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I. Sylwetka naukowa Habilitantki – uwagi ogólne 

 

Pani dr Wiktoria Kudela-Świątek jest badaczką młodszego pokolenia, bardzo 

dobrze już jednak znaną w środowisku historycznym. Początki jej kariery naukowej związane 

są z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj w 2007 r. obroniła 

magisterium z historii, tutaj też doktoryzowała się pięć lat później. Tak jej doktorat, jak i 

rozprawa magisterska powstały na seminarium prowadzonym przez prof. Krzysztofa 

Zamorskiego. Równolegle studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię rosyjską, 

zdobywając w 2010 r. tytuł magistra. Już po obronie doktoratu podjęła kolejne studia, tym 

razem na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na krakowskiej Akademii Ignatianum. 

Zakończyła je w roku 2019, broniąc z sukcesem kolejną pracę magisterską. 

W latach 2012-2018 dr Kudela-Świątek pracowała w Narodowym Centrum Nauki 

w Krakowie jako koordynator dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i nauk 

o sztuce. Została następnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii i 

Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Na uczelni tej 

pracuje do dzisiaj. 

Dr Kudelę-Świątek interesują przede wszystkim zagadnienia wpisujące się w 

szeroko rozumiany obszar memory studies. W centrum jej uwagi pozostają miejsca pamięci 

oraz formowanie się wspólnot pamięci. Bardzo chętnie sięga przy tym po narzędzia historii 

mówionej (oral history), która jest też przedmiotem jej refleksji teoretycznej. W swoich 

badaniach zajmowała się dotąd m.in. upamiętnieniami ukraińskiego Wielkiego Głodu lat 

1932-1933, pamięcią Polaków wysiedlonych przez władze sowieckie do Kazachstanu oraz 

kulturami pamięci Kresów Wschodnich i losami polskiego ziemiaństwa tych obszarów. 
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II. Ocena osiągnięć naukowych Habilitantki w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (poza głównym osiągnięciem, 

zgłoszonym jako podstawa do wszczęcia procedury habilitacyjnej) 

 

Dr Wiktoria Kudela-Świątek dysponuje bogatym, zróżnicowanym dorobkiem. Od 

czasu obrony doktoratu ogłosiła drukiem poza książką stanowiącą główne osiągnięcie 

habilitacyjne również trzy inne monografie, czternaście rozdziałów w pracach zbiorowych 

oraz trzynaście artykułów, które ukazały się na łamach periodyków fachowych. Była ponadto 

redaktorem naukowym dwóch tomów materiałów konferencyjnych oraz dwóch numerów 

tematycznych czasopism. Habilitantka publikuje regularnie w językach polskim, angielskim i 

ukraińskim, w prestiżowych wydawnictwach (m.in. De Gruyter, Indiana University Press, 

Universitas, Wydawnictwo Naukowe Scholar) i ważnych czasopismach branżowych 

(„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-

Wschodniej”, „Etnografia Polska”, „Rocznik Antropologii Historii”, „Ukrajinśkyj Istorycznyj 

Żurnał”). 

W twórczości dr Kudeli-Świątek wyodrębnić można kilka nurtów tematycznych. 

Do pierwszego z nich należą publikacje poświęcone losom kazachstańskich Polaków, 

deportowanych z Ukrainy Sowieckiej w latach 30. XX w., a dokładniej – narracjom, które o 

swej przeszłości, naznaczonej represjami na tle narodowościowym i religijnym, stworzyła ta 

wspólnota. Zagadnieniu temu, będącemu przedmiotem jej rozprawy doktorskiej, poświęciła 

Habilitantka kilka interesujących artykułów. Pokłosiem doktoratu była również monografia 

Odpamiętane…, opublikowana przez Wiktorię Kudelę-Świątek w 2013 r. Książka ta spotkała 

się z pozytywnym przyjęciem w kręgach fachowych (zob. recenzje we „Wrocławskim 

Roczniku Historii Mówionej” i czasopiśmie „Etnolingwistyka”), została też nominowana do 

Nagrody Fundacji Identitas w roku 2014. Autorka przeanalizowała w swojej monografii 

blisko dziewięćdziesiąt wywiadów, zebranych na terenie Polski i Kazachstanu przez siebie 

oraz przez współpracowników Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta”. Z rozmów 

tych wyłania się fascynujący obraz grupy, dla członków której pamięć represji stała się 

swoistą „legitymizacją ich polskości”. Dr Kudela-Świątek zwraca uwagę na bardzo istotny 

aspekt: „Prowadzone przeze mnie badania terenowe – pisze – uwypukliły od dawna nurtujący 

to środowisko problem relacji z ojczyzną historyczną i wzajemnych oczekiwań pomiędzy 

rzeczywiście odmiennymi rodzajami polskości, jakimi są tożsamości obywateli Polski i 

kazachstańskich Polaków” (Odpamiętane…, s. 326). Dużym walorem monografii są 

fragmenty, w których Autorka dzieli się z nami swoją refleksją nad metodologią historii 

mówionej. Znajdujemy w pracy bardzo istotne uwagi dotyczące roli historyka jako twórcy 

źródeł („Pigmaliona”) oraz interakcji pomiędzy badaczem a jego rozmówcami. Dr Kudela-

Świątek zastanawia się też nad różnego rodzaju problemami korzystania z nagrań 

archiwalnych. 

