samej analogii widzą 
różne powiązania. Używają wiedzy istniejącej już wcześniej w umyśle i na jej pod-
stawie zarysowują model relacji między źródłem a dziedziną docelową. Oczywiste 
jest, że uczeń indywidualnie tworzy znaczenie na podstawie usłyszanej metafory 
i generuje własną wiedzę, odrębną od wiedzy pozostałych słuchaczy. W rezultacie 
jego wyjaśnienia są raczej idiosynkratyczne (idiosyncratic) niż zgodne z przyjętymi 
w nauce (Clark, 2006). Zatem aby analogia (i metafora) mogła w ogóle spełnić 
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swą rolę, naczynie nie może być całkiem puste. Wszystko, co w nim się znajdu-
je, może okazać się pomocne w osiąganiu zrozumienia. Zauważmy przy okazji, że  
z punktu widzenia ucznia, bardziej adekwatny jest więc model tworzenia wiedzy.

Dla nauczyciela metafora podana uczniom ma obie dziedziny wypełnione 
treścią propozycjonalną (jest to metafora post-festum) (Wilbers i Duit 2006). 
Uczniowie przeciwnie, czerpią w pierwszej kolejności z innych cech metafory,  
z tego, że pozwala ona myśleć obrazami, daje wyobrażenie (w sensie dosłow-
nym), umożliwia wizualizację opartą na znanych doznaniach związanych z per-
cepcją (metafora heurystyczna). Właśnie dzięki sięganiu do tego, co każdy zna 
najpewniej, do własnych doznań sensorycznych oraz doświadczenia, metafora 
umożliwia uczniom od najmłodszych lat samodzielne budowanie siatki rela-
cji-analogii. „Zatem użycie analogii nie jest po prostu procesem przeniesienia 
pewnych strukturalnych cech [z jednej dziedziny na drugą], lecz jest procesem 
budowy relacji analogicznej, do jakiej zmierza nauczyciel” (Wilbers i Duit 2006, 
s. 37). Na tym tle widać wyraźnie, dlaczego metafory ucieleśnione zajmują szcze-
gólnie uprzywilejowane miejsce jako narzędzia tłumaczenia. Fakt, że doznania 
ludzi są zbliżone, staje się tu gwarancją na podobne i zgodne z intencją uczącego 
rozumienie tłumaczonych zjawisk. Tym samym spełniony jest warunek efektyw-
nej komunikacji, który mówi, że rozumienie metafory wymaga podzielania przez 
rozmówców punktu odniesienia. 

Naukowcy sami propagują metaforę i analogię jako skuteczne metody wy-
jaśniania i sami są mistrzami we wskazywaniu podobieństw między zjawiskami; 
rzeczywiście trudno im dorównać w tworzeniu złożonych siatek powiązań, które 
stanowić mają punkt wyjściowy rozumowania (indukcyjnego) prowadzącego 
do odkrywczych wniosków. Stephen Hawking w swojej słynnej Krótkiej histo-
rii czasu użył kilkudziesięciu metafor, przybliżając astrofizykę i teorię kwantów, 
poprzez odwołania do życia codziennego. Na przykład pisząc o powiększającej 
się przestrzeni, przywołuje obraz nadmuchiwanego balonu, na którym namalo-
wano kropki. Pomaga też nam wyobrazić sobie czarną dziurę, jako ciągnięcie na 
sznurku przed nią olbrzymiej masy, tak jak ciągnie się marchewkę przed osioł-
kiem. A Richard Feynman w swoich wykładach o atomach mówi między innymi,  
że cząsteczki w cieczy poruszają się jak tłum kibiców na meczu, a jeśli powięk-
szymy jabłko do wielkości Ziemi, to atomy w jabłku osiągną wielkość jabłka,  
zaś atom zderzający się z poruszającym się pistonem jest jak piłeczka pingpongo-
wa uderzająca w poruszającą się paletkę. 
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Badania Susan Carey (1991) sugerują, że podobieństwo powierzchowne 
(czyli co do wyglądu) stanowi podstawę analogii i rzutowania, natomiast analogia 
dotycząca procesu pozwala na głębszy wgląd i zrozumienie nowych pojęć. Dzięki 
tym ustaleniom wiemy, które analogie dają się łatwo rozpoznać (te oparte na po-
wierzchownym podobieństwie), a które umożliwiają przyswojenie nowych po-
jęć (złożone, odzwierciedlające proces). Wadą złożonych analogii stosowanych  
w edukacji jest to, że niektórzy studenci przyzwyczajeni do sytuacji (schematu), 
że istnieje tylko jedna dobra odpowiedź, czują się zagubieni wobec wielomode-
lowego opisu danego zjawiska. 

Szukając podobieństw i różnic, zwykle podaje się analogie pozytywne lub 
negatywne (Keynes, 1921). Cechy podzielane przez dwa przedmioty nazywa-
ne są analogią pozytywną; natomiast odrębność nieistotnych cech charakte-
rystycznych wzmacnia analogię negatywną, „Jak analogia pozytywna mierzy 
podobieństwa, tak analogia negatywna mierzy różnice miedzy dwoma obiekta-
mi” (s. 243). John M. Keynes wprowadził jeszcze analogie nieznane – stanowią 
je te cechy, o których nie wiemy, czy należą do analogii pozytywnej czy nega-
tywnej; oraz analogie hipotetyczne – są nimi cechy znane o zjawisku źródłowym  
i hipotetycznie orzekane o zjawisku docelowym. Mary Hesse (1966) nazywa te 
dwie ostatnie neutralnymi. Analogia neutralna jest według autorki szczególnie 
ważna dla odkrycia nowości, a na tym polega praca naukowca i ucznia. Analogia 
neutralna złożona jest z takich aspektów znanych zjawisk, o których nie wiemy,  
czy odnoszą się do zgłębianej dziedziny docelowej. Margines niewiadomej sta-
nowi rezerwuar możliwych analogii pozytywnych i wyznacza pole dalszych od-
kryć. Neutralna analogia jest podstawą i źródłem nowych relacji potencjalnie 
płodnych tak dla rozwoju wiedzy naukowej w skali makro (dla naukowców) jak 
i w skali mikro (dla studentów). 

Hesse utrzymuje, że metafora staje się nośna tylko wtedy, gdy oferuje pewne 
analogie pozytywne między dziedzinami, a jednocześnie wśród analogii nega-
tywnych nie ma żadnych cech istotnych obu dziedzin. Ten drugi warunek sta-
je się kruchy z dwóch powodów. Jak się wydaje, brak jest wyraźnych kryteriów 
ustalania, co jest a co nie jest cechą istotną w każdym możliwym przypadku. Poza 
tym, pamiętać należy, że dziedzina docelowa w metaforze eksplikacyjnej jest  
w trakcie tworzenia, a proces ten przebiega na zasadzie pewnej triangulacji, gdzie 
punktem odniesienia jest dotychczasowa wiedza i doświadczenie. W pewnym 
sensie można powiedzieć, że zawartość pamięci stanowi pomocniczą dziedzi-
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nę, na podobieństwo przestrzeni generycznej (generic space) w teorii amalgamatu 
(blending theory).

Rys. 9.2. Metafora eksplikacyjna (wersja 2)  
Źródło: opracowanie własne

Jak można ocenić wiarygodność czy też przydatność analogii neutralnych? 
Wydaje się, że jedynie na podstawie znajomości analogii pozytywnych i nega-
tywnych. Jeśli nowa relacja zasugerowana przez analogię neutralną jest użytecz-
na, to czy stanowi ona nową wiedzą, czy jest jedynie przeorganizowaniem starej 
wiedzy? 

Bootstrapping

Dotychczas nauczanie poprzez metaforę czy analogię zostało opisane jako 
pewne odwzorowanie (rzutowanie) dziedziny znanej w nieznaną: ta pierwsza 
obfituje w znaczenie, druga jest niejasna. Okazuje się jednak, że człowiek, cho-
ciaż „myśli analogiami”, to jednak wcale nie tak gładko. Gick i Holyoak (1980) 
opisali eksperyment, w którym uczestnicy mieli rozwiązać pewien problem,  
a chwilę wcześniej opowiedziano im o rozwiązaniu innego problemu, przy czym 
owe rozwiązanie z opowieści pasowało na zasadzie analogii do zagadnienia, 
przed którym aktualnie stanęli. Pomimo tego osiemdziesiąt procent biorących 
udział w badaniu nie zdołało samodzielnie dojść do rozwiązania, ponieważ nie 
dostrzegło żadnej wspólnej miary. Fakt ten wytłumaczono rozwarstwieniem pa-
mięci i wynikającą z niego trudnością porównywania informacji zapisanych na 
różnych poziomach. Odkryto, że dokładność odszukania adekwatnych danych  
w pamięci oraz transferu informacji zależy od podobieństwa atrybutów i kontek-
stu, co nie zawsze jest tożsame ze znalezieniem tej struktury, o którą akurat chodzi. 
Doprowadziło to do wniosku, że spontaniczne odkrycie odpowiedniej analogii 

jest mało prawdopodobne. Samo zapoznanie się z podobnymi przypadkami nie 
wystarcza, aby doprowadzić do faktycznego ich porównania (Loewenstein et al., 
1999). Dlatego zaczęto poszukiwać sposobów na dojście do świadomego odnaj-
dywania analogii. Jedną z metod naprowadzania na jej trop jest bootstrapping, 
czyli wzajemne dopasowanie (mutual alignment) (Kurtz et al., 2001). Ma ono 
prowadzić do zrozumienia zjawiska przez ucznia, bez konieczności odwoływania 
się do specjalistycznej wiedzy zapisanej w pamięci. 

Bootstrap (ang.) pierwotnie oznaczało małe skórzane ucho przyszywane  
z tyłu cholewki buta, w celu ułatwienia jego wkładania. O dziwo, wyrażenie to 
okazało się atrakcyjne dla wielu dziedzin technicznych, gdzie zastąpiło słowa: au-
tomatyczny niezależny, samodzielny. I tak w komputerze pierwszy kawałek kodu, 
który uruchamia się tuż po jego włączeniu i który odpowiada za załadowanie resz-
ty programu operacyjnego nazywa się bootstrap loader. W bardziej wyrafinowanej 
wersji bootstrap służy do selekcji i wyławiania z aplikacji tylko takich fragmen-
tów, które użytkownik aktualnie potrzebuje. Termin ten określa także budowanie 
systemu za pomocą niego samego. W przypadku firmy oznacza jej rozwój, bez 
korzystania z pomocy czy zasobów zewnętrznych. W lingwistyce bootstrapping 
pojawił się za sprawą Stevena Pinkera (1984) w odniesieniu do tezy, że dzieci  
posiadają wrodzoną zdolność umysłową do nauki języka, a zwłaszcza jego struk-
tury. Wszystkie te znaczenia bootstrappingu odnaleźć można w kontekście ana-
logii i uczenia. 

Zaproponowana przez Kurtza (Kurtz et al., 2001) technika polega na prze-
ciwstawieniu dwóch sytuacji, które uczniowie (dobrze) znają, a w których będą 
potrafili dostrzec i opisać charakterystyczną strukturę, wyławiając wspólne punk-
ty i relacje. Poszukiwania zacząć się mogą nawet na ślepo, poprzez wskazanie 
przypadkowych par (pozornie) korespondujących ze sobą elementów. Dopie-
ro stopniowo dochodzi się do wyłowienia pasujących do siebie struktur bądź 
ich fragmentów, przy czym o jakości wzajemnego uzgodnienia decyduje liczba 
uzgodnionych elementów oraz relacji, czyli struktura. Ważnym etapem jest wy-
pełnianie luk, które następuje zgodnie z antycypowaną strukturą. Cała procedura 
dała się jasno opisać w ramach teorii odwzorowania struktury (structure mapping 
theory) (m.in. Gentner, 1983; Medin et al., 1993). 

Co ciekawe, tam gdzie wskazanych zostało wiele podobieństw, dostrzegano 
też liczne różnice. I przeciwnie, małej ilości podobieństw towarzyszyło niewie-
le różnic tak, jakby ludziom łatwiej było zauważać różnice w podobnych obiek-

ZNANE 
ŹRÓDŁO



kognitywistyka        183

   Rozdział 9. Metafory w edukacji  

jest mało prawdopodobne. Samo zapoznanie się z podobnymi przypadkami nie 
wystarcza, aby doprowadzić do faktycznego ich porównania (Loewenstein et al., 
1999). Dlatego zaczęto poszukiwać sposobów na dojście do świadomego odnaj-
dywania analogii. Jedną z metod naprowadzania na jej trop jest bootstrapping, 
czyli wzajemne dopasowanie (mutual alignment) (Kurtz et al., 2001). Ma ono 
prowadzić do zrozumienia zjawiska przez ucznia, bez konieczności odwoływania 
się do specjalistycznej wiedzy zapisanej w pamięci. 

