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Recenzowana praca została wskazana przez Autorkę jako osiągnięcie naukowe koronujące jej dotychcza-
sowy dorobek.2 Relacjonując zawartość książki, stwierdzam, że liczy ona 419 stron. Praca jest opatrzona 
streszczeniem w  języku polskim (str. 416–419) oraz bibliografią (str. 355–398), w  której wskazane są 
bardzo nieliczne najświeższe pozycje z literatury zagadnienia, czyli powstałe w ciągu kilku ostatnich lat. 
Pamiętać należy przy tym, że relewantnych publikacji z zakresu badań, którymi chciała się zająć Emilia 
Wąsikiewicz-Firlej bardzo wiele3 ukazuje się z miesiąca na miesiąc. Praca o takim rozmachu powinna za-
wierać obszerne przedstawienie aktualnego stanu badań, a takiego właśnie przedstawienia aktualnego 
stanu badań brakuje w recenzowanej rozprawie. 

1 Przedstawiana recenzja książki stanowi część większej całości sporządzonej w marcu 2018 r. na zlecenie CK przez Piotra P. 
Chruszczewskiego, gdzie omówiony został też pozostały dorobek doktor Emilii Wąsikiewicz-Firlej. Całość mojej recenzji 
dorobku Autorki wraz z pozostałymi, niezwykle interesującymi recenzjami dra hab. Władysława Zabrockiego, prof. UAM 
oraz prof. dra hab. Henryka Kardeli jest dostępna na stronie CK pod następującym adresem: http://www.ck.gov.pl/
id/17503/type/l.html [data dostępu: 13 września 2018 r.]. 

2 O przygotowanie recenzji wydawniczej został poproszony dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG.

3 Zob. np. prace Justyny Alnajjar (2013, 2016), które zawierają bardzo obszerne listy bibliograficzne najświeższych publikacji 
z badanego zakresu.
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Techniczna strona ocenianej rozprawy 

Pani Emilia Wąsikiewicz-Firlej napisała swoją książkę niezwykle niefrasobliwie pod względem technicz-
nym. Cała praca jest napisana w języku angielskim, natomiast jest zredagowana w oparciu o reguły, któ-
rymi kierują się autorzy piszący po polsku. Wskazywane pozycje bibliograficzne nie są zapisane wedle 
jednego stylu, odnotować można bardzo wiele rażących pomyłek i poważnych braków (np. w miażdżącej 
większości przypadków nie jest podawana ani nazwa wydawnictwa oryginału, ani miejsce wydania, ani 
nawet sam tytuł oryginalnej pracy). 

Dla przykładu: na str. 356 wedle Autorki Arystoteles publikuje w Stanach Zjednoczonych jeszcze 
w 1932 r. naszej ery; na tej samej stronie, Althusser publikuje po angielsku; str. 367 – cała seria przywołań 
bibliograficznych źródeł, których autorem jest Michel Foucault, który wedle podanych tutaj danych pu-
blikuje wyłącznie po angielsku i to bez udziału tłumacza, mimo że języka, w którym publikuje specjalnie 
dobrze nigdy nie poznał. Na tej samej stronie: praca, której autorem jest John Fiske jest opublikowana po 
raz pierwszy w 1997 roku (czyli jakieś 15 lat po swoim debiucie wydawniczym). Natomiast ta sama praca 
autorstwa Scollonów jest przytoczona dwa razy obok siebie (z datami 1995 i 2001) bez absolutnie żadnej 
informacji dodatkowej o co tak naprawdę Autorce chodzi (str. 387). Str. 380: Marx i Engels publikują po 
angielsku w 1986 roku, i to od razu w Nowym Jorku. Autorka bardzo często stara się ułatwić sobie zada-
nie i nie dociera do oryginałów publikacji, z których korzysta, jak by wypadało robić już na tym etapie 
nauki, tylko posługuje się przedrukami, które znajduje w  różnego rodzaju antologiach. Zabieg ten nie 
jest naganny sam w sobie, rzecz polega tylko na tym, że niezwykle często redaktorzy opracowujący teksty 
antologii kanonicznych tekstów z jakiegoś zakresu przygotowują je w formie określanej jako reader, i są 
to książki, które zazwyczaj mają towarzyszyć studentom podczas ich zajęć, ułatwiając studiowanie zagad-
nień głównego kursu uniwersyteckiego, którego studiowania się podjęli. Antologie takowe są zazwyczaj 
mocno okrojone, a same teksty tam drukowane są często uproszczone, bowiem ich celem jest dopełnienie 
dydaktyki uniwersyteckiej i przedstawienie przewodniej myśli autora w uproszczony sposób. Oczywiście 
warto je czytać, ale badacz aspirujący do samodzielności naukowej winien od siebie wymagać zdecydo-
wanie więcej i powinien sięgnąć po oryginał. 

Dla zobrazowania tego, co zostało powiedziane powyżej, na str. 386 swojej rozprawy Autorka 
przytacza pracę Edwarda Sapira rzekomo z 2001 r., podając jedynie, że jej oryginał został opublikowany 
w 1912 r. Natomiast w samym tekście (zob. np. str. 23) mamy do czynienia z następującym sposobem 
cytowania: „(Sapir, 2001: 13)”, lub innym, równie dziwnym: „Sapir (ibidem: 14)”; na kolejnej stronie 
swojego dzieła (str. 25) Pani doktor w identycznie błędny sposób przytacza znaną pracę Einara Haugena, 
pisząc: „(Haugen, 2001: 57)”, a wcześniej (na str. 17) mamy przecież już podaną informację następującą: 
„[e]colinguistics is a relatively new discipline that symbolically originated in 1970 with Einar Haugen’s 
talk ‘The ecology of language’ (...)”. Oczywiście obie prace autorstwa Sapira i Haugena zostały przytoczo-
ne za tą samą antologią zredagowaną w 2001 r., której redaktorami są Fill oraz Mühlhäusler. 

