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napisanej pod kierunkiem dr hab. Marzeny Góreckiej, prof. KUL 
 
Do Hildegardy z Bingen, Mechtyldy z Magdeburga, Gertrudy z Helfty i Mechtyldy z Hacke-
born, grupy średniowiecznych zakonnic żyjących na niemieckim obszarze językowym we-
dług reguły Benedykta z Nursji, które poprzez swe nacechowane mistycyzmem piśmiennic-
two zajęły poczesne miejsce w dziejach nie tylko lokalnej kultury, dołączyła kilkaset lat póź-
niej kolejna benedyktynka. Początkowo jako Cécile Walter, a następnie jako siostra Maria 
Jadwiga, spędziła ona twórczo ponad 60 lat w założonym w 1130 roku klasztorze Fahr koło 
Zurychu, tworząc religijne dzieła poetyckie, prozatorskie i dramatyczne. Wśród jej twórczości 
hymnolog odnajdzie również pieśń Eine große Stadt ersteht, która umuzyczniona przez Jose-
fa Antona Saladina widnieje pod numerem 479 na kartach kancjonału Gotteslob aktualnie 
funkcjonującego w rzymskokatolickich biskupstwach Niemiec, Austrii i Południowego Tyro-
lu. Twórczość owej „piszącej zakonnicy”, jak ją nazywa Eve Pormeister1, odbywającej swoją 
ziemską podróż po szwajcarskiej ziemi w latach 1919–2011, wielokrotnie była nagradzana 
przez helweckie gremia, a przez badaczy zaliczana do tych nielicznych kobiet-pisarek, obok 
Eriki Burkart i Gertrud Wilker, którym z sukcesem udało się zaistnieć w świecie literackim 
poza granicami Szwajcarii2. Choć pisarstwo mniszki, publikującej swoje teksty jako Silja 
Walter, nacechowane jest silnymi związkami religii w ujęciu rzymskokatolickim i literatury, 
nie wykazuje jednak – jak zauważa Urlike Wolitz, wydawczyni dzieł wszystkich benedyktyn-
ki – abstrakcyjnych pojęć teologicznych. Posługując się mnogością biblijnych obrazów i mo-
tywów, benedyktynka nasącza swą twórczość bogactwem podejmowanych zagadnień, z któ-
rego pełnymi garściami czerpią uczeni prowadzący badania o charakterze interdyscyplinar-
nym, głównie w wymiarze literaturoznawczym i/lub teologicznym. Obok więc prac monogra-
ficznych dedykowanych nowemu człowiekowi w ujęciu Silji Walter, które wyszły spod pióra 
wspomnianych już Evy Pormeister i Urliki Wolitz, znajdziemy i tę autorstwa Jean-Claude’a 
Goldschmida poświęconą mistycyzmowi w wydaniu piszącej zakonnicy, publikację Felixa 
Hürlimanna zgłębiającą metaforykę, czy Vreni Profos analizującą życie monastyczne. Do tej 
grupy badaczy zaliczyć należy również mgr Małgorzatę Rzymkowską, która poświęciła swoją 
dysertację zagadnieniu antropologicznego i kosmicznego odradzania się, obecnemu w twór-
czości prozatorskiej szwajcarskiej pisarki. 

