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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr. §oryi Aksenovej pt.

Kongruenzabweichungen in deł Relation 'Sabjekt * Prddikat - Objekt' im

Deutschen im Vergleich mit dem Englischen, Russischen und Polnischen

Napisana pod kięrunkiem naukowym Pana prof. dra hab. Pawła Mecnera

przędłażana do oceny razprawa doktorska Óotyczy nieregularności związku zgody w

relacjach 'podmiot - oruęczenie - dopełnienie' w języku nięmieckim w porównaniu z

językiem angielskim, rosyjskirn i polskim, Celern rozprawjest wykazanie odstępstw

kongruencji w czterech badanych językach oraz rozwiązante problemu uĘcia
konstnrkcj i egzystencj alnych, zdań bęzokol icznikowych, konstrukcj i zę znacznikięm

ekspteĘrvńyrn, zóń,bezosobowyeh, konstrukcji ,bezpodmiotorłych oraz koristnlkcii z

akcentem emfatycznym,

Praca stanowi udaną próbę wykorzystania syntaktycznęgo aparatu jęrykozrnw-

cze.go ulokowanego, lń/ częŚci teoreĘrczno,,atła7ttyęznej o.bszanr lingłł,igy,ki. T.eore§cz"

ną podstawę pracy stanowią modelę deskryp§wne oraztransformacyjno-generaĘwne.

1. Uklad pracy i treść poszczególnych rozdziałów

Licąca 24CI stron róĘrawi składa slę z części,teoret}czno-analitycznej {str. 7-

170), empirycznej (str. 17|-214), rozdziału podsumowującego wyniki

przeprowadzonych badań (str. 215-22q orazrozdziałow zamykających pracę, w skład

których wchodzą bibliografia (str. 22I-231), wykaz materiałow źrodłowych (str, 232-

ż34) i streszczenie w języku polskim i angielskim (str. 235-24q.



z u,vagi na znaQzną objętość pracy i mnogość podjęĘch w niej problemów

pozwolę sobie na pominięcie szczegółowego opisu treści poszczęgolnych rozdzińow,
tym bardziei, że zws całej pracy Doktorantka przedstawi w swoim autoreferacie, a

ograniczę się do uwag dotyczących budowy, celu i tez pracy, metodologii, doboru

konkrętnego instrumentarium bada:wczęgo, przeprowadzęnia poszczęgalrrych analiz i

uzyskanych wyników ogólnych bądż szczegółowych w odnięsieniu do ustaleń

teoretycznych i rozwi ązah pr al§cznych.

Poza wstępem (str. 5-6) stanowiącym rozdziaŁ pierwszy i podsumowaniem (str.

2I5-2ża} oraz wspomnianą bibliograflą (str. 22I-234) \,v części teoreĘczno_

analiĘcznej pracy wydzielonych zostało ponad to sześc rozdzińów.

Pierwszy rozdział (str. 5-6) stanowiący wstęp pośr,vięcony został ogólnym,

zńożeniam badah, ustalęniom terminologicznym, mętodzie badań ofaz celom

rozprawy. Autorka przedstawia w nim przedmiot rozvłażań i analiz konstrukcji

gramńycznych, ktory tworzą zagadnienia topikalizacji, rematyzacji podmiotv oraz

Wznaczęnie roli kongruencji podmiotu i arzęczęnia w zdaniu.

W bogaĘm w treści drugim rozdziale (str. 7-4q Doktorantka przedstawia

podstawy analizy syntaktycznej, nawiązując do róznych modęli iingwistycznych.

Wskazując na złozonośc Qraz wieloaspektowość omawianego zjawiska Autorka

omawia kolejno definicje i interpretacje zdań pod kątem ich przydatności do analizy

\i/ygerenowanego materiału empirycznego: począwszy od definicji W ujęciu

tradlrcyjilym, poprz§z definicje w konwencji gramati,,ki ,3ependencflnej {Tesniere
1953, 1959, Heringer 1972, 1973, Erben 1980, Engel 1982,1988, Eroms 2000) oraz

modelu grama§ki struktur frazowych (Clromsky 1957, 1995,2000) do definicji

opartej na teorii standardorłej gramatyki generaĘwno-transformacyjnej (Chomsky

1965).

