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Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Sabiny Giergiel 

Przedmiotem oceny jest całokształt dorobku naukowego oraz rozprawa habilitacyjna 

dr Sabiny Giergiel. Ocenie polegają w szczególności osiągnięcia naukowe oraz istotna 

aktywność naukowa. 

Sylwetka naukowa i dydaktyczna: Habilitantka pracuje w Instytucie Polonistyki i 

Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. W ciągu dziewięciu lat pracy na stanowisku 

adiunkta prowadziła zróżnicowane zajęcia dydaktyczne o profilu slawistycznym, osiąga-

jąc wysokie oceny studentów i przełożonych. Z rzetelnie przygotowanych - dla 

recenzentów - materiałów wynika, że z sukcesem sprawowała opiekę nad studentami, nad 

Kołem Naukowym Slawistów, nad studenckimi sesjami naukowymi, zachęcając do 

rozwijania zainteresowań i ucząc popularyzacji wiedzy slawistycznej. Paralelnie do pracy 

dydaktycznej uczestniczyła w projektach naukowych, m.in. w ramach realizacji grantu z 

Funduszu Wyszehradzkiego; wraz z prof. UO dr hab. Joanną Czaplińską nawiązała 

współpracę z badaczami problematyki emigracyjnej, co skutkowało wymianą wiedzy, 

doświadczeń i kursów wykładowych. Udział w różnych projektach i stażach naukowych, 

praca w towarzystwach naukowych, praca dydaktyczna i organizacyjna (współorganizacja 

konferencji, koordynacja wydziałowych prac administracyjno-dydaktycznych) - to ważne 

doświadczenia formujące sylwetkę badaczki. Należy odnotować udział dr Giergiel w 

ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach slawistycznych. Autorka współpra-

cuje z różnymi wydawnictwami, czasopismami, ośrodkami naukowymi, nie ogranicza się 

do własnego środowiska naukowego. Uczestniczy w różnych projektach tematycznych. 

Wygłaszane referaty były podstawą do kolejnych publikacji. 

Studia slawistyczne ukończyła w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i pod kie-

runkiem prof, dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki przygotowała rozprawę doktorską. W 

czasie studiów ukształtowała swoje zainteresowania, wybierając jako główny przedmiot 



badań literaturę serbską. Należy zatem do nielicznego grona polskich filologów slawi-

stów, specjalizujących się w literaturze serbskiej. Z zakresu tej literatury przygotowała 

większość swoich publikacji. Ostatnia książka wykracza poza krąg serbistyczny w kie-

runku problematyki literackiej i kulturowej, podejmowanej przez pisarzy byłej Jugosławii. 

Dr Giergiel zajmuje się przede wszystkim literaturą współczesną, a podstawowe kie-

runki badań powstały w wyniku współpracy ze slawistami krakowskimi i opolskimi. Pro-

wadzone przez nich projekty wpłynęły na ukształtowanie podstaw zainteresowań badaw-

czych najpierw doktorantki, następnie asystentki IFS UJ i adiunkta w Katedrze Slawistyki 

Instytutu Filologii Słowiańskiej UO. Zatrudnienie w Uniwersytecie Opolskim potwier-

dziło dobre przygotowanie do pracy naukowej, której rezultaty oceniam w całokształcie 

pozytywnie. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowe opinie. 

Ocena dorobku i osiągnięć naukowych: Przedstawione mi do oceny materiały są 

przygotowane właściwie i na ich podstawie jest możliwa ocena sylwetki naukowej, do-

robku i osiągnięć Habilitantki. 

Dorobek jest ilościowo spory, w sumie zawiera 37 tekstów różnych kategorii (książki, 

artykuły, omówienia, recenzje, komunikaty). Publikacje są wydawane w oficynach na-

ukowych. nie tylko w Polsce. Ich przedmiotem jest współczesna proza, głównie serbska, 

czy - jak powiada dr Giergiel - „postjugosłowiańska" albo „literatura Półwyspu Bałkań-

skiego". Nie przepadam za tymi określeniami, zwłaszcza tym drugim. „Wojna bałkańska" 

też jest sformułowaniem niefortunnym w odniesieniu do wojny domowej (ojczyźnianej) 

albo jugosłowiańskiej (postjugosłowiańskiej). Żaden Serb czy Chorwat nie powie, że 

uczestniczył w wojnie bałkańskiej lub postjugosłowiańskiej. Być może problem nie jest 

wart uwagi, jednak język pracy naukowej powinien się różnić od języka prasy codziennej, 

który może być potoczny. Język wypowiedzi na temat literatury i problemów literaturo-

znawczych jest w zasadzie poprawny, ale i tutaj precyzja niekiedy zawodzi. Autorka bar-

dzo dobrze zna interpretowaną literaturę, posługuje się właściwie dobraną literaturą 

przedmiotową, wykazuje się koniecznym rozeznaniem w rozmaitych zagadnieniach 

współczesnej teorii literatury. O swoich zainteresowaniach i wyborach, także o preferen-

cjach badawczych, pisze przekonująco. 

Artykuły, także referaty wygłaszane na konferencjach, dają wgląd w podstawowe kie-

runki zainteresowań. Zarysowane w nich projekty badawcze są rodzajem szkiców otwar-

tych na dopełniania. Autorka wraca do swoich tekstów, uzupełnia je, dopracowuje, prze-

redagowuje. Ich ostateczną konkretyzacją są dwie obszerne autorskie książki. Taki styl 



pracy pozwala na dłuższy kontakt z tematami, co umożliwia doskonalenie tekstów pod 

każdym względem: merytorycznym kompozycyjnym, stylistycznym. Nie ulega wątpliwo-

ści. że książki są wypowiedziami najpełniejszymi, a artykuły pełnią rolę gam i pasaży. 

