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jest kolejn4 bardzo ciekaw4 dysertacj4 anglistki
wywodz4cej sie z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego, ktor4 Rada Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego byta uprzejma powierzyi mi do zrecerrzowania w ci4gu
kilku ostatnich lat. JuL na pocz4tku oceny, chcialbym podkreSlii
parafrazuj4c swoje wlasne slowa sprzed trzecl:r lat, 2e nie rno2na sie
pomylic co do autentycznoSci tego typu rozprary, bowiem jak po
wyuczonych poci4gnigciach pqdzla poznac oryginal pochodz4cy z
Recenzowar'a rozprawa

okreSlonej szkoly malarskiej, tak omawiana praca naukowa nosi wyra2ny
sygnaturg rzeszowskiej szkotry semantycznyclt badan diachronrcznyclt

zapocz4tkowanych i rozwinigtych przez Pana profesora Grzegorza A.
Kleparskiego. (Na marginesie tylko dodam, gwoli sprawiedliwoSci, 2e
byloby milo gdyby na gruncie rzeszowskiego jqzykoznawstwa, a w
szczegolnoSci rzeszowskiej anglistyki mogly zacz4c pojawiac sig kolejne
tak dobrze przemySlane, usystematyzowane i tak rozpoznawalne w
sposobie prowadzenia swoich badan szkoly naukowe).

Oceng niniejszej rozprary rozpoczynam od ogolnej uwagi dotycz4cej

trafnoSci wyboru przedmiotu badania. Autorka postawila sobie

,u .il

naukowe opracowanie funkcjonowania mechanizrn:u zoosemii

w

angielskim slangu wigziennym, slusznie zawghal4c swoje pole bad awcze
tylko do synonimow tzeczowr-rika <zLodziej>.
cala rozprawa jest osadzona w dosi szerokiej perspektywie
diachronicznych badan nad zmtanami zrraczerara leksyki wzywanej przez
osoby osadzone i semantyki ich wypowiedzi. Mamy te| do czynienta z
elementami badan jgzykoznawstwa kognitywnego oraz analizy
skladnikowej tych komunikatow.
Relacjonujac zawartosc otzyrnanej pracy, stwierdzam, 2e rozprawa
Pani magister Anny Ciechanowskiej Iiczy sobie 31 1 stron tekstu
podzielonego a2 na szeSc rozdzialow, z ktorych ka2dy zawrera po kilka
rcZnej dlugoSci podrozdzialow. Praca opatrzona jest obszern4 bibliografia
licz4c4w sumie 20 stron.
Wydaje sie oczywiste, ze kiedy grupa ludzi mieszka razerrr przez
dtuLszy okres czasrr, to czlonkowie tej grupy beda mieli w swoim
repertuarze caly szereg specyficznych mozliwoSci zachowan werbalnych i
niewerbalnych dostgpnych w duLej rnierze tylko dla czlonkow tej grupyl.
z ro2nych wzglgdow (np. w celu opisania nowego zjawiska, lub
nowego elementu rzeczywistoSci; aby zackrowac w sekrecie jakaS
informacje, itp.) czLonkowie takiej grupy bardzo czgsto zaczynaj4 tworzyc
nowe zJ:.aczerrrq ktore s4 w pelni zrozurnrale tylko dla nich. Seana
Coulson2 r'azywa takie nowopowstale zrraczerna przeskokami
znaczeniougmi (ang. semantic leaps), dodaj4c, 2e ,,wreIe przeskokow jest
niezbgdnycl:' z powodu sposobu w jaki wykorzystujemy nasz4 wiedzg w
konstruowaniu zrtaczerria" .
wasnie z powy2szego wzglgdu oraz pewnej hermetycznosci
znaczerLLowej tekstow powstaj4cych w okreSlonych warunkach czasowoprzestrzennych - tak trudna bywa dla badaczy interpretacja niektorych
tekstow powstatych np. w epoce wikingow, w starozytnej Mezopotamii, w
panstwie Majow, czy w wyizolowanym ze spoleczenstwa zakladzie
karnym. Bardzo trudna bywa arra.l;rza i interpretacja znaczet:ria tekstow
wytworzonych przez sekretne spolecznoSci mowne, ktore strzeg4 tajnikow
swojego kodu komunikacyjnego. Dzieje sie tak dlatego, bowiem brak
dzielonego otoczenia kognitywnego (czyh rozumianego tutaj jako
wspolnego niewerbalnego kontekstu), migdzy nadawc4 a odbiorc4
informacji czyni proces zrozumierrta niezwykle trudnym czy wrecz
niemozliwym.

t Cyto-^ty

fragment pochodzi z opublikowanego tekstu (Chruszczewski 2011: 191_192) opartego na innym tek(cie,
bgd4cym rozwinigt4wetsj4wynik6w badari przedstawionych uprzednio w jgzyku angielskim (zob. Chruszczewski 2006:
51,-57).
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Coulson Q00I:2).

