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 Zaprezentowany dorobek naukowy – pod względem charakteru i zasobności (por. statystyka 

publikacji  w Ankiecie oceny osiągnięć […]) zgodny z wymaganiami ustawowymi – oraz 

uzupełniające go rejestry osiągnięć organizacyjnych, ekspercko-recenzenckich, dydaktycznych i 

dotyczących współpracy międzynarodowej dają obraz ciągłej, a zarazem zróżnicowanej aktywności 

Kandydatki do profesorskiego tytułu. Jej bohemistyczny wizerunek intelektualny kształtował się 

począwszy od zainteresowań czeską prozą typu science fiction (problematyka doktoratu) i 

twórczością Milana Kundery w pierwszej fazie drogi badawczej, poprzez refleksję nad literaturą 

tworzoną przez Czechów w diasporze, aż do kwestii reprezentacji różnych kategorii obrazu świata 

w tekstach czy konwersji językowej oraz semantyki pierwiastka feministycznego we współczesnej 

poezji i prozie. Taka nieznacznie przez 29 lat zróżnicowana linia rozwojowa – z dominantą 

rozciągniętego etapu drugiego – jest po części pochodną zawodowej biografii dr hab. Joanny 

Czaplińskiej, w której praca stricte naukowa i uniwersyteckie obowiązki dydaktyczne przeplatały 

się z bardzo licznymi absorbującymi zadaniami eksperckimi, recenzenckimi oraz 

administracyjnymi wymagającymi zaangażowania w odrębne przedsięwzięcia, nie zawsze wprost 

powiązane z ukierunkowaniem własnych autorskich aktywów na nowe pola refleksji neofilologa. 

Wiąże się to również z niewielką skłonnością do formułowania wraz z upływem czasu pożądanych 

szerszych syntez badawczych. Całościowo widziany obszar zainteresowań Kandydatki, choć z racji 

podobnych czynników stosunkowo wąski i raczej zatomizowany w rozlicznych mikroanalizach, jest 

jednak w swych granicach spójny i ustrukturowany koncentrycznie, skupiając się wokół naczelnego 

motywu literatury emigracyjnej (zapoczątkowanego podczas pobytu na Uniwersytecie w 
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Oksfordzie) – stopniowo rozwijanego, rozgałęzianego oraz dopełnianego komplementarnymi 

elementami. Inne problemy (może jeszcze poza kompleksem spraw fantastyki oraz utopii) stanowią 

jego otoczkę, choć jednocześnie ich ujęcia świadczą o wysokich kompetencjach w zakresie oceny 

bardzo zróżnicowanych w wymiarach ideowo-artystycznym, chronologicznym i gatunkowym 

zjawisk współczesnej czeskiej literatury. Także w aspekcie objętościowym mamy do czynienia z 

dorobkiem znacznym. 

 Materiał przedstawiony do recenzji zgrupowany jest w takiej sytuacji w kilku bardzo 

czytelnych tematycznych kręgach. Pierwszy obejmuje kwestie wyrastające jeszcze z zagadnień 

rozprawy doktorskiej: różnych postaci fantastyki naukowej czy funkcjonowania kategorii 

(anty)utopii i dystopii w rzeczywistości tekstowej oraz obecnych w niej konstrukcji temporalnych. 

W okresie pohabilitacyjnym od problematyki tej stopniowo się odchodzi i jej śladem są po 2007 

roku jedynie pojedyncze, lecz otwierające po latach nową perspektywę poznawczą publikacje (np. I 

11, 12, 23 [czasop.] i częściowo I 45 [rozdz. w mon.] w Ankiecie oceny osiągnięć […]). Na tym tle 

nieco gruntowniej (przekrojowo) opracowane wydają się polskojęzyczne studia Fantastyczne 

„wycieczki” czeskich pisarzy głównego nurtu i Spotkanie z Obcym – fantazja, antycypacja, 

metafora. Mimo że można już o nim mówić w czasie przeszłym, jest to ważny segment w 

całokształcie naukowego opus, pozwalający uformować Autorce własną dykcję metodologiczną, 

którą odtąd charakteryzować będzie jednoczesna umiejętność operowania konstruktem 

teoretycznym i konkretem, przejrzystość wywodu oraz łatwość selekcjonowania przydatnych 

informacji historyczno- i krytycznoliterackich (na przykład wywodzących się z kontekstu 

socjologicznoliterackiego czy oglądu różnych modeli kultury literackiej w całym XX stuleciu). 