Bootstrap (ang.) pierwotnie oznaczało małe skórzane ucho przyszywane  
z tyłu cholewki buta, w celu ułatwienia jego wkładania. O dziwo, wyrażenie to 
okazało się atrakcyjne dla wielu dziedzin technicznych, gdzie zastąpiło słowa: au-
tomatyczny niezależny, samodzielny. I tak w komputerze pierwszy kawałek kodu, 
który uruchamia się tuż po jego włączeniu i który odpowiada za załadowanie resz-
ty programu operacyjnego nazywa się bootstrap loader. W bardziej wyrafinowanej 
wersji bootstrap służy do selekcji i wyławiania z aplikacji tylko takich fragmen-
tów, które użytkownik aktualnie potrzebuje. Termin ten określa także budowanie 
systemu za pomocą niego samego. W przypadku firmy oznacza jej rozwój, bez 
korzystania z pomocy czy zasobów zewnętrznych. W lingwistyce bootstrapping 
pojawił się za sprawą Stevena Pinkera (1984) w odniesieniu do tezy, że dzieci  
posiadają wrodzoną zdolność umysłową do nauki języka, a zwłaszcza jego struk-
tury. Wszystkie te znaczenia bootstrappingu odnaleźć można w kontekście ana-
logii i uczenia. 

Zaproponowana przez Kurtza (Kurtz et al., 2001) technika polega na prze-
ciwstawieniu dwóch sytuacji, które uczniowie (dobrze) znają, a w których będą 
potrafili dostrzec i opisać charakterystyczną strukturę, wyławiając wspólne punk-
ty i relacje. Poszukiwania zacząć się mogą nawet na ślepo, poprzez wskazanie 
przypadkowych par (pozornie) korespondujących ze sobą elementów. Dopie-
ro stopniowo dochodzi się do wyłowienia pasujących do siebie struktur bądź 
ich fragmentów, przy czym o jakości wzajemnego uzgodnienia decyduje liczba 
uzgodnionych elementów oraz relacji, czyli struktura. Ważnym etapem jest wy-
pełnianie luk, które następuje zgodnie z antycypowaną strukturą. Cała procedura 
dała się jasno opisać w ramach teorii odwzorowania struktury (structure mapping 
theory) (m.in. Gentner, 1983; Medin et al., 1993). 

Co ciekawe, tam gdzie wskazanych zostało wiele podobieństw, dostrzegano 
też liczne różnice. I przeciwnie, małej ilości podobieństw towarzyszyło niewie-
le różnic tak, jakby ludziom łatwiej było zauważać różnice w podobnych obiek-
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tach (Gentner i Markman, 1994). Zależności te potwierdził eksperyment Kurtza 
(Kurtz et al., 2001), w którym porównano obiekty dobrze znane: patelnię, na 
której smaży się naleśnik oraz filiżankę kawy, w której pływa kostka lodu, a te-
matem ewentualnej lekcji miał być przepływ ciepła. Wykazano przy okazji, że 
korelacje te można celowo wykorzystać w nauczaniu, mianowicie znalezienie 
na początek wielu różnic pomaga w odkryciu równie wielu podobieństw (w po-
danym badaniu w grupie, która znalazła 165 różnic między patelnią a kubkiem  
z kawą, 48% badanych użyło kluczowych terminów dla przepływu ciepła;  
w grupie, która nie miała takiego zadania tylko 23%, s. 432). Wydaje się, że bo-
otstrapping jest analogią towarzyszącą i jednocześnie analogonem dla schematu  
w wersji (1) przedstawionego na samym początku. 

Metoda bootstrappingu pozwala uniknąć opisanej powyżej sprzeczności, 
którą da się wyrazić pytaniem: jak można snuć analogie między obiektami, gdy 
jeden jest nieznany? Mianowicie możliwe jest to dzięki analogii towarzyszącej, 
którą nauczyciel zręcznie podsuwa uczniom. Jak widać, to ona pełni rolę dziedzi-
ny źródłowej, a to co braliśmy dotychczas za pełną analogię (Rys. 9.1) okazało 
się jedynie jej fragmentem, tj. dziedziną docelową. Takie spojrzenie na metaforę 
eksplikacyjną uwalnia również od konieczności odwoływania się do ogólnych 
zasobów pamięci, które, jak wykazano, pozwalają na zrozumienie nowej wie-
dzy w stopniu zbyt małym, aby móc uznać, że stanowią składnik nieodzowny  
w tym procesie (zatem druga wersja schematu metafory ekplikacyjnej (Rys. 9.2) 
przedstawia hipotezę, która się nie potwierdziła). Najbardziej prawdopodobny 
mechanizm wyjaśniania przedstawia trzecia wersja (Rys. 9.3).

DZIEDZINA ŹRÓDŁOWA                 DZIEDZINA DOCELOWA

Rys. 9.3. Metafora ekplikacyjna (werja 3); bootstrapping  
Źródło: opracowanie na podstawie Kurtz et al., 2001

NIEZNANY
CEL

ZNANE
ŹRÓDŁO

ZNANE
ŹRÓDŁO

ZNANE
ŹRÓDŁO



kognitywistyka        185

   Rozdział 9. Metafory w edukacji  

Metafory wizualne na przykładzie radiologii

 Na tle powyższych rozważań, sposób działania metafor wizualnych, jako narzędzia 
stosowanego w edukacji, wyda się niezwykle prosty: dostrzeżenie podobieństwa kształtu, 
barwy czy faktury nie nastręcza trudności. Metafory wizualne mają na celu doprowadzić do 
zrównania dwóch niezwiązanych ze sobą obiektów; oprócz wielu innych funkcji, służą z po-
wodzeniem jako technika ułatwiająca rozpoznanie i zapamiętanie kształtów zdrowych i cho-
rych organów w nauce anatomii oraz we współczesnej diagnostyce obrazowej. Nic dziwnego, 
że spośród różnych dyscyplin naukowych szczególnie licznymi metaforami wizualnymi ce-
chuje się radiologia. Stephen R. Baker i Luke Partyka (2012) znaleźli 249 metafor w tekstach 
radiologicznych (na 375 metafor znalezionych w tekstach z różnych dyscyplin medycznych  
w tym radiologii, np.: 14 w pediatrii, 25 internie i 3 ortopedii). Interpretacja obrazu i zna-
czenie tego, co widać, jest często odczytywane dzięki skojarzeniu z wcześniej oglądanymi 
obrazami. Symulakr8 organów zdrowych i chorych szczególnie nadaje się do interpretacji 
opartej na pojęciach pochodzących z innych dziedzin wiedzy. 
 Ciekawe jest zobaczenie, jakimi czasami wyszukanymi drogami chodziły skojarzenia 
ich twórców: praktyka stosowana od zawsze: szukanie skojarzeń poza samą anatomią: na 
przykład wygląd gruczołu tarczycy – thyroid – gr. przypominający tarczę (Rys. 9.4a).

                                               a.                                             b.

Rys. 9.4. a. gruczoł tarczycy; b. achalazja mięśnia
Źródło: ilustracje na podstawie zdjęć radiologicznych C. Twardowski

 Dziób ptaka lub ogon szczura (Rys. 9.4b), to powszechnie stosowane terminy w opisie 
typowej achalazji (zaniku mięśni gładkich). Przyjęcie takiej terminologii służy szybkiemu 
rozpoznawaniu istotnych informacji na obrazach radiologicznych.
 Pomimo funkcji ułatwienia rozpoznania, niektóre metafory z radiologii wymagają roz-
ległej wiedzy, jak kapelusz doży w zachyłku Morrisona;

8   Symulakr, symulakrum – (łac. simulacrum „podobieństwo, pozór”) obraz, który jest czystą 
symulacją, pozorującą rzeczywistość albo tworzącą własną rzeczywistość. Również obiekt 
materialny wyobrażający istotę żywą, nadprzyrodzoną i fantastyczną w ich trójwymiarowym 
kształcie.
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Rys. 9.5. Kapelusz doży

Ilustracje na podstawie zdjęć radiologicznych C. Twardowski  
Źródło: https://snappygoat.com/s/?q=doge+hat" \l "2b14647151ecfac655341c18a-

81276219510a96f,2,1888" https://snappygoat.com/s/?q=doge+hat#2b14647151ecfac-
655341c18a81276219510a96f,2,1888. (dostęp: 14.01.2017)

albo loki Meduzy na określenie splątanych żył (Meduza, jedna z trzech Gorgon, zamiast 
włosów miała węże), czy śledziona Seurata – obraz plam na uszkodzonej śledzionie nawią-
zujący do pointylizmu francuskiego malarza impresjonistycznego George’a Seurata.

Rys. 9.6. Włosy Medei i śledziona Seurata

Ilustracje na podstawie zdjęć radiologicznych C. Twardowski  
Źródło: By Livioandronico2013 (własna praca) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/

licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons; https://www.google.pl/search?q= 
Seurat+painting&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a-
hUKEwixprihkMf TAhVBQZoKHapjB94Q_AUICigB&biw=1366&bih=657" \l 

"imgrc=j3_oTkE4WNR_3M" https://www.google.pl/search?q=Seurat+painting&client=fi-
refox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixprihkMf TAhVBQZoKHapj-
B94Q_AUICigB&biw=1366&bih=657#imgrc=j3_oTkE4WNR_3M: (dostęp: 14.12.2017)

Radiologia ma bogatą bazę metafor wizualno-werbalnych – jako takie przynoszą złożone 
powiązania między różnymi dziedzinami i wielość znaczeń. Sami radiolodzy podkreślają, że 
metafora jest niezmiernie potrzebna, aby przyswoić sobie umiejętność diagnostyki obrazowej. 
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Pedagogiczne demaskowanie metafor

Wszyscy wychowawcy powinni umieć rozpoznać założenia stojące u pod-
staw propagowanej przez nich moralności i etyki. Dobrze by było, gdyby potra-
fili dostrzec metafory stanowiące część tych założeń. Nie jest to jednak łatwe.  
W tym celu można uciec się do pewnych specjalnych technik. Jedna z nich  
polega na podważaniu metafory, która jest mocno w danej dziedzinie zakorze-
niona, w ten sposób, że znajduje się jej słabe punkty (breakdown) (Warnick, 
2004, s. 278). Do takich mocno ugruntowanych metafor należy niewątpliwie 
metafora technologiczna. Jej zastosowanie w stosunku do społeczeństwa generu-
je pytanie o wartość człowieka, który z powodu choroby zaczyna funkcjonować 
coraz gorzej albo wcale nie jest w stanie podejmować codziennych obowiązków.  
Jest to punkt, w którym metafora się załamuje. I widać, że analogia do maszyny 
nie pozwala na znalezienie adekwatnych kryteriów oceny tej sytuacji i podjęcia 
odpowiednich działań. 

Innym sposobem konfrontacji z metaforą może być tzw. odwrócenie po-
rządku (organizational reversal) (Warnick, 2004, s. 278). Najłatwiej prześledzić 
działanie tej strategii na przykładzie kolejki – a raczej ustawiania się w kolej-
kę – podanym przez Warnicka. Często uczniowie tworzą kolejkę do okienka, 
gdzie wydawane są obiady. Zasada jest wówczas jasna: kto pierwszy ten lepszy.  
Należy więc być szybszym od innych, aby zjeść obiad na preferencyjnych wa-
runkach: mieć na to najwięcej czasu, wybrać stolik, przy którym chce się usiąść, 
a czasem mieć po prostu ciepły, a nie letni, posiłek. Z drugiej strony w kolejkach 
nie stoją osoby naprawdę uprzywilejowane czy ważne, jedynie zwykli obywa-
tele. Jeśli ze „stania w kolejce’ uczynimy dziedzinę źródłową w dowolnej me-
taforze, to przeniesiemy konotację wskazującą na przeciętność i jednocześnie 
prędkość (ustawiania się) stanie się zaletą – metafora konceptualna: szybszy 
jest lepszy. W celu zniwelowania działania siły tej metafory, można praktycz-
nie zacząć nagradzać osoby ustawione na końcu kolejki. Praktycznie sprowa-
dzić to można do odwrócenia kolejności, czyli do przestawienia osób z końca  
na początek.