Już pierwsze próby pisania wyznaczają tematy oglądu: kultura i cywilizacja, podmiot 

twórczy i jego dyskursy, egzystencja i alienacja, obcość, los. Wybór tematów narzuca 

wybór kontekstów interpretacyjnych, które sytuują się dość blisko antropologii filozoficz-

nej, na pograniczu myśli literaturoznawczej, antropologicznej i filozoficznej. Ostatnie lata 

wnoszą aktualne tematy: wojny, emigracji, wykluczenia, kryzysu cywilizacji i podmiotu. 
Ra-Uiccj-

Dr Giergiel chętnie wybiera pisarzy cierpiących na fantazmat Disay^misao se javi"), 

czyli zafascynowanie myślą, człowiekiem, losem, bólem egzystencjalnym. Wybiera lite-

raturę wyróżniającą się złożonością dyskursów antropologicznych, problematyzujących 

sytuację człowieka w świecie. To stara i mocna tradycja serbskiej literatury, pięknie wy-

rażona w twórczości Andricia, pierwszego w pełni nowoczesnego pisarza, piewcy kultury 

i losu Bałkanów. Dlatego Andrić powinien być w pracy bardziej dowartościowany, po-

dobnie jak Jan Wierzbicki, którego w ogóle nie znajduję, a przecież i myśl literacka, i 

slawistyczna ma swoje korzenie. Także rozwidlenia, które są zaznaczane wybiórczo. O 

obu należy pamiętać, zwłaszcza gdy wybiera się refleksję nad praktykami pamiętania i 

zapominania. Oczywiście Autorka posiłkuje się wybraną przez siebie literaturą, ale jakoś 

bez Andricia i bez Wierzbickiego, bez ich myślenia, nie można zadowalająco naświetlić 

procesu historycznoliterackiego, w którym tkwią - przez pamięć właśnie - pisarze wy-

brani przez dr Giergiel. Ponowoczesność. postmodernizm - te pojęcia są mocno zakorze-

nione w epistemie nowoczesności i modernizmu. Modernizm serbski (chorwacki także) 

wprowadził mocne dyskursy antropologiczne. Myślenie, tożsamość, obcość, los, kultura -

to główne zagadnienia modernizmu (także Andricia, także poezji serbskiej) i postmoder-

nizmu, to również główne wątki refleksji dr Giergiel. Autorka w niewielkim stopniu inte-

resuje się ich genezą i ewolucją w procesie historycznoliterackim, skupiając uwagę głów-

nie na teoriach z kręgu filozofii literatury i na płaszczyźnie synchronicznej. 

Jeśli spojrzeć na tematy publikowanych artykułów, to prawie wszystkie dotyczą pisa-

rzy, którzy zostaną umieszczeni w książkach. Są to więc przede wszystkim: Borislav Pe-

kić, Miljenko Jergovic, David Albahari, Aleksandar Hemon, Daśa Drndić. Kilka artyku-

łów opublikował „Pamiętnik Słowiański" (Czy „ja" to mój bohater? Davida Albahariego 

gra rolami narracyjnymi, 2007; O demonicznym charakterze szuki Izvestaj o kugi Ra-

doslava Petkovicia i Novi Jeruzalim Borislava Pekicicu 2008; Poludniowosłowiańskie 

kłopoty z „ emigracją ". Szkic wstępny, 2009; Mówiąc o sobie, oddawać glos wykluczonym. 



Powieściowe fugi Daśy Drndić, 2010). W wymienionych tekstach dostrzegam starania, by 

podążać ścieżką antropologii literackiej, łączącej elementy poetyki z narracją o człowieku. 

W artykułach zarysowuje się też zainteresowanie kategorią pamięci. Autoreferat prezen-

tuje podejście do kategorii pamięci nie tyle w kluczu antropologii literackiej, ile w kluczu 

pluralizmu metodologicznego i podejścia interdyscyplinarnego. Pluralizm metodologiczny 

to termin o pojemności praktycznie bez granic, antropologia filozoficzna jest obszarem fa-

scynującym. lecz dość obcym (tylko dla odpowiednio przygotowanych autorów), antro-

pologia literacka sytuuje się pomiędzy wiedzą literaturoznawcy i wiedzą o człowieku, od 

której dobra literatura nigdy nie stroniła, podobnie jak od - zasadniczej dla pamięci -

sfery wartości. Autorka korzysta z prac Ryszarda Nycza. Małgorzaty Czermińskiej, Bo-

gumiły Kaniewskiej, Anny Łebkowskiej i innych literaturoznawców, uznawanych za re-

prezentantów polskiej antropologii literackiej. Niektórych autorów brakuje, jak Edward 

Kasperki czy Jadwiga Ślósarska, ale czy komplet polskiej antropologii literatury jest obo-

wiązujący? Chyba nie. Nie mogło zabraknąć Michaiła Bachtina jako autora jednego z 

pierwszych projektów antropologii literatury, badacza uznającego pamięć (nie poznanie) 

za główny twórczy pierwiastek literatury dawnej. Warto postawić ten problem w świetle 

literatury nowej, modernistycznej i postmodernistycznej. Według mnie w literaturze XX 

wieku dominuje pasja poznawcza, skłonność do poszukiwań epifanicznych. Sprzyja jej 

pamięć kulturowa (nie tylko o wartościach kulturowych), przejawiając się między innymi 

w głębokich transformacjach wartości estetycznych, których nie da się oddzielić od 

człowieka i społeczeństwa. Myślenie estetyczne jest zawsze myśleniem o wartościach, 

czyli myśleniem o człowieku jako twórcy wartości i o pamięci, od której zależy więcej niż 

może się to potocznie wydawać. I ten wątek pojawia się w pracach Habilitantki, choć 

trudniej mu sprostać, bo nie obrósł w literaturę, którą można się do woli posługiwać. 

