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Recenzja 

rozprawy doktorskiej pana magistra  Michała Jankowicza  

pt. Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie  

(na materiale gazet rosyjskich i ukraińskich)  

(ss. 263) 

 

Temat, którego opracowaniem zajął się pan magister Michał Jankowicz, jest ważny z wielu 

powodów. Z dużym uznaniem więc należy przyjąć próbę (od razu dodam, że, moim zdaniem, bardzo 

udaną) naukowego podejścia do tego problemu.  

 Prezentowana praca składa się ze wstępu, dwunastu rozdziałów (podzielonych na 

podrozdziały), zakończenia, bibliografii, streszczenia w języku polskim i angielskim. Struktura pracy 

jest więc w zasadzie tradycyjna (teoria – metoda – empiria – dyskusja i wnioski), właściwa dla tego 

typu opracowania, zachowuje też odpowiednie proporcje między obiema częściami. 

We wstępie otrzymujemy rzeczowe wprowadzenie do zagadnienia poprzez wyznaczenie celu 

badania, przedstawienie hipotezy badawczej i przyjętej metodologii. Jak wskazuje autor, zagadnienie, 

którego opisu się podjął (teksty prasowe stanowiące element wojny informacyjnej), nie zostało 

dotychczas zbadane kompleksowo z perspektywy lingwistycznej. Prezentowana praca ma więc 

szansę na wypełnienie luki w tej przestrzeni. 
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Przyjęte przez badacza założenia metodologiczne implikują wykorzystanie instrumentarium 

opisu i interpretacji przede wszystkim językoznawstwa, ale też nauki o mediach, komunikacji 

społecznej i politologii. Wszystko to przemawia za uznaniem tej pracy za interdyscyplinarną, co 

jeszcze podnosi jej wartość. Autor precyzyjnie określa też cel pracy, którym jest wskazanie wpływu 

współczesnej nowomowy władz rosyjskich na formę i treść komunikatów prasowych. Materiał 

egzemplifikacyjny stanowią teksty prasowe z lat 2014–2021 opublikowane w rosyjskich gazetach 

Rossijskaja gazieta, Izwiestija, Komsomolskaja prawda, Moskowskij komsomolec, Kommiersant, 

Nowaja gazeta oraz w ukraińskich – Fakty i Deń. W pracy wykorzystano ponadto wybrane 

wypowiedzi Władimira Putina. 

 W rozdziale pierwszym pan magister Michał Jankowicz kompetentnie i rzeczowo omawia 

historię konfliktu na Ukrainie, wskazuje na te jego cechy, które pozwalają na nazwanie go wojną 

nowej generacji.  

Rozdział drugi natomiast zawiera charakterystykę współczesnych mediów kształtujących 

odbiór społeczny opisywanej konfrontacji militarnej. Autor omawia tu wpływ mediów na opinię 

publiczną na podstawie wybranych koncepcji medioznawczych (m.in. „agenda setting” (ustalanie 

hierarchii ważności), agendy tematów w mediach, agendy świata rzeczywistego, gatekeepingu), 

analizuje też zjawiska typowe dla nowych mediów, m.in. konwergencję i hybrydyzację.  

Zagadnienia teoretyczne związane z wzajemnym oddziaływaniem języka i mediów omawiane 

są w rozdziale trzecim. Autor przedstawia w nim sposoby konstruowania treści medialnych.  W tym 

kontekście, warto zauważyć, że słowa Walerego Pisarka, cytowane na s. 45 – „Obecnie w mediach 

daje się zaobserwować przejście od retoryki przekonywania do retoryki więzi fatycznej nastawionej 

na wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania możliwie jak największej grupy odbiorców poprzez 

zastosowanie odpowiednich środków językowych i dopasowanie tematyki do preferencji czytelnika”, 

pochodzą z monografii sprzed ponad dwudziestu lat.  Biorąc pod uwagę to, jak szybko zmieniają się 

i same media, i stosowane przez nie metody, potrzebny były tu chyba komentarz, na ile, zdaniem 

autora, jest to aktualne i dzisiaj. 

