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Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr Wiesławy Chyżyńskiej  

Die Entwicklung des deutschen medizinischen Fachwortschatzes im 19. und 

20. Jahrhundert 

 

 

Napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Wiktorowicza rozprawa doktorska  

podejmuje ważny i aktualny temat z zakresu językoznawstwa specjalistycznego i tym 

samym wpisuje się w szersze badania nad niemieckim słownictwem fachowym z zakresu 

medycyny czasowo lokalizowanymi w wieku  XIX i XX. i  stanowi systemowy opis 

wybranego obszaru niemieckiego słownictwa fachowego  ze szczególnym 

uwzględnieniem chirurgii.   

Obszerną, liczącą 524 strony rozprawę rozpoczynają dwa rozdziały wprowadzające, 

zawierające przedstawienie celu i struktury pracy, jak również prezentację głównych 

dokonań dotychczasowych badań językoznawczych, związanych z obszarem języków 

specjalistycznych. Wychodząc od tezy, że niemieckie słownictwo fachowe z zakresu 

medycyny podlegało szczególnie w przeciągu dwóch ostatnich stuleci nieustającym 

wynikającym z dynamicznego  rozwoju medycyny, jakościowym i ilościowym zmianom, 



 

 

będących  podstawą  nowych mechanizmów kulturowo-językowych, znajdujących swe 

odzwierciedlenie w nowo kreowanym słownictwie medycznym Autorka słusznie 

podkreśliła, że moment wprowadzenia nowych fachowych pojęć z tego zakresu  był 

poprzedzony procesem innowacji systemowych w obrębie medycyny jako samodzielnej 

dziedziny naukowo-badawczej. Przedstawione przykłady unaoczniają samo zjawisko 

tworzenia odpowiedników językowych na określenie konkretnych zabiegów medycznych. 

W rozdziale pierwszym rozprawy został ponadto przedstawiony korpus badawczy, będący 

podstawą analizy lingwistycznej słownictwa z zakresu chirurgii. Należy podkreślić, że 

pozyskany materiał językowy powstał w oparciu o obowiązujące z początkiem XIX wieku 

podręczniki z zakresu chirurgii,  jak również teksty uwzględniające nowe pojęcia z tego 

zakresu. Autorka stwierdziła, że znaczne rozszerzenie badań naukowych z zakresu 

medycyny poskutkowało wprowadzeniem nowych terminów badawczych i tym samym 

rozszerzyło fenomen badań leksykalnych z nimi związanych.  

W rozdziale drugim został przybliżony stan badań nad językami specjalistycznymi. 

Wychodząc od definicji samego terminu Doktorantka nawiązała do obrazu historycznej 

prezencji języków specjalistycznych wykazując się dobrą znajomością literatury 

przedmiotu z tego zakresu, wypunktowała wszystkie cechy funkcjonalne języków 

specjalistycznych, powołując się między innymi na opracowania takich autorów jak Silke, 

Roelke, Hoffmann. Należy zauważyć, że w rozdziale zostały opisane wszystkie 

najważniejsze mechanizmy rozwojowe z zakresu słowotwórstwa i leksyki specjalistycznej. 

W dalszej części rozdziału  (II.2 ) Autorka przybliżyła najważniejsze informacje o języku 

specjalistycznym medycznym. Szczegółowo zostały wyszczególnione geneza i środki 

słowotwórcze, aktywizowane w procesie kreowania leksyki z zakresu medycyny. 

Wyszczególniony został inwentarz morfologiczny wyrazów z zakresu badanej dziedziny. 

Tym samym przedstawione zostały systemowo wszystkie możliwości w ramach 

słowotwórstwa niemieckiego uruchamiane w procesie budowania słownictwa 



 

 

medycznego. Nie mogło zabraknąć oczywiście w opisie wpływu słownictwa obcego. 

Medycyna należy do tych dziedzin nauki, które szeroko korzystają z zasobów obcego 

słownictwa od najdawniejszych wieków. Tym samym terminologia medyczna ma w wielu 

aspektach charakter uniwersalny i międzynarodowy. Począwszy od greki i łaciny, które na 

stałe wpłynęły na słownictwo niemieckie  z zakresu medycyny. Łacina pozostawała 

praktycznie do XIX wieku językiem dyskursu naukowego na poziomie uniwersyteckim. 

