
Załącznik 2 

AUTOREFERAT 
1. Imię i nazwisko: 

Sabina Giergiel 

2. Dyplomy i stopnie naukowe: 

• 2002. magisterium; specjalność, filologia słowiańska w zakresie filologii serbskiej 

(Uniwersytet Jagielloński) na podstawie pracy pt. Trylogia antropologiczna Borislava 

Pekicia. 

• 2006: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, stopień nadany 

przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie 

rozprawy doktorskiej pt. Zagadnienie obcości w prozie Borislava Pekicia. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

• W roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005 (jako doktorantka w ramach umów 

0 dzieło) prowadziłam zajęcia (ćwiczenia i konwersatoria) w Instytucie Filologii 

Słowiańskiej UJ. 

• W roku akademickim 2005/2006 zostałam zatrudniona jako asystent w Instytucie 

Filologii Słowiańskiej UJ. 

• Od października 2006 r. do chwili obecnej pracuję jako adiunkt w Katedrze Slawistyki 

Instytutu Filologii Polskiej UO (od 2013r. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa). 

Na kierunku Filologia Słowiańska prowadziłam wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, 

seminaria licencjackie oraz magisterskie (w roku akademickim 2010/2011). 

Prowadziłam również konwersatorium na kulturoznawczych studiach dziennych 

1 zaocznych. 

4. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

a. monografia autorska: 

Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie 

postjugoslowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 275. 
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b. Omówienie publikacji wskazanej w podpunkcie 4a: 

Książka Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie 

postjugosłowiańskiej stanowi rezultat kilkuletnich badań nad najnowszą literaturą 

powstałą na obszarze postjugosłowiańskim. Punktem wyjścia moich rozważań jest 

przekonanie, iż dyskurs pamięci, a zwłaszcza procesy związane zarówno z zapominaniem, 

jak i odtwarzaniem przeszłości okazują się szczególnie aktualne w momencie przełomu, 

który determinuje procesy konstruowania nowych (jednostkowych i zbiorowych) 

tożsamości, uruchamia mechanizmy (auto)identyfikacyjne i stymuluje tworzenie -

odmiennych od dotychczasowych - sensów. Tego rodzaju przełom na terenach byłej 

Jugosławii nastąpił w latach 90-tych, kiedy to miał miejsce rozpad wieloetnicznej 

wspólnoty i tworzenie na jej gruzach państw narodowych. Wydarzenia te ściśle łączą się -

w moim przekonaniu - z doświadczeniem utraty bezpieczeństwa ontologicznego (termin 

A. Giddensa), które szeroko rezonuje we współczesnej literaturze twórców z tego regionu. 

W swoich analizach pisarstwa czworga autorów pochodzących z krajów byłej 

Jugosławii (Miljenka Jergovicia, Davida Albahariego, Aleksandra Hemona i Daśy Drndić) 

nie opowiadam się za jedną, ściśle określoną metodą badawczą. Bliższy jest mi postulat 

pluralizmu metodologicznego, który pozwala na stosowanie wielorakich narzędzi 

w zależności od celu, jaki zostaje założony. Jednak najbliższa (wyraźnie obecna już w 

mojej pierwszej książce autorskiej [w bibliografii nr 2]) jest mi tradycja lektury 

hermeneutycznej, a zwłaszcza myśl P. Ricoeura, dla którego interpretacja jest 

objaśnianiem bycia w świecie. Moim rozważaniom patronuje również przekonanie, iż 

interpretacja tekstu literackiego jest ściśle związana z osobowością badacza. Sam tekst zaś 

jest zawsze uwikłany w kontekst, w którym powstaje (tekst literacki rozumiem jako 

pewien konstrukt kulturowy), jak i ten, w którym jest odczytywany (chodzi mi zwłaszcza 

0 fakt odbioru dokonywanego przez badacza pochodzącego z kultury innej, niż 

analizowany przez niego utwór). 