Kolejna metoda demaskowania metafor sprowadza się do znalezienia al-
ternatywnej metafory, co często nie jest łatwe, zwłaszcza w stosunku do głębo-
ko zakorzenionych w języku metafor konceptualnych. Porównywanie dwóch 
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rywalizujących ze sobą metafor jest niewątpliwie sposobem na to, aby usu-
nąć ich nadmierny, nieadekwatny wpływ na nasz stosunek do rzeczywistości.  
W poprzednich rozdziałach przytoczonych już zostało wiele przykładów two-
rzenia rywalizujących ze sobą metafor, ale w kontekście nauczania warto może 
podać cytat z Sokratesa: „Edukacja to rozpalanie płomienia, a nie napełnianie 
naczynia”. 
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ROZDZIAŁ 10

PERSWAZJA I METAFORA

Magiczne działanie słów nie ma nic wspólnego z magią, ale 
przejawia się w sposobie, w jaki wpływają one na umysły tych, 
którzy je używają.

Aldous Huxley

Można za Huxleyem (1962) powtórzyć, że język kształtuje myślenie, ukie-
runkowuje uczucia, kieruje wolą i działaniem. Co więcej, nasze postępowanie  
i charakter w dużej mierze są określane przez słowa, których sami używamy i któ-
re padają wokół nas. Całe morze wypowiedzi, w którym jesteśmy nieustawicz-
nie kąpani od dzieciństwa aż do tej pory, perswaduje nam, kim mamy być, co 
mamy robić, a czego się wyrzec. Aż w końcu sami tego chcemy! Kiedy raz uznało 
się metaforę za wszechobecną w języku, trudno uważać ją za niewinną w owym  
procesie perswazji. 

Zatem to nie przypadek, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat oba zja-
wiska spotkały się z rosnącym zainteresowaniem i zrobiły karierę: dostrzeżo-
no powszechność występowania zarówno perswazji jak i metafor. Od czasów  
I wojny światowej i wraz z rozpowszechnieniem mediów zaczęto zwracać więk-
szą uwagę na techniki propagandy i perswazji. Wydaje się, że sukces propagan-
dowy hitlerowskich Niemiec był czynnikiem inicjującym regularne badania  
nad tą tematyką.9  

9   Ostatnio powstały kierunki studiów poświęconych perswazji (np. Master’s Communication 
Science: Persuasive Communication na Uniwersytecie w Amsterdamie). Z drugiej strony 
refleksja filozoficzna nad językiem, metodologią nauk oraz rozwój psychologii poznawczej  
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Czym jest perswazja?

Znalezienie jak najbardziej adekwatnej odpowiedzi na pytanie o związek 
metafory z perswazją wymaga uprzedniego zdefiniowania tych pojęć. Metafora 
już została omówiona, pozostaje teraz przyjrzeć się perswazji. 

W najszerszym rozumieniu perswazja jest oddziaływaniem na odbiorców  
w celu ukształtowania lub zmiany ich przekonań, nastawienia, intencji, motywacji 
bądź działania; ogólnie w celu wywołania określonej reakcji. Tak szerokie ujęcie 
nie determinuje, czy cele odbiorcy i nadawcy są zgodne (niezgodne); ujawnio-
ne (zatajone) przed odbiorcą; korzystne (niekorzystne) dla odbiorcy. Według 
Gartha S. Jowetta i Victorii O’Donnell (2006) perswazja jest interaktywną formą 
komunikacji nastawioną na spełnienie potrzeb zarówno nadawcy jak i odbiorcy. 
Perswazja przeciwstawiona jest propagandzie, której celem jest uzyskanie takiej 
odpowiedzi lub reakcji, która odpowiada nadawcy. Wiele jest odmian perswazji, 
w zależności od celu i użytych sposobów wpływania na odbiorcę – szczególną 
stanowi manipulacja.

Studium manipulacji jako oddziaływania na trzech płaszczyznach: języko-
wej, umysłowej i społecznej, przedstawił między innymi Teun van Dijk (2006). 
Dla niego manipulacja jest po pierwsze społeczną formą nadużycia siły prowa-
dzącą do nierówności społecznych; po drugie jest kognitywną kontrolą umysłu 
ingerującą w procesy rozumienia i tworzącą uprzedzenia oraz ideologie; i po 
trzecie jest interakcją dyskursywną, czerpiącą z wszelkich form dyskursu ideolo-
gicznego (np. z wyolbrzymiania). Zauważa on również, że „manipulacja” staje 
się kategorią z punktu widzenia obserwatora, a nie bezpośrednich uczestników 
dyskursu – mało kto przyzna się wprost do manipulowania albo do bycia ofia-
rą manipulacji. Istotna różnica między perswazją a manipulacją polega na tym,  
że w przypadku tej pierwszej obie strony są wolne i mogą swobodnie wybierać 
przekonania i działania zależnie od tego, czy akceptują przedstawione argumenty. 
W manipulacji rola odbiorców jest pasywna, są oni ofiarami, które nie rozumieją  

i kognitywistyki pomogły dostrzec, że metafory są istotą, głównym algorytmem naszego my-
ślenia, a język naturalny obfituje w (żywe i martwe) metafory. O popularności metaforologii 
również świadczy obecność poświęconych jej kursów na bardzo wielu uniwersytetach na 
całym świecie. Jeżeli język jest przesycony metaforami, to nie może dziwić fakt, że teoretycy 
perswazji doceniają również perswazyjne oddziaływanie metafor.
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prawdziwych intencji nadawcy, ani nie są w stanie w pełni przewidzieć konse-
kwencji przyjmowanych przekonań, nastawień czy podejmowanych działań.  
Zatem manipulacja polega na działaniu wbrew świadomej woli i interesom od-
biorcy a na korzyść nadawcy. 

Nasuwa się zasadnicze pytanie: kiedy różne formy perswazji przynoszą pożądany skutek? 
Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dały oczekiwane efekty? Badania i eksperymenty 
opisane przez Elliota Aronsona obrazują, że nie jest obojętne kto, w jakiej sytuacji, jakimi 
środkami się posługuje i przed jakim odbiorcą.

Kwestią pierwszorzędną jest wiarygodność nadawcy. Aronson (1963) dowodzi, że jed-
nym ze skuteczniejszych sposobów zwiększenia własnej wiarygodności jest wysuwanie 
twierdzeń niezgodnych z własnym interesem oraz niejako udawanie, że nam wcale nie za-
leży na tym, aby na odbiorcę wpływać. Chcąc więc np. przekonać kogoś do skorzystania  
z naszego biura rachunkowego wskazane jest przyznanie, że cena usług ostatnio wzrosła 
lub że konkurencja jest równie dobra. Zwiększymy swoją wiarygodność, gdy rozmowa na 
ten temat odbywać się będzie w sytuacji niezobowiązującej, prywatnej, niejako przy okazji.

Drugim warunkiem skuteczności perswazji jest atrakcyjność (Mills i Aronson, 1965).  
Zasada ta z powodzeniem wykorzystywana jest w reklamach, w których do zakupu produk-
tu namawiają znani sportowcy, aktorzy, artyści, czyli osoby powszechnie lubiane i podziwia-
ne. Atrakcyjność własną można zwiększyć poprzez odpowiedni ubiór (schludny, elegancki, 
który wyraża szacunek wobec odbiorcy) oraz utożsamianie się z odbiorcą (np. przyznając, 
że kiedyś również byliśmy w podobnej sytuacji, przeżywaliśmy podobne problemy, podej-
mowaliśmy takie same decyzje).

Środki perswazyjne można też ułożyć w szereg: od jawnych, otwarcie oddziałujących, 
tzn. takich, których oddziaływanie jest widoczne dla odbiorcy, do najbardziej ukrytych, 
działających w sposób niezauważalny – oczywiście na odbiorcę nieznającego konkretnych 
technik. Choć przyznać trzeba, że istnieją też techniki grające na emocjach i odruchach, któ-
re oddziałują automatycznie pomimo ich znajomości. To trochę jak tytułowy zakaz z książki 
Lakoffa: Nie myśl o słoniu, który natychmiast przywodzi na myśl to zwierzę (2004/2008). 

Korzenie

Metafora i perswazja zdają się mieć podobne historyczne etapy rozwoju.  
Arystoteles widział związek między nimi i poświecił im te same księgi: Retorykę  
i Poetykę. Co ciekawe, w dobie racjonalności sztuka przekonywania zawężona zo-
stała do argumentacji, a metafora oddelegowana do poezji i literatury. Powszech-
ne było (i wciąż jest) przekonanie, że jedyną funkcją metafor jest dekoracja  
i rozrywka.
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Arystoteles pierwszy pytał o to, w jaki sposób metafory przekonują, co je 
odróżnia w tym aspekcie od mowy dosłownej i jakie jej specyficzne cechy umoż-
liwiają pełnienie takiej roli? Z jego spostrzeżeń przytoczę tylko te, które najwy-
raźniej, moim zdaniem, świadczą o tym, że był on prekursorem współczesnych 
badań na temat perswazyjnej siły oddziaływania metafor. Co więcej, analiza me-
tafor przedstawiona w Retoryce wyznacza pewne kierunki badań i odpowiedzi 
również dla dzisiejszych badaczy.

Przede wszystkim, dla starożytnego filozofa, metafora jest elementem sztuki 
prawniczej, lexis. Jednak fakt ten uznaje on za godny pożałowania, ponieważ uwa-
ża, że zwracanie uwagi na styl, a więc i na metaforę, jest konieczne w kontekście 
dysputy prawniczej tylko ze względu na korupcję życia politycznego (1403b 34, 
1404a 5). Tak otwarcie wyrażone ubolewanie świadczy o tym, że uważał meta-
forę za skuteczne narzędzie perswazji. Skuteczność przekonywania za pomocą 
metafor łączy on z trzema zaletami tej figury retorycznej:

–  przyjemność (hedu); 
–  jasność (saphes); 
–  obcość (xenikon) (element zaskoczenia).
Dla Arystotelesa „właśnie przenośnia stanowi o jasności, wdzięku i wytwor-

ności stylu” (1405a 8). Dalej Arystoteles daje wskazówki praktyczne: „Chcąc po-
chwalić swój przedmiot trzeba czerpać przenośnie10 z tego, co wchodząc w zakres 
tego samego pojęcia rodzajowego, odznacza się większą szlachetnością, chcąc 
natomiast zganić z tego, co gorsze”. Obcość – zaskoczenie – zagadka są zaletami 
stylu, a nie czymś, co jedynie należy tolerować jako nieunikniony aspekt metafory.

W jaki sposób według Arystotelesa charakterystyczne cechy metafory przy-
czyniają się do udoskonalenia sztuki retoryki? Obcość (dziwność) w sposób bez-
pośredni wnosi przyjemność. Ta cecha jednak może stać w konflikcie z drugą:  
z jasnością. Napięcie powstające między poszczególnymi zaletami metafory sta-
nie się mniej kłopotliwe, gdy umieszczone zostanie w szerokim kontekście retory-
ki, gdzie na innym poziomie, jak pisze Arystoteles, sama jasność stoi w konflikcie 
z celami tej sztuki. Ważny jest element przyjemności, która wycisza podejrzenia 
i pobudzając wyobraźnię pomaga wejść w czyjś punkt widzenia. Przyjemność 
towarzyszy metaforze cały czas. To ruch duszy, czyni nas bardziej podatnymi, 
ułatwia skupienie uwagi i zabawę ideami. Przyjemność sprawia, że zaczynamy  

10   W oryginale gr. μεταφορά.
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badać implikacje pewnych porównań w sposób, który w innym wypadku nie miał-
by miejsca. Na dodatek odbiorca czyni to chętnie, bo właśnie dla przyjemności.  
W ten sposób metafora zmienia treść myśli i działanie umysłu. Przyjemność po-
woduje najpierw, że uczymy się czegoś, a potem wywołuje w nas pragnienie pod-
jęcia określonych działań. Przyjemność nas rozbraja. 

Podążanie za mówiącym, który posługuje się mową przenośną wymaga 
od nas zaufania i przekonania, że cieszymy się w tym względzie wzajemnością.  
Zatem ktoś, kto szuka zaufania rozmówcy nie powinien ujawniać, jak wiele ko-
rzyści będzie czerpał z jego pozytywnego nastawienia. Podsumowując: Arysto-
teles wskazuje, że dzięki metaforze uzyskujemy łatwość uczenia się, zwiększamy 
przyjemność i poprzez element zagadki, także zainteresowanie – więc sam fakt jej 
użycia stanowi już zabieg perswazyjny. 

