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Recenzja dorobku naukowo-organizacyjnego p. dra Łukasza Grabowskiego 
w związku z procedurą zmierzającą do uzyskania 

stopnia doktora habilitowanego 

Tenor. 

Pan Dr Łukasz Grabowski należy do najwybitniejszych przedstawicieli współczesnego nurtu 
frazeologii numerycznej. Kontynuuje i atrakcyjnie rozwija, dbając jednocześnie o 
urozmaiconą geografię publikacji, takie tradycje tej dyscypliny jak te reprezentowane przez 
np. A.M. Lewickiego czy ostatnio Dariusza Bralewskiego. Całość oglądu dokumentacji 
przedłożonej w procedurze dotyczącej ubiegania się o wiadomy stopień upoważnia do 
całkowitego poparcia Wniosku, co czyni się z satysfakcją już w tym miejscu, jak i, 
repetycyjnie, w konkluzji. Ergo: Doktor Łukasz Grabowski bez najmniejszej skazy dorobku 
zasługuje na, wpierw, poparcie swojej Kandydatury oraz, w konsekwencji, uzyskanie stopnia 
doktora habilitowanego w zamierzonym zakresie. 

Uzasadnienie: 

1. Oferta naukowo-badawczo-dydaktyczno-organizacyjna Kandydata to panorama wzorowej 
aktywności dyskutowanej w rzeczonej puli problemów (awans habilitacyjny). Mamy zatem: 

a) systematycznie gromadzone publikacje o bardzo wysokiej jakości ISSN-u, 
b) nietrywialną, sumienną monografię w centrum, 
c) liczne wystąpienia konferencyjno-zebraniowe, 
d) owocną współpracę z silnymi ośrodkami naukowymi typu: Instytut Slawistyki UO, 

dawniej Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (Zespół W. Chlebdy), 
e) efektywne samokształcenie, rezultujące licznymi osiągnięciami certyfikatowymi, 
f) ofiarną pracę naukowo-administracyjną, 
g) kierownictwo grantu NCN Zróżnicowanie leksyki i frazeologii w angielskich tekstach 

farmaceutycznych: badanie korpusowe (granty NCN-owskie przechodzą powoli do 
kategorii Świętego Graala) 

h) itd. 

Dociekania Kandydata na ten moment przenikają dwa wątki: robota korpusowa i robota 
frazeologiczna, zwłaszcza w odmiance formulicznej. Do tego dochodzi, wpierw, rozpoznanie 
dyskursowe, a dalej czterowariantowe, w zakresie włączenia lub nie danego tekstu do analizy. 
Wejście w sferę nieciągłych jednostek językowych to jeden z najbardziej „kontuzjogennych" 
aktów poznawczych, chodzi bowiem o to, że jednostki frazeologiczne nie okazują się w żaden 
inny sposób jak tylko w sposób ich uznania w pewnej analizie dystrybucyjnej (poprzez 
opozycje do_). Na marginesie: nie zazdroszczę Autorowi opracowywania podrozdziału 2.2, 
jak i zresztą nie zazdroszczę opracowywania podrozdziału 2.3. Por. także nuty nihilistyczne w 
najnowszym komponencie twórczości Grabowskiego: „Is there a formula for formulaic 
language?". Chodzi mi, po pierwsze o hiperheterogiczności terminologiczne poszczególnych 
teorii okołofrazeologicznych (np. których nie było na początku XX wieku), po drugie: o 
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subtelności analizy tekstu ciurkiem w rodzaju dociekań Bogusławskiego i ostatnio, choć 
dekadę temu, skonfederowanej w trzeciej Sondzie M. Danielewiczowej (gdzie tam dochodzi 
już do skrajnej kontemplacji składnikowo-prozodyczno-pragmatycznej itd.) czy W. Chlebdy 
podejścia etnoligwistycznego z dużym ładunkiem świadomości tożsamościowej, przekrojowo 
idącej poprzez setki tekstów różnej proweniencji i różnej chronologizacji. Nie można też w 
tym miejscu nie wspomnieć o frazeologii poszerzonej P. Miildnera-Nieckowskiego czy 
właśnie numerycznej, numeryczno-przekładowej D. Bralewskiego (por. jego ostatnie 
propozycje filtrowania ekwiwalentów). Ogólnie: krajowa scena frazeologiczna obejmuje 
przykładowe podejścia ekscerpcyjne typu: introspekcyjne („na czuja"), introspekcyjno-
lekturowe (W. Chlebda), numeryczne (D. Bralewski), infantylne (bez aksjologii, np. w 
zakresie wykorzystania markerów tekstowych; P. Wierzchoń) itp. Z ujęć zagranicznych 
wspomnieć należy Bibera, Conrad czy Romer. I na tej mapie rozważań dotyczących 
frazeologii należy umieścić Dra Grabowskiego. 