Za istotny uważam tu fakt zwrócenia przez doktoranta uwagi na potęgę opiniotwórczą 

stereotypów etnicznych. Przypomnienie ich funkcji wydaje się konieczne również w odniesieniu do 

istoty opisywanego konfliktu.  
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Podrozdział 3.2 poświęcony jest problemowi dyskursu mediów w aspekcie ich ideologizacji. 

Chciałam tu jedynie dodać, że termin dyskurs oddający tę cechę współczesnego świata, jaką jest jego 

wymiar komunikacyjno-interakcyjny, jest obecnie pojęciem stosowanym powszechnie nie tylko w 

badaniach nad językiem mediów, ale również w badaniach językoznawczych (do których zresztą sam 

autor się odnosi), literaturoznawczych, antropologicznych, socjologicznych i wielu innych. Jest to 

przy tym rzeczywiście dalej pojęcie nieostre. Mając więc na uwadze ogrom literatury poświęconej 

temu zagadnieniu, przytoczony w tym rozdziale przegląd stanowisk wydaje się bardzo skromny. Od 

czasów bowiem teorii Benveniste’a (i, oczywiście, Jakobsona), w którego ujęciu plan dyskursu 

przedstawiany jest jako bezpośrednio związany z sytuacją mówienia, w której nadawca hic et nunc 

kieruje swą odpowiedź do odbiorcy, pojęcie dyskurs zajmuje stałe miejsce w badaniach wszystkich 

chyba szkół współczesnego językoznawstwa, które koncentrują się na badaniach komunikacyjnych 

wymiarów wypowiedzi w ich relacjach pragmatycznych i społecznych. Niemniej, można uznać, że 

do celów recenzowanej pracy wybrany przegląd stanowisk jest wystarczający.  

W rozdziale czwartym autor omawia kluczowe dla pracy zagadnienia, takie jak propaganda, 

perswazja, manipulacja, wartościowanie, w piątym zaś przedmiotem analizy jest zjawisko 

nowomowy, które pojawia się zwykle w kontekście języka reżimów totalitarnych i autorytarnych.   

Nie sposób tu oczywiście odnieść się do wszystkich zagadnień poruszanych w rozdziałach 

teoretycznych ponieważ siłą rzeczy mają one charakter rekapitulacji zastanego stanu rzeczy, a ten 

relacjonuje autor bardzo kompetentnie i szczegółowo. Pewne zagadnienia mogłyby czasami zostać 

potraktowane mniej detalicznie, jako powszechnie znane lub mniej istotne dla rozprawy. Należy 

jednak podkreślić, że jest to jedynie sugestia, bowiem takie podejście pokazuje nie tylko doskonałą 

znajomość bardzo obszernej literatury przedmiotu, ale też pozwala już tutaj bardzo pozytywnie 

ocenić warsztat naukowy pana magistra Michała Jankowicza, jego umiejętność klarownego 

prezentowania i syntetyzowania wiedzy teoretycznej oraz operowania odpowiednim aparatem 

pojęciowym – w tej części pracy – głównie z zakresu komunikowania i medioznawstwa.  

Część empiryczną pracy rozpoczyna rozdział szósty zawierający charakterystykę gazet, z 

których zaczerpnięty został materiał egzemplifikacyjny. Jak się wydaje omówienie źródeł, z którego 

pochodzi materiał badawczy, jest konieczne i uzasadnione, bowiem fakt reprezentowania przez 

gazetę określonej opcji światopoglądowej determinuje obecny w niej sposób narracji, sposób 

przedstawiania „swoich” i „obcych” za pomocą dostępnych środków językowych. Ilustrują to zresztą 
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 doskonale przytoczone przez autora cytaty z poszczególnych gazet, które tę tezę potwierdzają. 

Chciałabym jedynie zauważyć, że волеизъявление tłumaczymy na język polski raczej jako 

Oświadczenie woli – jest to zresztą termin uregulowany w Kodeksie cywilnym i oznacza sytuację, w 

której konkretna osoba wyraża swoją wolę w celu wywołania określonych skutków. 

W rozdziale tym autor zwraca ponadto uwagę na perswazyjny i manipulacyjny wymiar 

narracji, na stosowanie takich środków jak selektywność doboru faktów, przytaczanie wypowiedzi 

wygodnych dla reprezentowanej opcji, wykorzystywanie wypowiedzi użytkowników mediów 

społecznościowych, wykorzystywanie określonej składni, sposób konstruowania nagłówków i in. 

