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Ocena rozprawy doktorskiej magister Anny Ciechanowskiej pt. The Phenomenon

Zoosemy in English Prison slang. A Diachronic study of

Przedstawiona
po$wigcona

jest

do oceny

of

rHIEF synonyms

praca doktorska magister Anny Ciechanowskiej

okre$leniu mechanizrn6w kognitywnych kieruj4cych procesami

rozszerzea zoosemicznych (animalizacje typu

MANIS_ANIIIIAL) i ich zastosowaniu

do analizy i interpretacii znaczei metaforycznych wybranych leksem6w angielskich
zwi4zanych z kategoria pojgciow4 THIEF (ZL)DZTEJ). Jest to wiEc praca, kt6ra z
powodzeniem polqczyNa wybrane propozycje metodologiczne semantyki kognitywnej z
b

adaniami nad zmianami s emanty czny mi w

I

eks yko n ie j Ezy ka an gi el skie go

Szczeg6lowym celem przeprowadzonego badania

i

.

tresci4 rozprawy jest

diachroniczna analiza i opis tzw, zoosemii w gwarze wigziennej, czyli proces6w zmian
semantycznych kryj4cych siq za uLyciem nazw zwierz|t

w odniesieniu do rezydent6w

zaldad6w penitencjarnych. Procesy te maj4 swoje wyldadniki w postaci zoosemicznych

synonim6w tzeczownika thief 'ztrodziej', Wedlug hipotezy badawczej postawionej

przez Autorkq, za uLycie nazw zwietzqt odpowiadaj4 procesy poznawcze typu
metaforyzacyjnego, wr4z4ce dwie kategorie pojgciowe THIEF i ANIMAL.
zdroworozs4dkowo, hipoteza ta wydaje sig doSi oczywista, ale
stanowi

jej

o waftodci

pracy

uzasadnienie oraz pozytywna weryfikacja na ptaszczyLnie tak teoretycznej

jak i empirycznej.
Rozszerzenia metaforyczne

i

metafory pojEciowe od wielu

lat

nale14 do

najwazniejszych zagadnieri jgzylcoznawstwa kognitywne go, zar6wno teoretycznego jak

i opisowego. Podjqcie tego waznego i trudnego tematu, i to z perspektywy
historycznej,
bardzo dobrze Swiadczy o ambicjach Autorki. JuL w tym miejscu
recenzji chca
podkreSlii, 2e jego tealizacja (model rozszerzenia metaforyc
znego i drobiazgowy opis
zmian w polu leksykalno-pojgciowym THIE0 okazala sig
bardzo ciekawym, dobrze
udokumentowanym i w petni zasluguiqcym napozytrr'wna oceng
dokonaniem.
Praca doktorska magister Anny Ciechanowskiej, 1icz4ca291 stron,
sktada sig ze

wstEpu, szeSciu obszernych rozdziatow, zakolczenia, oraz bibliografii
zawieraj4cej
grubo ponad 300 pozycji' opr6czprac teoretycznych iopisowych

bibliograftazawiera

tal<2e du24

ilo$i slownik6w. chca podkreSlii, 2e bibliogr afra ptacy magister Anna

Ciechanowska jest reprezentatywna dla badanego problemu.

Tekst recenzowanej pracy zostal podzielony na dwie gl6wne czgsci,
kt6re z
kolei skiadaj4 sig z szeSciu rozdzial6w. Fundamentem rozprawy jest pigi
pierwszych,
obszernych rozdzial6w. Najog6lniej ujmui4c, opisui4 one podstawy
teoretyczne
przeprowadzonego badania. Nale24 do nich pojgcia ,slangu, ,slangu
i
wigziennego,,
zakredlenie obszaru badawczego semantyki diachronicznej
oraz przegl4d i
charakterystyka metod stosowanych przez jqzyl<oznawstwo
diachr oniczne w badaniach
zmian semantycznych. Gt6wna, analityczna cze6( pracy,
zawarta zostala w rozdziale

sz6stym, poSwigconym analizie proces6w zoosemii na przykladzie
dwunastu
rzeczownik6w i siedmiu czasownik6w ,,odzwierzgcych", zwiqzanych