                                                
1 Choćby w tytule pracy: Eve Pormeister, Grenzgängerinnen. Gertrud Leutenegger und die schreibende Nonne 
Silja Walter aus der Schweiz, Berlin 2010. 
2 Zob. ibidem, s. 155. 
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I. Temat rozprawy 
Na inicjalnej karcie rozprawy widnieje tytuł Anthropologische und kosmische Neuwerdung im 
Prosawerk von Silja Walter, w myśl którego praca została poświęcona, jak już wspomniano, 
zagadnieniu antropologicznego i kosmicznego odradzania się w oparciu o prozę helweckiej 
mniszki. Owo odradzanie się, stawanie się nowym w obydwu aspektach, zostało wyraźnie 
odzwierciedlone na poziomie tytułów rozdziałów drugiego i trzeciego. Dodatkowo, w obrębie 
rozdziału czwartego, Doktorantka przyjrzała się bliżej zagadnieniu odradzania się, którą Wal-
ter uskuteczniła na płaszczyźnie sposobu narracji oraz języka. Zastanawiający jest fakt 
uwzględnienia w rozprawie poświęconej prozie dzieła Der Tanz des Gehorsams oder die 
Strohmatte, które napisane zostało wierszem. Choć mgr Rzymkowska dopiero przy okazji 
jego omawiania przywołuje opinię, iż mamy tutaj do czynienia z utworem będącym na pogra-
niczu prozy i liryki (s. 63), warto byłoby już na poziomie metodologii w części wprowadzają-
cej, choćby w przypisie rzeczowym, poinformować o takim odstępstwie, przywołując wszel-
kie za i przeciw takiej klasyfikacji. Na ową potrzebę wskazuje także różnorodność terminów, 
którymi w kontekście tego dzieła Autorka rozprawy się posługuje, a więc powieść wierszo-
wana (‚Gedichtroman’, s. 4, 10, 63, 131, 137, 149, 156) czy cykl wierszy (‚Gedichtzyklus’, 
s. 171). Zważywszy na fakt, iż Doktorantka gdzieniegdzie wzbogaca swoje analizy odwoła-
niami do wybranych przejawów liryki Walter (s. 109–110, 112), stwierdzić należy, iż treść 
rozprawy z naddatkiem odpowiada tematowi określonemu w jej tytule. 
 
II. Ocena układu rozprawy 
Podział treści rozprawy mgr Rzymkowskiej na cztery zasadnicze rozdziały jest dobrze prze-
myślany i konsekwentnie przeprowadzony, a proporcje poszczególnych komponentów zosta-
ły właściwie wyważone. W rozdziałach, poprzedzonych wprowadzeniem i zamkniętych uwa-
gami końcowymi, zaprezentowano kolejno życie i twórczość Silji Walter, koncepcję nowego 
człowieka oraz nowego świata obecną w jej dziełach prozatorskich, a finalne rozważania po-
święcono jej nowemu spojrzeniu na sposób narracji oraz język literacki. Pracę zamyka biblio-
grafia oraz tablica chronologiczna ukazująca najważniejsze – w opinii Doktorantki – wyda-
rzenia z życia szwajcarskiej zakonnicy. W dowolnym momencie studiowania pracy pomaga 
ona czytelnikowi zorientować się w prosty i przyjazny sposób, na jakim etapie życia Walter 
znajdują się bieżące rozważania. Autorka rozprawy postawiła tezę, iż szwajcarska pisarka 
rozwinęła oryginalny koncept antropologicznego i kosmicznego odradzania się. Rzeczona 
teza jest pionierska i kompletna, choć moim zdaniem brakuje zdecydowanej jej rekapitulacji 
w podsumowaniu rozprawy, o czym będzie jeszcze mowa. 
 
