Prof. dr hab. Marian Szczodrowski
ul. Moniuszki 1717
80-274 Gdarisk

Ocena rozprawy doktorskiej
mgr Janiny Stroisz pt, Kontrastive Analyse cler usuellen ll/ortverbinclungen
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Dysertacja doktorska sklada sig z przedmowy (s. 7-8), wstgpu (s. 9- l5), pigciu rozdzial6w (s.
16-204), oceny wynik6w (s. 205-207), streszczenia (s. 208-209), spisu'skr6t6w (s.
2ld),
bibliografii (s' 211-224), aneksu (s. 225), zestawu wynik6w ietiforycznych zwi4zk6i

wyrazowych (s. 225-227), typ6w ekwiwalencji zwiEzk6w wyrazo*y"i
1r. 225-n:4
streszczeni a (s. 235-260).

)

i

Przedmiot badaf niniejszej rozpraw stanowi4 analiza i interpretacja stosowanych
zwiqzkow
wyrazowych w tekstach ekonomiczno-gospodarczych jEzyka niemieckiego i polsi<iego.

Autorka podejmuje i

rozstrzyga kwestie powyzszych zwiqzkiw w uigciu
bilingwalno-konfrontatywnym i -kontrastywnym w celu zaprezentowania i scharakteryzowania
ich istoty i wlaSciwoSci strukturalnych w tych dziedziiach, w kt6rych uzywa sig jgzyka
specjalistycznego.
TreSi pierwszego tozdzialupracy pt. Zur Definition der Phraseologie (s. l6-35) poSwigcony
jest objaSnieniu pojgcia frazeologii sensu lato, jej rozwoju jako subdyscypliny
lingwistyki, a
takze wlaSciwoSciom pojgciowym frazeologizm6w (s. 20 i n.) oraz ichklasyfifacji (s.
ZS I n.;.
Autorka nawi4zuje przede wszystkim do dw6ch definicji frazeologizm6w, ujmuj4cych zesp6i
ich wlaSciwych cech, a mianowicie do definicji Fleischera (lgg7), kt6ry wyro2nia w ich
zakresie idiomatycznoS6, stabilnoSi, leksykalizacjg i reproduktywnoSi, orut Burgera (2010),
v,ryliczaj4cego nastgpuj4ce wlaSciwoSci: polileksykalnoSi, staloSi i idiomatyc znolc.

W drugim rozdziale Zum Stand der Forschung (s. 36-92) Doktorantk a zaznacza, iz

w

tej

czgSci tozpra.V{Y dokonuje skr6conego przegl4du zasadniczych zagadnieri konstytuuj4cych
tzw.

konfrontatywn4 frazeologig. Przytacza wigc og6lne kwestie jej rozwoju i odigbnoSci
lingwistycznej, poglqdy licznych teoretyk6w na r6zne jej aspekty'badawcze" (takze z
zakresu
kulturologii). Nastgpnie odnosi sig do znaczenia frazeologizm6w w fachowych tekstach
ekonomiczno-gospodarczych, przedstawiaj4c takie aspekty, kt6re przyczynily sig ao
rozwoju
badari w dziedzinie jgzykowo-specjalistycznej frazeologii (s. 40 i n.;. Ctraratteryzuj4c
zakrls
kontrastywnych badari frazeologicznych, zwraca uwagg na okreslenia pojgciowe
i
wypracowan4 terminologig (s. 46 i n.), ich zakres, typy ekwiwalencji (s. 52 in.),
aw
morfologiczno-syntaktycznym podziale wyrro4nia frazeologizmy rzeczownikowe,
przymiotnikowe, przysl6wkowe i werbalne (s. 6l-70). Zagadnienia te omawia Autorka
dokladniej, gdy wyszczeg6lnia frazeologiczne osobliwoSci ekonomiczno-gospo darczego
jEzyka, a mianowicie idiomatycznoS6 specjalistycznych zwrot6w, ictr rodzaj6w i
morfologiczno-syntaktycznych struktur (s. 72-76). Dopelnieniem powy2szych kwestii jest
wyjaSnianie istoty kolokacji w jgzyku fachowym naplaszczyZnie konceptuainel, leksykalnej,
ptagmatycznej i syntaktycznei (s. 78-83). Rozdzialkonczy sig kr6tkim wyliczeniem
sp..ynti
niemiecko -polskich badafi frazeolo gic zny ch (s. g 3 - 92).
Rozdzial trzeci pt. Phraseologismen in den Pressetexten und ihre Funktion (s.
93-103)
traktuje o relewancji frazeologizm6w w tekstach prasowych jako specyficznej formy
migdzyludzkiej komunikacji. Ich funkcje wyrazaj4 sig w wyeksponowaniu okreslonei

