na temat:
Recenzjapracy doktorskiej mgr Anity Pierflkowskiej
na tle
Figura emigrantki w tw6rczoSciJaniny Surynowej-Wycz6lkowskiej
literatury polskiejpisanejna ohcryfnie
RozprawadoktorskaAnity Pierikowskiej"Figuraemigrantkiw
na tle literaturypolskiejpisanej
tw6rczoSciJaninySurynowej-Wycz6lkowskiej
jest pracqnowatorsk4.
na obczyLnie"
i to nie tylko z samejnaturytematyki
podjgtychprzezjej autorkgbadah.Brak znaczqcychopracowaripowstalejpoza
Polsk4literatury,kt6r4 zaMilosz.emnale\tnazwa(drugorzgdnq,l4cry
sig w
przypadkuz wieloletnimmarginalizowaniem
twdrrczolcikobiet.Doda6w
-Wycz6lkowsk
odniesieniudo mieszkajqcejrv Argenhnie Surynowej
iej naleZy
tak2eoddaleniepisarkiod centr6wemigracy3nych
takichjak ParyZczy Londyn,
a nawetTorontoczy Nowy Jork,a takaebrakkrajolvychwydarijej utwor6w.
i genderorva
Marginalizacjaterytorialna
nie ulatwiadostgpudo material6w
do pracybadawczejnadjej pisarstwem.
niezbgdnych
Nielicznetekstykry.tyczne
poSwigconeSurynowej-Wy czllkorvskiej s4przrytym albonieadekwatne
ze
(z dzisiejszego
wzglgduna przestarzal4
punktuwidzenia)metodologigi optykg,
alboog6lnieslabemery4orycznie
i niewielewnosz4ce
do naszejwiedzyo jej
Anita Piefkou'skapodjglasigwigc zadaniatrudnego
fw6rczoSci.
i z ogromnq
przyjemno6ci4
moggstwierdzii,2e wywi4zalasiEz niegoznakomicie
.
W swojejdysertacjiAnita Pierikowska
skupiasigna trylogii Surynowej,
w skladkt6rejwchodzqpisanena przes[rzeni15 lat powieSci"Teresa,dziecko
nieudane","Gringa'oraz"JesiefGringi", cho(,przyrvotuje
takZepozostale
utworypisarki.Wyb6rwydaneju'latach 1961-1976
trylogiijako cyklu.wokol
kt6regoskupilasiguwagabadaczki,.iest
niezrvyklew tej sl.tuacjitrafny. Pisane
pigtnastulat powiefci s4najistotniejszymi
na przestrzeni
utworamiw calej
tw6rczoSciliterackiejSurynou,e.;-S/yczolkcrvskiej,
a doSidtugiokresw ktorym
jej pozostatych
powstawalyporwalana umieiscorvienie
utwor6ww relacjido
powieScicyklu Gringi.Dodaf trzeha,2es4 t.cjedyneutq/orypisarkipoSwigcone

powojennejemigrantkiprzemierzaj4cej
emigracji,opisuj4cesytuacjE
Europgi
buduj4cejswojedorosleiryciew Argentyrlle.Pod4zanie
za kolejnymitomami
cyklu ulatwia takzeprzyjgcieperspektywyliteraturoznawczej,
co - przy
wszystkichzwiqzanych
z tym ograniczeniach
do kt6rychodnoszgsigp6zniejjasno iwyralnie
wydajesigwsp6lgra(,zzalo\onymcelembadawczym
w tytulepracy.
sformulowanym
Z uznaniemnale?y
tu podkreSli6ogrompracyarchiwalneji
bibliograficznejjak4
wykonalaAnita Pierikowska.