Kończąc prezentację wstępną, należy powiedzieć, że paleta osiągnięć Kandydata 
pokazuje, że mamy do czynienia z totalnie ukształtowaną, dojrzałą sylwetką badawczą. 
Proporcje, choć niewymagane ustawowo, są tu po prostu wzorcowe. Warto je przykładać jako 
punkt odniesienia. Osiągnięcia, równie, o ile nie ważniejsze, typu prywatnego (rodzina itp.), 
pomijamy w tym miejscu na piśmie, co zrozumiałe, choć mamy, co równie zrozumiałe, gdzieś 
in the back of the head. 

2. Droga naukowa Kandydata prezentuje dobry, harmonijny, konsekwentny rozwój sylwetki 
badawczej (ani za szybko, ani za ospale). Mamy podwójny tytuł magistra, doktorat w zakresie 
analizy korpusowej, zatrudnienie, kolejno, w dwu wiodących jednostkach uniwersyteckich; 
dalej: praca doktorska przy rasowym promotorstwie prof. Т. Piotrowskiego, której rangi 
dodaje dodatkowo jej publikacja książkowa, kolejno - kierownictwo kieszonkowo skromnym, 
ale jednak bezsprzecznie grantem, liczne staże, ale nade wszystko - okazała informacyjnie 
monografia habilitacyjna, która autoprezentuje Kandydata od najlepszej strony naukowej. 
Pochylenie się nad tym tekstem i jego wnikliwa lektura przekonuje, że dorobkiem Dra 
Grabowskiego należy się zająć z uwagą co najmniej. Wynika to z kilku przesłanek, z których 
wymienić trzeba: 

a) zainteresowanie dyskursem specjalistycznym w ujęciu jego wariantywności, 
b) pomysłowo zgromadzony korpus tekstów do analizy językoznawczej (nie jest to 

pierwsze podejście do tego typu tekstów w kosmosie, ale niewątpliwie autorski jest 
zestaw Grabowskiego plus rozmiar tego zestawu), 

c) autorska propozycja parametrów analizy (trzy główne), 
d) totalne oczytanie w literaturze przedmiotu, ukazujące całkowite panowanie Kandydata 

nad materią frazeologii numerycznej (jak i tej z Winogradowa) up-to-date, 
e) nietrywialne zastosowanie narzędzi do analizy statystycznej itp. (typu np. pakiet R, 

program do n-gramowania), 
f) atrakcyjny język wykładu zapoznający z wynikami działań. 

3. O powyższym niżej nieco dokładniej. 

3.1. Centrum osiągnięcia stanowi opracowanie zagadnienia: korpusowe badanie 
zróżnicowania leksyki i frazeologii w tekstach farmaceutycznych. Praca składa się ze 
wstępu, trzech rozdziałów teoretycznych, rozdziału opisującego metodologię pracy, trzech 
rozdziałów analitycznych i podsumowania. Część teoretyczna poświęcona jest a) 
charakterystyce dyskursu farmaceutycznego (tu rozróżnienie na 4 interesujące podkorpusy; s. 
27), b) analizie kategorii formuliczności (w kontekście frazeologii, s. 47) oraz frazeologii z 
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użyciem metod korpusowych, c) wykładnikom zróżnicowania leksyki i frazeologii w 
osobnych kategoriach tekstów. Ocena tego rozwiązania stanowi najsilniejszy składnik całości 
oceny habilitacyjnej. Określenie rozważań w powyższej frazie w pełni oddaje istotę wysiłku Ł. 
Grabowskiego. Co ważne, rozprawa habilitacyjna jest znowu konsekwentnym wynikiem 
systematycznego rozwoju badacza, systematycznie dokumentowanego serią publikacji 
(Register variation across English pharmaceutical texts: a corpus-driven study of keywords, 
lexical bundles and phrase frames in patient information leaflets and summaries of product 
characteristics', On Lexical Bundles in Polish Patient Information Leaflets: A Corpus-Driven 
Study czy np. Keywords and lexical bundles within English pharmaceutical discourse: a 
corpus-driven description). 

