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2. Posiadane dyplomy

2001  magister filologii angielskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Tytuł  pracy:  The  Cultural  Functioning  of  Feminine  Identity  in  Popular  Romances  for  Women:
Ambiguities Embedded in the Ideological Vision
Promotor: dr Dariusz Pestka

2001  dyplom ukończenia Europejskich Studiów Specjalnych, Centrum  Studiów Europejskich
im. Jeana Monneta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Tytuł pracy:  The  Protection  of  Human  Rights  in  the  United  Kingdom:  Historical  Context  and
Present Condition
Promotor: prof. Tadeusz Jasudowicz

2005  doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski
Tytuł pracy: The World According to Bridget Jones: Discourses of Identity in Chick Lit Fictions 
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Kalaga

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

2001-2006 – asystent w Katedrze Anglistyki i Językoznawstwa Ogólnego (do 2002 roku) / w
Katedrze Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej (od 2002 roku) na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2004 (4 miesiące) – urlop macierzyński

2006 –  adiunkt  w  Katedrze  Filologii  Angielskiej  (do  2017  roku)  /  w  Zakładzie
Literaturoznawstwa  i  Kulturoznawstwa  Angielskiego  (od  2017  roku)  na  Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2006-2007 (4 miesiące) – urlop macierzyński

2007-2010 –   adiunkt  na  Wydziale  Filologicznym Kujawsko-Pomorskiej  Szkoły Wyższej  w
Bydgoszczy
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):

a) tytuł osiągnięcia naukowego:

Jednotematyczny  cykl  publikacji  pt.  Otwartość  i  współczucie.  Wyzwania  etyczne
współczesnej literatury wizualnej

b) tytuły publikacji:

1. Katarzyna  Smyczyńska  (2016)  Circling  Around  the  Clock  Tower:  A Visual  (Her)story about
People  Through  Time,  w:  Art,  Ethics  and  Provocation,  red.  Anna Suwalska-Kołecka  i  Izabella
Penier, tom 14 w serii „Dis-Continuities: Toruń Studies in Language, Literature and Culture”,
red. Mirosława Buchholtz, Peter Lang, s. 27-36.

2. Katarzyna Smyczyńska (2016) Emmanuelle Houdart. Zaangażowanie w estetykę, w: Społeczno-
polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej,  red. Łukasz Jureńczyk i Joanna Szczutkowska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 97-109.

3. Katarzyna  Smyczyńska  (2016)  A  Door  to  the  Unknown:  Crossing  Boundaries  through
Picturebook Art, w: „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education”, nr 3 (34) - Książka
obrazkowa: zwierciadło przemian społecznych/The Picturebook: a Mirror of Social Changes,  red.
Małgorzata  Cackowska  i  Hanna  Dymel-Trzebiatowska,  Polskie  Towarzystwo Pedagogiczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 69-83. 

4. Katarzyna  Smyczyńska  (2016) Etyczny  wymiar  sztuki  Svena  Nordqvista,  w:  „Porównania.
Czasopismo  poświęcone  zagadnieniom  komparatystyki  literackiej  oraz  studiom
interdyscyplinarnym” nr 19, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 209-222. 

5. Magdalena Sikorska, Katarzyna Smyczyńska (2016) Visual Narratives of Death and Memory:
The Holocaust in Two Contemporary European Picturebooks, w:  Global Perspectives on Death in
Children’s Literature, red. Lesley D. Clement i Leyli Jamali, Routledge, s. 177-190. Rozdział w
monografii zbiorowej. 

6. Katarzyna Smyczyńska (2017) Wyzwania współczesnej literatury wizualnej. Czy Dziewczynka z
cienia ocala pamięć o ofiarach wojny?, w: Zdeptane dzieciństwo. II Wojna Światowa i jej wpływ na
sytuację  dzieci,  red.  Alicja  Bartuś  i  Piotr  Trojański,  Fundacja  na  rzecz  MDSM i  Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau, s. 337-348.

7. Katarzyna Smyczyńska (2018) Innocence Lost: Picturebook Narratives of Depravity, w: „Image
and Narrative” Vol. 19 nr 1 – Text and Image in Children's Literature, s. 62-73.

8. Katarzyna Smyczyńska (2018) We Refugees: (Un)Othering in Visual Narratives on Displacement,
w: „Nordic Journal of English Studies”, Vol. 17, iss. 1, s. 217-236. 
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9. Katarzyna Smyczyńska (2018)  Confession and Camouflage:  Biographical  Memory in  Visual
Narratives by Peter Sis, Uri Orlev and Marta Ignerska, w:  „Literatura Ludowa” nr 3, s. 7-21. 

10.  Magdalena Sikorska, Katarzyna Smyczyńska (2019) Rozważania wstępne,  w:  Przestrzenie
refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej. Tako i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,
recenzent wydawniczy dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, s. 9-23. Rozdział współautorski w
monografii dwuautorskiej.

11. Katarzyna Smyczyńska (2019) Awangardowość przekazu wizualnego Iwony Chmielewskiej i
Joanny Concejo,  w:  Przestrzenie  refleksji  humanistycznej  w literaturze  wizualnej.  Tako i  Polski
Instytut Studiów nad Sztuką Świata, recenzent wydawniczy dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek,
s. 25-59. Rozdział w monografii dwuautorskiej.

12. Katarzyna Smyczyńska (2019) (Nad)zwyczajny świat w książkach Mary Cerri i Shauna Tana, w:
Przestrzenie refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej. Tako i Polski Instytut Studiów nad
Sztuką Świata, recenzent wydawniczy dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, s. 77-108. Rozdział w
monografii dwuautorskiej.