informacji

w

spos6b ekspresywny (Fleischer), ekspresywno-emocjonalny (Duhme).
Charakterystyczne terminy frazeologiczne, ich zlo2enia w uzytych zwrotach, a tak2e
figury
stylistyczne niejako potggujE wartoSi informacji tekstu. W odniesieniu do .rynnit6*
konstytuuj4cych frazeologizmy i ich stosowania w prasie zwraca sig uwagg na
zagadnienia
modyfikacji (s. 97 i n.) i leksykalno-gramarycznychwariacji (s. 100 i n.).
W czwartymrozdziale Auswahl der Korpora (s. 104-118) prezentuje Autorka wykorzystane
w badaniach empirycznych prasowe 2rodlaz okresu 2010 - zOtz; s4 toniemieckie gazet y (tak1e
online) Frankfurter Allgemeine Zeitung i Wirtschafswoche oraz polskie czasopis ma Gazeta
Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolitct. Zwraca uwagg na wystgpowanie
tych
samych wyralen specjalistycznych nie tylko w jgzyku og6lnym, lecz tak2e fachowym. co
ptzysparza niekiedy trudnoSci w ich jednoznacznej identyfikacji semantycznej.

TreSd pi4tego rozdzialu

pt.

Phraseologische Besonderheiten

in

wirtschaftlichen

Pressetexten (s. I 19-204) stanowi wlasny empiryczny wklad Doktorantki do przeprowadzonej

analizy

i

oceny stosowanych frazeologizm6w

w

wybranych tekstach prasowych. W

teoretycznych dyskusjach na temat frazeologizm6w podnosi sig problem idiomatycznoSci,
aw
rozwalaniach na temat ich struktur wskazuje sig na czgsciow4 lub peln4 idiomatycznoSi (s.
119-r23).
Dobrze przedstawionym i zinterpretowanym zagadnieniem sQ tzw. frazeologiczne
szeregi,
skladaj4ce sig - wedlug Fleischera (1977)
przynajmniej z dw6ch komponent6w bazowych
i przynaleZ4ce do r62nych klas wyraz6w. Palm (1977) vvryraaapoglqd, i2 frazeologiczne szeiegi
zawierajl wsp6lny dla danego zwiEzkuwyrazowego komponent Lazowy. Istotne jest r6wnieii
to,2e skladniki mog4 przynalele( do roznych czgsci mowy, a najczgsciej s4 to rzeczowniki,
nastEpnie czasowniki, przymiotniki, przysl6wki (Duhme I 991).
Wybrane z tekst6w ekonomiczno-gospodarczych przyklady sklasyfikowano wedlug

nominalnych komponent6w bazowych, uwzglgdniaj4c jednoczeSnie ich bilingwalnl
kontrastowoic. Zachowano nastgpuj4c4 kolejnoSi analizowanych leksem6w jako element6w
bazowych polEczeh wyrazowych (s. 145-195): Wirtschaft (gospodarka), Bcirse (gielda),
Geld
(pieni4dze), Geschtift (interes), Handel (handel), Kasse (kasa), Kurs (kurs), Kredit (kredyt),
Markt (rynek) i Preis (cena).
Z analizy material6w prasowych wynika, 2e rzeczowniki i czasowniki wyra1nie dominujE jako
skladniki zwiEzkow wyrazowych w tekstach ekonomiczno-gospodarczych. Klasyfikacja
morfologiczno-syntaktycznaprzymiotnik6w uzupelnia analizowany material. Tu podkreSla
sig
ich fachowo-specyficzne znaczenie w jgzyku ekonomiczno-gospo darczym. Autorka bada
ponadto czasowniki i ich r62ne zwiqzkiwyrazowe, atrybutywno-rzeczownikowe konstrukcje
i
fr azemy j ednowyrazowe.

W szczeg6lowej i merytorycznej interpretacji utrwalonych zwiEzkow wyrazowych w tekstach
o tematyce specjalistycznej wylaniaj4 sig, migdzy innymi, nastgpuj4ce konkluzje: (1) te same
zwtoty daj? si9 uj}c zarowno w jgzyku niemieckim, jak i w poiskim w r6znych frazach, np.
werbalnej lub nominalnej, (2) niekt6re zwiqzki *yruro*" w obu jgzykich cechuj4 s^ig
-*iusciwoSi
zgodnoSci4 morfologiczno-syntaktycznq i semantyczn4 (ta ,u-u
dotyczy
niekt6rych frazem6w), (3) mo2liwoSi wymiany stosownego ekwiwalentu semantycznego, (4)
mo2liwoSc substytucji .v{Yrazv o pelnej lub czEsciowej ekwiwalencji semantycznej, (5)
\ry}talenra w obu jgzykach wskazuj4 na leksykalne zro2nicowania i morfologiczne
podobieristwa, (6) zrozumienie niekt6rych pol4czeri wyrazowych jest mo2liwe prziz
ich
opisanie, (7) w jednym jgzyku istniej4 jeden lub dwa czgsciowe ekwiwalenty semantyczne, (8)
identycznoS6 zlolonych konstrukcji imieslowowych pod wzglgdem leksy[alnym' i
morfosyntaktycznym, (9) czynnikami warunkuj4cymi trafne zrozumienie zwiazk6w

wyrazowych s4 kontekst sytuacyjny,wiedzaspoleczno-kulturowa, stan kompetencji jgzykowej,
i fachowym itp.