Badania Sopory i Dillarda

Poniżej streszczone zostaną wyniki badań Pradeepa Sopory i Jamesa Dillar-
da (2002a) nad następującymi kwestiami:
1.  Czy rzeczywiście wiemy, że metafora jest skuteczna w perswazji?
2.  Czy umiemy opisać proces, który prowadzi do perswazyjnego oddziaływa-

nia metafory?
3.  Czy istnieje związek między różnymi rodzajami metafor a rodzajem i siłą 

perswazji? 
4.  Jakie są warunki skuteczności perswazyjnego użycia metafor?

Ad 1: Wpływ metafory na postawę odbiorcy  
i wiarygodność nadawcy 

Sopory i Dillard analizują szereg eksperymentów i podsumowują ich wyniki 
w dziewięciu punktach, które przytoczone są poniżej:
1.  Metafora zmienia w większym stopniu postawę odbiorcy niż ta sama treść 

przekazana w sposób dosłowny.
2.  Użycie jednej metafory powoduje większą zmianę postawy niż wielu me- 

tafor.
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3.  Metafory rozgałęzione (extended) powiększają zmianę postawy – metaforę 
rozgałęzioną stanowi pewna liczba metafor mających wspólną podstawę, 
czyli dziedzinę źródłową.

4.  Większy wpływ mają metafory występujące na początku tekstu.
5.  Lepsza znajomość dziedziny docelowej metafory zwiększa jej wpływ na po-

stawy.
6.  Świeże metafory wpływają mocniej niż znane.
7.  Metafory usłyszane mają przewagę nad przeczytanymi.
8.  Niska początkowa wiarygodność wzrasta po użyciu metafory bardziej niż 

początkowo wyższa wiarygodność.
9.  Stosowanie metafor podnosi ocenę nadawcy, a zwłaszcza postrzeganie jego 

dynamizmu. Dynamizm jest jednym z trzech komponentów wiarygodności, 
obok kompetencji i charakteru.

Ad. 2: Co prowadzi do perswazyjnego oddziaływania metafor?

W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób metafory realizują 
funkcje perswazyjną, Sopory i Dillard przyjrzeli się najpierw możliwym wyja-
śnieniom procesu rozumienia metafor, aby odnaleźć w nich „miejsce” na działa-
nia perswazyjne. Cztery wydają się najbardziej znaczące:
1.  Dominacja znaczenia dosłownego (np.: Beardslaey, 1962; MacCormac, 1985; 

Searle, 1980).
Metafora jest dosłownie fałszywa albo sprzeczna logicznie, jest anomalią  

semantyczną. W jej przypadku rozumienie metafory przebiega w trzech etapach:
a)  zrozumienie warstwy dosłownej;
b) sprawdzenie, czy znaczenie dosłowne ma sens – znalezienie anomalii;
c)  szukanie znaczenia alternatywnego. 
Według Mac Cormaca, kiedy słuchacz napotyka anomalię semantyczną, 

powstaje w nim napięcie poznawcze wraz z chęcią, aby to napięcie zredukować. 
Znalezienie znaczenia niedosłownego niweluje anomalię i tym samym znosi na-
pięcie. W świetle takiego ujęcia metafora jest anomalią języka, a dosłowność czy 
metaforyczność są wyłącznie kwestią etapu interpretacji.
2.  Nierównowaga cech istotnych (salience imbalance) (Ortony, 1979; 1980).

Wyrażenie metaforyczne postaci „A jest B” rozumiane jest w ten sposób,  
że najpierw tworzy się podstawę tzn. zbiór wspólnych atrybutów. Te atrybuty, 
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które są mało istotne dla dziedziny docelowej, są jednocześnie wysoce istotne dla 
źródła, np. Encyklopedia jest kopalnią złota (wartościowy kruszec, kopać).
3.  Odwzorowanie struktury (m.in. Gentner, 1982; 1989).

Modelem pamięci jest siatka skojarzeń. Metafora to stwierdzenie, że struktu-
ra relacyjna normalnie charakteryzująca jeden obszar może być stosowana w od-
niesieniu do innego obszaru. Tu podkreśla się, że metafora niesie za sobą system 
wiedzy, a nie zbiór niezależnych cech czy faktów. Usiłując zrozumieć metaforę 
ludzie odwzorowują relacje, a nie jej poszczególne części. 
4.  Struktura konceptualna (m.in. Johnson, Lakoff 1987; Lakoff, Turner 1989; 

Gibbs 1994).
Metafora zdefiniowana jest jako proces myślowy, jest rozumieniem i do-

świadczaniem jednego rodzaju rzeczy w kategoriach innego rodzaju rzeczy.  
W wyniku procesu metaforycznego, pamięć długoterminowa zorganizowa-
na jest w postaci systemu zależności metaforycznych lub odwzorowań między 
różnymi obszarami doświadczenia. Odwzorowania te nazywane są metaforami 
konceptuanymi. Na przykład metafora konceptualna relacja to podróż 
oznacza systemodwzorowań między dziedziną relacji a dziedziną podróży, co  
wyrażają zdania:

Nasz związek wyszedł na prostą.
Nasz związek jest na zakręcie. 
Toczy się równo, gładko, z górki.
Utknęliśmy, dotarliśmy donikąd.

Teorie tłumaczące perswazyjną funkcję metafor

Sopory i Dillard wymieniają kilka teorii tłumaczących perswazyjną funkcję 
metafor:
1. Przyjemność – ulga (np.: Bowers i Osborn, 1966; Reinsch, 1974).

W tym ujęciu metafora jest semantyczną anomalią i rozpoznanie jej jako ta-
kiej prowadzi do napięcia, które z kolei opada, gdy zostaje odkryte znaczenie me-
taforyczne. W literaturze poświęconej perswazji poszczególne etapy tego procesu 
nazywane są: (1) percepcja błędu; (2) konflikt; (3) rozwiązanie. Rozwiązanie 
przynosi w jednej wersji ulgę, w innej przyjemność. Nagroda, gratyfikacja w po-
staci ulgi bądź przyjemności sprawia, że znaczenie metafory ulega wzmocnieniu, 
a także ocena z nią związana ulega wzmocnieniu. 
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Brakuje bezpośrednich danych eksperymentalnych, które potwierdziłyby 
taki efekt wzmocnienia poprzez przyjemność. Są natomiast badania podważają-
ce tezę o pierwszeństwie interpretacji warstwy dosłownej. Jak się okazało, ludzie 
rozumieją znaczenie metafor, pomijając fazę stwierdzania, że mają do czynienia  
z wadliwą semantyką wypowiedzi. Ponieważ wówczas zrozumienie metafory zaj-
mowałoby więcej czasu niż zrozumienie zdania dosłownego, a tak nie jest. 
2.  Poprawa wiarygodności nadawcy (np. Bowers i Osborn, 1966).

Ci, którzy używają metafor mają stać się bardziej wiarygodni i tym samym 
osiągać lepszy efekt w perswazji. Podniesienie wiarygodności spowodowane może 
być, po pierwsze uznawaniem metafor za objaw kreatywności, czy – jak twierdził 
Arystoteles – geniuszu, czyli rzadkich zdolności, co słusznie może wywoływać 
podziw. Po drugie metafora ujawnia podobieństwa wcześniej niedostrzeżone, co 
wzbudza zainteresowanie, które z kolei wywołuje stan przyjemności. Podziw oraz 
przyjemność wiążą się oczywiście z wiarygodnością. 

Jednak założeniu, że metafora jest czymś wyjątkowym i wymaga geniuszu 
sprzeciwia się obserwacja, że jest ona zarazem powszechna czy wręcz normalna 
jako istota naszego myślenia. Ponadto badania nie potwierdziły też, żeby użycie 
metafor w sposób znaczący zwiększało wiarygodność mówiącego. 
3.  Źródło poznania (np. Guthrie, 1972).

Niektóre teorie na temat metafory i perswazji zakładają, że rozumienie me-
tafor wymaga większych zasobów poznawczych niż rozumienie języka dosłow-
nego. Proces rozumienia metafor łączy się z uruchomieniem wielu skojarzeń,  
co prowadzi do „przeciążenia obwodów”. Aby oddalić lub wykluczyć przekazy-
waną treść, używanych jest w rezultacie wiele zasobów poznawczych. W wyniku 
tego przeciążenia i „braku miejsca oraz wolnych mocy przerobowych” mniejszy 
jest sprzeciw i kontrargumentacja, a większa zgoda. 
4.  Stymulowane opracowanie (stimulated elaboration).

Pogląd ten łączy się z dwiema różnymi teoriami. Z jednej strony Hitchon 
(1991) odwołuje się do pojęcia nierównowagi cech istotnych Ortony’ego.  
Zauważa, że tworzenie bazy atrybutów wspólnych dla obu zestawionych dziedzin, 
wymaga opracowania atrybutów istotnych dla jej podstaw, a co za tym idzie ich 
oceny, swoistego wyważenia (valence). Proces opracowywania prowadzi do wy-
generowania większej ilości myśli oceniających czy raczej ważących istotność 
atrybutów, a więc do większej valencji, a co za tym idzie – do skuteczniejszej  
perswazji. 
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Z drugiej strony Whaley (1991) odwołał się do teorii odwzorowania struk-
tury Gentnera i wysunął przypuszczenie, że rozumienie analogii stymuluje my-
ślenie poprzez skupienie się na podobnych dla obu dziedzin relacjach (raczej 
niż atrybutach). Większa ilość związków semantycznych wymaga większego  
opracowania treści wiadomości. A to z kolei zwiększa perswazję. Według Wha-
leya niektóre typy analogii funkcjonują jako argumenty, które wymagają więk-
szego nakładu pracy niż język dosłowny. Główną zmienną w tym podejściu jest 
ilość myśli wytwarzana w reakcji na metaforę. I znów eksperymenty nie potwier-
dziły tezy, że język metaforyczny generuje więcej myśli niż język dosłowny11. 

Pomimo braku pozytywnych wyników badań, może jeszcze być tak, że 
szczególnego opracowania wymaga jakiś inny czynnik związany z typem języka 
(motivational resonans view) (Ottati et al., 1999), mianowicie język metaforyczny 
wywołuje większe zainteresowanie niż język literalny, powiększając w ten sposób 
motywację do bardziej systematycznego opracowania przekazu. Motywacja ta 
określona jest siłą argumentu oraz stopniem zainteresowania tak, że metafora re-
zonuje z wcześniejszymi upodobaniami odbiorcy. Wówczas im wkład pracy jest 
większy, tym większa jest siła oddziaływania perswazji. Tym razem eksperymen-
ty potwierdzają tę hipotezę.

Może też być tak, że metafora językowa ułatwia i pobudza myślenie, jednak 
nie ma ono charakteru językowego – propozycjonalnego. I tak Coulson i Oakley, 
(2006), bazując na teorii amalgamatu (theory of conceptual blending) Fauconnera 
(1994) i Fauconniera, Turnera (1998) stwierdzają, że rozumienie komunikatu 
perswazyjnego wymaga większego opracowania, ale samo „opracowanie” rozu-
mieli jako symulację sytuacji opisywanej.

Wskazuje się też na to, że metafory niewątpliwie wymagają większej wy-
obraźni i angażują procesy umysłowe uparte na obrazach. 

11   Autorzy odwołują się do szeregu prac doktorskich: Morgan 1997; Sopory, 1999 oraz do Mit-
chell, Badzinski, Pawlowski, 1994.
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Ad. 3. Czy istnieje związek między różnymi rodzajami metafor  
a rodzajem i siłą perswazji?

Read et al. (1990) uważają, że metafora przyczynia się do poprawy struktu-
ry i układu argumentów w stosunku do języka dosłownego, oferując nadrzędną 
organizację. Metafora wywołuje więcej skojarzeń semantycznych, a kolejne argu-
menty, gdy są połączone wspólnym tłem metaforycznym, stają się bardziej spójne 
oraz wyraziste. Tym samym siła perswazji wypowiedzi metaforycznej jest więk-
sza niż dosłownej. I rzeczywiście, badania potwierdzają, że metafory zwiększają 
skuteczność perswazji, jeżeli są metaforami rozciągniętymi (extended) oraz kiedy 
pojawiają się na początku wypowiedzi. Zwiększona perswazja jest więc wynikiem 
organizacyjnego potencjału metafor, funkcjonujących jako temat, który pomaga 
w selekcji i integracji informacji na podstawie przekazu i wcześniejszej wiedzy. 
Testy pokazały również, że skuteczniejsze jest użycie jednej metafory (co jest lo-
giczne w świetle tej teorii). Także większa jest siła perswazyjnego oddziaływa-
nia metafor, których dziedzina docelowa jest lepiej znana odbiorcy (niż metafor  
o celu mało znanym). Potwierdza to koncepcję nadrzędnej organizacji jako ade-
kwatnego wyjaśnienia perswazyjnej skuteczności metafor. 

