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I

Na  wstępie  stwierdzam,  iż  licząca  207  stron  wydruku  komputerowego

dysertacja  doktorska  mgr  Elżbiety  Albingier-Pindelskiej  spełnia  ustawowe

wymagania  stawiane  kandydatom  do  uzyskania  stopnia  doktora.  Autorka

wykorzystała kilkadziesiąt dzieł jako materiał porównawczy dla zarysowania obrazu

męczenników w  utworach  Cypriana  Bazylika  i  Piotra  Skargi,  a  ponadto  ujawniła

sporą erudycję, przywołując kilkaset opracowań dla eksplikacji nadrzędnego tematu.

Zgromadzenie  tak  licznych  tekstów  wymagało  przeprowadzenia  żmudnych  i

czasochłonnych  kwerend.  Dodać  w  tym  miejscu  wypada,  iż  część  z  literatury

obcojęzycznej  doktorantka  tłumaczyła  bezpośrednio  z  tekstów obcych,  co  również

świadczy jak  najlepiej  o  jej  kompetencjach  filologicznych.  Wreszcie,  jako badaczka

literatury staropolskiej, p. E. Albingier-Pindelska w swej rozprawie wykorzystywała

stare druki jako zasadniczą podstawę cytowania i w tym zakresie potwierdziła wiedzę

z zakresu edytorstwa, a konkretnie transkrybowania zabytków dawnej polszczyzny.

Piszę o tych sprawach (na pierwszy rzut oka zdawałoby się oczywistych) po to, by
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docenić akrybię filologiczną doktorantki i wierność podstawie źródłowej – co już dla

dużej części filologów zajmujących się epokami późniejszymi tak oczywiste nie jest. 

II

Struktura  rozprawy  doktorskiej  jest  przemyślana  i  nie  budzi  zastrzeżeń.  W

zakresie  kompozycji  daje  się  zauważyć  niezwykłe  zdyscyplinowanie  i  jasne

wytyczenie  konsekwentnej  linii  interpretacyjnej.  Całość  została  podzielona  na  pięć

obszernych rozdziałów, w których doktorantka dokonała charakterystyki:

– teologii męczeństwa,

–  wczesnonowożytnych sporów o  prawdziwych  i  fałszywych męczennikach

jako głównego kontekstu dzieł Bazylika i Skargi,

–  statusu  społecznego  i  wykształcenia  męczenników  przywoływanych  w

obydwu utworach,

– funkcji cudów w hagiograficznych deskrypcjach,

–  sposobu zadawania śmierci,  eksponowanego w omawianych kompendiach

renesansowych.

Tak  pomyślany  trzon  dysertacji  uzupełnia  wstęp,  zakończenie,  streszczenie

anglojęzyczne, obszerna bibliografia (s. 182-204). 

III

Dojrzałość badawczą mgr E. Albingier-Pindelska ujawniła już w partii wstępnej

rozprawy  doktorskiej,  w  której  zwięźle  zarysowała  stan  badań  nad  spuścizną

Cypriana Bazylika oraz Piotra Skargi. O ile dorobek protestanta nie cieszył się dużym

zainteresowaniem filologów, o tyle twórczość jezuity doczekała się setek opracowań,

które  należało  wykorzystać  selektywnie.  Wykaz  literatury  przedmiotowej  w pracy

doktorskiej jest, jak zauważyłem, imponujący i właściwie niewiele można dodać do

tego, co zawiera obszerne zestawienie bibliograficzne. Może jedynie upomniałbym się

o książkę pod redakcją Janusza Gruchały Nad spuścizną Piotra Skargi (Kraków 2012), a

w jej obrębie obszerne studium Klaudii Sochy zatytułowane Ewolucja dawnej typografii
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na  przykładzie  staropolskich  edycji  „Żywotów  świętych”  Piotra  Skargi  –  podejście

funkcjonalne  (s.  45-186).  Opracowanie  zawiera  dokładną  charakterystykę  ramy

wydawniczej  wybranych edycji  Żywotów świętych  ze  szczególnym uwzględnieniem

Przydatku. 

Kolejną kwestią wymagającą dyskusji, a przynajmniej dopowiedzenia, okazuje

się  świadomość  metodologiczna  doktorantki.  W  części  wstępnej  (ale  też  w

podsumowaniu) dysertacji zaznacza ona, iż męczeństwo (a właściwie wielowiekową

refleksję nad nim) traktuje jako „strukturę semiotyczną”, będącą rodzajem argumentu

w  dowodzeniu  tezy  o  prawdziwości  „jedynego”  Kościoła.  Zaznacza  przy  tym,  iż

rozpatruje  teologię  męczeństwa  w porządku  diachronicznym (od  starożytności  po

wiek XVI) jako swoiste „repozytorium idei”, ujawniającej wyjątkowość danej konfesji.

W rozdziałach analitycznych pojawiają  się  z kolei  wnioski  oparte  na retoryce  jako

narzędziu  interpretacyjnym.  Sądzę,  że  we  wstępie  należało  usystematyzować

instrumentarium  metodologiczne  i  stwierdzić,  iż  bliskie  są  badaczce  synkretyczne

metody  analizy  tekstu.  Generalnie  doktorantka  wykorzystuje  metodę  eksplikacji

filologicznej,  ale  sięga  też  do  historii  idei,  retoryki,  hermeneutyki  czy  metody

kontekstowej. Lektura całości dysertacji pozwala uchwycić te narzędzia badawcze, co

dobrze świadczy o warsztacie badawczym p. E. Albingier-Pindelskiej, ale jednakowoż

w  rozprawie  doktorskiej  warto  tę  świadomość  metody  ujawnić  już  w  części

wprowadzającej.