13.  Katarzyna  Smyczyńska  (2019) „Wszystkie  nasze  zdania  zawsze  są  nieskończone”.  Kiedy
dojrzeją  porzeczki Joanny  Concejo  oraz  Na  wysokiej  górze Iwony  Chmielewskiej  i  Krystyny
Miłobędzkiej, w: Przestrzenie refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej. Tako i Polski Instytut
Studiów nad Sztuką Świata, recenzent wydawniczy dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, s. 129-
158. Rozdział w monografii dwuautorskiej.

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

W skład przedstawianego przeze mnie osiągnięcia wchodzi cykl powiązanych tematycznie
artykułów w czasopismach,  rozdziałów w monografiach  zbiorowych  (9  publikacji,w tym  1
rozdział współautorski w monografii zbiorowej napisany z dr Magdaleną Sikorską (mój wkład
oceniam  na  50  procent))  i  w  monografii  dwuautorskiej  (4  rozdziały,  w  tym  1  rozdział
współautorski z dr Magdaleną Sikorską (mój wkład oceniam na 50 procent)).

OBSZAR BADAŃ

Moje  badania  dotyczą  wymiaru  etycznego  współczesnej  literatury  wizualnej  i  wyzwań,
przed jakimi  stają  jej  twórcy.  W obrębie wybranych dzieł odnajduję próby nietuzinkowych
poszukiwań artystycznych – być  może wiążących się  ze szczególną formą przekazu,  którą
przenika idea otwartości i dialogu. Większość omówionych przeze mnie książek (za wyjątkiem
kilku  będących  przedmiotem  analiz  polemicznych)  to  dzieła,  w  których  krytycznemu
namysłowi  nad  rzeczywistością  towarzyszy  przekaz  ocalający  nadzieję  i  poczucie  sensu.
Analizowane  przeze  mnie  książki  postrzegam  w  większości  przypadków  jako  swoiste
drogowskazy etyczne, uosabiające filozofię otwartości i współczucia.

Zajmuję się książkami współczesnych twórców (są to głównie dzieła opublikowane po roku
2000), które stanowią oryginalne artystycznie i zaangażowane etycznie wypowiedzi dotyczące
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kondycji  współczesnego świata. Interesuje mnie potencjał znaczeniotwórczy współdziałania
słowa i  obrazu,  możliwość  wykorzystania  w komunikacji  z  czytelnikiem każdego elementu
architektury książki, a także możliwości porozumienia z odbiorcą tkwiące w samej specyfice
przekazu wizualnego. Punktem wyjścia w moich rozważaniach jest figura  „Innego” – m. in.
kobiety,  dziecka  (lub  postaci  o  cechach  dziecięcych),  osoby w podeszłym  wieku,  a  także
imigranta/uchodźcy/przybysza,  natomiast  celem  analiz  jest  pokazanie,  w  jaki  sposób
metaforyka odwołująca się  do wyobrażeń płci  i  wieku pozwala  autorom wykreować wizję
świata opartą na otwartości  i  współczuciu.  Najnowsza literatura wizualna oferuje ogromne
możliwości w tym zakresie, a ponieważ refleksja nad nią dopiero rozwija się we współczesnej
polskiej  myśli  literaturoznawczej  (m.  in.  dlatego,  że  badania  bywały rozproszone na  różne
dziedziny humanistyki i miały nieco inne założenia i cele), mam nadzieję, że moja praca może
stanowić istotny wkład w rozwój tej dziedziny wiedzy.

PERSPEKTYWA BADAWCZA

W  badaniach  wykorzystuję  warsztat  teoretyczny  literaturoznawcy,  a  ze  względu  na
specyfikę przekazu literatury wizualnej  odnoszę się ze szczególną uwagą do relacji  między
słowem a obrazem, do materialności medium i jego potencjału oddziaływania sensorycznego.
W refleksji nad sensem przekazu przyświeca mi myśl etyczna Mariana Przełęckiego zawarta w
jego  Intuicjach moralnych,  która moim zdaniem oddaje esencję dążeń autorów omawianych
przeze  mnie  dzieł.  Przełęcki  za  istotę  moralności  uważa  współczucie,  które  wywołuje
pragnienie ulżenia innym w cierpieniu1.  Myślą przewodnią propozycji  etycznej Przełęckiego
jest idea miłosierdzia i zaniechanie kultywowania odczucia wrogości – tę filozofię dostrzegam
w  omawianych  książkach,  które  przenika  myśl  oparta  na  idei  bliskości  i  podobieństwa
doświadczeń  egzystencjalnych,  ponad  podziałami  wieku,  przynależności  kulturowej  czy
gatunkowej.

Do  moich  analiz  włączam  ponadto  elementy  myśli  filozoficznej  na  temat  współczucia
Marthy  C.  Nussbaum2,  pokazując,  jak  za  pomocą  słowa  i  obrazu  (a  także  odwołań  do
ucieleśnionej pamięci) twórcy omawianych przeze mnie dzieł stwarzają czytelnikom możliwość
współodczuwania,  a  co  za  tym  idzie,  głębszego  zrozumienia  trudnych  doświadczeń
egzystencjalnych portretowanych w książkach.  Nussbaum uznaje  współczucie  (w jej  ujęciu
stanowiące specyficzną odmianę empatii) za emocję istotną społecznie i etycznie – także jako
wartość  możliwą  do  kształtowania  przez  dzieło  literackie,  której  kultywowanie  pomaga
zrealizować Arystotelesowski ideał „dobrego życia”. Dodatkowo przywołuję elementy filozofii
Martina  Bubera  zawartej  w  jego  dziele  Ja  i  Ty,  która  jest  propozycją  etyczną  opartą  na

1 M. Przełęcki,  Intuicje moralne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2005, s. 147-149, 173-
180.

2 M.  C.  Nussbaum,  Upheavals  of  Thought:  The  Intelligence  of  Emotions,  Cambridge  &  New  York:
Cambridge University Press 2008, s. 327-335, 351-353, 425-435.
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otwartości i postulującą możliwość pogłębionych i  harmonijnych relacji  z Innym3.  W moich
analizach pokazuję, w jaki sposób ta (i pokrewna jej) filozofia uzewnętrznia się w dziełach.

