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Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska pani Małgorzaty Fućek, napisana pod 

kierunkiem naukowym pani Profesor Katarzyny Grzywki-Kolago z Uniwersytetu 

Warszawskiego, jest dokonaniem badawczym, którego sukcesywne poznawanie 

wyzwalało we mnie niemal wyłącznie pozytywne emocje. Oto mamy nareszcie obszerną 

analizę tekstów literackich i publicystycznych, które dokumentują zainteresowanie 

pisarzy języka niemieckiego, a wśród nich migrantów bałkańskich, problematyką jednej z 

tzw. „nowych wojen”, wielofazowego konfliktu militarnego, w wyniku którego 

ukształtował się w miarę trwały ład polityczno-społeczny na Bałkanach, w jednym z 

najbardziej niespokojnych regionów Europy. Refleksja naukowa Autorki wykracza daleko 

poza tradycyjny horyzont filologiczny, jest więc niezwykle przydatna przy formułowaniu 

tez i wniosków w obrębie socjologii literatury a także w badaniach kulturoznawczych. 

Ponieważ w recenzowanej dysertacji nie stwierdzam poważniejszych uchybień, rezygnuję 

ze szczegółowego omawiania poszczególnych jej elementów i pozwalam sobie na 

sformułowanie kilku ocen natury ogólnej. Monografia p. Fućek ma charakter 

systematycznego wykładu, w którym podejmowana jest pogłębiona analiza wybranych 

utworów literackich bądź tekstów publicystycznych, analiza prowadzona w wymiarze 

interdyscyplinarnym; odbiorca konfrontowany jest tutaj z wielowarstwowym dyskursem, 



w którym warszawska germanistka sięga do uogólnień nauki o literaturze, historii, 

socjologii i teorii komunikacji. Ów arsenał wiedzy okazuje się niezbędny w konfrontacji z 

niejednolitym materiałem empirycznym: Autorka podjęła się bowiem niezwykle trudnego 

zadania przybliżenia tekstów reprezentujących różne literatury narodowe i gatunki 

literackie, zadania trudnego, bo dotyczącego utworów ze wszech miar kontrowersyjnych, 

budzących skrajne emocje, czego przykładem jest „bałkańska” proza Petera Handkego. 

Zadanie to realizuje posługując się narracją pierwszoosobową, co niewątpliwie przydaje 

wywodom osobistego charakteru, nie wpływając przy tym na ich obiektywizm. 

Struktura recenzowanej pracy jest niewątpliwie wyrazem wielkiego szacunku dla jej 

odbiorcy: każdy z rozdziałów podzielony jest na liczne mniejsze jednostki, co znacznie 

ułatwia przemieszczanie się w warstwie narracyjnej dysertacji. Dwa pierwsze elementy 

dysertacji, rozdział wstępny i rozdział historyczny przybliżający genezę konfliktu 

bałkańskiego, stanowią swego rodzaju wykłady wprowadzające czytelnika w materię, 

która dominuje w obszernym rozdziale trzecim zawierającym analizy wybranych tekstów 

literackich i publicystycznych. W obu tych wprowadzeniach, w zwięzły sposób, operując 

dynamicznym językiem i stosując cały szereg interdyscyplinarnych instrumentów 

eksplikatywnych, Doktorantka przedstawia cel badań, ich metodykę, a także wybrane 

teorie badań literackich; sięga tu, co warto podkreślić, także do polskojęzycznej literatury 

fachowej. Kompozycja trzeciego rozdziału rozprawy musi budzić podziw: każdy z 

kilkudziesięciu elementów strukturalnych jest czytelnym komunikatem, każdy z pięciu 

podrozdziałów kończy się przemyślanym podsumowaniem zawierającym najistotniejsze 

tezy. Obszerne Wnioski oraz kompetentnie zredagowana Bibliografia podmiotowa i 

przedmiotowa dopełniają obrazu rozprawy. Uważna lektura poszczególnych rozdziałów 

pracy potwierdza w całej rozciągłości naukowe kompetencje Doktorantki, która stawia 

klarowne tezy, umiejętnie posługuje się cytatem, i to zarówno jeśli chodzi o literaturę 

podmiotową jak i opracowania naukowe; we wszystkich częściach rozprawy dostrzec też 

można fascynację Autorki przedmiotem eksploracji. Argumentacja prowadzona jest z 

wykorzystaniem najnowszej literatury przedmiotowej. Precyzja wypowiedzi, 

systematyczność w prowadzeniu dyskursu – to cechy pisarstwa naukowego warszawskiej 

badaczki literatury. Klarowności wywodu towarzyszy każdorazowo niezwykła staranność 

o stronę formalną wypowiedzi. 



Lista moich pretensji do Autorki recenzowanej dysertacji nie jest długa, i dotyczy 

zasadniczo wyłącznie strony technicznej. Przed oddaniem pracy do druku należałoby 

zastanowić się nad nieco inną koncepcją podawania źródeł w postaci przypisów 

wewnątrztekstowych (np. bez tytułu przywoływanego dzieła). Nie robi dobrego wrażenia 

ciągłe odwoływanie się do tego samego źródła: na str. 28-29 aż dwadzieścia razy 

wymieniona jest na przykład praca Elżbiety Rybickiej z zakresu geopolityki. Uważam, iż 

obowiązkiem Doktorantki było zapoznanie się także z niemieckimi przekładami prac 

Kennetha White’a, który jako pierwszy wprowadził kategorię „geopolityki” do dyskursu 

naukowego.  W rozdziale drugim jedną z najczęściej cytowanych prac jest artykuł Ivana 

Bernika Zerfall Jugoslawiens; próżno jednak szukać go w spisie literatury sekundarnej (to 

samo dotyczy zresztą tomu Traumata der Transition. Erfahrung und Reflexion des 

jugoslawischen Zerfalls pod redakcją Previšića i Vidulića, z którego pochodzi tekst 

Bernika). Nie udało mi się znaleźć w Bibliografii eseju Logbuch Andrzeja Stasiuka, z 

którego Doktorantka zaczerpnęła motto do jednego z podrozdziałów swojej pracy. Tego 

rodzaju luki muszą zostać wypełnione w wydaniu książkowym. Nazbyt często Autorka 

posługuje się wartościującym terminem „Werk”, który można zastąpić kilkoma innymi.  

 

Przechodzę do sformułowania konkluzji: uważna lektura rozprawy doktorskiej pani mgr 

Małgorzaty Fućek pt. Der Balkankonflikt in der deutschsprachigen Literatur und 

Publizistik in den Jahren 1991–2008 pozwala uznać ją za znaczące osiągnięcie 

badawcze, stanowiące ważne ogniwo w europejskim dyskursie naukowym. Autorka 

wykazuje wielką dojrzałość intelektualną i odpowiedzialność za słowo, atrybuty, jakie 

cechować winny przedstawicielkę nauki. Warsztat filologiczny i baza metodyczna, a także 

szerokie spektrum zainteresowań naukowych Doktorantki zasługują na najwyższe 

uznanie. Jej rozprawa doktorska stanowi wybitne osiągnięcie naukowe, które powinno 

zostać wyróżnione i ogłoszone drukiem. Spełnia ona – tak pod względem 

merytorycznym jak i formalnym – wymogi, jakie stawia Ustawa o Stopniach Naukowych 

i Tytule Naukowym. Wnioskuję zatem o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

Edward Białek     Wrocław, 25 marca 2019 r. 