Pamięć będącą słowem-kluczem, przy pomocy którego porządkuję twórczość czworga 

autorów z obszaru postjugosłowiańskiego, traktuję szeroko. Interdyscyplinarne podejście 

do tej kategorii pozwala mi na korzystanie z myśli filozoficznej (zwłaszcza Ricoeura), 

narzędzi filologicznych (strategie narracyjne, kwestie [autojbiografii, genologia), czy 

rozważań poświęconych historii (ze szczególnym wyróżnieniem refleksji F. Ankersmita 

1 H. White'a). Te różnorakie inspiracje pomagają mi oświetlić z wielu stron twórczość 
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autorów pochodzących z Bośni, Serbii i Chorwacji, którzy debiutowali jeszcze w czasie 

istnienia wspólnego państwa. 

Pisarzy, któiym poświęciłam kolejne rozdziały (Jergovic - Chorwat pochodzący 

z Bośni, Albahari - Serb o żydowskich korzeniach, Hemon - Bośniak będący na 

emigracji w USA i Drndić - Chorwatka przez wiele lat mieszkająca w Serbii) 

charakteryzuje hybrydyczna tożsamość; ich istnienie można by nazwać bytowaniem 

pomiędzy światami, co jest jedną z przyczyn negatywnego odbioru, na jaki narażeni byli 

w swoich ojczyznach. Wynika to w sposób bezpośredni z ich sprzeciwu wobec 

mechanizmów wykluczania i procesów mających na celu odgórne narzucanie jednostce 

sposobu, w jaki powinna samą siebie definiować w nowych warunkach, zaistniałych po 

rozpadzie Jugosławii. Próbuję również pokazać, że od lat 90-tych wszyscy oni w swych 

utworach coraz więcej miejsca poświęcają doświadczeniu Historii, będącej w ich ujęciu 

siłą destrukcyjną determinującą losy bezbronnych jednostek (a na planie osobistym 

skutkującą np. wyborem emigracji, która wciąż jest [lub była] udziałem Albahariego, 

Hemona i Drndić). 

Interesuje mnie w sposób szczególny przestrzeń graniczna, w której styka się 

jednostkowe doświadczenie pisarza z jego literackim przetworzeniem wykreowanym 

w tekście prozatorskim. Twórcy dzieł poddawanych przeze mnie analizie, powołują do 

życia postaci, których doświadczenie życiowe jest w znaczniej mierze zbieżne z ich 

własnymi losami. Nie zawiązują oni jednak nigdy z czytelnikiem schematycznie 

pojmowanego paktu autobiograficznego, co staram się wykazać. Istnieją w tekście 

literackim raczej w formie rozproszonej; na kształt swoistego śladu. Ten właśnie 

niejednoznaczny status świata przedstawionego (wraz z niejednoznaczną pozycją 

narratora/bohatera) obecny w ich prozie starałam się pokazać poprzez konfrontację 

utworów fikcjonalnych i tekstów o nachyleniu autobiograficznym. Literatura, w której 

oba te plany się łączą traktowana jest przeze mnie jako jednostkowe świadectwo zmiany, 

jaka dotknęła rzeczywistość postjugosłowiańską w latach 90-tych i na początku XXI 

wieku. 

Analiza motywu pamięci w twórczości czworga autorów wraz z różnorakimi 

kontekstami, które kategoria ta ewokuje, pozwoliła mi także na uchwycenie istotnych 

podobieństw w ich widzeniu rzeczywistości (post)jugosłowiańskiej: sprzeciw wobec 

dyskursów oficjalnych, przywiązanie do tego, co jednostkowe, bunt wobec arbitralnego 

dzielenia świata na swoje i obce oraz praktyk wykluczania, świadomość istnienia 

w kulturze narodowej nieprzepracowanych, tragicznych wydarzeń z przeszłości itd. Moje 
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rozważania dowodzą, że istnieje organiczne podobieństwo w sposobie widzenia 

i odczuwania świata, zbliżona wrażliwość w pisarstwie wybranych przeze mnie twórców 

należących dziś do odrębnych narodów i mieszkających w różnych państwach. Bliskość ta 