Uprzedzę, że w obu książkach dr Giergiel kanon antropologów literatury (i filozofów lite-

ratury) znacznie się poszerzy (vide: bibliografia i indeks nazwisk). Spośród filozofów do 

najczęściej przywoływanych należą Paul Ricouer i Barbara Skarga, co jest jak najbardziej 

zasadne. 

Pozostałe artykuły, drukowane - co podkreślam jako zaletę - w różnych polskich i ob-

cych pismach, pracach zbiorowych redagowanych w Polsce i za granicą, podejmują rów-

nież zagadnienia twórczości Pekicia (najwięcej, bo 10 artykułów), Daśy Drndić (3 arty-

kuły), literatury emigracyjnej (3), Davida Albahariego (3), Miljenka Jergovicia (1), Alek-

sandra Hemona (1). Interpretacje wybieranych problemów są poprawne i prowadzone z 

właściwie wybranej perspektywy. Najczęściej teksty są obudowane licznymi przypisami, 
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cytatami, kontekstami. Jeśli jest ich nadmiernie dużo, to przytłaczają główny wywód. 

Nadmiar cytatów też jest raczej utrudnieniem. W szczególności rażą cytaty w ostatnich 

akapitach (w ostatniej książce jest to już maniera!), co sprawia wrażenie, że Autorce wy-

godniej wyręczać się cudzą myślą, aniżeli popracować nad wnioskami, bez których nie 

ma udanego zamknięcia wywodu. To błąd prac studenckich. Może się każdemu zdarzyć, 

ale nie powinien się powtarzać. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne pośpiech, 

który niekorzystnie wpływa na spójność wypowiedzi. 

W artykule z 2010 roku Polifoniczne Fiume i monologiczna Rijeka, czyli bałkańskie 

kłopoty z wieloznacznością. W oparciu o opowieść Leica format Daśy Drndić już w 

pierwszym akapicie potykani się na drugim zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Zatem 

wywód powyższy koncentrować się będzie na problematyce tożsamości kulturowej..." A 

powyższego wywodu nie ma, jest tylko punkt wyjścia z cytatem Elżbiety Rybickiej. Takie 

niejasności psują czytelnikowi lekturę tekstów, a powinno być tak. że czytelnik artykułów 

ma również przyjemność czytania. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Autorka taką 

przyjemność czerpie z wybieranej przez siebie literatury. I nie powinno być inaczej w na-

szej profesji. Autorka ma lekkość pisania. Potrafi problematyzować i analizować. Odno-

szę wrażenie, że nie potrafi się natomiast rozstać z interesującymi ją fragmentami prze-

czytanych tekstów i usiłuje je za wszelką cenę zastosować, zapominając niekiedy o ko-

nieczności zdyscyplinowania wywodu. Najbardziej tego widocznym przykładem są 

wstępy i zakończenia, zwłaszcza zakończenie książki Ocalić pamięcią... Artykuł Mówiąc 

o sobie, oddawać glos wykluczony. Powieściowe fugi Daśy Drndić - w wariancie książ-

kowym uznany przez Autorkę za Jej najlepszy tekst - jest obszerną rozprawą, niestety, z 

licznymi usterkami wynikającymi z nieprecyzyjnej artykulacji myśli, przeciążenia cyta-

tami, słabości korekty. Więcej uwag przedstawię przy omawianiu książki, w której ostatni 

rozdział jest poszerzonym i udoskonalonym wariantem artykułu. Nadmienię, że usterki 

językowe i kompozycyjne utrudniają lekturę tekstu. Artykuł rozpoczyna cytat z Nycza, 

który jest nazbyt swobodnie zinterpretowany. Po uwagach Jaśminy Lukić (za dużo innych 

autorów, co jest cechą powtarzalną, a jej rezultatem jest kolażowość i słabość własnego 

wywodu) pojawia się pojęcie rozpadu, nie wiadomo skąd i dlaczego. Niektóre słowa po-

wtarzają się nadmiernie często. Razi mnie sposób zastosowania poglądów Nycza do Drn-

dić (trafne w kontekście prozy Drndić są rozpoznania poczynione przez Ryszarda Nycza). 

„Bliższa analiza" to zapewne analiza szczegółowa, pogłębiona. Porównanie narracji do 

lustra równie dobrze można zastąpić porównaniem narracji do lampy. Lustro odzwiercie-

dla. lampa oświetla. Nie wiem. na czym polega wskazanie Drndić na „nieskończoność" jej 
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prozy. Na kolejnych stronach (56, 57) akapity zaczynają się od cudzych myśli, co ponow-

nie załamuje spójność wywodu. Sugeruję, by częściej przenosić cytaty do przypisów, by 

nie przeciążać tekstu głównego, który powinien być przemyślaną kompozycją, łączącą li-

teraturę piękną z funkcjonalnie dobranymi kontekstami interpretowanych tematów. Kie-

dyś mieliśmy krytykę tematyczną, która zajmowała się przedstawieniami przeżywanego 

świata i z pozycji bliskich hermeneutyce oświetlała punkty widzenia literatury i pisarzy. 