wartoS6 informacyjnapolqczenwyrazov,rych w jgzyku og6lnym

O innych powyZszych zagadnieniach w ujgciu liczbowym i procentowym informuje Autorka
w punkcie si6dmym pracy pt. Auswertungen der Ergebnisse (205-207).
Rekapituluj4c treSd recenzowanej dysertacji doktorskiej, podkreSlid nalezy, iz Janina Stroisz
jest dobrze przygotowana do podjgtego zadania, co skutkuje jego dokladnym wykonaniem i
merytorycznym opracowaniem. Wybrala te teorie lingwistyczne, kt6re koresponduj z Jej
4
zagadnieniami badawczymi. Zdobfia wiedza teoretyczna z tych dziedzin jgzykoznawstwa,
kt6rych zagadnienia wi42E siE z rozpatrywanymi w pracy kwestiami, jest rzetelna, a co
najwa2niejsze potrafrj4 zastosowac w swoich badaniach i ocenie uzyskanych rezultat6w.
CzgSc druga rozprary ma charakter analityczno-syntetyczny. Wybrany material jgzykowy
poddany zostaje badaniom element6w jgzykowych, skladaj4cych sig na utrwalone w okreSlonej
wsp6lnocie niemieckoj Ezycznej i polskojgzycznej zwiqzki wyrazowe w tekstach
ekonomiczno-gospodarczych. Przeprowadzone badania cechuje gruntowne postgpowanie,
trafna i (niekiedy) doglgbna interpretacja morfologiczno-semantyczna zarowno samych
zwiqzkow wyrazowych, jak i ich usytuowania w szerszym kontekScie jgzykowym.
Doktorantkazwraca r6wnie2 uwagg na r6ZnorodnoSi zwrEzkow wyrazowych, stosowanych w
fachowych tekstach ekonomiczno-gospodarczych jgzyka niemieckiego i polskiego, a tym
samym podkreSla ich okreSlon4 odmiennoSi semantycznqw uzyciu codziennego jgzyka.
Uwaga og6lna
Poddajg pod dyskusjg tlumaczenie wyrazu usuell w temacie rozprawy (zob. ... der usuellen
Wortverbindungen na jgzyk polski w formie ... stalych zwiqzkow wyrazowych. Ot6z usuell,
Wtaz pochodzenia obcego (lat.-fr.), znaczy w jgzyku niemieckim: gebriiuchlich, iiblich,
landlduflig (por. slowniki wyraz6w obcych). Dokladny (wierny) ekwiwalent wyrazu usuell w
jgzyku polskim brzmi: uzywany, utarty, zv,ryczajov,lt (takze wystgpuj4cy, utrwalony). I takie
formy tlumaczeri spotyka czytelnik w Streszczeniu (zob. s. 248, 252 i passim), a w tekScie
dysertacji stosuje sig teL nastgpuj4ce okreslenia zwrqzkow wyrazowych: die feste
Wortverbindung... (s. 118 i 131). Wyraz staly cechuje sig specyficzn4 semantykq w
okreSlonym kontekScie i jgzykowym, i sytuacyjnym. Ponadto Doktorantka przyjmuj g tezg,
,, ..., i2 nie tylko jEzyk og6lny ulega zmianom, lecz r6wniez jEzyk fachowy" (s.247), tzn. w
danym okresie jest (moze by6) tak2e zmienny. Trudno wigc zaakceptowai wersjg tlumaczenia
w postaci ... analiza stalych zwiEzkow wyrazowych ... .
ZauwaLone blgdy i niedoci4gnigcia w pracy:
- Skoro pracajest napisana w jgzyku niemieckim, nale2aioby zachowactg zasadg wobec
wszystkich punkt6w w spisie treSci;tu ostatni punkt - Streszczenie (s. 6) sformulowano w
jEzyku polskim
- ... der Europaischen ... (s. 8)
- brak interpunkcjiprzed... sondern: ... nur alltagliche...(s.8),... das Sprachwissen... (s. l3),
... nur Fachleute (s. 71), ... der ldiomatiziftt... (s. 79), ... phraseologische Bedeutung ... (s. 98),
... Klemme... (s. 142), ... der Explizitat... (s. 162), ... den wortkomponenten ... (s. 203), orazw
zwrotach ... zar6wno ... jak i ... (s. 243,248,252), atakZe w zdaniach:... kt6re jednak ... zwiqzki
wyrazowe ... (s.244),... do obu badanych jgzyk6w... (s. 251), w zwiEzku z powyzszlnn ... (s.
257\

Niniejszym stwierdzam, 2e przedlolona rozprawa doktorska mgr Janiny Stroisz spelnia
warunki art.26 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz.
U. nr 6512003, poz. 1365) i tym samym uzasadnia wniosek o dopuszczenie Jej do dalszych
etap6w przewodu doktorskiego i do publicznej obrony.
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