- jak mi się wydaje - wynika z podobnego doświadczenia życia w wielokulturowej 

Jugosławii. Zamierzeniem moim było, by te podobieństwa znalazły swe odbicie w samej 

strukturze książki. Próbowałam to osiągnąć poprzez prowadzenie, obok tekstu głównego, 

wywodu uzupełniającego (umieszczonego w przypisach) i przywoływanie w nim 

powtarzających się u wszystkich interesujących mnie twórców tych samych motywów, 

spostrzeżeń i diagnoz dotyczących współczesności, aby w ten sposób uzyskać wrażenie 

narracji w swojej formie zbliżonej do struktury kołowej. 

Celem mojej książki było wskazanie na wybrane aspekty pamięci, obecne 

w twórczości pisarzy z byłej Jugosławii. Jednak - jak zaznaczam w zakończeniu 

monografii - moja książka nie wyczerpuje tej problematyki. Na użytek analiz wyróżniłam 

cztery figury pamięci, obecne w prozie, której poświęciłam swą uwagę, a zarazem 

patronujące następującym po sobie rozdziałom rozprawy. Są to kolejno: pamięć 

rozumiana jako spiżarnia, pamięć będąca ciężarem, pamięć jako rana i wreszcie pamięć 

stanowiąca fundament ocalenia. 

Pierwszy rozdział monografii poświęciłam twórczości Miljenka Jergovicia. 

Przywołuję w nim stosunkowo wczesne utwory prozaika, by za ich pośrednictwem 

wskazać na problematykę odzyskiwania podmiotowości za sprawą powrotu do przeszłości 

(w tym wypadku dzieciństwa, ale i młodzieńczych doświadczeń charakteryzujących całe 

pokolenie). Prywatyzacja historii (która w tekstach Jergovicia jest szczególnie mocno 

wyeksponowana) wynika ze sprzeciwu wobec odgórnie kreślonych jej wersji, a przekaz 

jednostkowy staje się - w moim przekonaniu - poświadczeniem własnego istnienia. 

W rozdziale drugim (któremu pod względem intelektualnym patronuje P. Ricouer, 

G. Agamben oraz E. Levinas) swoją uwagę skupiam na twórczości Davida Albahariego. 

Wybrane przeze mnie teksty analizuję w kontekście pamięci rozumianej jako brzemię. 

Równie ważne w tym fragmencie jest dla mnie spostrzeżenie o możliwej nieprzejrzystości 

jednostki, nierozpoznaniu siebie we własnych czynach (sformułowanie Ricouera), 

(tj. świadomości własnej niespójności, która w sposób nagły może się ujawnić, jak to 

zostaje opisane przez Albahariego). W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają 

filozoficzne rozważania dotyczące powiązań istniejących pomiędzy takimi pojęciami jak 

wiedza i widzenie. Kwestie związane z ciężarem/brzemieniem, wynikającym z pamięci 

o trudnych wydarzeniach z przeszłości są dla mnie niezwykle ważne w całej rozprawie. 

4 



Pozwalają mi one bowiem zwrócić uwagę na etyczne aspekty pamięci oraz problematykę 

odpowiedzialności i winy. 

Kolejna część książki podejmuje tematykę prozy Aleksandra Hemona, którą analizuję 

w kontekście melancholii (odwołując się zwłaszcza do tekstu Z. Freuda, rozważań 

A. Bielik-Robson, jak również książki M. Bieńczyka). Staram się pokazać, że w jego 

tekstach szczególne miejsce zajmuje problem postpamięci pojawiający się na kartach 

utworów za pośrednictwem przywoływania miejsc związanych z przeszłością rodziny 

(zarówno bohaterów, jak i samego pisarza). 