CHARAKTERYSTYKA CYKLU PUBLIKACJI

Na całość cyklu składają się publikacje skupione wokół następujących zagadnień:

I. Założenia teoretyczne dotyczące literatury wizualnej

Rozdział  współautorski „Rozważania  wstępne” napisany  z  dr  Magdaleną  Sikorską,
otwierający  opublikowaną  w  2019  roku  monografię  dwuautorską,  jest  wykładnią
wypracowanych przez  nas  w trakcie  współpracy zawodowej  założeń teoretycznych
dotyczących  charakterystyki  literatury  wizualnej  oraz  zagadnień  związanych  z  jej
odbiorem  i  rolą.  Odwołując  się  m.  in.  do  założeń  humanistyki  afirmatywnej,
definiujemy  nasz  projekt  jako  nowohumanistyczny  –  sytuujący  się  poza  prostymi
opozycjami, a także zaangażowany etycznie. Poszukujemy dzieł, które Ewa Domańska
określa jako projekty przyszłości4,  wizje nie ograniczające się do krytyki istniejącego
systemu. Z powodów, które wyjaśniamy w rozdziale,  proponujemy dla omawianych
przez nas książek inkluzywny termin  „literatura wizualna”.  Termin ten odnosi  się do
różnego typu dzieł posługujących się słowem i  obrazem, które poza oryginalnością
wynikającą z wyborów formalnych niosą także pogłębiony, refleksyjny przekaz. Są to
zarazem dzieła, których odbiorcę niejednokrotnie trudno jednoznacznie zdefiniować.
Na te nieostrości wskazują analizy wybieranych przez nas książek.

II. Awangardowość współczesnej literatury wizualnej

Przedstawiona  poniżej  grupa  publikacji  dotyczy  przykładów  najnowszej  literatury
wizualnej, w których odnajduję cechy awangardowe w treści i/lub w formie. W moich
analizach staram się pokazać, że książki te na różne sposoby kontestują hierarchiczne
opozycje i wykazują nieostrość konwencjonalnie ustalonych granic – wskazując m.in.
na  arbitralność  utartych  wyobrażeń  na  temat  narracji  historycznej  i  tożsamości
narodowej, opozycji  centrum-margines, a także wieku i płci.  Proponuję w związku z
tym postrzegać wybrane przeze mnie książki jako formę otwartego, zaangażowanego
etycznie,  rewizjonistycznego  spojrzenia  na  pewne  elementy utrwalonego  porządku
kultury.

Artykuł „Circling Around the Clock Tower: A Visual (Her)story about People Through
Time” koncentruje się na wizji historii miasta Torunia w książce Iwony Chmielewskiej,

3 M. Buber, I and Thou, Przeł. Ronald Gregor Smith, London, Oxford, New York: Bloomsbury, 2018.

4 E. Domańska, „Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej”, w: Teksty drugie. Teoria
literatury, krytyka, interpretacja. Nr 1, 2017, s. 49. 
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podkreślającej kształtującą tę historię wielokulturową (i wielopokoleniową) wspólnotę
mieszkańców. Opowieść odtwarza elementy kultury duchowej i materialnej kolejnych
epok, zacierając granice między wydarzeniami rzeczywistymi i hipotetycznymi. Jest to
zarazem  historia  opowiadana  „od  kuchni”,  złożona  z  „okruchów  codzienności”,  z
prywatnych, domowych chwil  kolejnych pokoleń mieszkających na toruńskim Rynku
Staromiejskim. Staram się wykazać, jaką rolę odgrywa w opowieści szczegół wizualny.
Akcentując z jednej strony różnicę kulturową, a z drugiej ciągłość i wspólnotę losów,
elementy  obrazowania  uwydatniają  ponadpokoleniowe  podobieństwo  i  duchową
łączność między reprezentantami różnych czasów i kultur, a także wskazują na realną
możliwość harmonijnego współdzielenia tej samej przestrzeni.

Rozdziały  „Awangardowość  przekazu  wizualnego  Iwony  Chmielewskiej  i  Joanny
Concejo” i  „(Nad)zwyczajny świat w książkach Mary Cerri i Shauna Tana” rozszerzają
tę  tematykę  o  kwestię  złożoności  tożsamości  (jednostkowej  i  zbiorowej,  m.in.
narodowej) na przykładzie Niemiec w książce abc.de, Włoch i Hiszpanii w książce A una
stella  cadente  i Australii  w książce  Opowieści  z  najdalszych  przedmieść.  W analizach
podkreślam, że są to zarazem książki,  w których na pierwszy plan wysuwa się głos
„spoza centrum” –  perspektywa kobiety, dziecka, mniejszości kulturowych,  których
specyficzna  obecność  i  słyszalność  wywołuje  potrzebę  refleksyjnego  spojrzenia  na
sposób konstruowania narracji historycznych i tożsamościowych, a także wskazuje na
napięcia między potrzebą niezależności a potrzebą przynależności i wspólnoty.