Uwagii uzupelnienia,
kt6re
sugerujgponizej,nie ujmujqwartoicipracywlozonejw celudotarciado
material6warchiwalnych,
rgkopis6w,maszynopis6w
i (czgstounikalnych)
wydariutwor6wpowstalychna emigracji.Ptazjeszczekoniecznejest
- Wycz6lkowskiejod gl6wnychoSrodk6w
podkreS
Ienie,2e oddalen
ie Surynowej
Polinijnychnie bylo w tym zadaniupomocne.PodobnieteLbrakprac
jej tw6rczo56nie ponvolil na pominigcialub
krytycznychomawiaj4cych
juZ wczeSniej
dyskursywne
ujgciaw dysertacjiaspekt6w
opracowanych
stawiaj4cprzedQeszcze)
mgr Pierikowsk4wyzwaniaczgstoprzekraczajqce
wymagania rozprawydoktorskiej.Poradzilasobiez nimi znakomicie
prezentuj4c
opracowanie
oryginalne,wyczerpuj4ce
i osadzone
wyrafunie
w
podejSciachmetodologicznych
po'mv
alaj4cychna wszechstronne
omowienie
jakie wobec
materiafuliterackiego,atakhesprawngargumentacjg
stanowiska,
tw6rczoSciSurynowejzajmujePierikowska.
Dodajmy,Zeprzywoluj4ckategorie
z katalogupojEi knytyki feministycznejbadaczkanie
zamk.ngla
sig w granicach
jednegopunhu widzeniai nie pominglaczEstodoSitradycyjnychpodejS6
kytycznych dominujqcychw krggachemigracyjnych,atakle odno5nychuwag
literaturoznawc6w
krajowych.Szczeg6lnie
pierwsza
ciekawesQw tym aspekcie
i drugaczg36,
pracy,w kt6rychom6wionei sformulowane
s4podstawowe
kategorieopisuw ich spolecznych
i krytycznoliterackich
kontekstach.
Pierikowska
sprawnieporuszasigpo zagadnieniach
i pojgciachwsp6lczesnych
badahliteraturoznawczych
a jej pracademonstruj
e tak2ewyralne otwarcie
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jak np ekokrytyka,i ich inteligentne
badaczkina nowepodejScia,
w odniesieniu
umiejscowienie
do dominuj4cych
dyskurs6wpolskiego
literaturoznawstwa.
Ciekawaprezentacja
sylwetkiSurynowejjako pisarki- emigratkiujawia
relacje pisarzy,redaktor6w(i animatorow 2yciakulturalnego
skomplikowane
Srodowisk)i wydawc6w,a takle nielatwewarunki
emigracyjnych
psychologiczne
i finansowe,w jakich tworzylypowojenneemigrantki.Material
we wstgpnejczgScipracywnosiwielenowegodo zastanejna
zaprezentowany
przepracowanie
i prezentacjg
ten tematwiedzyi a2prosisigo rozszerzenie,
przy uty ciu naruEdziantropolo gicznych lub kultur oznawczych.Autorkapracy
skupiasigjednakna tropachliteraturoznawczych
zajmuj4csigprzede
wszystkimfi gur4emigrantki,niestetypozostawi
ajqcmakomitymaterial
badawcrypozasfer4swoichzainteresowari.
Jestto o tyle istotne,2e nawet
skr6towepodjgciefych w4tk6wpozwolilobyna integracjQz wywodemgl6wnej
pracyciekawychobserwacjizawafich w koricowejczgSci,kt6rew
czESci
obecnymksztalciestanowiqzbior"temat6wmozliwych"jedyniezarysowanych
w rozdzialachobjgtychwsp6lnymtytulem"Kult odmiennoSci"
w czgSciIV
ZnakomitaorientacjaAnity Pierikowskiej
manuskryptu.
w kontekstach
ci Surynowej-Wycz6lkowskieja tak2ew zagdni eniachrw i4zanych z
fw6rczoS
emigracyjnym pi sarsfwemk obi et pomvalana nadziejE,2ej ej dysertacja
doktorskazostanierezszerzona
i kulturozr,awcze
o obserwacjeantropologiczne
w procesieprzygotowywania
wersji ksi4zkowej.
