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Dr hab. Dorota Brzozowska jest badaczem o interesującej sylwetce 

naukowej, gruntownie wykształconym w dziedzinie językoznawstwa na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie odbyła studia                     

w Instytucie Językoznawstwa. Swój profil filologiczny rozbudowywała 

konsekwentnie o inne obszary humanistyki, takie jak socjologia, 

kulturoznawstwo, pragmatyka komunikacji, a pewnym zakresie także 

antropologia wraz z etnolingwistyką. Tematyka jej opublikowanych prac 

badawczych jest w związku z tym rozległa i odzwierciedla wielostronnie 

ukierunkowane zainteresowania naukowe Autorki.  

      Innym charakterystycznym rysem jej sylwetki naukowej jest aktywna 

działalność badawcza na forum międzynarodowym. Odbywała staże badawcze 

w wielu krajach, była też wielokrotnie organizatorką różnych spotkań 

naukowych gromadzących międzynarodowe grono uczestników. Jej bogate 

kwalifikacje badawcze uzupełnia także czynne opanowanie niemałego zasobu 

języków obcych, wykorzystywanych jako narzędzia w jej pracy. Tak 

imponująco rozwinięte kompetencje językowe, wraz z solidnym opanowaniem 

warsztatu filologicznego, stanowią w jej wypadku solidny fundament 

metodologiczny z powodzeniem wykorzystywany w dociekaniach naukowych 

i publikacjach. 

Jeszcze jednym, zauważalnym aspektem jej sylwetki naukowej jest też 

aktywność badawcza prowadzona w różnych środowiskach, co jest także 

odzwierciedleniem jej zróżnicowanych tematycznie dziedzinowo zainteresowań 

naukowych. Potwierdza to w pełni tematyka jej publikacji. 

Jej dorobek naukowy koncentruje się wokół zróżnicowanych zagadnień, 

zarówno teoretycznych jak i w pewnej mierze aplikatywnych, pokrywających 

w ogólnym ujęciu rozległy obszar komunikacji międzykulturowej, kontaktów 
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językowych, związków języka i kultury, statusu i charakteru różnych odmian 

języka uwarunkowanych stylistycznie, gatunkowo-komunikacyjnie oraz 

różnic między feminolektami a maskulinolektami. Obok tego wiele tekstów 

poświęciła Autorka problematyce szczególnego gatunku kulturowo-

komunikacyjnego jakim jest humor i dowcip językowy, powiązany 

ze stereotypami etnicznymi i postrzeganiem obcych kultur i etnosów. 

Tematyka ta, z uwagi na oryginalny gatunkowo charakter, wymaga od badacza 

szczególnych kompetencji i wyostrzonej wrażliwości na mechanizmy językowe, 

tworzące poetykę humoru, na które nakładają się asocjacje kulturowe, 

skojarzenia etniczne i doświadczenia społeczne mówiących. Jej opracowania  

z tej dziedziny mogą być potraktowane jako cenny i rozwijający wkład 

teoretyczny. 

Charakterystyczną cechą jej prac jest świadomie utrzymywany pluralizm 

i różnorodność opisywanych gatunków wypowiedzi oraz faktów społecznych, 

leżących u ich podłoża. W tym sensie Autorka wykorzystuje, w istocie, 

antropologiczny ogląd rzeczywistości językowej i jej uwarunkowań socjalno-

etnicznych. Często w jej pracach przewija się nurt dociekań, który może być 

nazywany (w tym wypadku bez żadnej ironii) antropologią codzienności, gdyż 

rozmaite mikrozjawiska językowe i kulturowe Autorka stara się traktować jako 

ślady wpływów i kontaktów rozmaitych tradycji. 

Niektóre obszary językowe są Badaczce szczególnie bliskie naukowo. 

Należy do nich, z pewnością, obszar języka i kultury chińskiej. Dr hab. Dorota 

Brzozowska wyniosła te zainteresowania ze swojego macierzystego ośrodka 

naukowego, a mianowicie z Instytutu Językoznawstwa UAM, gdzie swoją 

ścieżkę kariery naukowej rozpoczęła pracą magisterską poświęconą 

psycholingwistycznym aspektom percepcji tonów chińskich przez rodowitych 

użytkowników polszczyzny. Było to zapewne w jej dorobku opracowanie 

materiałowo najściślej lingwistyczne, chociaż nakierowane na fakty 

z dziedziny kontaktów odległych od siebie systemów językowych – 

chińszczyzny i polszczyzny. 