Cechy  awangardowe  objawiają  się  moim  zdaniem  zarówno  w  eksperymentalnych
koncepcjach książek,  jak  i  w ich niejednokrotnie  wywrotowej  i  utopijnej  wymowie.
Artyści kontestują kulturowe status quo na różne sposoby – m. in. poprzez odwrócenie
hierarchii wpisanej w tradycyjne rozumienie różnicy płci, a także poprzez refleksję nad
relacjami  między  kulturą  dominującą  a  kulturą  mniejszości.  Rozważania  w  tych
rozdziałach  dotyczą  oryginalnych  sposobów,  w  jaki  wybrane  opowieści  wizualne
proponują reinterpretacje utrwalonych narracji na temat kultur narodowych i sytuacji
egzystencjalnej  jednostek  i  zbiorowości.  Staram  się  pokazać,  że  wymowę  etyczną
omawianych dzieł kształtuje wiara w możliwość porozumienia i dialogu, mimo różnic
kulturowych i bolesnej przeszłości.

Ostatnia  z  publikacji  przyporządkowanych  niniejszej  sekcji,  „Emmanuelle  Houdart.
Zaangażowanie w estetykę”, jest tekstem polemicznym, w którym stawiam tezę, że –
mimo awangardowej formy i podejmowania trudnych tematów inności, dojrzewania i
starzenia  się  –  książki  szwajcarskiej  artystki  podtrzymują  polaryzujące  myślenie  na
temat  różnicy  cielesnej,  płciowej  i  tej  ustanowionej  między  dziećmi  a  dorosłymi.
Eksperymentalna  forma  i  bogaty  repertuar  nawiązań  intertekstualnych  i
interpiktorialnych nie idzie w parze z pogłębioną refleksją i wskazywaniem możliwości
przełamywania kulturowych uprzedzeń i podziałów, których można by się spodziewać
w treści przekazu.
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III.  Kosmogonie dziecięce

Publikacje  włączone  do  tej  grupy  rozwijają  temat  uwypuklania  przez  artystów
(nie)ostrości utrwalonych w kulturze rozgraniczeń i (hierarchicznych) opozycji. Staram
się pokazać,  w jaki  sposób twórcom udało się stworzyć  w obrazowaniu przestrzeń
współodczuwania  trudnych  egzystencjalnie  doświadczeń  będących  tematem
opowieści. W oparciu o refleksje na temat pamięci ciała obecne w filozofii Richarda
Shustermana5 wskazuję  m.  in.  na  to,  jak  w  omawianych  w  poniższych  analizach
książkach  istotną  rolę  ekspresywną  odgrywa  materialność  medium:  oddziaływanie
sensoryczne  (na  przykład  komunikowanie  treści  za  pomocą  fakturalności),
wykorzystanie w opowieści przestrzenności medium, specyficzne wyobrażenia czasu i
przestrzeni.  Taka  koncepcja  książek  może  mieć  znaczące  przełożenie  na  ich
odczytywanie,  a  ponadto,  dzięki  kreowanej  m.  in.  w  ten  sposób  perspektywie
umożliwiającej spojrzenie współczujące, ma szansę inicjować realną przemianę postaw
życiowych.

Większość przywołanych w powyższych publikacjach książek stanowi moim zdaniem
przykład  „kosmogonii  dziecięcych”  (termin,  którym  posługuję  się  za  Krystyną
Miłobędzką6).  Uznaję  je  za  szczególny rodzaj  wypowiedzi  filozoficznej,  ponieważ za
pomocą  różnych  strategii  (może  to  być  np.  wybór bohatera  dziecięcego lub  quasi-
dziecięcego, zastosowanie konwencji naiwnej, humoru wizualnego i konwencji zabawy,
wizualnie  konstruowana  perspektywa  przypominająca  o  solidarności  różnych  form
życia oraz o możliwości ciągłości i odnowy) wybrani twórcy utożsamiają „dziecięcość” z
postawą humanistyczną i ocalającą nadzieję.

Artykuły „We Refugees: (Un)Othering in Visual Narratives on Displacement” i „A Door
to  the  Unknown:  Crossing  Boundaries  through  Picturebook  Art” skupiają  się  na
tematyce gościnności i relacji z Innym w kontekście kolonizacji, migracji i uchodźctwa.
Niektóre z  omawianych tu książek są wizjami  metaforycznymi (także dystopijnymi),
aluzyjnie przywołującymi realny kontekst społeczno-kulturowy opowieści, inne wprost
nawiązują  do  konkretnych,  niezwykle  dramatycznych  realiów  politycznych.  Ich
potencjał  ekspresyjny  wynika  z  różnych  koncepcji  artystycznych  –  poza
wykorzystaniem potencjału „ucieleśnienia” medium książki artyści rekonstruują pamięć
kulturową, przywołując m. in. elementy sztuki ludowej, tradycje artystyczne i ślady po
najstarszych  kulturach  narodowych  (np.  kodeks  i  papier  amate  w  książce  o
przymusowej  emigracji  z  Meksyku).  Odwołują  się  także  (poprzez  interpiktorialne

5 R.  Shusterman,  Thinking  Through  the  Body:  Essays  in  Somaesthetics.  Cambridge University
Press, 2012, s. 97-98.

