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Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej 

dr Sabiny Giergiel Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie 

postjugosłowiańskiej 

Na przedstawioną do oceny aktywność naukową dr Sabiny Giergiel składają się dwie 

pokaźne pozycje książkowe, współredakcja pracy zbiorowej, około 20 artykułów 

opublikowanych w punktowanych czasopismach naukowych, 6 rozdziałów w monografiach, 

6 recenzji prac naukowych i 1 komunikat. Biorąc pod uwagę fakt, że spośród wymienionych 

pozycji tylko 3 artykuły i 4 recenzje zostały wydane przed obroną doktorską oraz niedługi 

czas, który upłynął od uzyskania stopnia doktora (2006) do ukazania się drukiem rozprawy 

habilitacyjnej (2012), należy już na wstępie zaznaczyć, iż chodzi o niemały i intensywnie 

przyrastający dorobek. Najważniejszym zaś jego atutem jest podejmowanie zagadnień 

istotnych i aktualnych nie tylko dla literaturoznawstwa południowosłowiańskiego, ale dla 

współczesnej humanistyki w ogóle, wyraźnie widoczne poszerzanie kręgu naukowych 

zainteresowań oraz wspieranie indywidualnych badań na solidnych fundamentach 

teoretyczno-metodologicznych. Przy czym Autorka konsekwentnie zachowuje własny, 

jednostkowy sposób oglądu, w którym dominuje podejście hermeneutyczne spod znaku Paula 

Ricoeura. Deklaruje również dążenie do prezentacji kontekstowej, z uwzględnieniem zarówno 

tła powstania utworu i kultury źródłowej, jak też realiów odbioru. Zaznaczyć jednak należy, 

że kontekstualizacja znajduje się na odległym planie rozważań Autorki. W rozprawie 

habilitacyjnej płaszczyznę odniesienia dla poszczególnych autorów tworzą głównie pozostali 

bohaterowie książki, z rzadka pojawiają się nazwiska innych twórców, a i te czerpane są 

wyłącznie z płaszczyzny synchronicznej. Natomiast kontekst odczytania, który w 

autoreferacie definiowany jest jako „odbiór dokonywany przez badacza pochodzącego z 

kultury innej, niż analizowany utwór" (s. 2) jest w badaniach właściwie nieobecny. Nie 

przykuły mojej uwagi miejsca, w których Autorka odwoływałaby się do polskiego tła 

kulturowego i by ono determinowało jej ścieżki interpretacyjne. Być może chodzi o osobne 

odczytanie i odwołania do polskiej literatury przedmiotowej. W takim jednak rozumieniu 



wszystkie prace zagranicznych autorów uruchamiają kontekst odbioru i nie ma szczególnej 

potrzeby akcentowania tego stanu. 

Dr Sabina Giergiel stopień magistra w zakresie filologii serbskiej (2002) i doktora 

nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (na podstawie napisanej pod 

kierownictwem naukowym prof, dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki dysertacji, na którą 

przyznano grant promotorski KBN nr 0093) uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prace 

magisterska i doktorska dotyczyły twórczości Borislava Pekicia, jednego z najważniejszych 

reprezentantów serbskiej prozy dwudziestego wieku (choć polemizować można z 

twierdzeniem, że Jes t największym literackim erudytą, którego wydała literatura tego 

obszaru", s. 8). Przystępując do omówienia rozległego, zróżnicowanego gatunkowo i 

stylistycznie, erudycyjnego i intelektualnie zakorzenionego w myśli współczesnej dorobku 

Pekicia, dr Giergiel stanęła przed nie lada wyzwaniem. Dotyczyło ono deszyfracji znaczeń 

tych wyjątkowo wymagających utworów (lub posługując się językiem Autorki, 

zainspirowanej Paulem Ricoeurem: „objaśnienia rodzaju bycia-w-świecie, jaki rozpościera się 

przed tekstem i pokazania zaproponowanej przez Pekicia wizji świata", s. 9), właściwego 

doboru perspektywy oglądu i koncepcji całokształtu pracy. Tematem przewodnim 

opublikowanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego w 2008 roku monografii Obcość 

jako los. O prozie Borislava Pekicia stała się kategoria obcości dająca Autorce możliwość 

spojrzenia na zróżnicowaną twórczość pisarza, jako zintegrowaną całość zawierającą 

diagnozę kondycji współczesności oraz specyfiki serbskiej kultury. Obcość, będąca kluczem 

do refleksji pisarza, okazała się trafnym wyborem, pozwalającym wyeksponować 

pojmowanie przez serbskiego prozaika roli pisarza w świecie, przekonanie o etycznych 

powinnościach literatury i usytuowanie w jej centrum człowieka. Autorka koncentruje się na 

tych aspektach jego twórczości, które usiłują dotrzeć do egzystencjalnych doświadczeń w 

znacznej mierze powiązanych z doświadczeniami osobistymi. W ten sposób jej perspektywa 

opisu dzieł Pekicia stała się niebanalną rekonstrukcją zawartego w tekstach obrazu człowieka, 

świata i kultury, a tym samym - choć nie został on wyeksplikowany, a może nawet 

uświadomiony - podążyła tropem antropologii literackiej. 

