
 

 

Dr hab. Zofia Kolbuszewska, Prof. UWr 

Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej 

Instytut Filologii Angielskiej 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

 

 

 

Recenzja  

rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku  

naukowego, dydaktycznego, administracyjnego i popularyzatorskiego  

dra Stankomira Nicieji 

 

 

 

Dr Stankomir Nicieja przedstawił do oceny wybrane pozycje dorobku naukowego, listę 

osiągnięć dydaktycznych, administracyjnych i popularyzatorskich po uzyskaniu stopnia 

doktora, oraz obszerny, bardzo dobrze skomponowany autoreferat świadczący o umiejętności 

oceny własnego rozwoju jako naukowca, dydaktyka i aktywnego uczestnika społeczności 

akademickiej w uczelni macierzystej oraz na świecie, promującego Uniwersytet Opolski i 

współorganizującego współpracę uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi. 

1. Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Jako rozprawę habilitacyjną dr Nicieja przedłożył wydaną w 2018 roku przez wydawnictwo 

Peter Lang monografię pt. Lessons from the East: Representations of East Asia in 

Contemporary Anglophone Films and Novel. Monografia jest sprawnie skomponowanym i 

użytecznym kompendium zbierającym stan badań nad przejawami orientalizmu w 

anglojęzycznych przedstawieniach Azji Wschodniej. Habilitant prezentuje panoramę 
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historycznych transformacji wizerunku Dalekiego Wschodu od czasów średniowiecznych 

relacji z wypraw do Chin do postmodernistycznych przedstawień Azji wschodniej w powieści 

i filmie. Posługując się żywym stylem i potoczystą angielszczyzną oraz demonstrując swadę 

wytrawnego krytyka filmowego, habilitant zapoznaje czytelnika z szerokim wachlarzem 

zagadnień i zgrabnie przeprowadzonych zwięzłych analiz omawianych tekstów i filmów. 

Monografię dra Nicieji określiłabym jako sprawnie skonstruowane wprowadzenie do tematu 

przemian perspektywy orientalistycznej w przedstawieniach kontaktów anglojęzycznego 

Zachodu z Dalekim Wschodem i wynikających z tych kontaktów transformacji wizerunku 

Azji wschodniej w zachodniej literaturze i mediach. Jest to problematyka szeroko 

dyskutowana w środowiskach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych, lecz raczej 

rzadko rozważana w Polsce, i trochę szkoda, że monografia dra Nicieji ukazuje się po 

angielsku.  Dla polskiego czytelnika książka habilitanta wydana po polsku byłaby cennym i 

pożytecznym źródle podstawowej wiedzy o kontekście filozoficznym, społecznym, 

politycznym i ekonomicznym pojawiających się w zachodniej kulturze przedstawień Chin, 

Tajwanu, Tybetu, Korei i Wietnamu. 

Zaopatrzona w bogatą bibliografię świadczącą o bardzo dobrym rozpoznaniu stanu badań, 

rozprawa habilitacyjna dra Nicieji posiada starannie przemyślaną i przejrzystą strukturę 

ułatwiającą czytelnikowi nawigację w bogactwie przytoczonego materiału. W modelowo 

rozplanowanym wprowadzeniu habilitant przedstawia cel i zamysł projektu badawczego i 

prezentuje swój warsztat badawczy.  

W rozdziale pierwszym habilitant omawia historię transformacji zachodnich wyobrażeń 

dotyczących Azji wschodniej jako Innego Europy, rozważa potęgę mitu Chin i jego 

użyteczności jako narzędzia krytyki struktur społecznych i ustroju w okresie Oświecenia, oraz 
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śledzi proces transformacji stosunku do Chin z sinofilii do sinofobii, omawiając powstanie 

pojęcia „żółtej rasy” jako symptomu tej zmiany.  

Rozdział drugi rozważa zmiany w wyobrażeniach nt. Chin i Japonii w okresie hegemonii 

Zachodu w XIX  i XX w., dyskutuje postać Fu Manchu jako wcielenie złego Azjaty i 

dyskutuje zróżnicowanie w traktowaniu państw Azji wschodniej przez Zachód spowodowane 

modernizacją Japonii wybijającej się na pozycję technologicznej potęgi. W tym rozdziale 

autor poświęca również uwagę zagadnieniu transformacji orientalizmu w techno-orientalizm. 