6 K. Miłobędzka, W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia. Wrocław: Biuro Literackie, 2008,
s. 28-29.
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aluzje)  do  specyficznej  estetyki  niektórych  nurtów  malarstwa  europejskiego.  W
publikacjach  pokazuję,  jak  z  tych  różnych  koncepcyjnie  wizji  wybrzmiewa
zaangażowanie  etyczne,  sprzeciw  wobec  obojętności  na  cierpienie.  Poza  jedną  z
omawianych książek, do której odnoszę się w analizie krytycznie, pozostałe opowieści
wizualne  konstruują  wielowymiarową  perspektywę  współczucia  wobec  sytuacji
egzystencjalnej  uchodźcy/przybysza,  a  także  w  sposób  niezwykły  narracyjnie  tę
sytuację uniwersalizują.

Dwie  kolejne  publikacje,  „Etyczny wymiar  sztuki  Svena  Nordqvista” i  „«Wszystkie
nasze zdania zawsze są nieskończone». Kiedy dojrzeją porzeczki Joanny Concejo oraz
Na wysokiej  górze Iwony Chmielewskiej  i  Krystyny Miłobędzkiej” dotyczą książek,
które  są  refleksją  na  temat  konieczności  akceptowania  (nieodmiennie  wywołującej
niepokój) zmiany. W sposobie ujęcia przez artystów tematów przywiązania i przyjaźni,
dojrzewania  i  przemijania  dostrzegam  echa  pedagogiki  Janusza  Korczaka  i  filozofii
Martina Bubera – obaj podkreślali rolę otwartości na drugiego i współczucia wobec
niego, a także istotność bliskiej relacji opartej na zrozumieniu i wzajemnej akceptacji.
Sven Nordqvist posługuje się w swoich opowieściach zarówno żartem wizualnym, jak i
zmienną perspektywą, fakturą i kolorem. Iwona Chmielewska inspirując się wierszem
Krystyny  Miłobędzkiej  wykorzystuje  architekturę  książki,  by  stworzyć  opowieść
wizualną  z  perspektywy  spojrzenia  „jak  dziecko”,  gdzie  nieustająca  zmiana  i
hipotetyczna  możliwość  „dalszego  ciągu”  symbolicznie  przekreśla  nieuchronność
przemijania. Joanna Concejo tworzy opowieść wizualną o odchodzeniu, ale pozwala
ocalić  nadzieję  dzięki  przewijającym  się  w  obrazowaniu  motywie  śladów,  które
formułują  przesłanie  o  wadze  pamięci  i  relacji.  Przemijanie  i  śmierć  są  tu  ważnym
wątkiem opowieści wizualnych, jednak twórcy tworzą na ilustracjach przestrzeń, której
narracyjna  nieśpieszność  i  naznaczenie  metafizyczną  tajemnicą  łagodzi  lęki
egzystencjalne i prowadzi ku pytaniom o istotę etycznego życia.

IV. Odpowiedzialność etyczna

W artykułach przyporządkowanych tej części staram się podkreślić wagę dojrzałości,
która  pozwala  artystom  podejmującym  trudne  tematy  zachować  postawę
humanistyczną, definiowaną w oparciu o omawiane przeze mnie wartości otwartości i
współczucia. Wychodzę z założenia, że dojrzałość wiąże się z traktowaniem własnej
twórczości  i  czytelnika  z  szacunkiem,  a  w  konsekwencji  umożliwia  odbiorcom
zachowanie  poczucia  sensu  poszukiwań  egzystencjalnych  i  wiary w przyszłość.  W
niektórych z tych prac sugeruję problematyczność etyczną literatury, która poprzez
zawarty  w  niej  duży  ładunek  goryczy  i  nihilizmu  może  zarażać  poczuciem
beznadziejności.

W artykule  „Confession and Camouflage: Biographical Memory in Visual Narratives
by Peter Sis, Uri Orlev and Marta Ignerska” podejmuję temat pamięci biograficznej w
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odniesieniu do dwóch książek przywołujących historyczny kontekst komunizmu: jedna
z  nich  mówi  o  rugowaniu  kultury  Tybetu  przez  komunistyczne  Chiny,  a  także  o
komunistycznej  przeszłości  Czechosłowacji;  druga  za  pomocą  strategii  kamuflażu
przywołuje kontekst antysemickiej czystki w Polsce w 1968 roku. Krytycznie odnoszę
się  do  nostalgicznej  wymowy  książki  Petera  Sisa,  porównując  ją  z  artystycznie  i
etycznie znaczącą, odwołującą się do spojrzenia „jak dziecko”, książki z tekstem Uriego
Orleva i ilustracjami Marty Ignerskiej. Artykuł wskazuje, jak spójne podejście Orleva i
Ignerskiej,  świadomie  odwołujące  się  do  sposobu  widzenia  dzieci  (na  ilustracjach
manifestowane przez  artystyczny dialog Ignerskiej  z  twórczością Juliana Antonisza),
jest  znaczącym  wyborem  etycznym,  gestem  współczucia  i  humanistyczną  próbą
ocalenia nadziei. 

Podobnie w rozdziale współautorskim „Visual Narratives of Death and Memory: The
Holocaust in Two Contemporary European Picturebooks” opublikowanym wspólnie z
dr  Magdaleną  Sikorską,  w  którym  omawiane  dzieła  podejmują  temat  pamięci  o
Holokauście,  wskazujemy,  w jaki  sposób opowieści  wizualne Iwony Chmielewskiej  i
Joanny  Concejo  celowo  operują  aluzją,  metaforą  i  niedopowiedzeniem,  a  przede
wszystkim  upodmiotawiają  ofiary,  wymownie  nie  zostawiając  przestrzeni  dla
portretowania sprawców. Obrazowanie aluzyjnie mówi o (rozciągającej się na kolejne
pokolenia)  traumie;  jednocześnie  w  nakreślonych  na  obrazach  nikłych,  ledwie
widocznych śladach widzimy możliwość trwania pełnej żywego współczucia pamięci.
Poprzez wykreowanie odczucia metafizycznej  obecności,  jak i  poprzez obrazowanie
umożliwiające empatyczne  „współbycie” z  cierpiącymi  artystki  przywracają  godność
ofiarom i próbują odzyskać dla ludzkości utracone poczucie sensu.

