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Zadaniem niniejszego studium jest wykazanie, że zjawiska pogodowe stanowią ważną domenę źródłową wyrażeń metaforycznych w języku angielskim. Z punktu widzenia gramatyki kognitywnej myślenie metaforyczne odzwierciedla zastaną rzeczywistość, jednocześnie czerpiąc z niej inspirację do tworzenia wyrażeń metaforycznych,
które łączą abstrakcyjne znaczenie metafory z wybranym zjawiskiem pogodowym. Ze
względu na specyfikę zjawisk pogodowych, jak również na kulturowy i geograficzny
wymiar ich percepcji, różnice między systemami metafor poszczególnych języków są
niezwykle trudnym problemem tłumaczeniowym. Z wyżej wymienionych względów niniejszy artykuł skupia się wyłącznie na metaforyce pogody związanej z językiem angielskim, a podane w nawiasach tłumaczenia metafor na język polski mają za zadanie jedynie ułatwienie zrozumienia sensu źródłowej metafory, ponieważ wysoki poziom językowej abstrakcji przykładów uniemożliwia całkowite przełożenie metafor
związanych z pogodą na język polski. Należy zaznaczyć, że język polski również posiada bogatą metaforykę związaną ze zjawiskami pogodowymi, która wykazuje pewien zakres podobieństwa do metaforyki języka angielskiego, niemniej oba systemy
językowe są dalekie od równoznaczności metaforycznej.
1.1. Wstęp
Pogoda, rozumiana jako doświadczenie warunków atmosferycznych, nadaje strukturę systemowi pojęciowemu języka angielskiego. Praca ta ma na celu wykazanie, że
kierunkowość przeniesienia znaczenia ze zjawisk pogodowych na pojęcia metafo-
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ryczne związane z pogodą zawsze przebiega w tym samym kierunku, czyli od konkretnego zjawiska do abstrakcyjnego pojęcia. Struktura metaforyczna wyrażeń związanych z pogodą zostanie w niniejszej pracy zawężona do pozytywnych lub negatywnych odczuć wynikających z doświadczania danego stanu pogodowego. Co
więcej, celem pracy jest udowodnienie, że pojęcia metaforyczne związane z pogodą
wykazują SYSTEMOWOŚĆ w kategoriach pozytywnie i negatywnie nacechowanych
stanów pogodowych oraz tworzą logicznie spójną sieć wyrażeń metaforycznych, których właściwe odczytanie jest możliwe z powodu powszechności doświadczeń związanych ze zjawiskami pogodowymi.
1.2. Metodologia badań
Przykłady wyrażeń i zwrotów związanych z pogodą zebrane w tej pracy pochodzą
z języka potocznego. Głównym źródłem analizowanych wyrażeń metaforycznych jest
Brytyjski Korpus Narodowy. Podczas analizy przykładów zgromadzonych na stronie
korpusu stwierdziłam, że znaczenie wielu wyrażeń metaforycznych związanych z pogodą można podzielić na dwie podstawowe kategorie: wyrażenia powiązane z brakiem problemów i wyrażenia wskazujące na ich obecność. Wyrażenia metaforyczne
związane ze zjawiskami pogodowymi są tworzone za pomocą różnych części mowy,
jak na przykład przymiotniki (cloudy (pochmurny), rainy (deszczowy), sunny (słoneczny), foggy (mglisty)), rzeczowniki (fog (mgła), rain (deszcz), sunshine (światło słoneczne), sun (słońce), cloud (chmura)) oraz czasowniki (thunder (grzmieć), rain (padać)). Wybrane wyrażenia metaforyczne związane z pogodą zostaną zanalizowane
w celu wykazania ich systemowości.
2.1. Metafora i jej rodzaje
Joseph E. Grady napisał w swojej książce o metaforze, że „jeśli językoznawstwo kognitywne bada sposoby odwzorowania ludzkiego poznania w języku, to metafora najlepiej ilustruje związek między poznaniem i językiem” (Grady 2007: 188). Zgodnie
z założeniami lingwistyki kognitywnej nie można badać metafor bez odniesienia do
ich semantyki i użycia oraz sposobów rozumienia i percepcji świata, ponieważ
niektóre aspekty doświadczeń psychofizycznych są przez analogie łączone z innymi
dla ułatwienia zrozumienia badanego zjawiska, co prawdopodobnie można
potwierdzić przez badania nad systemem nerwowym i metaforami (188).
Lakoff i Johnson w książce Metafory w których żyjemy piszą, że istotą metafory jest
rozumienie i doświadczenie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej jednej rzeczy
(1980: 5), dlatego też każda metafora posiada domenę źródłową i docelową, a dzięki
zrozumieniu domeny źródłowej można prawidłowo odczytać znaczenie domeny docelowej (Lakoff 1987: 276-277). Kövecses podaje następującą definicję domeny metafory: „domeny docelowe są abstrakcyjne, rozmyte i nieokreślone, dlatego aż „proszą się” o metaforyczną konceptualizację” (2002: 20). Natomiast Evans i Green wyjaśniają, że abstrakcyjne aspekty doświadczenia są trudne do przekazania ze względu
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na swoją nieuchwytność, podczas gdy ich domeny źródłowe są zazwyczaj uchwytne
i zrozumiałe (2006: 298).
Mapowanie jest ważnym procesem zachodzącym podczas myślenia metaforycznego: „Jednym z podstawowych pojęć konceptualnej teorii metafory jest mapowanie”
(Grady 2007: 190). Grady wyjaśnia mechanizm mapowania na przykładzie metaforycznego podobieństwa pomiędzy okrętem i państwem, gdzie elementy domeny źródłowej, czyli okręt i sterowanie nim, zostają nałożone na elementy domeny docelowej, czyli naród i politykę. Warunkiem funkcjonalnej domeny źródłowej jest obecność
języka i obrazów wykorzystanych do stworzenia analogii domeny celowej w dyskursie (Grady 2007: 190).
Croft i Cruse zauważają, że „metafory są strukturami nie tylko językowymi, lecz
przede wszystkim konceptualnymi, chociaż zwykle są one realizowane językowo”
(2004: 197). Podobnie Lakoff stwierdza, że „umiejscowienie metafory nie ma miejsca
w języku, lecz w sposobie konceptualizowania jednej domeny myślowej w terminach innej” (Lakoff 1992: 202).
Metafory strukturalne są najliczniejszą grupą metafor, używaną do konceptualizowania skomplikowanych i abstrakcyjnych doświadczeń przez zastosowanie prostszych
i łatwiejszych do przekazania doświadczeń, na przykład argumentowanie to wojna
(Haase 2002: 6). Zjawisko uwypuklania i ukrywania poszczególnych aspektów konceptualizowanych doświadczeń jest charakterystyczne dla wyrażeń metaforycznych,
dlatego też można powiedzieć, że metafory podkreślą wybrane aspekty danego doświadczenia jednocześnie pomijając inne. W powyższym przykładzie podkreślona
zostaje możliwość konfliktu w toku argumentacji kosztem możliwości współpracy, która jest typowa dla konfliktów wojennych, szczególnie pod ich koniec (Haase 2002: 6).
Metafory orientacyjne należą do grupy metafor związanych z przestrzenią. Doświadczenia związane z ukierunkowaniem przestrzennym ciała ludzkiego stanowią podstawę
tego grupy wyrażeń metaforycznych. Jako przykład można podać kategorie konceptualne takie jak „szczęśliwy to w górę”, podczas gdy „smutny to w dół” (Haase
2002: 7).
Metafory ontologiczne, związane z doświadczaniem obiektów fizycznych, są ostatnią
grupą metafor ważną z punktu widzenia metaforyki pogody. W tej grupie doświadczenia, wydarzenia, czynności i uczucia są rozumiane i kategoryzowane jako rzeczy
i substancje o wyraźnych granicach, co bezpośrednio wynika z doświadczeń związanych z przedmiotami fizycznymi i własnym ciałem. Najbardziej powszechnym przykładem metafory jest przenośnia „pojęcia abstrakcyjne to rzeczy”, według której pojęciom abstrakcyjnym nadaje się właściwości przedmiotów. Przykłady metafor ontologicznych to wyrażenia takie jak „seria pytań”, „mieć zamiar” (Haase 2002: 8).
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2.2. Systemowość metafory
W językoznawstwie kognitywnym systemowość metafory jest rozumiana jako ograniczenie jej znaczenia związanego z danym zjawiskiem. „Metafory zdają się być bardziej skuteczne jeśli systematycznie wywołują skojarzenia lub łączą się z typowymi
sposobami myślenia metaforycznego” (Veale 2003: 28). Na przykład w kategorii „niska temperatura to brak emocji”, można odnaleźć takie wyrażenia jak frozen heart
(serce z lodu), cold reception (zimne przyjęcie), których znaczenie w sposób systematyczny łączy brak emocji z niską temperaturą w języku (Lakoff i Johnson 1980: 7).
Należy wyróżnić systemowość wewnętrzną i zewnętrzną, które są związane z zewnętrzną lub wewnętrzną spójnością logiczną danego wyrażenia metaforycznego.
Spójność wewnętrzna odnosi się do spójności konceptualnej wewnątrz danej grupy
metafor, natomiast spójność zewnętrzna odnosi się do zjawisk świata zewnętrznego,
które stanowią podstawę danej metafory, na przykład „szczęśliwy – to w górę” oraz
„kontrola – to w górę” (1980: 18) (Taverniers 2002: 123).
2.3. Łączliwość metafory
W grupie wcześniej wspomnianych wyrażeń metaforycznych związanych z kategorią
„niska temperatura to brak emocji” znajdują się takie wyrażenia jak cold reception
(zimne przyjęcie), your heart is made of ice (masz serce z lodu) oraz it’s been a little
chilly in the office since Mr. Brown became boss (atmosfera w biurze uległa ochłodzeniu odkąd Brown został szefem). W przytoczonych przykładach domena źródłowa
została opisana przy użyciu słów cold, chilly, ice (zimny, chłodny, lód), w celu zasygnalizowania braku emocji. Jednak nie wszystkie słowa związane z niską temperaturą są używane do tworzenia wyrażeń metaforycznych związanych z tą domeną, np.
słowa jak snow, floe, snowball (śnieg, kra, śnieżka) nie wchodzą w skład wyrażeń
metaforycznych tego rodzaju. Ograniczona łączliwość metafory z pewnymi słowami
pozwala na wytworzenie sensu figuratywnego i obniża ryzyko jej dosłownego odczytania (Lakoff i Johnson 1999:53–54).