Odmianą tego poglądu jest hipoteza spójności strukturalnej (structural con-
sistency view) (Sopory, 1999). Według niej użycie metafory prowadzi do lepszego 
zorganizowania struktury informacji poprzez odwzorowanie struktur metafor 
językowych i konceptualnych. W wyniku odwzorowania wzrasta koherencja in-
formacji, co w rezultacie prowadzi do spójności poznawczo-afektywno-behawio-
ralnej, która stanowi podstawę formowania postaw. Tworzy się wysoce spójna 
struktura wewnętrzna postawy, która w sposób naturalny prowadzi do większego 
oddziaływania perswazyjnego. Eksperymenty potwierdziły taki wpływ metafory 
na skuteczność perswazji. Podsumowując, metafora przekonuje, łącząc poszcze-
gólne elementy argumentacji oraz organizując w spójną całość informacje istotne 
dla kształtowania postaw. 

Badania nad metaforą i perswazją wywodzą się z teorii metafory jako 
formy języka intensywnego. Intensywność języka definiuje się jako jakość 
języka, która wskazuje na stopień odchylenia od punktu neutralnego nasta-
wienia mówiącego w stosunku do danego. Bowers (1963) w oparciu o regułę 
wzmocnienia stwierdził, że bardziej intensywny język jest też zarazem bardziej prze-
konujący. Wyróżnił on cztery cechy charakterystyczne dla języka intensywnego:  
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ilość sylab, niejasne słownictwo, słowa opisowe, wyrażenia wzmacniające 
oraz metafory. Późniejsze badania również potwierdziły taki wpływ metafor  
(Siltanen, 1981).

Ad. 4. Warunki skuteczności perswazyjnego użycia metafor

Analiza metafor i perswazji pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy 
zwiększają skuteczność użycia metafor. Oto wnioski:
1.  Na perswazję bardziej podatne są osoby mające większą zdolność rozumie-

nia metafor.
2.  W przypadku dyskusji, bardziej efektywna jest metafora, która wykorzystuje 

metaforę użytą przez oponenta (metaphor extension hypothesis). Użycie no-
wej metafory lub języka dosłownego jest stosunkowo nieefektywne.

3.  Szczególnie silnym narzędziem perswazji są nowe metafory synestezyjne 
(new synsthetic metaphors) (Nelson i Hitchon 1995; 1999). Przypomnijmy, 
że synestezja jest procesem neurologicznym, w którym postrzeżenia z jed-
nego obszaru zmysłowego są „rzutowane” na postrzeganie z innego obszaru. 
Wypowiedzi oparte na tego typu odwzorowaniach z obszaru jednego zmysłu 
na drugi nazywane są metaforami synestezyjnymi (synestetic), na przykład: 
głośna czerwień.

4.  Uprzednie pozytywne zaangażowanie odbiorcy. Takie nastawienie zwiększa 
perswazyjną siłę oddziaływania metafory ( Johnson i Eagly, 1989). 

Czy perswazja metaforyczna opisuje,  
czy tworzy rzeczywistość?

Jak pisze Piotr Pawełczyk (2000) język, oprócz tego że opisuje rzeczywi-
stość, ma także możliwości kreacyjne, a więc stwarzania rzeczywistości. Sku-
teczność perswazji wynika z kreacyjnych właściwości języka i z jego możliwości 
ukierunkowania naszego postrzegania. Wśród środków językowych kreujących 
rzeczywistość wymienia także stosowanie metafor. 

Metafora polega na zestawieniu elementów. Zmiana tła powoduje zmianę 
percepcji. Ilustruje to Rys. 10.1., który pokazuje, jak różnie odbierana jest wiel-
kość koła środkowego zależnie od otoczenia, w jakim się znajduje.
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Rys. 10.1. Zmiana kontekstu  
Źródło: grafika: Dorota Rybarkiewicz

Koła potrafimy zmierzyć i porównać, co pozwala na wykrycie złudzenia.  
W przypadku metafory mamy najczęściej do czynienia z jednym tylko zestawem, 
a w celu dokonania porównania pozbawieni jesteśmy możliwości przeniesienia 
dziedziny docelowej na inne tło. Tak dzieje się z wszelkimi metaforami konceptu-
alnymi, które przecież ustalają konwencje dotyczące samego sposobu mówienia 
i myślenia o danych zjawiskach czy przedmiotach. W tym kontekście dosko-
nałym przykładem jest metafora pojęciowa argumentowanie to wojna.  
Postrzeganie argumentacji racjonalnej w kategoriach prowadzonej wojny wyzna-
cza parametry „właściwego” postępowania społecznego. Jeśli dyskusja nie byłaby 
wojną, ale na przykład współpracą, to jakże inaczej traktowalibyśmy osoby o od-
miennych opiniach; oponent by zniknął a pojawiłby się współpracownik. 

Taka metafora zatem nie tyle wykrzywia rzeczywistość (społeczną, kultu-
ralną, po części naukową), lecz ją tworzy, wchodząc przez to w bliski związek  
z ideologią – w końcu obie są formą perswazji (Charteris-Black, 2005). Ideolo-
gia wywiera wpływ poprzez nieuświadomione przekonania i wartości. Metafory  
w sposób nieuświadomiony oddziałują na emocje, wpływając na postawy i prze-
konania. Metafora odgrywa kluczową rolę „w docieraniu do ukrytych znaczeń 
różnych podsystemów tworzących dyskurs polityczny, do których należą środki 
kształtowania umysłów, tworzenia kultury oraz ideologii, a także środki służące 
zachowaniu historyczno-kulturowej ciągłości istnienia społeczeństwa” (Mam-
madov, 2010, s. 67). Ci, którzy posługują się metaforą, mają swoistą władzę 
przedstawiania zdarzeń i świata w taki sposób, w jaki chcą. Mają moc narzuca-
nia swoich metafor (Koller, 2004). Dla ilustracji: główną metaforą pojęciową 
dotyczącą businessu jest walka gatunków charakterystyczna dla teorii ewolucji,  
a o przedsiębiorstwie mówi się jak o żywym organizmie walczącym o przetrwa-
nie i lepiej lub gorzej dostosowanym. Podobnie, gdy jest mowa o stosunkach mię-
dzynarodowych czy wojnie, to stosuje się następujące metafory: 
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państwo to osoba
wojna to bajka
ryzyko jako hazard;
polityka międzynarodowa – business;
racjonalność – maksymalizacja dochodu;
imigranci – chwasty, zwierzęta, ludzie bez korzeni.

Ponadto stosuje się definicje metaforyczne kluczowych terminów w katego-
riach korzyści i straty, co powoduje zaciemnienie rzeczywistości w sposób szko-
dliwy dla relacji ludzkich (Lakoff, 1991). 

Podsumowaniem może być spostrzeżenie Jacka Balkina (2002), że meta-
fory wywołują skutek ideologiczny, ponieważ w sposób selektywny wyjaśnia-
ją doświadczenie. Dzięki selektywności, alternatywne koncepcje nie są brane 
pod uwagę. Kiedy wyobrażamy sobie jeden scenariusz, to trudno jednocześnie 
wyobrażać sobie inny. Metafora, „podświetlając” tylko pewne aspekty naszego 
doświadczenia, prowadzi nas do przekonania, że prawdziwe są następstwa czy 
implikacje tej metafory: „Metafory mają moc określania rzeczywistości – po-
przez spójną siatkę implikacji, które ujawniają pewne cechy rzeczywistości jed-
nocześnie zakrywając inne” (Balkin, 2002, s. 248). 

Zmiana metafory = zmiana polityki?

Analizy artykułów na temat ataku terrorystycznego w Londynie w lipcu 
2005 r w mediach mainstreamowych i opozycyjnych dokonane przez Alexandra 
Spencera (2012) pokazują, w jaki sposób użyte metafory ujawniają stojącą za 
nimi ideologię. Terroryzm przedstawiony został jako: 

–  gra, (kolejny ruch w grze) w połączeniu z personifikacją państw (rzucać 
na kolana, przerazić, poświęcić się);

–  choroba umysłowa, wirus (te osłabiają odpowiedzialność);
–  pułapka (zastawiana celowo i perfidnie);
–  ogień (niezawiniony, wymyka się spod kontroli);
–  trucizna (dla samych terrorystów, którzy zatruwani są przez ideologię);
–  wojna (terrorysta to wróg państwa i obywateli, ale tu terrorysta jest żoł-

nierzem, Londyn to pole bitwy, ofiary to polegli w wojnie);



202        kognitywistyka

  Metafora w praktyce   

–  duch (tajemniczy charakter tego zjawiska, bo nie wiadomo, gdzie się po-
jawi i co zrobi – terrorysta to nieczłowiek);

–  przedstawienie teatralne, happening, kino (o to chodzi terrorystom);
–  zjawisko naturalne (jak trzęsienie ziemi) tu jesteśmy bezradni, zjawisko 

nieuniknione, przypadkowe, niezależne od człowieka – ofiary są niewinne.
Obserwacja związku metafory z ideologią rodzi zasadne pytanie o sposób,  

w jaki metafory mogą zmieniać politykę. Nie jest trudno zauważyć, że istnieje  
powiązanie między ideologią polityczną i stosowaną metaforyką. Zaobserwujmy 
na początek to, co łatwiej zauważyć: jak zmiana polityczna pociąga za sobą zmia-
nę metafor, np. przejście od systemu totalitarnego do demokratycznego. Sytu-
acja taka miała miejsce, gdy Związek Radziecki przemieniał się w Rosję w 1990 
(za: Anderson, 2001). Mała próbka z przemówienia propagandowego z 1979 
roku Michaiła Susłowa: „Przodownicy pracy spełniają wysokie normy w swoim 
stosunku do obowiązku wobec społeczeństwa” .

Słowo „norma” sugeruje istnienie pewnego ideału najwyższej jakości. Przy-
miotnik „wysokie” jest właściwie zbyteczny, nie dodając istotnej znaczeniowo 
informacji. Jego zadaniem jest podkreślenie, emfaza. „Wysoki” znaczy większy 
niż średni, niż normalny. Zatem Susłow mówi, że partia chce, aby robotnik prze-
kraczał średnią. Partia ma na celu takie „wychowanie” robotników, aby wciąż 
przekraczali normy.

Metafory przemawiających przywódców komunistycznych miały ukazywać 
ważność ich samych. Przypisywały im cechy, których pozbawiony był rządzony 
przez nich naród, mianowicie byli: jak ojciec prowadzący małe dziecko ku jego 
lepszej przyszłości; jak rodzic, który lepiej wie, co dla dziecka dobre; jak wszech-
stronny naukowiec znający się na wszystkim; jak bóstwo mające moc wszystkie-
mu zaradzić i zobaczyć wszystko w prawdzie; ma więc zawsze rację. 

Jak zauważa Anderson, po 1990 roku ilość metafor sugerujących powyż-
sze cechy zmalała. Pojawiły się wcześniej nieobecne metafory nawiązujące do 
dialogu, negocjacji między partią a społeczeństwem jak między równymi sobie.  
Co ciekawe zaczęto używać wyrazów pochodzenia łacińskiego, choć istnia-
ły wyrazy rdzennie rosyjskie. Społeczeństwo uzyskało nową „siłę dyskursu”, 
przyznano mu zdolność do niezależnego od partii działania, co w poprzednim 
modelu było niewyobrażalne. W negocjacjach społeczeństwo zyskało mia-
no partnera. „Partia umocni swoją pozycję, tylko jak będzie współpracować 
z całym społeczeństwem”. Tak wyglądała faza przejściowa. Kiedy politbiuro  
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przestało istnieć, zniknęły też metafory dialogu, a w języku rosyjskim pojawiły 
się metafory dotyczące już nie relacji rządzących do społeczeństwa, lecz stabili-
zacji ekonomicznej kraju. 

Przeobraziło się także znaczenie słowa „oponent”, „wróg” (protownik). W ję-
zyku komunistów używano go w kontekście polityki zagranicznej do określenia 
obcych (tj. niekomunistycznych) nacji. W Rosji po 1990 roku zaczęto używać 
tego terminu w odniesieniu do ugrupowań politycznych. Pojawił się też wyraz 
spektrum dla określenia wielości partii i możliwości wyboru miedzy nimi, rzecz 
nie do pomyślenia wcześniej. 