Dzisiaj mamy bardziej skomplikowane narzędzia i autorzy chcą je jak najszerzej zapre-

zentować w swoich pracach. Stajemy, jak mówi Bauman, przed ścianą wiedzy. I musimy 

wybierać. Dr Sabina Giergiel nieustannie wybiera, koncentrując się niekiedy nadmiernie 

na wiedzy, kosztem klarowności wywodu, zapominając wręcz o klarowności tematycznej 

dominanty. Horyzont wiedzy stosowanej do interpretacji jest imponująco szeroki. 

Zdaję sobie sprawę, że dyskurs literaturoznawczy niekoniecznie i nie zawsze musi się 

podobać. Ale wtedy szanse na dialog (ulubione pojęcie Autorki) są niewielkie. Tak jest w 

przypadku tekstu, który powinien mi być bliski (dotyka ciekawej problematyki, którą 

zajmowaliśmy się w kilku pracach slawistycznych), zatytułowanego Sytuacja podmiotu w 

świecie w stanie rozpadu (na podstawie twórczości Davida Albahańego). Bardzo złożona 

problematyka (kryzys rzeczywistości, kryzys ontologiczny, sytuacja podmiotu i języka), 

naznaczająca cały XX wiek i ewoluująca wraz z kolejnymi formacjami kulturowymi, nie 

jest możliwa to wyłożenia (nawet kontekstowego) na siedmiu stronicach i przy pomocy 

ośmiu przypisów. Tytuł też niezgrabny. Nie wiem, czy rozpada się podmiot, czy rozpada 

się świat, czy też jedno i drugie pozostaje w relacji rozpadu. W jaki sposób się rozpada, 

czy w języku, czy w epistemie postmodernizmu? Figury postmodernistycznego myślenia i 

postmodernistycznego stanu ducha (co za niemodne pojęcie w dobie glokalizacji) wyma-

gają gruntownego tłumaczenia, którego nie znajduję. 

Autorka nie kryje, ze traktuje artykuły jako szkice do dalszego opracowywania i prace 

nad podjętymi tematami rzeczywiście kontynuuje. Należy postawić pytanie czy warto się 

spieszyć z publikowaniem tekstów-szkiców, esejów-prób niedopracowanych? Cóż, jeśli 

pracujemy na tzw. dorobek - chyba jednak warto. I taką właśnie pracę - systematycznego 

poszerzania pola problemowego - dostrzegam i doceniam. Mam nadzieję, ze przyniesie 

ona wymierne rezultaty w kolejnych latach. Ponadto - powtórzę - artykuły były publiko-

wane w różnych wydawnictwach, w recenzowanych pismach uniwersyteckich i w recen-

zowanych tomach zbiorowych, co przemawia zdecydowanie na korzyść publikacji. 

Artykuły mają nierówną wartość, co też nie jest sytuacją wyjątkową. Pisujemy zazwy-

czaj teksty różne. Materiał opracowywany w artykułach znajduje kontynuacje w książ-
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kach. Obie książki należy uznać za ważne, na pewno w dorobku naukowym dr Giergiel są 

to pozycje najważniejsze. Wspomnieć też wypada o pracy redakcyjnej Autorki, bo to też 

cenne doświadczenie. 

Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia jest książką o dużym ładunku poznaw-

czym. Jest też najstaranniej przygotowaną publikacją dr Sabiny Giergiel. Książka jest mo-

nograficznym opracowaniem prozy serbskiego pisarza, tworzącego w drugiej połowie XX 

wieku. O wieku tym Czesław Miłosz napisał: „Epoka nasza, czyli zgon, ogromna die Li-

kwidation". Rozmaite formy „likwidacji", „zniewalania", „wydziedziczania", „wyklucza-

nia" będą przedmiotem zainteresowań badawczych dr Giergiel. która podążając ich tro-

pem interpretuje relacje zachodzące między człowiekiem, światem, rzeczywistością, cy-

wilizacją. Autorka zajmuje się gruntowną analizą świata przedstawionego, zmagań czło-

wieka z kulturą, ideologią, systemem politycznym, tożsamością lub jej brakiem. Literatura 

Pekicia jest ściśle powiązana z rzeczywistością serbską, z kulturą Serbii i Jugosławii. 

„Kultura jest losem" - powiada Bauman i tę jego tezę potwierdza książka dr Sabiny Gier-

giel. Bohater Pekicia jest skazany na kulturę, skazany na los, skazany na społeczeństwo, 

skazany na siebie. Oczywiście Pekić ma znakomitego prekursora swoich egzystencjalnych 

tematyzacji, oczywiście w osobie Ivo Andricia. Jego słowa z •przemówienia w Sztokhol-

mie nie straciły nic ze swej wagi i znaczenia, i mogą stanowić motto publikacji Pani Gier-

giel. 

W pełni akceptuję fascynacje Sylwii Giergiel twórczością Pekicia, ale nie akceptuję 

kategorycznego stwierdzenia (s. 8): ..Borislav Pekić (...) jest największym literackim eru-

dytą, jakiego wydała literatura tego obszaru, a ponadto kronikarzem narodzin nowocze-

snego społeczeństwa serbskiego, który to proces pisarz utożsamia z ukonstytuowaniem 

warstwy mieszczańskiej". Nie bardzo zgadzam się też z inną prawdą (s. 8-9): „Prawdą jest 

bowiem, że pod względem intelektualnym tematyka dzieł Pekicia znacznie wykracza poza 

serbski czy też szerzej - jugosłowiański obszar kulturowy (.. .)" Literatury narodów Jugo-

sławii pozostawiły wspaniałe osiągnięcia, a twórczość Pekicia jest tylko jednym z wielu 

przejawów siły i mądrości tych literatur. Komparatystyczne i kulturowe teorie literatury 

wspomagają badaczy podejmujących tego rodzaju zagadnienia, ale jak dotąd są to badania 

niezbyt szeroko zakrojone. Książka o Pekiciu z pewnością będzie ważnym punktem wyj-

ścia dla kolejnych badań. 