Artykuły  „Wyzwania  współczesnej  literatury wizualnej.  Czy Dziewczynka  z  cienia
ocala  pamięć  o  ofiarach  wojny?” i  „Innocence  Lost:  Picturebook  Narratives  of
Depravity” wskazują  na  problem  odpowiedzialności  etycznej  w  rekonstruowaniu
pamięci i,  ogólniej,  w postawie twórcy wobec odbiorcy. Dwie z przywoływanych w
tych analizach książek zapytujące o istotę zła i dehumanizacji posługują się metaforyką
odwołującą się do wyobrażeń płci i wieku (w pierwszym przypadku prowadząc dialog
ze znanym obrazem Andrzeja Wróblewskiego, w drugim z rozpowszechnioną wersją
baśni o Czerwonym Kapturku). W obu wizjach to obrazowanie podporządkowane jest
wątpliwym  uzgodnieniom  etycznym.  W  pierwszym  przypadku  moje  wątpliwości
dotyczą nadmiernej swobody w tworzeniu analogii między sytuacją wojny i kontekstem
patologii społecznych. Przyglądam się całości przekazu wizualnego, którego ładunek
krytyczny (na ilustracjach oddany groteskowością kształtów, operowaniem szczegółem
i kolorem), tworzący sugestywny obraz nieodwracalnego skalania świata, wzmaga w
czytelniku poczucie  beznadziejności. W drugim artykule stawiam tezę, że radykalna
diagnoza  upadku  współczesnej  kultury  obecna  w  interpretowanych  przeze  mnie
krytycznie  książkach  Klassena,  Frischa  i  Innocentiego  nie  tylko  nosi  znamiona
nihilizmu, ale także – w wyniku obranych przez artystów strategii i zastosowanych w
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tekście i na obrazie środków wyrazu – utożsamia współczucie i nadzieję z naiwnością,
stając się tym samym cyniczną wypowiedzią drwiącą z istoty humanizmu.

Celem  mojej  pracy  było  wykazanie  potencjału  współczesnej  literatury  wizualnej,  jak  i
nakreślenie  wyzwań  etycznych,  z  którymi  muszą  konfrontować  się  tworzący  ją  artyści.
Podstawowe  kryterium  związane  z  doborem  dzieł  wiązało  się  z  dojrzałością  wypowiedzi
artystycznej.  Podążałam  tu  za  myślą  Wiesława  Juszczaka  i  jego  koncepcją „pojemności
dzieła”7. Poszukiwałam książek „pojemnych” znaczeniowo, a w analizach starałam się uchwycić
to, co stanowi o wyjątkowości tych dzieł (a zarazem świadczy o świadomym i refleksyjnym
działaniu twórców). Wskazywałam, w jaki sposób potencjał artystyczny i pogłębiona wymowa
etyczna  odróżnia  wybrane  książki  od  wielu  innych  przykładów  coraz  liczebniejszej
współcześnie  literatury wizualnej.  W większości  wypadków wybierane przeze mnie książki
stanowią  alternatywę  zarówno  dla  schematyczności  literatury  popularnej,  jak  i  dla
demaskatorskiego  wydźwięku  dzieł,  w  których  priorytetem  dla  twórców  jest  diagnoza  i
krytyka zastanego porządku.

W analizach skupiałam się na dziełach artystów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych,
Kanady i  Australii  i  na  dziełach opublikowanych w języku angielskim (znajdą  się  tu zatem
pojedyncze książki  autorów skandynawskich, szwajcarskich, włoskich, czeskich),  a także na
dziełach  wybranych  współczesnych  artystów  polskich.  Szczególne  miejsce  ma  w  moich
badaniach twórczość Iwony Chmielewskiej, jednej z niewielu artystek tworzącej w Polsce tzw.
picturebook.  Poświęcam jej  książkom wiele miejsca w monografii dwuautorskiej.  Staram się
także upowszechnić dzieła najoryginalniejszych polskich artystek poza granicami Polski. Mam
nadzieję, że udaje się to dzięki artykułom i rozdziałom anglojęzycznym, które opublikowałam
na temat twórczości Iwony Chmielewskiej, Joanny Concejo i Marty Ignerskiej. Dotyczy to m.
in.  rozdziału  współautorskiego  opublikowanego  wspólnie  z  dr  Magdaleną  Sikorską  w
monografii  zbiorowej  w  wydawnictwie  Routledge,  a  także  pozytywnie  zrecenzowanego
rozdziału  autorskiego,  który  ma  się  ukazać  w  monografii  zbiorowej  wydanej  przez
wydawnictwo Palgrave. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Moje zainteresowania badawcze na początku działalności zawodowej były skupione wokół
studiów nad literaturą tworzoną przez współczesne autorki brytyjskie i amerykańskie. W pracy
doktorskiej  pt.  „The  World  according  to  Bridget  Jones:  Discourses  of  Identity in  Chicklit
Fictions”  (dotyczącej  ewolucji  konwencji  na  przełomie  dwudziestego  i  dwudziestego
pierwszego wieku) omawiałam zjawisko popularnej  literatury dla kobiet w oparciu o teorie
dotyczące  gatunku,  kategorii  odbiorcy,  a  także  w  odniesieniu  do  współczesnej  myśli
socjologicznej i filozoficznej na temat tożsamości w późnej nowoczesności. Moim celem było

7 W. Juszczak,  Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
2017, s. 18. 
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zbadanie,  w  jaki  sposób  szeroko  rozumiana  zmiana  kulturowa  i  dylematy  tożsamościowe
znajdują swoje (ideologiczne) odbicie w literaturze popularnej.