W ostatnim rozdziale uwagę poświęcam problematyce utworów Daśy Drndić, 

nazywanej przeze mnie strażniczką pamięci. Wskazuję na ich specyfikę, która związana 

jest z pogranicznym charakterem tworzonych przez autorkę tekstów. W rozdziale tym 

stawiam tezę, iż nieustanne problematyzowanie historii ofiar, powracanie do grup 

wykluczanych, stygmatyzowanych zarówno w przeszłości, jak i współcześnie (w tzw. 

wysoko rozwiniętych społeczeństwach) jest swego rodzaju działaniem zastępczym, 

zapośredniczonym zdawaniem relacji z własnych bolesnych doświadczeń, która w tej 

właśnie formie pozbawiona zostaje elementów ekshibicjonizmu. Za sprawą opowieści 

bohaterów (i o bohaterach) autorka próbuje oswajać własną traumę. Należy podkreślić, że 

w prozie wszystkich twórców, których teksty poddaję analizie wyraźnie obecny jest 

komponent etyczny, jednak w pisarstwie Drndić nabiera on szczególnego znaczenia. 

Moim zdaniem pisze ona nieustannie tę samą opowieść, powracając do tych samych 

motywów, powiązanych z obsesją pamiętania (którą za J. Tokarską-Bakir określam 

mianem kornika pamięci) i cierpieniem. Są one szczególnie ważne w kontekście 

Holokaustu, będącego stałym punktem odniesienia w pisarstwie chorwackiej autorki. 

Dawanie świadectwa - w jej przekonaniu - jest ściśle powiązane z odpowiedzialnością 

a zatem staje się obroną przed zapomnieniem/utratą. Rozdział ten uznaję za najciekawszy 

fragment mojej książki. 

Twórczość pisarzy, którym poświęciłam swe rozważania, od kilku lat sytuowała się 

w centrum moich zainteresowań, jednak w tekstach, które powstawały przed 

opublikowaniem książki nie pojawiała się kategoria będąca nadrzędną w monografii, 

a mianowicie pamięć. Podczas pracy nad artykułami, ukazującymi się sukcesywnie 

w ostatnich latach na łamach polskich czasopism (nr 9, 10, 11, 14, 21), zaczęłam 

zauważać obecność w ich pisarstwie pewnych powtarzających się tematów i motywów. 

Należą do nich takie egzystencjalne kategorie jak: wina, odpowiedzialność, trauma, utrata, 

świadectwo, postpamięć, tożsamość czy wspomniana prywatyzacja historii, które stały się 
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motywami przewodnimi moich rozważań. Wszystkie one zaś na wielu poziomach łączą 

się z dyskursem pamięci, który jest istotnym kluczem do interpretacji twórczości każdego 

z nich. 

Pisarstwo czworga prozaików starałam się ponadto umieścić w szerszym kontekście 

(nie tylko bałkańskim, lecz [środkowo]europejskim). Wychodzę bowiem od przekonania, 

że literatury południowosłowiańskie kojarzone są najczęściej ze swoiście pojmowaną 

egzotyką, „bałkańskością", będącą zwykle kategorią stygmatyzującą. Stoję jednak na 

stanowisku, że problemy poruszane w twórczości sytuującej się w centrum mych 

zainteresowań, dowodzą, że (przynajmniej) pewien odłam współczesnej literatury 

z krajów byłej Jugosławii doskonale wpisuje się w korpus tekstów określanych za pomocą 

— dość trudnej do zdefiniowania, a jednocześnie posiadającej swą wyraźną specyfikę -

kategorii: literatura Środkowej Europy. Za sprawą glokalnego podejścia, wyraźnie 

obecnego w mojej książce (na co zwróciła uwagę recenzentka wydawnicza prof. UAM 

dr hab. Magdalena Koch), w którym temu, co lokalne (pochodzenie, dorastanie 

w socjalistycznej Jugosławii, a następnie doświadczenie rozpadu i utraty) towarzyszy 

kontekst globalny (problematyka Holokaustu, spuścizna totalitaryzmów XX wieku, 

upadek tzw. wielkich narracji), twórczość wybranych przeze mnie pisarzy uwolniona 

zostaje od doraźności i piętna „głosu z Bałkanów", a w konsekwencji usytuowana 

w szerszych - niż tylko geopolityczne - ramach. 