Tytułowa figura obcości jako losu człowieka znajduje rozwinięcie we wszystkich roz-

działach rozprawy. Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, bi-

bliografii, indeksu nazwisk, streszczenia. Kompozycja rozprawy nie budzi zastrzeżeń. Jest 
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rezultatem rozpoznania kluczowych tematów pisarstwa Pekicia, które podlegają interpre-

tacji według przyjętej koncepcji, wyłożonej we wstępie. Tytułowa kategoria obcości jest 

tam zarysowana dość wąsko, ale znajduje wystarczającą eksplikację w dalszej części 

pracy. Antropologiczna waloryzacja prozy kieruje uwagę młodej badaczki ku filozofom i 

literaturoznawcom, których myśl jest w jej interpretacji konieczna. Autorka posiłkuje się 

dobrze dobranymi tekstami: Skargi, Ricoeura. Tischnera, Jaspersa, Bachtina, Baumana, 

Janion, Gadamera, Camusa, Nycza i innych. Liczne konteksty wpisane są w wywód Au-

torki w sposób niewymuszony. Narracja prowadzona jest głównie w pierwszej osobie 

liczby mnogiej, narrator jest niemal niewidoczny, mimo że to on dyktuje warunki i zasady 

opowieści, to on rozkłady akcenty i waży tematy i to on niekiedy moralizuje. 

Książka interpretuje obcość bohaterów i pokazuje główne figury obcości, sposoby de-

finiowania obcości i inności. Interpretacje słów-kluczy i tematów-kluczy znajdują w 

ostatnim rozdziale obszerne zamknięcie analizowanej problematyki i podsumowanie, w 

którym Autorka wyróżnia cztery strategie oswajania obcości, obrony przed alienacją: od-

nowienie kontaktu z naturą, namysł nad własną egzystencją, namysł nad mitem i nad dru-

gim człowiekiem. W Zakończeniu Autorka powtarza główne punkt} widzenia i sytuuje 

Pekicia w ponowoczesności, zastrzegając, że pisarz nie wybierał poetyki postmoderni-

stycznej. że wyprzedził swoją epokę. Nie uściśla, co przez to rozumie, bo choć minęły 

dziesięciolecia, pisarze nadal mniej czy bardziej świadomie podlegają poetykom postmo-

dernizmu (nie ma jednej poetyki) i epistemie czasu, co widać w kolejnej książce dr Gier-

giel. 

Druga książka nosi tytuł Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współ-

czesnej prozie postjugosłowiańskiej. Warto zwrócić uwagę, że Autorka pozostaje wierna 

swoim podstawowym zainteresowaniom, czyli kategoriom antropologicznym, spośród 

których wybiera pamięć. Wraz z nią pojawiają się kategorie towarzyszące: tożsamość (i 

podmiotowość), nostalgia, ból i cierpienie, trauma, zapomnienie, a w tle tych zagadnień 

również wartości. To kategorie odkrywane przez późny postmodernizm, opisywane przez 

hermeneutykę filozoficzną (m.in przez Vattimo). W badanej przez dr Giergiel literaturze 

pojawiają się one intensywnie, choć w różnym nasileniu. Dla'Jergovicia istotne będą po-

wroty do przeszłości i reinterpretacje szeroko rozumianej pamięci oraz historii. Także no-

stalgia za utraconymi wartościami. Między innymi za wielokulturowością, która nostal-

gicznie pojawia się u wielu pisarzy byłej Jugosławii (Aleś Debeljak, Drago Jancar, Du-

bravka Ugreśić). Dla Davida Albahriego najważniejsze doświadczenie indywidualne i 

wspólnotowe to tożsamość w zmieniających się sytuacjach egzystencjalnych, akceptowal-

8 



nych i traumatycznych, związanych z zagładą, której należy dać świadectwo i której nie 

można zapomnieć, której brzemię trzeba dźwigać. Dla Hemona doświadczenie traumy i 

jej przepracowanie. Dla Drndić przede wszystkim pamięć historii krótkiej (tę pisarze 

współcześni znają lepiej) i pamięć historii długiej, o której w realiach Jugosławii z powo-

dów ideologicznych często zapominano, a która, podobnie jak Holokaust, powinna na 

stałe naznaczyć matryce pamięciowe. Pisarka jest trafnie określana strażniczką pamięci, a 

określenie to znakomicie odnosi się do innych kobiet-pisarek z obszaru dawnej Jugosła-

wii. Trzeba pamiętać, że pojawiła się kolejna trauma nadciągająca z przestrzeni antywar-

tości i odhumanizowania kultury. Pamięci domaga się rzeczywistość czystek etnicznych z 

ostatniej wojny, wojny domowej, która postawiła pod znakiem zapytania wszystkie war-

tości kultury Jugosławii. 