Z  czasem  starałam  się  rozszerzyć  perspektywę  o  badania  pokrewnych  tematycznie  i
koncepcyjnie  zjawisk  w  tekstach  pozaliterackich,  także  w  kontekście  kultury  polskiej.
Wskazywałam na to,  jak  formy popularne próbują  „odtabuizować” i  przedefiniować ważne
sfery ludzkiego doświadczenia,  jednak  –  m.  in.  ze  względu na  (komercyjnie  zorientowany)
charakter przekazu i implikowanego adresata – nieuchronnie wpadają w pułapkę uproszczeń i
schematów.  W  kręgu  moich  zainteresowań  była  popularna  literatura  kobieca  w  Polsce,
współczesne programy telewizyjne, przedstawienia teatralne i fotografia, do których odnoszę
się m. in.  w artykułach:  „W świecie ekspertów i  konsumentów. Kształtowanie tożsamości
odbiorców w brytyjskich reality shows”, „Escaping Grannydom: Fashion and Identity in Trinny
and  Susannah's  Makeover  Show”,  „Oswajanie  Innej.  Ciała  niedoskonałe  w  kulturze
konsumpcji” i  w monografii współautorskiej  Feminizm po polsku.  Część wyników ówcześnie
prowadzonych  badań  przedstawiłam  na  dwóch  prestiżowych  międzynarodowych
konferencjach: w Göteborgu w czasie Światowego Kongresu Socjologicznego organizowanego
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne (ISA) w 2010 roku i w Londynie podczas
specjalnej  edycji  kongresu  upamiętniającego  60-tą  rocznicę  założenia  Brytyjskiego
Towarzystwa Socjologicznego (BSA) w 2011 roku. 

Na tym etapie mojego rozwoju naukowego zaczęłam poszukiwać materiału badawczego,
który podejmowałby interesującą mnie problematykę w pogłębiony sposób.  Chodziło mi o
dzieła,  które  nie  byłyby  jedynie  diagnozą  pewnych  bolączek  kultury  współczesnej  (taką
diagnozę  znajdowałam  w  tekstach  przeznaczonych  dla  masowego  odbiorcy),  a  raczej
refleksyjną propozycją spojrzenia ponad doraźne i często ideologicznie zaangażowane teksty
kultury popularnej. Wskutek trwającej od 2012 roku współpracy, która sformalizowała się z
początkiem 2016 roku w postaci  Pracowni Literatury Wizualnej  – założonej wspólnie z  dr
Magdaleną Sikorską i funkcjonującej początkowo w Katedrze Filologii Angielskiej, a następnie
w Zakładzie  Literaturoznawstwa  i  Kulturoznawstwa  Angielskiego  Uniwersytetu  Kazimierza
Wielkiego  –  obrany  przeze  mnie  kierunek  badań  skupia  się  od  dłuższego  czasu  na
artystycznych i etycznych aspektach współczesnej literatury wizualnej. 

W tekście „(Porno)graphic Storytelling: Scandalous Sexuality in Lost Girls by Alan Moore
and Melinda Gebbie” analizuję kontrkulturową wymowę kontrowersyjnego dzieła autorstwa
Alana Moore'a z ilustracjami Melindy Gebbie, rozważając sposób, w jaki autorzy rozprawiają
się  z  tabu  obyczajowymi  dotyczącymi  ludzkiej  seksualności  oraz  wyobrażeń  kobiecości  i
dzieciństwa. Rozważam w tym tekście możliwe implikacje wizji Moore'a i Gebbie w kontekście
granic wolności ekspresji artystycznej. Z kolei w artykule „Człowiek w świecie deszczu, mgły i
chłodu. Traktat metafizyczny w słowach i obrazach. Lauren Redniss,  Thunder & Lightning:
Weather Past, Present, Future” przyglądam się etycznej wymowie obrazowania w twórczości
Lauren Redniss,  której  imponująca, niemieszcząca się w sztywnych granicach gatunkowych
książka  autorska  jest  nowohumanistyczną  wizją  relacji  między  człowiekiem  a  naturą  z
perspektywy oddziałującej za pomocą sensoryczności ilustracji i sugestywnego wykorzystania
w opowieści symbolizmu przestrzeni. W mojej analizie podkreślam między innymi, jak poprzez
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uobecnienie  i  upamiętnienie  w książce  doświadczenia  i  działalności  kobiet  Redniss  mówi
aluzyjnie  o potrzebie  współczującego spojrzenia  na  świat,  o  konieczności  wykształcania  w
sobie  poczucia  odpowiedzialności  za  Innego  –  ludzi,  przyrodę,  życie  na  Ziemi  dziś  i  w
przyszłości.

Wyróżnione  przeze  mnie  powyżej  publikacje  są  analizami  podejmującymi  –  za  każdym
razem  w  kontekście  wyznaczonym  przez  dzieło  –  problem  kwalifikacji  gatunkowej  i
domniemanego  czytelnika,  specyfikę  relacji  między  tekstem  i  obrazem,  a  wreszcie  rolę
narracyjną wyobrażeń kobiecości i dzieciństwa. W wybranych książkach stanowią one istotny
element  obrazowania,  służący jednak  szerszemu  namysłowi  na  temat  stanu  współczesnej
kultury. Praca nad publikacjami z tego okresu ukierunkowała moje spojrzenie badawcze na
literaturę omówioną w przedstawionym przeze mnie osiągnięciu. Uświadomiła mi konieczność
poszukiwania dzieł, w których poetyka odnosząca się do płci i wieku stanowi przyczynek do
pogłębionej refleksji  humanistycznej,  a także prowadzi  do etycznie znaczących rozwiązań i
wizji godnego życia.