Jeśli liczebność metafor miałaby być miarą siły nacisku perswazyjnego, ob-
liczono, że metafory różnorodności i wyboru w Rosji (demokratycznej) były  
o wiele rzadsze niż metafory autorytarne poprzedniej epoki komunizmu. 

Powróćmy do pytania o kolejność występowania zjawisk. Wbrew temu, 
co wydaje się logiczne, Anderson odkrył, że każdą zmianę polityczną w Rosji 
poprzedzała zmiana językowa metafory. Zapewne można antycypować nad-
chodzące zdarzenia na podstawie aktualnego języka polityków, którzy poprzez 
taką ukrytą metaforyczną perswazję, przygotowują grunt do zmian w społe-
czeństwie. 

Na co warto zwrócić uwagę? Sięgnijmy do przykładów z przeszłości. Przy-
wódców totalitarnych i ich działania opisywano (bądź sami siebie opisywali) 
jako „wysokich”, „obszernych”, podczas gdy ci, którymi rządzili byli „mali” i „ni-
scy”. Przywódcy byli „na górze”, rządzeni „na dole” Wszystko zgodnie z metaforą 
konceptualną duży jest lepszy; wysoko jest ważniejsze. Operowano 
też metaforą: wewnątrz jest swój: Albo jesteś nikim w oczach partii, albo je-
steś pełnoprawnym członkiem partii. „Bezpartyjny” stanowi nie tylko określenie 
pejoratywne, lecz jest synonimem niebytu, wykluczenia, pozbawienia praw, jakie 
mają partyjni. W przełożeniu na rzeczywistość, metafora ta oznaczała dla niektó-
rych śmierć, dla innych więzienie, łagry albo psychuszkę. Politycy zawsze byli 
przekonani, że narody, nad którymi sprawują albo pragną sprawować władzę, ich 
słuchają. Dla porównania metaforycznych odniesień, można sięgnąć do cytatów  
z przemówień politycznych wygłoszonych w różnych realiach.
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Reklama

Każda reklama służy przekazaniu pozytywnego obrazu produktu. Wiedzą  
o tym obie strony: reklamodawcy i reklamobiorcy, co ogranicza element nie-
spodzianki. Wyrównuje ten brak metafora ze swoim własnym elementem nie-
spodzianki. Współczesna reklama w dużej mierze opiera się na metaforach 
wizualnych (por. Rozdział 4), na przykład reklama marki samochodu: podnosi 
się do góry karoseria, a pod nią ukazuje się nosorożec na kołach; reklama dezo-
dorantu, który daje naturalną ochronę (natural protection) i w której wypielęgno-
wana kobieca dłoń „psika” ślicznym zielonym kameleonem wysuwającym długi, 
różowy język z uśmiechniętego pyszczka. Czy odbiorca takiej reklamy potraktuje 
ją jako intrygującą zagadkę? 

Intencją twórców reklamy jest wciągnąć w zabawę, zainteresować albo naj-
lepiej tak zaciekawić, aby konsument in spe nie tylko zapamiętał produkt, ale 
miał z nim związane pozytywne odczucia, które wcześniej lub później sprawią, 
że sięgnie po reklamowany towar. Ów konsumencki sentyment i pozytywne na-
stawienie wypływają z tego, że przyjemność zgadywania, o co chodzi w reklamie, 
kojarzy się potem z samym produktem (Berlyne, 1974). 

Aby tak szczęśliwy dla producentów finał miał miejsce, potencjalny nabyw-
ca musi odnieść sukces w rozwiązywaniu rebusu, jaką przedstawia metafora 
wizualna. W tym aspekcie metafora upodabnia się do zwykłej zagadki. Nie lu-
bimy, gdy dają nam do odgadnięcia rzeczy zbyt banalne, prawie oczywiste, bo 
wówczas nie jesteśmy zbytnio zaciekawieni, a możemy poczuć się nawet nie-
docenieni i upokorzeni, że ocenia się nas tak nisko. Z drugiej strony, gdy zaszy-
frowany przekaz jest zbyt skomplikowany i trudny do odczytania, pojawia się 
frustracja zamiast przyjemności. W krańcowych przypadkach uznamy, że autor 
sam nie wiedział, o co mu chodzi i stworzył nonsens bez treści. Na marginesie 
warto zauważyć, iż zdarza się, że absurdalne reklamy, na widok których pytamy,  
co ma piernik do wiatraka, wyśmienicie spełniają swą funkcję, podnosząc znacz-
nie poziom sprzedaży. 

Do takich reklam należy na przykład zdjęcie wielkiego jajka sadzonego le-
żącego na podwójnym łóżku  nakrytym kolorową kapą w paski z podpisem „Bed 
& breakfast”; plakat przedstawiający dwie pomarańcze, które są na wpół obra-
ne i ułożone obok siebie tak, że linia, gdzie się kończy skórka biegnie ukośnie 
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w górę, lewa w lewo, prawa w prawo, a wyłaniające  się ze skórki owoce przy-
pominają część kobiecego ciała ubranego w biustonosz (reklama bielizny dam-
skiej); fotografia banana, na który naciągnięto rękaw zrobiony na drutach z żółtej 
włóczki niczym obcisły wełniany sweter, opatrzona napisem „otwarte całą zimę”  
(reklama sklepu).

Wszystko zależy od zasobów poznawczych. Przypuszcza się, że w celu zopty-
malizowania efektu perswazyjnego należy zachować równowagę między zasoba-
mi poznawczymi koniecznymi, aby zagadkę w ogóle rozwiązać, a konkretnymi 
zasobami poznawczymi danego odbiorcy (Larsen et al., 2004, s. 334). W tym mo-
mencie pojawia się też zasada zaczerpnięta z teorii relewancji Sperbera i Wilso-
na (1995), według której odbiorcy mają skłonność uzyskiwania maksymalnych 
korzyści przy jak najmniejszych nakładach własnych (wysiłku). Z tego powodu, 
jeśli już ponoszą trudy zrozumienia zaszyfrowanej w metaforze reklamy, to za-
kładają, że ich wysiłki zostaną zrekompensowane uzyskanym efektem w postaci 
przyjemności bądź informacji (McQuarrie i Philips, 2005). 

Oczywiście, zwiększanie stopnia trudności zagadki nie będzie w nieskończo-
ność powodować przyrostu przyjemności. Tylko nieliczne (i powiedzmy szcze-
rze, dość nietypowe) jednostki będą tygodniami rozgryzać problem i wytrwale 
poszukiwać odpowiedzi na pytanie o znaczenie metafory. Badania wykazały, że 
kiedy zrozumienie informacji wymaga zbyt wielkiego trudu i wysiłku poznaw-
czego, odbiorca poddaje się z uczuciem rozczarowania i traci swoje pozytywne 
nastawienie (Philips, 2000). Oczywiście, specjaliści od reklamy głowią się nad 
tym, jak określić ten najszczęśliwszy dla nich środek – punkt, w którym wysiłek  
i skutek są harmonijnie do siebie dopasowane i optymalne w odczuciu odbior-
cy. Niewątpliwie pytają, jak stworzyć ogólny schemat tego punktu równowagi  
i za pomocą jakiego algorytmu go obliczać. Algorytm taki, jeżeli został opracowa-
ny i działa, to nie został ujawniony – zapewne w wyniku obawy przed konkuren-
cją (warto zauważyć, że nie jest łatwo sprawdzić, które firmy reklamowe odnoszą 
największe sukcesy). 

Natomiast badania (McQuarrie i Philips, 2005) wykazały, że najbardziej 
skuteczna reklama, zarówno wizualna jak i werbalna, zawiera figury retoryczne. 
Wiele wskazuje na to, że ludzie wolą hybrydy metaforyczne (w terminologii For-
ceville’a fuzję – zob. Rozdział 4), pomimo tego – albo właśnie dzięki temu, że 
jest ona trochę mniej zrozumiała niż proste przeciwstawienie obiektów. Z drugiej 
strony metafory kontekstowe są zbyt niezrozumiałe, aby je docenić. 
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Gkiouzepas i Hogg (2011) wprowadzili termin podobieństwo pojęciowe. 
Przed nimi literatura poświęcona reklamie nie zwracała należytej uwagi na zróż-
nicowanie treści metafory wizualnej. A przecież trudniej jest zrozumieć zesta-
wienie mrówki z buldożerem niż ptaka z samolotem, pomimo identycznego 
ich rozmieszczenia na obrazie. Katz (1989) wykazał, że ludzie wolą metafory 
z umiarkowanie odległymi dziedzinami, przy czym byłoby dobrze, aby źró-
dła były konkretne. Ponadto opisywał związek miedzy łatwością interpretacji,  
a uprzednią znajomością tematu i semantycznym pokrewieństwem dziedzin 
(Katz et al., 1988). Na skuteczność retoryki wizualnej wpływa jeszcze jeden 
czynnik – zręczne odchylenie (artful deviation) (McQuarrie i Philips, 2005), któ-
re wskazuje, do jakiego stopnia przekazywana informacja odbiega od oczekiwań 
wzbudzonych przez samą formę przekazu. Niektóre reklamy wykorzystują kon-
wencjonalne metafory: samolot – ptak, auto – rakieta, sok – owoce; inne posłu-
gują się mniej standardowymi: laptop – delfin, topiący się jak lody czekoladowy 
zegarek, żyrafa w kształcie słonia. 

W wielu wypadkach tworzenie pozytywnego obrazu produktu jest utrud-
nione przez to, że gałąź przemysłu, w ramach której został wykonany, budzi 
negatywne skojarzenia albo z powodu spowodowanego zanieczyszczeniem śro-
dowiska, albo wpadek polegających na wypuszczeniu na rynek wybrakowanych 
czy wręcz szkodliwych towarów. Dla ratowania sprzedaży w takich przypadkach, 
wymyślono reklamę pośrednią. Zamiast wprost podkreślać (wątpliwe) zalety 
produktu, stwarza się ogniwo pośrednie, które na produkt naprowadza i które 
można uczciwie chwalić. Jest to zabieg zbliżony do metafory, bo bazuje na poży-
czeniu charakterystyki (pozytywnej) i przeniesieniu jej na rzecz reklamowaną. 

Niezwykle skuteczne są też metafory multimodalne, w których występuje 
obraz, dźwięk i tekst. Ich zaletą jest łatwość znajdywania klucza do zrozumienia 
metafory na obu etapach tego procesu: (1) identyfikacji metafory oraz (2) zna-
lezieniu cech, które mają być odwzorowane z dziedziny źródłowej do docelowej 
(Forceville, 2007, s. 25). Często jest tak, że obie dziedziny przedstawiane są ob-
razowo, natomiast tekst wskazuje, która z nich jest źródłem, a która celem oraz 
które cechy są istotne dla zrozumienia metafory. Forceville (2008b) jest zdania,  
że im więcej elementów składa się na taką reklamę, tym mocniejszy jest jej wpływ 
na odbiorcę, jako że większe jest prawdopodobieństwo zapamiętania takiej me-
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tafory. Choć brak jest jednoznacznego potwierdzenia takiego stwierdzenia,  
to wydaje się, że każdy, odwołując się do własnych obserwacji może zbadać, czy 
tak jest w istocie. W skrócie: od ujrzenia reklamy multimodalnej do jej zrozumie-
nia dzielą odbiorcę trzy etapy: (1) wyłowienie dziedzin; (2) określenie, która  
z nich pełni rolę źródła; (3) i jakie cechy źródła mają być odwzorowane w dzie-
dzinie docelowej. 

v  v  v

Na koniec zrodziło się pytanie, czy nasza skłonność do deprecjonowania 
metafor i niedoceniania ich roli w myśleniu nie wiąże się niezauważalnie właśnie 
ze skutecznością ich oddziaływania w perswazji? Dlaczego podejrzewać moż-
na istnienie związku między skutecznością metafor jako środkiem perswazji,  
a uporczywym ich niedocenianiem? Taką myśl podsuwa tzw. efekt trzeciej oso-
by (W. P. Davidson, 1983) polegający na tym, że ludzie powszechnie sądzą, że 
media oddziałują w większym stopniu na innych niż na nich samych. Każda za-
pytana przez Davidsona osoba twierdziła, że wcale albo w minimalnym i kontro-
lowanym stopniu ulega wpływowi reklam i w zasadzie nie podlega manipulacji, 
co wyrażało się zdaniem „Na mnie to nie działa, ale na innych tak – oni ulegną 
perswazji”. 
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Hamlet: Czy widzisz tam waćpan tę chmurę
              z kształtu podobną do wielbłąda?
Poloniusz: W rzeczy, samej istny wielbłąd.
Hamlet: Zdaje mi się podobniejsza do łasicy.
Poloniusz: Prawda, z boku podobniejsza do łasicy.
Hamlet: Albo raczej do wieloryba.
Poloniusz: Bardzo podobna do wieloryba.