Książka zawiera interpretacje czterech ważnych pisarzy. Autorka zna teksty i zna 

konteksty. Zgromadziła dużą literaturę przedmiotową, którą usiłuje zastosować zgodnie z 

przyjętą koncepcją i metodologią, co nie zawsze jest możliwe, a z powodu nadmiaru pro-

wadzi do kolażowej struktury myślenia, w której trochę na sposób artystycznego symulta-

nizmu łączy na jednej przestrzeni nazbyt wiele elementów. Dopóki len nadmiar dotyczy 

przypisów i jeśli są one potrzebne, sfunkcjonalizowane, wywód nie cierpi. Jeśli nadmiar 

dotyka wywodu i główny dyskurs zostaje przeładowany cytatami i kontekstami, wówczas 

czytelnik traci kontakt z książką. 

Obie książki zostały opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 

zrecenzowane przez specjalistów (cenionych slawistów), następnie zredagowane. Pre-

zentują wysoki poziom, ale nie są wolne od drobnych usterek, które być może recenzen-

tom nie przeszkadzały albo na które nie zwrócono uwagi. Recenzenci nie mają obowiązku 

robienia korekty. Podam niektóre przykłady usterkowości, która psuje dyskurs erudy-

cyjny, a mnie pozbawia przyjemności kontaktu z takim dyskursem. Razi mnie podkreśla-

nie własnego punktu wiedzenia, zwłaszcza przy wyborze z tekstów innych autorów. Inter-

pretacja jest zawsze działaniem własnym, więc nie ma potrzeby podkreślania własnego ja. 

Żeby nie być gołosłowną, zwrócę uwagę tylko na jeden przypis nr 94 (s. 57), w którym 

trzykrotnie autorka podkreśla: w moim mniemaniu, w moim przekonaniu, moim zdaniem. 

Narracja toczy się w 1. osobie liczby pojedynczej, więc narrator jest widoczny. Nie ma 

potrzeby dodatkowego podkreślania jego widoczności. Wyraźnie autorska perspektywa 

interpretacji nie dopuszcza innych punktów widzenia, jeśli nie uczyni tego sama Autorka. 

Albo jeśli nie uczyni tego recenzent. Interpretacja nie jest oczywiście improwizacją, wy-

znaczają ją również pewne zasady (polecam Henryka Markiewicza, też wielkiego nie-
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obecnego, czyli zapomnianego). Nie jestem restrykcyjna, upominam się tylko o spójność 

wywodu, w którym figura pamięci jest dominantą. Razi mnie też - przy całym szacunku 

dla oczytania dr Giergiel - rozpoczynanie i kończenie tekstu cytatami z opracowań teore-

tycznych. Jest to po prostu wyręczanie się cudzym myśleniem i nie ma nic wspólnego z 

perspektywą „według mnie", która powinna wprowadzać własne wnioskowanie i ładne, 

eleganckie zamykanie tekstu. Prawdopodobnie jest to wynik pośpiechu, najczęstszej przy-

czyny naszych usterek. Zatrzymam się jeszcze przy ostatnim rozdziale książki, któremu 

Autorka poświęciła sporo pracy, a który jest poszerzoną wersją artykułu publikowanego 

wcześniej w „Pamiętniku Słowiańskim". Rozdział ten nadal wymaga korekty. I nie chodzi 

tylko o niepotrzebne powtarzanie tych samych słów (swoiście, nieustannie, w moim prze-

konaniu), czy o lapsusy (s. 173: „w moim przekonaniu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 

lat...??? Chorwacka autorka płynnie przechodzi.."), ale o niewłaściwe rozumienie 

cudzego tekstu. Podany poniżej przykład ilustruje brak krytycyzmu wobec cudzej 

wypowiedzi. Autorka powołuje się na opinię Sylwii Nowak-Bajcar, na jej i swoje 

wątpliwości co do możliwości zaliczenia Kiśa w poczet postmodernistów. Mają je 

dokumentować doskonale wyartykułowane przekonania, iż dzieła Drndić i Hemona 

„wyrażają pragnienie odnalezienia i zatrzymania Czasu, wypływają z potrzeby oporu 

wobec Śmierci. Temu celowi przyświeca zabieg katalogizacji, nazywania, 

dokumentowania, wydobywania z Życia pokładów Historii i Pamięci (...). Gesty te obra-

zują (...) skłonność do rekons t rukc j i (składania całości), stanowiącej odwrotność post-

modernistycznej dekons t rukc j i (rozbijania)" (cytuję za Sabiną Giergiel, s 216, przypis 

133). Otóż nie podzielam zachwytu dla wypowiedzi zawartej w cytacie (zastrzegam jed-

nak, ze nie sprawdzałam kontekstu), gdyż dekonstrukcja jest rozbijaniem powierzchni, by 

odkryć wnętrze. Jeśli się powiedzie, prowadzi do sensów głębszych, zakrytych po-

wierzchnią. Z kolei katalogizacja to typowo postmodernistyczna strategia, której celem 

jest ratowanie przed ostatecznym zniknięciem rzeczy, ratowanie dzięki zapisowi i dzięki 

pamięci. Strategia ta jest nazywana enumeracją i jest jedną z ważniejszych cech poetyki 

postmodernizmu. U nas pisali o niej między innymi Halina Janaszek-Ivanickova czy 

Przemysław Czapliński (i wielu innych autorów, bo po prostu nie można jej nie zauwa-

żyć). Obu autorów wykazano w bibliografii i indeksie nazwisk. Za chwilę dr hab. Sabina 

Giergiel będzie oceniać prace innych. Pytam zatem, jak zamierza oceniać, skoro nie za-

głębia się w szczegóły. Powierzchowne odbicia świadomości (w fazie lustra) nie dają 

możliwości oświetlenia wnętrza. Czyniąc zarzut, zdaję sobie przecież sprawę, że tylko 

nieliczni badacze poszukują, czyli również dekonstruują w poszukiwaniu znaczeń i sen-
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sów. Wygodniej jest opisywać zewnętrze i język komunikacji kulturowej. Linearny i zro-

zumiały. Wnętrze posługuje się językami symbolizmu intermedialnego, odkrytymi już w 

modernizmie. Polemiczny komentarz mojej oceny w żadnym razie nie obniża ogólnej 

wartości ostatniego rozdziału (jak i rozdziałów poprzedzających) książki Ocalić pamię-

cią... 