2.4. Doświadczenie jako podstawa metafory
Lakoff opisuje znaczenie doświadczenia w metaforze posługując się przykładem konceptualizacji „więcej to w górę” opartej na doświadczeniu życia codziennego, wynikającym z przeświadczenia, że jeśli włożymy następny przedmiot do pojemnika, poziom
wszystkich zgromadzonych wewnątrz przedmiotów wzrasta. W podobny sposób
można wytłumaczyć wyrażenia metaforyczne związane z konceptualizacją „mniej to
w dół” (Lakoff 1980:19). Według Lakoffa i Johnsona „struktura ludzkiego pojęcia
przestrzeni opiera się na doświadczeniach związanych z interakcją w świecie fizycznym, tworząc metafory w których żyjemy” (1980: 56-57). Można stwierdzić, że myślenie metaforyczne jest warunkiem poznania, ponieważ bez uproszczenia i narzucenia
skończoności pojęciom abstrakcyjnym nie dałoby się ich pojąć. Lakoff i Johnson wyjaśniają, że „wzrokiem i dotykiem doświadczamy wielu rzeczy jako ograniczonych
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w przestrzeni, dlatego też często narzucamy granice pojęciom abstrakcyjnym”
(1980: 58), co wyjaśnia dlaczego „ludzie mają skłonność do myślenia o pojęciach
abstrakcyjnych w sposób zakładający, że stanowią one skończoną całość” (59).
2.5. Jednokierunkowość metafory
Ważną cechą metafory z punktu widzenia językoznawstwa kognitywnego jest jej jednokierunkowość. Metafory przenoszą znaczenie tylko w jednym kierunku z domeny
źródłowej do domeny docelowej (Evans i Green 2006: 296). Na przykład w przypadku konceptualizacji „śmierć to osoba” nie można dokonać prawidłowej rekonceptualizacji w przeciwnym kierunku „osoba to śmierć”. Wynika stąd, że przeniesienie znaczenia metafory z domeny źródłowej do domeny docelowej jest jedynym sposobem
mapowania metaforycznego.
Evans i Green analizują przykład podany przez Lakoffa i Turnera „ludzie to maszyny”
i „maszyny to ludzie”, aby wykazać, że jednokierunkowość metafory zostaje zachowana nawet gdy metafory mają wspólną domenę źródłową i docelową (2006: 297):
PEOPLE ARE MACHINES (LUDZIE TO MASZYNY)
a. John always gets the highest scores in maths; he’s a human calculator.
(John zawsze dostaje najlepsze oceny z matematyki, jest jak kalkulator.)
b. He’s so efficient; he’s just a machine!
(Pracuje bardzo efektywnie, jak maszyna.)
c. He’s had a nervous break down
(Miał załamanie [awaria]1 nerwowe.)
MACHINES ARE PEOPLE (MASZYNY TO LUDZIE)
a. I think my computer hates me; it keeps deleting my data.
(Myślę, że mój komputer mnie nienawidzi, ciągle usuwa moje dane.)
b. This car has a will of its own!
(Ten samochód [wola] robi co chce.)
c. I don’t think my car wants to start this morning.
(Wydaje mi się, że mój samochód nie ma ochoty dziś zapalić.)
Nawet jeśli na pierwszy rzut oka przytoczone metafory wydają się podobne, są one
osobnymi kategoriami metaforycznymi. W pierwszym przypadku cechy maszyn zostają przeniesione na ludzi (np. szybkość pracy maszyn), a w drugim przypadku jedna cecha człowieka, własna wola, zostaje przypisana maszynom (Evans i Green
2006: 297), co pokazuje, że „nawet gdy metafory posiadają wspólne domeny docelo1