z

kategoriq

THIEF.
Obszerne w swoim zakresie dwa pierws ze rozdzialy tworz4najog6lniej
szq cze6c
podstaw teoretycznych badania przeprowadzonego przez
magistel Anng Ciechanowskq,
zawieraj4 ona ptzegl4d poprawnie wyselekcjonowanych pogl4d6w
naukowych na temat

zjawiska jgzykowego slangu, MiEdzy innymi Autorka podigta
pr6b9 wyja$nienia
zwtqzkow pomigdzy slangiem a miejsk4 spoleczno$ci4 jego
i
wprywem na iqzyk
standardowy. Istotnym elementem om6wienia w rozdziale
jest

drugim

uwzglgdnienie

tak2e

w

nim tzw, anty-jgzykowego charakteru badanej odmiany
iEzyka,
Przedstawione zostaly tak2e cechy charakterys tyczne
iEzyka wiEziennego, oraz
subkultury wigziennej, kt6rej jest on czgiciq, oraz funkcje, jakie
petni igzyk wigzienny
w spolecznorici zaklad6w penitencjarnych, To tylko czgid zagadniefi
zreferowanych w
dw6ch rozdziatrach podwigconych srangowi wigziennemu, j.go

kontekstowi i
'Ia
uwarunkowaniom.
bogata w tredci prezentacja, zawteraj4ca wiele krytycznych
uwag
Autorki, zostala przedstawiona w spos6b zwiEzly i klarowny, przyjazny
dla czytelnika.
Podkredlam szeroki zakres omawianych spraw w dw6ch
sprawozdaw czych rozdzialach,

)

oraz kompetentny ich wyb6r

i om6wienie, poniewaz

zainteresowad naukowych Autorki, kt6r4

s4 one nieco odlegle od gl6wnych

jest przecieL diachroniczna

leksykalna jEzyka angielskiego. Om6wieniu

tej

semantyka

dziedziny poSwiEcony jest kolejny

rozdzial pracy,

Treii i

zakres rozdziatu trzeciego, tez sprawozdawczego, potwierdzaj4 dobre

w literaturze na temat sernantyki historycznej oraz w problematyce

tozeznania Autorki

zmian znaczeniowych. wiele miejsca podwiecita Autorka

propozycjom

najwcze6niejszych przedstawicieli tej dziedziny. Nie pomingla rownieL wsp6lczesnych
badaczy, podkleSlaj4c

w

szczeg6lnoSci dorobek naukowy zespolu kierowanego pt-zez

Promotora opiniowanej rozprawy, Przedstawiona synteza literatury przedmiotu i
pogl4d6w na temat semantyki diachronicznej

mechanicznym powieleniem informacji
przedstawila

w

2adnej swej czgsci nie jest prostym i

z juL

je kompetentnie i krytycznie w

istniej4cych opracowaf. Autorka

zakresie okredlonym przez wytyczony

sobie cel badawczy.

Rozdzia\ czwarty podwiecono jest analizom i pogl4dom na zjawisko metafory, w
szczeg6lnoSci mechanizmu zoosemii. Rozdzial ma wyra2ne dwie czE6ci. Pierwsza
kompetentnie przedstawia og6lne tlo metaforyzacji w oparciu o ustalenia najwiqkszych
autorytet6w kognitywistycznych, druga, to przegl4d pokrewnych, oryginalnych badari
prowadzonych ptzez Promotora wraz z zespolem diachronist6w rzeszowskich na temat
takich zjawisk semantycznych jak np. pokarmosemio, plantosemia i gustasemia i wiele

innych,

w kt6rych Autorka

bezpodrednio lokuje swoje dociekania. Zgadzam siE z

niewyrazon4 wprost przez Autorkg opini4, ze prowadzone diachroniczne badania i

prace pnedNo2one przez naukowc6w rzeszowskich stanowi4 istotne uzupetnienie
podobnych metodologi cznie, synchronicznych dociekari.