 Pierwszorzędny ciężar gatunkowy posiada krąg drugi – związany z poważną i wciąż 

trwającą próbą analizy, interpretacji, konfrontacji, waloryzacji, a nawet rewizji faktów i pojęć 

wplecionych w fenomen czeskiej literatury emigracyjnej. Największe natężenie tego rodzaju 

refleksji przypada na początkowe lata po habilitacji (z wstępnym przygotowaniem od ok. 2001 

roku), kiedy w ich obrębie znalazły się choćby wątki rozliczenia z rokiem 1968 i genem 

totalitaryzmu, aksjologii przestrzeni, roli periodyki, dualizmu czasu (narodowej i wychodźczej) 

kultury, statusu tożsamościowo-antropologicznego figury emigranta/nomady czy kategorii obcości 

kulturowej. Znaczące miejsce w tych ramach zaczyna się poświęcać zagadnieniom konwersji 

językowej autorów/podmiotów literackich oraz ich strategiom adaptacyjnym i bilingwizmowi (ok. 

10 tekstów – niektórych tematycznie na siebie zachodzących – ma taką orientację i pewne z nich 

omawiają takie problemy na szerszym tle komparatystycznym – I 41 czy 52 [rozdz. w mon.]). 

Ośrodkiem, z którego rozprzestrzenia się w dużym stopniu cała ta wiedza są dwie publikacje 

książkowe – monografia habilitacyjna (wydana przez Uniwersytet Szczeciński w 2006 roku, a 
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akcentująca między innymi motyw ciągłości piśmiennictwa na wychodźstwie) oraz korespondująca 

z nią – w stopniu ograniczonym, jak zapewnia Kandydatka w Autoreferacie) rozprawa Přidaná 

hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968 (2014) firmowana przez uniwersytet 

w Czeskich Budziejowicach i zasłużoną praską oficynę Academia. Ta ostatnia praca, zgłoszona 

jako główne osiągnięcie naukowe (choć pięć lat po jej wydaniu i z wyraźnym jednak wstecznym 

zwrotem tematycznym w stronę książki habilitacyjnej, do której z kolei materiału dostarczyły 

kwerendy grantowe z lat 2002-05), poprzednio omawiane sprawy w nieznacznym stopniu 

modyfikuje i poszerza o nowe nazwiska autorów. Dołączona doń bibliografia przedmiotowa 

ilustruje zaś zakres teoretycznych kontekstualizacji podejmowanych zagadnień: kwestie 

autotematyzmu, potoczności, stylów funkcjonalnych, tożsamości ponowoczesnej, konceptualizacji 

ojczyzny, inności/obcości w egzystencji emigracyjnej, interakcji i uczestnictwa w doświadczeniu 

kulturowym, prowokacji i parodii w dialogu społecznym oraz artystycznym, strategii 

kontestacyjnych czy utopizmu w myśleniu kolektywnym. Wszystkie z 15 niepowiązanych ze sobą 

części owej czeskojęzycznej monografii miały już swoje wersje pierwotne ogłaszane w okresie 

2002-12 (jedna stanowi pierwodruk wygłoszonego referatu), zatem mimo zebrania ich w jednym 

miejscu wygodniej jednak recenzentowi śledzić ewolucję myśli Autorki w oddzielnych tekstach 

uszeregowanych chronologicznie. Poza tym naprawdę istotnym novum w stosunku do dorobku 

powiązanego z awansem habilitacyjnym jest raczej tzw. drugie osiągnięcie naukowe, na które 

składa się cykl 14 artykułów na temat psychokulturowych oraz socjolingwistycznych uwarunkowań 

wspomnianej konwersji językowej wybranych zachodniosłowiańskich twórców i twórczyń. 

Przedstawione w Autoreferacie metodologiczne spoiwo komunikacyjnego spojrzenia na ich wybory 

(strategie „poszukiwania języka”, „dystansu”, „spojrzenia z zewnątrz”, „misji” i „bycia gdzie 

indziej”) uwiarygodniają spójność tego fragmentu dorobku i dowodzą jego przemyślanego 

budowania. Wyeksponowania w tym kontekście – prócz ponadczasowo inspirującej postaci Milana 

Kundery – wymaga wyjątkowe zainteresowanie twórczością ekscentrycznego psychologa-literata 

Jana Křesadly (rzetelny na jego temat artykuł czeskojęzyczny z 2009 roku) i znacznie młodszego 

Lubomíra Martínka, której dynamiczna i astrukturalna natura dostarcza piszącej o nich badaczce 

ciągłych dowodów na słuszność tezy o kulturalnym oraz językowym nomadyzmie podobnych 

autorów. Idiolekt „pisarzy-konwertytów” w ogóle należy jako problem naukowy do najciekawszych 

podejmowanych w całym dziele opolskiej bohemistki. Spośród przykładów czeskich (Jan Novák, 

Věra Linhartová czy Libuše Moníková) wybierała ona zwłaszcza takie, które unaoczniały sytuację 

interferencji wizji świata, a także dyskusji prowadzonej wokół ich kwalifikacji narodowej/etnicznej. 

