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Reeenzja rozpra.wy doktorskiej mgr. Pawla Spyry Pisarstwo reportaiowe Anny
Strofiskiei

Polski repofia| ma wielu mistrz6w Melchiora wafkowicz4 Krzysaofa
K4kolewskiego' Rvszarda Kaou6ciflskiego, z mlodszych zaS Mariusza Szczygla- Ewe
Winnick4, Cezatego Laziarewicza, wreszcie Wojciecha Tochman4 by poprzestai na
najbatdziej teptezentatywnych nazwiskach. Do tego grona wypada zaliczyc takze Anng
Strorisk4 (1931-2007), przed, kilkunastu laty zmarl4 reportazystkg, dziennikarkg i pisarkg
rodem z Przemy$l4.

Dysertacja mgr. Pawla spyry - zgodnie z tytulem - trahuje o repofiazach Anny
Stroflskiej Podjgty temat Swiadczy o dw6ch kwestiach: m<lcnej pozycji reportazu w
dzisiejszym literaturoznawstwie onz modzie na regionalizm, doktorant urodzony na
Podkarpaciu bowiem podd4y'e analizie reporraze przemySlanki, swej krajanki. Trzebaw tym
miejscu podkreSlii, ze Strorlska pozostawila bogat4 spuScizng; uprawiala wszystkie rodzaje
literackie (l4cznie zlirykl); ma w swym dorobku gloSny scenariusz filmowy Jeszcze tylko ten
las, wyre2yserowany przez Jana tr omnickiego. Napisala monodram przyjechata Zydtjwpa, w
kt6rym Ryszarda Hanin stworzyla niezapomnian4 kreacjg aktorsk4. z tej obszernej spuScizny
doktorant wvbral reportaze, ioo wazne - te, kt6re doczekaly sig edycji ksi4zkowej. W ten spos6b

- o czym plsze we wstgpier, uzasadniaj4c wyb6r materialu egzemplifikacyjnego - w dobie
kryzysu czytelnictwa podni6sl warto$6 drukowanej ksi4zki. Analizowane utwory pochodz4 z
lat 1964-1998. Anna Stroriska ju2 za 2ycia nazywana byla ,,pierwsz4 dam4 polskiego
tgportazu"; jej ksi4zki opartro na faklach, ale naznaczote te| subiektywizmem, znalazly sig w
poiu zainteresowaf wielu autorwatywnych badaczy (pisali o nich m.in. E. Biela, M. Zielihski,
T' walas' z. zabicki. A. w. pawluczuk); niestety do tej pory nie rloczeka\i sie calosciowe,go
om6wienia' Dysertacja Pawta Spyry wypelnia tg lukg w badaniach nad polskim reporra:zem.

Rozprawa, notabene bardzo obszerna, licz4ca blisko 400 stron, sklada sig z l l.
tozdzial6w (poprzedzonych wstgpem i zwiefczonych podsumowaniem). Badany material
Doktorant uporz4dkowal wedlug klucza temilycznego; w kolejnych czgdciach przecismwra



tjrosi€matykQ reponazy fiirofrskiei. Wydziela nastgpuj4ce grupy utwor6w: traktuj4ce o
prowincii (Na polskiej prowincjl), podhalariskie (Rerz onalizm Podhala\, portretui4ce ludzi
upodledzonych umyslowo., wykiuczonych ze spoleczenstwa, repezentuj4cych mnieiszoSci

narodowe, poddanych repatriacji (o ,,innych"/ ,,obcych"), kresowe (Na kresacft). poswiecone

sztuce ludowej i nieprofersjonalnej fidzie| atrystom-amatorom (Zagorzata holekcjonerlm),

bpd4ce poklosiem podro\l po Rosji (Rosja - historia i terainiejszo.fi), pokazuj4ce kraje
nadbattyckie (W cieniu imperium), ukrainskie (O postradzieckiej (Jftrainie), wreszcie da14ce

obraz pafstw zachodnich (l[r Europie Zachodniei). Ostatni roz6ziirt shzy przyblizeniu Sennika
galicyiskiego - utworu z kilku wzglgdow wyj4tkowego w donobku A. Strohskiej; przede

wszystkim traktuj4cego o rodzinnym Przemy5lu autorki, poza tym, maj4cego cechy
(auto)biograffi czy sagi rodzinnej, stworzonego w my6l ,,paktu autobiograficznego',,
zilrNadajqcego tozsamoSc pisarki. narratora r bohatere