Analiza obejmowała charakterystykę obecności oraz interpretację ich funkcji dyskursywnych 
takich obiektów, jak: 

a) najczęstszych słów kluczowych (keywords; Key Words [Autor podaje na s. 128 
KeyWord, ale chyba chodzi o moduł KeyWords]), 

b) zbitek wielowyrazowych (lexical bundles', kfNgram), 
c) ram frazowych {phrase frames', kfNgram). 

Jak zaznaczono, obiektów tych poszukiwano w czterech typach angielskich tekstów o 
tematyce farmaceutycznej (CEPT, s. 126), tj. w: 

a) informacyjnych ulotkach dla pacjentów, 
b) charakterystykach produktów leczniczych, 
c) protokołach badań klinicznych leków, 
d) ekscerptach rozdziałów z podręczników akademickich (farmakologia). 

Całość obejmowała około 2,2 min wyrazów z rozbiciem jak w Tabeli 10. Jak Kandydat 
stwierdza w autoreferacie: „Takie podejście umożliwia bardziej obiektywne określenie czy 
dana cecha języka jest bardziej typowa dla danego rejestru w porównaniu z podejściem 
opartym na intuicji badacza, które zazwyczaj uwypukla to co nietypowe i rzadkie w tekście" 
(s. 3). Deklaracja tego typu jest zupełnie zbędna AD 2015. Warto może ją było proklamować 
w latach 60. czy 70. ubiegłego wieku. Problem bowiem polega na tym, że nie jest do dziś 
znana żadna miara jakości ekscerpcji silnie automatycznej i zupełnie nieautomatycznej. 
Ponieważ piszący te słowa należy raczej do „kościoła" korpusowego, swoją ocenę uznaje za 
wyważoną. Oto przykład: perły frazeografii krajowej wyszły wyłącznie z pracowni 
niekomputerowych (retoryczne pytanie do Kandydata: ergo tzw. nieobiektywnych?). Zbiory 
w rodzaju Sondy, Idiomatykon opolski, Słownik Skorupki, Słownik Bąby i Liberka - wszystko 
to w głównej mierze zasoby pozyskane niekomputerowo (lub z delikatnym wspomaganiem 
maszyny, a na pewno nie na poziomie ekscerpcji z tekstów). Z drugiej strony mamy pełną 
masę opracowań w rodzaju „komputerowych knyfów", których uzysk sprowadza się do 4-
-stronicowego komunikatu, oczywiście w zachodnich Proceedings. Idzie o to, że nie jest 
ważne, jaką drogą dochodzimy do celu, o ile wyniki są wciąż nieporównywalne (na korzyść, 
na razie, manualistów). Porównanie efektywności i optymalizacji zasobowo-zadaniowej 
mogłoby się wówczas rozpocząć, gdyby efekty roboty manualnej i komputerowej były 
identyczne. Wówczas, gdyby się okazało, że słownik czy szerzej: dowolny zbiór leksykalny 
uzyskano ręcznie i komputerowo przy nakładzie rażąco innych zasobów na niekorzyść 
manualny, wtedy dopiero można by rozpocząć akcję promocji podejść komputerowych. Samo 
jednak użycie maszyny bez konfrontacji wyniku alternatywnie niemaszynowego nie może 
stanowić o walorze akcji. Podobnie naddydaktyczny jest zapis przypisu 23. w monografii. 
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Osobnym problem jest także formuła posiadania korpusu przez Autora (por. przypis 
101). Ten problem powoduje, że nie jest chyba możliwa weryfikacja konkretnych 
kwantytatywnych ustaleń badawczych. Tak więc ustalenie poszczególnych przedziałów 
frekwencyjnych pozostaje przyjąć „na słowo" (niektórzy z odbiorców opracowania Dra 
Grabowskiego mogą się czuć zawiedzeni skrytością zasobu). Podobnie brak 
udokumentowania procedury „post-edited" (s. 127). Znowu: należy tę część przygotowania 
do badań uznać za deficytową. 

Powracając do sedna ujęcia Kandydata, w obrębie monografii zostaje sformułowanych 
kilka zasadniczych pytań badawczych oraz hipotez. Generalnie idzie o odnalezienie 
dystynktywności w obrębie przyjętych dziedzin materiałowych w zaproponowanych 3 
parametrach. Co rejestry łączy leksykalnie, a co odróżnia? Dlaczego tak się dzieje? Co na to 
wpływa, jak sytuacja wygląda od strony kwantytatywnej? Na wszystkie te pytania Autor 
udziela systematycznej odpowiedzi, ilustrując obliczenia konkretnymi przykładami (dzieje się 
to w ramach rozdziału 4., 5., 6. Dużą wartością jest komponent filologiczno-interpretacyjny 
tych rozdziałów, widać tu także ogromne pokłady roboty manualnej w dobrym tego słowa 
znaczeniu (jako np. określenia wymogów struktur frazowych, zaproponowanie typologii 
morfosyntaktycznej itp.). 