Rozprawa doktorska w pełni odsłania świetne teoretyczne przygotowanie dr Sabiny 

Giergiel do prowadzenia samodzielnych poszukiwań naukowych, podejmowania wyzwań 

badawczych, znajdowania i zastosowania odpowiednich narzędzi interpretacyjnych. W 

twórczości Pekicia Autorka, odwołując się do spostrzeżeń i określeń Ryszarda Nycza 

{Literatura jako trop rzeczywistości), dostrzegła strategie pisania sobą i pisania siebie oraz 

przeplatanie doświadczenia osobowego z doświadczeniem cudzym (doświadczenie Innego 
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lub doświadczenie ogólniejsze, ponadjednostkowe). Podobne strategie zdominowały 

twórczość autorów, którym poświęcona została rozprawa habilitacyjna, choć pisanie sobą i 

pisanie siebie wyrasta w tym przypadku z innych doświadczeń. W obu opublikowanych 

książkach ważnymi zagadnieniami są także wolność, zniewolenie, odpowiedzialność za siebie 

oraz Innego, potrzeba dialogu, krytyka zamknięcia na to, co Inne, samotność, tożsamość, 

moralność czy przekonanie o wartości świata niejednoznacznego i pluralistycznego. Dr 

Giergiel konsekwentnie skupia się zatem na - jakkolwiek górnolotnie może to zabrzmieć -

wpisanej w literaturę prawdzie o człowieku i jego czasach. Konsekwentnie również poszerza 

pole swych naukowych penetracji, zajmując się już nie tylko literaturą serbską, ale także 

chorwacką i bośniacką. 

Twórczość Borislava Pekicia nie przestaje stanowić dla Habilitantki intelektualnego 

wyzwania. Opublikowana monografia jest pierwszą prezentującą całokształt jego dzieła na 

gruncie polskim, ale dostrzeżona została także na gruncie serbskim, a dr Giergiel zaproszono 

do udziału w konferencji na temat poetyki tego prozaika. Kolejne podoktorskie prace dotyczą 

utworów Pekicia, które zaliczane są do literatury popularnej, a Autorka odsłania zawarte w 

nich przesłanie filozoficzne. Jej cykl tematyczny zgłębiający prace serbskiego pisarza drugiej 

połowy dwudziestego wieku współtworzą monografia oraz dziewięć artykułów (część z nich 

została włączona do monografii). Reprezentuje on cenną i wyróżniającą się całość naukową 

nie tylko polskiego, lecz i serbskiego dorobku serbistycznego. Pokazuje Pekicia jako autora 

zaangażowanego w poszukiwanie wyjścia z chaosu współczesności oraz upatrującego sensu 

egzystencji w zachowaniu podmiotowości i kontakcie z Innym. 

Osiągnięcia naukowe dr Giergiel dzielą się na niemal równe części pozostające w 

związku z dwiema opublikowanymi książkami, wyznaczającymi dominujące kręgi 

zainteresowań - tylko z pozoru oderwane. Choć w pierwszym przypadku uwaga dotyczy 

jednego autora i wybranej kategorii obcości, w drugim zaś praktyk pamięci i zapominania, to 

w obu segmentach przewijają się pokrewne sposoby oglądu dzieł oraz badane są bliskie 

problemy. Drugą zwartą całość tematyczną tworzy rozprawa habilitacyjna oraz osiem 

artykułów analizujących, w kontekście pamięci indywidualnej i zbiorowej, twórczość 

czterech wybranych pisarzy urodzonych w Jugosławii. Poza tymi dwoma kręgami lokują się 

tylko dwa artykuły dotyczące zjawiska południowosłowiańskiej emigracji, będące rezultatem 

udziału w finansowanym przez fundusz Wyszehradzki projekcie Literatury emigracyjne 

krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich po 1945 г., oraz współautorski 

artykuł na temat wojny w mediach towarzyszącej wojnie postjugosłowiańskiej. Dr Giergiel w 

okresie od doktoratu do złożenia dokumentów w przewodzie habilitacyjnym występowała z 
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referatami na pięciu konferencjach, w tym jednej zagranicznej w Belgradzie. Statystycznie to 

mniej niż jedna konferencja rocznie. Słabo wypada także ilość publikacji w języku 

dyscypliny, czego niepożądaną konsekwencją będzie nieobecność Autorki w 

literaturoznawczym dyskursie krajów, których literaturą się zajmuje. 