Zanim szczeg6louriej przyirzymy sig poszczeg6lnym razd,zialom dysertacji, trzeba
podkreSlii, ze wszystkie c:zgSci maj4 podobn4 strukturg. Autor najpierw m6wi o genezie i
recepcji danej grupy utwor:ow; potem szczeg6lowo przybliia ich zawntos6 tematy czn4, w
koricu zajmuje sig sprawlmi formalnymi. Taki uklad rozdziallw jest siuszny, wigcej:
uzasadnion\J 1 p oza tym sprawia, ze dysertacj a ma przejrzy st4kompozycj g.

Teraz kilka sl6w o kolejnych rozdzialach. Dysertacjg otwiera rozdzial o podbudowie

teoretycznej, w kt6rym autor (powoluj4c sig na wazkie glosy m.in. K. Wolnego, J. Litwin, j.
Paclawskiego, w. G6reckielgo) przypomina wszelkie sprawy formalne zwi4zane zzajmul4cym
go pogranicznym gatunkiem publicystyczno-literackim. W czgSci drugiej, po6wigconej
reportazom o prowincii rngr Pawel Spyra przede wszystkim podkre6la ich zlozono66

tematyczn4 otaz avtentYzm. Dowodzi, iz w tej grupie mieszcz4 sig zar6wno reportaze spoteczne
($ci6lej: spoleczno-politvczne, spoleczno-kulturalne), obna2aj1ce zacofanie cywilizacyjne
potskiej wsi, jak i kryminalne (Strofrska relacjonuje szereg spraw s4dowych, ponadto zajmuj4
ja losy ludzi wykluczonych ze spoleczefstwa) oraz portretowe (w wielu utworach miejsce
centralne zajmuj4 np. przodownicy nauki czy pracy). Ciekawa jest czgdi po$wigcona
podhalafrskim fascynacjom Anny Stroriskiej. Doktorant wl4cza przemysk4 pisarkg do grona
prewc6w polskich 96r, umieszcza i4w znakomitym gronie - obok K. przerwy-Tetmajera, J.

Kasprowicza czy S.Witkir:wicza. Nazywa Stronsk4 ambasadork4 podhala, czyni zefr
niestrudzon4 obrofczynig tamtejszej zamienj4cej kultury. Podkredia te2, hetereporraze, p$ane
w czasach komunizmu, Smiarle, bo odslaniaj4ce slaboSci gospodarc ze wa2nego regionu polski"

mogty przysporzyc Autorce wielu klopotow.



.Eate-goria,,innoSci" czy ,,obcoSci" w analizowanych reponazach _ jak wyja6nia pawel

Spyra - oznacza pr6bv porrtretowania wysiedleflcow ze Wschodu po II wojnie Swiatowei, a
tak2e os6b ,'nietypowych'', np z upoSledzeniem umyslowyrn, obci4zonych rozmaitymi
nalogami, nieuleczalnie chorych. W tym rozdziale rozprawy doktorskibj cz\4amy o gloSnych