III. Ocena doboru i wykorzystania literatury 
Piśmiennictwo zostało dobrane przez Autorkę właściwie, zarówno w zakresie literatury pod-
miotu, jak i przedmiotu, co doskonale odzwierciedla bibliografia zebrana na końcu rozprawy. 
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Obok prozatorskich dzieł Silji Walter, stanowiących literaturę prymarną i punkt wyjścia anali-
tycznych działań Doktorantki (zaczynając od powieści, poprzez dzienniki, autobiografię, 
krótsze teksty o charakterze medytacyjnym, a na rozmowie z bratem i stałych rubrykach 
w prasie kończąc), znajdziemy tutaj publikacje sekundarne poświęcone życiu i twórczości 
benedyktynki, w tym monografie i krótkie teksty prasowe, również o charakterze recenzyj-
nym. W tej kategorii warto by jeszcze uwzględnić nietuzinkową recenzję pióra Williego Sch-
netzera z rzymskokatolickiego periodyku „Orientierung”, a dotyczącą dzieła Der Tanz des 
Gehorsams oder die Strohmatte, opublikowaną w roku jego powstania3. Na podkreślenie za-
sługuje fakt, iż wśród literatury prymarnej uwzględniono dzieła osadzające twórczość Walter 
w szerokim kontekście źródłowym, tj. Biblię, żywot i regułę Benedykta z Nursji, wybrane 
encykliki papieża Jana Pawła II i traktat Droga na Górę Karmel Jana od Krzyża. Bibliografię 
zamyka wykaz literatury sekundarnej, w którym znalazły się również fundamentalne prace 
leksykograficzne istotne dla badań na styku literaturoznawstwa i teologii, a także wykaz źró-
deł internetowych. W zdecydowanej większości Doktorantka posługuje się w pracy publika-
cjami w języku niemieckim. Warto więc przy tej okazji rozważyć zasadność odwoływania się 
w niemieckojęzycznej rozprawie do polskojęzycznych tłumaczeń prac powstałych pierwotnie 
w języku niemieckim, choćby komentarza Georga Holzherra do reguły benedyktyńskiej 
(s. 19)4. Podsumowując, stwierdzić należy, iż Autorka bardzo dobrze orientuje się w now-
szym i starszym piśmiennictwie relewantnym dla prowadzonych przez nią badań. 
 
IV. Merytoryczna ocena treści rozprawy 
Teoretyczny fundament liczącej 171 stron rozprawy stanowi wprowadzenie (Einleitung, s. 5– 
–12). Intrygująco rozpoczęte od postawienia pytań o kondycję literatury chrześcijańskiej, za-
wiera zwięzłą i wstępną charakterystykę pisarstwa Silji Walter, prezentuje stan badań nad 
dziełem zakonnicy, a recepcję jej twórczości w literaturoznawczej i teologicznej literaturze 
przedmiotu ocenia jako niewystarczającą. Dostrzegając niedostatek w tym zakresie, szczegól-
nie w badaniach polskich uczonych, Doktorantka stawia sobie za główny cel przybliżenie 
osoby benedyktynki i jej twórczości w zakresie prozy, a przyświecająca Autorce rozprawy 
teza, jak już wspomniano, zakłada, iż szwajcarska pisarka rozwinęła oryginalny koncept an-
tropologicznego i kosmicznego odradzania się (s. 8). Przybliżywszy zawartość poszczegól-
nych rozdziałów (s. 9–11) oraz precyzyjnie określiwszy podstawę źródłową rozprawy (s. 11), 
mgr Rzymkowska po raz kolejny przywołuje stań badań nad twórczością Walter (s. 11–12) 
i nakreśla kolejny cel swojej pracy, tym razem skoncentrowany „na popularyzacji twórczości 
helweckiej autorki w Polsce” (s. 12). Cel ten może być jednak trudny do zrealizowania 
w pełni, gdyż rozprawa została napisana w języku niemieckim, tak więc popularyzacja może 

                                                
3 Zob. Willi Schetzer, Silja Walter. Der Tanz des Gehorsams oder die Strohmatte. Im Verlag der Arche in Zü-
rich, 1970, w: „Orientierung. Katholische Blätter für weltanschauliche Information”, 22 (1970), s. 239–241. 
4 Zob. Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben, übersetzt und erklärt von Georg Holzherr, 6. 
völlig überarbeitete Auflage, Freiburg 2005. 
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ograniczyć się jedynie do osób władających tym językiem. Pod względem konstrukcyjnym 
warto moim zdaniem dokonać drobnej zmiany w strukturze wprowadzenia i zebrać passusy 
zawierające stan badań i cele w jednym miejscu, umieszczając trzy ostatnie akapity (s. 11–12) 
przed pierwszym ustępem na s. 8 (przed „Wegen der nicht…”). 

