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FICTIVE MOTION: A COGNITIVE LINGUISTICS APPROACH
Tatiana CHITII
Universitatea de Stat din Moldova
Sentences like the road runs along the valley or the tattoo runs along the spine are used by speakers in everyday
language. Even though these sentences contain verbs of motion, actual motion does not take place. Cognitive linguists
claim that such sentences imply a sense of motion and term it – fictive motion (Talmy), abstract motion (Langacker) or
subjective motion (Matsumoto). In some cases, fictive motion is believed to involve simulated motion, when the reader
simulates motion along a portion of the road, in others, simulated visual scanning – the language user (if no travelable
path is present) visually scans the trajectory. This article presents an overview of opinions and experiments concerning
this phenomenon. The cognitive treatment of fictive motion rightly points to the connection between experience and
linguistic meaning.
Keywords: fictive motion, conceptualization, conceptualizer, fictive motion constructions / construal.
MIȘCAREA PRIN PRISMA LINGVISTICII COGNITIVE – MIȘCAREA FICTIVĂ
Enunțurile Drumul se întinde de-a lungul câmpului sau Tatuajul rulează de-a lungul coloanei vertebrale sunt adesea
folosite de vorbitori în viața de zi cu zi. Chiar dacă aceste enunțuri conțin verbe de mișcare, mișcarea de facto sau vreo
schimbare de stare nu are loc. Lingviștii cognitivi susțin că exemplele date totuși exprimă un fel de mișcare implicită și
numesc acest fenomen mișcare fictivă (Talmy), abstractă (Langacker) sau subiectivă (Matsumoto). În unele cazuri se
consideră că mișcarea fictivă implică simularea mișcării, în altele – scanearea vizuală simulată. Acest fel de mișcare
stimulată mental de-a lungul unui traseu sau a unei configurații lineare motivează folosirea anumitor clase de verbe de
mișcare în mod figurat. Acest articol are drept scop prezentarea succintă a ceea ce lingviștii cognitivi numesc mișcare
fictivă, clasificarea, motivarea și conceptualizarea ei. Este o sinteză de opinii și experimente efectuate de numeroși
cercetători pe marginea acestui subiect.
Cuvinte-cheie: mișcare fictivă, conceptualizare, conceptualizator, traseu fictiv construal / construcție de mișcare
fictivă.
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