Od 2006 roku dr Sabina Giergiel zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Slawistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (dawniej: Instytutu Filologii Polskiej) 

Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania naukowe oraz sposób prowadzenia badań 

wyraźnie zdradzają swe zakorzenienie w krakowskim środowisku slawistycznym. 

Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest rozprawa habilitacyjna podążająca tropem 

prowadzonych w tym ośrodku w ostatnich latach badań nad nowym kanonem literackim, 

literaturą pogranicza czy dyskursem tożsamościowym, czego owocem są krakowskie prace 

zbiorowe i indywidualne. Równocześnie dr Giergiel szybko zespoliła się ze środowiskiem 

opolskim, gdzie jest współorganizatorką cyklicznych międzynarodowych konferencji 

naukowych Simposia Opoliensia (dotąd odbyły się cztery sympozja), sprawowała opiekę nad 

studenckim kołem naukowym, brała udział we wspomnianym projekcie funduszu 

Wyszehradzkiego, wraz z kierownikiem Katedry Slawistyki prof. UO dr hab. Joanną 

Czaplińską współredagowała tom zbiorowy Od banity do nomady, Brno-Opole 2010, a 

obecnie pracuje nad monografią (także dzieło współautorskie z Joanną Czaplińską) literatury 

emigracyjnej Słowian Zachodnich i Południowych. 

Zajmując się literaturą krajów południowosłowiańskich dr Sabina Giergiel dba o stały 

kontakt z najnowszą literaturą i o rozeznanie w aktualnym stanie badań, corocznie wyjeżdża 

na miesięczne staże naukowe, które wykorzystuje dla własnych celów badawczych oraz, co 

warte podkreślenia, dla rozwoju kontaktów międzynarodowych Katedry z krajami 

słowiańskimi. 

Uznanie budzi różnorodna aktywność dydaktyczna Habilitantki, na którą składają się 

zajęcia przekładoznawcze, kulturowe (Kultura literacka Serbii i Chorwacji - do tego 

przedmiotu opracowała program autorski, Kultura popularna), teoretyczno- i 

historycznoliterackie (wykłady i konwersatoria z literatury serbskiej oraz chorwackiej), 

ćwiczenia z praktycznej nauki języka serbskiego, konwersatorium z historii Serbii i 

Chorwacji. Ten rozrzut, zarówno jeśli chodzi o rodzaj, jak i tematykę zajęć, wymaga 

wszechstronnego przygotowania i dydaktycznego zaangażowania. Pod kierunkiem dr Giergiel 

powstało także 6 prac magisterskich, 10 licencjackich, a po zmianie systemu zaliczania 

studiów i wprowadzeniu zamiast obrony pracy licencjackiej egzaminu i prezentacji pracy 

zaliczeniowej, pod jej opieką do tego egzaminu przygotowanych zostało 13 studentów. 



Dr Giergiel ma także zasługi w popularyzowaniu kultury słowiańskiej, w ramach 

przygotowanych wraz z Kołem Naukowym Dni Słowiańskich współorganizowała warsztaty 

językowe i przekładowe oraz prelekcje na Uniwersytecie Opolskim, natomiast we współpracy 

z Teatrem im. Jana Kochanowskiego aranżowała publiczne czytanie dramatów z krajów 

powstałych po rozpadzie Jugosławii, które poprzedzała dyskusja z tłumaczami i badaczami 

literatury. Kolejną przestrzenią jej popularyzatorskiej działalności jest zainicjowanie 

współpracy z kinem Helios, która przerodziła się w przeglądy filmów słowiańskich (2007 i 

2008). Podobnie jak w przypadku prezentacji słowiańskiej dramaturgii, seanse filmowe 

poprzedzały prelekcje, tym razem na temat słowiańskiej kinematografii. Habilitantka 

wspierała także Koło Naukowe w zorganizowaniu studenckiej sesji naukowej (2006). W 

przypadku filologa obcego, zwłaszcza z kręgu tzw. małych literatur i narodów, jest to 

działalność zasługująca na podkreślenie. Badacz staje się także pośrednikiem, tłumaczem i 

popularyzatorem zajmującej go kultury, co owocuje jej obecnością w świadomości polskiego 

odbiory, lecz nie przynosi upragnionych punktów w ocenie dorobku. 

Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną dr Sabina Giergiel została dwukrotnie 

(2008 i 2011) nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Wydana w 2012 roku rozprawa habilitacyjna Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i 

zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej wpisuje się w aktualny, może 

nawet popularny, lecz bardzo potrzebny nurt badań nad literaturą i kulturą europejską, w 

szczególny sposób naznaczoną traumatycznymi doświadczeniami na terenach krajów 

powstałych po rozpadzie Jugosławii. Pamięć i przemilczanie burzliwej i tragicznej 

dwudziestowiecznej historii Serbii, Chorwacji i Bośni, zwłaszcza wydarzeń II wojny 

światowej, znacząco przyczyniły się do wybuchu zbrojnego konfliktu w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku, a może nawet o nim przesądziły. Dlatego podjęcie zamiaru 

opisania na wybranych przykładach Praktyk pamięci i zapominania we współczesnej prozie 

postjugosłowiańskiej należy uznać za wybór trafny oraz wskazujący na skłonność Autorki do 

uprawiania humanistyki zaangażowanej, mimo że decyzja ta może zostać oceniona jako 

uległość tematom powszechnym czy nawet modnym. Odwrót od przyszłości i 

rozrachunkowe, nostalgiczne czy melancholijne zwroty ku przeszłości już od dłuższego czasu 

fascynują badaczy literatury i kultury, ale jak pokazuje również omawiana praca, przed nauką 

sporo jeszcze do zrobienia. Także z tego powodu, że pisarze dostarczają nowych materiałów 

do eksploracji, w których fundamentalną tezą jest założenie, że bez pamięci - indywidualnej i 
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zbiorowej - nie sposób zrozumieć siebie oraz teraźniejszości, a tym bardziej projektować 

przyszłości. W przypadku wybranych do analizy utworów ciągle możliwe są do uruchomienia 

nowe perspektywy interpretacyjne. Szczególnie przydatne mogą się okazać nurty badające 

genealogie pamięci, dialog pomiędzy pamięciami grup i narodów, pamięć zbiorową 

kształtowaną na „skrwawionych ziemiach" (Timothy Snyder, Skrwawione ziemie). 

Do szczegółowej analizy dr Sabina Giergiel wybrała czterech współczesnych autorów, 

trzech znanych w Polsce z przekładów ich dzieł: Miljenka Jergovicia, Davida Albahariego i 

Daśę Drndić oraz jednego pochodzącego z Bośni, lecz mieszkającego w Ameryce i piszącego 

po angielsku Aleksandra Hemona, który jeszcze nie doczekał się tłumaczeń na język polski. 

Całą czwórkę - zdaniem Autorki - „charakteryzuje hybrydowa tożsamość i bytowanie 

pomiędzy światami" (autoreferat, s. 3). Miljenko Jergovic pochodzi z bośniacko-chorwackiej 

rodziny (nie do zaakceptowania w specjalistycznej publikacji, jest jednoznaczne określenie 

„Chorwat urodzony w Bośni", s. 17), w latach dziewięćdziesiątych zamieszkał w Zagrzebiu, 

jednak zaliczany jest także do literatury bośniackiej, a uważa się za członka wciąż żywej 

kulturowej Jugosławii. David Albahari, który w latach dziewięćdziesiątych wyemigrował do 

Kanady, to Serb podkreślający swe żydowskie pochodzenie, natomiast Chorwatka Daśa 

Drndić przez lata mieszkała w Belgradzie. Habilitantka bohaterami swej książki uczyniła 

autorów, u których dostrzega ślady kryzysu spowodowanego podziałem Jugosławii, wspólne 

doświadczenie Historii jako siły destrukcyjnej oraz pragnienie ocalenia przeszłości dla 

ocalenia tożsamości (s. 18). Elementem łączącym pisarzy ma być także ich emigracja, choć w 

każdym przypadku oznaczająca inną dyslokację. Nie do porównania są bowiem decyzja o 

pozostaniu w Ameryce Hemona, który wyjechał do USA na studia przed rozpadem kraju i 

wybuchem wojny, emigracja Albahariego do Kanady, przeniesienie się Jergovicia z Sarajewa 

do Zagrzebia, czy Daśy Drndrić z Belgradu do Rijeki. Celem dr Giergiel nie była 

wyczerpująca prezentacja całokształtu twórczości wybranych autorów, a jedynie utworów 

pozwalających na realizację koncepcji książki, która zasadza się na ukazaniu czterech odsłon 

wykorzystania pamięci, czterech figur pamięci: 1. Nostalgiczne przywoływanie minionego. 

Miljenko Jergovic, 2. Brzemię pamięci. David Albahari, 3. Istnieć naprawdę to być „gdzie 

indziej". Aleksandar Hemon, 4. Ocalić pamięcią. Daśa Drndić. 