Kluczowym czynnikiem znaczr:rie upoSledzajacym zrozurnienie w
procesie komunikacji znaczer:ria jest rozbie2noSc w przynaleznoSci do
wspolnoty mownej i spolecznoSci dyskursu nadawcy i odbiorcy tekstow.
To, czego nadawca informacji doSwiadczyL i po2niej zechcial wyraztc,
mieSci sie w domenie wiedzy ogolnej jego wspolczesnych. Kiedy w
dwudziestym pierwszym wieku badacz potrzebuje zrozurnrec ten sarn
fragment informacji z dalekiej przeszloSct, musi najpierw j4 zrozumiei
pod wzglgdem iezykoWm, zakN.adaj4c 2e nie jest zbyt znszczorra aby ja
odczytac, a nastgpnie aby ja wlaSciwie zinterpretowac potrzebne mu beda
dodatkowe informacje, czgsto pochodz4ce z pozornie dalekich i
niezwi4zanych ze sob4 dziedzin.
Analizwj4c teksty grypsery czgsto musimy odbyc podobnie dalek4

podro2 do tajnikow psychologicznych, spolecznych i kulturowych
mechanizrnow odbierania i projektowania rzeczywLstoSci przez
osadzonyclt. Zrozumienie, lub chocia2by zbli2enie sig do zrozurnienia jak
funkcjonuj4 tego typu mechanizrny, zbIiiry nas takZe do poznania jak
funkcjonuje jgzyk, lub - co wazniejsze - jak funkcjonuje konstruowanie
znaczerara w procesach komunikacji w ogolnoSci, a w szczegolnoSci -

wspolnot mownych tego typu.
Pani Doktorantka Swietnie relacjonuje literaturg zglgbranego przez
siebie przedmi.otu badania; w obfitoSci cytatow i odniesien do nawet malo
znanych i niszowych publikacji znajduje sig jak ryba w wodzie. Niemniej,
w przedstawionej mi do oceny rozprawie niemal zupelnie zbraklo tak
naturalnej dla nowoczesnej nauki interdyscyplinarnoSci. PowyZsze nie

stanowi oczywiScie 2adnego zarzutu wymierzonego w kierunku

Doktorantki, rnoLe raczej sygnalizuje mo2liwe kierunki, w ktorych Pani
magister Ciechanowska moglaby w przyszlo1ci poprowadzii swoje
badania, aby byly one bardziej interdyscyplinarne, a tym samym dawaly
pelniej szy obr az funkcj onowania

b

adanych mec han izmow

.

Proszg pozwolii, 2e w nawi4zaniu do techniki pisania prac
naukowych wspomne tylko o tym, 2e cllyba najtatwiej i w najbardziej
klasyczny sposob rno2na napisai prace naukow4 opart4 o opis:
1) przedmiotu badania,
2) przyjetej perspektyr,rry badawczej,
3) prezentacji i analtzy materia-lu badawczego.

W Swietle powy2szego trudno mi zrozurnrec rozczlonkowanie
ocenianej rozprary aL na szeSi rozdzialow, z ktorych pierwsze dwa
logicznie stanowi4 jedn4 spojna czgSc pracy, rozdzial trzeci w zasadzie
powinien zostac znaczrtie rozbudowany teorellrczrtre, przeniesiony na
pocz4tek rozprary i wtedy stanowilby Swietny wstgp do caloSci
zagadnienia poddanego badaniu, rozdzial czwarty i piaty moglyby w
sumie zostac pol4czone w jeden zurarty rozdzial metodologrczny, a
rozdzial szosty powinien pozostac na swoim miejscu, gdy| jest doskonale
napisan4, w pelni autorsk4 i oryginaln4 analnz4 naukow4, ktor4 to Pani

magister Anna Ciechanowska przekonaLa mnie o swojej dojrzaloSci
badawczej. Jestem zdania, 2e tak dobrze przemySlany, skutecznie
zastosowany i sprawnie dzialaj4cy aparat analityczrry z jakim mamy do
czyrrrerrra w ostatnim rozdziale ocenianej rozprary sam moglby stanowii
podstawg do nadania stopnia, o ktory ubiega sig Doktorantka.
Z techntcznego punktu widzenia, recenzowana rozprawa tak