Te pierwsze kontakty z językiem chińskim poszerzała i rozwijała dr hab. 

Dorota Brzozowska przez cały okres swojego rozwoju naukowego. Wzbogacała 

przy tym swoje kompetencje w zakresie znajomości języka chińskiego i ten 

komponent metodologiczny, w postaci znajomości odmiennego systemu 

językowego, wykorzystywany jako konfrontatywne tło jej wielu analiz 

badawczych stał się cennym instrumentem lingwistycznym, wyostrzającym jej 

wrażliwość jako obserwatorki faktów językowych, kulturowych i społecznych 

z innych obszarów cywilizacyjnych. W zwierciadle języka chińskiego Autorka 

mogła dzięki temu w pewnej mierze przyglądać się zjawiskom z języków 

obszaru Europy.          

Nie ma potrzeby w tym miejscu podkreślania szczególnych walorów 

konfrontatywności w badaniach nad językiem, gdyż w dobie dzisiejszej jest to 

powszechnie uznawane, ale twórczość naukowa Autorki wykazuje tę wartość 

w wielu miejscach. 

Monografia Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych 

zaprezentowana przez dr hab. Dorotę Brzozowską jako podstawa jej procedury 
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awansowej nie daje się łatwo zaklasyfikować do jakiejś szczególnej dziedziny 

badawczej, niezależnie od widocznych w tekście powiązań lingwistycznych. 

Powodem tego jest fakt, że autorka świadomie przyjęła nie tylko bardziej 

interdyscyplinarne podejście badawcze do obranej przez nią problematyki, 

ale też zdecydowała się na rozległą wielotematyczność opisywanych zjawisk. 

Deklarowany w tekście przedmiot badań to „chińskie ślady” bądź też „chińskie 

drobiny kulturowe” obserwowane w polskojęzycznych dyskursach 

kulturowych. Mimo całościowego podejścia do tego rodzaju „dyskursywnej 

chińskości”, obserwowanej w środowisku językowym polszczyzny ujęcie to 

pozostaje fragmentaryczne z konieczności, gdyż trudno byłoby objąć całość 

zjawisk i całość dziedzin wiedzy na temat Chin, utrwalonej w polszczyźnie 

traktowanej jako leksykalny zasób takiej wiedzy. 

Nietrudno byłoby zapewne wskazać innych dziedzin z wyrazistymi 

„śladami” chińskości, silniej niż obecnie reprezentowanych w dyskursach 

kulturowych, takich jak na przykład opera czy operetka. Przecież „Turandot” 

Pucciniego czy też „Kraina uśmiechu” Lehára przekazywały niegdyś dosyć 

intensywnie stereotypy kulturowe powiązane z potocznym postrzeganiem 

cywilizacji chińskiej. Zastanawiające jest jednak dlaczego Kraina uśmiechu nie 

jest obecnie wykorzystywana jako upoetyzowany epitet Chin, w takim samym 

stopniu jak Kraj Kwitnącej Wiśni w odniesieniu do Japonii. Przecież poziom 

kiczu artystycznego tak silnie wbudowanego w oba światy muzyczne ubiegłego 

stulecia, operowy i operetkowy, jest w zasadzie podobny. W monografii Doroty 

Brzozowskiej zatem, językoznawstwo łączy się bezpośrednio z antropologią 

kultury i to raczej z antropologią rozumianą jako odzwierciedlenie w języku 

faktów kulturowych oparte na kontaktach etnicznych. 

Można byłoby oczekiwać podjęcia nieco innej próby badawczej w postaci 

ujęcia opisywanych zjawisk w jakiś bardziej spójny system, co zakładałoby 

selekcję zjawisk i cech relewantnych dla tematyki pracy i oddzielenie ich od 

rzeczy zdecydowanie mniej relewantnych. Książka wówczas mogłaby 

dostarczyć odpowiedzi na nurtujące wciąż pytania o przyczyny ukształtowania 

takiego obrazu Chin w polszczyźnie, jaki zarysowała Autorka. 