Tego typu przytoczeń w pracy Emilii Wąsikiewicz-Firlej jest niestety bardzo wiele, zbyt wiele żeby 
mówić o warsztatowej skrupulatności Autorki w opracowaniu bibliograficznym przytaczanych prac, któ-
rej bezwzględnie oczekiwać by należało od osoby aspirującej do oficjalnie potwierdzonej dyplomem sa-
modzielności naukowej. Na podstawie opublikowanego tekstu można by wnosić, że Autorka po prostu 
nie dba o to, jak należy poprawnie zbudować bibliografię pracy naukowej. 
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Standardowo w obszernych tekstach oczekuje się również indeksów nazwisk oraz indeksów rze-
czy, które bardzo ułatwiają czytelnikowi nawigację w zgłębianym materiale. Takich indeksów Pani doktor 
nie była uprzejma zamieścić w swojej pracy. Źródła internetowe mogłyby być wydzielone i przedstawione 
w osobnej sekcji. W przedstawionym tekście źródła internetowe są wymieszane z pozostałymi źródłami. 
Nie wiadomo które z cytowanych źródeł są natury prymarnej, a które sekundarnej. Nie wiadomo też, do 
których źródeł Autorka sama dotarła, a z których korzystała za pośrednictwem innych autorów. 

Treść ocenianej rozprawy

W swoim autoreferacie (zał. 2, str. 3) Emilia Wąsikiewicz-Firlej stwierdza, że pisząc tę rozprawę kierowała 
się „(...) chęcią przybliżenia założeń kształcenia akademickiego do realnych wymogów rynku pracy”4. 
Mając to zdanie na myśli z zainteresowaniem zacząłem czytać tę książkę, myśląc że wreszcie ktoś ciekawie 
i ze swadą połączy teorię z praktyką w rozprawie naukowej, i jeszcze będzie to mogło znaleźć w przyszło-
ści zastosowanie w praktyce. Niestety, każdy uważny czytelnik bardzo szybko dozna głębokiego rozczaro-
wania tekstem tej pracy. 

Praca jest podzielona na pięć rozdziałów. Już na samym początku książki, we wstępie (str. 14–15) 
dowiadujemy się, iż „[t]he notion of identity will be approached from a multidisciplinary perspective 
(...)”, i co bardzo symptomatyczne dla tej książki, jej Autorka nie wyjaśnia co to takiego jest ta „multi-
dyscyplinarna perspektywa”, którą chciałaby zastosować, natomiast pogłębia zagubienie czytelnika, wy-
jaśniając dlaczego chce to zrobić: „(...) following Halliday’s (1978: 11) argument that <[a]ny study of 
language involves some attention to other disciplines”. Teraz czytelnik już zupełnie nie jest pewien co jest 
prawdziwym przedmiotem badania, a co perspektywą badawczą. Bez żadnych wstępów i  nie wiedzieć 
dlaczego Autorka stawia przed sobą zadanie zbadania tożsamości, i  to, jak dodaje, jako zjawiska tylko 
językowego, poświęcając „nieco uwagi” innym dyscyplinom. Autorka wymienia tutaj (str. 15) dyscypliny 
przynależne w znakomitej większości do obszaru nauk społecznych, a są nimi: „(...) social psychology, 
sociology, discourse studies, organisational studies, and corporate communication studies (...)”. 

Kilka wersów dalej mamy nawiązanie do pracy McLuhana (z nieścisłością w zapisie bibliograficz-
nym; w tekście jest wskazana data publikacji 1962, natomiast w bibliografii na str. 380 mamy datę 1967). 
Kłopot polega na tym, że nie jest jasne w jakim celu Autorka przywołuje McLuhana, bowiem nie wyko-
rzystuje wcale potencjału i głębi jego myśli w swoim projekcie badawczym. 

Ciągle pozostając na tej samej stronie tego dzieła (str. 15) czytelnik tekstu ma przed sobą jeszcze 
jedną zagadkę, bowiem teraz jest informowany na czym polega rzekoma nowatorskość całego przedsta-
wianego projektu badawczego. Otóż, polegać ona ma na zastosowaniu: „(...) the integrative ecolinguistic 
approach to the study of the discursive construction of corporate identity, with a special focus on its 
ideological aspects”. Bezpośrednio więc jeszcze na tej samej stronie, dowiaduje się czytelnik ponownie 
o tym, że przedmiotem badania już nie jest tożsamość, ale tożsamość korporacyjna, perspektywą badaw-
czą nie jest już perspektywa multidyscyplinarna, ale integracyjne podejście ekolingwistyczne, a Autorki 
tekstu już nie interesuje badanie tożsamości jako zjawiska językowego, tylko skupia się na aspektach ide-
ologicznych. Gdzie tutaj odnaleźć, zapowiadaną wcześniej, chęć „przybliżenia założeń kształcenia akade-

4 Cały wzmiankowany autoreferat jest dostępny na stronie CK pod następującym adresem: http://www.ck.gov.pl/promotion/
id/17503/type/l.html (data dostępu: 13 września 2018 r.).
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mickiego do realnych wymogów rynku pracy”? Żeby czytelnikowi tej pracy nie było jednak zbyt łatwo, 
Emilia Wąsikiewicz-Firlej w swoim autoreferacie (zał. 2, str. 4) pisze o jeszcze innym celu swojej rozpra-
wy, niespecjalnie związanym z tym, co zostało już określone powyżej, bowiem jesteśmy informowani, że: 
„głównym celem pracy jest zatem dekonstrukcja podłoża ideologicznego tożsamości korporacyjnej i me-
chanizmów jej kształtowania poprzez dyskurs”. Czyli tym razem już Autorki nie interesuje konstrukcja 
tożsamości przez teksty, co zapowiedziała wcześniej, tylko jej dekonstrukcja i to nie przez teksty, ale przez 
dyskurs... Autorka zdaje się nie wiedzieć, że są to jednak dwa różne zjawiska. 