zaawansowana metodolo gicznre - moglaby byi nieco lepiej dopracowana.
Autorka pisz4c po angielsku, stosuje polskie normy redagowania tekstu,
nie kontroluj4c u?ycta cudzyslowow pojedynczych i cudzyslowow
podwojnych, ktore uzywane s4 dowolnie.
Cytaty, nie wiedziec dlaczego, czgsto pisane s4 kursyw4, prrytaczan
autorzy nigdy nie maja rozwinigtych inicjalow chociaLby swojego
pierwszego imienia, zapis tytulow nie jest konsekwentny (zob. np.
odniesienie do pracy Moczydlowskiego, str. 285), co wigcej dowiadujemy
sie z zapisu bibliografrcznego Pani Ciechanowskiej, 2e niedawno
odnaleziono :nreznanee dzielo Arystotelesa (zob. str. 273), ktorego
pierwodruk rnial miejsce w 1995 roku i to od ra ) po angielsku w
Indianapolis, a Victor Hugo (zob. str. 280) publikowal swoich Ngdznik6w
tylko w Nowym Jorku. Solidny autor zawsze jest konsekwentny,
wyszukuje i podaje daty pierwszego wydania przytaczanego tekstu,
miejsce wydania, rrazwe wydawnictwa (pot. np. Paul na str. 286, na tej
samej stronie te/ Partridge) i skrupulatnie buduje bibliografig swojej
rozprary. Ku2dy amtor jest to winien redaktorom, tlumaczofii., wydawcom
i drukarzom, bez ktorycLt r:trerzadko cieZkiej pracy te teksty nigdy by sig
nie mialy prawa ukazac drukiem.
W tym miejscy chcialbym wskazac na jeden z rno2hwych kierunkow
rozwinigcia badan prowadzonych nad slangiem, Srodowiskowymi
odmianami jgzyka, czy zacltowaniami roLnyc}r spolecznoSci mownych.
Mam na mySli badania dotycz4ce opisu i analizy jezykoWch relacji sily i
ptzewagt3,

W oparciu o swoje relatywnie niedawne badania

dotycz4ce

wytwarzanych przez u?ycie jeryka relacji sily i przewagL Roger Fowler
wskazuje na ciekawe nawiaz,anie, w ktorym ,,sila jest asymetryczrryrn
stosunkiem migdzy A iB, gdzie A i B mog4 byi osobami (lekarzf pacjent,
rodzic I dziecko), instytucjami (s4dl zwiazki zawodowe), lub jednym i
drugim (zaklad ubezpteczen spolecznych/ osoba wysuwaj 4ca
roszczerarel"+, jak i
mog4 pozostawac w relacji system
penitencjarny/osadzeni. Bardzo wa2ne jest dostrze2enie faktu, 2e
,,[powyZsza] relacja jest oparta na nierownym podziale zasadniczego dobra
lub j"go atrybutu, op. pienigdzy, dobr materialnych, politycznej
mo2liwoSci, wredzy, przypisywanej roli czy statusu; to co okreSla sig jako
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Rozbudowany cyt^t, pochodz4cy z tekstu Piotra Chruszczewskiego (2011:169-170).
Roger Fowler (1992:258).