Ogółem,  od  początku  mojej  działalności  naukowej  ukazało  się  38  publikacji  mojego
autorstwa, w tym:

– 1 monografia autorska (będąca zmodyfikowaną wersją mojej pracy doktorskiej)

– 1 monografia współautorska

– 1 monografia dwuautorska

– 1 zredagowany zbiór

– 27 artykułów, w tym 21 po uzyskaniu stopnia doktora. Wśród nich są 4 artykuły z listy
B wykazu czasopism Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego i  2 artykuły z  listy C
wykazu czasopism Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (wykaz obowiązujący do
2018 roku)

– 1  recenzja  naukowa  opublikowana  na  stronie  internetowej  International  Research
Society for Children's Literature

– 2 sprawozdania z konferencji opublikowane w czasopismach naukowych

– 4 recenzje książek opublikowane w czasopiśmie instruktażowo-metodycznym

Jedna z najnowszych publikacji, współautorski tekst opublikowany z dr Magdaleną Sikorską
na temat całokształtu twórczości Iwony Chmielewskiej, powstał w odpowiedzi na zaproszenie
od  redakcji  prestiżowego  czasopisma  „Bookbird:  A  Journal  of  International  Children's
Literature”  z  okazji  nominowania  artystki  w 2018  roku  do  nagrody im.  Hansa  Christiana
Andersena.

W czasie  pracy nad dorobkiem habilitacyjnym prowadziłam badania także za granicą w
formie kwerend biliotecznych, dwukrotnie w Berlinie i czterokrotnie w Cambridge. Ostatnią i
najdłuższą z tych kwerend odbyłam w 2018 roku dzięki wygranemu konkursowi  Miniatura,
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finansowanemu  przez  Narodowe  Centrum  Nauki.  Pokłosiem  pobytu  jest  publikacja  w
czasopiśmie „Literatura Ludowa” pt. Confession and Camouflage: Biographical Memory in Visual
Narratives by Peter Sis, Uri Orlev and Marta Ignerska.

Obszar  badawczy, któremu się poświęciłam, zamierzam rozwijać w przyszłości. Kontynuuję
pracę  naukową,  poszukując  dzieł  podejmujących  w sposób  pogłębiony  interesujące  mnie
zagadnienia. Obecnie na publikację oczekuje rozdział w monografii anglojęzycznej i artykuł w
zbiorze  dwujęzycznym,  które  ukażą  się  w  wysokopunktowanych  wydawnictwach
(Wydawnictwo  Palgrave  i  Wydawnictwo  Benedyktynów  Tyniec).  Trzecią  publikację
przygotowuję w odpowiedzi na zaproszenie Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży
Wydziału Polonistyki  Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukaże się  ona w monografii  zbiorowej
wydanej  w  kooperacji  z  Wydawnictwem  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich  w  serii
„Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia” w styczniu 2020 r.

INNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z NAUKĄ

Do oferty dydaktycznej Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie
Kazimierza  Wielkiego  wprowadziłam  kursy  związane  z  tematyką  kultury  popularnej,
feminizmu, cielesności oraz literatury i kultury wizualnej. Począwszy od roku akademickiego
2008/2009 (wyłączając rok 2012/2013) corocznie prowadzę seminarium licencjackie (ponad
50  wypromowanych  prac).  Jestem  także  recenzentką  prac  licencjackich  (ponad  20
zrecenzowanych  prac)  oraz  recenzentką  prac  magisterskich.  Od  2018  roku  prowadzę
seminarium magisterskie z zakresu literatury i kultury wizualnej. W 2016 roku decyzją Rady
Naukowej  Wydziału  Humanistycznego  Uniwersytetu  Kazimierza  Wielkiego  zostałam
powołana na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Słoniny Women of the
Beat  Generation:  Autobiographical  and  Feminist  Perspectives (Wspomnienia  kobiet  pokolenia
beatników w ujęciu  autobiograficznym i  feministycznym).  W 2016 roku zostałam nagrodzona
medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne.

W ramach działalności naukowo-dydaktycznej prowadziłam zajęcia, wykłady i warsztaty na
uczelniach w Polsce i za granicą. W 2010 roku brałam udział w programie wymiany nauczycieli
akademickich  Erasmus  na  Uniwersytecie  Minho  w  Portugalii,  gdzie  odbyłam  cykl  zajęć
dotyczących  literatury  popularnej.  W  Polsce  prowadziłam  m.  in.  warsztaty  i  wykłady
poświęcone książce obrazkowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i na Uniwersytecie
Mikołaja  Kopernika  (w  tym  zajęcia  warsztatowe  dla  słuchaczy  studiów  podyplomowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykład gościnny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla
studentów i wykładowców filologii germańskiej oraz wykłady otwarte i warsztaty poświęcone
współczesnej literaturze wizualnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dla uczniów liceów
ogólnokształcących).

Przez 6 lat (2009-2015) prowadziłam ponadto Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców
(SKNK), którego członkowie brali udział w kongresach kół studenckich (jedna osoba wystąpiła
także na konferencji naukowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego), publikowali artykuły
naukowe m. in. w materiałach z kongresów studenckich kół naukowych i którego działalność
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