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oraz dorobku naukowego dr Sabiny Giergiel. 

Dr Sabina Giergiel w roku 2002 ukończyła studia serbistyczne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, uzyskując magisterium na podstawie pracy Trylogia antropologiczna 

Borislava Pekicia. 

W latach 2002-2006 była uczestniczką studium doktoranckiego przy Wydziale 

Filologicznym UJ. W trakcie studiów doktoranckich uzyskała stypendium im. Stanisława 

Pigonia dla wyróżniających się doktorantów UJ oraz zrealizowała badawczy projekt 

promotorski (2005-2006) nr 0093, sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych. 

Zwieńczeniem tego wstępnego etapu jej działalności naukowej była obrona w lipcu roku 

2006 wysoko ocenionej pracy doktorskiej pt. Zagadnienie obcości w prozie Borislava 

Pekicia oraz nadanie autorce stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału 

Filologicznego UJ. 

Drogę naukową dr Sabiny Giergiel charakteryzuje przemyślana, systematyczna 

praca nad zdobywaniem coraz to nowych kompetencji oraz konsekwentnym poszerzaniem 

własnych horyzontów intelektualnych. Znajduje to swój wyraz zwłaszcza w sferze 

realizowania przez nią zainteresowań filozoficznych i metodologicznych, któremu 

towarzyszą wnikliwość dokonywanych interpretacji literackich, a także oryginalne, 

spersonalizowane - by nie powiedzieć personalistyczne - podejście do przeżycia i 

doświadczenia lektury. Wszystkie jej prace, począwszy od tych najwcześniejszych, 

znamionuje przekonanie o poznawczej, a nie tylko estetycznej, wartości i funkcji 

literatury. Habilitantka odczytuje ją jako świadectwo/ślad osobistego doświadczenia 

autora oraz swoisty dokument epoki, a z perspektywy czytelnika - jako przestrzeń 

dialogu: miejsce spotkania odbiorcy z osobą i osobowością autora. Stąd też relacja 

pomiędzy autorem empirycznym a podmiotem literackim/narratorem/bohaterem, 

pomiędzy światem realnym a światem literatury konsekwentnie pozostaje w centrum jej 

uwagi. 
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Obszerna monografia Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we 

współczesnej prozie postjugosłowiańskiej (Opole 2012, ss. 275), przedłożona przez dr 

Sabinę Giergiel jako podstawa ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, 

jest bezsprzecznie najbardziej dojrzałym, a zarazem odkrywczym dokonaniem autorki. 

W książce tej znalazły wyraz zarówno stałe walory jej pisarstwa naukowego -

inspiracja współczesną myślą antropologiczną (także dorobkiem filozoficznym 

postmodernizmu), refleksją z kręgu filozofii spotkania, wzorcami lektury 

hermeneutycznej (zwłaszcza spod znaku Ricoeura), jak i wprowadzone zostały nowe 

strategie interpretacyjne oraz wątki intelektualne i estetyczne wynikające z charakteru 

analizowanej twórczości literackiej. Na pierwszy plan wysuwa się pośród nich 

problematyka pamięci/zapominania, ujmowanych zarówno jako fenomen świadomości 

indywidualnej, jak i fundamentalny mechanizm komunikacji kulturowej. Sięga tutaj 

autorka do najnowszych badań nad pamięcią i jej związkami z tożsamością, a także do 

antropologicznej refleksji nad zjawiskiem postpamięci, ważnym zwłaszcza w kontekście 

przeżycia traumy, poczucia ontologicznej niepewności, doświadczenia żałoby po 

katastrofie i stracie, której autor-narrator-bohater nie doznali bezpośrednio, ale która 

zakreśla horyzont ich egzystencjalnego doświadczenia. 

Autorka, skupiając swoją uwagę na twórczości czworga autorów wywodzących się z 

terytoriów byłej Jugosławii, a zarazem bytujących poza swoim pierwotnym, rodzimym 

środowiskiem (choć z wielu powodów trudno tę sytuację określać w kategoriach 

klasycznie „emigracyjnych"), wybiera w istocie postaci emblematyczne dla przestrzeni 

postjugosłowiańskiej - i to zarówno z powodów generacyjnych, jak i ze względu na 

stopień integracji z wybranym miejscem pobytu, a także z uwagi na charakter i - po 

części - język ich twórczości. Każde z wybranych przez nią autorów jest przy tym twórcą 

ważnym, choć z odmiennych powodów, każde reprezentuje odmienne preferencje 

warsztatowe, typ wrażliwości, rodzaj osobistych i historycznych doświadczeń. 