Reasumując, praca Dra Grabowskiego nie jest koncepcją przełomowo-rewolucyjną, 
nie proponuje się tu ekskluzywnie nowych koncepcji analizy obiektów dyskursu 
farmaceutycznego, nie formułuje się nowych praw lingwistycznych, a w sferze wynikowej nie 
dogromadza się istniejących zasobów farmakoleksykograficznych pulą nowych obiektów 
typu dictionary entry, również Dr Grabowski nie opracował czy rozwinął samodzielnie 
żadnego z wykorzystywanych narzędzi przetwarzania tekstu, ale nie tego oczekujemy od 
oferty awansowej na tym etapie (skądinąd na żadnym etapie nie ma kryterialnego 
oczekiwania tego typu). Autor nie „szarpie się" z trudnymi do wykorzenienia mitami 
językoznawczymi, nie obala zastanych od lat hipotez. W tym sensie Jego robota jest tu 
ułatwiona: Grabowski „bokiem" pomija ewentualną walkę z zastanym, modne słowo: 
„układem" frazeologicznym czy też „koterią frazeologiczną", proponując swoje zapewne 
więcej niż trzy grosze (monografia jest bardzo informatywna, pustosłowie czy ornamentyka 
wyzerowana; czysty tekst naukowy). Zapewne jednak rozprawa Ł. Grabowskiego jest ze 
wszech miar rzetelnie sprawozdanym przebiegiem pewnej pomysłowo zaprojektowanej 
analizy lingwistycznej na zebranym korpusie tekstów, która to analiza została obudowana, 
po stronie lewej, przenikliwą i tytaniczną analizą literatury przedmiotu (slawistyczną, w tym, 
słusznie, polską z W. Chlebdą w centrum, i anglosaską, co nie wyczerpuje pól eksploracji 
światowej, ale jest i tak przyjemnym zbalansowaniem i eliminacją zagrożenia dysproporcji 
poznawczej typu: anglo-), po stronie prawej - wytrawną analizą i interpretacją wyników z 
projekcją ich dalszego wykorzystania (gdyż nie pracę inżynieryjną czy informatyczną 
oceniamy a językoznawczą). Suma oglądu powoduje, że habilitację przyjmuję jako dobrą 
propozycję fundamentu przewodu habilitacyjnego. 

3.2. Drugim głównym nurtem dociekań Kandydata jest problem uniwersaliów przekładowych 
(por. np. On translation universals in selected contemporary Polish literary translations). I 
ten wątek uznaję za superwartościowy, co zaraz odpowiednio zaargumentuję. Rzecz idzie tu o 
to, czy istnieje coś takiego jak uniwersalia tłumaczeniowe, a jeżeli nie, to jak się zmienia tekst 
tłumaczenia względem oryginału. W jakich parametrach co koreluje z czym itp. Ta z pozoru 
prosto postawiona rzecz odkrywa niezwykłe pokłady dla eksploracji materiałowej. Sprawa 
bowiem wygląda tak, że krajowa ekscerptologia po prostu cierpi na niedobór pozycji 
tłumaczonych, a to tłumaczenia z poszczególnych języków w ogóle otwierają pewne nowe 
sloty konstrukcji językowych. Rozpoznanie tej kwestii tak jak to robi Grabowski (vide 
wnioski dot. słów kluczowych itp. na kanwie Lolity) to naukowa „żyła złota". 
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3.3. Nie można także pominąć udziału Kandydata w pracach leksykograficznych. Do 
dokumentacji załączono rozdziały z zeszytu 1., 2., 3. i 4. Idiomatykonu opolskiego, którego 
brawurowy rozwój piszący te słowa śledzi od dawien dawna. Żmudna katorga 
leksykograficzna ponownie pokazuje Dra Grabowskiego jako systematycznego badacza, 
potrafiącego podejmować różnorodne tematy badawcze w sposób nieprzyczynkowy. 
Dyscyplina pary przekładowej właściwa jest tak niewielu. Co ciekawe, każdy taki rozdział 
leksykograficzny poprzedzony jest silnym wstępem wprowadzającym, najczęściej 
metodologicznym, do tego dochodzą przypisy dla detalicznego rozstrzygnięcia, a całość 
kończy literatura przedmiotu (por. np. Ekonomia na co dzień). Są to rasowe etiudy 
przekładowe - rzetelny wkład Dra Grabowskiego (pod okiem Redaktora Chlebdy) w 
leksykografię przekładową polsko-rosyjską. 

