
Recenzja pracy doktorskiej mgr Anity Pierflkowskiej na temat:

Figura emigrantki w tw6rczoSci Janiny Surynowej-Wycz6lkowskiej na tle

literatury polskiej pisanej na ohcryfnie

Rozprawa doktorska Anity Pierikowskiej "Figura emigrantki w

tw6rczoSci Janiny Surynowej-Wycz6lkowskiej na tle literatury polskiej pisanej

na obczyLnie" jest pracq nowatorsk4. i to nie tylko z samej natury tematyki

podjgtych przez jej autorkg badah. Brak znaczqcych opracowari powstalej poza

Polsk4 literatury, kt6r4 zaMilosz.emnale\t nazwa( drugorzgdnq,l4cry sig w

przypadku z wieloletnim marginalizowaniem twdrrczolci kobiet. Doda6 w

odnies ieniu do mies zkajqcej rv Argenh ni e Surynowej - Wycz6lkowsk iej naleZy

tak2e oddalenie pisarki od centr6w emigracy3nych takich jak ParyZ czy Londyn,

a nawet Toronto czy Nowy Jork, a takae brak krajolvych wydari jej utwor6w.

Marginalizacjaterytorialna i genderorva nie ulatwia dostgpu do material6w

niezbgdnych do pracy badawczej nad jej pisarstwem. Nieliczne teksty kry.tyczne

poSwi gcone Surynow ej-W y czllkorvski ej s4 przry tym albo nieadekwatne ze

wzglgdu na przestarzal4 (z dzisiejszego punktu widzenia) metodologig i optykg,

albo og6lnie slabe mery4orycznie i niewiele wnosz4ce do naszej wiedzy o jej

fw6rczoSci. Anita Piefkou'ska podjgla sig wigc zadaniatrudnego i z ogromnq

przyjemno6ci4 mogg stwierdzii, 2e wywi4zala siE z niego znakomicie .

W swojej dysertacji Anita Pierikowska skupia sig na trylogii Surynowej,

w sklad kt6rej wchodzq pisane na przes[rzeni 15 lat powieSci "Teresa, dziecko

nieudane", "Gringa' oraz "Jesief Gringi", cho(, przyrvotuje takZe pozostale

utwory pisarki. Wyb6r wydanej u'latach 1961-1976 trylogii jako cyklu. wokol

kt6rego skupila sig uwaga badaczki,.iest niezrvykle w tej sl.tuacji trafny. Pisane

na przestrzeni pigtnastu lat powiefci s4 najistotniejszymi utworami w calej

tw6rczoSci literackiej Surynou,e.;-S/yczolkcrvskiej, a doSi dtugi okres w ktorym

powstawaly porwala na umieiscorvienie jej pozostatych utwor6w w relacji do

powieSci cyklu Gringi. Dodaf trzeha, 2e s4 t.c jedyne utq/ory pisarki poSwigcone



emigracji, opisuj4ce sytuacjE powojennej emigrantki przemierzaj4cej Europg i

buduj4cej swoje dorosle irycie w Argentyrlle.Pod4zanie za kolejnymi tomami

cyklu ulatwia takze przyjgcie perspektywy literaturoznawczej, co - przy

wszystkich zwiqzanych z tym ograniczeniach do kt6rych odnoszg sig p6zniej -

wydaje sig wsp6lgra(, zzalo\onym celem badawczym jasno iwyralnie

sformulowanym w tytule pracy.

Z uznaniemnale?y tu podkreSli6 ogrom pracy archiwalnej i

bibliograficznejjak4 wykonala Anita Pierikowska. Uwagi i uzupelnienia, kt6re

sugerujg ponizej, nie ujmujq wartoici pracy wlozonej w celu dotarcia do

material6w archiwalnych, rgkopis6w, maszynopis6w i (czgsto unikalnych)

