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Przedstawiona mi do oceny praca doktorska stanowi studium konfrontatywne podejmujące
próbę analizy i opisu zjawiska grzeczności językowej dla pary językowej niemiecki-polski ze
szczególnym uwzględnieniem aktów powitań/pożegnań (Grüßen) i zwracania się do
rozmówcy (Anreden). Przedstawione rozważania, uwieńczone prezentacją przykładowego
hasła słownikowego, naświetlają przedmiot badań z perspektywy pragmalingwistyki,
socjolingwistyki, leksykografii, analizy dyskursu dialogowego, językoznawstwa korpusowego
oraz glottodydaktyki. Głównym celem rozprawy jest uchwycenie i skonfrontowanie działań
zarówno werbalnych jak i niewerbalnych, które podejmują rodzimi użytkownicy języka
niemieckiego i polskiego realizując grzecznościowe zachowania językowe, co czyni pracę
ważnym przyczynkiem do zrozumienia grzeczności językowej jako zjawiska dialogicznego,
dynamicznego i kulturowo uwarunkowanego. Rozprawa ma charakter przede wszystkim
teoriopoznawczy, niemniej charakteryzuje ją również wdrożeniowość i rozwojowość,
wyrażające się w wypracowanej propozycji użytecznego zastosowania wyników badań (hasło
leksykograficzne).

Przedstawienie formalnej struktury dysertacji
Recenzowana praca obejmuje 196 stron tekstu, podzielonych na cztery zasadnicze rozdziały:
poprzedzoną

wstępem część teoretyczną (rozdział 1), obszerną część empiryczną,

przedstawiającą

wyniki

przeprowadzonych analiz korpusowych (rozdział 2), część

wdrożeniową, implikującą propozycję użytecznego zastosowania uzyskanych wyników
(rozdział 3) oraz podsumowanie, reasumujące wyniki badań oraz przedstawiające
perspektywy ich dalszego rozwoju. Ponadto w pracy zawarto reprezentatywną bibliografię
oraz streszczenie w języku polskim i angielskim.
Formalna struktura dysertacji nie budzi zastrzeżeń. Podział treści odpowiada wybranemu
przedmiotowi badań, a poszczególne rozdziały przenikają i uzupełniają się tworząc
przekonującą

narrację.

Zostały również zachowane

właściwe

proporcje

pomiędzy

rozważaniami teoretycznymi, analizą materiału językowego zawartego w korpusach i
syntetycznym przedstawieniem wniosków. Na tle innych monografii humanistycznych praca
nie jest bardzo obszerna, badane zjawisko przedstawia jednakże wystarczająco wnikliwie i
szczegółowo.
Omówienie i ocena problematyki badawczej oraz zawartości merytorycznej rozprawy
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza grzecznościowych zachowań językowych
wyrażających się w realizacji aktów grzeczności powitań/pożegnań i zwracania się do
rozmówcy celem wypracowania propozycij wzorcowego hasła leksykograficznego dla
niemiecko-polskiego słownika grzeczności językowej. Przeprowadzone analizy, określane
przez autorkę jako studium pilotażowe, mają stanowić w dalszej perspektywie podwaliny pod
opracowanie odnośnego słownika jako narzędzia do kształcenia kompetencji grzecznościwej
będącej składnikiem interkulturowej kompetencji komunikacyjnej uczących się języka
polskiego jako drugiego na poziomie A2/B1 z językiem niemieckim jako językiem
wyjściowym. Praca ma tym samym więc walor użyteczności praktycznej, implikujący
propozycję użytecznego zastosowania wyników badań w kontekstach edukacyjnych.
W krótkim wstępie (str. 5-7) określony jest przedmiot, cel badań oraz przyjęta metodologia,
przy czym zauważyć muszę, iż ta ostatnia nie jest przedstawiona w odnośnym podrozdziale
0.2 („Ziele und Methoden”), lecz skromnie wspomniana w podrozdziale 0.1.
Pierwszy rozdział (str. 8-48), będący częścią teoretyczną pracy, przedstawia w ujęciu
deskryptywno-historycznym klasyczne