reportazach Stroriskiej, rp. ,o ,,wornpirze zKrakowa" (sledztwo)czy kontrowersyjnej wystawie
akfu i poftretu kobiecego zlat70. ubiegtego wieku (Odrt do preze,sd). W rozdziale Na kresach
Doktorant bierze na warsztat przede wszystkim reportaze ztomuPodrfuL na kresy,w mnielszym
stopniu zalmui4 go teksty rozproszone. Przyjmuje riwojakie rozumrenie rzeczownika kresy -
doslowne i metafbryczne. f)o kresowych reportuhy zalicza zar6wno opowie6ci o terytoriach
przygranrcznych, lak i oorazui4ce kontec pewnej rueczywistoSci (w tym sensie repofiaze
podhalanskie s4 kresowe). Z tej grupy reportazy uwagg zwraca utw6r o Erwinie Kruku -
2yi4cym do dzisiaj mazurskim poecie i pisarzu. W podsumowaniu tej czgsci swej ret-leksji mgr
Spvra stwierdza: ,,stronska - reporterka-narratorka u.iawnia sig w podrLzy na kresy i innych
utworach o Kresach Wschodnich i Ziemiach Odzyskanych jako cierpliwy stuchacz,
niestrudzony podroznik, dociekliwy reporter, piewca lokalnej kultury [..]. Do swoich
pisarskich obowi4zk6w podchodzi z godnq szacunku akrybi4" (s. 185) W kolejnym rczdziale
Doklorant odslania kolekcjonersk4 pasjg Strot'rskiej, jei zamilowanie do sztuki nierzadko
niedooenianei. naiwnei. wie,;ei - pogardzurej. Omawiane w tvm nrLiejscu rcportu2e(glownie ze

zbioru Tltle szczgscia dla szewchw,l ww6zniai+ sie emocionalnoSci4 i empatycznoScia

Doktorant w sugestywny soos6b prezentuie zwlaszcza reportaze traktui4ce o artvstach-
amatorach, na dodatek cierpi4cych na schorzenia psychiczne (Maria Wngk, Edmund Monsiel).
&{grPawetr Spyrawtym mieiscu swych rozwu2ahstawiatezg ,2ewpisarstwie Strofrskiej mozna
zaobserwowac pewn4 tendiencj e; wraz z kolejnymi zbiorami reportaze nieco zmieniaj4
charakter, SciSlej. staj4 sig bardziej problemow+,

W dorobku Strohskiej jest wiele reportairy-reminiscencj i zpodrory autorki na Wsch6d

lDrogq dlugq iak Rosia, Iulotyw wschodni); trakn-rje o nich sioclmy rozdzial dysertacji. Te
reportaze - iak,arnacza Doktorant - podejmuj4 naprawdg bardzo wiele problem6w: z jedne;

strony pokazui4 pot9g9 te.rytorialn4 Rosji, z drugiej obnuzal1 jej slabosc gospodarczq.

przybli2aj4 sylwetki znanycl:tRosjan: Jurija Gagarina, Grigorija Rasputina, Andrieja Rublowa.
osma czgSi dysertacii W crentu imperium poSwigcona jest reportazom o Litwie, i-otwie,
Bialorusi i Moldawii z tom()w Drogq dtugq jak Rosja (tglg) oraz Motyw wschodni (19gli.
Zdaniem Doktoranta ich cec;h4 charaklerystyczn4jest pomijanie tresci politycznych 1o czym
decydowal czas ich powstania; pochodz4bowiem sprzed transformacji ustrojowej) orazmocne
zaangaaowanie w kwestie historyczne i kulturalne. Zajm$4ce s4 zttftaszcza fragmenty



.-=le'e"i93Qri mowla€e o <iainaeh- czvii niervmowanvch i,noti,ich piesniach litewsicich i iotewskich-
'"'3r+zo wazner czaslce rozsamoscl narooowei lvch sDofeczenstw.