Tłumaczenia dosłowne wyrażeń metaforycznych zostały podane w nawiasach kwadratowych.
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we, każda z nich jest inna, ponieważ opiera się na innym rodzaju przeniesienia
(mapowania) znaczenia” (297).
2.6. Metonimia
Metafora i metonimia są powszechnymi w użyciu figurami retorycznymi, jednak metonimia nie oznacza przeniesienia znaczenia, tylko zastąpienie nazwy danego zjawiska
przez inne, zależne od niego w danej domenie konceptualnej (Evans i Green 2006:
312). Na przykład w zdaniu „nie czytam Borgesa” nazwisko autora oznacza jego
dzieła.
3.1. Zebrany materiał i jego kategorie konceptualne
W czasie badań zebrałam różne wyrażenia metaforyczne związane z następującymi
zjawiskami pogodowymi: cloud (chmura), cloudy (pochmurny), rain (deszcz), rainy
(deszczowy), storm (burza), storm (szaleć o burzy), hurricane (huragan), thunder
(grzmieć), thunder (grzmot), fog (mgła), foggy (mglisty), haze (gęsta mgła), shine
(świecić), sunshine (światło słoneczne), sunny (słoneczny), grey sky (zachmurzone
niebo), clear sky (czyste niebo), heavy weather (brzydka pogoda), które następnie
pogrupowałam w zależności od znaczenia metaforycznego. Ze względu na różnice
między dosłownym i przenośnym znaczeniem wyrażeń metaforycznych, tłumaczenie
przytoczonych przykładów z zachowaniem metaforyki zostało umieszczone w nawiasach okrągłych, a słowa opisujące dane zjawiska pogodowe zostały przetłumaczone
dosłownie w nawiasach kwadratowych. W niektórych przypadkach pełne zrozumienie
metaforyki meteorologicznej języka angielskiego wymagało dosłownego przetłumaczenia całej frazy.
(1) DESZCZ TO NIESZCZĘŚCIE
a) We should have been putting money by for a rainy day because that rainy day
came.
(Powinniśmy byli odłożyć pieniądze na [deszczowy dzień] czarną godzinę, bo właśnie ona wybiła.)
b) Do we take it that the rainy day has finally arrived?
(Czy właśnie nadeszła [deszczowy dzień] nasza czarna godzina?)
c) It never rains but it pours.
[Nigdy nie pada ale leje.]
(Z deszczu pod rynnę. Nieszczęścia zawsze chodzą parami.)
d) Into each life some rain must fall.
[Do każdego życia trochę deszczu musi spaść.]
(Każdy ma jakieś kłopoty.)
e) I won’t let you rain on my parade’ he retorted.
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(− Nie pozwolę Ci [padać na moją paradę] zepsuć mojej radości z tego – odparł.)
(2) MGŁA TO ZAGUBIENIE
a) My memory is a little foggy.
(Moja pamięć szwankuje [jest trochę mglista].)
b) A foggy idea
(mieć o czymś mgliste pojęcie)
c) He threw some daylight into her fog.
[Rzucił trochę światła dziennego na jej mgłę.]
(Wyjaśnił jej to.)
(3) BURZA TO AGRESYWNE ZACHOWANIE/IMPULSYWNA REAKCJA
a) A political storm has also been sparked by the closure, with the threat of legal action between the council’s Recreation Department and Environmental Services.
(Burza polityczna została rozpętana po zamknięciu obiektu, Miejski Wydział Rekreacji grozi ekologom sądem.)
b) His body stilled like the calm before the storm.
(Jego ciało znieruchomiało, zwiastując ciszę przed burzą.)
c) She noticed the tightness of the thin lips, instinct warning her that trouble was at
hand, so she leaned back in her chair and waited for the storm to break.
Zauważyła jego zaciśnięte wąskie usta, instynktownie wiedziała, że będą kłopoty,
rozsiadła się wygodnie na krześle i czekała aż rozpęta się burza.)
d) Archbishop in storm over contraception.
(Arcybiskup [w burzy nad] potępia antykoncepcję.)
e) Several hundread million peasants will rise up like a mighty storm, like a hurricane,
a force so swift and violent no power however great will be able to hold it back.
(Kilkaset milionów rolników powstanie jak potężna burza, jak huragan, siła tak szybka
i silna, że nic nie zdoła jej powstrzymać.)
f) She was unsure if her proposal could weather the storm of scrutiny.
(Nie była pewna czy jej propozycja mogła spowodować [burzę dochodzenia] dochodzenie.)
g) Get out!’ he stormed.
(−Wynoś się – zagrzmiał.)
(4) BURZA TO TRUDNY OKRES
a) Bob lost his job, but somehow his family weathered the storm.
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(Bob stracił pracę, ale jego rodzina jakoś przetrwała [tę burzę] ten trudny okres.)
b) When she learnt about the old truth, the long lie, she cried out it was a bolt from
a clear sky shattering her life.
(Kiedy poznała prawdę, wykrzyknęła, że to było jak grom z jasnego nieba, który zburzył jej dotychczasowe życie.)
(5) ZŁA POGODA TO PROBLEMY
a) You are making heavy weather of it.
[Robisz z tego ciężką pogodę.]
(Przesadzasz.)
(6) ZACHMURZONE NIEBO TO TRUDNY OKRES
a) Grey skies are gonna clear up! Put on a happy face.
[Szare niebo się rozjaśni!]
(Jeszcze zaświeci słońce! Rozchmurz się.)
b) When there are grey skies, we don’t mind grey skies, you will turn them blue,
Stanley Boy.
[Kiedy niebo jest szare, nie przejmujmy się nim, dzięki tobie stanie się niebieskie.]
(Kiedy nadchodzą kłopoty, nie przejmujmy się nimi, dzięki tobie jeszcze zaświeci
słońce, Stanley chłopcze.)
(7) BEZCHMURNE NIEBO TO BRAK PROBLEMÓW
a) His kiss was pure joy, winging happiness as if her spirit was soaring into a clear
sky.
(Jego pocałunek był samą radością, uskrzydlonym szczęściem, jakby jej duch unosił
się [na bezchmurnym niebie] w przestworzach.)
b) It is truly said that he can go to bed at night with a clear sky as far as Home Affairs
are concerned and wake up the next morning with a major crisis on his hands.
(Można powiedzieć, że może położyć się spać [z bezchmurnym niebem] bez zmartwień, lecz jeśli chodzi o sprawy krajowe, może obudzić się następnego dnia w sytuacji kryzysowej.)
c) It’s gonna be clear skies form now on.
(Teraz już zawsze będzie [bezchmurne niebo] świecić słońce.)
(8) SŁONECZNY TO OPTYMISTYCZNY
a) Sunny future for BBC voice.
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([Słoneczna] świetlana przyszłość dla głosu BBC.)
b) That weekend found him in a sunny mood.
(Podczas tego weekendu był w [słonecznym] wyśmienitym nastroju.)
c) Sunny vertiginous freedom.
([Słoneczna] cudowna i zawracająca w głowie wolność.)
d) I mean you are looking back on your childhood you always think of your childhood
being sunny days.
(Myślę, że zawsze wspominamy swoje dzieciństwo jako pasmo słonecznych dni.)
(9) ŚWIATŁO TO SZCZĘŚCIE
a) Sun always shines on TV.
(W telewizji zawsze świeci słońce.)
b) You are the sunshine of my life.
(Jesteś [promieniem słońca] słońcem mojego życia.)
(10) ZAMGLONY TO NIEWYRAŹNY
a) They can’t say that I’m in a druggy haze or that I’ll get out of it.
(Nie mogą powiedzieć, że [jestem w narkotycznej gęstej mgle] mam problem z narkotykami albo że się z tego wydostanę.)
b) Through the haze of despair she noticed the sheriff.
([Przez gęstą mgłę desperacji] w desperacji zauważyła szeryfa.)
c) Through his haze, Charles realized that it wasn’t just the crisis that made them so
deferential, it was the part he was now playing, too.
([W gęstej mgle] w swoim zagubieniu, Charles zdał sobie sprawę, że to nie tylko kryzys sprawił, że byli pełni szacunku, chodziło też o rolę, którą odgrywał teraz.)
(11) GRZMOT TO NEGATYWNE EMOCJE
a) The face was veiled in cloud, thunder and lightning raged.
(Jego twarz [była zakryta chmurami, pioruny szalały] zwiastowała burzę.)