teorie

grzeczności

dyskutowane

w

literaturze

przedmiotu od lat siedemdziesiatych, w tym przede wszystkim koncepcje czerpiące inspirację
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z modeli pragmatycznych i socjokulturowych dotyczących grzeczności. Rozważania te
wzbogaciłoby z pewnością uwzględnienie również najnowszych podejść i badań nad
grzecznością językową: postmodernistycznych i dyskursywnych oraz socjologicznych i
interakcyjnych, które są dyskutowane w ostatnich latach (po roku 2000) w lingwistyce i poza
nią. Przemyśleć należałoby również tytuł podrozdziału 1.1.1. Czy na pewno chodzi o
podejście pragmalingwistyczne? Czy może podejście pragmatyczne (w lingwistyce), które
korespondowałoby z podejściem socjokulturowym opisanym w kolejnym podrozdziale?
Ważne i zasadne jest naświetlenie zjawiska grzeczności językowej w świetle potrzeb
kształcenia obcojęzycznego, które ma miejsce w rozdziale 1.2. Odnoszę jednak wrażenie, że
podrozdział ten charakteryzuje zbyt niski wkład własny. Jest on w dużej mierze (str. 35-40)
omówieniem artykułu S. Bonacchi z roku 2012 (w bibliografii pracy 2012a), przy czym wyżej
wymione strony traktują nie o implikacjach glottodydaktycznych, lecz stanowią próbę
definicji kompetencji w zakresie grzeczności językowej. Uważam, że należałoby wyodrębnić
te istotne w kontekście glottodydaktycznym rozważania w oddzielnym podrozdziale.
Drugi, obszerny rozdział (str. 49-152), będący częścią empiryczną pracy, przedstawia wyniki
analizy porównawczej aktów mowy powitań/pożegnań i zwracania się do rozmówcy (formy
adresatywne). Analiza ta, oparta na korpusach języka niemieckiego i polskiego, wnosi nową
porcję danych do obrazu realizacji grzecznościowych zachowań językowych w interakcjach
prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka niemieckiego i polskiego, przy czym
zauważyć należy, że grzeczność, bardzo trudna do uchwycenia i opisania leksykograficznego,
naświetlana jest z perspektywy wielu ujęć jako zjawisko przede wszystkim dialogiczne,
dynamiczne i kulturowo uwarunkowane. Tym samym zaprezentowana analiza nie jest analizą
samych

wyrażeń

grzecznościowych,

lecz

jest

analizą

językowych

zachowań

grzecznościowych interaktantów, co implikuje uwzględnienie zmiennych kontekstowych,
sytuacyjnych, kulturowych i in. Jej dużym walorem jest osadzenie w komunikacji
interkulturowej, co sprawia, że służyć ona może jako źródło wiedzy w kształceniu do
kompetencji interkulturowej w kontekście pary językowej niemiecki-polski, ma więc
znaczenie zarówno naukowe, jak i praktyczne. Z racji objętości i ważkości tej analizy i jej
osadzenia w wywodzie pracy uważam, że adekwatniejszy i bardziej precyzyjny byłby tytuł
rozprawy: „Grüßen und Anreden im Deutschen und Polnischen. Eine vergleichende Studie
zum sprachlichen Höflichkeitsverhalten“. Obecny tytuł jest zbyt szeroki i nie oddaje w pełni
dynamiki i wieloaspektowości zjawiska grzeczności językowej, które leży u podstaw wywodu
teoretycznego i analizy korpusowej.
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Trzeci, wdrożeniowy rodział (str. 153-162), przedstawia autorską propozycję modelu hasła
leksykograficznego dla niemiecko-polskiego słownika grzeczności językowej, osadzoną na
wspomnianej analizie porównawczej. Bez wątpienia należy poddać ten model dalszym
dyskusjom, niemniej już teraz można stwierdzić, że zaproponowane hasło może służyc jako
przykład owocnego dialogu pomiędzy językoznawstwem a dyscyplinami, których badania
prowadzone są na użytek określonych dziedzin działalności praktycznej. Do takich dyscyplin
należy glottodydaktyka. Należy mieć nadzieję, że autorka będzie kontynuowała badania w
tym zakresie, które zaowocują wypracowaniem odnośnego słownika, użytecznego w
kształceniu językowym uczących się języka polskiego z językiem wyjściowym niemieckim.
Rozprawę zamyka rozdział 4 (str. 163-166), stanowiący podsumowanie, w którym omówione
zostały wyniki przeprowadzonych analiz.
Ocena rozprawy jako oryginalnego rozwiązania problemu naukowego
Analizowana rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Autorka
wykazała się zarówno umiejętnością wykorzystania krytycznej analizy literatury przedmiotu,
jak i umiejętnością samodzielnego opisania i dogłębnego zbadania niełatwej bazy
materiałowej oraz wyciągnięcia istotnych wniosków i ich jasnego przedstawienia. Cele
rozprawy zostały zrealizowane. Największym walorem rozprawy jest moim zdaniem
umocowanie rozważań na rozszerzonej, dynamicznej, interkacyjnej i uwarunkowanej
kulturowo

