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1. Ocena osiągnięcia naukowego  

Już z pobieżnego choćby przeglądu dorobku naukowego dr Magdaleny Sikorskiej widać, że skupiła się 

ona na jasno wyznaczonym obszarze badawczym, który opisuje od wielu lat, pogłębiając swoją 

wiedzę i poszerzając swoje zainteresowania o nowe, związane z nim zjawiska, problemy i 

perspektywy. To konsekwentnie prowadzona praca badawcza, zogniskowana i intensywna, z 

wyraźnym jednak planem wzbogacania własnych badań. Obszar, o którym mowa, nie jest 

jednorodny; to miejsce wspólne, w którym spotykają się dwie grupy zagadnień: są to literatura 

dziecięca i młodzieżowa oraz literatura wizualna z wyraźnym komponentem intersemiotycznym. Do 

tego dualistycznego obszaru dołączyłbym zagadnienie trzecie, mniej zespolone z dwoma tu 

wymienionymi, jednak w badaniach dr Sikorskiej z nimi współwystępujące, a mianowicie literackie 

reprezentacje Holokaustu. Literatura dziecięca i młodzieżowa jest obszarem od wielu już lat leżącym 

w centrum zainteresowań dr Sikorskiej i przybierającym rozmaite formy. Była tematem obronionej w 

2007 roku pracy doktorskiej, a zainteresowania nią Habilitantki mają charakter nie tylko naukowy, ale 

też popularyzatorski. Jak można dowiedzieć się z załączonej listy publikacji, dr Sikorska współpracuje 

z czasopismami poświęconymi literaturze dziecięcej, z instytucjami kultury i edukacji. Literatura 

wizualna z kolei wydaje się obszarem odrębnym, jednak we wszystkich omawianych przez dr Sikorską 

przypadkach należy do literatury dziecięcej. Może to być efektem pewnej inercji naszej kultury, która 

z marszu niejako przypisuje teksty graficzne, książki ilustrowane i posługujące się obrazem, do 

literatury młodego czytelnika. O tym, jak bardzo nieadekwatne jest to podejście, dr Sikorska pisała 

nie raz. Niemniej jednak książki, które dr Sikorska wybiera do analizy krytycznej, są niemal bez 

wyjątku książkami publikowanymi z myślą o młodym czytelniku. Charakterystyczne, że wybierając 

przykłady literatury wizualnej, dr Sikorska pomija cały jej dział zwany powieścią graficzną, która od 

dłuższego już czasu wyemancypowała się jako gatunek i zdołała stworzyć szereg dzieł ewidentnie 

nieprzeznaczonych dla młodych czytelników, że wspomnę o pionierskim pod tym względem dziele 

Arta Spiegelmana. Literatura wizualna, która interesuje dr Sikorską, to przede wszystkim picture-

booki, gatunek, którego nazwa, mimo prób spolszczenia (o których krytycznie pisała m.in. Justyna 

Bargielska), pozostaje w polskim piśmiennictwie w formie angielskiej. Nie mam wątpliwości, że jeśli 
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chodzi o picture-booki, badania i publikacje dr Sikorskiej mają w Polsce walor prac pionierskich, a ich 

autorka jest niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Pozycję tę wypracowała sobie dzięki 

systematycznej, konsekwentnej pracy oraz wszechstronnej aktywności naukowej, dydaktycznej i 

popularyzatorskiej.  

Jako swoje główne osiągnięcie naukowe dr Sikorska podała cykl jedenastu artykułów, napisanych w 

języku polskim lub angielskim, zatytułowany „Zatroskane współtworzenie świata. Nieobojętna 

literatura wizualna jako miejsce wspólne”. To znakomicie sformułowany temat, bogaty w treści i 

trafnie oddający główne założenia prezentowanych prac, do czego z pewnością będę tu jeszcze 

wracał. Artykuły wchodzące w skład cyklu ukazały się głównie w publikacjach krajowych, dwa z nich – 

za granicą.  Z publikacji krajowych dwa drukowane były w czasopismach z listy C, jeden w czasopiśmie 

z listy B, dwa w edycjach książkowych, trzy – w monografii Przestrzenie refleksji humanistycznej w 

literaturze wizualnej, której dr Sikorska jest współautorką.  