b) Harry walked on, his face like thunder, his fists still clenched.
(Harry szedł dalej, jego twarz [jak grzmot] i zaciśnięte pięści zwiastowały burzę.)
(12) GRZMOT TO NAGŁĄ CZYNNOŚĆ
a) The boss thundered into the room.
(Szef [grzmieć, wpaść z łoskotem] wpadł do pokoju.)
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(13) HURAGAN TO NEGATYWNY STAN UMYSŁU
a) I feel as if my mind is whirling madly, like a hurricane.
(Czuję się jakby cały świat [szaleńczo] wirował mi przed oczami [jak huragan].)
(14) CHMURA TO OBECNE LUB NADCHODZĄCE PROBLEMY
a) The event was clouded over by protests.
(Wydarzenie zostało [zachmurzone] przyćmione przez protesty.)
b) She didn’t discover a numinous cloud of ignorance.
(Nie zdawała sobie sprawy ze swej [duchowej chmury ignorancji] ogromnej ignorancji.)
c) Some strong emotions seemed to cloud Michele’s eyes, but he asked (…).
(Silne uczucia zdawały się [chmurzyć] mącić spojrzenie Michele, niemniej zapytał
(...).)
d) She felt involved, the cloud that hung over Rose hung over her too.
(Czuła się związana z całą sprawą, ciemne chmury zbierające się nad głową Rose,
zbierały się również nad jej głową.)
W przypadku konceptualizacji „deszcz to nieszczęście”, domena źródłowa metafory
oznacza bliżej nieokreślone negatywne zdarzenie w przypadku zdań 1c i 1d. Zwrot
rainy day (deszczowy dzień) w przenośni oznacza okres niepowodzeń (zdania 1a
i 1b). W zdaniu 1e czasownik rain (padać) oznacza czynność, która rujnuje pewne
wydarzenie.
Metafory zawierające słowo fog (mgła) najczęściej oznaczają zagubienie. Mgła jako
koncept metaforyczny odnosi się do braku ostrości w odniesieniu do pamięci (zdania
2a i 2b). W przenośni mgła może również oznaczać zagubienie, zakłopotanie, stan
niepewności dotyczący bieżących wydarzeń lub ich interpretacji (zdanie 2c).
Domeną źródłową następnej kategorii konceptualnej jest storm (burza), która jest
metaforycznie równoznaczna z agresywnym zachowaniem i impulsywną reakcją.
W zdaniach 3a, 3d i 3e burza oznacza agresywne zachowanie i gotowość do ataku.
Czasem burza może również odnosić się do nagłości jakiegoś wydarzenia jak
w przykładzie 3f.
W kategorii konceptualnej numer cztery, burza oznacza ciężki okres w czyimś życiu,
tak jak w przykładzie 4a. Słowo bolt (piorun) jest częścią konceptu metaforycznego
burzy i zazwyczaj wskazuje na przyczynę nieszczęścia, które pojawia się nagle
i znienacka (zdanie 4b).
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Niektóre metafory rzadko pojawiają się w języku potocznym, niemniej należy zaznaczyć, że heavy weather (brzydka pogoda) jest najczęściej utożsamiana z problemami. Na podstawie zdania 5a można stwierdzić, że brzydka pogoda oznacza nieokreślone negatywne zjawisko bądź problem.
W następnej kategorii znajdują się zdania zawierające metaforę grey skies (zachmurzonego nieba), która w języku angielskim odnosi się do trudnego okresu w czyimś
życiu (zdania 6a i 6b). Podobnie metafora clear sky (czystego, pogodnego nieba)
oznacza brak problemów, zdarzenie pozytywne (zdanie 7c) lub funkcjonuje jako nieokreślony optymistyczny symbol (zdanie 7a).
Kolejną pozytywną metaforą związaną z pogodą jest powiązanie przymiotnika sunny
(słoneczny) z czymś optymistycznym (zdania 8b, 8c, 8d). W przypadku sunshine
(światła słonecznego) pozytywne znaczenie światła zostaje wzmocnione i oznacza
szczęście jako bliżej nieokreślone optymistyczne wydarzenie. Osoba, która określa
się mianem sunshine (promyka słońca) jest droga innej osobie i przynosi jej szczęście (zdanie 9b). W zdaniu 9a czasownik shine (świecić) posiada następujące znaczenia jasny, pozytywny, bez złych stron, bez problemów.
Jeśli chodzi o następną kategorię metaforyczną związaną z mgłą, należy zaznaczyć,
że słowo haze w języku angielskim oznacza bardzo gęstą mgłę i z powodów meteorologicznych nie posiada dokładnego polskiego odpowiednika. Gęste zamglenie
tego rodzaju oznacza brak widoczności, stan zagubienia wynikający z niejednoznacznych uczuć (zdania 10b i 10c) lub stan po zażyciu leków lub narkotyków.
Negatywne emocje są obecne w angielskich metaforach związanych pogodą w słowie thunder (grzmot i grzmieć) oraz oznaczają złość i gniew (zdania 11a i 11b). Jako
koncept metaforyczny grzmot może również odnosić się do nieokreślonej czynności
negatywnej, która jest zdarzeniem szybkim i zaskakującym (zdanie 12a). Z kolei słowo hurricane (huragan) może metaforyczne oznaczać negatywny stan umysłu i zarazem negatywne samopoczucie (zdanie 13a).
W metaforyce języka angielskiego cloud (chmura) symbolizuje obecne lub nadchodzące problemy. W zdaniach 14b i 14d chmura oznacza coś, co powoduje uczucia
smutku i niepokoju, analogicznie czasownik cloud (chmurzyć się) często metaforycznie odnosi się do łez i płaczu (zdanie 14c). Wyrażenie cloud over (zachmurzyć się)
odpowiada czynności, która psuje bądź udaremnia inną ważną czynność, jak na
przykład zaplanowane wydarzenie publiczne bądź towarzyskie (przykład 14a)
Po przeanalizowaniu wyróżnionych kategorii metafor meteorologicznych można
stwierdzić, że metafora, opierająca się na konceptualizacji warunków pogodowych
jako obecności lub braku problemów, jest nadrzędna w stosunku do innych metafor
związanych ze zjawiskami pogodowymi. Należy również zauważyć, że istnieje więcej
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metafor związanych ze złą pogodą, niż tych związanych z dobrą pogodą. Ponadto
metafory związane ze zjawiskami pogodowymi w języku angielskim są powszechnymi metaforami o wysokiej systemowości, co wyklucza ich mylną interpretację.
W skład metafor związanych z pogodą wchodzą praktycznie wszystkie części mowy
od pojedynczych przymiotników, rzeczowników i czasowników do całych wyrażeń, co
wynika z ich popularności wśród rodzimych użytkowników języka angielskiego.
4. Zakończenie
Na podstawie przeanalizowanych przykładów metafor związanych ze zjawiskami pogodowymi należy wysnuć wniosek zgodny z założeniami językoznawstwa kognitywnego: metafory są nieodłączną częścią ludzkiego systemu pojęciowego, a sama metafora jest niezwykle ważna w codziennej komunikacji językowej. Co więcej, można
stwierdzić, że w języku angielskim pogoda jest symbolicznym wskaźnikiem braku lub
obecności problemów. Opisane w niniejszej pracy przykłady metafor są jednokierunkowe, ponieważ obecność problemów lub ich brak można przestawić za pomocą zjawisk pogodowych, natomiast nie da się przedstawić problemów jako zjawisk pogodowych. Ponadto metafory związane z pogodą wykazują ograniczoną łączliwość, tzn.
nie wszystkie słowa należące do kategorii semantycznej pogody mogę wejść w skład
metaforyki związanej z pogodą, np. słowo drizzle (mżawka). Systemowość metafor
pogodowych wynika z konsekwentnej konceptualizacji pięknej pogody jako zjawiska
pozytywnego i złej pogody jako zjawiska negatywnego, przyczyniając się do czytelności i powszechności metaforyki tego typu. Można również przychylić się do stwierdzenia, że popularność metaforyki związanej z pogodą w języku angielskim najprawdopodobniej wynika z połączenia codziennych doświadczeń związanych z warunkami atmosferycznymi i powszechnego doświadczenia obecności lub braku kłopotów.
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Weather as the source domain for metaphorical
expressions