 Rozdział pierwszy (Silja Walters Leben und Werk, s. 13–43) został poświęcony życiu 
i twórczości Silji Walter. Doktorantka słusznie skoncentrowała się na tych momentach z życia 
szwajcarskiej pisarki, które najbardziej wpłynęły na jej artystyczny i duchowy rozwój, ponad-
to kompetentnie zaprezentowała jej pisarstwo na tle nurtów obecnych w niemieckojęzycznej 
literaturze zeszłego i obecnego stulecia, akcentując jej nietuzinkowość na postmodernistycz-
nej scenie literackiej. W dalszej kolejności przedstawiła poglądy mniszki na temat pisania, 
roli pisarza oraz zadań mu przyświecających. Przybliżenie obecności różnorodnych literac-
kich wpływów na dzieło benedyktynki, a także dokonanie przeglądu jej twórczości, zakoń-
czonego prezentacją dorobku prozatorskiego, płynnie wprowadzają czytelnika do dwóch ko-
lejnych, kluczowych – z punktu widzenia tytułu rozprawy i postawionej w niej tezy – kompo-
nentów pracy. 

 Rozdział drugi (Die Idee des neuen Menschen, s. 44–95) poświęcony jest analizie idei 
nowego człowieka w oparciu o wybrane dzieła prozatorskie Walter. Punkt wyjścia dla niniej-
szych rozważań stanowi prezentacja biblijnego obrazu człowieka, co z kolei służy ukazaniu 
jego wpływu na twórczość zakonnicy. Następnie Doktorantka przedstawia proces odradzania 
się człowieka w oparciu o główne postaci najważniejszych dzieł monastycznych pisarki: mni-
cha Plazidusa w opowiadaniu Der Fisch und Bar Abbas (1967), nierządnicę Gomer w wier-
szowanej powieści Der Tanz des Gehorsams oder die Strohmatte (1970), a także zakonnicę 
o imieniu „Wszyscy” w powieści Die Schleuse oder Abteien aus Glas (1972). Zaprezentowa-
ny na tej podstawie obraz nowego człowieka został uzupełniony o analizę rozważań medyta-
cyjnych i krótkich tekstów prasowych istotnych dla koncepcji antropologicznego odradzania 
się. W kontekście oglądu badawczego dwóch medytacyjnych tekstów, mianowicie Nachfolge 
oraz Mein Paradiesgarten (s. 86–87), być może warto przywołać, choćby w przypisie, dawne 
popularne dzieła-poradniki życia chrześcijańskiego inspirowane mistyką, których tytuły 
współgrają z utworami autorstwa benedyktynki. Rzecz się tyczy piętnastowiecznego De imi-
tatione Christi (niem. Nachfolge Christi) przypisywanego Tomaszowi z Kempen, a także Pa-
radiesgärtlein Johanna Arndta z 1612 roku. Dzieła tego drugiego, luteranina i teologa, wpły-
nęły wszak na myśl niemieckiego pietyzmu, którego śladów w twórczości Walter doszukuje 
się Eve Pormeister, a o czym wspomina również Doktorantka (s. 29). 

 W rozdziale trzecim (Die Idee der neuen Welt, s. 96–126) mgr Rzymkowska skupiła 
się na ukazaniu Walterowskiej idei nowego świata. Dla owych kosmologicznych rozważań 
punktem wyjścia jest przedstawienie biblijnego motywu Nowego Jeruzalem, który – jak 
słusznie dowodzi Doktorantka – wpłynął na koncepcję nowego porządku świata właściwą 
piszącej zakonnicy. Literacka reprezentacja nowej kosmologii przez pryzmat obrazów klasz-
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toru i wyspy została zanalizowana na podstawie tekstu o charakterze reportażu Das Kloster 
am Rande der Stadt (1971), dziennika Ich habe meine Insel gefunden. Geheimnis im Alltag 
(2006), a także wybranych tekstów eseistycznych. Przy okazji omawiania rzeczonego dzien-
nika w podrozdziale 3.2.2. warto by wyjaśnić znaczenie pojawiającego się po raz pierwszy na 
s. 115 pojęcia ‚Bibelhaus’ w tymże miejscu, nie zaś dopiero na kolejnej stronie. Przez brak 
eksplikacji pojęcia z odpowiednim wyprzedzeniem czytelnik zostaje skazany na własne do-
mysły, co utrudnia śledzenie toku wywodu. 