Prezentując sylwetki i dorobek artystyczny Miljenka Jergovicia, Davida Albahariego, 

Aleksandra Hemona oraz Daśy Drndić, autorka z pietyzmem odnosi się do ich osobowej 

integralności i odrębności, dostrzegając jednak zarazem pewne wspólne aspekty ich 

wrażliwości, rodzaju doświadczeń, które ukształtowały ich jako ludzi i artystów, oraz 

charakteru ich literackiej reprezentacji. 

Warto w tym miejscu dodać, że książka Sabiny Giergiel jest rezultatem kilkuletnich, 

systematycznych badań, których pierwsze wyniki zostały przedstawione w formie 

obszernych studiów, opublikowanych na łamach punktowanych czasopism oraz w obrębie 
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znaczących tomów zbiorowych. Studia te - poświęcone problematyce narracji, roli 

(auto)biografii oraz relacji osobowych w strukturze tekstów literackich, zagadnieniom 

emigracji, wreszcie doświadczeniu samotności i traumy oraz jego literackim 

reprezentacjom - stanowią jednak zaledwie punkt wyjścia, rodzaj cząstkowych 

programów badawczych, zbiór wstępnych przemyśleń, które ewoluują w trakcie procesu 

badawczego i swój właściwy kształt uzyskują dopiero w obrębie omawianej monografii. 

Jej uważna lektura przynosi zatem nie tylko wiele inspirujących i oryginalnych 

konstatacji sformułowanych przez autorkę, ale również pozwala śledzić proces 

powstawania ostatecznej koncepcji książki, towarzyszyć badaczce w jej poszukiwaniach, 

stopniowo wzbogacanych nowymi wątkami i źródłami twórczej inspiracji. Poszczególne 

motywy i tematy pojawiają się w obrębie monografii niejako w sposób „naturalny", 

organicznie wynikający z charakteru omawianych tekstów, a także z kulturowych i 

osobistych losów ich autorów. Taką właśnie drogą problem ich „pogranicznej", 

niejednoznacznej tożsamości staje się jednym z kluczowych zagadnień wielostronnie 

omówionych w książce. Ważne jest przy tym to, że interpretacje zaproponowane przez 

autorkę także rozgrywają się niejako „na pograniczu" - w przestrzeni powołanej do życia 

przez doświadczenie (auto)biograficzne autora i przez wewnętrzne dzieje stworzonych 

przezeń postaci, a więc przez pryzmat dwu rodzajów świadectw, których - w przekonaniu 

autorki - nie sposób od siebie oddzielić i jasno rozgraniczyć. 

Swoje autorskie credo Sabina Giergiel formułuje w rozbudowanym Wstępie (s.7-

23), w którym wyczerpująco omawia różnorakie źródła swoich intelektualnych inspiracji, 

a także własne założenia metodologiczne (deklarując „świadomy eklektyzm" -

realizowany wszakże w nader przemyślany sposób). Przede wszystkim jednak autorka 

określa w nim własną, jawnie spersonalizowaną wizję literackiej twórczości oraz lektury, 

które są dla niej przestrzenią żywego doświadczenia, domeną samopoznania i 

niezbywalnych zobowiązań etycznych. Jednak nie wszystkie następujące w dalszym ciągu 

fragmenty monografii w równej mierze realizują tak sformułowane założenia początkowe, 

co zdaje się przede wszystkim wynikać z charakteru i literackiej wartości samych 

utworów, ale i z osobistych preferencji czytelniczych autorki rozprawy. 

Rozdział I - Nostalgiczne przywoływanie minionego. Miljenko Jergovic (s. 25-68) 

stanowi omówienie twórczości pisarza, którego w tej monografii nie sposób było 

pominąć. I to zarówno ze względu na jego osobiste losy, jak i na charakter jego 

twórczości, przede wszystkim jednak - ze względu na miejsce, jakie twórczość ta 

zajmowała i w znacznej mierze nadal zajmuje w chorwackiej przestrzeni publicznej. Jego 
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aktywność nie tylko literacka, ale i publicystyczna, naznaczona sprzeciwem wobec 

ideologii nacjonalizmu, gloryfikująca wielokulturowy „raj utracony" rodzinnego 

Sarajewa, ale i podkreślająca niejednoznaczną, „pograniczną" tożsamość samego pisarza, 

zapewniła mu wielką, choć momentami niełatwą popularność i w kolejnych latach kariery 

literackiej przyniosła rozgłos, któremu towarzyszyła opinia autora „kontrowersyjnego". 