Autorka wyodrębniła ponadto etymologicznie późniejsze wpływy  języka francuskiego, 

odpowiednio do znaczącego rozwoju badań klinicznych we Francji od schyłku XVIII wieku i 

w XIX czy w już w mniejszym stopniu języka włoskiego.  

Dużo uwagi poświęciła Autorka omówieniu wszechobecnego wpływu języka angielskiego. 

Tym samym nawiązała do innych badań lingwistycznych podejmujących temat zakresu 

wpływu języka angielskiego na niemiecki, obecności anglicyzmów w najróżniejszych 

obszarach słownictwa niemieckiego. Fenomen nasilających się wpływów języka 

angielskiego ma swój początek bezpośrednio po II wojnie światowej. Szczególnie w 

obrębie języków specjalistycznych w związku z dynamicznym rozwojem badań naukowych 

i gospodarki w USA wobec faktu obniżenia rangi niemieckiego języka naukowego język 

angielski przyjął rolę międzynarodowego języka komunikacji naukowej. Doktorantka 

zwróciła uwagę na nasilającą się obecność anglicyzmów w języku medycznym szeroką 

falą zalewających wszelkie dziedziny medycyny: od określeń na nowe zjawiska fachowe, 

wynikające z innowacji i rozwoju myśli naukowej, nie mających ekwiwalentów w 

niemczyźnie, określenia sprzętów i urządzeń medycznych po określenia nowych zabiegów 

medycznych, zwiastujących postęp w medycynie.   

Ta część pracy, także rozdział III z obszernym opisem historycznym chirurgii jako 

szczególnej dziedziny z zakresu medycyny z wyodrębnieniem jej specyfikacji i 

odzwierciedlającej jej rozwój terminologii ma bardzo dużą wartość naukowo-informacyjną i 

jej lekturę można by  zalecić jako obowiązujący materiał dydaktyczny dla studentów 



 

 

germanistyki w ramach językoznawczej specjalizacji z zakresu języka medycyny. Jest to 

jedyne dostępne dogłębne opracowanie słownictwa fachowego chirurgii, uwzględniające 

rozwój naukowy i związaną z tym konieczność kształtowania nowych pojęć i określeń.    

 

Na podkreślenie zasługuje również język rozprawy. Zrozumiały dla szerszego grona 

czytelników, zachowuje wszystkie walory języka naukowego.Zdaje się potwierdzać tezę, 

że jedynie bardzo dobre  opanowanie warsztatu badawczego i dogłębna znajomość 

literatury przedmiotu pozwalają w sposób jasny i przejrzysty formułować spostrzeżenia i 

wnioski. 

Część badawczą otwiera rozdział IV pracy, w którym Autorka dokonuje rzetelnej analizy 

blisko 300 leksemów.  Konsekwencja w doborze metodologii,  systemowa, uwzględniająca 

ich specyfikę  klasyfikacja, obejmująca strukturalne zmiany leksyki, te dotyczące  zmian 

historycznych, jak archaizmy, neologizmy, zjawisko zanikania członów leksemów, 

wreszcie rozszerzenie analizy o zapożyczenia czy prezentacja ewolucji znaczenia, jak 

również złożeń i form wyrazowych  o nie utrwalonej pozycji słownikowej dopełniają obrazu 

starannej, przemyślanej w szczegółach analizy naukowej wybranego zbioru słownictwa 

fachowego medycyny z uwzględnieniem odniesień historycznych    

Rozdział piąty z wnioskami końcowymi posłużył Autorce do ponownego zrekapitulowania 

treści rozprawy i jej założeń. Wobec tak bogatego materiału badawczego, rzetelnej analizy 

lingwistycznej pozostawia on pewne odczucie niedosytu, gdyż brak próby spojrzenia w 

przyszłość,  określenia na podstawie własnych badań i obserwacji tendencji rozwojowych 

leksykologii medycznej pozwala odnieść wrażenie, że nie do końca został wykorzystany 

ogromny potencjał badawczy rozprawy.  

Po zapoznaniu się z treścią rozprawy stwierdzam, że spełnia ona z nadmiarem 

wymagania opisane w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14. marca 



 

 

2003 roku i proponuję, by dopuścić panią Wiesławę Małgorzatę Chyżyńską do dalszego 

postępowania w toku  przewodu doktorskiego.  

 

                                                                           Maria Katarzyna Lasatowicz 

   

  

     

 

  

 

          

 

 

 