W rozdziale trzecim (str. 41 -t4) na przykładzie języka niemięckiego Doktorantka

omawia w oparciu o pfacę między innymi takich autorów jak Chomsky (1957, 1966,

1981,2000,2001)" Glinz (1965, 197a), Griesbach (1986, 1991), Engel (1988, 1gg9,

20a4), Zifonunftloffrnann/Strecker (1997), Eroms (2000), HentscheVW'eydt (2003)

kolejno problem znacznika ekspletywnego es w pozycji inicjalnej zdania, w
kOirstrtłkcjaclr egzizstencjalnilclt, w kottstrukcjach bien.ycll w przy-padku czasołv-ników



nietranzyĘwnych oraz w przypadku czasowników tranzytywnych, jako podmiot
logiczny w zdaniu araz jaka podmiot gramaĘczny.

Vr razdzialę czwartym (str, 75-9U na przy!<ładzie języka angielskiego
Doktorantka dokonuje szczegałowej analizy konstrukcji egzystencjalnych w oparciu o

Prace między innymi takich autorów jak Scott {1968), Quirk/ Gręenbaum t1972,
1993), Erdmann {1973, 1986), Milsark (l974, 1977}, Williams (19B0" 1gg4),Rizzi
(1986, ŻOa'?), Cardinaletti (1990); Haeout {2004,}, ShlonsĘ (2006}, Ponadto"Autorka
omawia §ZYk Przestawny w zdaniu, hipotezę czasowników inakuza§wnych
Perlmuttęra, topikalizację i jej funkcje w zdaniu.

Rozdział Piąty (str. 99-133) obejmuje badania nad konstrukcjami gramatycznymi
W ję"yku rosyjskim. Doktorantka, opierając się na opracowaniach takich jak
Belowolskaja (2001), Zemskij {2003), Szachmatow (1941, ża}7},Bagrjanceva (2006),

analizuje szczegółowo konstrukcje egzystencialnę, zdania z akcentęm emfatycznym,
zóariia z §tz9cz:\ikiem bez czasownika osŃowego, zóania;'ednoczłonowę oriiż
konstrukcje bezpodmiotowe, zdania zę znaczenięm modalnym, zdagla z uĘciem
liczebnikow, zdania bęzokolicznikowe, włątzając do ana\izy równiez zd,ania z
kilkoma bezokolicznikami" uwzględniając przy tym konstrukcje gramaĘczne, które
mogą być rozumiane dr.ł.rrznacznie zalężnię od kontekstu,

W rÓwnie obszernym rozdzialę szóstym {str. 134-163) Doktorantka" opieĄąc się
na pracaclr Klemensiewicza (1968), SalonilSwidzinskiego (1998), Stru§nskiego
(1999), Jadackiej {2007) Skibicki (zaOT, dokonuje w języku polskim anali:ąl kolejno
kongruencji podmiotu i crzęęzęnia w ząlężności od rodzaju, róznicorvanię końcówek
osobowych w czasię przeszłym, konstrŃcji egzystencjalnych z to i czasownikiem jest/
sq, zdafr z podrniotem zbiorolvyl,t1 kcnstrukcji- bierłych; konstrukej.i z akeentem

emfatYcznym, zdań bezosobowych, funkcji podmiotu domyślnega arazroli orzeczęnia
i orzęcntika" opisanych w formię różnych czasów w konstrukcjach w zalęmości od

kontekstu.

W razdzialę siódmym (str. 164-nq Doktorantka dokonuje podsumowania

rozdzińÓw z częŚci teoretyczno-analitycznej, S/nikliwę przedstawie*ie aspektow
teoretycznych w rozdziałach części teore§czno-analitycznej pracy oraz omówienię

PetłłrYch zjawisk byłO konięczne, szeżególnie z punktu widzeiria rrtniej



PrzYgotowanego crytelnika, bowiem bez podstawowej wiedzy teoretycznej nie jest
mozliwe Pełne zrazumięnie wywodów Dokorantki w części empiryczn ej. Rozdzińy
teoretYczno-analityczne dają zarówno Autorce jak i czytelnikowi nalezytą podstawę
pod badania empiryczne.

W zasadniczYm rozdzialę empirycznym pracy rozdzialę ósmym (str, 171-214)
Doktorantka PrzeProwadziła na podstawie sporządzonego korpusu wnikliwą analizę,
auten§cznYch PrzYkładów z tekstów prasowych oraz literatury wspołczesnej.