Doprawdy można się pogubić w  wywodach Autorki. Powyższy zapis jest tylko próbką zagma-
twania treści i plątaniny wywodów, na jakie co rusz trafia czytelnik starający się przebrnąć przez kolejne 
400 stron tekstu, co jest zadaniem niezwykle żmudnym, z uwagi na nieprzejrzystość tego tekstu i zawarte 
w nim różnego rodzaju rozliczne błędy nieomal wstrzymujące możliwość czytania ze zrozumieniem.

W ocenianej pracy doskwiera brak peryfrastycznego wyjaśnienia tematu jako problemu badawcze-
go. Autorka nie ma jednego jasno określonego przedmiotu badania, który: 

(1) implikowałby przyjęcie określonej metody badawczej. Autorka tak naprawdę nie ma żadnej 
transparentnie określonej metody badawczej; 

(2) eksplikowałoby cele badawcze rozprawy; 
(3) wyjaśniał odbiorcy tekstu pracy sposoby uzyskiwania danych sprawozdawczo-teoretycz-

nych i analityczno-materiałowych. Wszystkie te braki potęgują wrażenie chaosu, które po-
winno być obce czytelnikom pracy naukowej, o dziełach zgłaszanych jako główne osiągnię-
cia naukowe na stopień już nie wspominając.

W rozdziale pierwszym (str. 18–64) swojej pracy Autorka zamierza przedstawić, co sygnalizuje 
już w tytule, „etymologię konceptu ekologia”. Można przedstawić etymologię jakiegoś słowa, ale raczej nie 
konceptu. Jeśli chodzi o koncepty, to można mówić o przedstawieniu historii ich powstania i dynamice 
ich rozwoju. Faktycznie, to właśnie czyni Autorka na początku tego rozdziału, gdzie bez żadnych wstę-
pów, przechodzi od razu do sedna, czyli do „ekologii”, ale jest to zrobione w tak technicznie niezdarny 
sposób, że trudno to, co się dzieje z  tekstem, nazwać pracą naukową stanowiącą o samodzielności ba-
dawczej jej Emilii Wąsikiewicz-Firlej. Dla przykładu: Autorka wskazuje na ojca omawianego przez siebie 
konceptu, za którego uważa Ernsta Haekela [1834–1919], ale już nie dociera do oryginalnej pracy tego 
badacza, tylko cytuje ją za autorami pracy opublikowanej w 1999 roku, a następnie (kilka wersów da-
lej) przechodzi do kolejnego cytatu z pracy Haekela, ale tym razem już parafrazowanego przez Elliasson 
(tutaj z kolei pojawia się błąd w zapisie nazwiska, zob. str. 365). Kilka wersów niżej mamy wskazanie na 
kolejną pracę oznaczoną w tekście jako „Reiter (1885: 4)”, po czym domyślać by się można, że Autorka 
skorzystała z oryginału, który przywołuje na str. 18 swojego dzieła, ale to nieprawda, bowiem dopiero na 
str. 386 dowiadujemy się, że korzystała z przedruku wydanego w 2010 roku. 

Skrupulatność badawcza bezwzględnie wymaga podawania wszystkich informacji przy każdej 
przywoływanej pozycji bibliograficznej. Czytając dalej (jesteśmy wciąż na str. 18), Autorka wskazuje na 
pracę Eugeniusa Warminga, dodając przy niej informację, że był to „landmark work on plant commu-
nities” (Wąsikiewicz-Firlej 2017: 18), ale skoro było to takie ważne dzieło, to proszę pozwolić, że za-
pytam, dlaczego jest całkowity brak odwołania do tej publikacji w bibliografii dzieła Autorki? Autorka 
uznała, że wystarczy podać, iż przytacza tę informację znowu za pracą Elliasson. 

Na tej samej stronie jest jeszcze przywołana praca Ellen S. Richards z 1907 r. (z podobnym błędem 
technicznym jak przy pracy Reiter [1885] 2010) oraz nieistniejąca praca Einara Haugena z 2001 roku, 
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która dopiero po dokładnym sprawdzeniu okazuje się być pracą z 1972 r., co zresztą Autorka zaznacza do-
piero na str. 372 w bibliografii swojej rozprawy, ale robi to w sposób zupełnie różny od przyjętego w tego 
typu pracach. Powyższe rażące błędy, wskazywać mogą na brak podstawowej wiedzy warsztatowej. 

W dalszej części tego rozdziału swojej pracy Autorka wskazuje na ekonomię, reklamę, dyskurs śro-
dowiskowy, ekoturystykę oraz na wegetarianizm, które to zagadnienia (subdyscypliny?) mogłyby frag-
mentarycznie przyczyniać się do uformowania podstaw literatury, która miałaby stanowić współczesną 
wiedzę o ekolingwistyce. 