Pisarstwo Jergovicia, pomimo jego niezaprzeczalnych zalet oraz nostalgicznego uroku 

wczesnych opowiadań, należy jednak do tego rodzaju literatury, która nie wymaga od 

czytelnika nadmiaru hermeneutycznej dociekliwości. Dlatego też w interpretacjach jego 

utworów trudno przekroczyć granice specyficznie rozumianej oczywistości, co w pewnym 

stopniu dotknęło poświęcony mu rozdział monografii. Nie jest to jednak bynajmniej 

sprzeczne z prywatnymi deklaracjami pisarza, który twierdzi, że pragnie być twórcą 

zrozumiałym dla wszystkich, szczególnie zaś dla swoich najbardziej zaciekłych 

adwersarzy. Polski odbiorca - w przeciwieństwie do czytelników rodzimych - siłą rzeczy 

odczytuje analizowaną w rozprawie prozę Jergovicia w kontekście polskim, tj. tzw. 

nostalgicznej literatury lat 90-tych, popularnej wśród czytelników i dobrze obecnej w 

krytyce i historii literatury. Oczywiście, zakreśla to nieco zacieśniony horyzont lektury 

badaczowi, eksplorującemu kulturę literacką, w ramach której zjawisko to było dużo 

słabiej obecne, z czego zresztą autorka zdaje sobie sprawę i daje temu wyraz w 

końcowych akapitach rozdziału. 

Rozdział II - Brzemię pamięci. David Albahari (s. 69-121)- zarówno dzięki samej 

naturze analizowanych tekstów, jak i dzięki obranej tu przez badaczkę strategii 

interpretacyjnej, jest jednym z bardziej oryginalnych, znanych mi odczytań prozy tego 

autora. W kontekście rodzimym (a w ślad za tym także pośród większości badaczy 

wywodzących się spoza owego kontekstu) Albahari jest przede wszystkim postrzegany 

jako jedna ze sztandarowych postaci serbskiego postmodernizmu. W związku z tym w 

centrum uwagi sytuowana jest przez nich raczej jego wczesna, „minimalistyczna i 

autotematyczna" twórczość, wyrażająca nieufność wobec Słowa, Autora, Literatury, 

preferująca zasadę autotematycznej Gry („pisanie o niemożliwości pisania"). Badacze ci 

odnotowują wprawdzie, że pisarstwo Albahariego zmienia w jego okresie „kanadyjskim" 

swój charakter, zwracając się na powrót w stronę tradycyjnie rozumianej Opowieści oraz 

dotąd przez niego pomijanych społecznych uwikłań i etycznych zobowiązań literatury. Na 

ogół jednak kładą tę zmianę na karb osobistych, realnych losów pisarza, uwikłanego w 

wydarzenia polityczne oraz przeżywającego dramatyczną zmianę kolei własnego życia. 

Autorka omawianej monografii wskazuje natomiast na to, że jego utwory z tego okresu 
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stanowią tematyczne i formalne dopełnienie tak chętnie przez niego uprawianych krótkich 

form eksperymentalnych, ponieważ Albahari nie rezygnuje w nich z autotematycznych 

chwytów, lecz odmiennie je funkcjonalizuje - zarówno pod względem gatunkowym, jak i 

- zwłaszcza - w aspekcie pojmowania roli pisarza (osobowa tożsamość jako „brzemię 

pamięci") oraz funkcji literatury (egzystencjalny wstyd, wyznanie, odzyskanie sensu 

układają się w znaczącą, a więc „ontologicznie możliwą" strukturę opowieści). 

W rozdziale III - Istnieć naprawdę to „być gdzie indziej". Aleksandar Hemon (s. 