Jedną z takich warunkujących płaszczyzn byłby zapewne tak zwany 

orientalizm. Chiny zaistniały tutaj znaczenie później niż obszar Bliskiego 

Wschodu czy Indii, ale też o wiele słabiej niż na przykład Japonia. Mniej więcej 

w tym samym okresie w końcu XIX. stulecia pojawiają się u nas pierwsze 

prezentacje dorobku literackiego Chin i Japonii jako tak zwanej literatury 

„orientalnej”. Doczekaliśmy się wtedy nawet pierwszych syntez  

historycznoliterackich pióra Juliana Adolfa Święcickiego. Prezentacja ta, 

zatytułowana „Historya literatury chińskiej i japońskiej”, w zasadzie w postaci 

dwóch odrębnych części wydana w roku 1901 w Warszawie, w serii Historya 

literatury powszechnej, była pracą napisaną w oparciu o zachodnie 

opracowania sinologiczne. W związku z tym miała charakter 

zapośredniczonego z drugiej ręki obrazu piśmiennictwa i tradycji kulturalnej 

Chin. Ogromnym paradoksem jest fakt, że bezpośrednia synteza 

historycznoliteracka prozy i poezji chińskiej nie powstała u nas do tej pory, 

niezależnie od tego, że pojawiły się u nas zarówno liczne przekłady prozy 
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i poezji, a nawet „Antologia literatury chińskiej” z roku 1954, opracowana 

przez czterech czołowych sinologów polskich, a mianowicie Witolda 

Jabłońskiego, Olgierda Wojtasiewicza, Janusza Chmielewskiego i Aleksego 

Dębnickiego. Antologia ta pełni, z konieczności, funkcję kompendium historii 

literatury chińskiej. 

Upowszechnianie obrazu Chin, dorobku piśmienniczego oraz samego 

języka przebiegało w ramach nurtu orientalizmu kulturowego stopniowo        

i w zasadzie w zwolnionym tempie. Orientalizm jednak był w tym obrazie 

nakładanym świadomie na tradycję chińską filtrem obcości, a nawet alienacji 

od kultury Zachodu. Bowiem z perspektywy antropologicznej każdy przejaw 

egzotyzacji zjawisk jest zarazem manifestacją ich obcości, braku oswojenia 

i zrozumienia. 

Orientalizm w swoim nurcie fascynacji kulturą Chin zaistniał jednak        

u nas jako zjawisko kulturowe i echa tych fascynacji można odnaleźć 

w literaturze i sztuce, o czym przekonuje nas Autorka w swojej książce. 

Pamiętać jednak trzeba, że fascynacje orientalne są przede wszystkim oparte 

na egzotyzującym podejściu do zjawisk cywilizacji chińskiej, do miejsc oraz 

ludzi pierwotnie trudno dostępnych w poznaniu, a tym bardziej 

w bezpośrednich kontaktach. Odległość kulturowa i odgraniczenie językowe 

stają się tutaj zatem główną przyczyną powstawania takich zjawisk 

w kontaktach, jak stereotypy, uproszczenia, generalizacje, rozmaite przesądy 

i uprzedzenia. 

Jak dobrze wiemy z historii, w europejskim podejściu do Chin 

występowały zarówno szczere fascynacje i zachwyty, jak i manifestacje 

pogardy oraz niechęci. Niesławnej pamięci Kaiser Wilhelm II i jego epitet 

o „żółtym niebezpieczeństwie” dobrze odzwierciedla ten typ antyfascynacji. 

Wspomniana tutaj dziedzina sztuki wokalnej, natomiast, reprezentuje tę 

drugą postawę. W tym zakresie słynna praca Edwarda Saida „Orientalizm” 

byłaby cennym uzupełnieniem metodologicznym pracy. 

Mimo wszystko narzucającym się tutaj wnioskiem z obserwacji Autorki 

powinna być teza o zasadniczej nieobecności Chin w poważniejszym i bardziej 

zauważalnym zakresie w dawnych dyskursach polskich i próba wyjaśnienia 

tej sytuacji poprzez ukazanie występujących w przeszłości niefortunnych 

okoliczności historycznych. W okresie międzywojennym kontakty polsko-

chińskie napotykały na ograniczenia wskutek mało fortunnej polityki 

zagranicznej prowadzonej wobec tego państwa kosztem kontaktów z Japonią. 