Napisany wspólnie z Katarzyną Smyczyńską artykuł „Visual Narratives of Death and Memory” ukazał 

się w prestiżowej publikacji brytyjskiego wydawnictwa Routledge. Autorki, podejmując temat 

Zagłady, upamiętnienia i pamięci, analizują dwie głośne książki (picture-booki), jakie ukazały się w 

ostatnich latach: Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej i Dym Joanny Concejo (autorem tekstu jest 

Anton Fortes). Obie te książki dwóch polskich artystek opublikowane zostały pierwotnie za granicą, 

obie wkrótce znalazły polskich wydawców, dlatego pozwolę sobie na drobną uwagę techniczną: 

wydaje mi się, że pisząc dla obcojęzycznego czytelnika, dr Sikorska i dr Smyczyńska powinny zamiast 

polskiego tytułu książki Chmielewskiej podać jej tytuł pierwotny, niemiecki, Blumkas Tagebuch. 

Zestawienie książek Chmielewskiej i Concejo nie jest przypadkowe, łączy je nie tylko fakt, że obie są 

dziełami polskich artystek i dotyczą Holokaustu. Ważniejsze, że wybrane książki opowiadają o 

Zagładzie młodemu czytelnikowi, a według badaczek wymaga to od ich twórczyń szczególnej 

wrażliwości etycznej, co zwłaszcza w przypadku twórczości oddziałującej na psychikę dziecka wydaje 

się oczywistością. Obie książki stawiają pytanie o to, jak opowiadać dziecku o niewyobrażalnej 

zbrodni, jaką było metodycznie przeprowadzone ludobójstwo na wielomilionowej społeczności 

żydowskiej. Concejo i Chmielewska, choć reprezentują odmienne podejście (Concejo mówi wprost o 

Zagładzie, Chmielewska ją sygnalizuje), spotykają się w dwóch punktach. Po pierwsze, obie autorki, 

jak twierdzą Sikorska i Smyczyńska, wprowadzają do swoich opowieści wymiar transcendentny, po 

drugie, widzą w swojej pracy zadanie etyczne. Zbrodnia, jakiej dokonano w obozach 

koncentracyjnych, ukazana jest tu jako zagłada, która jednak nie jest „ostatecznym końcem” -  za 

pomocą symboliki Concejo i Chmielewska ukazują obecność duchowego, czy, jak chcą badaczki, 

transcendentnego wymiaru, który przybiera po latach postać pamięci o ofiarach ludobójstwa. 

Badaczki wyraźnie podkreślają, że obie artystki nie zgadzają się na przyjęcie perspektywy 

nihilistycznej – z uwagi na obowiązek poszanowania wrażliwości dziecka otwierają swoją opowieść na 
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możliwość afirmacyjnej, niepozbawionej nadziei lektury. Autorki obu książek próbują nie dopuścić do 

tego, by nihilizm oprawców przeniósł się na refleksję o kondycji ludzkiej – stąd w finalnej scenie 

wejścia do komory gazowej dwaj młodzi chłopcy, bohaterowie Dymu, trzymają się za ręce, afirmując 

tym samym niezniszczalność przyjaźni, solidarności, empatii. Rodzi się tu jednak pytanie, czy to, co 

badaczki odczytują jako możliwość transcendencji, zasygnalizowanej tak subtelnymi środkami, jak u 

Concejo (tj. symboliką form organicznych, kolorem, nakładaniem się rysunków), nie jest aby 

przekazem czytelnym tylko dla dorosłego, a do tego wyrobionego, czytelnika? Czy dociera do dziecka, 

które śledzi losy swojego, skazanego na zagładę rówieśnika, od przyjazdu do obozu po jego wejście 

do komory gazowej? Innymi słowy, grozę przedstawionej w Dymie historii łagodzi wymiar dostępny 

dla dojrzałych czytelników; dla dziecka groza ta nie jest niczym złagodzona, uderza je w nagiej 

postaci.   