Podobnie jak w pierwszej rozprawie Autorka podkreśla, że najbliża jest jej lektura 

hermeneutyczna spod znaku Ricoeura. W badaniach nad pamięcią także odwołuje się do 

Ricoeura oraz Franka Ankersmita, Hydena Whita, Maurice Halbawchsa. Korzysta również z 

cennego opracowania Pamięć zbiorowa i kulturowa jednak zakres literatury przedmiotowej 

powinien zostać uzupełniony zwłaszcza o prace Jacguesa le Goffa, Jana Assmanna, Paula 
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Connertona, Jeffreya Olicka, Krzysztofa Pomiana, Magdaleny Sitarz, Jacka Nowaka czy kilka 

wydanych w Polsce prac zbiorowych. Pozycje te wymieniam jako ważniejsze, bo przecież nie 

chodzi (i nie jest to możliwe) o wykorzystanie wszystkich prac omawiających zagadnienie 

pamięci i reprezentujących różnorodne dyscypliny nauki: J. le Goff, Historia i pamięć 

(Warszawa 2007), J. Assman, Pamięć kulturowa (Warszawa 2008), Pamięć zbiorowa jako 

czynnik integracji i źródło konfliktów (red. Andrzej Szpociński, Warszawa 2009), J. Olick, 

The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility (New York 

2007), P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają (Warszawa 2012), How societies forget 

(Cambridge 2009), K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy (Warszawa 2010), M. 

Sitarz, Literatura jako medium pamięci (Kraków 2010), Pamięć, przestrzeń, tożsamość (red. 

Sławomir Kapralski, Warszawa 2010), J. Nowak, Społeczne reguły pamiętania. Antropologia 

pamięci zbiorowej (Kraków 2011). 

Zagłębienie się w opracowania dotyczące kategorii tytułowej zaowocowałoby lepszą 

eksplikacją zastosowanej w rozprawie strategii badania pamięci. W świetle rozważań 

wstępnych przyjmuję, że Autorka ma na myśli potoczne rozumienie tej kategorii. Dr Sabina 

Giergiel mówi o fenomenie pamięci (s. 7), słowie-kluczu (s. 15), fenomenologii pamięci (s. 

15), topice pamięciowej (s. 21). W autoreferacie mowa zaś o motywie pamięci (s. 2). Mowa 

prawdopodobnie zarówno o pamięci indywidualnej, jak i zbiorowej, kulturowej, 

komunikatywnej, choć te rozróżnienia nie zostały dokonane. Pamięć stawiana jest na równi z 

retrospekcją i reprezentacją przeszłości oraz utożsamiana z odzwierciedleniem stosunku 

jednostki do przeszłości, która została skazana na zapomnienie: „Pojęcie pamięci, 

retrospekcji, reprezentacji przeszłości pozwala mi na uchwycenie stosunku jednostki wobec 

przeszłości (wersji historii, która tak wyraźnie została skazana przez z oficjalne dyskursy na 

zapomnienie)" (s. 15). Nota bene na s. 10 Autorka zapewnia, że sprzeciw wobec terroru 

pamięci i niepamięci mało ją interesuje (!). Pamięć, retrospekcją i reprezentacja przeszłości to 

trzy odmienne kategorie wrzucone przez Autorkę do jednego worka. 

Kategoria pamięci jest w pracy ściśle powiązana z momentem przełomowym, 

doświadczeniem rozpadu, utraty, zmiany czy dyslokacji oraz tożsamością. Przełomami są dla 

powieściopisarzy i bohaterów omawianych powieści rozpad Jugosławii i doświadczenia 

wojny z lat dziewięćdziesiątych, która dla każdego z autorów stała się przyczyną emigracji 

lub zmiany miejsca zamieszkania oraz intensyfikacji procesów autoidentyfikacyjnych. 

Eksplikując zagadnienia pamięci i zapomnienia w twórczości wybranych prozaików, Autorka 

równie wiele uwagi poświęca kwestiom podmiotowości, obecności wątków 

autobiograficznych (w tym celu odwołuje się nie tylko do tekstowych reprezentacji 
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fikcjonalnych, lecz także do różnego rodzaju zapisów niefikcjonalnych) czy związkom twórcy 

z tekstem, „sobąpisaniu" (Foucault), doświadczeniu i świadectwa (słusznie ważne miejsce w 

tych fragmentach zajmują rozważania Barbary Skargi), etycznym wymiarom literatury, 

wojennej traumie, śladom kryzysu, wykluczeniu, stygmatyzacji, wielkim figurom 

egzystencjalnym, sytuacjom granicznym, oficjalnemu dyskursowi oraz gestom sprzeciwu 

wobec niego. Zgodnie z ustaleniami polskich badaczy (Hanna Gosk i in.) „gesty sprzeciwu" 

tworzą kontrdyskurs wobec narracji oficjalnych. Rozprawa dr Sabiny Giergiel sytuuje się -

chyba wbrew świadomości i zamierzeniom Autorki - w ramach badań dyskursu 

postzależnościowego. Traktuje o kontrdyskursach/„zakazanych narracjach" zdradzających 