Izabela Żołnowska
The statement of the thesis
The aim of the study is to demonstrate the pervasiveness of concepts related to
WEATHER that indicate the presence or absence of problems in human mind. The
linguistic material that is the subject of the analysis is the language used in everyday
communication. An additional claim is that the directionality of metaphorical transfer
is uniform and proceeds from concrete to abstract concepts. Furthermore, I will try to
show that talking about the presence or absence of problems in terms related to
WEATHER is systematic and forms a coherent network of metaphorical expressions
whose structuring is partial. The final claim I would like to make is that the expressions that reflect the concept have a common experiential basis, and it is only because of its presence that the metaphor can be comprehended.
The Methodology of Research
The main source that was used throughout the study is the British National Corpus
(BNC). While studying the examples found on the corpus website, I realised that it is
very common to talk about the presence or absence of problems in terms of WEATHER. I have noticed that different parts of speech connected with WEATHER are used
to construct metaphorical expressions which indicate the presence or absence of
problems. In this group are adjectives, for instance cloudy, rainy, foggy, sunny, etc.,
nouns like fog, rain, sunshine, sun, cloud, and verbs, for example thunder, rain, etc.
Having found numerous examples, I divided them into two groups, one describing
good weather and the other describing bad weather, in order to prove that there is
a certain systematicity in talking about problems in terms of WEATHER.
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Metaphor
In his study about metaphor, Joseph E. Grady writes that “[i]f cognitive linguistics is
a study of ways in which features of language reflect other aspects of human cognition, then metaphors provide one of the clearest illustrations of this relationship”
(Grady 2007: 188). Cognitivists state that it is almost impossible to analyse metaphor
without noticing the connections between lexical semantics and usage of lexical
items as well as comprehension and perception of the world (188). In other words,
some aspects of human experience are associated with others to facilitate perception
and cognition; perhaps the relation between the neurological system and metaphors
proves this contention (188).
Lakoff and Johnson in their book Metaphors We Live By write that the essence of
metaphor is based on understanding and experiencing one thing in terms of another
(1980: 5). For this reason, each metaphor has a source domain and a target domain.
Only through the use of linguistic expressions tied to the source domain can the target domain be fully compehended (Lakoff 1987: 266−267). Kövecses describes target domains as “abstract, diffuse and lack[ing] clear delineation; as a result they ʽcry
out’ for metaphorical conceptualization” (2002: 20). Evans and Green explain that due
to their intangibility abstract aspects are difficult to convey, whereas source domains
tend to be tangible, and thus more understandable (2006: 298).
Mapping is often assumed to be a basic process of metaphorical thinking (Grady
2007:190). Grady discusses mapping on the example of the ship – state metaphorical correspondence, where elements of the source domain (ship and navigation) are
mapped onto the elements of the target domain, that is nations and politics. The
source domain entails language and images that are used to evoke the association
with the target domain that is current in the discourse (2007:190). Similarly, Roft and
Cruse emphasise that “metaphors are conceptual structures and are not merely linguistic in nature, although, of course, they are normally realised linguistically”
(2004:197). Likewise Lakoff notes that “(…) the locus of metaphor is not in language
at all, but in the way we conceptualise one mental domain in terms of another” (Lakoff
1992: 202).
Structural metaphors make up the most substantial category of metaphors. They are
used to conceptualise complex, more abstract aspects of experiences by employing
simpler and better known experiences, e.g. argument is war (Haase 2002: 6). The
so-called highlighting/hiding phenomenon is an important feature of this group. It involves giving special attention to certain aspects while others remain out of sight. In
the example given above, the conflict feature is highlighted whilst co-operation, which
can also be a feature of war (especially at its end), remains hidden (6).
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Orientational metaphors belong to a group in which concepts are organised spatially.
The experiences of physical space are the basis of this relationship. Examples include: being happy is high, being sad is down (Haase 2002: 7).
Metaphors motivated by the experience of physical objects are the last group in
which experiences can be identified and categorised as entities restricted by a surface. The concept ABSTRACTS ARE THINGS is one of many ontological metaphors
and can be found in the following examples: a series of questions, hold on the same
wish (6).
Systematicity of Metaphor
Systematicity is understood as the entailment of metaphors related to a metaphorical
concept, since “[m]etaphors appear more apt when they systematically evoke, or connect into, established modes of metaphoric thought” (Veale 2003: 28). The example
low temperature is lack of emotions shows that certain lexical items, such as frozen
heart, ice, cold reception, form a systematic manner of describing lack of emotions.
The constituents of the low temperature concept point to lack of emotions, and language follows this pattern (Lakoff and Johnson 1980: 7). Emotions are conceptualised in terms of temperature and it has an impact on the way the presence or ab sence of emotions is described in language. Systematicity may be external or internal, implying internal and external coherence between a given concept and emotion.
The former signifies a network of metaphorical expressions within the field of
a concept, while the latter is kept between different conceptual metaphors, when
there is an element that is shared, by association as in HAPPY IS UP, CONTROL IS
UP(1980: 18) (Taverniers 2002: 123).
Partiality of Metaphor
Low temperature is lack of emotions. There exist numerous linguistic expressions
that reflect this conceptual metaphor, for example:
(1)