Omawiając skutki wysokiej waloryzacji kultury japońskiej jako przejaw przywłaszczenia 

przez zachodni orientalizm, dr Nicieja przytacza za Dominiką Ferens  historię sióstr Edith i 

Winnifred Eaton, których ojciec był Anglikiem a matka Chinką. Starsza siostra, Edith 

przyjęła kantoński pseudonim Sui Sin Far i w swoim pisarstwie pioniersko prezentowała 

pozytywny obraz amerykańskiego Chinatown, podczas gdy jej znacznie słynniejsza młodsza 

siostra przyjęła japoński pseudonim i została autorką niezmiernie popularnych powieści o 

Japonii. Tutaj chciałabym poczynić uwagę nieco pedantycznej natury: przez pomyłkę (choć 

konsekwentnie) na str. 74 autor przypisuje Edith imię Elizbeth. W rozdziale drugim habilitant 

omawia również ustrojowe przemiany w Chinach za czasów Mao i wojny kulturowe w 

Stanach Zjednoczonych i w Europie, w wyniku których przedstawiano Chiny zarówno jako 

utopię i dystopię.   

Rozdział trzeci omawia przeniesienie orientalistycznych projekcji na grunt polityki 

przedstawień płci kulturowej. Habilitant omawia tutaj wpływ popularnego gatunku 

filmowego i jego przemian na transformacje w sposobach konstruowania męskości w kulturze 

zachodniej. Dyskutując historię filmów z serii „Karate Kid”, dr Nicieja rozważa wyłonienie 

się postmodernistycznej, neoliberalnej, łagodnej wersji orientalizmu. W rozważanych w tym 
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rozdziale filmach obrazujących poszukiwanie pocieszenia w filozofii Wschodu w obliczu 

śmierci, orientalizm zostaje przeszczepiony na obszar prywatnych doświadczeń jednostki. 

 Rozdział czwarty poświęcony jest rozważaniom dotyczącym orientalizmu wyobrażeń 

Dalekiego Wschodu jako utopii, konstruowanych jako narzędzie krytyki zachodniego 

materializmu i wykorzenienia, oraz jako dystopii – zabiegu demonstrującego rozpad 

zachodniej cywilizacji w obliczu rozkwitu ekonomicznego i technologicznego krajów 

azjatyckich. W tym rozdziale habilitant ze swadą krytyka filmowego omawia film Ridleya 

Scotta „Blade Runner” i jego kulturowe i artystyczne dziedzictwo, przechodząc w następnym 

podrozdziale do dyskusji zjawiska whitewashing w sequelu „Blade Runner 2049” jako 

zabiegu podyktowanego bardziej okolicznościami marketingowymi niż zachodnim 

orientalizmem.  

Rozdział piąty omawia tradycję opowieści orientalnej jako gatunku i dyskutuje współczesne, 

nie zawsze udane, próby przeciwdziałania orientalizmowi przez zastosowanie 

postmodernistycznego gatunku neo-orientalnego romansu. Gatunek ten charakteryzuje się 

wielogłosowością narracji, użyciem postaci, które okazują się duchami, oraz odwróceniem ról 

genderowych i stereotypów rasowych. W filmach takich jak „Lost in Translation” Sophii 

Coppoli, gra z perspektywą orientalistyczna polega na paradoksalnym odwróceniu ról, gdzie 

na tle orientalnej metropolii poszukiwanego ukojenia dostarcza uczestnikowi kultury Zachodu 

nie azjatycki duchowy przewodnik, lecz inny zagubiony podróżnik z Europy czy USA. 

Myślę, ze można tutaj dodać, że jeszcze innym aspektem gry Coppoli z orientalizmem jest 

usytuowanie zachodniego widza w roli Innego, wyalienowanego ze świata z którym 

konfrontuje go przedstawiona na ekranie japońska metropolia.  

Jako czytelniczka uwrażliwiona przez dra Nicieję na subtelności, ambiwalencje i 

transformacje kluczowego narzędzia teoretycznego zastosowanego przez habilitanta – pojęcia 
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orientalizmu wprowadzonego przez Edwarda Saida – odnoszę wrażenie, ze tytuł monografii 

wynika ze swoistej „nadkompensacji” w odniesieniu do orientalizmu. Ostatecznie książka 

poświęcona jest nie tyle lekcjom udzielonym Zachodowi przez Daleki Wschód, ile odczytaniu 

przez Zachód kontaktów ze Wschodem jako – nie zawsze chętnie akceptowanych – lekcji o 

sobie samym; co habilitant zresztą wielokrotnie zaznacza w tekście monografii (ale nie w jej 

tytule) Tytuł książki mógłby brzmieć “Lessons from the West Interpreting Its Own Readings 

of the East: Representations of East Asia in Contemporary Anglophone Films and Novel”, ale 

oczywiście daleko byłoby mu do zwięzłości i elegancji sformułowania przyjętego przez 

habilitanta. 