ślady kondycji postzależnościowej, gdyż lokujących się w opozycji do narracji nowych 

państw narodowych. Szkoda, że Habilitantka nie odwołała się w tym zakresie do ważnych 

ustaleń znanych z prac Hanny Gosk i tomów opublikowanych przez Centrum Badań 

Dyskursów Postzależnościowych. Problemy, które wyżej wymieniłam jako towarzyszące 

dyskursowi o pamięci zostały wyróżnione przez Autorkę jako istotne zagadnienia badawcze. 

Ich mnogość powoduje, że niejednokrotnie z pierwszego planu rozważań rugują one pamięć. 

Wstęp nie przynosi satysfakcjonującego opisu kategorii pamięci, kryterium doboru 

tekstów oraz ram czasowych. Poza dyskusyjną kategorią emigracji, ważnym wyznacznikiem 

wyboru jest indywidualne wartościowanie, subiektywne uznanie, że dana pozycja interesująco 

przetwarza jednostkowy dramat w dzieło literackie (cytat poniżej). Kreśląc cezurę dla swoich 

badań Autorka sytuuje ją w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, decyzja ta nie została 

jednak umotywowana. Dr Giergiel wskazuje jedynie za kim postępuje w swym wyborze, nie 

przytaczając nawet zapożyczonej argumentacji, zakładając natomiast, że jej praca trafi do 

czytelnika znającego wszystkie polskie prace z zakresu literaturoznawstwa 

południowosłowiańskiego, pisze bowiem: „Podobnie jak Sylwia Nowak-Bajcar w swej 

książce Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki swoistą cezurę 

ustawiam w połowie lat dziewięćdziesiątych. [...] próbuję wskazać tych pisarzy (i te ich 

teksty), którzy w sposób interesujący przekuwają dramat utraty w przekonujące literacko 

konstrukcje" (s. 11). Dysertacja przynosi omówienie tekstów, które w intencji Autorki są 

reprezentatywne, choć nie tłumaczy dlaczego dokonuje właśnie takiego wyboru spośród 

szerokiej oferty dzieł urodzonych w Jugosławii współczesnych pisarzy, dla których istotne są 

mechanizmy funkcjonowania pamięci. 

Pamięć, o której mowa w rozprawie dotyczy zwłaszcza dwóch tragicznych wydarzeń 

dwudziestowiecznej historii, traumy wojny towarzyszącej rozpadowi Jugosławii i II wojny 

światowej. Tak wnioskować można ze wstępu, rozdziały oferują jednak więcej, w przypadku 
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Hemona czy Albahariego istotna jest także pamięć rodzinna (grupy społecznej). Dobór 

utworów pozostaje niejasny, podobnie jak sięganie po pamięć o wydarzeniach II wojny 

światowej. Jeśli bowiem, zgodnie z deklaracjami ze wstępu, tekst literacki Autorka traktuje 

jako emanację doświadczenia autora empirycznego (s. 13), jeśli poszukuje w tekście tropów 

jednostkowego świadczenia o własnym traumatycznym doświadczeniu (s. 16), to czy nie 

powinna zrezygnować z wypowiedzi na temat II wojny światowej, o której piszą Albahari (ur. 

1948) i Drndić (ur. 1946), żadne z nich nie doświadczyło bowiem koszmaru Holokaustu. Nie 

twierdzę, że włączenia tej problematyki do rozprawy nie da się uzasadnić, zwracam jedynie 

uwagę, że zadanie to nie zostało wykonane. Relacje pisarzy, w świetle rozważań dr Gieriel, 

należałoby określić zapisem z drugiej ręki, przekazem zasłyszanych opowieści rodzinnych (s. 

18). 

