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Opinia na temat dorobku naukowego pani doktor Lidii Przymuszały 
w związku z postępowaniem habilitacyjnym 

Pani dr Lidia Przymuszała zdobyła tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie 

Opolskim w 1995 roku. W 1999 roku obroniła tamże pracę doktorską i od tego roku jest 

pracownikiem tej uczelni. Ponadto przez 11 lat (1999-2009) brała udział w tworzeniu 

Słownika gwar śląskich w Instytucie Śląskim w Opolu. 

1. Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe, zgłoszone do oceny w ramach postępowania habilitacyjnego, 

pani doktor objęła tytułem Ze studiów nad frazeologią i leksyką śląską. Składa się na nie 14 

artykułów naukowych, opublikowanych w latach 2007-2013 oraz duży, liczący 503 strony, 

Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich (2013). W 

stosunku do tematyki rozprawy doktorskiej jest to wielka zmiana. Badania stylistyczno-

historyczne i genologiczne ustąpiły studiom z dziedziny leksyki i frazeologii gwarowej. 

Przyczyną było niewątpliwie obcowanie na co dzień z materiałem zebranym w kartotece 

powstającego Słownika gwar śląskich. 

14 artykułów poświęconych słownictwu i frazeologii gwar śląskich można podzielić 

na dwa rodzaje. Jedna grupa to trzy prace teoretyczne, ogólne, dotyczące frazeologii 

gwarowej i słownika frazeologizmów śląskich. Pozostałe 11 tekstów można zaliczyć do prac 

etnolingwistycznych - poprzez analizę materiału językowego Autorka odsłania w nich pewne 

aspekty mentalności i kultury Ślązaków. Opracowania te służą ujawnianiu obrazu wybranych 

fragmentów świata, utrwalonych w jednostkach leksykalnych, jedno- lub więcej wyrazowych. 

W wypadku cyklu artykułów Lidii Przymuszały jest to świat społeczny, świat ludzi, ich 

zachowań i relacji między nimi. Zacznę od drugiej grupy. 

Stosunek Ślązaków do początkowego i końcowego etapu życia pokazano w artykule 

Narodziny i śmierć we frazeologii gwarowej (na przykładzie materiału śląskiego) (2007). 

Praca pod tytułem Synonimia związków frazeologicznych (na przykładzie materiału 

gwarowego) (2007) przedstawia frazeologizmy śląskie z dominantą znaczeniową 'bić, 
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uderzać'. Autorka podzieliła je na cztery grupy, realizujące znaczenia: 1.'sprawić komuś ból 

przez uderzenie; zadać komuś ciosy, razy', 2. 'uderzyć kogoś w twarz; spoliczkować', 3. 

'zostać przez kogoś zbitym; otrzymać ciosy, razy', 4. 'otrzymać uderzenie w twarz; zostać 

spoliczkowanym'. Bogactwo synonimiczne frazeologii z tego pola wskazuje na to, że 

stosowanie siły było (jest?) dość częstym sposobem rozwiązywania konfliktów u ludzi 

posługujących się gwarą na Śląsku. 

W jaki sposób lud śląski określa chorych psychicznie, można dowiedzieć się z tekstu 

„Być mieszkiem szaśniony" - o przypadłościach umysłu po śląsku (2009). 

Krytyka ludzi brudnych i niechlujnych ujawnia się w artykule O marasie i 

roztomajtych marasiarzach w gwarach śląskich. Studium językoznawcze (2012). 

Aż cztery opracowania dotyczą picia alkoholu, w związku z czym częściowo powtarza 

się ich treść. Ich tytuły to: „Łate na łate bić, a gorzołke pić!" Śląska leksyka i frazeologia 

bachiczna (2011), Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej, cz. I (2012) i cz. II 

(2013) oraz Śląska leksyka i frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle porównawczym) 

(2013). W ostatnim tekście tło porównawcze stanowi polszczyzna ogólna, zwłaszcza jej 

odmiana potoczna. 