w kolejny

rozdziale rozprawy, pi4tym, magister Anna ciechanowska

przedstawila przyiEty

i

tw6rczo zmodyfikowany przez ni4 (uzupelniony elementami

analizy skladnikowej) kognitywny model interpretacyjny, lJwaaam, ze Autorka
dokonatra wyboru wtaSciwego modelu interpretacyjnego do rcalizacji wytyczonego
zadanta Jest

to

przedstawiony

w

model analizy zmian semantycznych
pracach Promotora

uczni6w. Poznatrem ten model

ju2

i

w

leksykonie wczedniej

rozwijany przez jego wsp6lpracownik6w i

wczeriniej

i

wysoko ocenilem

j.go

walory

intelektualne, moc wyjadniaj4c4 oraz liczne rezultaty jego zastosowania. Autorka

umiejqtnie

go zastosowala,

czego efektern

jest

wyczerpuj4ca analiza zmian

znaczeniowych, kt6rym ulegly wybrane leksemy jgzyka angielskiego Dla $cislo$ci, w

tej czE{ci tozprawy Autolka.

przytoczyNa

te2 relewantne propozycje

iEzykoznawczych odnoSnie do instrumentami

i

autorytet6w

szczeg6lowych metod stosowanych w

badaniach na temat zmian semantycznych wyraz6w.

w

podsurnowaniu mojej

opinii

o

pierwszej czgici recenzowanej

pracy

doktorskie stwierdzam, Le pozytywnie oceniam tredci pierwszych pigciu r.ozdzial6w
oraz przydzielone im miejsce w strukturze pracy Autorki, przypomng, ze Ustawa
wymaga, migdzy innymi, aby praca doktorska wyl<azlrwa.la og6lna wiedzg teoretyczn4

j, Magister Anna Ciechanowska w pelni
warunek spelnia. PrzedtoLyla udan4 rozprawE doktorska

z

ten

dziedziny diachronicznej

semantyki leksykalnej staranie, obszernie r ze znawstwem zanurzajqc j4

w

semantyce

kognitywnej, socjolingwistyce i kulturoznawstwie.

Gi6wn4, analityczn4 czesc pracy, stanowi rozdzial sz6sty, po$wigcony procesom

zoosemii

na

przykladzie dwunastu rzeczownik6w

i

siedmiu czasownik6w

,,odzwietzEcych", zwi1zanych z\<ategori4THIEF, Rozdzial ten ma charalcter.opisowy

i

referuje obszernie wyniki badania Autorki nad zmianami metaforycznymi w czgdci
leksykonu jgzyka angielskiego zwi4zanego z wymienionym pojgciem. Dokladniej

okreSlaj4c, rozdziatr zawrera analizg etymologii, zmian semantycznych oraz
produktyr'vno$ci idiom atycznel wym ien ionych j ednostek leksykalnych, zwiqzanych
z
polem semantycznym THIEF w angielskim slangu wiEziennym.

Rozdzial wprowadza trzy logicznie po sobie nastgpui4ce grupy zagadnieh.
Prezentacjg rczpoczyna om6wienie najstarszych etymologicznie nazw zwierz4t, ktorc
staly sig synonimami rzeczownika thief 'zlodziej' w angielskim jgzyku wiEziennyrn,
Nastgpna czg\d rozdzia'lu podwiqcona jest grupie neczownik6w odzwierzgcych,
kt6re

jako synonimy tzeczownika thief, wesz\y do u|ycia w jEzyku angielskim
w tlakcie
okresu rirednioangielskiego. Trzecia czq(6 zawiera analizg niewielkiej grupy
wsp6lczesnych rzeczownik6w odzwierzEcych, kt6re r6wnieZ zaczEly sluzyi jako
synonimy rzeczownikazlodziei.Takitrzyczgsciowy uklad gl6wnej, analitycznej czg5ci
pracy uwaLam za sp6jny

i logicznie poprawny,

PodkreSlam , Le

w ten spos6b bogactwo

szczeg6lowych rezultatow analizy przedstawione zostaly w spos6b klarowny.

wysoko oceniam teL poszeruenie bazy badawczej o leksykg jqzyka polskiego.
Autorka podjqta udan4

i

wiele wyja6niaj4c4 pr'6b9 analizy polskich odpowiednik6w,

kt6re albo rozwing'ly znaczenia w jaki6 spos6b zwiqzane z polem semantycznym
ZI'JDZLEJ, albo przynajmniej funkcjonowaly w innych znaczeniach w polskim
jqzyku wigziennym. Niew4tpliwym plusem badania przeprowadzonego
przez

Autorkg

jest wykorzystanie tej dodatkowej bazy przyktad6w z innego indoeuropejskiego jqzyka.