Z kolei w okresie powojennym wewnętrzny konflikt polityczny na terenie 

Chin sprawiał, że dopiero po roku 1949 wskutek zwycięstwa opcji 

komunistycznej państwo to zaistniało jako ideowy sojusznik. Na krótki zresztą 

czas, gdyż poczynając od lat 60-tych Wielka Proletariacka Rewolucja 

Kulturalna znowu odcięła Chiny od kontaktów z Polską, podobnie jak i z całym 

obozem zwanym niegdyś socjalistycznym. Co więcej sytuacja ta zasadniczo 

ograniczyła obraz Chin w potocznym odbiorze użytkowników polszczyzny do 

tak zwanych „mundurków Mao”, „czerwona książeczka”, „gazetek wielkich 

hieroglifów” (skalkowane z rosyjskiego), pieśni „Wschód jest czerwony”, hasła 

„kroczenie drogą kapitalistyczną” i innych gadżetów z tego repertuaru. 
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Zapewne dzisiaj jest to obraz zapomniany i coraz rzadziej przywoływany, 

chociaż właśnie tego rodzaju „drobiny” bardziej ideologiczne, a mniej 

kulturowe, utrwalone zostały w polskiej frazeologii lat 60-tych i 70-tych. 

Pewnie warto byłoby zwrócić uwagę na to, że pośrednictwo rosyjskie 

w przyswojeniu polszczyźnie epitetu hunwejbin było w istocie oparte na 

błędnym odczycie transliteracji rosyjskiej języka chińskiego, podobnie jak 

miało to miejscu w polskiej adaptacji wyrazu żeńszeń i nieumiejętnej 

interpretacji tak zwanego twardego i miękkiego znaku w oddawaniu nosowych 

spółgłosek chińskich w cyrylicy. 

Jeśli idzie o zawartość monografii to Autorka wyróżniła w niej cztery 

obszary dyskursu, z opisywanymi przez siebie śladami czy też wątkami 

chińskimi. Pierwszym typem jest tutaj dyskurs artystyczny i problematyka 

wartości, i dyskurs ten ma charakter szczególny. Autorka zwraca w nim uwagę 

na obecność w polskim środowisku językowym różnych śladów naukowych 

debat na temat cywilizacyjnego dorobku Chin w dziedzinie sztuki, 

piśmiennictwa, poezji i prozy. Debaty takie stały się możliwe dzięki 

udoskonaleniu narzędzi internetowych umożliwiających  bezpośredni kontakt, 

a także dzięki udostępnieniu w języku polskim różnych publikacji 

książkowych oraz przekładów. 

Drugi typ dyskursu, wyróżniony przez Autorkę, obejmuje różnego rodzaju 

przekazy z dziedziny humoru, i w odniesieniu do związków prawdy oraz 

kłamstwa w językowych mechanizmach ironii i żartu, szczególnie w kontekście 

stereotypowych asocjacji etnicznych i kontaktów dwóch odmiennych tradycji 

kulturowych – polskiej i chińskiej. Pojawiają się tutaj też wątki tworzenia            

i wykorzystywania stereotypów narodowych w przekazach na temat 

mieszkańców Chin. Stereotypy takie mają często charakter konfrontatywny 

kulturowo, a niekiedy konfrontacyjny i agresywnie wartościujący jeśli idzie 

o strategie kontaktów międzyetnicznych. W tym miejscu analizowane tu fakty 

z dziedziny antropologii codzienności mogą przywoływać na myśl całkiem 

potoczne skojarzenia ze stereotypami i postawami twórców oraz użytkowników 

takich tekstów. Nie są to przecież popisy oratorskie szczególnie wysokiego lotu, 

trudno też ustalić tu jakiś bliższy związek z prawdziwą tradycją kulturową 

Chin. Jak każdy stereotyp, mogą być one nie tylko nieprawdziwe, ale też 

krzywdzące i skłaniać do głębszej refleksji, po której stronie sytuuje się 

faktyczny obraz zjawiska zaobserwowanego prześmiewczo, czy po stronie 

przedmiotu obserwacji czy raczej po stronie obserwatora. Niekiedy bowiem 

więcej mówi to o użytkownikach polszczyzny niż o faktycznych 

reprezentantach społeczeństwa chińskiego. 