jak juz wspomnialam,
Analimj4cfigurgemigrantkiAnita Pierikowska,
odnosisigdo r6znorodnych
wzorc6wkrytycznych,omawiaj46zar6wno
pojgciowo66
tradycyjnieusytuowan4
wywodzqc1sigz narodowych
emigracyjn4
jak i wybranekategoriefeministyczne,
patriarchalnego,
wartoScispoleczeristwa
a takle dobrzej u2 ugruntowanekategorie Iiteraturozn
awczeporw alaj4ce na
kategoryzacjetekst6wliterackich.Zjednej stronytrzebazauwtzyc,2e dziqki
takiemupodejSciubadaczkaSmialol4czyze sob4kategoriewypracowanew
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polskim dyskursie Iiteraturozn
awczym z femini stycznypojgciowo5ci 4
francusko-i angielskojgzycznqpokazujqcIiteraturgw j ej narodowych
kontekstach kryy cznoIiterackich, z drugiej j ednakmozna zarntci6 autorce
pracyarbitralno56
w wyborzekategoriii ich wzajemnemetodologiczne
niedopasowanie.
W efekcietakiegoposlugiwania
sig r6imymipodejSciami
do
omawiane
literaturyw II i III czgScipracykategorieopisuwydajesigprzerasta6
czy (abyrazjeszczeposlury6sig
tekstyuwypuklaj4cich literack4poSledniofi(,,
Bo nawetje6li nie molnaodm6wi6Anicie
tu Miloszem),drugorzgdnoSc.
Pierikowskiejsprawno6ci
akademickiej
wartoSciowej
analizy,
i umiejgtnoSci
przezkrytyk6w i
trudno przyjqc,2ejak dot4dmarginalizowane
powi eSci Surynowej-Wycz6lkowski ej zyskajq na wartoSci
Iiteraturoznawc6w
dzigki analizieskupiaj4cej
signa kategoriach
wywodz4cych
sigz Junga,Freuda
przez
i feministycznejfrancuskiejpsychoanalizy. Anali za zdominowana
k ategorie przytlaczaj4c
e tekstni ejedokrotni e ni e p orwalab adaczcena
glosunarratorki.I tak na przyktad kiedy Pierikowskaposlugujesig
zauwahenie
w swoimwywodziepojgciowoSci4rwi4zan4ze
spoleczn4
funkcj4 "Matki
pierwszejpowieSci
przezniq
Polki",nie zauwaZa,2e
narratorka
z omawianego
cyklu, flrtulowaTeresa,m6wi i mySlio swojejmatcezawsze"mama",co
przywolanyprzezni4 dyskursa zatemczg6ciowopodwalawnioski
destabilizuje
Pierikowskiej. Jakautorkapracysfuszniezauwa?a,
pisarstwoSurynowejnie
jej powieSciw zestawieniu
osi4gngloszczyt6wliterackichi dyskutowanie
z
mitemEdypacry Elektryzbywyra2nietg slabo56odslania,nie pozwalaj4c
jej powie5ci.Przyznactu jednaktrzeba,2e nie
przy tym na wydobyciewartoSci
istniej4wyralniezdefiniowane
podejScia
kryyczne porwalaj1ce
na adekwatny
opistw6rczoSciemigrantek,
i jest to szczeg6lniewyra1ne
w odniesieniun
do
polskiegoliteraturoznawstwa.
WartoSci4niezaprzeczalnq
dysertacjijest wigc
juz nawetsamopodjgciepr6bystworzeniatakiejwla6niesiatkiwykorzystujqcej
kategoriepochodz4ce
zr6Znorodnych
podejSdi dyskurs6w,w rarnachkt6rej
pojawiaj4sigw wyrvodzieakademickim
pojgciatakiejak "porycja cywila"czy
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odniesieniado frazeologiicielesnoSciz ugenderowion4kategori4wstydu. W
odniesieniudo optyki "cyvila" pomoc4 slu2y1mogq obserwacjeIngi Iwasi6w
zawartew " Centralnejplci cywila" wielka wigc szkoda,Zebadaczkado tego
tekstu nie uwzglgdnila. Przy okazji dodam, 2e szkodataUze,Zebadaczkanie
dotarla do wydanej w 1980 rokuprzez Instutut Literacki w ParyZu(w Bibliotece
Kultury) powiesci Janiny Kowalskiej Pogranicze.Omylkowo chyba jako
2r6dlowiadomoScio Srodowiskachemigracyjnych znalazlasiEnatomiastw
bibliografii nie tyle akademickaile populama i wt6rna ksi4zkaS.Kopra Polskie
Piekietka.