Niestety, czytelnik tego tylko może się domyślać, bowiem Autorka niczego wprost nie stwierdza 
i pozostaje tylko domyślanie się w jakim celu został napisany ten podrozdział. Pisząc o ekologizacji języ-
ka, w dalszej części tego rozdziału, Emilia Wąsikiewicz-Firlej posługuje się publikacjami, które nie udo-
wadniają jej znajomości najświeższej literatury przedmiotu. Przy końcu rozdziału dowiadujemy się, że 
może jeszcze być stosowane w ekolingwistyce podejście socjokulturowe oraz mamy przedstawione to, co 
powinno zostać umiejscowione na początku, czyli wskazanie na krajowe badania ekolingwistyczne. Ten 
nieuporządkowany rozdział Autorka kończy „konkluzją” („1.9. Conclusion”, str. 63–64), w której infor-
muje, że przesłanek o początkach „myślenia ekologicznego” (str. 63), można by się doszukiwać u kilku 
bardzo znanych badaczy, między innymi u von Humboldta. Szkoda tylko, że informacji bibliograficznej, 
w którym dokładnie dziele von Humboldta można by to odnaleźć na próżno szukać w wykazie literatury 
umieszczonym na końcu pracy przez Emilię Wąsikiewicz-Firlej. W tej samej „konkluzji” Autorka szumnie 
stwierdza: „(...) I intended to provide a cogent summary of the history of ecolinguistics and its main de-
velopments”. Jeśli taki był faktycznie zamiar, to jego wykonanie wybitnie się nie powiodło.

Rozdział drugi (str. 65–113) recenzowanej pracy ma na celu „(...) to elucidate the concept of cor-
porate identity – central in this monograph” (Wąsikiewicz-Firlej 2017: 112). Zapowiadane „elucydacje” 
niespecjalnie się powiodły. Tekst byłby bardziej przejrzysty, gdyby zamiast gmatwać się w prowadzonych 
dywagacjach, Autorka wyprowadziła pojęcie tożsamości, nawiązując wprost do klasycznych badań pro-
wadzonych nad kulturą, do której się skłania, umieszczając ją w modelu („Ecological Model of Corporate 
Identity” str. 111), który ma być ukoronowaniem tego rozdziału książki oraz zwieńczeniem teoretycz-
nej strony pracy Emilii Wąsikiewicz-Firlej. Model ten jest nieprzemyślany i  nielogiczny, ponieważ nie 
ma możliwości umiejscowienia na tym samym poziomie hierarchicznego uporządkowania: „technologii, 
społeczności, kultury, polityki, ekonomii oraz legislacji”, co zrobiła Autorka w swoim modelu. Nie jest to 
możliwe, ponieważ wskazane elementy pochodzą z diametralnie różnych porządków opisu rzeczywisto-
ści pozawerbalnej.

Błędna konstrukcja tego modelu, stanowiącego dla Autorki „teoretyczną ramę referencyjną dla 
eko-krytycznej analizy ideologicznych aspektów dyskursu korporacyjnego omówionej w rozdziale pią-
tym” (autoreferat str. 5) już z definicji zaburzy otrzymane wyniki analizy. 

Ponadto, wszystkie części składowe przedstawionego modelu miałyby być zanurzone w „środo-
wisku antropologicznym”, które Autorka ewidentnie myli z  „zanurzeniem kulturowym”. Emilia Wąsi-
kiewicz-Firlej ani nie przedstawia swojego rozumienia przywoływanych terminów, ani nie umiejscawia 
tych terminów w ramach prowadzonych na świecie badań antropologicznych i kulturowych, w których 
te terminy znajdują zastosowanie. Żeby to nadrobić, nie popełniać amatorskich błędów i  zorientować 
się w prowadzonych obecnie badaniach, wystarczyłoby sięgnąć do kilku powszechnie dostępnych prac 
polskich badaczy, jak np.: Wojciecha Burszty, Grzegorza Godlewskiego, Michała Buchowskiego, Atoniny 
Kłoskowskiej, Stefana Bednarka, czy Adama Nobisa. Szczególnie przydatną dla Emilii Wąsikiewicz-Firlej 
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mogłaby tutaj się okazać najnowsza praca Grzegorza Godlewskiego pt. Luneta i radar. Szkice z antropolo-
gicznej teorii kultury (Wydawnictwa UW, Warszawa 2016), w której autor przedstawia od lat wprowadza-
ne przez siebie do nauki rozumienie funkcji teorii kultury w kontekstach wykraczających znacznie poza 
tekstocentryczną i paradygmatyczną formułę nauk o kulturze. Innymi słowy, wydaje mi się, że Godlewski 
już przedstawił teoretyczne założenia modelu, który dosyć nieporadnie próbuje w swojej rozprawie od 
nowa ułożyć Emilia Wąsikiewicz-Firlej, tracąc czas i energię na coś, co zostało już wcześniej zbudowane 
i opisane. Wystarczyłoby to, co zostało już zrobione wprowadzić do praktyki.

Nie jest możliwe, żeby model Emilii Wąsikiewicz-Firlej, z błędnie określonym miejscem kultury 
i antropologii, dobrze działał, chociażby dlatego, że jeśli zaczynamy zajmować się kulturą, to trzeba by 
chociaż wskazać na jej uznane w  świecie nauki definicje. Za pierwszą taką powszechnie przyjmowaną 
naukową definicję kultury uznaje się definicję Edwarda B. Tylora już z 18715 roku, kiedy autor ten stwier-
dził, że „kultura czy cywilizacja (...) jest tą skomplikowaną całością, zawierającą wiedzę, wierzenia, sztu-
kę, prawo, moralność, zwyczaj i wszelkie inne zdolności i obyczaje przysposobione przez człowiek jako 
członka społeczności” [w tłumaczeniu P.C.]. 

