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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pani Magister  Kariny Dudzik-Daszkiewicz pt.  

Darstellung des Begriffs Toleranz im deutschen und im polnischen Flüchtlingsdiskurs 

2015 – 2017: eine framebasierte Analyse 

napisanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Szulc-Brzozowskiej, prof. KUL 

 

Przedstawioną mi do zaopiniowania dysertację doktorską uznaję za ciekawą propozycję analizy 

semantycznej, której idea wpisuje się w jeden z ważnych nurtów światowych badań 

językoznawczych o podłożu kulturowym, antropologicznym. Podejmowana w tym nurcie 

debata na temat semantyki czy tekstologii dotyczy różnic konceptualizacji, a jej źródła 

odnajdujemy m. in. w teorii względności językowej Sapira-Whorfa oraz w sformułowanej 

przez Humboldta koncepcji Weltansicht opartych na założeniu, że w każdym języku zawiera 

się swoisty sposób widzenia świata, co oznacza, że za każdym słowem stoi mentalna 

reprezentacja ze swoją wielowarstwową strukturą, swoistą dla danego języka logiką 

klasyfikacji pojęć i lokowania ich w domenach. Badania tej logiki doprowadziły 

językoznawstwo do wypracowania szeregu metod badawczych i kategorii analitycznych, np. 

definicja kognitywna, profilowanie pojęć, profile znaczeniowe, konotacje, koncepty, ramy  

i sceny. Wciąż otwartym pozostaje jednak pytanie o to, w jaki sposób porównywać proces 

tworzenia się sensów osadzonych w różnych kulturach obarczonych specyfiką dyskursów  

i cechami stojących za nimi podmiotów mówiących i działających według określonych 

interesów i systemów wartości. Bez wątpienia rozprawa doktorska autorstwa mgr Kariny 

Dudzik-Daszkiewicz zatytułowana Darstellung des Begriffs Toleranz im deutschen und im 

polnischen Flüchtlingsdiskurs 2015 – 2017: eine framebasierte Analyse oferuje pod tym 

względem  interesującą perspektywę podejścia teoretyczno-badawczego oraz ciekawe pomysły 

analizy danych materiałowych, w konsekwencji wskazuje możliwości kontynuacji 

nakreślonych w pracy zadań badawczych. Z tego powodu już w tym miejscu gratuluję mgr 
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Karinie Dudzik-Daszkiewicz wyboru ważnego i ambitnego tematu badawczego i zaznaczam, 

że z wyznaczonych sobie zadań wywiązała się dobrze, co uzasadnię w dalszej części swojej 

recenzji. 

 

Praca doktorska Pani mgr Kariny Dudzik-Daszkiewicz jest zbudowana w sposób tradycyjny  

a jej przemyślana konstrukcja zaprezentowana została w szczegółowym spisie treści. Rozprawa 

składa się ze wstępu (s. 1-3) oraz z dziewięciu rozdziałów zasadniczych, z czego rozdziały I – 

IV (s. 4-53) zawierają prezentację zaplecza teoretycznego dla przyjętych w pracy rozwiązań 

metodologicznych - szczegółowo omówionych w rozdziale V (s. 54-75) i - zaprezentowanej  

w rozdziałach VI-IX (s. 76-172) - analizy zgromadzonej w badaniach niemiecko-  

i polskojęzycznej bazy materiałowej. Integralną część rozprawy stanowi Aneks z wykazem 

danych uzyskanych eksperymentalnie w toku specjalnie przygotowanych i przeprowadzonych 

ankiet wśród respondentów niemieckich i polskich. Rozprawę kończy podsumowanie, spis 

bibliografii, wykaz tabel i zastosowanych w pracy skrótów oraz krótkie streszczenia w języku 

polskim i angielskim.  W sumie dysertacja liczy 229 stron i spełnia wymogi poprawności 

językowej i redakcyjno-technicznej.  