Ale artykuł, jakkolwiek wysoko go oceniam, budzi moje wątpliwości w innym punkcie. Autorki piszą 

tu bowiem o analogii między Korczakiem a Chrystusem, a w opisie przejawów transcendentnej 

rzeczywistości posługują się chrześcijańską terminologią i ikonografią, dokonując tym samym tego, o 

co miał pretensje do Wajdy Claude Lanzmann – chrystianizacji Zagłady. Transcendencja, a takim 

terminem posługują się autorki, nie jest pojęciem neutralnym, wiąże się z określonym 

światopoglądem i formacją religijną. Dlatego zabrakło mi w tym artykule wyczulenia autorek na ten 

„przywłaszczeniowy” aspekt reprezentacji Holokaustu, zabrakło przywołania najgłośniejszej bodaj 

polskiej, filmowej wersji życiorysu Korczaka, co jest tym dziwniejsze, że Chmielewska podjęła ten 

temat - w innym, co prawda, medium i z myślą o innym odbiorcy – w 20 lat po gorącej dyskusji, jaką 

wywołał film polskiego reżysera. 

Temat Zagłady i jej reprezentacji wraca w kolejnej, już samodzielnej, pracy dr Sikorskiej dotyczącej 

nowszej książki Iwony Chmielewskiej, Dopóki niebo nie płacze.  To znakomicie napisany i 

skomponowany artykuł, w którym dr Sikorska ukazuje zarówno swoją głęboką wiedzę na temat 

literatury wizualnej, jak też umiejętności analitycznego opisu. Dr Sikorska zaczyna od przywołania 

koncepcji „sytuacji granicznej” Karla Jaspersa, znacząco modyfikując ją dla swoich potrzeb tak, by 

obejmowała nie tylko wymieniane zazwyczaj sytuacje (walka, cierpienie, wina, śmierć), ale też coś, co 

nazywa „ożywioną pamięcią”. Pojęcie to dr Sikorska łączy z postawą etyczną, objawiającą się między 

innymi w pokorze. Tym samym po raz kolejny ujawnia, jak bardzo ważne jest dla niej czytanie (i 

tworzenie) literatury jako zadanie etyczne, jako działalność uwikłana w kontekst egzystencjalny, czy 

wreszcie jako „zatroskane współtworzenie świata” – tytuł, jaki nadała cyklowi swoich artykułów, 

znajduje tu w pełni uzasadnienie. Sztuka w jej rozumieniu przybliża odbiorcom Jaspersowskie 

sytuacje graniczne, które dla wielu z nich mogą nie być bezpośrednio dostępne. Konsekwentnie idąc 

tym tropem, dr Sikorska wpisuje książkę Chmielewskiej w praktykę ożywiania pamięci: Chmielewska 

wydobywa z zapomnienia czasem mocno już zniszczone, czarno-białe zdjęcia żydowskich 
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mieszkańców Lublina, którzy zginęli w czasie wojny. Wracając do nich w swoich przetworzonych, 

kolorowych obrazach, oddaje im to, czego nie dało im dramatycznie przerwane życie. Zderza wreszcie 

archiwalne fotografie z wierszami zmarłego tragicznie w pierwszych dniach wojny lublinianina 

Czechowicza i z własnymi grafikami, przywracającymi lubelskich Żydów nie tyle do życia, co do 

ożywionej pamięci. Dr Sikorska, pisząc o tym, zwraca szczególną uwagę na wybraną przez 

Chmielewską formę – znakomite są jej analizy związku materialnego aspektu książki z koncepcją 

pamięci ożywionej. Analizy te pozwalają jej przejść od opisu książki do zagadnienia jej odbioru; skupia 

się tu na doświadczeniu czytelnika, emocjach, współczuciu, zaangażowaniu – nie na tym więc, co 

książka mówi i co pokazuje, ale jak to robi i jak wpływa na czytelnika. Jest to (że odwołam się do jakże 

trafnego tytułu cyklu) „literatura nieobojętna”, która swój sprzeciw wobec obojętności przekazuje 

czytelnikom, która na obojętność nie pozwala. W omawianym tu artykule, jak i w pozostałych 

publikacjach tego ciekawego cyklu, dr Sikorska widzi czytanie jako akt egzystencjalny, w który 

czytelnik angażuje się całym sobą, nie tylko intelektualnie, ale też emocjonalnie i cieleśnie. Stąd też 

tak ważne są w analizach dr Sikorskiej materialne aspekty opisywanych książek – papier, okładka, 

format, ciężar, szelest kartek, kolor i jego brak. Artykuł „Pamięć i wzruszenie” to przykład znakomitej 

pracy badawczej i interpretacyjnej.    