123-169) - odnajdujemy wyczerpujące rozważania na temat twórczości wywodzącego się 

z Bośni Aleksandra Hemona, autora mniej znanego od omawianych wcześniej, jednak 

podejmującego bardzo interesujące próby odnowienia języka literatury (zagadnienie 

obrazu, ujęcie fotografii jako integralnego elementu tekstu literackiego). Hemon, 

mieszkający w Ameryce, piszący od 1995 roku po angielsku, podkreśla w wypowiedziach 

na temat literatury specyfikę swego funkcjonowania „na granicy", „pomiędzy", niejako 

poza określonym miejscem, do którego mógłby zostać przypisany. Owo - także w sensie 

etnicznego rodowodu - (nie)miejsce (nie)przypisania ma w jego wypowiedziach, ale i w 

utworach literackich, znaczenie zarówno realne, empiryczne, jak i - przede wszystkim -

sens metaforyczny. Sens ten jest bezpośrednio związany z przywołanym już syndromem 

postpamięci, jednym z głównych motywów jego prozy. Hemon koncentruje swoją 

pisarską uwagę na zatartych śladach autentycznych ludzi i dawno minionych zdarzeń, na 

paralelizmach i koincydencjach składających się na ponadhistoryczne mechanizmy 

napiętnowania i wykluczenia. Jego bohaterowie egzystują pod znakiem wyobcowania, 

lęku i melancholii, które okazują się ich historycznym/społecznym przeznaczeniem oraz 

indywidualnym losem. Habilitantka bardzo celnie identyfikuje i eksponuje jego 

najważniejsze strategie pisarskie/narracyjne, nie tracąc przy tym z oczu egzystencjalnych 

treści, które owe rozwiązania motywują, czyniąc je nośnikami znaczeń przekraczających 

granice literatury. 

Najobszerniejszy, IV rozdział monografii - Ocalić pamięcią. Daśa Drndić (s. 171-

242) - poświęcony został twórczości chorwackiej pisarki, którą autorka nazywa 

strażniczką pamięci. Tutaj na pierwszy plan wybija się problematyka relacji pomiędzy 

(auto)biograficznym doświadczeniem indywidualnego wykluczenia a granicznym 

doświadczeniem ludzkości, jakim w minionym stuleciu stał się Holocaust. Pozostali 

bohaterowie monografii Sabiny Giergiel także odnoszą się do niego w sposób mniej lub 

bardziej bezpośredni, jednak dopiero w prozie Dasy Drndić zyskuje on miejsce 

centralnego, wręcz obsesyjnie powracającego motywu, a właściwie najważniejszego 
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wyzwania etycznego, ale i formalnego, stojącego przed współczesną literaturą. Holocaust 

jest bowiem doświadczeniem tego typu, że w repertuarze tradycji nie sposób odnaleźć 

języka, którym można je „opowiedzieć", a więc zracjonalizować - nadać mu sens. 

Dlatego też - nieco paradoksalnie - omawiając twórczość chorwackiej pisarki 

skoncentrowaną na zobowiązaniu etycznym (mówić w imieniu/zamiast wykluczonych i 

pomordowanych), autorka koncentruje się wielokrotnie na analizie formalnych rozwiązań 

obecnych w utworach Dasy Drndić. W tym fragmencie rozprawy, oprócz już 

wymienionych kategorii interpretacyjnych, wcześniej zastosowanych do analizy utworów 

Jergovicia, Albahariego i Hemona, jako narzędzie kluczowe pojawia się pojęcie traumy, 

zdefiniowanej jako „kwintesencja niewspółmierności" tego, co przeżyte i „wcześniej 

ustalonych wzorów opowiadania" (s.192). Omawiany rozdział jest wzorcowym 

przykładem lektury wnikliwej, uwrażliwionej na szczegół, wręcz pedantycznie sumiennej 

i niezmiennie lojalnej wobec tekstu, choć wzbogaconej wieloma, często nieoczekiwanymi 

kontekstami. Stanowi centralny merytorycznie fragment książki, a zarazem swoiste 

ukoronowanie wcześniejszych wywodów, wobec którego niewielki tekst zaproponowany 

W miejsce zakończenia (s. 243-257) staje się jedynie zaproszeniem do kolejnych, być 

może całkiem odmiennych lektur. 

Jest to zresztą zgodne z intencją autorki, której zamiarem nie było stworzenie 

zamkniętej całości, lecz raczej „sporządzenie sprawozdania z osobistej lektury tekstów" 

(s. 257). Ten zamiar został zrealizowany w tak zdyscyplinowany a zarazem atrakcyjny 

sposób, że można owego sprawozdania nie przyjąć, nie sposób jednak podważyć jego 

czytelniczej atrakcyjności (ze względu na zdyscyplinowany, lecz eseistycznie 

nacechowany styl i tok wywodu) oraz merytorycznej wartości (pomimo drobnych usterek 

technicznych, zwłaszcza w konstrukcji przypisów oraz niezbyt konsekwentnym sposobie 

wykorzystywania oryginałów i przekładów). 