 Zadaniem rozdziału czwartego (Neue Erzählweise und neue Sprache, s. 127–154) jest 
analiza strony formalnej, językowo-stylistycznej, twórczości prozatorskiej Silji Walter, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu nowości, co doskonale koresponduje z wymową po-
przednich rozdziałów poświęconych ideom nowego człowieka i świata. Oglądowi badaw-
czemu poddane więc zostały: wyjątkowy sposób narracji, oryginalne kształtowanie przestrze-
ni i czasu, fenomen zbiorowego bohatera oraz nieprzeciętny i nowatorski język zapewniający 
benedyktynce właściwy przekaz wewnętrznego doświadczenia wiary. W kontekście badań 
nad językiem uwzględnione zostały również wpływy Biblii oraz chrześcijańskiej tradycji mi-
stycznej, a także inspiracje zdobyczami techniki. Należy nadmienić, iż w podrozdziale 4.2.1., 
dotyczącym języka inspirowanego Biblią, brakuje przy motywach wody i ryby odniesień do 
odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, tak jak ma to miejsce w przypadku motywów 
drzewa życia i ognia (s. 141–142). W podrozdziale 4.2.2. dedykowanym językowi chrześci-
jańskiej mistyki, w kontekście muzyki jako środka wypowiedzi w sytuacji, kiedy słowa oka-
zują się niewystarczające, Doktorantka przywołuje jedynie Mechtyldę z Magdeburga i apofa-
tę Mistrza Eckharta (s. 146). Naturalne przy tej okazji wydaje się jednak wspomnienie innej 
średniowiecznej mistyczki, która wkroczyła do historii muzyki z racji tworzonych przez sie-
bie kompozycji, a mianowicie Hildegardy z Bingen. Analizując język chrześcijańskiej misty-
ki w prozie Silji Walter, warto byłoby również przywołać pracę Joanny Godlewicz-Adamiec 
poświęconą plastycznym i językowym środkom wyrazu w dziełach mistyków niemieckich 
epoki średniowiecza5. 

 Rozprawę zamykają uwagi końcowe (Schlussbemerkungen, s. 155–158) o charakterze 
rekapitulującym, które jednakże budzą mój niedosyt. Nie znajdziemy w nich bezpośredniego 
odniesienia się Doktorantki do umieszczonych we wprowadzeniu celów pracy, szczególnie 
brakuje jednak explicite sformułowanej odpowiedzi na pytanie, czy teza została udowodnio-
na, a jeśli tak, to w jakim zakresie. W obecnym stanie rzeczy cały ciężar tego zadania Autorka 
niejako ceduje na czytelnika. Teza zakłada pokazanie oryginalności konceptu antropologicz-
nego i kosmicznego odradzania się w prozie Silji Walter, a oryginalność tę należałoby zapre-
zentować na tle twórczości innych pisarzy współczesnych zakonnicy. Brak takiego działania 
pozostawia mniej zorientowanego w meandrach współczesnej literatury czytelnika z podej-

                                                
5 Zob. Joanna Godlewicz-Adamiec, Plastyczne i językowe środki wyrazu w dziełach mistyków niemieckich epoki 
średniowiecza, Warszawa 2005. 
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rzeniem, iż z taką oryginalnością ma do czynienia, co sugerują uogólnione stwierdzenia obec-
ne w pierwszym akapicie podsumowania. Tymczasem w ostatnim akapicie znajdujemy in-
formację, iż tego rodzaju działanie, to jest zinterpretowanie rzeczonego konceptu „w kontek-
ście innych współczesnych, socjologicznych, filozoficzno-teologicznych i literackich teorii 
nowego człowieka i nowego świata”, z powodów czasowych i z racji ograniczonej objętości 
rozprawy nie mogło być w jej ramach zrealizowane. Należałoby więc dokonać stosownego 
uzupełnienia, tym bardziej, iż nawet po tym zabiegu praca nadal nie przekraczałaby przyję-
tych w humanistyce standardów objętości rozpraw doktorskich. 
 