Należy raz jeszcze zaznaczyć, że moja monografia częściowo opiera się na 

publikowanych wcześniej tekstach lub też wystąpieniach konferencyjnych (nr 4). 

Wszystkie one (oprócz artykułu poświęconego Jergoviciowi, w którym naniosłam jedynie 

drobne poprawki, w bibliografii nr 5) zostały gruntownie przeredagowane, znacząco 

rozbudowane i wzbogacone o rozważania dotyczące kluczowych dla monografii kwestii. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych: 

Opublikowałam około 30 pozycji naukowych (po obronie doktoratu łącznie 

18 artykułów), w tym dwie monografie autorskie. Byłam współredaktorką tomu 

zbiorowego pt. Od banity do nomady (nr 3). Moje prace naukowe ukazywały się 

w czasopismach wysoko punktowanych i ważnych dla dyscypliny, którą reprezentuję, 

takich jak: „Pamiętnik Słowiański", „Slavia Meridionalis", „Studia Slavica", 

„Porównania". 

Praca magisterska, którą obroniłam w 2002 r. poświęcona była 

fantastycznonaukowym utworom Borislava Pekicia. Mój debiut naukowy ukazał się 
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w 2003 r. w numerze tematycznym (dotyczącym autobiografii) „Pamiętnika 

Słowiańskiego" (Pisarz i jego dziennik. Dyskurs autobiograficzny w prozie Borislava 

Pekicia, „Pamiętnik Słowiański" 2003, t. LIII, z. 2). Dowodem trwałej fascynacji 

twórczością tego pisarza jest moja rozprawa doktorska, w której przedstawiłam 

problematykę wszystkich prozatorskich dzieł Pekicia w perspektywie zagadnienia 

obcości. Obszerna praca, którą przygotowałam pod kierunkiem prof, dr hab. Marii 

Dąbrowskiej-Partyki, spotkała się z uznaniem recenzentów: prof, dr hab. Juliana 

Kornhausera z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof, dr hab. Barbary Czaplik-Lityńskiej 

z Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2005 prace nad rozprawą doktorską prowadziłam 

w ramach projektu badawczego promotorskiego nr 0093, finansowanego przez KBN. 

Obrona doktoratu odbyła się w lipcu 2006 r. 

Warto ponadto nadmienić, że mój doktorat (w formie książkowej opublikowany przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego pt. Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia 

w 2008 r.) był pierwszą na gruncie polskim monografią poświęconą twórczości Pekicia. 

Stanowiła ona próbę przedstawienia obszernego i zróżnicowanego gatunkowo dorobku 

serbskiego pisarza jako integralnej całości, w której obok pytań dotyczących specyfiki 

serbskiej kultury narodowej obecne są diagnozy kondycji współczesnej cywilizacji. Już 

w pracy doktorskiej krystalizowały się moje zainteresowania badawcze, które do dnia 

dzisiejszego warunkuje przekonanie, że literatura jest działaniem o charakterze 

filozoficznym i stanowi szczególną formę odpowiedzi na pytania o doniosłym znaczeniu 

egzy stencj alnym. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałam jeszcze dwa teksty poświęcone 

twórczości Pekicia. Jeden z nich został przeze mnie włączony do rozprawy doktorskiej, 

a następnie znalazł się w mojej monografii jako jej rozdział (Cywilizacja jako machina 

samoalienacji. Rozważania na marginesie Atlantydy Borislava Pekicia, „Pamiętnik 

Słowiański" 2006, t. LVI, z.l). Niektóre fragmenty rozprawy opublikowałam jako 

oddzielne artykuły przed ukazaniem się książki (nr 15, 19, 22). 