Równie wysoko oceniam artykuł „Czy każdy umiera w samotności? Motyw śmierci w książkach 

obrazkowych”, który kontynuuje temat dwóch wcześniej tu omówionych tekstów, stawiając pytanie, 

jak „pisać” dla dziecka o śmierci. I ten tekst dr Sikorska zaczyna od silnego akcentu: od przywołania 

koncepcji jednego z najznamienitszych polskich psychiatrów. Za Antonim Kępińskim dr Sikorska 

wprowadza pojęcie maski, kwestionując zbyt oczywiste rozróżnienie dziecka i dorosłego. Już w 

pierwszych akapitach tego artykułu dostrzec można to, co charakterystyczne dla najlepszych prac dr 

Sikorskiej, a mianowicie osobiste zaangażowanie badaczki, włączającej się w opisywane zjawisko, 

jakby wbrew tradycyjnym oczekiwaniom bezosobowego charakteru prac naukowych, a w zgodzie w 

przesłaniem Kępińskiego, dla którego relacja lekarza z pacjentem polegała na partnerstwie i próbie 

komunikacji, na etycznie rozumianej „nieobojętności”. Dr Sikorska, pisząc o sytuacjach granicznych, o 

świecie wartości i wyborach aksjologicznych, nie próbuje udawać, że może się w dyskusji nad nimi 

uwolnić od własnego doświadczenia. Ta humanistyczna perspektywa badawcza, lokująca badaczkę 

wewnątrz świata, który opisuje, jest jej świadomym, metodologicznie uzasadnionym wyborem. 

Rozpoczynając swój artykuł o reprezentacji śmierci w literaturze dla dzieci dr Sikorska przytacza 

obiegową opinię, że tematyka ta jest w naszej kulturze obłożona szczególnym tabu, nie mówi się o 

niej i nie myśli. Autorka przeciwstawia się temu poglądowi, pisząc, że jej doświadczenie osobiste 

podpowiada co innego. Rozważania nad różnicą między zbiorowym a indywidualnym 

zainteresowaniem śmiercią prowadzą ją do ponownego przywołania prac Kępińskiego i do jego 

obserwacji na temat paradoksalnego charakteru umierania, które jest naznaczone zarówno 
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samotnością (wtedy jest synonimiczne z końcem), jak i wspólnotowością (kiedy to staje się 

przejawem kontynuacji). Paradoksalna jest także konkluzja dr Sikorskiej: w omawianej literaturze 

widzi próbę spojrzenia na śmierć, które dostrzega w zjawisku było nie było nieuniknionym wartość 

polegającą na swobodzie wyboru postawy wobec umierania – co zamienia śmierć w obarczone 

etyczną powinnością, „zatroskane” zadanie.   

W kolejnym, bardzo dobrym, a napisanym po angielsku artykule, „No Consonance, No Consolation”, 

poświęconym książce Johna Burninghama, dr Sikorska stawia tezę, że literatura dla dzieci jest 

znacznie bardziej skłonna do przełamywania stereotypów i kwestionowania poglądów niż gotowi 

jesteśmy przyjąć. Nie zawsze to dostrzegamy, bo ta jej dywersyjna strona często uchodzi za przejaw 

fantazji czy specyficznego humoru. Tymczasem wbrew obiegowym opiniom, które w literaturze 

dziecięcej widziałyby przede wszystkim mechanizm socjalizacji, a więc utrwalania wzorców 

społecznych, literatura ta podejmuje tematy ryzykowne, nie boi się sondować mrocznych stron życia 

społecznego, otwierając się na takie zjawiska jak choćby przemoc w rodzinie. W artykule dr Sikorskiej 

problematyka ta nie przesłania samych tekstów i nie przeradza się w oderwaną od nich refleksję: dla 

badaczki tekst pozostaje zawsze najważniejszą instancją, nigdy nie traci go z pola widzenia, 

wychodząc z założenia, że wszystko, co można w dziele znaleźć, na każdym jego poziomie, włączając 

w to aspekt materialny książki, jest znaczące. Pisząc więc o dywersyjnym potencjale analizowanych 

tekstów, dr Sikorska zwraca uwagę na kompozycję tych utworów, w których, jak w książce 