 

Część teoretyczna dysertacji 

Ogólna ocena merytoryczna  

Już na wstępie swojej oceny merytorycznej chcę stwierdzić, że cała dysertacja ma logiczny  

i przejrzysty układ, co uznaję za jej niezaprzeczalną zaletę. Tok wywodów Autorki jest jasny, 

a wszelkie formułowane wnioski rzetelnie udokumentowane. Sposób ujęcia tematu przez 

Doktorantkę jest odpowiedni, a bogata literatura przedmiotu dobrana właściwie i na ogół 

bardzo dobrze wykorzystana. Pani Karina Dudzik-Daszkiewicz, moim zdaniem wybrała temat 

niezmiernie interesujący i poznawczo bardzo istotny, podejmując się tym samym ambitnego 

zadania - porównawczej analizy niemiecko- i polskojęzycznego pojęcia Toleranz i tolerancja 

w niemieckim i polskim dyskursie o uchodźcach w latach 2015-2017. Realizacja takiego 

zadania badawczego wymagała od niej ogromnego nakładu pracy, począwszy od ekscerpcji 

materiału, na który składają się w pierwszej kolejności dane systemowe (słownikowe), później 

dane tekstowe (pozyskane z niemiecko- i polskojęzycznych tekstów prasowych), a na końcu 

dane wywołane (pozyskane drogą ankietowania respondentów niemieckich i polskich), poprzez 

jego klasyfikowanie, a skończywszy na wielostronnej analizie poszczególnych ekscerptów 

zmierzającej w kierunku prezentacji syntetycznej definicji kognitywnej wskazanych w tytule 

rozprawy pojęć. Wysiłki Autorki w tym zakresie oceniam bardzo wysoko.  



 

Doktorantka korzysta z przyjętych w literaturze definicji pojęć, rozwiązań metodologicznych  

i narzędzi, co w pracach naukowych jest praktyką ogólnie przyjętą, a dla młodych badawczy 

strategią bardzo bezpieczną. Swoją rozprawę rozpoczyna od przeglądu prac poświęconych 

koncepcji semantyki ram. Temu zagadnieniu poświęcono rozdziały I (Aktuelle Forschungslage, 

s. 4-10), II (Charles J. Fillmore – Begründer der linguistischen Frametheorie, s. 11-19) i III 

(Frames als empirisches Analyseinstrument nach Alexander Ziem, s. 20-26). Składają się one 

na część teoretyczną stanowiącą wprowadzenie do metody analizy pojęciowej zastosowanej  

w odniesieniu do pojęcia tolerancji, będące w istocie chronologicznie ujętą prezentacją  

koncepcji kognitywnych podnoszących pytania o relacje między tekstem a sposobem jego 

rozumienia przez odbiorcę w kontekście, w szczególności zaś o to, jaka wiedza systematyzująca 

doświadczenie pozwala interpretować struktury językowe. Ta część mimo, że nie zawiera 

wyraźniejszych autorskich propozycji podejścia do zagadnienia, przygotowana jest bardzo 

poprawnie, ma zdecydowanie charakter referujący i potwierdza duże oczytanie Doktorantki  

w zakresie podejmowanej w tej części rozprawy problematyki. Swoją ciekawą i bogatą w fakty 

naukowe, a jednocześnie nie obciążoną nadmiernymi szczegółami narrację Autorka 

rozpoczyna od przywołania poglądów na temat zakresu badawczego i zadań lingwistyki 

kognitywnej, by następnie na tym tle omówić językowo-konceptualne pola badawcze 

semantyki ram, to jest badania nad semantyką leksykalną oraz nad mechanizmami interpretacji 

wyrażeń w tekście. Pozostając w tym kontekście umiejętnie i trafnie syntetyzuje podstawowe 

postulaty badawcze tego działu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji 

pojęcia ramy i jej wpływu na cele badawcze, do jakich pojęcie to jest wykorzystywane. I tak  

w  tej części rozprawy odnajdujemy wielowątkowy i interesująco opisany przegląd opracowań 

poświęconych interpretacji tekstu opartej na złożonym systemie sieci pojęć, które wchodząc  

z sobą w interakcje, organizują aspekty ludzkiego doświadczenia, determinującego proces 

komunikacji, którego zrozumienie z kolei polega na aktywacji ram i scen oraz zastosowaniu do 

nich operacji mentalnych. Ocenianą część dysertacji dopełniają zaczerpnięte z literatury  

i rzetelnie opisane przykłady wykorzystania semantyki ram ukierunkowane na badanie efektów 

wywołanych przez użycie poszczególnych wyrażeń w tekstach, a także przykłady zastosowania 

niektórych założeń semantyki ram związane ze żmudnym analizowaniem korpusu  

i opisywaniem jednostek leksykalnych we FramNecie.  