4. Jeżeli pod uwagę brać aktywność dydaktyczną, to Kandydat udziela się na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia w trybie dziennym, wieczorowym czy zaocznym; nie są Mu 
obce formy jak: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria; zdobył doświadczenie w 
formule nauczania: praktyczna nauka języka rosyjskiego, praktyczna nauka języka 
angielskiego; do tego dochodzą specjalistyczne nauki z tłumaczenia. Imponuje liczba 
wypromowanych magistrów! Uczył także w czasie zagranicznych pobytów. Reasumując: 
tytan dydaktyki. 

5. Nie gorzej jest na polu organizacyjnym. Prestiżowa funkcja członka Rady Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego czy odpowiedzialna funkcja koordynatora 
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta (USOS) pozwala patrzeć na Dra Grabowskiego 
jako na Osobę mocno zaangażowaną w życie akademickie. Dodajmy: współpracownik Sekcji 
Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek komitetu 
organizacyjnego znakomitej konferencji naukowej „Tłumacz a komputer" (2 x), członek 
Polish Society for the Study of English (PASE), Polskiego Towarzystwa Tłumaczy 
Przysięgłych i Specjalistycznych ТЕР IS, Formulaic Language Research Network (FLaRN). 

Warto podkreślić tendencje samokształcenia Kandydata: liczne szkolenia, w tym np. w 
ramach projektu SKILLS, realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej: 
autoprezentacja dla naukowców, umiejętności negocjacji dla naukowców, upowszechnianie 
nauki {public engagement), przedsiębiorczość i transfer technologii z nauki do gospodarki, 
zarządzanie projektem naukowym, zarządzenie zespołem naukowym (Grabowski wie, co 
wybierać...). 

6. Kandydat to wzorowy kolekcjoner stypendiów: stypendium podoktorskie (CARE Post-
Doctoral Fellowship) w Centrum Zaawansowanych Badań nad Językiem Angielskim (Centre 
for Advanced Research in English) na Uniwersytecie w Birmingham, stypendium 
Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Badania Języka Angielskiego {Bursary of the 
European Society for the Study of English ESSE), stypendium Fundacji Volkswagena 
{Volkswagen Stiftung Bursary). Prezentacji na konferencjach trudno zliczyć. A wszystko to 
powoduje, że potencjalnie zainteresowana wspólnota naukowa (ta głównie nieczytająca) 
miała okazję krytycznie przyjrzeć się sprawozdaniom z pracy naukowej Dra Grabowskiego. 

7. Dr Grabowski wykazuje się silną orientacją dotyczącą kolportażu wiedzy via czasopismo 
naukowe. Współinicjator idei czasopisma Explorations: A Journal of Language and 
Literature. Recenzent dla: Research in Language, International Journal of English Studies, 
English for Specific Purposes. To dobre wydawnicze „stajnie", współpraca z tymi redakcjami 
ponownie celnie świadczy o Drze Grabowskim. 
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Konkluzja: 

Krótko i to the point: biorąc pod uwagę całość osiągnięć Kandydata, nie mam 
najmniejszej wątpliwości, że p. Łukasz Grabowski może i powinien być nosicielem stopnia 
doktora habilitowanego. Zapracował na ten status w sposób naukowo na wskroś uczciwy. 
Przewiduję w swoim skromnym oglądzie, że inwestycja w tego rasowego Badacza zaowocuje 
Jego licznymi jeszcze ważnymi odkryciami naukowymi. Chyba warto już, aby Ł. Grabowski 
mógł promować doktoraty, gdyż zapotrzebowanie na tego typu pracę naukową (materiałówka, 
współczesne narzędzia, dobra orientacja z zakresu ogólnej metodologii nauk, swoboda 
językowa w zakresie przynajmniej trzech języków itp.) jest ogromne. W pełni doceniam 
umiejętność pracy zespołowej Kandydata, gospodarność (grantowe 34.000 PLN), gibkie 
poruszanie się w dyscyplinie leksykograficznej (Idiomatykon opolski), umiejętność stawiania 
i korpusowym testowania hipotez lingwistycznych (uniwersalia, dywersyfikacja dyskursu 
farmaceutycznego itp.). 

Kończę: w całej wyrazistości popieram uzasadnione starania Kandydata do 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego w wiadomym przewodzie. 

Z poważaniem -
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