Reasumując: monografia Sabiny Giergiel Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i 

zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej spełnia wszelkie przewidziane 

prawem warunki i bez wątpienia może stanowić podstawę nadania jej autorce stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. 

Charakteryzując pozostałe efekty działalności naukowej habilitantki należy przede 

wszystkim zwrócić uwagę na pierwszą w Polsce monografię twórczości wybitnego 

pisarza serbskiego Borislava Pekicia jej autorstwa. Książka Obcość jako los. O prozie 

Borislava Pekicia (Opole 2008, ss. 216) powstała na kanwie jej rozprawy doktorskiej, 

jednak po jej dodatkowym przemyśleniu i dość istotnym przebudowaniu. Dzięki temu 
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otrzymaliśmy pozycję spójną intelektualnie, celnie eksponującą fundamentalne 

właściwości i artystyczne walory dorobku omawianego autora. Już w tej debiutanckiej 

książce Sabiny Giergiel znajdują wyraz omówione na wstępie zalety jej pisarstwa 

naukowego. Z jednej strony jest to umiejętność niezwykle wnikliwej i lojalnej lektury 

omawianych tekstów literackich, traktowanych nie tylko jako artefakty, ale i jako wyraz 

doświadczeń, losów i osobowości autora. Z drugiej - konsekwentne formowanie i 

rozwijanie własnych strategii badawczych oraz wybór i wzbogacanie repertuaru 

preferencji tematycznych. W monografii poświęconej twórczości Pekicia przewijają się 

bowiem wątki myślowe obecne w jej wcześniejszych, zwłaszcza jednak późniejszych 

pracach naukowych: zagadnienie obcości i wyobcowania, imperatyw samopoznania 

poprzez doświadczenie inności, etyczne aspekty twórczości literackiej i moralne 

zobowiązania pisarza. Spośród tematów obecnych w jej debiutanckiej książce jedynie 

refleksja nad (samo)alienacyjnymi mechanizmami współczesnej cywilizacji schodzi w 

późniejszych pracach na plan dalszy, choć pozostaje w nich obecna w swym najbardziej 

dramatycznym wymiarze, tj. w postaci problematyki Holocaustu będącego - w ujęciu 

Zygmunta Baumana - patologiczną konsekwencją nowoczesności. To jeszcze jeden 

wyraz lojalności autorki wobec interpretowanych tekstów, ponieważ właśnie owa 

(anty)cywilizacyjna problematyka, obok ponadczasowego pytania unde malum, 

stawianego zwłaszcza w kontekście dwudziestowiecznych totalitaryzmów, stoi w centrum 

twórczych zainteresowań Borislava Pekicia. 

Książka poświęcona jego twórczości została dostrzeżona także w Serbii, co 

zaowocowało propozycją współpracy ze strony tamtejszych historyków literatury oraz 

czuwającej nad jego spuścizną wdowy po pisarzu. Dzięki temu autorka wzięła udział - na 

indywidualne zaproszenie - w konferencji naukowej poświęconej twórczości Borislava 

Pekicia, a zorganizowanej przez jeden z najbardziej renomowanych ośrodków tamtejszej 

humanistyki, Institut za knjizevnost i umetnost w Belgradzie. Wygłoszony wówczas 

referat, poświęcony „autopoetyce" Pekicia, został opublikowany w tomie 

pokonferencyjnym („Naćin na koji mislim odreduje naćin na koji ću pisati": odnoś 

Pekiceve poetike i autopoetike, Beograd 2009, poz. 21 w spisie publikacji) oraz - w 

rozbudowanej i zmienionej wersji - na łamach czasopisma „Slavia Meridionalis" {Obcość 

jako figura dyskursu literackiego na przykładzie twórczości Borislava Pekicia, Warszawa 

2009, poz. 9 w spisie publikacji). 