Wszystkie uwagi ilustrowane są bogatym i odpowiednim materiałem faktograficznym, co potwierdza 

wiarygodność jego uwag.  

W rozdziale siódmym omówione zostały cechy nowomowy w dyskursie prasy rosyjskiej.  

W charakterze materiału egzemplifikacyjnego autor wykorzystał tu wypowiedź Władimira Putina  

z 24 kwietnia 2014 roku, którą wieloaspektowo i kompetentnie analizuje z wykorzystaniem 

odpowiedniego aparatu pojęciowego.  

Rozdział ósmy poświęcony jest sposobom kreowania obrazu wroga, który jest stałym 

elementem tekstów dotyczących konfliktów zbrojnych. Autor słusznie tu zauważa, że przekazy 

medialne nie są nastawione na dostarczanie całościowej informacji o nieprzyjacielu, koncentrując się 

raczej na kreowaniu obrazu jednoznacznie negatywnego. Niektóre zagadnienia, np. wykorzystanie 

presupozycji i implikatur czy wykorzystanie ironii zostały omówione, moim zdaniem, zbyt skrótowo, 

niemniej na podkreślenie zasługuje tutaj fakt, że Autor umiejętnie wykorzystuje zgromadzoną wiedzę 

teoretyczną, sprawnie operuje aparatem pojęciowym i terminologicznym zaprezentowanym w 

rozdziałach teoretycznych. Potwierdza to również zasadność tak szerokiego omówienia założeń 

teoretycznych pracy.  

W rozdziale dziewiątym autor omawia kluczowe wyrażenia występujące w rosyjskich  

i ukraińskich przekazach prasowych, przy czym, jak podkreśla, zakres tych wyrażeń nie jest 

analogiczny w obu konfrontowanych przestrzeniach. Wszystkie ustalenia ilustrowane są przykładami 

i opatrzone kompetentnym komentarzem. Chcę tu jedynie zwrócić uwagę na różnice znaczeniowe 

między rosyjskim słowem боевик a polskim bojownik. Боевик jest eksplikowane w słownikach jako 

1. м. Член вооруженной террористической – обычно националистической – группировки.  
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(Боевик`Толковый словарь Ефремовой`), natomiast polskie słowo bojownik to «osoba 

walcząca w imię jakiejś idei» (Słownik języka polskiego PWN). Przy analizie znaczeń kontekstowych 

ten fakt może okazać się istotny. 

Są to jednak drobne uwagi, które mają służyć jedynie uzupełnieniu tego interesującego wywodu w 

przypadku ewentualnego skierowania monografii do druku. Dodam jeszcze, że bardzo pozytywnie 

oceniam tu fakt przygotowania tabeli zestawiającej omawiane wyrażenia kluczowe w prasie 

rosyjskiej i ukraińskiej. Zwiększa to znacznie czytelność przekazu i potwierdza słuszność 

wyprowadzonych wniosków.  

W rozdziale dziesiątym pan Michał Jankowicz omawia funkcje neologizmów w prasie 

rosyjskiej na podstawie artykułów opisujących konflikt w Donbasie. Jest to rozdział szczególnie 

interesujący dla językoznawców, bowiem potwierdza innowacyjność i kreatywność w obrębie języka 

w czasie ważnych wydarzeń dziejowych (czego przykładem może być również kreatywność 

językowa w okresie pandemii). Podobną analizę odnajdujemy w rozdziale jedenastym, w którym 

Doktorant omawia ukrainizmy występujące w rosyjskich tekstach prasowych, wskazuje na przyczyny 

ich stosowania, przedstawia typologię i funkcje oraz szczegółowo analizuje procesy, którym 

podlegają (np. adaptacja graficzna i gramatyczna).  

Ostatni rozdział monografii poświęcony jest kreowaniu w tekstach prasowych metafor 

wojennych. Przy ich badaniu Autor wykorzystał kognitywną teorię metafory i typologię metafor 

wojennych zaproponowaną przez George’a Lakoffa, co jest wystarczające do przeprowadzenia badań 

w pożądanym zakresie. 