 

Podobną dyscypliną opisu charakteryzuje się rozdział czwarty Zum Flüchtlingsdiskurs 2015-

2017 in Europa (s. 27-53). I tutaj na podkreślenie zasługuje, zaprezentowana już w poprzednich 



rozdziałach, konsekwencja w opisie założeń teoretycznych, ale też wysiłek, jaki Autorka 

włożyła w pracę gromadzenia obszernego korpusu badawczego. Doktorantka sprawnie porusza 

się wokół teoretycznych zagadnień i propozycji metodologicznych rozstrzygnięć 

postulowanych przez przedstawicieli krytycznej lingwistycznej analizy dyskursu, stawiających 

sobie za cel uchwycenie wiedzy danej społeczności językowo-kulturowej koniecznej dla 

zrozumienia jej komunikatów, poprzez poszukiwanie i odkrywanie znaczeń wyrazów i pojęć, 

wskazywanie możliwości tworzenia się znaczeń, w konsekwencji interpretujących dyskursy, 

jako społeczne systemy wiedzy i myślenia, które cechuje m.in. zdarzeniowość i negocjowana 

wiedza dystrybuowana przez media. Ustalenia te Doktorantka traktuje jako punkt wyjścia dla 

uzasadnienia prezentacji bazy materiałowej w postaci chronologicznie ujętego (od 04.04.2015 

do 30.12.2017) katalogu wydarzeń wokół których nasiliła się europejska dyskusja o 

uchodźcach, wydarzeń których opisy medialne kondensują, archiwizują, aktywują i przekazują 

doświadczenia indywidualne i społeczne lub narracyjne utrwalone w postaci wiedzy o tym, że 

życie społeczne jest pełne niespodzianek, w obliczu których wspólnoty musza zmierzyć się z 

utrwalonymi w ich zbiorowej wyobraźni kliszami i uprzedzeniami, często na nowo  definiować 

zakres znaczeniowy również  pojęcia tolerancji. 

 

Część analityczna dysertacji 

Ocena przyjętych w pracy rozwiązań teoretyczno-metodologicznych i osiągniętych 

efektów 

 

Metoda i narzędzia badawcze zostały dobrane odpowiednio do wyznaczonego celu 

opracowania, który precyzyjnie został wskazany już w pierwszym zdaniu dysertacji: „Das 

Hauptziel  der vorliegenden Dissertation besteht in der kontrastiven Untersuchung des 

Toleranzbegriffs in dem in Deutschland und in Polen zur selben Zeit geführten 

Flüchtlingsdiskurs in den Jahren 2015 bis 2017“ (s. 1), a następnie doprecyzowany w bardzo 

szczegółowym rozdziale metodologicznym  Methodologisches Verfahren zur Aufstellung des 

Frames TOLERANZ (s. 54-73). Oceniając dokonania Pani Magister Kariny Dudzik-

Daszkiewicz, zaprezentowane w części analitycznej rozprawy to jest w rozdziałach VI. 

Aufstellung des Frames TOLERANZ im Deutschen (s. 76-119); VII. Aufstellung des Frames 

TOLERANZ im Polnischen (s. 120-160); VIII. Frame TOLERANZ im Deutschen und im 

Polnischen – Vergleich der erzielten Ergebnisse (s. 161-169); IX. Abschließende Bemerkungen 

(s. 170-172), z pełnym przekonaniem stwierdzam, że cel rozprawy został w pełni zrealizowany. 

Do najważniejszych osiągnięć badawczych Doktorantki w tym zakresie zaliczam: 



1) zbudowanie zróżnicowanego gatunkowo korpusu badawczego – materiał 

leksykograficzny pozyskany ze słowników niemiecko- i polskojęzycznych, teksty 

prasowe, baza tekstowa zbudowana w oparciu o wyniki przeprowadzonych ankiet 

wśród respondentów z Niemiec i Polski.  

2) dokonanie wielopoziomowej i wieloaspektowej kategoryzacji zebranego materiału – od 

wskazania szerokiego spektrum znaczeń analizowanych pojęć odnotowywanych  

w niemiecko- i polskojęzycznych źródłach leksykograficznych, poprzez bardzo 

rzetelną, konsekwentną i drobiazgową charakterystykę predykacji odnoszących się do 

tolerancji wybranych niemieckich i polskich tekstów prasowych, po wskazanie 

jądrowych znaczeń tolerancji odtworzonych na podstawie odpowiedzi respondentów.   

3) opisanie podobieństw i różnic w najbardziej utrwalonych w języku niemieckim  

i polskim aspektach znaczeń i ram semantycznych tolerancji.      

W części analitycznej dysertacji dostrzegam i doceniam wiele trafnych decyzji badawczych, 

podejmowanych na ich podstawie udanych prób eksplikacji bazy materiałowej, celnych 

spostrzeżeń i uprawnionych wniosków, odnajdują w niej jednak również ujęcia schematyczne 

lub myślowo niepogłębione. Poniżej w dwóch punktach podaję najważniejsze z nich oraz 

formułuję propozycję ich rozwinięcia, jeśli Autorka uzna je za słuszne. 