A cold reception

(2)
It’s been a little chilly in the office since Mr. Brown became boss Your heart is
made of ice
In view of the above examples, it should be concluded that the words cold, chilly, ice
used to describe the target domain, that is, lack of emotions, are indeed connected
with low temperature. However, not all the words implying low temperature relate to
this conceptual metaphor which is evident in the case of snow, floe, snowball. There
are many other words that are not used when talking about the lack of emotions, like
for example: snow, floe, snowball. The lexicon that describes low temperature is used
partially to structure the metaphor. Partiality of metaphor makes the metaphor figurat-
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ive and keeps it beyond the realm of literal meaning (Lakoff and Johnson
1999:53-54).
Experiential Basis of Metaphor
Lakoff describes the experiential basis on the example of the metaphor MORE IS UP.
The concept is based on human experience. If one thing is put on top of another in
a container, the level of the heap rises; therefore MORE relates to UP and LESS
relates to DOWN (Lakoff 1980:19). The way humans conceive of things comes from
experiences of everyday existence:
Human spatial concepts, however, include UP-DOWN, FRONT-BACK, INOUT, NEAR-FAR, etc. It is these that are relevant to our continual everyday bodily functioning, and this gives them priority over other possible
structurings of space – for us. In other words, the structure of our spatial
concepts emerges from our constant spatial experience, that is, out interaction with the physical environment. Concepts that emerge in this way
are concepts that we live by in the most fundamental way (Lakoff and
Johnson 1980: 56 – 57).
According to Lakoff and Johnson, humans developed a tendency to think metaphorically about things beyond their comprehension by imposing limitations of finiteness:
“[w]e experience many things, through sight and touch, as having distinct boundaries,
and, when things have no distinct boundaries, we often project boundaries upon
them (…)” (1980: 58). It can be said that humans think about everything that is nonfinite or abstract in terms of tangible entities (Lakoff and Johnson 1980: 59).
The undirectionality of Metaphor
A significant aspect pointed out by cognitivists is the undirectionality of conceptual
metaphors. Metaphors carry over features from a source domain to a target domain,
not the other way round (Evans and Green 2006: 296). For instance, while DEATH is
conceptualised in terms of a PERSON, PERSONS cannot be structured in terms of
DEATH: people are not usually perceived as ‘deaths’. It is no coincidence that the
terms ‘target’ and ‘source’ signify the only direction of metaphorical mapping.
Vyvyan Evans and Melanie Green analyse two examples given by Lakoff and Turner:
PEOPLE ARE MACHINES and MACHINES ARE PEOPLE to show that undirectionality is kept even when two metaphors share the same source and target domain
(2006: 297):
PEOPLE ARE MACHINES
a.
John always gets the highest scores in maths; he’s a human calculator.
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b.

He’s so efficient; he’s just a machine!

c.

He’s had a nervous breakdown
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MACHINES ARE PEOPLE
a.

I think my computer hates me; it keeps deleting my data.

b.

This car has a will of its own!

c.

I don’t think my car wants to start this morning.