Burninghama, zostaje zanegowany związek przyczynowo-skutkowy, a w formie objawia się, znany z 

muzyki Lutosławskiego „kontrolowany aleatoryzm”. Dywersyjne teksty dla dzieci mają więc w 

odczytaniu dr Sikorskiej aleatoryczną strukturę, grają dysonansem i wielogłosowością, wykorzystują 

techniki filmowego montażu (match-cut) – wszystkie te chwyty i zabiegi nie są jedynie popisem 

formalnych umiejętności autorów, ale służą ideowym założeniom omawianych „nieobojętnych” dzieł, 

które mają prowokować do samodzielnych myśli i sądów. Autorzy picture-booków nie podsuwają 

czytelnikom gotowych do konsumpcji treści, mobilizują ich do własnych poszukiwań (znowu 

przywołam frazę z tytułu cyklu: „zatroskane współtworzenie świata”, bo to jedna z tez dr Sikorskiej, 

którą rozwija w swoich artykułach). Jasne staje się, czemu za przedmiot badań Habilitantka obrała 

akurat ten gatunek – z uwagi na jego otwartość, polifoniczność, niezdeterminowanie. Wymienione 

cechy literatury wizualnej wynikają z właściwości medium, jakby potwierdzając tezę MacLuhana, że 

środek przekazu jest przekazem. Dr Sikorska nie wymienia nazwiska tego kanadyjskiego autora, ale 

jej refleksja wyraźnie współbrzmi z jego słynną tezą.  

Oprócz Iwony Chmielewskiej, której twórczości dr Sikorska poświęciła wiele artykułów i recenzji, 

autorem, do którego książek Habilitantka nieustannie wraca, jest Shaun Tan. W cyklu habilitacyjnym 

aż trzy artykuły dotyczą jego twórczości. Refleksje dr Sikorskiej nad jego twórczością są najwyższego 

lotu, nie wahałbym się uznać jej za największą znawczynię jego twórczości w Polsce. Artykuł, w 
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którym omawia najsłynniejszą bodaj książkę Shauna Tana, Przybysza (Arrival), to wzorcowy tekst 

ciekawie i kompetentnie problematyzujący to dzieło. Moja wysoka ocena tego artykułu bierze się 

między innymi stąd, że dr Sikorska potrafi zaproponować nieoczywiste perspektywy badawcze, 

których znaczenie wykracza poza jednostkowy przypadek. Taką perspektywą, którą uważam za ważką 

dla rozważań o książkach tratowanych jako materialne przedmioty, jest w tym artykule wzięcie pod 

uwagę wydawcy polskiego „przekładu” tej książki. Wielu badaczy pominęłoby tę kwestię jako 

akcydentalny, marginalny problem. Dr Sikorska tymczasem przygląda się wydawcy, Kulturze Gniewu, 

a wiedząc, że to oficyna specjalizująca się w powieściach graficznych dla dorosłych, z lekko 

anarchistycznym przesłaniem, przechodzi do zadania ważkiego pytania: na ile wydanie książki w tej 

oficynie wpłynęło na zmianę jej odbiorcy. Poza Polską bowiem książkę Tana wydają wydawcy 

literatury dziecięcej, opublikowany przez Kulturę Gniewu Przybysz zmienia odbiorcę i trafia do kogoś 

innego. Zgoda, wiele elementów samej książki może się do takiej zmiany przyczynić albo ją 

uwiarygodnić. Dr Sikorska nie kwestionując tego, że książka Tana może być czytana także przez 

czytelników dorosłych, próbuje jednak uratować ją dla czytelnika młodego – przywrócić ją dzieciom. 