Trzecim typem dyskursu jest dla Autorki dyskurs publiczny, w którym 

stara się prześledzić rozmaite ślady i obrazy chińskości w przekazach 

medialnych, w kinematografii i w szczególnego rodzaju gatunkach językowych, 

takich jak nazwy własne czy też markowe lokali gastronomicznych 

serwujących potrawy kuchni chińskiej i wschodnioazjatyckiej. Należałoby 

tylko w tym miejscu zwrócić uwagę na błędne przypisanie nazw wietnamskich 

kuchni koreańskiej (s. 124), gdyż Kim Long oznacza w szyku sinowietnamskim 

„złoty smok”, Kim-Lan „złota orchidea”, Kim-Qang (właśc. quang) „złote światło”. 
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Nie są to wyrazy związane z Koreą wbrew podobieństwu sinokoreańskiego 

morfemu -kim- do sinowietnamskiego -kim-. Jeśli chodzi o kinematografię, to 

Autorka interesująco analizuje poetykę tytułów filmów chińskich 

w polszczyźnie i ślady stylizacji orientalnej bądź też świadomego wywoływania 

asocjacji kulturowych. Nazwy własne, a do takich należą tytuły filmów, 

funkcjonują w kulturze jako niezwykle dynamiczne symbole kultury chińskiej 

w kulturze polskiej, w dobie wielkiej popularności kinematografii 

kontynentalno chińskiej i tajwańskiej są w dodatku powszechnie 

uświadamiane przez użytkowników polszczyzny i właściwie odnoszone do 

macierzystego obszaru kulturowego. 

Czwarty typ dyskursu, wyróżniony przez Autorkę, to dyskurs 

dydaktyczny, powiązany z nauczaniem języka chińskiego w środowisku 

polszczyzny oraz nauczanie języka polskiego rodowitych użytkowników 

chińszczyzny. Rozdział ten jest w zasadzie jedynie skąpym zasygnalizowaniem 

rozległej i obiecującej problematyki badawczej, gdyż wymaga to o wiele 

szerszego spojrzenia na kwestie kontaktów językowych polsko-chińskich, 

potocznego postrzegania chińszczyzny w Polsce, zwłaszcza że przecież znaczna 

liczba Polaków przywołuje na co dzień popularne niegdyś żarty na temat języka 

chińskiego, mniej lub bardziej wybredne i wykorzystujące ośmieszające 

stereotypy, takie jak Peng Tyng / Pęk Tynk – chiński minister budownictwa   

czy sam miał / miau – węgiel po chińsku, z charakterystycznymi 

niedookreśleniami kształtu zapisu jako podstawy prześmiewczych 

utożsamień.. Jest to przecież najwyrazistsze świadectwo czysto potocznego 

obrazu chińszczyzny jako języka monosylabicznego posiadającego śmieszne, 

jednosylabowe „króciutkie” wyrazy. Zapewne nie są one podstawą jakichś 

subtelnych efektów artystycznych, które udały się autorowi libretta opery 

„Turandot”, w którym trzech dostojników cesarskich na dworze pekińskim 

nazwał Ping, Pang i Pong. Są to, co prawda, faktycznie spotykane na obszarze 

chińszczyzny morfemy składowe nazwisk bądź imion, ale w tym wypadku 

chodziło o ich egzotyzujące i subtelnie żartobliwe zestawienie, oddające naturę 

nazewniczą języka, w którym rzekomo wyrazy nie różnią się tak bardzo między 

sobą. 