'zasadnicze' zaleLy od spolecznoSci i od czasu" "5, gdzie czas nale2aloby
raczej przetlumaczyc juko ))zrrrLerrrre okolicznoSci historyczne", bowiem
trudno byloby nazwac ,,zasadraicz4" wiedzg dotycz4c4 np. znajomosci
regul funkcjonowania gieldy papierow wartoSciowych w spolecznoSciach
neohtycznych.
Taka wiedza jest natomiast nieodzowna we wspolczesnych nam
czasach do tego, aby np. nie lokowai oszczgdnoSci w akcjach
upadaj4cych spolek, czy nie wdawac sig w utarczkg slowna, ktora rno2e
przerodzic sie w bijatykg, bowiem np. jeden z interlokutorow ma w
nryczaju pobic kogoS dla zabawy przed obiadem. Te dwie zrnienne
(spolecznoSi mowna i okolicznoSci historyczne) stanowi4 podstawowe
elementy zjawisk, zwanycLr przez Michaela Silversteina aktami
kulturowUmi6, ktore rownieL zrnteniaja, sig w zaleLnoScr od badanego
spoleczenstwa. w swietle powyzszego, Fowler proponuje pojmowac igzyk
,,nie jako odbicie niezaleZnych stosunkow spolecznych", ale raczej jako
,,spoleczn4 praktykg, kt6ra walnie ptzyczynia sie do budowania i
powielania (...) liezykowych relacji sily i ptzewagi - P. C.]"7.Dzieje sig
tak z uwagi na to, 2e zarowno iezyk jak i sila ,s4 teoretycznie
skonstruowanymi odrgbnymi bytami, ktore sie zrnieniaj4"B. Fowler
wyjasnia to, pisz4c, 2e,,w okreslonym otoczeniu spolecznym, odpowiednie
stosunki interpersonalne sprowadzal4 sig do okreSlonej pozycji na polu
sily: st4d w klasie na.uczyciele maj4 przewage nad uczniami, ktora jest
rezultatem
ro2nego
wieku,
sily
frzycznej,
statusu
spolecznoekonomLcznego t przypisanych im rol w tym okreSlonym
otoczeniu instytucj onalnym"e.
Podobnie mo2na znale2c caL4 gamg rolnydn spolecznie
skonstruowanych dyskursow z zalohon4 z gory rownowag4 sil, np. relacje
mtgdzy lekarzarni a pacjentami w szpitalu, prawnikow i ich klientow w
s4dzie, oficerow i poborolvych w jednostce wojskowej, politycznych
liderow r czlonkow ich partii, ksigzy i wiernych w koSciele, itp. Wszystkie
powyLsze mvt4zki funkcj onuj a w okreSlonych niewerbalnych kontekstach
i mog4 byi analizowane jako odpowiednie akty kulturowe, w ktorych
okreSlone werbalne zachowania komunikacyjne ida w parze z innyrnt
zachow aniami sp ole cznymi.
Michel Foucault r'azrya caty powyiej zasygnalnzowany i kulturowo
okreSlony proces ,,polityczn4 produk"ja prawdy"1o, bowiem: ,,prawda jest
rzeczT tego Swiata: jest wytwarzana tylko na mocy wielu form ograniczen;
i powoduje regularne dzialanie sily. Kaida spolecznoSc ma swoj wlasny
re2im prawdy, swoje 'ogolne zasady'prawdy: tj. ten typ dyskursow, ktore
s lbidem.
6 Zob. Michad
7
8

e

Silverstein (197 6, 2004).
Roger Fowler (1992:258).

lbiden.
lbiden.
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Michel Foucault (1980: 131).

i zmusza do dzialania wedle swoich zasad. prawdziwoSci.
lKaida spolecznoSc posiada swoje P. C.] mechanizmy i instancje

akceptuje,

umozliwiaj4ce rozroLniarrie wypowi edzi prawdziwych i falszywych"l 1 (mole
dojSi nawet do takich sytuacji, w ktorych czlonkowie okreSlonych
spolecznoSci dyskursu rozpoznaj4 sie po tym jakie programy og14daj4,
jakie pisma czytaj4i czego sluchaj4 w radiu).
Werbalne zachowanie w ka2dym akcie kulturowym r.rroie byc dalej
analizowane jako serie nastgpuj4cych po sobie kulturowo-zalehnych
aktow mowy. Innymi slowy, pragmatyka antropologiczna rnohe byi z
powodzeniem wLyta do badan ideologii, poniewaz ta bezpoSrednio ,,odnosi

sie do praktyki spolecznej, i (...) zrnienia sie odpowiednio do
okolicznoSci"l2. Ideologia rozurniana w powy2s"y sposob r'r.ole byc teL
okreSlona jako ,jqzykowy wizerunek Swiata", ktory jest spolecznie

konstruowanym wizerunkiem, bgd4cym efektem ,,glownie dzialan
jgzykowych we wspolpracy z innymi systemami semiotyczrrymi"r3.
Niektore rymowanki dla dzieci, sa doskonalym przykladern tego jak
rnoZna na dlugo zaszczepic dziecku szkodliwy stereotyp dotycz4cy ludzi
innej nacji cry o innym kolorze skoryt+.
OczywiScie jest to rzecz bardzo wzglgdna, ale zabraklo

mi

w
rozprawie Doktorantki nawi4zania do kilku dobrze znanych prac,
bezpoSrednio dotycz4cych, zagadnien podejmowanych w rozprawie (por.
np. prace Anny Duszak, Franciszka Gruczy, Macieja Grochowskiego,
Stanislawa Grabiasa, Wladyslawa Lubasia, Tadeusza Milewskiego, czy
Macieja Widawskiego, Zeby wspomniec tylko tych siedmioro polskich