 Szekspir, Hamlet.  

Przeszliśmy rozmaite szlaki, po których metafora prowadzi ludzki umysł. 
Wiodły one przez wiele obszarów życia od poszczególnych dziedzin nauki jak 
ekonomia, medycyna, biologia, fizyka, socjologia, poprzez rozmaite teorie (np. 
teoria umysłu, teoria motywacji), aż do praktycznych aspektów życia jak prawo, 
polityka, edukacja, psychoterapia, stawianie i rozwiązywanie problemów, per-
swazja. Pomocą w drodze była zaproponowana na samym początku hybrydowa 
(strukturalna) definicja metafory odzwierciedlająca fakt, że metafora jest zna-
kiem i wobec tego posiada substrat materialny i znaczenie. Okazało się, że oba te 
aspekty mają swój specyficzny wkład ujawniający się w pełni na końcu procesu 
rozumienia metafory. W związku z tym nawet same postrzegane kształty pozor-
nie pozbawione treści, mają, jak pokazują badania, wpływ na sposób postrzegania 
i myślenia. Przyjrzyjmy się raz jeszcze ważniejszym punktom odbytej wędrówki. 

Jedno z głównych odkryć kognitywistyki końca XX wieku polega na spo-
strzeżeniu, że mechanizm poznania funkcjonuje na wzór myślenia metaforyczne-
go, oraz że na co dzień posługujemy się tym samym schematem myślenia, który 
doprowadza nas do zrozumienia metafory, a także jej tworzenia. Jeśli nasze my-
ślenie jest u swych podstaw metaforyczne – jak twierdzą m.in. Lakoff i Johnson 
– to naturalną jest rzeczą znalezienie jego śladów w każdej dziedzinie życia, która 
z myśleniem się łączy. Można więc sądzić, że każdy produkt myśli ludzkiej, a na-
wet przedmioty materialne, jak niektóre urządzenia (jak np.  gekon-robot), są nie 
tylko efektem myślenia metaforycznego, ale wręcz jego ikoną. Metaforyczność, 
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w jakiej jesteśmy osadzeni, ma swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, lecz 
owe trzy perspektywy czasowe w jej przypadku zdają się być często sprowadzone 
do jednego punktu, bowiem wiele metafor raz powstawszy staje się wciąż obecną 
soczewką, przez którą patrzy się na rzeczywistość. Niektóre nie umierają nigdy, 
wciąż się re-aktualizując, dopóki człowiek według nich myśli. 

Takie właśnie metafory stanowią szkielet ideologii, czy też tzw. teorii la-
ików, różnych doktryn politycznych i społecznych i wiedzy naukowej. Są głębo-
ko osadzonym źródłem paradygmatów i przekonań, motywacji i działań (bądź 
ich braku). Ma to wielorakie konsekwencje, nawet etyczne. Na tym tle rodzą 
się liczne pytania dotyczące np. wpływu, jaki mają nieaktualne już doktryny 
czy teorie naukowe zakodowane w języku za pomocą zawartych w nim meta-
for, na podejmowane obecnie przez nas działania i ich skuteczność. Szczegól-
ne znaczenie ma to w dziedzinach bezpośrednio związanych z dobrostanem 
człowieka np. w ekonomii i medycynie. Problematyka oddziaływania tego typu 
metafor  dotyka ogólniejszych kwestii związanych z relacją między językiem  
a rzeczywistością oraz poznaniem w ogóle. Tematy te są tak obszerne, że wyma-
gają osobnego opracowania. 

Wiele metafor pełni rolę schematów, według których poznajemy i jednocze-
śnie funkcjonuje jak modele, odniesienie do których pozwala nam odnaleźć się 
w świecie. Wszechobecność metafor ujawnia się również w tym, że odnajdujemy 
je w każdej warstwie dyskursu, od najbardziej zakamuflowanej (np. w samej dok-
trynie), do najbardziej rozpoznawalnej, gdzie metafora jest tropem i cechą stylu. 
Warto w tym miejscu ponownie zwrócić uwagę na reifikacyjną funkcję metafor. 
Z tej ich mocy stwórczej zdają się korzystać zwłaszcza politycy i społeczni refor-
matorzy, zgodnie ze spostrzeżeniem Lakoffa, że ten ma władzę, kto ma siłę, aby 
narzucić swoje metafory. 

Niektóre metafory przejawiają niezwykłą trwałość. Do takich należą na przy-
kład metafory organizmalna (organiczna) oraz mechanistyczna, co potwierdza 
tezę, że paradygmaty zakodowane w umyśle niezwykle trudno jest zastąpić no-
wymi, a zmiana, jeśli w ogóle zachodzi, dotyczy tylko poszczególnych elemen-
tów schematu (a nie całości), i na tym przede wszystkim polega postęp wiedzy. 
Zmiana paradygmatu zdarza się rzadko i stanowi rewolucję (por. Kuhn). Jednak 
świadome wykorzystanie mechanizmu myślenia metaforycznego ma miejsce  
w przypadku rozwiązywania problemów poprzez ich przeformułowanie (Schön). 
Przyłożenie nowej soczewki–metafory pozwala znaleźć inną perspektywę  
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i dostrzec to, co w świetle starej metafory było niewidoczne, a także uwolnić się 
od automatycznych skojarzeń. Jest to zabieg wyzwalający kreatywność myślenia 
stosowany celowo między innymi przez inżynierów projektantów, psychotera-
peutów, naukowców i przedsiębiorców. 

Właściwie wszelka teoria bazuje na metaforze, również teoria, jaką każ-
dy człowiek ma na swój własny temat, a która leży u podłoża jego tożsamości.  
Tu obecne są tzw. metafory temporalne, których istotą jest nie przeniesienie (np. 
wyrażeń językowych) w inny kontekst przestrzenny, ale przeniesienie (np. odczuć 
i reakcji) w czasie (Borbely, 2008). Odkrycie tego rodzaju metafor pozwoliło na 
nowe spojrzenie na psychoterapię jako na proces zmiany metafory (a nie klienta). 

Metafory dają dostęp do tego, czego jeszcze człowiek nie zna. Dzięki nim 
wspinamy się na coraz wyższe szczeble abstrakcji; zgodnie z tezą ucieleśnienia, 
te z pierwszej najniższej warstwy mają oparcie w bezpośrednich doznaniach 
zmysłowych. Cały proces wyjaśniania oparty jest właśnie na mechanizmie my-
ślenia metaforycznego, choć w tym przypadku jest on o wiele bardziej złożony, 
ponieważ nie sposób snuć analogii między rzeczami, z których jedna jest nie-
znana (a z definicji wyjaśnienia wymaga to, co nie jest znane). Proces uczenia 
obejmujący swym zakresem więcej niż pojedynczą metaforę nazwany został  
bootstrappingiem. 

Metafora oferuje świeżą perspektywę, ukazuje rzeczywistość od nigdy wcze-
śniej nie widzianej strony. Metafory inspirują, wzbudzają intuicje, wyjaśniają,  
a przede wszystkim stanowią bazę pojęciową. Każda metafora niesie ze sobą sze-
reg implikacji i tym samym oferuje swoisty punkt widokowy. I tak jak oglądanie 
krajobrazu z różnych punktów obserwacyjnych może prowadzić do niezgody co 
do tego, co widać dookoła, podobnie odrębne metafory, dając odmienne wglądy 
w rzeczywistość, sprawiają, że powstające na ich bazie teorie, poglądy czy idee 
nie dają się uzgodnić. Wydaje się, że nie da się ich pogodzić, jak ma to miejsce 
np. w medycynie, gdzie od wieków paradygmat empiryczny przeplata się z racjo-
nalnym. Są zbyt niezgodne, żeby panować  jednocześnie, więc panują na zmianę.

Metafory inherentne dla języka kształtują myślenie, wpływają na uczucia, 
kierują decyzjami i działaniami – jak więc nie miałyby mieć miejsca w perswa-
zji i manipulacji? Pojawia się pytanie, czy metaforyczna perswazja opisuje, czy 
tworzy rzeczywistość. Pytanie to łączy się z ogólniejszym dotyczącym me-
tafor w ogóle. Nie posiadając innego mechanizmu myślenia (a przynajmniej 
nie wykorzystując innych w takim samym stopniu) pozwalamy, aby metafory  
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miały moc określania rzeczywistości – poprzez spójną siatkę implikacji, które 
ujawniają pewne cechy rzeczywistości, jednocześnie zakrywając inne (Balkin, 
2002). Zdemaskowanie metafory możliwe jest tylko wówczas, gdy na scenę 
wprowadza się jej następczynię, co, jak się okazuje, jest niełatwym zadaniem. 
Często jednak pojawienie się nowej metafory, przynosząc odmienną perspek-
tywę, wywołuje wrażenie wzbogacenia naszej wiedzy. Jeśli kolejne metafory  
(i związane z nimi stanowiska) istnieją równolegle z poprzednimi, a wszystkie 
one oferują własną, odrębną (i często niespójną z innymi) koncepcję tego, jak 
jest, to generować to może konsumpcyjne podejście do „prawdy”. Po prostu 
można wybrać tą wersję, która akurat nam odpowiada w danym miejscu i czasie.  
Czy zatem poznanie metaforyczne prowadzi do relatywizmu poznawczego?

Rozważania poczynione w książce pozwoliły nam zobaczyć, że nawet jeśli 
ludzie, rodząc się, mieliby umysły jak „białe kartki papieru” (Locke)1, to sam fakt, 
że potrafią je z czasem zapełnić, świadczy o tym, że muszą uprzednio dyspono-
wać jakąś umiejętnością, aby to zrobić, pewnym mechanizmem przyswajania 
wiedzy. Wszystko, co odbieramy zmysłami – przy czym u człowieka dominują-
cy jest zmysł wzroku – podlega obróbce umysłowej. Myśląc w kategoriach „wież 
widokowych”, im więcej dostępnych metafor (wież, soczewek), tym lepszy 
wyrobić sobie można pogląd na topografię okolicy. Niczym w hamletowskiej 
chmurze – gdy kolejne zasugerowane analogie pozwalają dostrzec w niej coraz 
to inne kształty – bogactwo spostrzeżeń wydaje się zaletą. Tymczasem w prakty-
ce wielość paradygmatów wyrastających z wielości metafor ma swoje negatywne 
strony, m.in. rozczłonkowuje obraz świata i często prowadzi do niemożności ca-
łościowego i spójnego ujęcia rzeczywistości. W rezultacie niektóre gałęzie nauki 
stanęły przed zasadniczą trudnością polegającą na niemożności ustalenia w spo-
sób nie budzący kontrowersji, co dokładnie jest przedmiotem ich badań. W sytu-
acji takiej znalazła się biologia, która zdaje się borykać ostatnio z definicją życia, 
bowiem różne jej paradygmaty oferują określenia, które nie dają się uzgodnić. 
(Dla celów praktycznych, tj. dla możności dokonywania przeszczepów, przyjęto 
rozwiązanie wypracowane arbitralnie przez grupę uczonych i narzucone innym 
mocą autorytetu.) Widać, jak w wielości czyha na nas pewne niebezpieczeństwo, 

1   W świetle epigenetyki największy wpływ na umysł człowieka ma wzajemna inerakcja z inny-
mi, podczas gdy genetyka i doświadczenie kształtują percepcję i zdolność do życia społecz-
nego (R. Duschinsky, 2012).
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które, jak się okazuje, zostało dostrzeżone przez Hamleta, który na słowa zgod-
nego Poloniusza zacytowane powyżej odpowiada: „Z tymi głupcami trzeba by 
zgłupieć naprawdę.” Czyż nie można odnieść wrażenia, że bogactwo metafor  
i ujęć, jakie z nich wypływają prowadzi do punktu, w którym nie da się już nic 
ustalić na pewno? 

Metafora tak jak Hamlet może z nas drwić, wykorzystując łatwość, z jaką 
podporządkowujemy się oferowanym przez nią wizjom. Ma, niczym Hamlet  
w powyższym dialogu, moc sugerowania tego, co widzimy, a w następstwie rów-
nież tego, co myślimy i na koniec wywierania wpływu na uczucia i działania.  
I chociaż nie komentuje, jak duński książę, naszej podatności na sugestię, to jed-
nak czujemy czasem, jakby z nas żartowała.  

