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Podczas realizacji niniejszego projektu badawczego analizie poddaję dwa główne procesy 
cywilizacyjne zachodzące w średniowiecznej Europie, chrystianizację i europeizację,  
z perspektywy teoretycznej historycznego językoznawstwa kognitywnego. Analizę tę 
przeprowadzam w psycho-lingwistycznej mikroskali na próbie badawczej społeczeństwa 
średniowiecznej Islandii, podejmując próbę odpowiedzi na pytania: jak średniowieczni 
Islandczycy stawali się chrześcijanami i Europejczykami? Jak pod wpływem chrześcijaństwa  
i kultury łacińskiej zmieniał się ich światopogląd? Jaki ujawniało się to w języku i literaturze 
staroislandzkiej? 

Analizy tych procesów cywilizacyjnych dokonuję na polu języka i literatury. Tak dogłębne 
procesy zmiany społecznej pozostawiają bowiem równie głębokie ślady w literaturze, języku  
i mentalności. Jako znaczniki zachodzenia tych procesów w społeczeństwie posłużyć mogą 
metafory konceptualne, w formie których mentalność tego społeczeństwa przejawia się w jego 
języku i literaturze.  

Metafora konceptualna to nie figura poetycka, lecz figura myśli i rozumienia, molekuła 
mentalności, uobecniająca się w języku i fosylizująca się w literaturze. Gdy człowiek przeszłości, 
podobnie jak i człowiek współczesny, zastanawiał się nad tym, czym jest bóg, człowiek, władca, 
społeczeństwo, życie, szczęście, czy przeznaczenie, próbował to sobie wytłumaczyć za pomocą 
znanych mu elementów świata materialnego, bezpośrednio dostępnego zmysłom  
i doświadczeniu. Porównując dane płynące z doświadczania zmysłowego świata materialnego ze 
światem abstrakcji, niedostępnym dla zmysłów, dokonywał przeniesienia sensu z przedmiotów 
świata materialnego na pojęcia abstrakcyjne.  

Ponieważ abstrakty takie jak BÓG, ŻYCIE, SZCZĘŚCIE, PRZEZNACZENIE nie występują 
powszechnie w przyrodzie, wymagają od człowieka myślenia metaforycznego, które pomaga 
dopełnić w umożliwiającej ich pojęcie metaforze te abstrakcyjne domeny docelowe dostępnymi 
dla zmysłów domenami źródłowymi (S)TWÓRCA, OJCIEC, PASTERZ, czy KOŁO lub TKANINA. 
Ludziom żyjącym w dawnych społeczeństwach, szukającym zrozumienia tych abstraktów, bóg 
jawił się jako KOWAL NIEBA, innym zaś jako PASTERZ LUDZI; SZCZĘŚCIE jako obrót KOŁA 
napędzanego przez byty nadprzyrodzone, życie i przeznaczenie jako TKANINA utkana przez 
istoty nadprzyrodzone, społeczeństwo jako CIAŁO o wielu zhierarchizowanych i połączonych  
w jedno członkach, władca jako OJCIEC ojczyzny - rodziny.  
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Wyodrębnienie w języku i literaturze średniowiecznej Islandii występujących w niej metafor 
konceptualnych pochodzących z chrześcijańskiego i łacińskiego świata konceptualnego pozwala 
uchwycić dynamikę cywilizacyjnych procesów chrystianizacji i europeizacji jako zmian 
zachodzących w mentalności społeczności tego języka i literatury. Metafory konceptualne 
podlegają bowiem transferowi kulturowemu między językami i literaturami w sytuacji nasilenia 
się interakcji społecznej i komunikacji międzykulturowej między społeczeństwami. Nowe sensy 
rozsiewane w mentalności średniowiecznego społeczeństwa islandzkiego podczas 
chrystianizacji poprzez chrześcijańskie kaznodziejstwo i edukację klasyczną pojawiły się  
i upowszechniały w tekstach literackich i dokumentach tworzonych przez członków tego 
społeczeństwa w formie metafor konceptualnych. One zaś wskazują na to, jak zmieniał się 
światopogląd społeczeństwa: jak jego członkowie zaczęli postrzegać istotę przeżywanej 
rzeczywistości i podstawowe przeżycia egzystencjalne (życie, jego sens, śmierć, przeznaczenie, 
bycie w świecie, bycie człowiekiem i członkiem społeczeństwa, siły rządzące światem) z innej 
perspektywy - chrześcijańskiej i grecko-rzymskiej. Chrześcijańska i łacińska metaforyka 
konceptualna odkładająca się w języku i literaturze staroislandzkiej oznacza, że społeczeństwo 
zaczęło myśleć po chrześcijańsku i europejsku, że nastąpiła recepcja elementów kognitywnych 
chrześcijaństwa i kultury łacińskiej.  
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