Wokół sylwetki i twórczości serbskiego pisarza, sytuowanej w rozmaitych 

kontekstach - emigracji, obcości/wyobcowania, samotności/osamotnienia, wizji 
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nieuniknionej katastrofy czekającej zmaterializowaną cywilizację spod znaku 

nowoczesności, wokół zjawiska jej samoalienacji oraz fundującej ją obsesji posiadania, 

wreszcie - problematyki eschatologicznej określającej obecne i przyszłe losy ludzkości, 

koncentruje się jeszcze kilka spośród ponad 30 prac naukowych i popularyzatorskich 

(monografii autorskich, artykułów naukowych, rozdziałów w zbiorowych monografiach 

naukowych aż po komunikaty i recenzje prac naukowych) opublikowanych przez Sabinę 

Giergiel. Powstały one zarówno w okresie poprzedzającym publikację rozprawy 

poświęconej twórczości Borislava Pekicia, jak i już po jej ukazaniu się, jako swoiste 

dopełnienie obecnych w niej tematów i wątków, dalekie jednak od powielania czy 

powtarzania konstatacji poczynionych w książce. Jak już bowiem wspomniano, 

wielokrotny namysł nad tekstem, ponawiane z różnych perspektyw lektury wybranych 

utworów, to tryb pracy charakterystyczny dla autorki, która konsekwentnie dąży do jak 

najpełniejszego zrozumienia analizowanych tekstów oraz do maksymalnego pogłębienia 

ich hermeneutycznego opisu. Zmieniając swój punkt widzenia zakreśla kolejne horyzonty 

lektury, które w przypadku prozy Borislava Pekicia pozwalają uchwycić zarówno jej 

filozoficzną głębię, jak i obecne w niej świadome nawiązania do wzorców i gatunków 

literatury popularnej. 

W latach poprzedzających opublikowanie rozprawy Ocalić pamięcią... w kręgu 

zainteresowań autorki pojawili się nowi pisarze i związane z ich twórczością oraz 

biografiami nowe wyzwania badawcze. Jednym z bardziej istotnych przedmiotów jej 

zainteresowania stała się między innymi problematyka emigracji i tzw. literatury 

emigracyjnej. Oprócz poświęconych jej tekstów autorskich opublikowanych w tym czasie 

(Południowosłowiańskie kłopoty z emigracją. Szkic wstępny, 2009, poz. 12 w spisie 

publikacji, oraz Obraz serbskiej i chorwackiej emigracji w najnowszej literaturze, 2011, 

poz. 5 w spisie publikacji) Sabina Giergiel, wraz z prof. Joanną Czaplińską, zredagowała 

tom Od banity do nomady (2010, poz. 3 w spisie publikacji), poświęcony historycznym i 

najnowszym formom zjawiska emigracji oraz jego naukowym ujęciom. W latach 2009-

2012 wzięła również udział w realizacji projektu naukowego Literatury emigracyjne 

krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich, kierowanego przez prof. 

Joannę Czaplińską i sfinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Aktualnie obie 

badaczki przygotowują (w ramach kolejnego grantu) monografię traktującą o literaturze 

emigracyjnej Słowian Zachodnich i Południowych. 

W obydwu wspomnianych wyżej syntetycznych artykułach autorka, poddając 

bliższemu oglądowi dorobek literacki współczesnej (postjugosłowiańskiej diaspory, 
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doszła do wniosku, że jego charakter i sposób funkcjonowania znacząco odbiegają od 

zjawisk zaobserwowanych przez badaczy emigracji polskiej, czeskiej czy rosyjskiej, a 

interesujący ją autorzy południowosłowiańscy w istocie nie mieszczą się w ramach 

dotychczas zaproponowanych modeli jej opisu. Dlatego też w kolejnych artykułach 

opublikowanych na łamach czasopism oraz w postaci rozdziałów w monografiach 

zbiorowych badaczka skupiła swoją uwagę na intelektualnych biografiach oraz twórczości 

artystycznej poszczególnych autorów, którzy już wkrótce stali się bohaterami jej książki, 

poświęconej praktykom pamięci i zapominania we współczesnej prozie 

postjugosłowiańskiej.. 

Zarówno wymienione tu artykuły o charakterze przeglądowym 

(Południowosłowiańskie kłopoty z emigracją. Szkic wstępny oraz Obraz serbskiej i 

chorwackiej emigracji w najnowszej literaturze), jak i teksty skupione na dokonaniach 

pojedynczych autorów, czy wręcz skoncentrowane na jednym utworze, stanowią próby 

nowego ujęcia literatury powstającej w obrębie szeroko rozumianej postjugosłowiańskiej 

diaspory. Zawarte w nich obserwacje i rozważania doprowadziły autorkę do odmiennego 