Żródła badawcze obejmują wybrane teksty z prasy niemieckiej, austriackiej,
angielskiej, amerYkańskiej, rosyjskiej i polskiej (,,Frankfurter Allgemeine Zeitung,,,

,,Die Presse", ,,Moskauęr Deutsche Zeitung",,,The Guardian", ,,New york Time§..,

,,Gazeta.ru", ,,RzeczPospolita')' oraz z literatury wspołczesnej {Wiktor Astafiew.
Wiktoria Tokarewa und Ludmila Ulizkaj a), Przykłady są dobrane w taki sposób, aby
tnozna bYło zauvtńYc, na ilę każdy z cńeręchjęzyków jest specyficzny i rna odrębne
regułY Parametryczne W systemie syntaktycznym. Doktorantka dokonuje udanej
analizY konstrukcji w czteręch językach nawiązują do części teoretycznej według
zasad tradycyjnych i generatyrvnych .

Razważania zamyk:a rozdział dziewiąty (str, 215-220) stanowiący

Podsumowanie, w któryrn omówionę zostaĘ wyniki przeprowadzonych w rozprawie
analiz.

Układ PracY jest Przejrzysty i w pełni dostosowany do zadah badawczych
Doktorantki. Walorem tej rozprawy jeś z pewnością konsekwencja w prowadzeniu
analizY Poszczęgolnych tekstów według przyjętych kryteriów araz fakt, że każdy
asPekt teoretYcznY wywodu posiada swoją egzemplifikację. Zaprezentowanym opisom
i komentarzgr-n nie mozna odrnorvic naukowego charakfcru. Sar_n dŃor rnateri.ału
badawczęgo, araz sPosob analizy są ze wszech miar poprawne i nie budzą zasttzężęh.
ZaPrezentowanYm oPisom i komentarzomnie mozna odmówić naukowego charakteru.
Dzięki tak dogłębnej analizię wyciągnięte przez Doktorantkę wnioski nie budzą
zastrzężeh i zasługują na uznanie.



2. uwagi dofyczące metody i ję"zyka opisu oraz uwagi ogólne

PrzedłoŻoną do recenzji rozprawę doktorską oceniam wysoko, praca jest
PrzejrzYsta i widac w niej myśl przewodnią, co świadczy o doskonĄm opanowaniu
aParatu badawczego i bardzo dobrej znajomości literatury przedrniotu. Doktorantce
udało się w sPosób Przekonujący ijednoznaczny udowodnic swoje tezy. Opafie na
wnioskach Z PrzęProwadzonYch analiz mało sformalizowane opisy muszą przekonac
kazdego czytelnika, że jest tak jak twierdzi Autorka. Analiza mechanizmów
generaĘwno-transformacyjnych stanowi istotny i<rok w kierunku uściśięnia reguł
syntaĘcznych w aspekcie uniwersalnym,

Podsumowuj ąc należy sfwierdzić , że rozprawa mgr SoĄri Aksenovej stanowi
szczegółową i komPleksową analizę syrrtakĘczną relacji 'podmiot * arzęczęnie _
dopełnienie' badanych na podstawie konstrukcji autenty cznych w językach
niemieckim, angielski, rosyjskim i Polskim. Można ntiec ża§trżeżEnia do rozvviązń
szczegółowYch i takiego czy innego doboru literatury bądź rozłożęnia akcentów
badawczYch, jednak bYłYbY to ewentualnie uwagi natury czysto warsztatowe3 i nie
miałYbY wPłYwu na ogólny abraz zastosowanej metodologii i poprawności wywodu.
Recęnzow ana r azpraw aj est n iewątpl iwie udan ą pr acąp ionierską.

3. Wniosek końcowy:

Przędłożona rozprawa doktorska mgr SoĄri Aksenovej. spełnia warunki art. 26
ustawY z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukorvym (Dz. U, nr
65/2003, paz. 1365). w związku z powyz§zym łvnioskuję, by na podstawie
PrzedłoŻonej rozPrawY araz na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego
dopuścic Doktorantkę do dalszego postępowania w przewodzie doktorskim.

Rzeszow, dn. 08.06.zarc wierzbickaProf. dr hab. M
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