Zwr6cenie sig reporta2y stronskiei ku probiemowosci - zdaniem Doirtoranta -bardzn
dobrze widae w tomie Dopofri milczy (tiraina (I99s;. i(oresponcule rlr1 z Eu-w-J{-rsr,.J

wymlenronymt zbioramr analizowany jest w cizrewi4tym rczoziale rczpraw dbktorskfgj. Jaki
waz suwerenneJ 'Ukrainy' przynosz4 repona2e Stronstcref - takre pltanie wyiania sig z
ronxru2aft mgr Pawla Spyry. W odpowiedzi stwierdza on. ze llkraina, odwiedzona i opisana
przez przemysk4 reportazystkg, to icaj targany trudnoSciami ekonomicznymi i spotrecznyrr!
obarczonv trudna historia (np. relacie polsko-ukraifrskie). pelenL sladow polskosci, mieisce.
gdzie Scieraia sig rozmaite orientacje polityczne. tak2e prorosyjskie, wreszcie ziemianiezwykle
urokiiwa. emanui4ca pieknom naru.v_

w nastgpnej czgiici rozprawv m.qr pawer spvra dolionu_ie przegfadu reportazy
hedaeych poklosiem woja}y Stroriskiei po Europie Zachodniei (tomv SciSte prywatna Europa
otazAnglia, laoregos dnia)' Formutuie nastepuiace wnioski: ta g,rupa reportil4 odznacza sig
brakiem ostroSci genologic;znej. znacznv subiekrywizm zbli2aja do eseistyki^ p.oza ryqt _ Aq
dowodzi erudyc-ii autorki wyr6znia sig, niesootykana w 2adnvm innvm zbiorze.
makaronizaclL igzyka. W ostatniej czgsci pracy Doktorant pochyla sig nad Sennihiem
xalicvishm - opowiescia litrofiskiei o sobie i rodzinie, podszwei historia dalszq, (rabacia
chlopska z 1846 roku) orazblj2sz4 (tr wojna Swiatowa). Tr _,iuk zatwa2abad,acz_ pojawia
sig topos dziecinstwa, ponadto mamy do czynieni a z nityzacj4 przestrzeni przemysla -
ukochanego miasta Aony Stroriskiej.

Na zakoriczenie vrypada dodaQ 2e w analizie reportt4 Stroriskiej Doktorant
zastosowal szeroki wachlan metoriologiczny - wykorzystal osi4*eniecia intertekstuainoset.
postkoionializmu, studi6w postzaieznosciowych, feminizmu, geopoetyki. l leszcze Jedno: swE
rozprawq poctal w w4tpliwolic, a moze i zakwestionowal pesymistyc zn4 diagnozg Stroriskiej o
krvzysre, wigcel: upadku reportazu we wspolczesnym swiecie (cytule 14 na 346 s. clysertacli).
Do rozprawy wkradly sig drobne usterki jgzykowo-stylistyczne, np. ,,ostatnia znacz\ca
publikacja Aony Stronskiel jest peln4 sentymentu prob4 cofhigcia sig wstecz ku
wczesniejszymwvdarzeniom z 2yciaautorki i iej rodziny" (s. 33g).

z zainteresowaniem i przyjemnosci4 przeczyraram dysertacjg mgr. pawla spyry
Gdyby miaLa byi wydana rr formie ksiazkowej . radzg rontuirt(, dwie kwestie: skr6cenie
przypisow otn oznaczenie c:ytat6w z literatury podmiotowej w tekscie glownym. Mgr pawet
Spyta wvkonal imponuiac4 p'|rac9 (wielce wymowne jest zestawienie bibliogr afrcznena kofrcu
rozprawy); przeptowadzil szercg kwerend naukowych w rozmaitych o5rodkach, zredagowal



d-vseriacjg ricz?c4 biisko 400 sron, kt6ra dobrze uipisuje sig w nurt badafr nad wspolczesnym
f+portazem. wysoko oceniam te pracQ, wnosz4c jednoczeSnie o jej wyr62nienie.

Dyseftacia mgr. Pawla spyry speinia wymagania stawiane rozprawom tioittors@
dlatego tez stawiam wniosek, by dopu6cii Autora do dalszych etap6w przewodu doktorskieg;p,
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