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Rozgrywający się pod koniec ubiegłego wieku konflikt bałkański był wydarzeniem 

brzemiennym w skutkach nie tylko dla jego bezpośrednich ofiar i ich bliskich, stanowił on 

bowiem znamienną cezurę historyczną dla społeczności całej Europy. Dla wszystkich tych, 

którzy zaangażowani byli w proces rozpadu Jugosławii w sposób zbrojny, formalny czy 

chociażby intelektualny − jako obserwatorzy i komentatorzy, jego konsekwencje polityczne, 

historyczne i etyczne stanowiły wielkie wyzwanie. Wydarzenia te znalazły oddźwięk wśród 

różnych grup społecznych, w tym pisarzy, dziennikarzy, intelektualistów, o czym świadczy 

zarówno pokaźna liczba utworów literackich i publicystycznych, jak i liczne dyskusje w 

kręgach akademickich.  

Omawiana w tym miejscu dysertacja pani Małgorzaty Fućek ujmuje właśnie problematykę 

tekstów beletrystycznych i publicystycznych poświęconych konfliktowi zbrojnemu na 

Bałkanach, powstałych od połowy lat 90-tych do roku 2008 (z kilkoma wyjątkami), 

pochodzących w znakomitej większości od twórców z obszaru niemieckojęzycznego.  

Punkt wyjściowy w tworzeniu zrębu dysertacji stanowiła analiza tekstów literackich i będąca 

swego rodzaju komentarzem i uzupełnieniem powyższego − analiza tekstów 

publicystycznych, poruszających kwestię konfliktu bałkańskiego. Zestawienie to wydaje się 

tym bardziej interesujące, a z perspektywy badacza wręcz kuszące, że współczesne media 

relacjonujące prawdę o świecie nie od dziś pokutują pod etykietką manipulatora opinii, 

generatora przekłamań, nierzetelnego, stronniczego informatora, ukazującego wykrzywiony 

obraz rzeczywistości. Pojawia się więc pytanie czy rzeczywiście tak jest, na ile i dlaczego… 

W dysertacji pani Fućek odnaleźć można próbę odpowiedzi na to pytanie. Ponadto, o ile 

wojna w dziejach ludzkości stała się motywem wielu utworów literackich czy rozpraw 

naukowych, o tyle stosunkowo od niedawna może być ona śledzona i komentowana również 

w środkach masowego przekazu. Analiza artykułów prasowych miała zatem w zamiarze 



Autorki stanowić uzupełnienie bogatszego i wielowarstwowego przekazu zawartego w 

tekstach literackich, tak aby ostatecznie uzyskać pełen obraz zagadnienia. 

W dysertacji mowa jest o 55 pozycjach literatury prymarnej, w tym 32 tekstach 

publicystycznych z ważnych opiniotwórczych tytułów: „Die Zeit”, „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung” czy „Der Spiegel”.  

Praca składa się z trzech głównych rozdziałów:  

I. Wprowadzenie, w tym metodologia i stań badań,  

II. Geneza i historyczne uwarunkowania konfliktu na Bałkanach,  

III. Dyskusja na temat konfliktu bałkańskiego w literaturze i publicystyce.  

Dysertację zamykają „Wnioski końcowe” i „Bibliografia”. Praca zawiera również materiał 

zdjęciowy.  

Imponująco obszernym rozdziałem jest Rozdział III. uwzględniający treści zasadnicze pracy 

czyli obecność problematyki konfliktu bałkańskiego w literaturze i publicystyce 

niemieckojęzycznej. Autorka zawarła tu pozycje literatury prymarnej różnych gatunków – 

powieści, powieści biograficzne, opowiadania podróżnicze, sprawozdania z podróży o 

charakterze autobiograficznym, nowele, dramaty, eseje i artykuły prasowe.  

Liczne z omówionych w tym miejscu pozycji dotyczą twórczości Petera Handke i polemiki z 

jego tekstami na temat rozpadu Jugosławii, choć mowa jest tu oczywiście również o wielu 

innych autorach i badaczach z Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Handkemu poświęca jednak 

Autorka wyjątkowo dużo miejsca, i słusznie, bowiem Podróż zimowa ku rzekom Dunaj, 

Sawa, Morawa i Drina albo Sprawiedliwość dla Serbii jest jednym z jego eseistyczno-

polemicznych tekstów na temat wojen bałkańskich, który wywołał największe kontrowersje 

wokół osoby znanego pisarza i burzliwą debatę w mediach, jedną z największych debat 

polityczno-literackich w latach 90-tych XX. wieku. Jest to zapis podróży Handkego do tzw. 