wydari utwor6w powstalych na emigracji. Ptaz jeszcze konieczne jest

podkreS Ie nie, 2e oddalen ie Surynowej - Wycz6lkowskiej od gl6wnych o Srodk6w

Polinijnych nie bylo w tym zadaniu pomocne. Podobnie teL brak prac

krytycznych omawiaj4cych jej tw6rczo56 nie ponvolil na pominigcia lub

dyskursywne ujgcia w dysertacji aspekt6w juZ wczeSniej opracowanych

stawiaj4c przed Qeszcze) mgr Pierikowsk4 wyzwania czgsto przekraczajqce

wymagan ia rozprawy doktorskiej. Poradzila sobie z nimi znakomicie

prezentuj4c opracowanie oryginalne, wyczerpuj4ce i osadzone wyrafunie w

podej Sc iach metodologicznych po'mv alaj 4cych na wszechstronne omowi en ie

materiafu literackiego, atakhe sprawng argumentacjg stanowiska, jakie wobec

tw6rczoSci Surynowej zajmuje Pierikowska. Dodajmy, Ze przywoluj4c kategorie

z katalogu pojEi knytyki feministycznejbadaczkanie zamk.ngla sig w granicach

jednego punhu widzenia i nie pomingla czEsto doSi tradycyjnych podejS6

kytycznych dominujqcych w krggach emigracyjnych, atakle odno5nych uwag

literaturoznawc6w krajowych. Szczeg6lnie ciekawe sQ w tym aspekcie pierwsza

i druga czg36, pracy, w kt6rych om6wione i sformulowane s4 podstawowe

kategorie opisu w ich spolecznych i krytycznoliterackich kontekstach.

Pierikowska sprawnie porusza sig po zagadnieniach i pojgciach wsp6lczesnych

badah literaturoznawczych a jej praca demonstruj e tak2e wyralne otwarcie
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badaczki na nowe podejScia, jak np ekokrytyka, i ich inteligentne

umiejscowienie w odniesieniu do dominuj4cych dyskurs6w polskiego

literaturoznawstwa.

Ciekawa prezentacja sylwetki Surynowej jako pisarki - emigratki ujawia

skomplikowane relacj e pisarzy, redaktor6w (i animato row 2y cia kulturalnego

emigracyjnych Srodowisk) i wydawc6w, a takle nielatwe warunki

psychologiczne i finansowe, w jakich tworzyly powojenne emigrantki. Material

zaprezentowany we wstgpnej czgSci pracy wnosi wiele nowego do zastanej na

ten temat wiedzy i a2 prosi sig o rozszerzenie, przepracowanie i prezentacjg

przy uty ciu naruEdzi antropo lo giczny ch lub ku ltur oznaw czych. Autorka pracy

skupia sig jednak na tropach literaturoznawczych zajmuj4c sig przede

wszystkim fi gur4 emigrantki, niestety pozostawi ajqc makomity material

badawcry poza sfer4 swoich zainteresowari. Jest to o tyle istotne, 2e nawet

skr6towe podjgcie fych w4tk6w pozwoliloby na integracjQ z wywodem gl6wnej

czESci pracy ciekawych obserwacji zawafich w koricowej czgSci, kt6re w

obecnym ksztalcie stanowiq zbior "temat6w mozliwych" jedynie zarysowanych

w rozdzialach objgtych wsp6lnym tytulem "Kult odmiennoSci" w czgSci IV

manuskryptu. Znakomita orientacja Anity Pierikowskiej w kontekstach

fw6rczoS c i S urynowej - Wycz6lkowskiej a tak2e w zagdn i eni ach rw i4zany ch z

emi gracyj nym p i s arsfwem k ob i et p o mv ala na nadziej E, 2e j ej dy sertacj a

doktorska zostanie rezszerzona o obserwacje antropologiczne i kulturozr,awcze

w procesie przygotowywania wersj i ksi4zkowej.