  

IV

Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę teologicznej koncepcji męczeństwa

w ujęciu  diachronicznym. Badaczka docieka atrybutów prawdziwego  męczeństwa,

przywołując  teksty  starożytne,  biblijne,  a  następnie  wczesnochrześcijańskie  aż  po

schyłek  średniowiecza.  Jak  zauważa:  „W  skonfesjonalizowanej  Europie  czasów

reformacji  i  kontrreformacji  pytanie o to,  czym jest  męczeństwo i  kto zasługuje na

miano męczennika, stało się kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu egzystencjalnym i

eschatologicznym” (s. 35). W zakresie deskrypcji mordowanych współbraci zarówno
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katoliccy,  jak  i  protestanccy  literaci  sięgali  po  schematy  narracyjne  z  okresów

starożytności i średniowiecza. W przypadku protestantów daje się zauważyć częstsza

obecność  postaci  prześladowanych  we  współczesności.  Z  kolei  katolicy  woleli

przywoływać historie męczeństwa z okresu wcześniejszego. Wyznawcy obu konfesji

ujawniają  natomiast  wspólnotę  strategii  narracyjnej,  polegającej  na  wyzyskiwaniu

tożsamych struktur: motywów, układu relacji itp.

W drugiej  części  pracy doktorantka ogólnie  zarysowała ideę  męczeństwa w

teologii protestanckiej  i omówiła najważniejsze martyrologia protestanckie. Ponadto

zrekapitulowała informacje na temat męczeństwa w hagiografii katolickiej (zwłaszcza

potrydenckiej). P zarysowaniu tła na temat sporów o „prawdziwych” i „fałszywych”

męczennikach dokonała prezentacji stanowisk Bazylika i Skargi. Te partie rozprawy

potwierdzają szeroką wiedzę doktorantki z zakresu nie tylko filologii, ale też teologii,

historii Kościoła oraz filozofii. Na uznanie zasługuje wyważona i zobiektywizowana

postawa p. E.  Albingier-Pindelskiej,  dystansującej  się od ujawnianych w narracjach

emocji.  Potrafi  ona  zrekapitulować  racje  obu  stron  –  protestanckiej  i  katolickiej  –

pozostawiając osąd czytelnikowi.  

Trzon dysertacji  stanowią rozdziały od trzeciego (a dokładniej  od ostatniego

podrozdziału  drugiej  części)  do  piątego.  W  nich  autorka  dokonała  znakomitego

rozpoznania  Historyi  o  srogim prześladowaniu Kościoła  Bożego  Bazylika oraz  Żywotów

świętych Skargi.  Nie  ma  potrzeby  streszczania  wszystkich  wniosków  badaczki  –

wystarczy wskazać kilka najważniejszych. Jednym z nich okazuje się dowiedzenie, iż

tekst  Skargi  był  w  gruncie  rzeczy  inspirowany  dziełem  Bazylika.  Na  stronie  72

rozprawy czytamy, iż dyskurs Skargi pozwala ustalić, iż Bazylikowe martyrologium

Historyja… jest owym dziełem, którego twórca nie zasługuje na przypomnienie, by nie

okrył się „smrodliwą sławą”. Teza doktorantki przywraca podstawowy, macierzysty

kontekst  interpretacji  zbioru  jezuity,  co  dotąd  pomijano  w  badaniach  Żywotów

świętych.  Nowatorskie  są  również  te  partie  dysertacji,  w  których  pojawia  się  opis

bohaterów w dziełach  obu pisarzy –  na uznanie zasługuje  subtelne  zróżnicowanie

postaci męczenników, w przypadku protestantów o wiele częściej wywodzących się z
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nizin  społecznych,  natomiast  w  tradycji  katolickiej  ze  stanów  wyższych.  Różnic

badaczka poszukiwała także w sferze deskrypcji cudów towarzyszących męczeństwu

bohaterów. Cenne są zwłaszcza zestawienia opisów elementów cudownych w narracji

protestanckiej  –  zdawałoby  się  z  definicji  pozbawionej  tego  typu  motywów.

Szczególne wrażenie powodują  fragmenty dotyczące  deskrypcji  miejsca  kaźni  oraz

katalogi  tortur,  jakimi  posługiwali  się  obaj  piszący.  Nawet  jeśli  przyjąć,  jak  chce

doktorantka, że protestanci, w tym sam Bazylik, byli daleko bardziej powściągliwi w

prezentacji  kaźni  i  egzekucji  niż  katolicy,  to  opis  przypadku  Jana  Husa  robi  na

czytelniku wstrząsające wrażenie. 

 

 V

Sumując  opinię,  chciałbym  podkreślić  nowatorstwo  tematu  badawczego  –

wymagającego  szerokich  kompetencji  kulturowych  (filologicznych,  teologicznych,

historycznych,  filozoficznych,  edytorskich)  –  obszerność  materiału

egzemplifikacyjnego  oraz  umiejętność  selekcjonowania  stanu  badań.  W  moim

przekonaniu  oceniana  rozprawa  doktorska  zasługuje  na  udostępnienie  w  formie

drukowanej  (o  co  niniejszym  wnioskuję).  Po  sformułowaniu  jednoznacznie

pozytywnej  konkluzji  wnioskuję  do  Wydziałowej  Komisji  o  dopuszczenie  p.  mgr

Elżbiety Albingier-Pindelskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.     

    