Republiki Serbskiej w 1995 roku, będącej inspiracją do podjęcia krytyki ukazywanego w 

zachodnioeuropejskich mediach jednostronnego oblicza konfliktu, w którym dominował 

obraz złych Serbów i dobrych pozostałych uczestników wojny. Handke był zdania, że 

odpowiedzialność za konflikt należy przypisać wszystkim jego uczestnikom i wszystkim 

grupom etnicznym, a wojna powinna być widziana jako wypadkowa skomplikowanych 

stosunków etnicznych. Dyskusja ta zakończyła się skandalem wokół przyznania Handkemu w 



2006 roku literackiej nagrody im. Heinricha Heinego, a także licznymi tekstami 

polemizującymi.  

Autorka ustrukturyzowała Rozdział III kierując się kryterium tematycznym, nie chronologią 

powstania utworów i wyodrębniła następujące zagadnienia 1. Przemoc wobec kobiet, 2. 

Migracje, 3. Problem winy i odpowiedzialności, 4. Rola mediów, 5. Konflikt bałkański na 

scenach teatrów. 

W swoim wywodzie pani Fućek uwypukla szczególnie te treści omawianych utworów, które 

nie informują czytelnika jedynie o tym w jakim kontekście przedstawiana jest sama wojna i 

jej skutki, ale jaki obraz całego regionu jawi się w tych doniesieniach, jakie relacje człowieka 

z jego przestrzenią lokalną zostają uwikłane i mają znaczenie podczas, i po takich 

traumatycznych wydarzeniach o jakich mowa. Teksty publicystyczne i literackie nie tylko 

weryfikują się nawzajem, ale są w pewien sposób komplementarne i, co podkreśla Autorka, 

ukazują różne perspektywy tego samego zagadnienia. 

Pani Fućek doszukuje się podobieństw i różnic w formule przedstawiania problemu przez 

literaturę i prasę, i zastanawia się jak dalece służyć mogą one jako źródło wiarygodnych 

informacji. Zwraca uwagę na uproszczony, fragmentaryczny przekaz prasowy, ograniczający 

się w przypadku Bałkanów np. jedynie do konfliktu etnicznego, albo do prostego podziału na 

agresorów i napadniętych, ale jednocześnie mający na względzie dotarcie z informacją w 

sposób możliwy do zrozumienia przez przeciętnego czytelnika, co zdecydowanie wpływa na 

formułę tego przekazu. Autorka pochyla się nad wysiłkami autorów tekstów 

publicystycznych, dostrzegając ograniczenia i walory ich pracy, zwraca uwagę na trudność w 

próbach ukazania Zachodowi konfliktu bałkańskiego w przekazie prasowym i niemożność 

zrozumienia go przez potencjalnego odbiorcę. Jednocześnie uczula na kwestię 

odpowiedzialności wynikającej z faktu, że środki masowego przekazu posiadają kanał o 

szerszym niż literatura zasięgu.  

Jak bardzo próba zestawienia artykułów prasowych z tekstami literackimi wydawać by się 

mogła karkołomna, i rodziłaby obawy, że nie da się sprowadzić tych dwóch obszarów do 

wspólnego mianownika, jest zabiegiem ciekawym i przynoszącym ważkie wnioski. Autorka 

czyni jednak zastrzeżenie (s. 254), że jest świadoma tego, iż gros tekstów publicystycznych 

do takiego zestawienia się nie nadaje, a także, że liczba artykułów na temat konfliktu 

bałkańskiego jest tak pokaźna, że wymagałby osobnych studiów.  



Idąc dalej Autorka stawia pytania natury filozoficznej − czy w ogóle istnieje możliwość 

ukazania prawdy o wojnie i czymże ta Prawda jest, czy da się ją sformułować, a także czy 

wojna jest w ogóle opisywalna…(!) Tą refleksją Autorka dzieli się z czytelnikiem, 

pozostawiając go w zadumie nad tym wydaje się retorycznym pytaniem…  

Wśród walorów pracy chciałam wyróżnić kryterium, które Autorka wybrała w metodologii 

badań, a mianowicie geopoetykę. Pojęcie to wprowadza ona obok hermeneutyki i 

hermeneutyki interkulturowej jako narzędzie służące jej do interpretacji wybranych tekstów.  