koncepcji

grzeczności

językowej

i

tym samym wyjście

poza

granicę

odizolowanych wyrażeń językowych, oraz spojrzenie na wybrany materiał źródłowy przez
pryzmat wielu poddziedzin lingwistyki.
W tym kontekście należy też wspomnieć często wyrażane opinie, iż językoznawcy w
większości nie czują się w żaden sposób zobowiązani względem dydaktyki i ową częstokroć
postrzegają jako działalność praktyczną, rzemiosło językoznawstwa lub też dziedzinę
lingwistyki stosowanej, a z kolei glottodydaktycy lekceważą rolę i istotę językoznawstwa w
dydaktyce, czego konsekwencją jest fakt, iż prawdziwie interdyscyplinarne badania, które
identyfikują i zamykają luki wiedzy oraz niewelują różnice w opisie języka obu nauk, są
niestety nadal sporadyczne. Nie dziwią więc pojawiające się czasami zarzuty formułowane
względem obu dyscyplin: względem językoznawstwa – zarzut nieużyteczności i oderwania od
działalności praktycznej, względem glottodydaktyki – nieugruntowanie naukowe. Niniejsza
praca stanowić może z jednej strony przykład prowadzenia badań na użytek określonych
dziedzien działalności praktycznej, z drugiej obrazować nieodzowność dialogu pomiędzy
glottodydaktyką a językoznawstwem.
4