We Wstąpię, pisanym z eseistyczną lekkością, brakuje mi jednak tego. co we wstępach 

być powinno. Oczekuję od wstępu klarownego wyłożenia koncepcji, stanu badań nad te-

matem, jasno określonych sposobów stratyfikacji materiału literackiego i kontekstowego. 

Wstęp dr Giergiel zaczyna się od zderzenia różnych cudzych stanowisk, ale jej własne 

stanowisko nie jest doprecyzowane. Dzieje się tak dlatego, ze Autorka nie przygotowała 

wstępnego konspektu (w pełnej perspektywie - diachronicznej i synchronicznej) do za-

gadnień pamięci. Istotne problemy z tego nie napisanego konspektu będą się pojawiać w 

interpretacjach, niekiedy jako efektowne dygresje, dopełniające wielokierunkowe myśle-

nie. raczej otwierające aniżeli zamykające W tym miejscu pozwolę sobie i ja na dygresję. 

Dla odpoczynku od interpretacji prozy czytałam paralelnie artykuł o poezji - Anny Lege-

żyńskiej. Pamięć erotyczna. Z problemów poetyckiej somatoestetyki. Ta lektura dostar-

czyła mi wielkiej przyjemności, bo tekst świetnie napisany, wątki się nie zrywają, Autorka 

konsekwentnie śledzi poznawczy aspekt słowa poetyckiego i wartości estetyczne, trans-

formujące się w etyczne czy epistemologiczne, by w poetycko-estetyczny (również anty-

estetyczny) sposób partycypować w pamięci. Praca znajduje się w tomie zbiorowym Po-

etologie pamięci (Szczecin 2011), a redaktor tomu (nie będąc autorem artykułu) napisał 

wstęp Retrospektywa o pamięci, który mogę polecić jako przykład dobrze skonceptuali-

zowanego wprowadzenia. Dariusz Śnieżko powołuje się na te same teksty o pamięci, na 

które powołuje się Sabina Giergiel. ale on dyscyplinuje swój dyskurs, podczas gdy dr 

Giergiel go rozluźnia. Kumulację rozluźniania wywodu stanowi zakończenie (W miejsce 

zakończenia'.), napisane już chyba tylko dla przyjemności Autorki. Jest to zakończenie bez 

zakończenia (bez podsumowania, bez śladu literatury sławi stycznej, bez wniosków zamy-

kających rozważania o czterech prezentowanych autorach), właściwie kolejny pasaż teo-

retyczny w stylu wolnym, zwieńczony cudzymi słowami i własnym wyznaniem (o książce 

jako „osobistym sprawozdaniu z lektury tekstów"), które do formuły rozprawy habilita-

cyjnej raczej nie pasuje. Prawdziwe jest, niestety, ostatnie zdanie: „A jej zakończenie 

(wbrew pozorom) niczego nie kończy. Możliwy (a nawet pożądany) jest ciąg dalszy, ko-

lejne „figury dodane" - jak to ujął Bieńczyk. dopisujący własne impresje do Fragmentów 

dyskursu miłosnego Barthes'a - których zadaniem ma być rozwijanie, oświetlanie. Poka-
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zanie interesujących mnie problemów z innych stron, podążanie za kolejnymi wariantami 

sygnalizowanych tu kwestii i dopisywanie do nich dalszego ciągu" (s. 257). Ten fragment 

sankcjonuje koncepcję zakończenia bez zakończenia i koncepcję pisania jako nieustannej 

gry intelektualnej, zabawy w lustro i lampę. Mogę tylko życzyć Autorce powodzenia w 

poszukiwaniach kolejnych figur dodanych. Tymczasem odczytuję interpretacje Habili-

tantki jako ogląd badacza zainteresowanego egzystencją podmiotu zanurzonego w bycie i 

w kulturze, a spotkania z antropologami literatury i kultury jako udane. Szczególnie z Ri-

coeurem czy z Baumanem, którego koncepcja kultury wydaje się najbardziej przylegać do 

badanego świata literackiego. Bauman definiuje kulturę jako los^ Fredj£ Inglis jako zbiór 

narracji. W każdym z tych ujęć są obecni pisarze przywołani przez dr Giergiel i nieprzy-

wołany Ivo Andrić, opowiadacz losu człowieka i losu kultury, i losu ludzkiej narracji. 

Praktyki czytania są również - jak widać - praktykami pamięci i zapominania. 

Podsumowując: Ocena wszystkich publikacji pozwala uznać dorobek naukowy w 

całości za wartościowy i w polskiej slawistyce serbistycznej - wyróżniający. 

Istotna aktywność naukowa: 

Doceniając całokształt pracy badawczo-naukowej Habilitantki. zwrócę ponownie 

uwagę na teksty najbardziej cenne w Jej dorobku. Z artykułów wymieniłabym te publiko-

wane w „Pamiętniku Słowiańskim" i w „Porównaniach". Nie wspomniałam o aktywności 

recenzenckiej, a uważam ją za niezmiernie ważną dla środowiska sław istycznego. 