Do pewnych słabości monografii zaliczyć należy nieco 

niezdyscyplinowany charakter wywodu i niejednorodną rangę poznawczą 

badanych zjawisk, czerpanych z różnych pięter rzeczywistości. Nie jest też do 

końca jasne, jakie przejawy śladów chińskich zamierzała prześledzić autorka 

w dyskursach, czy idzie o ich zasymilowanie kulturowe w świadomości 

użytkowników polszczyzny, autorów i uczestników debat o poważnym 

charakterze, czy też potoczną obecność, potwierdzoną w języku 

i w popularnych gatunkach komunikacyjnych. Pierwszy obszar oparty jest na 

wysokiego poziomu erudycji kulturowej, drugi zaś ujawniać może rozległy 

repertuar stereotypów, przekłamań i uprzedzeń. Można też zresztą odnaleźć  

w lingwistyce także liczne przykłady całkiem poważnych, naukowo 

podbudowanych uprzedzeń wobec chińszczyzny u XIX-wiecznych 

reprezentantów gramatyki porównawczej w lingwistyce niemieckiej, gdzie 

język ten był traktowany jako niedoskonały, pozbawiony fleksji czyli 
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niezgramatykalizowany i wynagradzający te niedostatki jedynie złożonym 

systemem pisma. 

Na poziomie realizacji badawczej monografia ma charakter bardziej 

erudycyjno-eseistyczny niż systemowo-analityczny, co w pewnym sensie 

umniejsza jej wartość naukową, ale wartość poznawcza jest tutaj w zasadzie 

zachowana. Czytelnik może uzyskać wgląd w wiele interesujących faktów 

i mechanizmów językowych. Interpretacyjna formuła dyskursu pozwala 

usytuować to opracowanie w dziedzinie  antropologii lingwistycznej oraz 

lingwistyki kulturowej i może być w związku z tym przyjęta jako wkład 

badawczy, rozwijający w naszym środowisku naukowym tę sferę dociekań. 

Dodatkowo podnosi wartość tej monografii fakt, że ma ona charakter 

pionierski i otwierający tę dziedzinę badań. 

Niezbyt precyzyjnie potraktowane zostały obserwacje odnoszące się do 

systemu ideograficznego pisma chińskiego. Termin znaki chińskie bądź też 

znaki w odniesieniu do ideogramów może być mylony z ogólnolingwistycznym 

rozumieniem pojęcia znaku, i z tego względu przyjęty u nas, chociaż niekiedy 

zwalczany przez sinologów, termin ideogram wydaje się bardziej uzasadniony. 

Nie może on być jednak odnoszony do składowych komponentów ideogramu, 

które należałoby traktować raczej jako subideogramy, a nie samodzielne 

ideogramy składowe. Tej tematyki Autorka w zasadzie nie podejmuje, ale 

w postrzeganiu języka chińskiego warto byłoby nawiązać, chociaż po części, 

do kwestii fonocentryzmu i grafocentryzmu w postrzeganiu chińszczyzny jako 

języka. W tradycji chińskiej refleksji językoznawczej grafocentryzm 

i traktowanie ideogramów jako autonomicznych jednostek języka, tworzących 

odrębny leksykon, jest silnie ugruntowane, także dzięki tradycyjnej 

leksykografii. Natomiast w tradycji zachodniej myśli językoznawczej 

obserwujemy umotywowaną fonocentryzmem wyraźną wstrzemięźliwość przed 

takim podejściem do pisma ideograficznego. Autonomiczne postrzeganie 

ideogramów chińskich bliższe jest na Zachodzie środowiskom filozoficznym 

bądź też badaczom z kręgu semiotyki kultury. W swojej monografii dr hab. 

Dorota Brzozowska zdaje się po części nawiązywać do takiej postawy, ale nie 

sygnalizuje tego w bardziej pogłębiony i merytorycznie umotywowany sposób. 

Jednakże śmiałe potraktowanie przez autorkę ideograficznego pisma 

chińskiego jako mowy znaków nie zostało do końca doprecyzowane. 

Język i pismo chińskie zostały tutaj ukazane także w ramach potocznego 

obszaru percepcji chińskości jako przekonujące i oczywiste zjawisko 

rozumienia epitetu chińszczyzna jako synonimu niedostępności, niewiedzy 

bądź niezrozumienia. Można na przykład zauważyć przy tym, że w słynnym 

wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wers ksiądz przemówił do nich 

jak zwykle po chińsku odniesiony został do równie wyalienowanej społecznie 

łaciny, ale efekt ironii poetyckiej osiągnięty został właśnie w ramach tego pola 

sensów. 