Tak postawione zadanie staje się w artykule dr Sikorskiej kołem napędowym jej argumentacji, 

wyznacza jej kierunek, definiuje niedostrzegany problem. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że 

artykuł skupia się wyłącznie na udowodnieniu „dziecinności” Przybysza. Dr Sikorska, postawiwszy 

pytanie o przynależność gatunkową tej pozbawionej słów książki, wprawia w ruch badawczą 

maszynerię, naświetlając dzieło z różnych stron. W zaproponowanej dyskusji nad Przybyszem 

przywołana zostaje konwencja steampunkowa, rozważany jest uniwersalizm utworu, jego 

zawieszenie między przeszłością a przyszłością, analizowany jest sposób narracji (trzecioosobowa z 

bohaterem prowadzącym). Uwaga badaczki skupia się na wykorzystaniu szczegółu, na grze ostrości i 

mglistości, konkretności i enigmatyczności. Autorka wspomina o dwu biegunach lektury, 

metaforycznym i metonimicznym, wreszcie koncentruje się na emocjonalnym, pozawerbalnym 

komunikacie, jaki Przybysz wysyła. Tak jak w przypadku książek z poprzedniego artykułu i tu medium 

książki obrazkowej działa dywersyjnie, uniemożliwiając intelektualne pojmowanie obrazu, polegające 

na wyłuskiwaniu treści, operując zaś niedyskursywnym językiem emocji. Artykuł dr Sikorskiej, gęsty i 

bogaty, dający wiele do myślenie i z wielu przemyśleń wyrastający, to bodaj najlepszy z polskich 

tekstów, jakie powstały o twórczości Shauna Tana.   

Inny artykuł dotyczący książek tego australijskiego twórcy to erudycyjny, wnikliwy „Re-reading The 

Red-Tree. The Art of Shaun Tan”. Choć zaczyna się od krótkiego wprowadzenia do biografii twórczej 

autora, dr Sikorska szybko przechodzi, jak w wielu omawianych tu artykułach, do precyzyjnego 

zdefiniowania problemu, którym się będzie zajmować. Tu jest nim pytanie o możliwość i 

konsekwencje czytania Tana przez pryzmat krytyki sztuki – to brakujące ogniwo, zauważa dr Sikorska, 

po czym rzuca interpretacyjne światło na Tana, przywołując twórczość Magritte’a, Piera della 
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Franceski, Boscha, Fritza Langa, a nawet budowniczych piramid azteckich. Odwołania te nie są 

przypadkowe, podpowiada je bowiem najeżony aluzjami i interpiktoralnością tekst Tana. Ale na 

przywołaniu historii sztuki nie wyczerpuje się potencjał tego artykułu – dr Sikorska bowiem idąc za 

koncepcjami Merleau-Ponty’ego, a także przyjmując ideę Okakury, że do doświadczenia sztuki 

potrzebna jest wspólnota umysłów, omawia to, co dla sztuki, dla zjawisk estetycznych, 

konstytutywne, a więc poszczególne poziomy sensualnej komunikacji. Znakomite są jej rozważania o 

brzmieniu i słuchu, dotyku i materialności w picture-bookach. Nie prowadzi ich sobie-a-muzom: opis 

tego, jak działa synestezja w tej książce, potrzebny jej jest do postawienie pytania o bohaterkę 

książki, która przecież poprzez zmysły ze światem jest związana. Czy rzecz, jak chcą niektórzy 

komentatorzy, dotyczy depresji, czy raczej, jak udowadnia dr Sikorska, bólu, jaki wiąże się z kondycją 

ludzką, jest pytaniem, na które książka odpowiada nie wprost, a poprzez zastosowane przez artystę, 

operujące językiem emocji, chwyty i zabiegi.  

Na tle omówionych tu artykułów, trzy rozdziały dr Sikorskiej z napisanej wspólnie z dr Katarzyną 

Smyczyńską książki Przestrzenie refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej wydają się nieco 

mniej interesujące – brak w nich energii i determinacji, jakie znamy z pozostałych artykułów, brak też 

wyraźnie sformułowanych problemów badawczych (co widać już w tytułach, składających się 

wyłącznie z tytułów omawianych książek). Autorka  skupia się tu bardziej na prezentacji konkretnych 

utworów, wskutek czego teksty te mają mniej uniwersalny walor, a opisy, podane w języku silnie 

zmetaforyzowanym, przybierają często postać ekfrazy czy przekładu intersemiotycznego. Są też dla 

mnie mniej odkrywcze, bo powracają w nich tezy i rozpoznania znane z wcześniejszych tekstów. 