Mając na uwadze przytoczoną definicję Tylora, widzimy, że stanowisko nauki o kulturze jest do-
kładnie przeciwne stanowisku Emilii Wąsikiewicz-Firlej, bowiem to właśnie kultura stanowi zanurzenie 
dla pozostałych elementów wymienionych przez Autorkę, ponieważ to w kulturze wymienione elementy 
powstają oraz to właśnie w kulturze, i dzięki kulturze te elementy mogą doświadczać zmiany (rozwoju, 
bądź zaniku). „Dodać należy, że zwyczaj jest tutaj rozumiany jako społecznie (niekoniecznie symbolicz-
nie) przekazywane wzory zachowania, które mogą występować w różnych formach, w różnych społecz-
nościach tego samego gatunku. Z powyższego można wywnioskować, że kultura może być rozumiana 
jako zbiór symbolicznych systemów oraz, że może być społecznie opanowana i przekazywana w postaci 
wzorów zachowań”.6 

Wpisując się w nurt wykonywanych na świecie badań, tożsamość korporacyjna jakiejś firmy, mo-
głaby być rozpatrywana jako fragment szerszego zjawiska jakim jest tożsamość kulturowa, ale do takiej 
konstatacji Emilia Wąsikiewicz-Firlej nie dochodzi w swojej rozprawie. Co więcej, Autorka popełnia ko-
lejny kluczowy błąd, który stawia pod znakiem zapytania całe założenie jej rozprawy, ponieważ zupełnie 
błędnie rozumuje, pisząc (autoreferat str. 5), że w jej rozprawie „(...) tożsamość korporacyjna rozumiana 
jest jako starannie opracowany komunikat o charakterze perswazyjnym, którego źródłem jest sama orga-
nizacja, stanowiący deklarację jej misji, celów, wartości, zakresu działalności oraz przedstawiający jej inte-
resariuszy”. Otóż, nie można utożsamiać „tożsamości korporacyjnej” z „komunikatem” (w wydaniu Emilii 
Wąsikiewicz-Firlej funkcjonującym jako tekst), bowiem równałoby się to postawieniu znaku równości 
między tożsamością a tekstem, co byłoby absurdem, a to właśnie uczyniła Autorka tej pracy, definiując 
tożsamość jako tekst i to nawet tekst „o charakterze perswazyjnym”!7

5 Tylor, Edward B. (1871) Anthropology. London: Macmillan. Cyt. [w:] Chruszczewski, Piotr P. (2011) Językoznawstwo 
antropologiczne. Zadania i metody. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, str. 36.

6 Chruszczewski, Piotr P. (2011: 36).

7 W tym miejscu staje się jasne, jak wiele rzeczy Emilia Wąsikiewicz-Firlej jeszcze ma do nadrobienia, chociażby po to, żeby nie 
popełniała oczywistych błędów. Na początek odesłałbym Autorkę do prac Franciszka Gruczy, którymi ich Autor już wiele 
lat temu wyznaczył pewien standard w określaniu założeń i metod prowadzenia pracy naukowej z zakresu językoznawstwa. 
Tutaj też poleciłbym Autorce namysł nad przedmiotem lingwistyki oraz lingwistyki stosowanej. Autorka bardzo by mogła 
skorzystać z  wyników pracy Franciszka Gruczy, który pisze bardzo przejrzyście i  dokładnie o  tym, co stało się kanwą 
recenzowanej rozprawy: „(...) w zakres zainteresowań lingwistyki stosowanej wchodzą, podobnie jak w zakres zainteresowań 
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Konstruując rozdział trzeci (str. 114–154) swojej rozprawy Emilia Wąsikiewicz-Firlej skupiła się 
na sposobach „kształtowania tożsamości korporacyjnej w cyberprzestrzeni” (jest też o tym mowa w au-
toreferacie na str. 6) powiedzmy, że zupełnie zapominając o kilku podstawowych dziełach dotyczących 
kreowania rzeczywistości społecznej8, których znajomość mogłaby z powodzeniem ułatwić Autorce za-
danie rozwinięcia i przeprowadzenia wywodów w różnych kierunkach, przy rozsądnym włączeniu w to 
np. językoznawstwa tekstowego, socjologii i kulturoznawstwa. Niemniej, pamiętać trzeba też, że Emilia 
Wąsikiewcz-Firlej odcięła sobie do tego drogę, definiując wcześniej tożsamość jako tekst, i to nawet nie 
tekst w rozumieniu antropologii kultury – czyli jako zdarzenie, tylko jako zapisany „komunikat o charak-
terze perswazyjnym”. Z tego zaułka nie ma już drogi wyjścia. Cały rozdział jest oparty na błędnym zało-
żeniu i jest napisany nie na temat. W dodatku nie ma w nim nawiązań do prac z zakresu językoznawstwa 
tekstowego; żadne standardy tekstowości, badanych „komunikatów o charakterze perswazyjnym” nie są 
określone, za to Emilia Wąsikiewicz-Firlej ustanawia zaimki kluczowymi lingwistycznymi markerami „ko-
munikatów o charakterze perswazyjnym” (zob. podrozdział 3.6.2. „Pronouns as key linguistic markers of 
corporate identity” str. 150–152). Powyższa konstatacja Autorki wymyka się już możliwości jej skomen-
towania...