W książce Autorka stara się w sposób przekonujący przeszukać konteksty 

użycia przymiotnika chiński czy rzeczownika chińszczyzna oraz Chiny po to, 

aby wykryć właśnie we frazeologii treść i zakres asocjacji, które wywołują one 

u przeciętnego użytkownika polszczyzny. Bardziej pogłębione i rozwinięte 
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spostrzeżenia na ten temat mogłyby stworzyć cenny i interesujący fragment 

jej analiz. Chodzi przecież raczej o potoczną wiedzę na temat Chin, odległą od 

wiedzy naukowej, jak również o bardziej popularne typy dyskursu – konteksty 

żartobliwe, humorystyczne, rozmaite gatunki dowcipu etnicznego stanowią 

przecież ważną domenę badań Autorki i ten obszar mógłby zostać 

uwzględniony w daleko większym zakresie. Natomiast dyskursy intelektualne 

czy też naukowe mają za swój fundament wiedzę o charakterze 

specjalistycznym, erudycyjnym i obraz Chin oraz ich cywilizacji ma tutaj 

odmienny charakter, gdyż uczestnicy takich dyskursów są w stanie dotrzeć do 

bogatych zasobów źródłowych, oferowanych dzisiaj nie tylko przez fachową 

literaturę ale też internet. W sumie zaproponowane tutaj dziedziny dyskursów 

z obecnymi w nich śladami chińskości mają na ogół charakter niepotoczny, 

odległy od sfery zwykłych doświadczeń komunikacyjnych przeciętnego 

użytkownika polszczyzny. 

Niezależnie do tych spostrzeżeń monografia Autorki zdradza jej dobrze 

ugruntowaną i rozległą erudycję sinologiczną, wzmocnioną w dodatku przez 

lekturę bogatego zasobu źródeł. Wszystkie swoje spostrzeżenia Autorka stara 

się potwierdzić w różnych przywoływanych kontekstach z literatury 

przedmiotu i pod tym względem jej wysiłek badawczy zasługuje na pozytywną 

ocenę. 

Jako pozostały, pohabilitacyjny, dorobek naukowy mający być podstawą 

procedury przedstawiła dr hab. Dorota Brzozowska 26 artykułów naukowych 

o zróżnicowanej tematyce, opublikowanych w kraju oraz zagranicą. Artykuły 

te tworzą solidną podstawę starań o uzyskanie tytuły profesorskiego                     

i z powodzeniem wyrównują niektóre sygnalizowane tutaj niedostatki 

monografii naukowej. Są przede wszystkim pracami na ogół obszernie 

zakrojonymi i wyczerpującymi merytorycznie. Antropologiczne podejście do 

badanych zjawisk zostało w nich w pełni potwierdzone i należy też docenić ich 

bogaty repertuar problemowy. Jest wśród nich sporo analiz zjawiska humoru 

i rozmaitych gatunków dowcipów, ze szczególnym uwzględnieniem dowcipów 

etnicznych, co pozwala Autorce obserwować szersze i bardziej nośne zjawiska 

społeczne, takie jak funkcjonowanie stereotypów, potocznych obrazów 

narodowości, kontaktów różniących się od siebie tradycji kulturalnych 

i wreszcie samych kontaktów międzyjęzykowych. 

Znaczna część dorobku dotyczy też zjawiska komunikacji 

międzykulturowej i z tego punktu widzenia dorobek ten sytuuje się wyraziście 

na pograniczu językoznawstwa i innych dyscyplin, dających się traktować jako 

„okołojęzykoznawcze”. 

W niniejszej ocenie monografia naukowa została potraktowana w sposób 

autonomiczny jako odrębny utwór naukowy. Nie mniej jednak należy 

zauważyć, że pewna część artykułów pokrywa się tematycznie z monografią 

autorską, gdyż zostały one rozbudowane i przeredagowane, co zresztą sama 

Autorka wyraźnie zaznaczyła i precyzyjnie udokumentowała ich wykorzystanie. 