Analimj4c figurg emigrantki Anita Pierikowska, jak juz wspomnialam,

odnosi sig do r6znorodnych wzorc6w krytycznych, omawiaj46 zar6wno

tradycyjnie usytuowan4 pojgciowo66 emigracyjn4 wywodzqc1 sig z narodowych

wartoSci spoleczeristwa patriarchalnego, jak i wybrane kategorie feministyczne,

a takle dobrze j u2 ugruntow ane kategori e I iteraturozn aw cze p orw alaj4c e na

kategoryzacje tekst6w literackich. Zjednej strony trzeba zauwtzyc, 2e dziqki

takiemu podejSciu badaczka Smialo l4czy ze sob4 kategorie wypracowane w
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po lski m dyskurs ie I iteraturozn aw czy m z fem in i sty czny pojgciowo 5 c i 4

francusko- i angiel skojgzy cznq pokazujqc I iteraturg w j ej narodowych

konteksta ch kryy czn o I iterack ich, z drugi ej j ednak mozn a zar ntci6 autorce

pracy arbitralno56 w wyborzekategorii i ich wzajemne metodologiczne

niedopasowanie. W efekcie takiego poslugiwania sig r6imymi podejSciami do

literatury w II i III czgSci pracy kategorie opisu wydaje sig przerasta6 omawiane

teksty uwypuklaj4c ich literack4 poSledniofi(,, czy (aby raz jeszcze poslury6 sig

tu Miloszem), drugorzgdnoSc. Bo nawet je6li nie molna odm6wi6 Anicie

Pierikowskiej sprawno6ci akademickiej i umiejgtnoSci wartoSciowej analizy,

trudno przyjqc,2e jak dot4d marginalizowane przez krytyk6w i

I iteraturoznawc6w pow i e S ci Surynowej - Wy cz6lkowsk i ej zy skaj q na wartoS c i

dzigki analizie skupiaj4cej sig na kategoriach wywodz4cych sig z Junga, Freuda

i femini sty cznej francuskiej p sycho anal izy. Anal i za zdominowana przez

k ategori e przytlaczaj4c e tekst n i ej edokrotn i e n i e p orw ala b adaczce na

zauwahenie glosu narratorki. I tak na przyktad kiedy Pierikowska posluguje sig

w swoim wywodzie pojgciowoSci4rwi4zan4ze spoleczn4 funkcj4 "Matki

Polki", nie zauwaZa,2e narratorka pierwszej powieSci z omawianego przezniq

cyklu, flrtulowa Teresa, m6wi i mySli o swojej matce zawsze "mama", co

destabilizuje przywolany przez ni4 dyskurs a zatem czg6ciowo podwala wnioski

Pierikowskiej . Jak autorka pracy sfusznie zauwa?a, pisarstwo Surynowej nie

osi4gnglo szczyt6w literackich i dyskutowanie jej powieSci w zestawieniu z

mitem Edypa cry Elektry zbywyra2nietg slabo56 odslania, nie pozwalaj4c

przy tym na wydobycie wartoSci jej powie5ci. Przyznac tu jednak trzeba, 2e nie

istniej4 wyralnie zdefiniowane podejScia kryyczne porwalaj1ce na adekwatny

opis tw6rczoSci emigrantek, i jest to szczeg6lniewyra1ne w odniesieniun do

polskiego literaturoznawstwa. WartoSci4 niezaprzeczalnq dysertacji jest wigc

juz nawet samo podjgcie pr6by stworzenia takiej wla6nie siatki wykorzystujqcej

kategorie pochodz4ce zr6Znorodnych podejSd i dyskurs6w, w rarnach kt6rej

pojawiaj4 sig w wyrvodzie akademickim pojgcia takie jak "porycja cywila" czy
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odniesienia do frazeologii cielesnoSci z ugenderowion4 kategori4 wstydu. W

odniesieniu do optyki "cyvila" pomoc4 slu2y1 mogq obserwacje Ingi Iwasi6w

zawarte w " Centralnej plci cywila" wielka wigc szkoda,Zebadaczka do tego

tekstu nie uwzglgdnila. Przy okazji dodam, 2e szkodataUze,Zebadaczka nie

dotarla do wydanej w 1980 rokuprzez Instutut Literacki w ParyZu (w Bibliotece

Kultury) powiesci Janiny Kowalskiej Pogranicze. Omylkowo chyba jako

2r6dlo wiadomoSci o Srodowiskach emigracyjnych znalazlasiE natomiast w

bibliografii nie tyle akademicka ile populama i wt6rna ksi4zka S.Kopra Polskie

Piekietka.