W szczególności interesujące są passusy dotyczące historycznych „niewygodnych tematów”, które 

autorzy tacy próbują podejmować w imię edukacyjnej misji wobec otoczenia w swym nowym 
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środowisku. Solidnością argumentacji w tej części dorobku wyróżniają się teksty Wokół 

dwujęzyczności czeskich pisarzy emigracyjnych. Literatura jako transgresja, Strategie konwersji 

językowej – przypadki polskie, czeskie i słowackie oraz Konwersja językowa pisarzy pochodzenia 

środkowoeuropejskiego jako strategia komunikacji z literaturą większościową. 

 W granicach trzeciego (lub czwartego, jeśli oddzielić kwestię konwersji językowej od 

statusu samej literatury diaspory) kręgu tematycznego mieszczą się nieliczne publikacje z ostatnich 

lat zwiastujące zainteresowanie ideą/wizją historii w przekazie literackim. Należą tu wcześniejsze 

rozważania o „człowieku historycznym” Jana Patočki w relacji z tekstami artystycznymi (I 3 

[rozdz. w mon.]; z nimi też powiązane odczytanie dramatów Václava Havla w kluczu 

historiozoficznym – I 40), ale także o kategorii „dziejów alternatywnych” (tamże I 35 i 37) oraz  

symbolicznych figurach czeskiego losu i dylematach interpretacyjnych w odniesieniu do historii 

najnowszej (tamże I 27 i I 26 [czasop.]).  

 Widoczne są jeszcze dwie przestrzenie problemowe przyciągające uwagę dr hab. Joanny 

Czaplińskiej: w 6 publikacjach (I 25 [czasop.]; I 21, 45, 48, 50, 51 [rozdz. w mon.]) pojawia się 

mianowicie dialog z systemem interpretacyjnym literaturoznawczych „strategii feministycznych” –  

w świetle metaforycznych „figur losu”, wyznaczników płci/rodzaju, świadomości pisarek 

pogranicza kulturowego czy ich socjoetnicznej konfrontacji z obcością. Zagadnienia te w 

przeważającej części wpisują się w „twarde jądro” badawczej narracji Kandydatki o niestabilnym 

miejscu wędrującego podmiotu w zmiennych warunkach przestrzennych i historycznych. Na jej 

marginesie można wreszcie wyróżnić kilka prac dotyczących form postmodernistycznej groteski (I 

14 [czasop.], I 11, 18 [rozdz. w mon.]), choć wiążą się one głównie z komentarzem do autorskiej 

poetyki jednego, wskazanego już twórcy – Jana Křesadly. Na marginesach wszystkich 

wymienionych tu terytoriów badawczych sytuują się w końcu rozproszone pod względem 

tematycznym artykuły, które należałoby zakwalifikować do kategorii Varia – niemała ich część 

zlokalizowana jest w dorobku przedhabilitacyjnym, co świadczy o stopniowym krystalizowaniu się 

ostatecznej strefy preferencji badaczki. Poruszają one między innymi zagadnienia genologiczne, 

konstrukcji postaci, mistyfikacji literackich (bardzo dobre ich zestawienie zostało opublikowane w 

„Pamiętniku Słowiańskim”), kategorii eksperymentu i mitu, związków literackich czesko-polskich i 

kwestii recepcyjnych, mono-/policentryczności literatury narodowej, literackiego świadectwa 

obyczajowości (oryginalne Z kalendarza dobrze wychowanej czeskiej panny Anno Domini 1908), 

figury domu, drugiego obiegu wydawniczego/samizdatu, karnawalizacji (tu propozycja odczytania 

tekstu Hrabalowskiego) czy problemów geopoetyki (całkiem nowa publikacja anglojęzyczna). 