Artykuły te nie mogą być zatem potraktowane jako w pełni przeniesione do 

monografii, chociaż bez wątpienia wpłynęły one na ukształtowanie jej 

struktury i zakresu podejmowanej tematyki. Wspomniana tutaj już wcześniej 
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niejednorodność i pewna nierównowaga tematyczna monografii ma swoje 

źródło w takim skomponowaniu tekstu, by można było uwzględnić tu fakty 

i zjawiska omówione wcześniej w tych cząstkowych opracowaniach. Zapewne 

byłoby lepiej gdyby monografia oparta została na całkowicie nowym materiale, 

ale tego typu zabieg można w zasadzie przyjąć z uwagi na dosyć obszerny zbiór 

artykułów autorskich w jej pohabilitacyjnym dorobku. W ścisłym sensie 

jednak, jako podstawę procedury, należałoby przyjąć jedynie te artykuły, które 

nie są związane w tak bezpośredni sposób z monografią. Jest to dorobek 

wystarczający i powinien zostać uznany jako istotne osiągnięcie naukowe. 

Warto też wymienić w dorobku autorskim dr hab. Doroty Brzozowskiej 

prace zbiorowe przez nią redagowane bądź współredagowane, wydane 

w większości jako publikacje obcojęzyczne w liczących się wydawnictwach. Są 

one wypełnieniem istotnych tematycznie dziedzin badawczych, takich jak 

teoretyczne i stosowane aspekty terminologii lingwistycznej, komunikacja 

międzykulturowa, humor i dowcip językowy oraz etniczny w dyskursie, style 

komunikacyjne, i ta część dorobku Autorki przedstawia wartość naukową jako 

wkład rozwijający pograniczne obszary językoznawstwa i kulturoznawstwa. 

Jest też otwarciem na inne obszary językowe warte przybliżenia i poznania 

w naszym środowisku językowym. Autorka potwierdziła tutaj swoją aktywność 

międzynarodową i zaangażowanie we współpracę z innymi badaczami 

i ośrodkami uniwersyteckimi. 

Jeśli idzie o dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr hab. Doroty 

Brzozowskiej jako kandydatki do tytułu profesorskiego, to należy stwierdzić, 

iż jego zakres w pełni potwierdza jej wysokie kwalifikacje nauczyciela 

akademickiego, sprawującego ważne funkcje w środowisku uczelni, promotora 

prac naukowych oraz eksperta-opiniodawcy – występującego także w tej roli 

w ośrodkach zagranicznych. Na tym polu dr hab. D. Brzozowska zgromadziła 

spore doświadczenie i może być w przyszłości odpowiedzialną i kompetentną 

organizatorką życia naukowego w swoim macierzystym środowisku 

akademickim. 

Nie można też pominąć jej dorobku o charakterze aplikatywnym 

w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego, a także w procesie 

certyfikacji polszczyzny w ośrodkach zagranicznych na rzecz adeptów, 

dydaktyków i tłumaczy naszego języka w różnych krajach świata. Jest bowiem, 

przy wszystkich swoich kompetencjach obcojęzycznych, także uznanym 

specjalistą od glottodydaktyki polszczyzny, o ugruntowanych w praktyce 

kwalifikacjach polonistycznych. 

W podsumowaniu niniejszej oceny należy stwierdzić, że całość 

autorskiego dorobku dr hab. Doroty Brzozowskiej odpowiada kryteriom 

stawianym kandydatom do tytułu profesora nauk humanistycznych. Jest to 

dorobek w pełni oryginalny, stanowiący wkład do rozwoju językoznawstwa 

antropologicznego oraz kulturowego, a Autorka przedstawianych publikacji 

odznacza się wysokimi kwalifikacjami naukowymi. Jej zaangażowanie               

w rozwój własnych badań będących podstawą dydaktyki uniwersyteckiej 

powinno być ocenione ze wszech miar pozytywnie. Jest ona nie tylko czynnym 

badaczem o profilu zdecydowanie interdyscyplinarnym, umiejętnie łączącym 
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wiedzę z wielu dziedzin humanistyki z własnymi, rozległymi kwalifikacjami 

językowymi i zainteresowanym rozległymi obszarami współczesnego 

językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. 

Znaczna część jej dorobku jest dostępna w językach obcych, co wynika   

z jej świadomie podejmowanej aktywności i współpracy na forum 

międzynarodowym. Swoje zagraniczne kontakty dr hab. Dorota Brzozowska 

z powodzeniem wykorzystuje dla rozwoju własnych badań, z niewątpliwym 

pożytkiem dla macierzystej uczelni. 

 

 

 

Warszawa, dnia 19 września 2019 roku 


