

Hi everyone. If you are interested in the study of language, and you want to learn more about a kind of linguistics called “construction grammar”, you have come to the right place. In this video series, I will explain to you what construction grammar is, and why I think it is the most promising way to understand perhaps the most defining feature that makes us human: language.

My name is Remi, and I’m heading the Language research unit at the Sony Computer Science Laboratories Paris. Let’s dive straight into today’s topic: “Constructions, or Fillmore’s Dangerous Idea.”

First a little word about Charles J. Fillmore, or Chuck as his friends and colleagues would call him. Fillmore considered himself to be an OWL: just another

ORDINARY

WORKING

LINGUIST.

Many language scientists, however, will agree that Fillmore has had an enormous impact on how we study language today, and in this video series we will look at one of his revolutionary ideas: construction grammar.

Now what makes construction grammar so special? In order to understand that, we need to understand what Fillmore was reacting against when he and his colleagues started to develop construction grammar. In the beginning of the 1980s, the influential linguist Noam Chomsky introduced a difference between what he considered to be the “core” of a grammar, which consisted of a systematic set of grammar rules; and a “periphery”, or everything that couldn’t be described in terms of those systematic rules. So in this view, the grammar of a language consists of a vocabulary or lexicon, which consists of words; rules to combine those words, and then a list of exceptions to those rules.

The problem with this model soon became apparent, because the grammars of natural languages are abundant with exceptions and pockets of sub regularities. Many linguists became frustrated at the increasingly large periphery, and were looking for solutions to this problem. Together with his colleagues, and you will find some key references at the end of this video and in the description below, Fillmore developed his dangerous idea.

Instead of splitting a language user’s knowledge into different components, he wrote: “A grammatical formalism can be constructed, we believe, which is built exclusively on grammatical constructions.” In other words, we need only one representational unit for linguistic knowledge: a construction. 

In this video series, we will explore in detail what constructions are, but for the time being we will simply say that a construction is any conventionalised mapping between some meaning and some form. The simplest constructions are words, such as “butterfly”, but as we will see later, even the grammar of a language can be described as pairings of meaning and form, so in order to learn a language, a language user only needs to learn that language’s constructions. Or as Adele Goldberg, one of the leading scholars in construction grammar, has described it: “it’s constructions all the way down.”

In the next two videos, I will explain in some more detail what it means to build a grammar that is exclusively based on constructions. Once we have established those foundations, we can go to the really fun part and explore the full potential of construction grammar and how it may revolutionise the way we study language. For now, I will leave you with some key references and historical notes. Thanks for watching, and I hope to welcome you next time.

—

DUTCH

Hallo iedereen. Als je interesse hebt in taal, en je wilt meer leren over een bepaalde vorm van taalkunde genaamd “constructiegrammatica”, dan ben je aan het juiste adres. In deze videoreeks zal ik uitleggen wat constructiegrammatica is, en waarom ik denk dat dit de veelbelovendste manier is om te begrijpen wat misschien onze meest belangrijke eigenschap is: taal.

Mijn naam is Remi, en ik leid de Taal Onderzoekseenheid aan het Sony Computer Science Laboratories Paris. Laten we meteen beginnen met het onderwerp van vandaag: Constructies, of het gevaarlijke idee van Fillmore.

Eerst even over Charles J. Fillmore, of Chuck zoals zijn vrienden en collega’s hem noemden. Fillmore beschouwde zichzelf als een OWL: niets meer dan een

GEWONE 

WERKENDE

TAALKUNDIGE.

Veel taalkundigen zijn het er echter over eens dat Fillmore een enorme invloed heeft gehad op hoe we vandaag taal bestuderen, en in deze videoreeks bekijken we één van zijn revolutionaire ideeën: constructiegrammatica.

Wat maakt constructiegrammatica zo speciaal? Om dat te begrijpen, moeten we eerst begrijpen waartegen Fillmore reageerde toen hij en zijn collega’s constructiegrammatica begonnen te ontwikkelen. In het begin van de jaren 1980, introduceerde de invloedrijke taalkundige Noam Chomsky een verschil tussen wat hij beschouwde als de “kern” van een grammatica, bestaande uit een systematische set van regels; en een “periferie”, of alles wat niet beschreven kon worden met die systematische regels. Dus in deze visie bestaat de grammatica van een taal uit een woordenschat of lexicon, bestaande uit woorden; regels om die woorden te combineren, en tenslotte een lijst met uitzonderingen op die regels.

Het probleem met dit model werd al snel duidelijk, want de grammatica’s van natuurlijke talen staan bol van de uitzonderingen en hoeken van kleinere regelmatigheden. Vele taalkundigen werden gefrustreerd met de steeds groter wordende periferie, en zochten naar een oplossing voor dit probleem. Samen met zijn collega’s, en je vind enkele belangrijke referenties aan het einde van dit artikel en in de beschrijving beneden, ontwikkelde Fillmore zijn gevaarlijke idee.

In plaats van de kennis van een taalgebruiker op te splitsen in verschillende onderdelen, schreef hij: “Een grammaticaformalisme kan, volgens ons, ontwikkeld worden dat exclusief gebouwd is op grammaticale constructies.” In andere woorden, we hebben slechts één representatie nodig voor taalkundige kennis: een constructie.

In deze videoreeks zullen we in detail onderzoeken wat constructies zijn, maar voorlopig volstaat het om te zeggen dat een constructie eender welke conventionele associatie is tussen een bepaalde betekenis en een bepaalde vorm. De eenvoudigste constructies zijn woorden, zoals “vlinder”, maar zoals we later zullen zien, kan zelfs de grammatica van een taal beschreven worden als koppelingen tussen vorm en betekenis. Dus om een taal te leren, moet een taalgebruiker enkel de constructies leren van die taal. Of zoals Adele Goldberg, één van de belangrijkste onderzoekers in de constructiegrammatica, het beschrijft: “het is constructies tot het einde”.

In de volgende twee video’s zal ik in meer detail bespreken wat het betekent om een grammatica te bouwen die exclusief uit constructies bestaat. Eens we die basis hebben gemaakt, kunnen we naar het echte leuke gedeelte gaan en onderzoeken wat allemaal mogelijk is met constructiegrammatica en hoe het een revolutie kan ontketenen in hoe we taal bestuderen. Nu laat ik je nog enkele sleutelreferenties en historische achtergrond. Bedankt voor het kijken, en ik hoop je de volgende keer nogmaals te verwelkomen.