Po obronie doktoratu, na prośbę wdowy po Pekiciu, która zajmuje się spuścizną po 

pisarzu, przygotowałam komunikat dotyczący problematyki prezentowanej w mojej 

rozprawie. Tekst ten ukazał się w 2007 r. w serbskim roczniku „Anali Borislava Pekića". 

Tezy w nim przedstawione spotkały się w Serbii z zainteresowaniem, w rezultacie czego 

w 2008 r. zostałam zaproszona na konferencję organizowaną przez belgradzki Instytut 

Literatury i Sztuki, która była poświęcona poetyce tego prozaika. Mój referat został 

opublikowany w języku serbskim w tomie pokonferencyjnym (nr 17), a następnie 
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w rozszerzonej wersji wydany został również w Polsce (nr 12). Twórczość serbskiego 

pisarza do dnia dzisiejszego jest trwałym punktem odniesienia w moich rozważaniach. 

Fascynacja jego tezami dotyczącymi literatury popularnej (wg niego w sposób najbardziej 

adekwatny diagnozującej bolączki współczesnego świata) zaowocowała artykułami, 

w których starałam się pokazać obecność treści filozoficznych w tych książkach Pekicia, 

które pod względem gatunkowym można usytuować w obiegu niskim (nr 8 i 13). Jestem 

również autorką tekstu poświęconego wykorzystaniu groteski przez Pekicia 

w konstruowaniu postaci maszyn w jego utworach science-fiction. Ukazał się on w tomie 

tworzonym przez międzynarodową grupę naukowców (autorzy z Serbii, Polski, Rosji 

i Ukrainy), dotyczącym problematyki ciała w literaturze fantastycznonaukowej Słowian 

(nr 7). 

Przez pewien czas moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół 

zagadnień związanych z literaturą emigracyjną. Na temat literatury 

południowosłowiańskiej diaspory opublikowałam dwa artykuły (nr 6 i 16). W pierwszym 

z nich pokazuję, że powojenna emigracja (po drugiej wojnie światowej) z terenów 

Jugosławii (a zwłaszcza jej zaplecze ideologiczne) jest negatywnym punktem odniesienia 

dla pisarzy średniego pokolenia z Serbii i Chorwacji, którzy sami w ostatnich 

dziesięcioleciach ze swych ojczyzn wyjechali. W drugim zaś starałam się wskazać na 

odmienne (niż w Polsce) konotacje terminu emigracja w Serbii i niejednoznaczności, 

jakie wynikają z prób przełożenia na obszar postjugosłowiański tez autorów zajmujących 

się polską literaturą emigracyjną. 

Owocem tych zainteresowań był finansowany przez Fundusz Wyszehradzki projekt 

Literatury emigracyjne krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich po 

1945 г., który współtworzyłam razem z prof. UO dr hab. Joanną Czaplińską (będącą jego 

kierownikiem). W ramach projektu przez kolejne trzy lata (2009/2010 do 2011/20012) 

prowadziłam konwersatoria poświęcone południowosłowiańskiej literaturze emigracyjnej. 

W ramach grantu na Uniwersytecie Opolskim gościliśmy badaczy z państw należących do 

Grupy Wyszehradzkiej (łącznie 15 osób z Czech, Słowacji i Węgier), którzy prowadzili 

wykłady dla studentów Instytutu. Aktualnie, wraz z Joanną Czaplińską, przygotowuję 

monografię poświęconą literaturze emigracyjnej Słowian Zachodnich i Południowych, 

w której znajdą się fragmenty (dotąd nietłumaczonych na język polski) tekstów pisarzy 

emigracyjnych, wraz z artykułami poświęconymi ich twórczości. 

Od 2009 r. jestem członkiem komitetu organizacyjnego cyklicznych 

międzynarodowych konferencji organizowanych przez Katedrę Slawistyki UO (Symposia 
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Opoliensia). Ponadto od początku mojej kariery naukowej publikuję recenzje, przede 

wszystkim książek naukowych, polskich i serbskich. Należy nadmienić, że jedna z nich 

ukazała się w serbskim czasopiśmie „Sveske". 
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