Ocena pracy pod względem językowym i edycyjnym
Język pracy jest naukowy, przy czym praca nie jest napisana trudnymi w odbiorze,
obszernymi zdaniami charakterystycznymi dla wielu prac naukowych, co niewątpliwie jest jej
walorem. W tekście pojawiają się błędy dosyć licznie literowe, ale nie zakłócają one lektury
(m.in. str. 25 „währen“, str. 33 „aingegenagen”, str. 36 „zu früheren pragmalinguistische Ansätzen“, str. 41 „Schule und Bonacchi”, str. 43 „sprachlich aufgedrückt wird“, „Sie weist aber
daraus hin”, str. 50 „bestimmte sprachlichen Routinen“, str. 53 „die ethnographischen Methode“, str. 191 „ksenyzmy“ td.). Sporadycznie zdarzają się również błędy gramatyczne (np. str.
5: „Die Arbeit fokussiert vor allem auf Anredeformen und Grußformen“, „… mit denen sich
schon die Anfänger und die Mittelfortgeschrittenen konfrontiert sind“). Nie będę ich
wszystkich podawała, gdyż autorka pochyli się z pewnością nad nimi przygotowując
dysertację do druku.
Uporządkowania i starannej korekty wymagają przede wszystkim jednak odsyłacze
bibliograficzne i sama bibliografia. Egzemplarycznie wymienię kilka usterek i niedociągnięć:
- Sposób przytaczania źródeł w wielu miejscach jest niejasny np. na str. 31 autorka podaje
klasyfikację rytuałów wg Lügera powołując się i cytując przy tym badaczki J. Szczęk i S.
Bonacchi. Ustępy temu podobne (krótkie wspomnienie starszych prac, tzw. „klasyków” z
omawianego zakresu przy szerokich komentarzach opatrzonych odsyłaczami do prac
nowszych) sprawiają wrażenie pewnej wtórności i nasuwają przypuszczenie, że autorka
korzystała przede wszystkim z literatury sekundarnej. Odczucie to wzmacniają niestety także
odsyłacze w wypowiedziach reasumujących o (powiedzmy) mniejszej wartości poznawczej
typu: „In dem Sammelband [...] sind unterschiedliche Ansätze enthalten, die in der aktuellen
Diskussion präsent sind (vgl. Bonacchi 2013: 74)“ (str. 32);
- Niewłaściwym jest powoływanie się ciągiem i wielokrotnie na jedno i to samo źródło jak ma
to miejsce np. na str. 36-37 (ośmiokrotne i pod rząd odesłanie czytelnika do Bonacchi 2012a)
czy na str. 50-51 (sześciokrotne do Bonacchi/Mela 2016);
- Przejrzenia i ujednolicenia wymagają odsyłacze: zapis kolejnej strony i znaki interpunkcyjne
np. str. 63 (Ożóg 1990, 21-22) i (D‘Avis/Meibauer 2013: 191f.). Usunięcie usterek w
odsyłaczach np. na str. 38 autorka odsyła czytelnika zarówno do źródła Bonacchi 2012a i
2012, przy czym tego ostatniego nie ma w bibliografii;
- Wiele źródeł w bibliografii podanych jest dwukrotnie np.: Birk (16/17), Goffman (64/66),
Haferland/Ingwer (75/76), Held (79/80), Hellinger/Bierbach (81/81), Kauzner (91/92),
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Neuland (136/137), Marcjanik (127/150), Searle (161/162), Simon (164/165), a nawet
trzykrotnie np. Ehrhardt/Neuland (51/52/53);
- Poszczególne źródła zawierają różnego rodzaju usterki np. poz. 112 (Małgorzata?); poz. 38
(poprawne nazwisko to Scialdone, por. poz. 160);
- Piśmiennictwo licznych autorów nie jest uporządkowane chronologicznie: np. Grucza
(1983, 1992, 1997, 2012, 1989), Heringer (2010, 2009), Tomiczek (1983 2004, 1992).
Uporządkowania wymaga również spis treści:
- usterki w numeracji wielopoziomowej: brak ciągłości w numeracji podrozdziałów (np.
„2.2.4 Anredeverhalten”, bezpośrednio po nim „2.2.3.1 Prominale Anredeformen”),
nieprawidłowe wyodrębnianie pojedynczych podrozdziałów (po 2.2.1 nie ma 2.2.2, tak
samo po 3.1 nie ma 3.2), niekonsekwentne stosowanie kropki po ostatniej cyfrze w
numeracji podrozdziałów;
- literówki: „2. Konfrontative Analyse der presentativen Akte“, „2.1. Methoder”.
Należałoby również pochylić się nad stroną edycyjną pracy:
- ukośnik ze spacją/spacjami czy bez? (ujednolicenie zapisu w całej pracy);
- stosowanie „ebd.”, jeśli po raz kolejny (bezpośrednio) cytujemy tę samą pracę;
- podpisywanie i numerowanie tabel (np. str. 46-47); Czy tabela nr 7 jest na pewno autorstwa
cytowanych autorów? Jak wynika z tytułu źródła w bibliografii, autorzy proponują
klasyfikację dla pary językowej niemiecki-czeski;
- usunięcie obszernych adresów internetowych z tekstu ciągłego (str. 133-135);
- konsekwentne stosowanie kursywy przy podawaniu form grzecznościowych np. str. 70 Auf
Wiedersehen! Auf Wiederschauen!;
- poprawność zapisu form grzecznościowych np. str. 123 przykłady „Will der Priester sich
setzen?“, „Hat der Priester das gehört?“ powinny być podane w języku polskim albo
oznaczone gwiazdką jako błędne tłumaczenia, str. 128 przykład 129 będący tłumaczeniem
przykładu 128 jest niepoprawny – niemieckie tłumaczenie implikuje trzy osoby, interferencja
z języka polskiego, poprawne tłumaczenie byłoby: „Ich muss schon gehen, Eva und ich
wollen noch ins Kino gehen”;
- usunięcie fragmentów powtarzających się np. str. 51 ostatni akapit i str. 163 pierwszy akapit
będący jego kopią.
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W wielu miejscach wywód wymaga korekty bądź uzupełnienia:
- np. str. 126 przykład 123 i poprzedzający go komentarz – chodzi zapewne o ‘deutsche
hypokoristische Formen’?;
- str. 133 „In beiden Ländern werden seit einigen Jahren sogar praktische Leitfäden zum richtigen Gendern vorgeschlagen, beispielsweise Diewalds und Steinhauers Richtig gendern
(2017)”: W tym mejscu czytelnik oczekiwałby przykładu w języku polskim. Brak odsyłacza
do bibliografii;
- str. 138 „Im Folgenden werden Anredeformen im Deutschen analysiert und ihre polnischen
Entsprechungen werden festgestellt und zwar aufgrund der im theoretischen Teil ermittelten
Eigenschaften“ – w odnośnej wielostronicowej tabeli na str. 141-152 czytelnik nie odnajduje
jednak zapowiedzianych polskich odpowiedników.
- str. 32 trzeci akapit „Im Rahmen des interkulturellen Ansatzes...” – Nie do końca jest dla
mnie jasne, dlaczego autorka wymienia teksty badaczek Birk, Scialdone, Kaunzer, Siomon, a
nie inne teksty ze zbioru Neuland (2009), przy czym tom ten podaje w kolejnym zdaniu
ponownie. W tym miejscu warto też byłoby wziąć pod uwagę pozycję: Neuland, E./Ehrhard,
C./Yamashita, H. (red.) 2011: Sprachliche Höflichkeit zwischen Etikette und kommunikativer
Kompetenz, Reihe: Sprache – Kommunikation – Kultur: Soziolinguistische Beiträge Bd. 10,
Frankfurt/M.: Lang 2011.
Przeformułowania wymagają również niektóre konstrukcje zdaniowe od strony stylistycznej i
znaczeniowej, np:
- str. 44: „Das Befolgen der sprachlichen Höflichkeitsregeln spielt eine wesentliche Rolle in
der zwischenmenschlichen Kommunikation, auch in der Kommunikation in den Fremdsprachen“ (….sowohl… als auch in der fremdsprachlichen Kommunikation?). Również zdanie
kolejne: „…., die durch die „durch die …”” nie jest wolne od usterek;
- str. 45: „Die Beherrschung der Normen der sprachlichen Höflichkeit bleibt beim Fremdsprachenlernen ein relevanter Bestandteil des Lernstoffes“ (…gehört zu relevanten Lernzielen des
Fremdsprachenunterrichts?);
- str. 52: „Für die Zwecke der Analyse in der vorliegenden Arbeit wurden einerseits bereits
bestehende Korpora benutzt […], als auch einige Korpora, die die Autorin selbst in unterschiedlichen sozialen Kontexten beobachtet und transkribiert hat“.
Inne mankamenty i uwagi:
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- tlwnaczsni e naanry IKS i I :,,Interkulturko