Uwag powyższych nie należy rozumieć jako krytyki, lecz głos w dyskusji, do którego 

prowokuje wstęp. Rozważania wstępne nie do końca spełniają bowiem swoją rolę, ani nie 

porządkują materiału źródłowego, ani nie wyjaśniają w sposób satysfakcjonujący 

poznawczego zastosowania kategorii pamięci. Podkreślają zainteresowanie jej jednostkowym 

wymiarem, podczas gdy znaczna część pracy dotyczy pamięci zbiorowej (rozdziały 

poświęcone Drndić i Albahariemu). Większej satysfakcji, płynącej z pogłębiania wiedzy 

dostarcza lektura rozdziałów. Tam też korygowane są pewne niedociągnięcia wstępne, 

dokonane zostają niezbędne dopełnienia. Na przykład w rozdziale poświęconym Albahariemu 

znajdują się (są to głównie zamieszczone w przypisach cytaty) próby definiowania pamięci 

autobiograficznej, zbiorowej, kulturowej, postpamięci. 

Mam również zastrzeżenia do zakończenia, a raczej fragmentu zatytułowanego W 

miejsce zakończenia. Nie przepadam za samą nazwą, która brzmi jak kalka z języka 

serbskiego/chorwackiego (Umjesto zakljućka). Jest to rodzaj zamknięcia z grupy tych, co nie 

zamykają i nie podsumowują, jednak nie to spostrzeżenie wywołuje mój sprzeciw, najbardziej 

brakuje w nim autorskiego głosu, który zastępują (zbyt!) liczne cytaty, zwłaszcza kiedy 

Autorka wchodzi w relacje między dyskursami filozofów, a tymczasem z jej pola widzenia 

znikają omawiane utwory i autorzy: „Przywołuję tutaj rozważania Baumana z tego względu, 

że Bielik-Robson w swej refleksji filozoficznej w gruncie rzeczy dochodzi do podobnych 

wniosków" (s. 247). To swoiste zakończenie, przybierające kształt rozważań natury ogólnej, 

wypełnione (niemal w całości) cudzymi cytatami i myślami (Agaty Bielik-Robson, Zygmunta 

Baumana, Michała Pawła Markowskiego, Hansa Jonasa, Hannah Arendt, Richarda Rorty'ego, 

Milana Kundery) mogłoby równie dobrze zostać przeniesione do wstępu. Poetyka obu tych 

fragmentów właściwie się nie różni, poza tym, że w zakończeniu pojawia się - nie wiadomo 
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w jakim celu - określenie „pisarze z Półwyspu Bałkańskiego". Nie o całych Bałkanach 

przecież mowa w pracy, lecz o dramatycznych konsekwencjach rozpadu Jugosławii. 

Nie do zaakceptowania jest stosowany przez Autorkę termin „wojna bałkańska" -

znawca problematyki nie może sobie pozwolić na nieprecyzyjne, medialne określenia, 

sytuujące ostatni konflikt w nieodpowiednim kontekście. Brak precyzji jest niekiedy 

wynikiem stylistycznych i redakcyjnych niedociągnięć, które niestety przyciągają uwagę i 

generują zaburzenia ciągłości lektury. Przykłady można mnożyć, często chodzi o 

powtórzenia, nadmierne podkreślanie autorskiej obecności, choć wywód i tak prowadzony 

jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czy też o wykorzystanie cytatów sugerujące, że 

np. Danuta Sosnowska (s. 69) Jacek Leociak (s. 100) czy Renć Marill Albere (s. 109) 

wypowiadają się na temat Albahariego. Stylistycznych potknięć jest niemało, oto kilka 

przykładów ze wstępu: „Moim zdaniem w tekstach sytuujących się w centrum mych 

zainteresowań" - s. 15; „Nie jest mi bliska ani wyraźna idea literatury..." (s. 12); „wydają mi 

się trafnie określać"; „ą ich (dotychczas obowiązująca) (auto)narracja została poddana 

gruntownym zabiegom przewartościowania. Ą mieszkańców byłej Jugosławii z pewnością to 

właśnie w niedalekiej przeszłości spotkało" (s. 8). Za stylistycznymi niedociągnięciami 

podąża brak precyzji: dotychczas obowiązująca - czyli do kiedy? Czy chodzi o narrację z 

czasów Jugosławii, czy o narrację z czasów wojny i formowania się państw narodowych? 

Oficjalna narracja z lat 90. znacznie różni się od dzisiejszej, zróżnicowane są także narracje 

narodowe. Nie wiem także co w niedalekiej przeszłości spotkało mieszkańców byłej 

Jugosławii, o jaką niedaleką przeszłość chodzi i jakich mieszkańców, bo przecież Jugosławia 

nie istnieje, jej mieszkańców już nic spotykać nie może. Termin 'była' jest zbędny - byłby 

uzasadniony, gdyby istniała jakaś inna Jugosławia. W autoreferacie jest mowa o „krajach 

byłej Jugosławii" (s. 2) czego już zupełnie nie potrafię pojąć, czy Jugosławia składała się z 

wielu krajów? Nie rozumiem także, i z pomocą nie przychodzi kontekst zdań sąsiadujących, o 

jakim badaczu mowa w stwierdzeniu: „Niezwykle ważna jest dla mnie obserwacja badacza, 

który twierdzi, że zrozumienie tego, jak bardzo wydarzenie to wpłynęło na jednostkę, 

przychodzi z czasem" (s. 8). Nie jest moim zamiarem wyzłośliwianie się z powodu 

niedociągnięć językowych, chcę jedynie zwrócić uwagę, że ich nadmiar powoduje 

odwrócenie uwagi od strony merytorycznej tekstu, a przecież nie o to chodzi Autorce. 