Pani Przymuszała zajęła się też wiejską etykietą językową której poświęciła dwa 

artykuły z 2008 roku: Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich i ,,Racz Pan 

Bóg żegnać ", czyli o formułach powitań i pożegnań w gwarze śląskiej. Jeszcze raz powróciła 

do tej tematyki w roku 2011, publikując Ginące i żywe tradycje ludowe w świetle frazeologii 

gwarowej, ale jest to w zasadzie połączenie dwóch poprzednich tekstów i nie można go 

traktować jako nowego ujęcia tego zagadnienia. 

Jeśli chodzi o trzy prace o charakterze ogólniejszym, to bardzo cenne jest opracowanie 

Stan badań nad polską frazeologią gwarową (2011). Omówiła w nim Autorka ponad 100 prac 

z tej dziedziny. Jak sama pisze (s. 223), wykaz nie jest kompletny. Upomniałabym się o 

wspólny tekst mój i Macieja Raka Onomazjologiczne ujęcie frazematyki gwarowej, [w:] Język 

polski - wczoraj, dziś, jutro..., red. Barbara Czopek-Kopciuch i Piotr Żmigrodzki, 

Wydawnictwo Lexis, Kraków 2010, s. 351 - 358. Prawdopodobnie Habilitantka nie zetknęła 

się z tym pokonferencyjnym tomem1. Szkoda, że przegląd prac z frazeologii gwarowej ukazał 

się w Ostrawie, pewnie polscy czytelnicy do niego nie dotrą. 

1 Przyjęty do druku w serii Problemy frazeologii europejskiej został kolejny artykuł tej pary autorskiej 
Założenia słownikowego opisu frazematyki gwarowej. 
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Również w 2011 r. ukazał się tekst Śląska frazeologia gwarowa - rekonesans 

badawczy. Można by powiedzieć, że Autorka zbliżyła się ze szkłem powiększającym do 

poprzedniego artykułu i szczegółowo przedstawiła tu stan badań nad frazeologią jednego 

regionu, omawiając zarazem źródła i opracowania. 

Praca O koncepcji „Słownika frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w 

gwarach śląskich" (2012) jest zapowiedzią dzieła, które ukazało się w następnym roku. W 

zasadzie treść jej została powtórzona w słowniku jako rozdziały: I. Założenia metodologiczne, 

II. Zasady redakcyjne i III. Bibliografia. Różnice są niewielkie. W artykule zapowiedziano 

stworzenie alfabetycznego indeksu wyrazów występujących we frazeologizmach (s. 190), w 

słowniku zrezygnowanego z tego (s. XIX), ze względu na koszty publikacji (ze szkodą dla 

czytelników!). Bibliografia w obu wersjach liczy 36 pozycji, ale tylko 30 się pokrywa, a 6 jest 

różnych. Dobrze, że artykuł ukazał się w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa 

Językoznawczego", bo dzięki temu szerokie grono odbiorców dowiedziało się o ważnym 

słowniku, który wkrótce został opublikowany. 

W autoreferacie Habilitantka wymienia słownik jako 15. składnik swojego osiągnięcia 

naukowego. Trzeba uznać, że jest to składnik zasadniczy - wielkie osiągnięcie naukowe. 

Chciałabym podkreślić odwagę Autorki, która podjęła się zadania trudnego i ambitnego. 

Mimo, że niejeden językoznawca postulował opracowanie słownika frazeologii gwarowej (o 

czym pani Przymuszała wspomina w swoich pracach), przed nią zaledwie jeden - Maciej Rak 

wprowadził to w życie, publikując w 2005 roku Słownik frazeologiczny gwary Dębna w 

Górach Świętokrzyskich. Słownik ten obejmuje materiał z jednej tylko wsi, liczy 157 stron i 

stanowi część pracy magisterskiej. 

Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich jest 

dziełem obejmującym gwary całego dialektu śląskiego, zawiera 6947 haseł i zajmuje 503 

strony druku. Powstawał w ciągu dziesięciu lat. Wymagał zgromadzenia obfitego materiału, 

rzetelnego zapoznania się z literaturą przedmiotu, przemyślenia wielu kwestii i podejmowania 

wielu decyzji. Jest to więc praca imponująca i godna podziwu. 