aniżeli (jak można sądzić na podstawie lektury tych właśnie tekstów) pierwotnie 

zamierzone rozłożenia akcentów w obrębie przygotowywanej monografii. Już nie sama 

sytuacja emigracji, fakt funkcjonowania jej bohaterów w diasporze, lecz obecna, a nawet 

dominująca w ich utworach problematyka pamięci/zapominania stała się najważniejszym 

zwornikiem refleksji i diagnoz sformułowanych w książce. Po raz kolejny zatem - natura 

literackiego materiału, nie zaś z góry powzięte tezy czy założenia metodologiczne, 

zadecydowała o merytorycznej zawartości i formalnym kształcie rozprawy, zasadniczo 

poświęconej tematowi emigracji i wykorzenienia. 

Oprócz działalności naukowej, która przyniosła opisane powyżej, interesujące i 

nowatorskie rezultaty, dr Sabina Giergiel ma również na swoim koncie niemałe 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej, organizacyjnej (realizacja konferencji oraz innych 

przedsięwzięć naukowych), a także popularyzatorskiej. Jej osiągnięcia we wszystkich tych 

dziedzinach zostały dwukrotnie nagrodzone przez J. M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

(w roku 2008 i 2011). Swoją aktywność akademicką habilitantka uzupełnia też pracą w 

organizacjach działających na niwie naukowej oraz popularyzatorskiej poza jej 

macierzystą uczelnią. Są to: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i 

Specjalistycznych TEPIS (kandydatka posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego), 

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej 

TERTIUM oraz Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
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Dr Sabina Giergiel posiada też spore doświadczenie dydaktyczne, a prowadzone 

przez nią zajęcia mają bardzo zróżnicowany charakter, zaś ich rozpiętość tematyczna 

świadczy o dogłębnej i wszechstronnej orientacji w historii, literaturze i kulturze nie tylko 

Serbii, lecz i krajów sąsiednich. Pracę dydaktyczną rozpoczęła już w 2003 roku, 

początkowo jako doktorantka, a następnie jako asystentka w Instytucie Filologii 

Słowiańskiej UJ (w roku akademickim 2005/2006). Od października 2006 roku jest 

zatrudniona na Uniwersytecie Opolskim na stanowisku adiunkta w Katedrze Slawistyki 

Instytutu Filologii Polskiej, obecnie - Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa. W 

rodzimej Katedrze prowadziła już seminaria magisterskie i licencjackie, wykłady i 

ćwiczenia z literatury, ćwiczenia praktyczne z języka kierunkowego oraz konwersatoria 

poświęcone historii regionu, jego kulturze literackiej, a także najważniejszym zjawiskom 

kultury popularnej (dla studentów slawistyki i polonistyki). Oprócz działalności stricte 

dydaktycznej dr Giergiel udziale się również jako opiekunka studenckiego ruchu 

naukowego, czego rezultatem są szeroko zakrojone działania popularyzujące kulturę i 

literaturę Słowian Południowych (we współpracy z opolskim teatrem oraz jednym z 

tamtejszych kin), które cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Opola. 

Tak owocna działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska stała się możliwa 

dzięki aktywnemu udziałowi habilitantki w międzynarodowych konferencjach naukowych 

w Polsce (m. in. jest współorganizatorką takich spotkań, które regularnie odbywają się w 

Opolu pod nazwą Symposia Opoliensia) i za granicą. Jak juz powiedziano, we współpracy 

z prof. Joanną Czaplińską dr Giergiel uzyskała i realizuje międzynarodowe granty 

finansowane przez Fundusz Wyszehradzki. Ważnym elementem jej międzynarodowej 

aktywności naukowej jest także regularna współpraca ze środowiskiem serbskich 

literaturoznawców i kulturoznawców, zwłaszcza działających w Nowym Sadzie i 

Belgradzie. Dzięki niej, oprócz własnego rozwoju naukowego dr Sabina Giergiel 

przyczynia się również do studyjnych i dydaktycznych pobytów serbskich naukowców na 

Uniwersytecie Opolskim. 

Konkluzja: nie tylko rozprawa habilitacyjna oraz dorobek naukowy, ale także 

działalność dydaktyczna, aktywność międzynarodowa, działania popularyzatorskie i 

niemałe zasługi organizacyjne w pełni uzasadniają nadanie dr Sabinie Giergiel stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, który będzie formalnym potwierdzeniem jej 

dojrzałości i samodzielności naukowej. 

Kraków, 15. stycznia 2014. 
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