W swojej filozofii i koncepcji zaprezentowania interesującego ją tematu pani Fućek sięga do 

geopoetyki, czyniąc ją pojęciem kluczowym w pracy. Ta perspektywa nadaje dysertacji 

wyjątkowy charakter. Po tym jak Michel Foucault zwrócił uwagę na rosnące w XX. wieku 

znaczenie kategorii przestrzeni, na niekorzyść kategorii czasu i historii, istotnych w XIX 

wieku, poeta Kenneth White wprowadził w latach 80-tych ubiegłego wieku pojęcie 

geopoetyki. Odnosi się ono do tworzenia swego rodzaju projektu, który powstaje na granicy 

nauki i poezji, geografii i przestrzeni duchowej. Innymi słowy geopoetyka to połączenie w 

trakcie badań dyskursu naukowego i poetyckiego, w obrębie których powstaje literacki opis 

konkretnych przestrzeni geofizycznych. White wskazuje tym samym na relację pomiędzy 

kreatywnością artysty a geografią przestrzeni w jakiej się on porusza i o której pisze (w 

Bibliografii brak adresu do pracy Kennetha White, na którą Autorka się powołuje (White, 

Geopoetics 1987)).  

Kolejnym powiązanym z geopoetyką pojęciem istotnym dla pracy jest geokrytyka, 

zdefiniowana przez francuskiego komparatystę Bertranda Westphala, uznającego ją za 

metodę   badającą stosunek literatury i geograficznej przestrzeni, takiej jak na przykład miasto 

czy  region. Zgodnie z tym kryterium teksty dotyczące tego samego regionu, interpretowane 

do tej pory niezależnie, można ze sobą konfrontować w dialogu. Do badań wprowadza się 

stosunkowo dużą liczbę świadectw literackich, tak aby wieloraki charakter danej przestrzeni 

móc zobaczyć z wielu perspektyw, na przykład mieszkańca, turysty czy migranta.  

Dobrany odpowiednio i skomponowany z właściwym rozmysłem korpus prac, jaki Autorka 

„wrzuciła” na swój naukowy warsztat, pozwala na ukazanie zalet takiego opisywania 

problematyki bałkańskiej, na jaki zdecydowała się w metodologii. Większość z wybranych w 

dysertacji tekstów literackich umożliwia promowaną przez panią Fućek analizę geopoetycką i 

geokrytyczną, gdyż odnoszą się one w dużej mierze nie tylko do konfliktu zbrojnego, ale do 

szeroko pojętej przestrzeni regionu, i stają się one źródłem wiedzy na temat nie tylko różnic 



etnicznych, co stało się domeną tekstów publicystycznych, lecz, co udowadnia Autorka, 

konstruują wyobrażenie o regionie bałkańskim lub je modyfikują, uwzględniając 

problematykę taką, jak − pozycja kobiety w społeczeństwie, kwestie edukacji, szeroko pojęte 

tradycje i zwyczaje.   

Idąc dalej, kolejnym walorem pracy jest fakt, że uwzględniwszy powyższe, teksty, o których 

mowa w dysertacji stanowią ważne źródło wiedzy o konflikcie bałkańskim i o Bałkanach w 

ogóle. Mogą one prowokować chęć poznania tej przestrzeni. Autorka wskazuje zresztą wprost 

na rolę wybranych przez siebie utworów jako lektury polecanej osobom nie będącym 

specjalistami zajmującymi się którymś z omawianych aspektów, a odnajdującym w tejże 

lekturze impuls do podróży do krajów postjugosłowiańskich. Podobnie, ci, którzy byli już z 

wizytą na Bałkanach, mogą być zachęceni do przeczytania post factum wybranych przez 

Autorkę pozycji, które stanowią swego rodzaju vademecum wiedzy dla osób podróżujących 

do tego regionu. 

Rozdziałem, który zwrócił moją szczególną uwagę, co chciałabym tu podkreślić, jest część 

dotycząca przemocy na tle seksualnym wobec kobiet i gwałtów na kobietach w trakcie 

bałkańskich działań wojennych.  

Gwałty i przemoc wobec kobiet podczas wojen stały się w dziejach ludzkości niestety 

niechlubnym ich elementem. Nie jest to zatem zjawisko nieznane. Traktowanie ich jednak 

jako wyrafinowanej, cynicznej i zaplanowanej „strategii wojennej” jest zjawiskiem 

niezwykłym. Autorka dysertacji zwraca na to uwagę. Obozy masowych gwałtów, o których 

pisze (s. 69), stanowiły rodzaj broni wojennej, i były jednym z przemyślanych sposobów 

prowadzenia wojny. Celem ich istnienia było zastraszenie i nakłonienie tysięcy ludzi do 

ucieczki. Seksualna przestępczość skierowana była przeciw integralności rodzin, tak aby 

kobiety przetrzymywane w obozach zmuszone były do urodzenia dziecka wroga, co w ich 

kulturze wykluczało je ze społeczności.  