2. Ocena dorobku naukowego przedstawionego przez dra Stankomira Nicieję  

Na dorobek naukowy dra Nicieji po uzyskaniu stopnia doktora składają się: dyskutowana 

wyżej monografia, monografia nt. przedstawień Thatcheryzmu we współczesnej powieści 

brytyjskiej, współredagowane tomy zbiorowe (6), oraz publikacje w czasopismach 

zagranicznych (1) i polskich (1), liczne publikacje w tomach zbiorowych w kraju (15) i 

zagranicą (9); systematyczne uczestnictwo w konferencjach krajowych oraz licznych 

konferencjach międzynarodowych w Albanii, Serbii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii, Portugalii, Kanadzie, Turcji, na Tajwanie i w Korei; współorganizacja konferencji 

międzynarodowych na uczelni macierzystej.  

Oprócz monografii nt. przedstawień Azji wschodniej w anglojęzycznych powieściach i 

filmach, dr Nicieja przedstawił do wglądu i oceny: 1) opartą na rozprawie doktorskiej 

monografię wydaną w Opolu w 2010 r. pt. In the Shadow of the Iron Lady: Thatcherism as a 

Cultural Phenomenon and Its Representation in Contemporary British Novel; 2) zredagowaną 

przez siebie, Andrzeja Ciuka i Ryszarda Wolnego recenzowaną pracę zbiorową pt. Evil and 

Ugliness across Literatures and Cultures, wydaną w 2013 r. w Opolu, zawierającą teksty 
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proponujące bardzo różnorodne podejścia do analizy zjawiska zla i brzydoty; 3) zredagowany 

wspólnie z Ryszardem Wolnym tom zbiorowy pt. The Outlandish, Uncanny, Bizarre: 

Culture, Literature and Philosophy wydany w 2016 r. we Wrocławiu, zawierający ciekawe 

artykuły, cechujące się różnorodnością wyboru tematyki i zastosowania metodologicznych 

strategii, wśród których szczególnie zwracają uwagę teksty Tadeusza Rachwała, Jacka Mydli, 

Marzeny Keating, Barbary Braid i Daniela Broudy; 4) rozdziały w pracach zbiorowych 

wydanych w Polsce (4) i zagranicą (3); oraz 5) artykuł opublikowany  w czasopiśmie Ethos, 

wydawanym przez Instytut Jana Pawła II, KUL.  

Monografia autorstwa dra Nicieji pt. In the Shadow of the Iron Lady: Thatcherism as a 

Cultural Phenomenon and Its Representation in Contemporary British Novel, wydana w 

Opolu w 2010 r., bada doniosłość politycznych i społecznych konsekwencji thatcheryzmu 

jako historycznie i kulturowo osadzonego zjawiska i okresu transformacji Wielkiej Brytanii. 

Dr Nicieja bardzo kompetentnie dyskutuje w książce cała gamę przedstawień thatcheryzmu 

we współczesnej powieści brytyjskiej, powstałych jako reakcja na to zjawisko, jego krytyka i 

wyraz pogodzenia się ze zmianami w społecznych relacjach i osłabieniem społecznej 

solidarności w następstwie zmian wcielonych w życie przez Margaret Thatcher.    

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły w periodykach:  

Teksty przedstawione przez habilitanta do wglądu są sprawnie skonstruowanymi 

wypowiedziami świadczącymi o szeroko zakrojonych i ambitnych zainteresowaniach autora.  

Wraz z innymi tekstami (rozdziały w tomach i artykuły) wymienionymi przez dra Nicieję w 

spisie publikacji, układają się w przecinające się cykle. Cykle te krystalizują się wokół pojęcia 

utopii jako gatunku literackiego i społecznego projektu; kulturowych, społecznych, 

politycznych i artystycznych konsekwencji spotkania kultury Zachodu z kulturami Wschodu; 

transformacji współczesnej powieści angielskiej; oraz wizerunku Europy wschodniej w 
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tradycji literackiej i kulturze Zachodu. Ten ostatni temat habilitant podejmuje również w 

swojej  działalności popularyzatorskiej.  

Z porównania tytułów tekstów wskazanych na liście publikacji z zawartością rozdziałów 

przedstawionej do oceny monografii wynika, że w rozprawie habilitacyjnej dr Nicieja 

wykorzystał w jakiejś części materiał zawarty w niektórych z tych tekstów. Szkoda, że, za 

wyjątkiem jednej pozycji, habilitant nie zamieścił pod swoim nazwiskiem tytułów tych 

publikacji w bibliografii książki.  