Rozdział czwarty (str. 155–213 „Ideological Aspects of Corporate Identity and Discourse: To-
wards Ecological Discourse Analysis”) recenzowanej pracy ma z założenia dotyczyć więc „ideologicznych 
aspektów komunikatów o charakterze perswazyjnym i dyskursu”, co jest oczywistą tautologią9. Autorka 
tym razem również nie przedstawia współczesnego stanu badań w dyskursologii, ani nie sięga po klasycz-
ne już anglojęzyczne czy polskojęzyczne opracowania tego zagadnienia, powtarzając za niezorientowa-
nymi autorami, że „[t]he very use of the term discourse has indeed become overloaded and confusing” 
(Wąsikiewicz-Firlej 2017: 155). Może tak i kiedyś było, ale są to dane sprzed około ćwierćwiecza i zagad-
nienie, które dokładnie zostało omówione na wielu konferencjach naukowych (żeby wspomnieć tylko 
jedną, w której Emilia Wąsikiewicz-Firlej uczestniczyła z referatem (zob. autoreferat, zał. 4, str. 9 – „Język 
Trzeciego Tysiąclecia”, Kraków 2006). Aby takiego blamażu uniknąć w swojej książce, wystarczyłoby cho-
ciażby sięgnąć po klasyczną już pracę, którą opublikowała np. Anna Duszak (Tekst, dyskurs, komunikacja 
międzykulturowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998), czy jeszcze cztery lata wcześniejszą 
Approaches to Discourse, której autorką jest Deborah Schiffrin (Wydawnictwo Blackwell, Oxford 1994). 
U obu autorek tych publikacji jest mowa i o definicjach dyskursu, i o dyskursie jako przedmiocie badania, 
i o interakcyjnej socjolingwistyce jako możliwej perspektywie badawczej, i o tekście zanurzonym w nie-
werbalnym, ale znaczeniotwórczym kontekście, i  wreszcie o  języku jako społecznej interakcji. Innymi 
słowy, już ponad dwie dekady temu obie te autorki położyły na srebrnej tacy wszystkie narzędzia, których 
każdy badacz mógłby potrzebować do prowadzonych przez siebie analiz w zakresie dyskursologii. Gdyby 

lingwistyki czystej, przede wszystkim dwa rodzaje obiektów. Z jednej strony są to podmioty aktów komunikacji językowej, to 
znaczy (konkretni) ludzie wywołujący i realizujący te akty, pełniący w nich funkcję mówców-słuchaczy, a z drugiej strony są 
to wypowiedzi, które tworzą w tych aktach i nadają, bądź odbierają w funkcji środków komunikacyjnego przekazu” (Grucza 
2007: 189).

 Grucza, Franciszek (2007) Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Seria: Języki. Kultury. Teksty. Wiedza. 
Warszawa: Euroedukacja. 

8 Berger, Peter L., Thomas Luckman ([1966] 1967) The Social Construction of Reality. [Garden City, New York: Doubleday]. 
Anchor Books.

9 W miejsce frazy “tożsamość korporacyjna” celowo wstawiam frazę “komunikat o  charakterze perswazyjnym” – co jest 
w zgodnie z założeniem Emilii Wąsikiewicz-Firlej, żeby dobitnie uświadomić jak błędne i nielogiczne jest to założenie. 
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Emilia Wąsikiewicz-Firlej chciała z kolei poprawnie zbudować swoje interdyscyplinarne narzędzie anali-
tyczne do badania tekstów w ich multimodalnym wymiarze, to np. wystarczyłoby na początek sięgnąć do 
rozdziałów pt. „Wytwarzanie przestrzeni: tekstowe milieu i hiperrzeczywistość” (str. 77–108) oraz „Od 
Zelliga Harrisa do Michela Foucaulta: czy wszystko jest dyskursem?” (str. 111–135) zamieszczonych 
w  pracy Ewy Rewers pt. Język i  przestrzeń w  poststrukturalistycznej filozofii kultury (Wydawnictwo Na-
ukowe UAM, Poznań 1996). Natomiast, aby zorientować się na czy może polegać interdyscyplinarność 
w dyskursologii, wystarczyłoby sięgnąć po pracę Pauliny Kłos-Czerwińskiej pt. Discourse: An Introduction 
to van Dijk, Foucault and Bordieu (Wydawnictwo WSF, Wrocław 2015), z której w dodatku można skorzy-
stać całkowicie bezpłatnie, ponieważ ten wydawca umieszcza w sieci sporą część swoich publikacji, które 
można za darmo pobrać z jego strony internetowej10.

Emilia Wąsikiewicz-Firlej nigdy nie ułatwia odbiorcy tekstu zadania pod żadnym względem, czę-
sto cytując nie oryginały, a przekłady, każąc czytelnikowi wierzyć, że np. Michel Foucault publikował 
swoje wszystkie [!] prace po angielsku (przy żadnej pracy tego autora Emilia Wąsikiewicz-Firlej nie po-
daje godności tłumacza, a niezwykle popularna jego praca pt. Archeologia wiedzy11 jest wskazywana na tej 
samej stronie (Wąsikiewicz-Firlej 2017: 367) raz jako publikacja z 1972 r. (Nowy Jork), a innym razem 
niemal jako nowalijka wydawnicza z 2002 r. (Londyn). Oczywiście w wydaniu Emilii Wąsikiewicz-Firlej 
obie te książki powstały po angielsku, różni je zaś zasadniczo miejsce wydania.