W podsumowaniu uwag odnośnie do rozdziałów analitycznych chcę podkreślić, że uważam 

je za bardzo istotne, bowiem na podstawie przeprowadzonych analiz można ocenić predyspozycje 

pana magistra Michała Jankowicza do prowadzenia prac badawczych. Liczba zbadanych tekstów jest, 

moim zdaniem, wystarczająca do sformułowania miarodajnych i relewantnych wniosków. Poziom 

interpretacji badanego materiału zapowiada kształtowanie się w osobie pana magistra Jankowicza 

językoznawcy myślącego samodzielnie, gotowego do odkrywania nowych obszarów. 

Zakres zadań, jaki wytyczył sobie mgr Michał Jankowicz, jest niewątpliwie szeroki, tym bardziej 

chciałabym podkreślić, że prezentowana dysertacja to metodologicznie, źródłowo i kompozycyjnie 

spójne opracowanie, zawierające precyzyjnie określony cel oraz interesujące wnioski. Baza 
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 teoretyczna została w większości bardzo umiejętnie wykorzystana w części empirycznej pracy, co 

potwierdza zasadność bardzo szczegółowego czasami podejścia do wielu kwestii. Problem badawczy 

podjęty przez doktoranta ma charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny.  

Na podkreślenie zasługuje też dobór literatury, do której odwołuje się Autor. Można 

stwierdzić, że obszerna lista pozycji bibliograficznych rozprawy to rzeczywista baza teoretyczna 

monografii. Świadczy to niewątpliwie o jego dobrym przygotowaniu, bowiem dobór literatury 

przedmiotu do ściśle określonego zadania badawczego wymaga odpowiedniej wiedzy 

specjalistycznej. Z pozycji, których tutaj mi brakuje, mogę wymienić jedynie prace Tatiany 

Gruszewskiej (Т. Грушевская), a zwłaszcza jej monografii – Политический газетный дискурс. 

Лингвопрагматический аспект, w której autorka wykorzystuje instrumentarium opisu pragmatyki 

językowej, zaś w kwestii literatury dotyczącej metafor – dwie pozycje Budajewa i Czudinowa. 

Pierwsza z nich to monografia Метафора в политическом интердискурсе (Екатеринбург 2006) 

i druga ich autorstwa – Зарубежная политическая метафорология (Екатеринбург 2008). Są to 

prace, w których dobrze opisano m.in. metodologię badania metafor politycznych. Myślę, ze w 

przypadku przygotowania monografii do druku warto byłoby sięgnąć do tych prac.  

Na uznanie zasługuje również język monografii. Autorowi zdarzają się jedynie drobne 

potknięcia, na przykład, błędny zapis cząstki quasi (w pracy – quazi, s. 4, 124, 154), redundancja 

‘także i’, s. 4; anglicyzmy ‘wydaje się być (zamiast ‘wydaje się’, s. 4.,  i in.), nieprawidłowe 

połączenia – wypełniać funkcję (zamiast pełnić), s. 27; nieprawidłowy zapis złożeń, np. pop-kultura 

(zamiast popkultura, s. 42), nieprawidłowy zapis rzeczowników złożonych [powinno być – 

nacjonaliści ludożercy (s. 105); słowa etykietki, nazwy etykietki (s. 114, 117); słowa klucze, s. 130; 

słowa etykietki , s. 132; bojownik obcokrajowiec (s. 142); usterki w zapisie tytułów (powinno być: 

Podręczny słownik polityczny (s. 64), Encyklopedia wojskowa (s. 115) czy w nazwach czasopism 

(pownno być: „Przegląd Rusycystyczny, s. 174); Należy też ujednolicić zapis nazwisk (na s. 125 

mamy i Apresjan, i Apreyan), pisownię nawiasów w nawiasach (s. 158) i poprawić zapis skróconej 

nazwy RF na FR (s. 144). Pozostałe uwagi zamieściłam w tekście. Z uwag formalnych – numeracja 

przypisów powinna być ciągła (od 1) w ramach każdego rozdziału; spis treści monografii kończy się 

na zakończeniu – nie ma w nim bibliografii, która zajmuje strony 250–259, streszczenia w języku 

polskim – s. 260 i streszczenie w języku angielskim 262. 