W swoich artykułach i monografiach dr Nicieja demonstruje interdyscyplinarne podejście do 

badanego materiału. Warsztat habilitanta sytuuje się na skrzyżowaniu nowego historyzmu, 

genologii literackiej, historii idei, socjologii literatury i badań nad mediami. Dr Nicieja 

rozważa społeczne, ekonomiczne i polityczne konteksty powstawania literatury i rozwoju 

kinematografii, jak również społeczne struktury, konstrukcję bohaterów i ich działania w 

świecie przedstawionym omawianych utworów, wskazując na wzajemne metaleptyczne 

oddziaływanie kontekstu historycznego i konstrukcji literackich czy medialnych. 

3. Dorobek dydaktyczny, administracyjny i popularyzatorski 

Habilitant posiada wszechstronne doświadczenie dydaktyczne. Prowadził zajęcia dla 

studentów I-go i II-go stopnia w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego, literatury 

brytyjskiej, kultury i historii Anglii i Stanów Zjednoczonych; przygotował i prowadził zajęcia 

ze wstępu do badań nad filmem i na temat kultur cyfrowych; prowadził również kursy 

kulturoznawcze oraz interdyscyplinarny kurs nt. humanizacji medycyny dla studentów 

medycyny na kierunku lekarskim. Dr Nicieja prowadził seminaria licencjackie i magisterskie 

na Uniwersytecie Opolskim oraz występował jako recenzent prac licencjackich i 

magisterskich; podejmował opiekę nad doktorantami jako opiekun naukowy lub promotor 
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pomocniczy.  Pełniąc od 01.09. 2018 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii 

Angielskiej UO do spraw nauki i współpracy, habilitant ma możliwość przyjrzenia się   

problemom zarządzania jednostką naukowo-dydaktyczną z perspektywy zarówno lokalnej, 

administracyjnej, jak i globalnej – związanej z wymianami międzynarodowymi. Należy 

podkreślić, że habilitant jest pomysłodawcą i organizatorem oraz kierownikiem projektu 

Opole Summer University (2016-2018), szkoły języka angielskiego dla obcokrajowców, w 

której uczestniczyło ok. 60 studentów z Chin oraz Azji Centralnej. Od r. 2014 dr Nicieja 

również koordynuje oraz sprawuje nadzór nad programem nauczania języka chińskiego na 

wydziale Filologicznym UO, przy współpracy z Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej 

w Warszawie  

Dr Nicieja uczestniczy również w wieloaspektowej działalności popularyzatorskiej 

prowadząc coroczne warsztaty dla licealistów na Wydziale Filologicznym UO oraz 

współorganizując międzynarodową wymianę akademicką. Wielokrotnie pełnił rolę głównego 

organizatora obchodów Chińskiego Nowego Roku na Uniwersytecie Opolskim, którym 

towarzyszyły warsztaty, projekcje i wystawy. W ramach grantu Tajwańskiego Ministerstw 

Nauki i Technologii dr Nicieja wygłosił w 2017 r, wykłady na Tajwanie popularyzujące 

kulturę, literaturę i sztukę Polski i Europy Wschodniej, jak również dotyczące recepcji kina 

tajwańskiego w Polsce.  

4. Wniosek 

Zarówno przedstawiona rozprawa habilitacyjna jak i dotychczasowy dorobek naukowy, 

dydaktyczny, administracyjny i popularyzatorski dra Stankomira Nicieji dowodzą, że 

habilitant bezsprzecznie posiada wszystkie niezbędne kompetencje i zasługuje na przyjęcie w 

poczet samodzielnych pracowników naukowych. Habilitant przygotowany jest do rzetelnej 

pracy dydaktycznej ze studentami studiów pierwszego (studia licencjackie) i drugiego (studia 
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magisterskie) stopnia; uważam, również że dr Nicieja spełnia wymagania kompetencyjne i 

administracyjne stawiane wykładowcom sprawującym opiekę nad studentami studiów 

trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Bez wątpienia dr Nicieja jest przygotowany do 

podjęcie zadań i wypełnianie obowiązków wynikających z roli samodzielnego pracownika 

naukowego.  

Poczynione w niniejszej recenzji uwagi skłaniają mnie do stwierdzenia z całą stanowczością, 

że dr Stankomir Nicieja spełnia ustawowe wymogi stawiane habilitantom. Wobec 

powyższego postuluję wystąpienie do Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Opolskiego o nadanie doktorowi Stankomirowi Nicieji stopnia doktora habilitowanego.  

 

 

Zofia Kolbuszewska                                       Wrocław, 08. 05. 2019 r.  