Najważniejsze są jednak obie publikacje książkowe. Obie podejmują nowe tematy i 

odpowiednie metodologie. Stanowią poważny wkład w rozwój polskiej slawistyki litera-

turoznawczej. Pierwsza jest monograficznym opracowaniem dorobku twórczego wybit-

nego pisarza serbskiego, druga jest próbą monograficznego przedstawienia kilku autorów 

z obszaru byłej Jugosławii. 

1. Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia jest pierwszą polską książką o prozie 

Pekicia. Twórczość pisarza należy do najciekawszych i do najtrudniejszych serbskich nar-

racji literackich. Autorka zrealizowała założone cele badawcze, przygotowała monogra-

ficzne opracowanie dorobku pisarza. A było to zadanie nader złożone. Udana interpretacja 

z nachyleniem ku kontekstom filozoficznym zasługuje na uwagę. Problematykę tożsamo-

ści pokazano przy pomocy właściwej literatury filozoficznej. Książka została zauważona i 

doceniona w Polsce i w Serbii. Polski czytelnik zna niektóre powieści Pekicia, więc opra-
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cowanie dr Giergiel, poza walorami ściśle naukowymi, daje możliwość bliższego pozna-

nia pisarza szerszej publiczności literackiej. 

W książce Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia proza serbskiego pisarza jest 

naświetlona interesująco i przystępnie, mimo że temat jest trudny, a metodologia skom-

plikowana. Monografia wprowadza też w myślenie Autorki, którą interesuje estetyczne 

oddziaływanie literatury, człowiek i świat, doświadczenie człowieka i doświadczanie 

świata, relacje podmiotu z rzeczywistością oraz płynące z tych relacji (poddanych myśle-

niu o nich i interpretacji nawiązującej do dyskursu filozoficznego, choć tak bym go nie 

nazwała) wrażenia, rozpoznania, przemyślenia. 

2. Ostatnia książka Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej 

prozie postjugoslowiańskiej jest nie mniej ważna. Czytelnik poznaje autorów tłumaczo-

nych także na język polski, poza bieżącą krytyką w zasadzie prawie nieobecnych na rynku 

slawistyki naukowej. O Davidzie Albaharim pisała Sylwia Nowak-Bajcar i Leszek Mał-

czak. O Drndić w „Porównaniach" (2013) Kinga Sewior, ale jest to praca zupełnie nowa, 

której nie można było uwzględnić. Pisarze ci nie mają też znaczących opracowań w swo-

ich rodzimych historiach literatury. Autorka zatem mogła liczyć głównie na siebie. Praw-

dopodobnie stąd wynika pewien niedosyt literatury slawistycznej, a nadmiar literatury teo-

retycznej. która staje się obiektem fascynacji nie mniejszym aniżeli interpretowane teksty 

literackie. Rozprawa zawiera cztery interpretacje twórczości, cztery portrety. Dobrze, że 

poświęcono im osobne studia, choć akcenty komparatystyczne (wyłożone choćby w za-

kończeniu) bardzo by się przydały. Twórczość prezentowanych pisarzy jest Autorce do-

brze znana, podobnie jak teksty z zakresu filozofii, antropologii kultury i antropologii lite-

ratury. Ujęcie badawcze zbliża Autorkę do antropologii literackiej (choć oczywiście kate-

gorią pamięci interesuje się też historia i socjologia). Dr Giergiel interesują graniczne ob-

szary: literatury, filozofii, antropologii literackiej. Wszystkie tytułowe kategorie z naj-

ważniejszych publikacji to kategorie antropologiczne, do których dobrano na ogół wła-

ściwą literaturę. 

Ograniczając się do książek (a problem pojawia się również w artykułach, które oma-

wiałam w pierwszej części oceny) zwracam ponownie uwagę, że kategorie obcości i kate-

gorii pamięci to kategorie ściśle powiązane z człowiekiem (z „ja" i z „innym"), podobnie 

jak: tożsamość, nostalgia, wartości, zapomnienie (by pozostać tylko przy słowniku Au-

torki). Ponowoczesność na nowo odkrywa wymienione kategorie i wypracowuje specjali-

styczne języki ich opisu. Tak skomplikowane, że wymagają odpowiedniego naświetlenia. 
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Najczęściej jest ono interdyscyplinarne z dominacją wiedzy literaturoznawczej, filozo-

ficznej. psychologicznej/psychoanalitycznej, socjologicznej, kulturoznawczej czy ogólniej 

antropologicznej. Dr Giergiel stosuje teorie współczesnej humanistyki, korzystając z nich 

mniej czy bardziej kontekstowo. Zarówno indeks nazwisk, jak*i bibliografia potwierdzają, 

że Autorka sięga po liczne i reprezentatywne publikacje, choć czasami odnoszę wrażenie, 

że niektóre przywołuje tylko po to, że wypada, inne. bo nie wypada ich pominąć. W kwe-

stii wiedzy, oczytania, erudycji nie mam zastrzeżeń i wątpliwości. Autorka lubi czytać i 

lubi myśleć, a ważniejsze teksty i konteksty zostały przywołane. Książki i artykuły są 

więc ważne z uwagi na ich walory poznawcze, zarówno w sferze prezentacji tekstów lite-

rackich, jak i ogólnej orientacji w metodologii, która Autorkę fascynuje nie mniej niż lite-

ratura piękna. 

Zamykam ocenę całokształtu dorobku naukowego dr Sabiny Giergiel w 

przekonaniu, że Jej studia slawistyczne, w szczególności książki, odpowiadają warunkom 

stawianym kandydatom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego. Proszę więc 

Wysoką Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego o dopuszczenie Kandy-

datki do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. 

14 