Niektóre rozstrzygnięcia Autorki są dyskusyjne. Dlaczego włączyła do słownika 

wyrażenia o funkcji przysłówka typu: co raz, co tchu, co trochę (s. 82), a pominęła wyrażenia 

rzeczownikowe typu beczka bez dna, anioł rogaty (s. XI)? Dlaczego uwzględniła porównania 

z członem przymiotnikowym typu głuchy jak pień (s. X), a zrezygnowała z porównań z 

członem rzeczownikowym typu chłop jak dąb (s. XI)? 

L. Przymuszała zapowiada: „W słowniku warianty zapisywane są w jednym haśle" (s. 

XII), ale w praktyce nie zawsze tak się dzieje, np. na s. 131 dostań / dostańcie z Bogiem, a na 
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s. 492 zostań / zostańcie z Bogiem trzeba chyba uznać za warianty. I czemu ich objaśnienia się 

różnią? Czy nie są wariantami góral komuś depcze po oczach (s. 153) i Żyd komuś depcze po 

oczach (s. 503). A przy okazji - czemu zabrakło Już mu Słowiok kurzi do oczy (OndrPrzysł 

99)? Można by też rozważyć, czy nie są wariantami zostać na ojcowiźnie / na ojczyźnie i 

zostać (się) na gospodarce / na gospodarstwie (s. 492), albo czy zrobić komuś pruskie wesele 

'urządzić scenę zazdrości' (s. 495) nie jest tylko odmianką zwrotu zrobić komuś (cygańskie) 

wesele 'zrobić komuś awanturę' (s. 493). Na s. 482 znajdujemy zawracać komuś gitarę i 

zawracać komuś głowę w tym samym znaczeniu, czyli można by uznać je za warianty. Na 

przeszkodzie stoi jednak to, że drugi zwrot ma jeszcze drugie znaczenie, bez wariantu. A więc 

jest sprzeczność między podawaniem w jednym haśle dwóch znaczeń i podawaniem 

wariantów w haśle. 

Przy tak wielkim materiale na pewno nie było łatwo wycyzelować każdy szczegół 

słownika. Powtarzam - Słownik frazeołogizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach 

śląskich jest wielkim osiągnięciem. Dokumentacja bogatego materiału z dużego obszaru 

Polski to bezsporna zasługa Habilitantki. Należy sobie życzyć, żeby podobne opracowania z 

innych regionów wzbogaciły wiedzę o polskich dialektach, a zwłaszcza o ich frazeologii. 

2. Recenzja dorobku naukowego 

Poza słownikiem i 14 artykułami omówionymi powyżej, na dorobek dr Przymuszały 

składają się: jedna książka, 8 artykułów, 2 recenzje naukowe i 2052 artykuły słownikowe w 9 

tomach Słownika gwar śląskich, które łącznie zajmują 381 stron druku. Ponadto 4 kolejne 

artykuły zostały przyjęte do druku. 

Praca magisterska Nazwy ulic Ostrowa Wielkopolskiego, napisana pod kierunkiem 

prof. Feliksa Pluty znalazła odbicie w artykule pod tym samym tytułem (1998). Wykazała w 

nim Autorka sprawność w posługiwaniu się terminologią onomastyczną i znajomość 

literatury przedmiotu2. Jednak onomastyka nie przyciągała później jej uwagi. 

W 1996 r. Habilitantka opublikowała dwie recenzje prac językoznawczych. 

Kolejny nurt zainteresowań pani Przymuszały to XVII-wieczne postylle, zwłaszcza 

Postilla chrześcijańska S. Dambrowskiego. To właśnie dzieło wybrała na temat swojej 

rozprawy doktorskiej, obronionej w 1999 г., a opublikowanej w 2003 pod tym samym 

tytułem: Struktura i pragmatyka Postylli Samuela Dambrowskiego. W roku zdobycia stopnia 

doktora ukazał się artykuł Składnia „Postylli" Samuela Dambrowskiego — uwagi wstępne 