Wystarczyłoby, aby Autorka tylko otworzyła np. te wskazane powyżej, lub jakichś kilka innych 
kanonicznych książek, z zakresu dyskursologii lub kulturoznawstwa, a uniknęłaby wielu niepotrzebnych 
błędów metodologicznych i  merytorycznych, na których zbudowany jest rozdział czwarty omawianej 
pracy. Kwintesencją jego zawartości tego rozdziału jest zdanie z „konkluzji (str. 210–213)” zawarte na 
str. 210: „[t]he ultimate aim of this chapter was to elucidate the main theoretical and methodological 
assumptions that informed EDA applied to investigate corporate identity discourse” – pamiętajmy o cha-
rakterystycznym rozumieniu „corporate identity” przez Emilię Wąsikiewicz-Firlej. Konia z rzędem temu, 
kto mi wyjaśni na czym polegają “elucydacje” zawarte w tym rozdziale.

Rozdział piąty recenzwanej pracy (str. 214–346 „Research on Corporate Identity: A corpus-As-
sisted Ecological Discourse Analysis”). Autorka bardzo szumnie zaczyna rozdział analityczny swojej roz-
prawy, pisząc: “[h]aving delineated the theoretical framework for the understanding of the concepts of 
corporate identity, discourse and ideology, my aim in this chapter is to preset a research project that en-
deavours to analyse the discursive construction of corporate identity, with special focus on its ideological 
underpinning, confronted with the assumed ecosophy” (Wąsikiewicz-Firlej 2017: 214). Niemniej, mając 
na uwadze to, co już zostało powiedziane w tej recenzji, między innymi: całkowicie błędne rozumienie 
terminologicznych i metodologicznych filarów, na których nadbudowywana jest rozprawa, skrupulatne 
wykonanie, przedstawionej w rozdziale piątym, bardzo czasochłonnej analizy, jest jałowym i zupełnie nie-
potrzebnym wysiłkiem skazanym na niepowodzenie. 

Cel do którego chciałaby zmierzać Emilia Wąsikiewicz-Firlej w swojej rozprawie został już osią-
gnięty i to kilkanaście lat temu przez Alessandro Durantiego, który w jednej ze swoich bardzo znanych 
prac opisał kilka paradygmatów językoznawstwa antropologicznego. Cel Autorki recenzowanej pracy 
idealnie wpisywałby się w  trzeci, transformacyjny paradygmat Durantiego, gdzie „(...) preferowanymi 

10 http//:www.wsf.edu.pl/84627.xml (data dostępu: 13 września 2018 r.).

11 Foucault, Michel ([1969] 1972) The Archaeology of Knowledge. [L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard]. Tłum. ang. A. M. 
Sheridan Smith. London: Tavistock Publications.
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jednostkami analizy (...) są: użycie praktyk językowych, rama partycypacyjna, poczucie własnego ja oraz 
tożsamość interlokutorów, które są analizowane w celu ‘zrozumienia transformacji instytucji i grup spo-
łecznych w przestrzeni i czasie’” (Duranti 2003: 333)12. Założenia opisywanego przez Durantiego mode-
lu badawczego można przedstawić w formie następującej tabeli:

Zadania: użycie praktyk językowych w celu dokumentacji i analizy sposobów odtwarzania 
i transformacji instytucji i grup społecznych w przestrzeni i czasie 

Język postrzegany jest jako: społeczne osiągnięcie interakcyjne wypełnione wartościami indeksowymi (łącznie 
z wartościami ideologicznymi)

Preferowane jednostki 
analizy:

wspólnoty mowne, społeczności użytkowników dyskursów; praktyki językowe; 
rama partycypacyjna; poczucie własnego ja/ osoba / tożsamość; akty mowy 

Zagadnienia teoretyczne: mikro- i makrozwiązki; heteroglosia; integracja różnych zasobów semiotycznych; 
tekstualizacja; ucieleśnienie; formacja i negacja tożsamości / własnego ja; narracy-
jność; ideologia językowa w tym językowe relacje siły i przewagi  

Preferowane metody zbier-
ania danych:

analiza socjohistoryczna; audiowizualna dokumentacja tymczasowo rozwijających 
się ludzkich relacji, ze specjalnym uwzględnieniem naturalnie płynnego charakteru 
i dynamicznie negocjowalnych tożsamości, instytucji i grup społecznych13  

Gdyby Autorce ktoś wcześniej podpowiedział gdzie należy szukać, już nawet nie inspiracji do pla-
nowanego przez nią badania, ale gotowego modelu do przeprowadzenia tego badania, lub gdyby Autorka 
sama czytała prace z zakresu językoznawstwa antropologicznego, kulturoznawstwa, językoznawstwa tek-
stowego i stosowanego, zapewne już dawno temu natrafiłaby na prace, które ustrzegłyby ją przed popeł-
nieniem naukowego falstartu.

Powszechnie przyjmuje się, że dzieła naukowe są wiarygodne. Dzieje się tak, ponieważ badacze, 
między innymi, spędzają mnóstwo czasu i energii na sprawdzeniu rzetelności źródeł swoich informacji 
i sami tworzą swoim dziełem kolejne źródło informacji. Przy tak licznych brakach rozprawy, z którą ma 
czytelnik tutaj do czynienia, i to brakach które powtarzają się bezustannie w całym tekście pracy, rozpra-
wa ta po prostu przestaje być wiarygodna, a tym samym przestaje być dziełem naukowym, bowiem te 
z definicji muszą być wiarygodne.