1). Autorka podjęła decyzję o uwzględnieniu w swoim korpusie badawczym 56 tekstów 

prasowych pozyskanych z niemieckiego tygodnika Die Zeit i 42 tekstów opublikowanych w 

tym samym okresie na łamach Gazety Wyborczej, które, jak sama pisze „ (…) liberales 

politisches Spektrum repräsentieren” (s. 74). Mój kłopot ze zrozumieniem i zgodą  

z ograniczeniem pola badawczego tylko i wyłącznie do stanowisk prezentowanych na łamach 

pism o liberalnej orientacji wynika z dwóch faktów: 1) Doktorantka w swoich rozważaniach 

wiele uwagi poświęca zagadnieniom integracji lingwistyki kognitywnej z lingwistyczną analizą 

dyskursu i leżących u jej podstaw analiz punktów widzenia uczestników komunikacji jako 

przedstawicieli różnych grup kulturowych i społecznych; 2) w wielu miejscach swojego opisu 

wskazuje na znaczenie uczestnictwa podmiotu mówiącego w konkretnych dyskursach jako 

formach społecznej debaty, podczas której manifestują się zbieżne bądź odmienne punkty 

widzenia a ostatecznie systemy wartości. Odniosłem w związku z tym wrażenie, że Pani 

Magister Karina Dudzik-Daszkiewicz w pełni rozumie, że to właśnie nie gdzie indziej, jak w 

dyskursach dochodzi do głosu polaryzacja punktów widzenia mająca bezpośredni wpływ na 

proces subiektywnego profilowania rzeczywistości i wiązanych z nią wartości, w tym tak 

ważnej wartości społecznej, jaką jest tolerancja. Można założyć, że sformułowane przez 



respondentów niemieckich i polskich odpowiedzi na pytania ankiety pozostają w związku  

z prowadzoną w niemieckiej i polskiej przestrzeni medialnej debatą na temat tak problemu 

uchodźców, jak i tolerancji. Należy też przypuszczać, że wśród 126 niemieckich  i 100 polskich 

uczestniczek i uczestników badań mogła się znaleźć jakaś część, która nie jest odbiorcą mediów 

liberalnych. We wzorach ankiet zamieszczonych na stronach 72 i 73 nie ma przecież pytania 

ani o poglądy polityczne (liberalne vs konserwatywne) ani o preferowane listy czasopism.  

Wobec powyższego, w moim przekonaniu wartościowe dla pracy i poznawczo istotne  będzie, 

dla zachowania równowagi, uwzględnienie w korpusie prasowym i tekstów poświęconych 

problemom uchodźców i tolerancji (na etapie ewentualnego przygotowywania dysertacji do 

druku), publikowanych w czasopismach znajdujących się na kontrastywnym w stosunku do Die 

Zeit i Gazety Wyborczej biegunie wyboru kryteriów relacji i semantycznego opisu podjętych  

w rozprawie doktorskiej zagadnień. Myślę, że dobrym początkiem pracy nad tym aspektem 

będzie lektura esejów opublikowanych w 116 numerze (z lutego 2016 roku) Magazynu Polsko-

Niemieckiego/Deutsch-Polnisches Magazin DIALOG na temat: Nowy Inny. Egzamin dla 

Eurpejczyków/Der neue Andere. Eine Prüfung für die Europäer. Nie jest to co prawda 

opracowanie naukowe, nie mniej jednak może być dla Autorki inspiracją  

i dodatkowym uzasadnieniem dla uwzględnienia i  tej zmiennej w swoich badaniach. 

2). W przedstawionym w rozdziale V uzasadnieniu dla potrzeby przeprowadzenia badań 

ankietowych Autorka słusznie przytacza argumenty sformułowane przez Jerzego 

Bartmińskiego i Wojciecha Chlebdę, którzy opowiadając się za takim kierunkiem badań 

lingwistycznych, który zainteresowany jest kulturowym i kulturotwórczym charakterem 

działań językowych, postulują posłużenie się – w duchu triangulacji metod badawczych  

i danych materiałowych, między innymi i danymi językowymi uzyskanymi eksperymentalnie 

w wyniku przygotowania i przeprowadzenia ankiet, stosowanie do zaplanowanych celów 

badawczych. Szkoda, że w tym kontekście pominięte zostały wyniki badań ankietowych, 