autorow, pisz4cych sporo o socjolingwistyce, slangu, inwektywach i
iezykla oraz dyskursach w zachowaniach spolecznych. KsiqZki tych i
wielu innych polskich autorow bardzo latwo odnale1c takLe w
szowskich bibliotekach)
W podobnym duchu, ale jak juZ zaznaczylern wczeSniej, nie jest to
uwaga kierowana w tym miejscu do Pani magister Ciechanowskiej, tylko
raczej do licznego grona polskich anglistow, ktorzy czgsto niemal zupelnie
zapornlrraja o polskich autorach. Owi anglisci maja na wyci4gnigcie rgki
Swietne prace rodzirnych wydawcow, ale z nich nie korzystaj4, uganiaj4c
sie w pierwszej kolejnoSci nierzadko za drugim szeregiem autorow
publikujacych po angielsku. Proszg miec na uwadze to, ze publikowanie
po angielsku wcale nie musi byc z defintcji bardziej wartoSciowe, tylko
dlatego, bowiem ktoS np. w stolicy powiedziaL, 2e tak jest. WartoSciowy
rze

.

1r

"Truth is a thing of this world: it is produced only by virtue of multiple forms of constraint. And it induces regular
effects of power, Each society has its regime of truth, its 'general poJitics' of truth: that is, the types of discourse which
it accepts and makes function as true; the mechanisms and instances which enable one to dist-inguish true ad false
statements" Michel Foucault (1980: 131).
12 Roget Fowler
(1992:259).
t3 Ibiden.

ra

Pot. np. pozornie nieszkodliwy rymowafly wierszyk zaczynaj4cy sip od sl6w ,,Murzynek Bambo w Afryce mieszka,

czzr*qrn

sk6rg ten naszkole2ka".

tekst, zawsze przetrwa probg czasu i to bez ro2nrcy czy jego autor otrzyma
za niego 20 czy 25 punktow. Pamiec o wartoSciach punktowych tekstow
ptqdzej czy po2niej przeminie jak zty sen, a dobry tekst zawsze obroni sig
sam, bowiem bedzie czytany.
Majac na uwadze wlasnie to, 2e pracujemy glownie w polsce i
naszym jgzyktern ojczystym jest jgzyk polski, bardzo proszg o od.powiedz
jak Pani magister roz:urnre nastgpuj qce zagadnienia, o ktorych pisze Pani
w swojej rozprawie (na tej samej stronie uzywalac Lamiennie na
okreSlenie tego samego zjawiska tak ro2nycll znaczeniowo nastgpuj4cych
terminow [cyt. za Ciechanowska 2OI7: 292]):
I) jezyk Srodowisko*y,
2) gwara wigzienna,
3) je"yk wigzienny,
4) odmiana jgzyka Srodowiskowego,
5) slang wigzienny.
Na kolejnej stronie pojawia sie jeszcze inny interesuj4cy mnie
termin, a mianowicie ,jeryk codzienny" (zob. ciechanowska 2or7: 2931.
Uprzejmie prosze o wyjaSnienie jak te terminy rozumiec w odniesieniu do
takich powszechnie przyjgtych w jgzykoznawstwie ogolnym terminow jak
np. jezyk naturalny, jezyk sztuczny, tekst, czy dyskurs.
Oceniana rozprawa niew4tpliwie stanowi interesuj4cy przyczynek do
rozwoju badan nad mecllanizrnami funkcjonowania jgzyka, jednoczeSnie
stanowi teL przyczynek do rozwoju rzeszowskiej szkoly semantycznyclt
badan diachron iczny ch.
Bior4c pod uwage wszystkie zalety ocenianej pracy
w
szcze golno S c i do s ko nale p rze my S I any, zbudo wany r r o zw inig ty anali ty czny
rozdziaL pracy - oraz jeszczejej niedopracowane elementy, o ktorych byla
mowa, ogolnie ocenic nalezy rozprawe Pani magister Anny
Ciechanowskiej jako rozprawe badawcz4, spelniaj4c4 wymogi stawiane
rozprawom doktorskim.
Reasumuj4c, omawian4 rozprawg uwa2am za oryginaln4 pracA

naukow4, spelniajqcq ustawowe warunki dotycz4ce podstawy do
nadania Pani magister Annie Ciechanowskiej stopnia doktora nauk
humanistycznych.
JednoczeSnie jestern zdania, 2e przedstawiona rozprawa uzasadnia
dopuszczenie Pani magister Anny Ciechanowskiej do dalszych etapow
postgpowania w przewodzie doktorskim, o co niniejszym uprzejmie
wnosze.
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