Je3li chodzi o kategorie cielesn e przywolywane i przepracowywane w

rozprawie, to cho6 pochodz4 zkatalogu pojE6 feministycznych, sposoby

poslugiwania sig nimi wydaj4 sig czasem w pracy Pierikowskiej doSi

zaskakuj4ce i dalekie od mySli feministycznej.I tak chodby kategoria wstydu,

cho6 Swietnie przezbadaczkE opisana, w przypadkl Teresy, dziecka nieudanego

mniej odnosi sig do zapisanych odczu6 narratorki/bohaterki niL do

niezwerbalizowanego przekonania badaczki odno5nie oczyrvistoSci odczuwania

uczucia wstydu w zwi1zku zprzeZyciami Teresy. Chetnie podjglabym tu

dyskusjg z kilkoma jeszcze zastosowaniami feministycznych pojg6, ograniczq

sig jednak tylko do uwagi, 2e patrzenie na powieSci Surynowej jako na

B u i I dun g s r o m an z latwo S c i 4 mo hna sprob lemat y zow a( w zb o gac aj4c wyw6d

akademicki o refleksjg na temat istotnoSci tego wzorca dla popularnych w

okresie migdzywojennym powie6ci "dla dorastajqcych panieniek" i w takim

wlaSnie zapoSreniczeniu widzie(, go w odniesieniu do opowieSci o powojennym

i emi gracyj nym doj rzewan iu Teresy- Gr ingi. Zauw airy 6 j ednak trzeb a, 2e

zaprezentowany w pracy tok mySlowy jest sp6jny i przekonuj4cY, a dyskusja z

nim Swiadczy raczej o poziomie dysertacjipozwalaj4cym na wchodzenie z

autork4 w akademicki dialog czy sp6r, niz ojej niedostatkach.

Przy podkreSleniu wszystkich walora6w musze jednak zatwa2y6,2e

dysertacja wymaga starannej pracy redakcyjnej. Chodzi tu nie tylko o liter6wki



6

i stylistyczne niedomagania, zbytliczne aby je tu wymienia6. Bledem jest

przypisywanie przezbadaczkE Lwu Tolstojowi "Drogi przez mgkg" napisanej

przez Aleksieja (s. 162), przyznanie (s. I 56) Zofti Kossak Szczuckiej

pierwszeristwa w wydaniu wspomnieri lagrowych (przed Szmaglewsk4) - nie

wspominaj 4(, juz o pominigciu Kraty Gojawiczyriskiej i "Z domu niewoli"

Oberfyriskiej, blgdny odnoSnik do powie6ci Kowalskiej Pogranicze (prrypis

88), zmian a z lugowska na Jungowska (s. 173), nazywanie mEZa Barbarity

Zydem, (szczeg6lnie w kontekScie powie6ci powinien by6 opisany raczej jako

Polak pochodzenia 4ydowskiego, nadanie pierwszej powie6ci omawianego

cyklu "Nieudana c6rka" (s. 127), nie wspominaj4( juZ o fakcie, 2e w pracy

postuguj4cej sig jgzykiem feministycznym wyra1nym zgrzytem jest

postugiwanie sig pojgciem "pisarz" jako slowem genderowo obojgtnym. W

obecnej formie praaatraci na wartoSci akademickiej zbyt wiele wlaSnie przez

tego typu blgdy i niedopatrzenia. Podsumowuj4c moje uwagi i bior4c pod

uwagg wszystkie opisane powy2ej aspekty mogg wyralnie stwierdzic,2e

przedstawionaprzez Anitg Pierikowsk4 praca pod tytulem Figura emigrantki w

tw6rczoSci Janiny Surynowej-Wycz6lkowskiej na tle literatury polskiej pisanej

na obczyhnie, prrygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Stanislawa

Kowalczyka spelnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim zgodnie z

Art. 13 Ustawy o stopniach naukowych i tlrtule naukowym z dnia 14 marca

2003. Serdecznie gratulujg Autorce pracy i Jej Promotorowi. _"
. )
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Bozena Karwowska

Vancouver, 30 listop ada 2014