Zjawisko animalizacje typu MAN IS ANIMAL bez w4tpienia wykracza poza
iE yk
angielski, czegojednym z dowod6w jest chociaZby analizaw pracy Autorki.

w

podsumowaniu

tej

czEici mojej oceny rozprawy magister Anny

ciechanowskiej przypomnQ, ze ustawa wymagatez, aby l<andvdat qrkazal umiejQtnqdd
j= Jestem

i

zdania,2e

ten warunek masister

Anna Ciechanowska spelnia. Rozdzial sz6sty rozprawy demonstruje predyspozycje
Autorki do prowadzenia badari naukowych, I w szczeg6lnodci Jej umiejgtno66
pzeprowadzania doglgbnej analizy niezwykle bogatego materialu przykladowego
i
nastgpnie wydobycia z niego odkrywczych i wzboga caj4cych nasz1wiedzg obserwacji i
wniosk6w,

w trakcie lektury

rczprawy nasunglo mi sig kilka pytari

. Muiq one po czgsci

charakter polemicznego, gl6wnie jednak wynikaj4 z ciekawoSci rozbudzonei w tr.akcie
obcowania

'

zpracy. A oto cztery znich,

Nie jestem przekonany , 2e to behawioryzm i generatywizm spowodowal

zainteresowania zmianami semantycznyrni,
b

adan i ach

j Ezykoznaw

synchronicznym

i

czy

y

zanik

To chyba gl6wnie przyjgcie w

ch r ozr 62nienia mi gdzy

po

dej

d

c

i

em

di achron

i

cznym

i

powszechne opowiedzenie sig za tym drugim w XX wieku,

Dopiero jgzykoznawstwo kognitywne odrzucilo dychotomig

diachronia-

synchronia.

'

Jedli przyjmujemy kognitywn4 teorie metafory, tak jak

to zrobila Autorka, to

twierdzenie, ze metaforycznoiljest cechy odr6zniaj4c4 slangu wigziennego nie
jest sfuszne. Metaforyczno(;6 jest chyba cech4 kahdej odmiany jEzyka? Moze
slang wigzienny cechuje sig wzglgdnie wysokim nasyceniem metafo rycznym?

o \{ jaki spos6b i
po

.

do jakiego stopnia nniany

zw alaj q zr ozumie d m echan izmy w j gzyku

co

w

sferze jgzyka wigziennego

dz i ennym ?

czy rzeczywiicie jgzyk wigzienny jest zjawiskiem negaty\,vnym z

pogranicza

patologii jgzykowej?

Kofcz4c niniejsz4 recenzjg stwierdzam z przel<onaniem, Le praca magister Anny
Ciechanowskiej spelnia i trzeci warunek stawiany rozprawom doktorskim ptzez
Ustawg, uby

ttuno*ilu onu otyginuln. ,or*i4runi. probl.m, nuukow.go. Wladnie takie

opracowanie naukowe, nalez4ce

do

dziedziny leksykalnej semantyki historycznej

j Ezyka angi elskie g o, przedlo|yla Autorka.

Stwierdzam

z

przekonaniem,

Le magister Anna

ciechanowska potraf,t

zaplanowa| badanie naukowe, wybrad najwla$ciwsze dla niego metody, przepro
wadzi;
je i nastgpnie przedstawii uzyskane wyniki na pidmie, Bez wahania wnioskujg
wigc o
dopuszczenia magister Anny ciechanowskiej do dalszych etap6w przewodu
doktorskiego.

I,ut A*