Zakładam, że winny jest pośpiech i, choć rozliczani jesteśmy z ilości publikacji, zachęcam do 

uważniejszej pracy w fazie końcowej przygotowania tekstów do druku. 

Dysertacja przynosi wartościowe i potrzebne badania twórczości wybranych autorów, 

które najbliższe są antropologii literatury. Autorka podejmuje niezwykle ważne zagadnienia 
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penetrujące kondycję człowieka poszukującego odpowiedzi na fundamentalne pytanie „kim 

jestem?", które nabiera szczególnego dramatyzmu w kontekście kryzysowych i 

traumatycznych wydarzeń ostatniego ćwierćwiecza. Kategorią porządkującą opis złożonych 

problemów współczesności jest jednostkowa i zbiorowa pamięć sytuowana w trafnie 

dobranych kontekstach teoretycznoliterackich, filozoficznych, kulturowych. Dr Sabina 

Giergiel wykazuje się znajomością zarówno tekstów literackich, jak i właściwego 

instrumentarium interpretacyjnego, którym sprawnie się posługuje. Zagadnienie pamięci 

(pamiętania i zapominania) oraz towarzyszące mu problemy tożsamości, podmiotowości, 

rozpadu, obcości czy wykluczenia Autorka ujmuje w szerokim spektrum badań 

interdyscyplinarnych. Nie rezygnując z narzędzi filologicznych, odwołuje się do 

historiografii, filozofii (filozofii literatury), psychoanalizy, aparatu socjologiczno-

politycznego, kulturoznawczego i antropologicznego. W czterech rozdziałach książki tworzy 

cztery portrety, w każdym odnajdując inną dominującą figurę pamięci (ratunek przed 

rozpadem - Jergovic, brzemię - Albahari, źródło nostalgii i melancholii - Hemon, ocalenie -

Drndić), ale także znaczne zbieżności w sposobie widzenia świata i etycznym nacechowaniu 

tekstów. Choć mowa o pisarzach reprezentujących różne pokolenia, Autorka przekonuje, że o 

podobieństwach w ideowej warstwie utworów przesądziło wspólne doświadczenie z okresu 

wielokulturowej Jugosławii. 

Rozprawa nabiera charakteru syntezy prezentującej wielopłaszczyznową 

problematykę zasygnalizowaną przez tytuł i dopełnianą w rozdziałach egzegezą różnorodnych 

sensów wpisanych w twórczość wybranych autorów i stanowiących odpowiedź na wyzwania 

traumatycznych postjugosłowiańskich doświadczeń, ale także szerzej - doświadczeń 

nowoczesnej Europy. Autorka prezentuje czytelniczą i badawczą wrażliwość, eksponuje 

moralne zobowiązania literatury, zagłębia się w indywidualne odpowiedzi na rozpad znanego 

świata i stan po katastrofie, który wzywa do przemyślenia własnych i zbiorowych relacji z 

rzeczywistością oraz do konstrukcji nowych tożsamości. Książka oferuje rzetelną 

hermeneutyczną lekturę oraz wyraźną osobową perspektywę odbioru. 

Konkluzja 

Dr Sabina Giergiel jest autorką dwóch książek (podoktorskiej i habilitacyjnej) oraz 

około dwudziestu artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa 

południowosłowiańskiego. Dorobek ten pozwolił Autorce na ugruntowanie swej pozycji w 

polskiej slawistycznej przestrzeni naukowej jako badaczki dojrzałej, sprawnej analitycznie 

oraz kompetentnie prezentującej obszar współczesnej literatury serbskiej, chorwackiej i 
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bośniackiej. Rozprawa habilitacyjna stanowi poważne osiągnięcie naukowe, poszerza wiedzę 

o literaturze obszaru języków serbskiego/chorwackiego/bośniackiego i w zupełności spełnia 

wymogi określone Ustawą oraz przewidziane w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. 

Wnoszę o dopuszczenie dr Sabiny Giergiel do dalszych etapów postępowania w 

przewodzie habilitacyjnym. 

Krystyna Pieniążek-Marković 
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