Uwagę zwraca – także w tym miejscu – bardzo szeroki ogląd różnorodnych manifestacji 

artystycznych, oferujący najczęściej (choć nie wyłącznie) oczom czytelnika jedno 
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charakterystyczne „autorskie zjawisko”, które poddane jest w ramach danego studium 

skondensowanej i zarazem trafnej prezentacji. Ma to też negatywne konsekwencje  w postaci 

pewnej monotonnej drobiazgowości podejścia do wieloaspektowej z natury materii wielu 

indywidualnych poetyk. Natomiast za najwartościowsze ze wszystkich wypunktowanych tu 

komponentów dorobku uznałbym przywoływaną wyżej serię publikacji powiązanych przewodnim 

motywem konwersji językowej – w korespondencji z wybranymi tezami zawartymi w (en bloc 

traktowanych) pracach okołohabilitacyjnych na temat istoty tożsamości pisarza emigracyjnego. 

Nawiasem mówiąc, ambicje porządkujące materiał „pograniczny” zauważalne są również w 

tytułach czterech tomów wieloautorskich, których opolska slawistka była współredaktorką w latach 

2004-10. 

 Dużą liczbę prac, które ukazały się drukiem uzasadnia bardzo aktywny udział w 

konferencjach naukowych (w niektórych okresach aż w 4-6 rocznie). Z łącznie 49 wygłoszonych na 

nich referatów (z tego po habilitacji 31) znaczna część stanowi zrąb niezbyt długich tekstów 

wydawanych następnie w stosownych edycjach zbiorowych i figurujących jako niezależne artykuły 

w części I ankiety [rozdz. w mon.]. Co prawda lakoniczny „miniformat referatowy” ciąży przez to 

nieco nad całością spuścizny wydawniczej Autorki, jednak trzeba przyznać że aż połowa (24) 

udokumentowanych wystąpień na wskazanych sympozjach miała miejsce w Czechach (reszta w 

Polsce i tylko jedno – w ubiegłym roku – we Włoszech).  

 Na uwagę zasługuje też praktyczna działalność od 2013 roku w dwóch redakcjach 

czasopism specjalistycznych (Opole, Ostrawa) oraz – mniej już absorbujące – członkostwo w 

radach naukowych trzech kolejnych (w tym prestiżowego „Česká literatura” [tamże wydany w 2010 

roku zajmujący w wymiarze teoretycznym artykuł], afiliowanego przy Akademii Nauk RCz). Jeśli 

chodzi o prace w ramach projektów badawczych, poza jednoosobowym własnym grantem 

habilitacyjnym (funkcja kierownika w latach 2002-05) wypada podkreślić udział w dwóch 

projektach polsko-czeskich (2010-11 i 2012-14, zatem oba już po habilitacji), z których drugi był 

realizowany w porozumieniu czterech ważnych uczelni i finansowany między innymi ze źródeł 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Z międzynarodowych programów niebadawczych z 

uczestnictwem Kandydatki warto wyróżnić koordynację działań w obrębie Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej i grantu dydaktycznego przydzielonego przez Fundusz Wyszehradzki. 

W podanym zestawieniu figuruje też 18 (15 po habilitacji) krótszych bądź dłuższych stażów 

zagranicznych (niemal wszystkie odbyte w Czechach). 

 Długi jest wykaz zobowiązań ekspercko-recenzenckich, z których wywiązywała się ona w 

okresie 2011-17 (prace ewaluacyjne w instytutach literatury i slawistyki z nominacji 

Przewodniczącego Akademii Nauk RCz; członkostwo w panelu ekspertów oceniających czeskie 
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jednostki naukowe) oraz 2007-17 (recenzje 35 bohemistycznych wniosków grantowych z Czech). 

W kraju była powoływana na funkcję recenzenta w 7 przewodach habilitacyjnych (w Czechach – 2) 

i 4 doktorskich (ponadto w przypadku 6 doktorantów czeskich; także 1 czeskiego stopnia profesora 

badawczego), wykonała 8 recenzji wydawniczych (monografii – połowa z nich ukazała się w 

Czechach; prócz tego miała miejsce podobna współpraca z periodykami). Z obowiązków 

administracyjnych w rodzimej uczelni przede wszystkim  godna podkreślenia jest – nadal pełniona 

w trudnej kadencji 2016-20 – funkcja dziekańska na Wydziale Filologicznym UO i tamże 

kierownictwo Zakładu Slawistyki Zachodniej i Południowej (zaś 2008-13 – również slawistycznej 

katedry przed jej reorganizacją). Do istotnych funkcji należą także aktualne przewodniczenie 