Powracają autorzy, którymi badaczka zajmowała się w artykułach, Joanna Concejo i Shaun Tan, ale są 

też nowe postaci (Ajubel, Krinitz, Heidelbach). Powraca tematyka, czyli na przykład: materialność 

książki, zjawisko synestezji, zagadnienie emocjonalnego doświadczenia lektury i etycznych wymiarów 

tekstu, „nieobojętności” literatury. Powraca problematyka Holokaustu (w artykule dotyczącym 

książki Krinitz powstałej z wyszywanych makatek). Badaczka wprowadza tu nowe konteksty 

teoretyczne, jak choćby humanistykę ekologiczną, zawsze dbając o to, by to nie one zdominowały 

związaną z omawianym dziełem argumentację. We wszystkich zamieszczonych w monografii tekstach 

poszerza się w sposób wyraźny to pole teoretycznych odniesień, dr Sikorska ze współautorką 

nawiązują do prac takich badaczy jak Martha C. Nussbaum, Wiesław Juszczak, Ryszard Nycz czy Ewa 

Domańska, co świadczy o potrzebie szukania nowych perspektyw badawczych i rozwiązań 

metodologicznych.  

Podsumowując: przedstawiony jako główne osiągnięcie naukowe cykl jedenastu artykułów jest pracą 

spójną i konsekwentnie przeprowadzoną, precyzyjnie definiującą obszar zainteresowań badawczych 

dr Sikorskiej, czyli literaturę wizualną: zaangażowaną i angażującą etycznie, wykorzystującą 

sensotwórczy potencjał własnego medium. Dr Sikorska potrafiła pokazać rozmaite manifestacje tej 
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literatury, łącząc ją z problematyką twórczości dla dzieci oraz problematyką Zagłady, ujmując ją w 

wielu nieoczywistych, a poznawczo owocnych kontekstach. Z jej tekstów wyłania się profil Autorki 

jako badaczki kompetentnej, samodzielnej i oryginalnej, niekwestionowanej specjalistki w swojej 

dziedzinie, znakomitej znawczyni twórczości dwojga bardzo różnych, choć równie znaczących 

twórców: Iwony Chmielewskiej i Shauna Tana. Dr Sikorska, anglistka, w swoich zainteresowaniach 

wykracza poza granice dyscyplin i specjalizacji, poświęcając swoje badania dokonaniom także 

polskich artystek (Chmielewska, Concejo), otwierając się na badania kulturoznawcze, na historię i 

krytykę sztuki, na muzykologię, także na studia nad pamięcią. Pisze zajmująco i pomysłowo, z pasją i 

zaangażowaniem, nie boi się stawiać zdecydowanych, oryginalnych tez, jest osobowością wnikliwą i 

dociekliwą, uważną i krytyczną, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i dużej 

samoświadomości literackiej, przekonaną o powinnościach etycznych literatury i o lekturze jako 

doświadczeniu egzystencjalnym, całościowym, angażującym nie tylko władze poznawcze, ale też 

stronę afektywną i zmysłową. Nie mam wątpliwości, że dokonania dr Sikorskiej to znaczący wkład w 

rozwój studiów nad literaturą wizualną: to jedne z bardzo nielicznych prac polskich badaczy 

poświęconych temu zagadnieniu. O ile mamy dość bogatą literaturę dotyczącą sztuki komiksu, o tyle 

picture-booki nie doczekały się poza dr Sikorską swoich komentatorów wśród polskich badaczy. 

Żałuję tylko, że teksty dr Sikorskiej istnieją jedynie w rozproszeniu, cykl jedenastu artykułów jest 

bowiem na tyle spójny, a merytorycznie na tyle ważki, że mógł ukazać się jako zajmująca, 

wartościowa monografia. Żałuję też, że z powodu absurdalnej ostrożności wydawców prace 

poświęcone obrazom niemal bez wyjątku ukazały się w publikacjach pozbawionych jakichkolwiek 

reprodukcji. Choć wolałbym, aby przedstawione prace wydane były w postaci bogato ilustrowanej 

monografii, stwierdzam, że przedstawiony mi do oceny cykl artykułów spełnia wymagania określone 

w ustawie. Teksty w zdecydowanej większości są na wysokim poziomie, a miejsca publikacji świadczą, 

że moją opinię podzieliły liczne gremia polskich i zagranicznych specjalistów kierujących te artykuły 

do druku.    