Pomimo ogromnego rozmiaru tego zjawiska, co zostało udokumentowane w licznych 

świadectwach, zostało ono zmarginalizowane i stabuizowane. Pani Fućek podjęła się 

wyszukania w literaturze i prasie dedykowanej tematyce bałkańskiej informacji na ten temat, 

szczątkowych i rozproszonych w wielu miejscach. W przedłożonej do oceny dysertacji 

problem ten, co wielce istotne, znajduje zatem swój oddźwięk.   

Autorka zwraca również uwagę na inny problem, a mianowicie na fakt, że międzynarodowa 

społeczność lepiej przygotowana była na interwencję militarną niż prawną, związaną z losem 



ofiar cywilnych, co zresztą do dziś pozostaje, jak wiemy, nierozwiązanym problemem w 

przypadku konfliktów zbrojnych, którym z boku i bezradnie przygląda się wspólnota państw.  

Podsumowując − dysertacja pani mgr Małgorzaty Fućek powstała na bardzo bogatej bazie 

źródłowej, zaprezentowanej w starannie opracowanej, obszernej Bibliografii, liczącej 42 

strony, podzielonej na Literaturę prymarną i na bogatą Literaturę sekundarną. Literatura 

przedmiotu zawiera polsko-, niemiecko- i angielskojęzyczne pozycje z wielu dziedzin – 

socjologii, historii, dziennikarstwa, kulturoznawstwa. 

Już na etapie wprowadzania aparatu pojęciowego, jakim Autorka operuje następnie w 

rozprawie, prezentując i analizując każdą z omawianych kategorii pojęciowych wykazała się 

ona wielką skrupulatnością. 

Stan badań został zaprezentowany wyczerpująco i świadczy o bardzo dobrej znajomości 

tekstów literatury prymarnej i o świetnej orientacji Autorki w literaturze sekundarnej, jedną i 

drugą doskonale wykorzystała w toku narracji. Praca jest, co podkreślam, bardzo dokładna, 

rzetelna, pedantyczna, redakcyjnie właściwie nienaganna.    

Zaletą pracy jest niewątpliwie jej interdyscyplinarny charakter, zawiera ona badania oparte na 

hermeneutyce i hermeneutyce interkulturowej, studia Bałkanów jako regionu w ujęciu 

geopoetyki i geokrytyki, z uwzględnieniem kulturalnych, politycznych i historycznych kulis 

konfliktu bałkańskiego.  

Wartością dodaną pracy jest również fakt, że Autorka omówiła zarówno utwory literackie jak 

i publicystyczne poświęcone zagadnieniu, nie tylko porównując ich wymowę, lecz traktując je 

jako komplementarne. Zestawienie tych treści, wzajemne komentowanie tych samych 

tematów, podpieranie analiz, to ciekawe i oryginalne rozwiązanie. Autorka zgłębiła obszar, 

nie badany dotychczas w kształcie jaki zaproponowała w swej pracy. Nie powstało jeszcze w 

Polsce tak obszerne studium na temat tekstów z niemieckojęzycznej literatury i prasy na temat 

rozpadu Jugosławii.  

Pani Fućek niewątpliwie udowodniła tezę zaprezentowaną szczegółowo i rozpisaną 

precyzyjnie w punktach na stronie 11, w której twierdzi, że niemieckojęzyczne dzieła 

literackie i teksty publicystyczne na temat konfliktu bałkańskiego powstałe w latach 1991-

2008 ukazują nie tylko konflikt zbrojny rozgrywający się na Bałkanach, ale konstruują, kreują 

albo modyfikują jego obraz, wpływając na jego recepcję.  

Na koniec kilka uwag i podpowiedzi na marginesie. 



Warto byłoby rozważyć w kontekście omawiania takich zagadnień jak wojna, migracje, 

uchodźctwo, integracja czy asymilacja wprowadzenie i przyjrzenie się znamiennemu pojęciu 

kultury pamięci. Szczególnie ważne wydaje się to w rozdziale poświęconym migracjom 

ludności, mentalnemu bagażowi związanemu z pochodzeniem etnicznym, różnicom 

kulturowym, zagadnieniu poznawania nowego języka służącego integracji, i pielęgnowaniu 

ojczystego języka, stanowiącego wciąż połączenie z przodkami i przeszłością. Jakże aktualna 

staje się praca pani Fućek również w kontekście problemu uchodźctwa we współczesnej 

Europie. Polecałabym tu choć jedną pozycję dotyczącą dyskursu pamięci, na przykład 

Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses Aleidy Assmann 

(2018).    