V. Uwagi szczegółowe 
1) Cytując na s. 53 za Silją Walter wyimek z Pierwszej Księgi Mojżeszowej (Rdz 2,8–9) war-
to przywołać wydanie Biblii, z której pisarka korzystała. Tym bardziej, iż nie jest nim tłuma-
czenie ustandaryzowane (Einheitsübersetzung), którym Doktorantka posługuje się w pracy. 
Najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z translacją dokonaną przez Paula Rießlera 
i Ruperta Storra z języków oryginalnych, opublikowaną na potrzeby Kościoła rzymskokato-
lickiego w 1924 roku w Moguncji przez Matthiasa Grünewalda, która do historii przeszła pod 
nazwą Grünewald-Bibel. 

2) Należy zachować daleko idącą ostrożność, konotując jedną z bohaterek powieści Der Fisch 
und Bar Abbas, a mianowicie Magdalenę, z nawróconą anonimową grzesznicą, która według 
przekazu Ewangelisty Łukasza (Łk 7,36–50) umyła nogi Chrystusa własnymi łzami (s. 53). 
Postać owa była łączona z Marią z miejscowości Magdala jedynie w ramach wielowiekowej 
tradycji Kościoła łacińskiego, natomiast w Nowym Testamencie pojawia się ona jako ta oso-
ba, którą Chrystus uwolnił od siedmiu demonów (Łk 8,2 i Mk 16,9). Towarzyszyła ona Jezu-
sowi w trakcie jego publicznej działalności (Łk 8,3), przyglądała się z daleka jego ukrzyżo-
waniu (Mt 27,55) i pomagała przy pogrzebie jego ciała (Mt 27,61 i Mk 15,47), a w końcu 
jako pierwszy człowiek dostąpiła zaszczytu spotkania się z Chrystusem po jego zmartwych-
wstaniu, o czym poinformowała apostołów (J 20,11–18). 

3) Warto unikać skrótów myślowych, jak choćby w stwierdzeniu, iż Barabasz został wypusz-
czony z więzienia zamiast Chrystusa w Wielki Piątek (s. 53, zob. także s. 156). Tą nazwą 
określa się wyłącznie dzień Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół chrześcijański wspomina 
śmierć Jezusa na krzyżu. Lepiej posłużyć się w tym miejscu bardziej ogólnym sformułowa-
niem, choćby takim, iż wydarzenie to miało miejsce w dniu męki Chrystusa. 

4) Wspominając, iż „pustynia pojawia się jako kluczowe pojęcie w kontekście procesu na-
wracania w wielu dziełach piszącej benedyktynki” (s. 68), dobrze byłoby wymienić, choćby 
w przypisie, kilka utworów Silji Walter, które spełniają te założenia. Zabieg ów pozwoli Czy-
telnikowi w pełni śledzić proces argumentowania, stanowiący przecież istotny pierwiastek 
postępowania badawczego. 
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5) Doktorantka na s. 99 rozprawy wymiennie posługuje się terminami ‚alegoria’, ‚symbol’ 
oraz ‚przypowieść’. W skrócie należy jednak przypomnieć, iż symbol zazwyczaj może posia-
dać kilka znaczeń, alegoria rozumiana jest jednoznacznie, natomiast przypowieść, inaczej 
parabola, to opowiadanie alegoryczne lub symboliczne o treści moralnej i dydaktycznej, po-
jawiające się często w kontekście religijnym. Na s. 106 zamiast ‚symbolu’ dwukrotnie poja-
wia się ‚metafora’, będąca przecież jako figura stylistyczna skojarzeniem dwóch słów, przy 
czym znaczenie jednego zostaje przeniesione na drugie. 