Od pracy naukowej składanej we wszczętej procedurze na stopień doktora habilitowanego należy 
oczekiwać zdecydowanie więcej samodzielnych komentarzy oraz odautorskich polemik również z naj-
nowszymi źródłami bibliograficznymi, a tego również wyraźnie brakuje, gdyż Autorka do najnowszych 
prac ze zgłębianej przez siebie dyscypliny po prostu nie dotarła, co wyraźnie zauważyć można w każdym 
rozdziale oraz bibliografii recenzowanej rozprawy. 

12 Duranti, Alessandro (2003: 333) cyt. również [w:] Chruszczewski, Piotr P. (2011: 151).

13 Na podstawie opracowania Alessandro Durantiego (2003: 333) cyt. [w:] Chruszczewski, Piotr P. (2011: 151).
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Ponadto, bez skrupulatnie sprawdzonych, dokładnie opisanych i systematycznie ułożonych źródeł 
z których się korzysta nie może być mowy o dziele naukowym. W tym wypadku możemy ewentualnie 
mówić o pracy niedokończonej, o pracy niesprawdzonej, o pracy opublikowanej zdecydowanie przed-
wcześnie. 

Zrozumienie meritum wywodu zmieszczonego w pracy Emilii Wąsikiewicz-Firlej, bardzo utrud-
niają liczne błędy merytoryczne, logiczne, techniczne i bibliograficzne.

W świetle tego, co zostało powiedziane powyżej, ocenić należy książkę Pani Emilii Wąsikiewicz-
-Firlej jako pracę, która nie skupia się na badaniach teoriotwórczych, lecz na badaniach materiałowych, 
które mogą być traktowane tylko jako przyczynek do rozwoju uprawianej przez Autorkę gałęzi języko-
znawstwa, ale nie są na pewno, znacznym wkładem w rozwój badań językoznawczych. 

Co więcej, w swojej pracy Autorka przekracza pewną granicę jakości, poza którą jej tekst i jej bada-
nia stają się dla mnie niewiarygodne. 

Podsumowując, według mnie oceniana rozprawa nie stanowi żadnego istotnego wkładu w rozwój 
językoznawstwa, ponieważ:

• nie wnosi do nauki istotnych treści badawczych;
• główne założenie pracy już zostały opracowane kilkanaście lat wcześniej przez kogo innego;
• nie jest pracą teoriotwórczą (mimo tego, że aspiruje do teoriotwórczości) oraz nie formułuje 

żadnych istotnych problemów badawczych;
•  nie wzbogaca metodologicznie warsztatu współczesnego językoznawstwa, ponieważ jest nie-

zwykle niespójna metodologicznie;
• jest pracą nieuporządkowaną, w  której aż roi się od różnego rodzaju błędów technicznych 

i nieścisłości bibliograficznych.
Z uwagi na to, że sam prowadzę badania interdyscyplinarne oraz od lat sprawuję opiekę nad wielo-

ma badaczami, prowadzącymi tego typu badania, wiem z jaką ostrożnością należy to robić i jak dokładnie 
należy zapoznawać się z  literaturą, szczególnie z  literaturą z  zakresu dyscyplin, które są dla nas nowe, 
lub których elementy chciałoby się połączyć na niespotykaną dotąd modłę. W tym względzie rzadko 
kiedy można mieć pewność, że nie wyważamy już dawno otwartych drzwi i nie odkrywamy już dawno 
zbadanych zjawisk. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że brak znajomości aktualnego stanu badań 
w jakiejkolwiek dyscyplinie, w którą byśmy się nie zagłębiali, w zasadzie uniemożliwia właściwe usytu-
owanie prowadzonego przez nas badania, a tym samym często może lokować je na peryferiach nauki, jeśli 
nie narażać na ośmieszenie. Niektórzy badacze mają skłonność do mylenia badań interdyscyplinarnych 
z przypadkowo łączonymi elementami różnych dyscyplin pochodzących z wielu obszarów wiedzy. Żeby 
tego uniknąć ważne jest zachowanie ostrożności w sądach i pokory w wyznaczanych kierunkach działań.

Na marginesie należy dodać, że zlecanie przygotowania recenzji wydawniczej książki, którą się 
później przedstawia jako swoje główne osiągnięcie naukowe osobie, z którą się pozostaje w bliskich re-
lacjach badawczo-naukowych (dla przypomnienia: sześć wspólnych artykułów, jeden wspólnie napisany 
rozdział, pięć wspólnie zredagowanych książek) oraz organizacyjnych (wspólna organizacja czterech se-
minariów) ociera się, co najmniej, o brak zrozumienia zasady fair play w nauce. Swoją drogą dziwić się 
należy drowi hab. Hadrianowi Lenkiewiczowi, prof. UG, że mając to wszystko w pamięci i w dorobku, 
zdecydował się przyjąć do wykonania zlecenie takiej recenzji wydawniczej. Dziwię się też Wydawnictwu 
Naukowemu UAM, które nie zadbało o  to, żeby nie publikować tak bardzo niedopracowanego tekstu 
książki. 
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Gdyby łaskawy Czytelnik tej recenzji miał już zupełnie zwątpić w tej chwili w polską naukę, to nie 
rób tego, drogi Czytelniku, nie należy się smucić, bowiem dwóch na trzech recenzentów14 oraz wszyscy 
opiniodawcy15 uznali tę książkę za istotny element „znacznego wkładu w  językoznawstwo”, a Wydział 
Neofilologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zadbał o happy end tej opowieści, na-
dając Autorce recenzowanej rozprawy stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, o czym 
była uprzejma zawiadomić mnie osobiście Pani Dziekan16. Oczywiście grzeczność nakazuje pogratulo-
wać Pani Dziekan tego osiągnięcia Wydziału, ale czy jest się z czego cieszyć? 
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