Radzie Naukowej Czeskiej Bibliografii Literaturoznawczej (wcześniej współorganizacja 

Konsorcjum Bohemistyki Literaturoznawczej) oraz członkostwo w Radzie Naukowej uniwersytetu 

w Czeskich Budziejowicach, a w przeszłości uczestnictwo w pracach rad literaturoznawczych 

Studiów Doktoranckich dwóch czeskich uczelni. Łącznie z członkostwem w Komisji 

Emigrantologicznej przy MKS daje to obraz niezwykle wszechstronnego zaangażowania 

organizacyjnego, zajmującego przecież często niebywale wiele czasu w porównaniu do zajęć wielu 

badaczy humanistów skoncentrowanych głównie (czy wręcz wyłącznie) na pracy naukowej. W 

związku z tym niedosyt budzić tu jednak musi brak nowej „nieodtwórczej” i stworzonej od podstaw 

monografii profesorskiej, która wykraczałaby poza problematykę habilitacyjną i mogłaby stanowić 

bardziej spektakularne zwieńczenie dotychczasowych wysiłków. Niezaniedbane pozostały sprawy 

kształcenia kadry naukowej – liczba 1 doktora (wypromowanego w 2017 roku) nie jest może 

imponująca, lecz wynika pewnie częściowo z późnego przydziału własnego seminarium 

magisterskiego (z danych wynikałoby że dopiero w 2010 roku i owocującego w sumie tylko 20 

magistrami) oraz specyfiki lokalnych warunków personalno-dydaktycznych. 2 kolejne przewody 

doktorskie podopiecznych bohemistek są otwarte. Poza krótkotrwałymi wykładami w Brnie i 

Ołomuńcu dr hab. Joanna Czaplińska prowadziła zajęcia głównie na własnej uczelni (z kolei przed 

rokiem 2007 – w Uniwersytecie Szczecińskim) i były to wykłady monograficzne (także dla 

doktorantów), kursowy przedmiot historycznoliteracki czy wąsko w większości sprofilowane 

wykłady slawistyczne. W ramach aktywności upowszechniającej wiedzę wymienione zostały 

konkretne inicjatywy związane z konkursami literackimi i przekładowymi oraz warsztatami dla 

uczniów, jak również organizacja cyklu konferencji „Symposium Opoliense”; odrębne osiągnięcia 

dotyczą prac przekładowych z języka czeskiego (po habilitacji 2) i drobnych publikacji 

popularnych, a także siedmioletnia współpraca z sekcją czeską radia BBC (przed habilitacją). 

 Obszerny i jasno ukierunkowany indywidualny dorobek, którego cechami dystynktywnymi 

są głębokie (także osobiste) zanurzenie w czeskiej rzeczywistości literackiej i literaturoznawczej, 
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upodobanie do wciąż słabo w bohemistyce przebadanych obszarów, wybór oryginalnych pól 

penetracji (konwersja językowa, literacki dyskurs emigracji czy problem związków „historia – 

teraźniejszość – u(dys)topia”) oraz wielorakie poświęcenie się sprawom życia naukowego 

pozwalają sądzić że wśród polskich znawców i popularyzatorów dwudziestowiecznej literatury 

czeskiej Kandydatka zajmuje miejsce charakterystyczne i godne szacunku ze względu na 

odkrywczość swych sądów w sferze nieostrej często dla humanistów problematyki, ciągłość 

konsekwentnie dokonanych wyborów badawczych i nie budzącą wątpliwości pracowitość. 

 

 W związku z przedstawioną argumentacją wnoszę o uznanie omówionego znacznego i 

spójnego dorobku naukowego (w tym dwóch głównych zgłoszonych osiągnięć w ramach 

dyscypliny literaturoznawstwo) oraz organizacyjnego i pozostałych form aktywności za elementy 

spełniające kryteria pozytywnej oceny sformułowane w aktualnej Ustawie o stopniach naukowych i 

tytule naukowym. Ze względu na potencjał przedstawionych publikacji, działalność w ramach 

projektów badawczych i wysoki stopień zaangażowania ekspercko-recenzenckiego, rozwiniętą 

indywidualną i instytucjonalną współpracę międzynarodową, a także wkład w proces organizacyjny 

nauki w konkluzji popieram wniosek o nadanie dr hab. Joannie Czaplińskiej tytułu naukowego 

profesora nauk humanistycznych. 

 

Katowice, 18 marca 2019     LMiodyński  

 

 

 