6) Dobrze byłoby zdecydować, czy przy oznaczeniu świętego pojawić ma się skrót, czy pełny 
przymiotnik (zob. s. 19, 26, 27, 41, 52, 61, 80, 105, 107, 117, 157). Dotyczy to szczególnie 
osoby Benedykta z Nursji. 
 
VI. Ocena formalnej strony rozprawy 
Pod względem językowym pracę oceniam wysoko. Rozprawa napisana jest w sposób komu-
nikatywny i przystępny, co zdecydowanie ułatwia recypowanie niełatwej przecież materii, 
jaką stanowią analizy o charakterze literaturoznawczo-teologicznym, także szerszej grupie 
czytelników. Uwagę zwraca jednak brak konsekwencji w strukturze przypisów. Nie zostały 
w nich w pełni ujednolicone zapisy dotyczące redakcji, oznaczenia wydania, obecności kilku 
miejsc wydania, przywoływania źródeł internetowych. Brakuje skrócenia tytułów w przypad-
ku cytowanych wcześniej dzieł i umieszczenia wykazu skrótów tytułów przywoływanej pra-
sy. Niekiedy nie jest przestrzegana stała kolejność elementów adresu bibliograficznego (serii, 
z której pochodzi publikacja, czy redakcji tomu) oraz kolejność znaków w przypadku domy-
kania cytatów (czyli cudzysłowu, kropki i odsyłacza liczbowego). Na s. 58 nieoczekiwanie 
pojawia się przypis wewnętrzny zamiast dolnego. Nie zawsze respektowana jest przyjęta 
przez Doktorantkę zasada poprzedzania przypisów bibliograficznych skrótem vgl. w sytuacji, 
kiedy nie mamy do czynienia z cytowaniem. Z większością wspomnianych mankamentów 
mamy również do czynienia w wykazie literatury, gdzie ponadto przy zapisie kilku tekstów 
pochodzących z tomów zbiorowych brakuje zakresu stron lub szpalt. Wszystkie znalezione 
przeze mnie usterki natury językowej (przede wszystkim literowe), jak i ważniejsze niedo-
statki natury technicznej zostały zebrane w załączniku do niniejszej recenzji. Ufam, iż ułatwi 
on Autorce naniesienie poprawek podczas przygotowywania rozprawy do druku. 
 
VII. Wnioski końcowe 
Wszystkie wymienione powyżej uwagi krytyczne nie wpływają na moją wysoką ocenę mery-
toryczną recenzowanej rozprawy. Praca ta, po dokonaniu drobnych poprawek i uzupełnień, 
powinna ukazać się drukiem w postaci książkowej. Przez pryzmat rozprawy mgr Rzymkow-
ska jawi się jako osoba zdyscyplinowana i dojrzała naukowo, potrafiąca swobodnie poruszać 
się w terminologiczno-metodologicznym gąszczu właściwym literaturoznawstwu i teologii, 
co czyni Jej badania na wskroś interdyscyplinarnymi. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ich 
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wyniki zostały poparte kwerendą Doktorantki w Schweizer Literaturarchiv w Bernie. Praca 
stanowi godny uwagi wkład w rozwój przede wszystkim literaturoznawczych badań nad 
twórczością Silji Walter, a także znaczące osiągnięcie polskiej germanistyki w tym zakresie. 
Last but not least jest ona również osiągnięciem Promotor rozprawy, Pani prof. dr hab. Ma-
rzeny Góreckiej. 

W mojej ocenie dysertacja mgr Małgorzaty Rzymkowskiej spełnia wymogi stawiane 
rozprawom doktorskim w artykule 13 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stanowi więc podstawę dopuszczenia Doktorantki do 
kolejnych etapów przewodu doktorskiego. 
 
 
Warszawa, we wrześniu 2018 roku 
 
 

/Piotr Kociumbas/ 