mm uni kati on"?,

- stosowanie terminöw ,,Glottodidaktik" i ,,glottodidaldisch": Zracji, i2praca napisana jest w
jgryku niemieckim i skierowana jest fym samym do niemieckoj gzycmego crytelnika,
niekoniecmie obemanego w polskojgzycmej literaturze specjalisrycnej, warüo byloby laötko

wyja§niö ten termin definiuj 4c przedmiot pomania tej nauki
dyscypliny

i

wskazuj

qc tß ehviwalentre

w kajach niemieckojgzycmych (die Fremdsprachendidaktih die Sprachlefu-l-

lernforschun& die Frenrdsprachenforschung, die Zweitsprachenerwerbsforsch*g, das Fach
Deutsch als Fremdsprache...).
PowyZsze uwagi nie znieniujq faktu,

i2 roryrawa zasluguje na pozy§wn4

ocenQ. Wigkszo§ö

wymienionych usterek jest natury techniczrej, s4 latwe do usunigcia, uzraö je moima za
mvykle

- choö oczywi§cie wyrnagajqce kore§ -

przßoczsrua.

Podsumowuj4c: Przndlo?nn4 do recenzji ro4rawg dohorsk4 oceniam zß wzglgdu na warto§ö
przeprowadznnycho

pra§cmie urytecmych analiz pomimo pewnych niedoskonalo§ci i

btgdöw interpretacyjnych po4rtywnie. Aüorka opiera swoje badania na materiale
korpusowym tj. autentycmp), co nie jest ocrywiste w kontek{cie isüriej4cych opracowafi
dotycz4cych grzscmo§ci jgzykowej. Na podstawie wla§ciwie przeprowadzonego badania
formuluje przekonywuj4ce wnioski. IJrva?arry 2e po dopracowaniu dysertacji pod wzglgdem

jgrykowym i edycyjnym warto jq opublikowaö.

Konkluja
Ro4rawa doktorska mgr Virginii Schulte, prrygotowana pod opiek4 prof. ucz dr hab. Silvii
Bonacchi, stanowi oryginalne romttil"arue problemu naukowego, egznnplifikuje wiedzg
tnoretycm4

z

zalaesu jgrykozuwstwa kandydatki

do ffn*u doktora oraz potwierdn jej

umiejgtno§ö samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Spelnia wigc l«yteria ol«e§lone w

art. 13 Ustawy z
stopniach

i

tytule

dn 14 nnrca 2003 r. o stopniach naukowych i
w

zalaesie sauki. W avi4zku

tytule naukowym oraz o

z tym wnioskujg o dopuszczenie Autorki

recenztowanej pracy do dalsrych etapdw postgpowania o nadanie süopnia doktora.

LrU*

Elh dn. 23.09.2020 r.

I
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