Nie można uniknąć pytania, dlaczego tak jest i dokąd nas to prowadzi.  
Do tych pytań powrócę w następnej książce poświęconej kanonowi myślenia 
metaforycznego.  
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Metafora semiotyczno-kognitywna (definicja strukturalna) 

Charakterystyka ogólnego pojęcia metafory jest tu celowo oderwana od jakiejś 
konkretnej teorii i bierze pod uwagę sam szkielet tego zjawiska – jego strukturę. Przyjęto, 
że struktura metafory jest złożona z dwu poziomów: semiotycznego oraz kognitywnego. 
Ten pierwszy jest wynikiem pewnej cechy metafory wymienionej już przez Arystotele-
sa: przeniesienia (np. słowa poza zwyczajowy kontekst jego występowania). Jego isto-
tę stanowi relacja zbliżona do niestandardowej konkatenacji, która została poszerzona, 
ponieważ jej członami nie muszą być wyrażenia językowe. Druga warstwa, kognitywna, 
wywodzi się od kolejnej cechy wskazanej przez starożytnego filozofa – podobieństwa 
(analogii) – i jest punktem, w którym zaczyna się proces rozumienia metafory, polega-
jący w praktyce na porównywaniu dwóch dziedzin wskazanych przez metaforę, za La-
koffem i Johnsonem nazwanych tu źródłem (dziedziną źródłową) i celem (dziedziną 
docelową). Faktyczne poszukiwanie znaczenia na bazie źródła i celu przekracza ramy 
podobieństwa i nazwane zostało ogólnie relacją (*). Istnieją dwa sposoby łączenia się 
warstwy semiotycznej i kognitywnej, dzieląc metafory na transparentne i z niewiadomą. 
Ze względu na to struktura metafory nie może zostać spłaszczona (Rozdział 1) (por. 
Rybarkiewicz, 1998). 

Metafory wyodrębnione ze względu na warstwę kognitywną

(1) Metafora konceptualna (pojęciowa) (conceptual metaphor) wprowadzona 
przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona (1980) jest rozumieniem jednej dziedziny 
pojęciowej w kategoriach innej dziedziny pojęciowej. Tak określona wpisywałaby się 
w drugą warstwę opisanej struktury metafory. Jednak nie oddaje to całkowicie specyfiki 
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tego typu metafor. Metafora pojęciowa jest zakodowana w utartych metaforach mar-
twych, w jakie obfituje każdy język naturalny. Lakoff i Johnson odkrywali je idąc „po 
nitce do kłębka”, to znaczy wychodząc od pozornie przypadkowych, skostniałych wyra-
żeń (martwych metafor) jak na przykład: doszedł do wniosku, znalazł proste rozwiązanie, 
jego myśl biegła ku, myśl się snuje/krąży wokół; aby w końcu skonstatować, że traktujemy 
myślenie jak podróżowanie. Podane wyrażenia są więc językowymi realizacjami meta-
fory pojęciowej: myślenie to podróżowanie. Metafora konceptualna stanowi re-
zerwuar kategorii poznawczych, które przyswajane są wraz z językiem Najczęściej nie 
mamy świadomości, że metafory konceptualne, tworząc kategorie poznawcze oraz po-
jęcia, wpływają na to, co mówimy i jak myślimy. Rodzajem metafor konceptualnych są 
metafory przylepne (sticky metaphors). Odnoszą się one głównie do emocji, odwołując 
się do doznań stricte cielesnych jak np. odczucie temperatury i ciśnienia. W rezultacie 
mocno narzucają określoną wizję przeżywania, a także oceny tych emocji. Przykładem 
metafory przylepnej jest złość to gorąco. Wprowadził je E. J. Percy, 2011. 

(2) Metafora-model funkcjonuje podobnie do metafory konceptualnej w tym sen-
sie, że stanowi pewien schemat myślenia: jest rozumieniem jednej dziedziny pojęciowej 
w kategoriach innej dziedziny pojęciowej. Różnica polega na sposobie wprowadzenia. 
Metafora konceptualna „przychodzi” wraz z językiem, którego się uczymy i działa nie-
zauważona. Metafora-model jest celowo wprowadzana i świadomie rozwijana. Obecna 
jest przede wszystkim w nauce. Jej następstwem jest wprowadzanie nowych kategorii 
poznawczych. Często metafora-model jest zarazem metaforą generatywną lub eksplika-
cyjną (zob. poniżej oraz Rozdziały: 7 i 9). Związek modeli naukowych i metafor zauwa-
żyli przede wszystkim sami naukowcy (np. James Clerk Maxwell), pierwsze opracowanie 
tego zagadnienia przedstawił Max Black (1962b). (Według D. Bailer-Jones (2001) po-
dobieństwo między modelem a metaforą spostrzegła jako pierwsza badaczka metafor 
Mary Hesse, 1953). 

(3) Metafora czasowa (temporalna) jest szczególnie ciekawą odmianą meta-
fory konceptualnej z tego powodu, że dziedziny stanowią dwa różne konteksty cza-
sowe (Rozdział 10). Metafora temporalna nakłada na siebie dwa różne momenty 
czasowe. Nie składa się więc ze słów, zdań czy tekstów, ale z „konstelacji” psychicznych 
pojawiających się w różnych okresach życia. Podejście metaforyczne, za pomocą me-
tafory czasowej do zjawisk psychicznych pozwala na szersze spojrzenie na rozwój oso-
bowości, zdrowie psychiczne i psychoterapię. Pozwala na odejście od terminologii 
psychologicznej, ułatwiając tym samym dialog interdyscyplinarny. (Przedstawiona przez  
Antala Borbely, 2008).
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Metafory wyodrębnione ze względu na warstwę semiotyczną

Po raz pierwszy Boris Eikhenbaum (1927) (za: M. J. Ortiz, 2010) określił meta-
forę filmową jako wizualny odpowiednik metafory werbalnej. W metaforze wizualnej 
elementami relacji konkatenacji jest obraz (np. rzeźba, obraz, film, reklama, gesty, balet) 
(Rozdział 4), natomiast w metaforze werbalnej są nimi wyrażenia językowe. Istnieją też 
metafory muzyczne. 

Elementy relacji konkatenacji mogą mieć charakter jednorodny, tzn. oba są na 
przykład obrazami, wówczas mamy do czynienia z metaforą monomodalną, jeśli na-
tomiast połączone elementy są różnorodne np. słowo z dźwiękiem, albo z obrazem, to 
pojawia się metafora multimodalna (szerokie omówienie metafor multimodalnych: 
Charles Forceville i Eduardo Urios-Aparisi, 2009).

Podział ze względu na stopień utrwalenia w języku 

Metafory martwe (konwenjonalne, skostniałe, utrwalone) i metafory żywe (nowe, 
świeże) reprezentują podział ze względu na to, czy są one nowe czy stare i znane dla da-
nego użytkownika języka. W tym sensie podział jest relatywny. W przypadku metafor 
żywych jest możliwe, że każdy przypisze danej metaforze trochę (a czasem zupełnie) 
inne znaczenie. Natomiast metafory martwe są metaforami ze względu na genezę a ich 
znaczenie utrwaliło się na równi ze znaczeniem wyrażeń dosłownych. Oczywiście z per-
spektywy samego języka (a nie pojedynczego użytkownika) istnieje gradacja tych cech, 
więc jakaś metafora może być martwa w 100%, gdy używana jest przez wszystkich (np. 
ucho garnka), inna żywa w 100%, gdy każdy słyszy ją po raz pierwszy (np. kret akcji),  
a pozostałe, znane dla jednych, a nowe dla innych są w pewnym stopniu żywe lub martwe. 

Podział ze względu na funkcję 

(1) Metafora eksplikacyjna – już Arystoteles uważał metaforę i analogię za sku-
teczne metody wyjaśniania. Obecnie funkcja ta jest zazwyczaj opisywana jako pewne 
odwzorowanie (rzutowanie) dziedziny znanej w nieznaną: ta pierwsza obfituje w zna-
czenie, druga jest niejasna. Siatka relacji, zbiór cech itp. w akcie rzutowania są przeno-
szone ze znanego źródła na nieznaną dziedzinę docelową. Dokonuje się w ten sposób 
swoisty transfer analogii. Chociaż wydaje się, że jest to proste i że proces taki rzeczywi-
ście może zachodzić, to badania pokazały, że proces ten nie toczy się gładko. Dlatego 
zaczęto poszukiwać sposobów na dojście do świadomego odnajdywania analogii. Jed-
ną z metod naprowadzania na jej trop jest bardziej złożona metafora eksplikacyjna tzw.  
bootstrapping (Rozdział 9).
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(2) Metafora generatywna jest stosowana przy stawianiu problemów. Donald 
Schön (1979) zauważa, że metafora może stać się perspektywą, z której patrzymy na 
świat: wprowadzenie nowej metafory łączy się z restrukturyzacją percepcji. Metafora 
generatywna stanowi wyzwanie dla wyobraźni i burzy dotychczasowy sposób uporząd-
kowania wiedzy. najważniejsze narzędzia używane w procesie wymyślania nowatorskich 
rozwiązań a także w fazie realizowania projektów. 

(3) Metafora substancjalna tworzy same podstawy teorii, tak że wszelkie ograni-
czenia metafory stają się ograniczeniami teorii, a zmiana metafory pociąga za sobą zmia-
nę teorii. Rewolucje naukowe polegają właśnie na takiej zmianie. 

(4) Katachreza – metafora zapełniająca lukę terminologiczną, użyta wówczas, gdy 
brak jest słowa na określenie (nowego) przedmiotu, zjawiska, itp. 
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DODATEK 1

MIP Procedura Identyfikacji Metafor

1.  Przeczytaj cały tekst w celu uchwycenia ogólnego znaczenia.
2.  Określ jednostki leksykalne w tekście.

a.  Dla każdej jednostki leksykalnej w tekście, ustal jej znacznie w kontekście, 
czyli jak odnosi się ona do przedmiotu, relacji czy cechy w sytuacji opisanej 
w tekście (znaczenie kontekstowe). Zwróć uwagę na to, co poprzedza, a co 
następuję po tej jednostce leksykalnej.

b.  Dla każdej jednostki leksykalnej określ, czy ma ona bardziej podstawo-
we (współczesne) znaczenie w innych kontekstach niż w tym kontekście.  
Dla naszych celów: podstawowe znaczenie jest:
–  bardziej konkretne, łatwiej jest wyobrazić sobie (zobaczyć, usłyszeć, 

poczuć, powąchać, posmakować) to, co przywołuje;
–  powiązane z ciałem; 
–  bardziej precyzyjne (jako przeciwieństwo nieostrości);
–  starsze historycznie;

Znaczenia podstawowe niekoniecznie należą do najczęściej spotykanych zna-
czeń danej jednostki leksykalnej.

c.  Jeśli dana jednostka leksykalna posiada współcześnie bardziej podstawowe 
znaczenie w innych kontekstach, zdecyduj, czy znaczenie w tym kontekście 
kontrastuje z podstawowym znaczeniem, ale rozumiemy je dzięki porów-
naniu z nim. 

3.  Jeśli tak, zaznacz jednostkę leksykalną jako metaforyczną.
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DODATEK 2

Krytyczna Analiza Metaforyczna

W roku 2004, kreatywną analizę metafor zaproponowali niezależnie: Jonathan 
Charteris-Black, Veronika Koller oraz Andreas Musolff. Wymaga ona następują-
cych kroków: (1) Gromadzi się materiał korzystając z gazet i Internetu. W celu 
zapewnienia maksymalnej dywersyfikacji, należy czerpać ze źródeł reprezentują-
cych jak najbardziej odmienne poglądy; (2) Wybrane fragmenty ocenia grupa co 
najmniej trzech ekspertów, którzy decydują, czy mają do czynienia z niespójnością 
semantyczną. W rezultacie każdy ekspert sporządza listę metafor kluczowych, po 
czym sprawdza je w kontekście; (3) Po wyłonieniu i uzgodnieniu list metafor ję-
zykowych przystępuje się już wspólnie do wytropienia stojących za nimi metafor 
konceptualnych Czyni się przy tym starania, aby pogrupować metafory językowe 
według ich dziedzin źródłowych. Po zgrupowaniu metafor nadaje się poszcze-
gólnym grupom nazwy ogólne; (4) Następny krok polega na ontologicznej kate-
goryzacji, czyli na przypasowaniu do każdej grupy odpowiedniej kategorii bytu;  
(5) W końcu oblicza się statystykę występowania poszczególnych metafor w po-
szczególnych kategoriach.
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