przeprowadzonych wedle epistemologicznych założeń lingwistyki kulturowej i etnolingwistyki 

przez Barbarę Rodziewicz (Wartości. Polacy-Rosjanie-Niemcy, Szczecin 2014). Rodziewicz  

w rozdziale III swojej książki (s. 103-121) omawia cały kompleks czynników wpływających 

na proces tworzenia się dyskursywnie uwarunkowanych sensów, a tym samym różne sposoby 

konceptualizacji pojęcia tolerancji m.in. w języku polskim i niemieckim. Pominięcie  

w rozprawie powyższych wyników  uważam za błąd, który dość łatwo można i należy 

naprawić. Myślę, że krótki komentarz na temat różnic i podobieństw między  opisanymi przez 

Rodziewicz profilami semantycznymi dyskutowanych pojęć (na podstawie badań 



przeprowadzonych przed rokiem 2015) z typowymi dla respondentów badań pani Magister 

Kariny Dudzik-Daszkiewicz sposobami konceptualizacji tych samych pojęć, dokonanych kilka 

lat później (z zastosowaniem odmiennego narzędzia badawczego i przeprowadzonych w innej 

okolicznościach społecznych i kulturowych) może przynieść ciekawe wnioski na temat 

elementów trwałych i ewentualnych podatnych na zmiany (pod wpływem sytuacji bieżącej) w 

niemieckiej definicji pojęcia Toleranz i polskiej definicji pojęcia tolerancji.  

Ocena formalnej strony dysertacji 

Kompozycja rozprawy, o czym już pisałem jest właściwa. Praca została napisane poprawnym 

językiem, myśli sformułowane zostały jasno i przejrzyście z zachowaniem stylu naukowego. 

W pracy odnotowano pewne niedoskonałości edytorskie i językowe (np. brak spacji między 

słowami, brak odsyłaczy do źródeł przy wskazywaniu niektórych tekstów prasowych, drobne 

usterki stylistyczne) które na tym etapie edycji tekstu są typowe i których młoda badaczka 

mogła nie dostrzec, nawet pod okiem tak rzetelnej i skrupulatnej Pani Promotor, jaką bez 

wątpienia jest Pani Profesor Magdalena Szulc-Brzozowska. Jestem przekonany, że podczas 

redakcyjnej korekty tekstu rozprawy skierowanego do druku w postaci monografii naukowej  

w wydawnictwie naukowym, do czego Panią Magister Karinę Dudzik-Daszkiewicz bardzo 

zachęcam, wszystkie one zostaną usunięte. 

Sugeruję jedynie dwie drobne korekty natury redakcyjnej: 

1. Wyjęcie z tekstu głównego rozprawy niemiecko- i polskojęzycznego wzoru 

przeprowadzonej ankiety i przeniesienie ich do Aneksu. 

2. Uporządkowanie w Bibliografii wykazu tekstów prasowych w pierwszej kolejności 

wedle kryterium języka, w którym zostały one opublikowane, a następnie w porządku 

alfabetycznym. 

Wymienione w recenzji uwagi i sugestie redakcyjno-formalne w najmniejszy sposób nie 

obniżają wartości dysertacji. Moją intencją było jedynie zwrócenie uwagi Doktorantce nie tyle 

na niedociągnięcia rozprawy i konieczność ich wyeliminowania, ile wskazania potencjału tak 

skrupulatnie zgromadzonego i wnikliwie opisanego przez nią korpusu badawczego, który sama 

w sposób mniej lub bardziej zamierzony pominęła. 

Konkluzja:  



Reasumując z pełnym przekonaniem stwierdzam, że dysertacja doktorska Pani Magister Kariny 

Dudzik-Daszkiewicz na temat  Darstellung des Begriffs Toleranz im deutschen und im 

polnischen Flüchtlingsdiskurs 2015 – 2017: eine framebasierte Analyse ma niezaprzeczalną 

wartość naukową. Wśród walorów rozprawy chcę podkreślić bardzo bogaty korpus badawczy 

i wnikliwie przeprowadzoną jego analizę porównawczą. W rozumieniu art. 13 Ustawy  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003 

nr 65 ze zm.) dysertacja stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz 

potwierdza ogólną teoretyczną wiedzę Doktorantki i jej umiejętności prowadzenia 

samodzielnych badań w zakresie językoznawstwa. W związku z tym wnoszę  

o dopuszczenie Pani mgr Kariny Dudzik-Daszkiewicz do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

Szczecin, 05 stycznia 2023 r.                                          dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US 

 

 

  

 

 

   