Ponieważ przywołano w dysertacji, w literaturze sekundarnej, również polskich autorów i 

badaczy zajmujących się kompleksem bałkańskim, chciałbym zwrócić uwagę Autorki na 

publikacje prof. Andrzeja Denki z Uniwersytetu Poznańskiego, na temat Bałkanów, 

w kontekście zaangażowania Petera Handkego na rzecz Serbów. Jedna z nich Pomiędzy 

poetyką a polityką: kilka uwag na temat sporu o Petera Handkego w latach 1996-2006 z 

perspektywy teorii systemów zawarta jest w umieszczonym w bibliografii tomie Prześnione 

krajobrazy historii: rozprawy i szkice o twórczości Petera Handkego, zakładam więc, że 

Autorka dysertacji dotarła jednak do tego nazwiska, ale wymienię tu jeszcze dwie, powstałe w 

języku niemieckim: Peter Handke und ‚Wahn von Blut und Boden‘? Eine systemtheoretische 

Analyse zum Streit um Peter Handke in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und danach, w: 

Kaffehaus als Menschenrecht. Aufsätze zur österreichischen Literatur des 20. Und 21. 

Jahrhunderts / Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Jaroslav Lopuschanskyj (Hg.), Dresden: 

Neisse Verlag, 2017. S. 241-270 i Skandal oder Engagement?: eine systemtheoretische 

Untersuchung zu Peter Handke und Botho Strauß nach 1989, Poznań: Wydaw. Naukowe 

UAM, 2013, 331 s. (Filologia Germańska, nr 55). Być może informacje te przydadzą się w 

przypadku, gdy Autorka zechce pogłębiać swe badania w zakresie o którym mowa.  

Kolejna kwestia. Pani Fućek wspomina, że temat Bałkanów zaistniał w takim wymiarze w 

literaturze niemieckojęzycznej dopiero z powodu konfliktu zbrojnego, od połowy lat 90-tych. 

Istnieją jednak oczywiście publikacje powstałe przed tym okresem. Polecałabym niezwykle 

ciekawe eseje mistrza reportażu, austriackiego pisarza Martina Pollacka, przedrukowane w 

wydanym po polsku tomie Dlaczego rozstrzelali Stanisławów. Mowa tu o eseju Geje w 

Lublanie (o pierwszej paradzie homoseksualistów w Słowenii) oraz Niechciane wnuki 

marszałka Tity (m. in. o strajkach górniczych w Jugosławii). Poza tym o Jugosławii i 



tamtejszej kulturze pisał Pollack również w „TransAtlantyku” w latach 80-tych, w tym 

samym czasie pojawiają się również na łamach „ÖH-Express” jego teksty publicystyczne o 

politycznych i społecznych nastrojach w krajach bloku wschodniego i w Jugosławii.  

Jeszcze jedna sugestia – wymieniona przez Autorkę w literaturze sekundarnej w wersji 

angielskojęzycznej książka Marii Todorovej Imagining the Balkans pojawiła się dwa lata 

później w przekładzie na język niemiecki, pod tytułem Die Erfindung des Balkans. Europas 

bequemes Vorurteil, a później w roku 2008 również w języku polskim, w Wydawnictwie 

Czarne, pod tytułem Bałkany wyobrażone. Podobnie zresztą jak pozycja autorstwa Roberta 

Kaplana Die Geister des Balkans, również ujęta przez Autorkę w Bibliografii, jest już 

dostępna po polsku, opublikowana przez to samo wydawnictwo w roku 2012, pod tytułem 

Bałkańskie upiory. Podróż przez historię.     

Na koniec uwagi redakcyjne. Praca została pod tym względem bardzo starannie 

przygotowana, mogłabym jedynie sugerować zamianę kolejności podrozdziałów w Rozdziale 

III − jako pierwszą umieściłabym większą i wprowadzającą część o migracjach, dopiero 

potem, w tym kontekście, o przemocy wobec kobiet, wtedy sąsiadowałaby ona z 

podrozdziałem o wymiarze sprawiedliwości.    

Dysertacja pani Fućek spełnia wszystkie warunki stawiane pracom doktorskim, wobec czego 

z pełnym przekonaniem wnioskuję o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  
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