2 Tu należy sprostować stwierdzenie z Autoreferatu (s. 1), że była to praca z zakresu antroponimii - oczywiście 
chodzi o urbonimię. 
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(1999), a wszystkie następne teksty stanowią już dorobek podoktoratowy. Mimo, że rozprawa 

była gotowa, pani doktor nie porzuciła tematu. Dociekania na temat różnych aspektów 

kompozycji i języka wybranego gatunku - postylli - znalazły wyraz w artykułach: 

Właściwości składniowe kazań Dambrowskiego na tle XVI- i XVII-wiecznych tendencji 

stylistycznych (2000), Językowe wyznaczniki XVII-wiecznej postylli popularnej (na 

przykładzie postyll A. Gdacjusza i S. Dambrowskiego) (2000), Funkcje metatekstu w XVII-

wiecznej postylli ludowej (na przykładzie kazań S. Dambrowskiego i A. Gdacjusza) (2005), 

Budowa i funkcje wstępu w XVII-wiecznych kazaniach dla ludu (2006), Modlitwa w strukturze 

kazania (2009), Pragmatyczne determinanty XVII-wiecznej postylli popularnej (2012). 

Zatrudnienie w pracowni Słownika gwar śląskich w Instytucie Śląskim w Opolu było 

dla Habilitantki okazją do bliższego zapoznania się z leksyką gwarową, a także zetknięciem 

się z pracą leksykograficzną w praktyce. Artykuły słownikowe dr Przymuszały ukazały się w 

następujących tomach słownika: I, III-V, VII-XI (w latach 2000-2009). Zapewne 

najtrudniejsze, a zarazem wzbudzające najwyższy podziw było opracowanie hasła BYĆ w t. 

III (artykuł ten liczy 26 stron!). Inne dłuższe artykuły czasownikowe to CHYCIC (SIĘ), 

CHYTAĆ (SIĘ) w t. V i DOSTAĆ (SIĘ) w t. VII. Kontakt z kartoteką słownika i 

rozpatrywanie kolejnych wyrazów wpłynęły zasadniczo na zainteresowania badawcze pani 

Lidii Przymuszały, co zaowocowało szeregiem artykułów naukowych, a przede wszystkim 

stworzeniem potężnego słownika autorskiego, poświęconego frazeologii gwarowej Śląska. 

3. Inne formy aktywności naukowej i dydaktycznej 

Jedną z form aktywności naukowej pani dr Lidii Przymuszały jest udział w 

konferencjach naukowych. Wygłosiła ona referaty na 19 konferencjach, przy czym 10 z nich 

miało zasięg międzynarodowy. Wszystkie odbyły się w Polsce. 

Od chwili zatrudnienia na uczelni Habilitantka prowadzi zajęcia dydaktyczne, również 

dla cudzoziemców (rok 2000). Wypromowała 9 licencjatów. 

Nie stroni ona też od różnych obowiązków związanych z funkcjonowaniem uczelni. 

Jest członkiem Rady Wydziału. Była członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej, 

sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej. 

Należy do licznych towarzystw naukowych: Towarzystwa Miłośników Języka 

Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Brała udział w organizacji Opolskiego 

Festiwalu Nauki (2008). 
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4. Podsumowanie 

Pani dr Lidia Przymuszała jest doświadczonym i wszechstronnym językoznawcą. Jej 

dorobek naukowy dowodzi, że porusza się swobodnie w wielu dziedzinach lingwistyki. 

Opanowała warsztat onomastyczny. Dowiodła sprawności w analizach stylistycznych i 

genologicznych (studia nad postyllami z XVII wieku). Stała się specjalistką we frazeologii 

gwarowej o profilu etnolingwistycznym. Ma spory wkład w leksykografię - udział w 

Słowniku gwar śląskich, a przede wszystkim stworzenie nowatorskiego Słownika 

frazeołogizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich. 

Jest aktywną uczestniczką konferencji naukowych, cenionym dydaktykiem i 

współorganizatorką życia naukowego. 

Wszystkie te przesłanki nie pozostawiają wątpliwości, że zasłużyła na nadanie Jej 

stopnia doktora habilitowanego. 

Kraków, 20 lipca 2014 
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