Je3li chodzi o kategorie cielesne przywolywane i przepracowywanew
rozprawie,to cho6 pochodz4zkatalogu pojE6feministycznych,sposoby
poslugiwaniasig nimi wydaj4 sig czasemw pracy PierikowskiejdoSi
zaskakuj4cei dalekie od mySli feministycznej.I tak chodbykategoriawstydu,
cho6 Swietnie przezbadaczkEopisana,w przypadkl Teresy,dziecka nieudanego
mniej odnosi sig do zapisanychodczu6 narratorki/bohaterkiniL do
niezwerbalizowanegoprzekonaniabadaczkiodno5nieoczyrvistoSciodczuwania
uczuciawstydu w zwi1zkuzprzeZyciami Teresy.Chetniepodjglabymtu
dyskusjgz kilkoma jeszczezastosowaniamifeministycznychpojg6, ograniczq
sigjednak tylko do uwagi, 2e patrzeniena powieSciSurynowejjako na
B ui Idungsr oman z latwoSci 4 mo hnasproblematy zowa( w zbo gacaj4c wyw6d
akademickio refleksjgna temat istotnoScitego wzorca dla popularnychw
okresiemigdzywojennympowie6ci "dla dorastajqcychpanieniek"i w takim
widzie(,go w odniesieniudo opowieScio powojennym
wlaSniezapoSreniczeniu
i emigracyjnym dojrzewaniu Teresy-Gr ingi. Zauwairy6 j ednaktrzeba, 2e
w pracy tok mySlowyjest sp6jny i przekonuj4cY,a dyskusjaz
zaprezentowany
nim Swiadczyraczejo poziomie dysertacjipozwalaj4cymna wchodzeniez
autork4w akademickidialog czy sp6r,niz ojej niedostatkach.
Przy podkreSleniuwszystkichwalora6w muszejednak zatwa2y6,2e
dysertacjawymaga starannejpracy redakcyjnej.Chodzi tu nie tylko o liter6wki
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i stylistyczneniedomagania,
zbytliczneabyje tu wymienia6.Bledemjest
przypisywanieprzezbadaczkE
Lwu Tolstojowi"Drogiprzezmgkg"napisanej
(s. I 56)Zofti KossakSzczuckiej
przezAleksieja(s. 162),przyznanie
- nie
pierwszeristwa
w wydaniuwspomnierilagrowych(przedSzmaglewsk4)
wspominaj
i "Z domuniewoli"
4(,juz o pominigciuKraty Gojawiczyriskiej
Oberfyriskiej,blgdnyodnoSnikdo powie6ciKowalskiejPogranicze(prrypis
(s.173),nazywaniemEZaBarbarity
88),zmiana z lugowskana Jungowska
powie6cipowinienby6opisanyraczejjako
w kontekScie
Zydem,(szczeg6lnie
Polakpochodzenia
nadaniepierwszejpowie6ciomawianego
4ydowskiego,
juZ o fakcie,2ew pracy
cyklu "Nieudanac6rka"(s. 127),nie wspominaj4(
postuguj4cejsigjgzykiem feministycznymwyra1nymzgrzytemjest
postugiwanie
sigpojgciem"pisarz"jako slowemgenderowo
obojgtnym.W
obecnejformiepraaatracina wartoSciakademickiejzbytwielewlaSnieprzez
tegotypu blgdyi niedopatrzenia.

Podsumowuj4c
mojeuwagii bior4cpod

uwaggwszystkieopisanepowy2ejaspektymoggwyralnie stwierdzic,2e
przedstawionaprzez
Anitg Pierikowsk4
pracapod tytulemFiguraemigrantkiw
tw6rczoSciJaninySurynowej-Wycz6lkowskiej
na tle literaturypolskiejpisanej
pod kierunkiemprof. drahab.AndrzejaStanislawa
na obczyhnie,prrygotowana
Kowalczykaspelniawymaganiastawianerozprawomdoktorskimzgodniez
Art. 13 Ustawyo stopniachnaukowychi tlrtulenaukowymz dnia 14 marca
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