 

2. Ocena istotnej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej  

Oprócz przedstawionego jako osiągnięcie główne cyklu jedenastu artykułów, dr Sikorska od czasu 

uzyskania doktoratu napisała i opublikowała 10 artykułów naukowych, w tym trzy w pismach 

znajdujących się w bazie Web of Science lub na liście ERIH. Są to, niemal bez wyjątku, artykuły 

dotyczące picture-booków i literatury wizualnej, co świadczy o konsekwencji, z jaką dr Sikorska bada 

zjawiska z tego obszaru kultury współczesnej, dorzucając tu do znanych już nam z cyklu 

habilitacyjnego perspektyw także spojrzenie przekładoznawcze, do omawianych zagadnień – 

problematykę komiksu, a do omawianych autorów – Janoscha i Svena Nordqvista. Oprócz publikacji 

naukowych dr Sikorska opublikowała 9 tekstów o charakterze naukowo-popularyzatorskim, ukazały 
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się one głównie w piśmie specjalistycznym „Świat Książki Dziecięcej”, a także w uwzględnionych w 

ministerialnej liście czasopism „Zeszytach Komiksowych” oraz w publikacji Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (artykuł recenzowany). Zwracam uwagę, że część z tych publikacji 

to teksty współautorskie, napisane wespół z Aleksandrą Batog i Katarzyną Smyczyńską – znak, że dr 

Sikorska odnajduje się w pracy zespołowej, co zwłaszcza w przypadku interdyscyplinarnych nauk 

humanistycznych jest wartą wsparcia praktyką. 

Jej działalność naukowa to również udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, 

których lista liczy aż 21 pozycji (w tym 5 zagranicznych), co oznacza, że dr Sikorska brała udział w 

średnio dwóch konferencjach rocznie  -  i znowu uwagę zwraca konsekwencja Habilitantki, gdyż 

niemal wszystkie te konferencje dotyczyły, oprócz literatury wizualnej, zagadnień związanych z 

literaturą dla dzieci i młodzieży. Długa lista konferencji naukowych, w których dr Sikorska brała 

udział, świadczy o jej szczególnej, ponadprzeciętnej aktywności, choć warto, by Habilitantka 

spróbowała przedstawiać swoje osiągnięcia częściej na forach międzynarodowych. Do jej 

międzynarodowych osiągnięć zaliczyłbym udział w dwóch projektach, zakończonych publikacją 

monografii naukowych, a także wykłady wygłoszone w New Delhi i w Edynburgu. Dr Sikorska 

przeprowadziła pięć kwerend bibliotecznych, w Roehampton University w Londynie i na 

Uniwersytecie w Cambridge. Aktywnie uczestniczyła w popularyzacji wybranej przez siebie dziedziny, 

wygłaszając liczne wykłady w instytucjach kultury, uczelniach artystycznych oraz placówkach 

oświatowych różnych szczebli. Współorganizowała też międzynarodową konferencję 

interdyscyplinarną poświęconą związkom słowa i obrazu.  

Dr Sikorska ma też bogaty dorobek dydaktyczny, wspomnę tu tylko, że jest autorką kilku kursów 

takich jak „Wybrane zagadnienia z literatury wizualnej”, „Książki obrazkowe i powieści graficzne w 

języku angielskim”, „Literatura i kultura dziecięca – wprowadzenie”. W ciągu siedmiu lat, do 2018 

roku, wypromowała aż 27 magistrów. Od 2016 sprawuje funkcję kierownika Pracowni Literatury 

Wizualnej przy UKW.  

   

3. Wniosek końcowy 

Na podstawie przedstawionej mi dokumentacji i po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym, 

organizacyjnym i dydaktycznym dr Magdaleny Sikorskiej, stwierdzam, że spełnia ona określone w 

ustawie wymagania i wnioskuję o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.   

 

 

 

Jerzy Jarniewicz 

Łódź, 04.05.2020 