Even if, at first glance, the two conceptual metaphors appear to reflect one another,
a close analysis reveals that there are different mappings in the two metaphors. In
the first case some characteristics that belong to machines are mapped onto people
(for example the speed of machines), and in the second one typically human traits,
like volition, are ascribed to machines (Evans and Green 2006: 297). In other words,
“[t]his shows that even when two metaphors share the same two domains, each
metaphor is distinct in nature because it relies upon different mappings” (297).
Metonymy
A point of similarity in both metaphor and metonymy is that they are conceptual in
nature and pervasive: “Lakoff and Johnson argued that metonymy, like metaphor is
a conceptual phenomenon, but has quite a distinct basis” (Evans and Green
2006:311). While analysing metaphors, one can observe cross-mappings, but there is
no such process in metonymy. In this case one entity may stand for another because
of their coexistence within the same domain (Evans and Green 2006: 312). For
instance, in the case of I don’t read Borges, it is obvious that one cannot read people.
In this sentence Borges stands for Borges’ books.
The Linguistic Material Gathered Related to WEATHER
In the next part of this thesis, I present examples of linguistic expressions related to
the concept of WEATHER. They are divided into lexical categories that refer to various
atmospheric phenomena.
Cloud (noun, verb), cloudy (adjective)
The event was clouded over by protests
Cloudy phrases must be eliminated
She didn’t discover a numinous cloud of ignorance.
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Some strong emotions seemed to cloud Michele’s eyes, but he asked lightly enough
(...)
She felt involved, the cloud that hung over Rosę hung over her too.
Rain (noun, verb), rainy (adjective)
We should have been putting money by for a rainy day because that rainy day came.
Do we take it that the rainy day has finally arrived?
It never rains but it pours.
Into each life some rain must fail.
I won’t let you rain on my parade - he retorted.
Storm (noun, verb)
A political storm has also been sparked by the closure, with the threat of legal action
between the council’s Recreation Department and Environmental
Services.
His body stilled like the calm before the storm.
She noticed the tightness of the thin lips, instinct warning her that trouble was at
hand, so she leaned back in her chair and waited for the storm to break.
Archbishop in storm over contraception.
To weather the storm.
Several hundred million peasants will rise up like a mighty storm, like a hurricane,
a force so swift and violent no power however great will be able to hold it back.
She was unsure if her proposal could weather the storm of scrutiny.
Hurricane (noun)
I feel as if my mind is whirling madly, like a hurricane.
Thunder (noun, verb)
The face was veiled in cloud, thunder and lightning raged. Harry walked on, his face
like thunder, his fists still clenched. The boss thundered into the room.
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Fog (noun), foggy (adjective)
My memory is a little foggy.
A foggy idea.
He threw some daylight into her fog.
Haze (noun)
They can’t say that I’m in a druggy haze or that I’ll get out of it.
Through the haze of despair she noticed the sheriff.
Through his haze, Charles realized that it wasn’t just the crisis that made them so de ferential, it was the part he was now playing, too.
Shine (verb), sunshine (noun)
Sun always shines on TV. You are the sunshine of my life.
Sunny (adjective)
Sunny future for BBC voice.
That weekend found him in a sunny mood.
Sunny vertiginous freedom.
I mean you are looking back on your childhood you always think of your childhood
being sunny days.
Grey sky, clear sky (nouns premodified with adjectives)
It’s gonna be clear skies form now on.
Grey skies are gonna clear up!
When she learnt about the old truth, the long lie, she cried out it was a bolt
from a clear sky shattering her life.
Hiss kiss was pure joy, winging happiness as if her spirit was soaring into a clear sky.
It is truly said that he can go to bed at night with a clear sky as far as Home.
Affairs are concerned and wake up the next morning with a major crisis on his hands.
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Heavy weather (noun premodified with an adjective)
You are making heavy weather of it.
3.2. Material Divided into Conceptual Metaphors
Having analysed the material gathered, I noticed that all the examples can be categorised into certain conceptual metaphors. The source domain for all these concepts constitutes the lexicon describing WEATHER CONDITIONS, whereas the target
domain constitutes the presence or absence of problems. The following conceptual
metaphors can be identified for the examples collected:
(1) RAIN IS MISFORTUNE
a) We should have been putting money by for a rainy day because that rainy day
came.
b) Do we take it that the rainy day has finally arrived?
c) It never rains but it pours.
d) Into each life some rain must fail.
e) I won’t let you rain on my parade - he retorted
(2) FOG IS CONFUSION
a) My memory is a little foggy.
b) A foggy idea
c) He threw some daylight into her fog.
(3) STORM IS AGGRESSIVE BEHAVIOUR/REACTION
a) A political storm has also been sparked by the closure, with the threat of legal action between the council’s Recreation Department and Environmental Services.
b) His body stilled like the calm before the storm.
c) She noticed the tightness of the thin lips, instinct warning her that trouble was at
hand, so she leaned back in her chair and waited for the storm to break.
d) Archbishop in storm over contraception.
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e) Several hundred million peasants will rise up like a mighty storm, like a hurricane,
a force so swift and violent no power however great will be able to hold it back.
f) She was unsure if her proposal could weather the storm of scrutiny
g) Get out! – he stormed.
(4) STORM IS HARD TIMES
a) Bob lost his job, but somehow his family weathered the storm.
b) When she learnt about the old truth, the long lie, she cried out it was a bolt from
a clear sky shattering her life.
(5) HEAVY WEATHER IS PROBLEMS
a) You are making heavy weather of it.
(6) GREY SKIES IS DIFFICULT PERIOD
a) Grey skies are gonna clear up! Put on a happy face.
b) When there are grey skies, we don’t mind grey skies, you will turn them blue, Stanley Boy.
(7) CLEAR SKIES IS LACK OF PROBLEMS
a) His kiss was pure joy, winging happiness as if her spirit was soaring into a clear
sky.
b) It is truly said that he can go to bed at night with a clear sky as far as Home Affairs
are concerned and wake up the next morning with a major crisis on his hands.
c) It’s gonna be clear skies form now on.
(8) SUNNY IS OPTIMISTIC
a) Sunny future for BBC voice.
b) That weekend found him in a sunny mood.
c) Sunny vertiginous freedom.
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d) I mean you are looking back on your childhood you always think of your childhood
being sunny days.
(9) ANYTHING THAT SHINES IS HAPPINESS
a) Sun always shines on TV.
b) You are the sunshine of my life.
(10) HAZE IS PROBLEMATIC
a) They can’t say that I’m in a druggy haze or that I’ll get out of it.
b) Through the haze of despair she noticed the sheriff.
c) Through his haze, Charles realized that it wasn’t just the crisis that made them so
deferential, it was the part he was now playing, too.
(11) THUNDER IS NEGATIVE EMOTIONS
a) The face was veiled in cloud, thunder and lightning raged.
b) Harry walked on, his face like thunder, his fists still clenched
(12) THUNDER IS SUDDEN ACTION
a) The boss thundered into the room.
(13) HURRICANE IS NEGATIVE STATE OF MIND
a) I feel as if my mind is whirling madly, like a hurricane.
(14) CLOUD IS A SYMBOL OF PRESENT OR FORTHCOMING PROBLEMS
a) The event was clouded over by protests
b) She didn’t discover a numinous cloud of ignorance.
c) Some strong emotions seemed to cloud Michele’s eyes, but he asked (…)
d) She felt involved, the cloud that hung over Rose hung over her too.
In the case of RAIN is a MISFORTUNE metaphor, the source domain concept
(RAIN) is used to talk metaphorically about the target domain concept. The concept
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RAIN denotes an unspecific but negative occurrence (as in sentence 1c and 1d). The
expression “rainy day” figuratively means a period of misfortune (sentence 1a and
1b). In sentence 1e, the verb “rain” denotes an action which is meant to spoil some
event (“parade”).
In the next metaphor the source domain concept (FOG) is used to talk about the tar get domain concept (CONFUSION). The concept FOG denotes fuzziness with reference to memory and ideas (examples 2a and 2b). The fog figuratively signifies
confusion, a feeling of embarrassment, confusing situation or a state of not being certain about what is happening or what something means (as in sentence 2c).
The source domain concept of STORM is used to talk metaphorically about the target
domain concept, that is an AGGRESSIVE BEHAVIOUR or an AGGRESSIVE REACTION. The concept STORM denotes behaving in a threatening way and being ready
to attack in a reaction to something (as in sentences 3a, 3d and 3e). It may also de note an angry action or movement in a particular situation (examples 3b, 3c and 3g).
Sometimes the concept refers to the force or suddenness of something as in the sen tence 3f.
In the case of metaphor STORM is HARD TIMES, the source domain STORM is
used to talk metaphorically about the target domain. The concept STORM denotes
a difficult period in somebody’s life (as in sentence 4a). A “bolt” that is a part of the
metaphorical concept STORM may denote the cause of unhappiness that occurs suddenly and unexpectedly (as in example 4b).
There are some metaphors that occur rarely in everyday expressions; however, they
do show that people associate bad weather with trouble as in the case of HEAVY
WEATHER is PROBLEMS. Here the source domain HEAVY WEATHER is used to
talk metaphorically about the target domain concept. The concept HEAVY WEATHER
denotes an unspecific but negative phenomenon, a problem (see example 5a).
In the case of GREY SKIES is a DIFFICULT PERIOD, the source domain concept
(GREY SKIES) is used to talk metaphorically about the target domain concept. The
concept GREY SKIES specifically refers to a particular length of time that is not easy
for somebody (see examples 6a and 6b).
The next metaphor CLEAR SKIES is a LACK OF PROBLEMS. This metaphor is the
opposite of the previous one. The source domain concept CLEAR SKIES is used to
talk figuratively about the target domain concept. The concept CLEAR SKIES indicates a state without problems, an optimistic situation (as in sentence 7b) or a period
of time without trouble (7c) or it functions as an unspecific but optimistic symbol (7a).

176

AVANT Volume II, Number 1/2011 www.avant.edu.pl

Another metaphor with positive meaning is SUNNY is OPTIMISTIC (8). The source
domain concept is used to talk metaphorically about the target domain
(OPTIMISTIC). The concept SUNNY refers to an unspecific but positive feature or
being happy etc. (as in sentences 8b, 8c and 8d). It can also signify good things to
happen or something to be successful (as in sentence 8a).
In the case of ANYTHING THAT SHINES is HAPPINESS (9), the source domain
concept (ANYTHING THAT SHINES) is used to talk metaphorically about the target
domain concept. The concept ANYTHING THAT SHINES denotes an unspecific but
optimistic occurrence. The word “sunshine” figuratively means something fortunate,
here it describes someone who is dear to someone else and who perhaps brings
happiness (sentence 9b). In the sentence “sun always shines on TV” (9a) the verb
“shine” means “to be bright and positive”, not to have any negative sides, not to ex hibit any problems.
In the subsequent metaphor, the source domain concept HAZE is used to talk about
the target domain concept. The word “haze” is used to talk figuratively about the
mental state in which thoughts and feelings are not clear (as in sentences 10b and
10c) or about a strange feeling when under the influence of drugs.
When talking about emotions in terms of WEATHER, another metaphor discussed is
THUNDER is NEGATIVE EMOTIONS. The source domain concept (THUNDER) is
used to talk metaphorically about the state of being extremely angry, a feeling of violent anger (sentences 11a and 11b).
The concept THUNDER may also refer to some unspecific but negative action that is
done quickly and often unexpectedly. See example 12a.
In the case of HURRICANE is a NEGATIVE STATE OF MIND, the source domain
concept (HURRICANE) is used to mean figuratively a negative mental and physical
condition that a person is in (as in sentence 13a).
Finally, the metaphor based on the WEATHER concept is a CLOUD as a SYMBOL
OF PRESENT OR FORTHCOMING PROBLEMS. The source domain concept
(CLOUD) is used to talk metaphorically about the target domain concept. The
concept CLOUD symbolizes something that makes one feel sad and anxious (see
sentences 14b and 14d). The verb “cloud” figuratively means to fill one’s eyes with
tears, make the eyes less clear (as in sentence 14c), but the verb “cloud over” de notes an action that is meant to spoil something that happens, often something very
important, a planned public or social occasion (as in sentence 14a).
After analysing these categories, one can identify a superordinate metaphor for the
concepts given above: WEATHER CONDITIONS ARE PROBLEM INDICATORS. The
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concepts can indicate the presence or absence of problems. As one can observe in
the examples collected, sunny is associated with something optimistic or without
problems (8); whereas what is described as hazy or foggy is associated with
something problematic (respectively 10, 2, 11), rainy day is an equivalent for a hard
period (1a, 1b) and storm may stand for ‘saying something furiously’(3g). It seems
that concepts related to GOOD WEATHER (9 examples) are not as pervasive as
those related to BAD WEATHER (31 examples).
3.3. The systematicity of WEATHER concepts
The presence or absence of problems is conceptualised in terms of WEATHER and
the language follows the pattern, using such adjectives as: cloudy, rainy, foggy or the
nouns rain, fog, storm, etc. to indicate that something problematic happens, whereas
the words sunny, clear skies, sunshine are used to talk about positive, optimistic perspectives or to describe a person that one loves or that helps to forget about problems (respectively 8, 7d and 9). In conclusion, the concepts related to WEATHER
form a systematic collection of problem indicators.
It has to be mentioned that, in the examples that represent the above concepts, the
words related to WEATHER are different parts of speech; there are adjectives,
nouns, verbs as single words, and phrases such as grey skies. This suggests that the
analysed concept is present in linguistic communication.
4. Conclusions
The cognitivists mentioned in the first chapter of this study conducted linguistic research to prove that metaphors are a part of human conceptual system. Indeed, the
structure of everyday communication reflects metaphorical thinking.
After analysing the data, it can be concluded that people think about some atmospheric phenomena as problem indicators and this conceptual structure is exhibited
in everyday linguistic communication.
The mapping of the analysed superordinate metaphor is undirectional, since the
presence or absence of problems is conceptualised in terms of WEATHER; however,
meteorological conditions cannot be seen in terms of PROBLEMS.
The partiality of the concept, that is the subject of this study, is evident. Many words
related to the domain of WEATHER appear in everyday conversation, yet the entire
lexicon is by no means exhausted, as not all of the words form a connection with the
source domain. An example of a word that is not used metaphorically within the analysed concept is drizzle.
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Different parts of speech (i.e. rain as a noun, rain as a verb, adjectives like sunny) related to BAD WEATHER are used to describe certain problematic situations,
something difficult to deal with or a state of not being certain about something. By
contrast, different words related to GOOD WEATHER are used to describe a positive
situation, a perspective or a state of mind without confusion or doubts. It demonstrates that there is a certain systematicity in speaking about the presence or absence of problems in terms of WEATHER and it makes the analysed concept ubiquitous.
Certain assumptions can be made as to the reasons why people speak about the
presence or absence of problems in terms of WEATHER. Problems appear in everyday life and so does the weather topic. Bad weather often evokes sadness, therefore
it can be to said to constitute a problem; similarly, good weather is often equated with
cheerful mood. Thus, in view of the above analysis, weather can be seen as an important experiential basis for conceptual metaphors.
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