Rozważania metodologiczne to drugi istotny nurt w badaniach Habilitantki. W 

szeregu artykułów podejmowała ona takie m.in. zagadnienia, jak dylematy przekładu źródeł 

oral history, problemy etyczne związane z publikacją wspomnień świadków historii, 
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funkcjonowanie historii mówionej na styku akademii i aktywności pozanaukowej. Dr Kudela-

Świątek akcentuje bardzo silnie interdyscyplinarny charakter oral history jako praktyki 

badawczej. Zwraca uwagę w szczególności na wartość wykorzystania metodologii 

językoznawczej dla oceny zebranego materiału narracyjnego. W publikacjach Habilitantki 

przewija się też refleksja nad pułapkami, jakie wiążą się ze stosowaniem pewnych schematów 

narracyjnych. Trafnie podkreśla, że wywiady biograficzne należy traktować jako rodzaj 

patchworku – wielobarwnego kolażu gatunkowego. 

Trzecim, najważniejszym chyba, nurtem poszukiwań naukowych dr Kudeli-

Świątek są badania nad miejscami pamięci oraz polityką pamięci. W centrum jej 

zainteresowania pozostają przede wszystkim pomniki ofiar ukraińskiego Wielkiego Głodu lat 

1932-1933. W kolejnych publikacjach Habilitantka podejmuje wątki funkcjonowania 

odrębnych kultur pamięci tego wydarzenia na Ukrainie i w krajach diaspory oraz ich 

wzajemnego wpływu. Autorkę szczególnie interesuje kształtowanie się wizualnej kultury 

Hołodomoru. Ciekawie pisze też o szczegółowych kwestiach, takich jak formowanie się 

wspólnot pamięci Wielkiego Głodu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i szczególnej roli, 

jaką odegrała w tym procesie Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, pamięć o 

Hołodomorze w Polsce i w polskiej polityce historycznej, ukraińskie muzea Wielkiego Głodu, 

różnice i podobieństwa między kulturą pamięci Hołodomoru i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. 

Zagadnieniom tym dr Kudela-Świątek poświęciła cały szereg artykułów oraz dwie ważne 

monografie: Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933 

(Księgarnia Akademicka, Kraków 2014) i W labiryncie znaczeń. Pomniki ukraińskiego 

Wielkiego Głodu 1932-1933 (Księgarnia Akademicka, Kraków 2020). 

 

III. Aktywność naukowa Habilitantki 

 

Dr Kudela-Świątek bierze bardzo aktywny udział w życiu naukowym. Od czasu 

obrony doktoratu wystąpiła z referatami na ponad trzydziestu konferencjach, najczęściej o 

międzynarodowym zasięgu – tak w kraju, jak i za granicą (m.in. w San Francisco, 

Bloomington, Buenos Aires, Marburgu, Rydze, Helsinkach, Kijowie, Lwowie i Pardubicach). 

Była też członkiem komitetów organizacyjnych trzech konferencji. Świadectwem jej 

aktywności jest udział w pracach kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw 

naukowych: International Oral History Association, Association for Slavic, East European, 

and Eurasian Studies, Memory Studies Association, Polskiego Towarzystwa Historii 

Mówionej, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Towarzystwa Badaczy i Miłośników 

Historii XIX w. przy Polskiej Akademii Umiejętności. Dr Kudela-Świątek jest ponadto 

członkiem zespołu redakcyjnego „Krakowskiego Czasopisma Kresowego”, należy też do 

kapituły nagrody „Pro Historia Polonorum”. Habilitantka regularnie recenzuje artykuły dla 

czasopism fachowych, była również recenzentką Narodowej Akademii Wymiany 

Akademickiej. 
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Dr Wiktoria Kudela-Świątek uczestniczyła w realizacji kilku projektów 

naukowych, w tym w ramach grantów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i 

Narodowego Centrum Nauki. Prowadziła też badania dzięki stypendiom uzyskanym od 

Fundacji Lanckorońskich, Holodomor Research and Educational Consortium w Toronto oraz 

Center for Urban History of East Central Europe we Lwowie. 

Dodatkowo warto wspomnieć o aktywności Habilitantki jako tłumaczki tekstów 

naukowych. Dr Kudela-Świątek zajmuje się regularnie przekładami z języków ukraińskiego i 

rosyjskiego na polski i z polskiego na te języki artykułów publikowanych w pracach 

zbiorowych i takich czasopismach, jak „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 

„Krakowskie Czasopismo Kresowe” i „Politeja”. 

 

IV. Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie Habilitantki 

 

Dr Kudela-Świątek pracuje jako wykładowca uczelniany stosunkowo niedługo, bo 

dopiero od czterech lat. Nie znaczy to, że nie miała wcześniej doświadczeń dydaktycznych. 

W latach 2016-2020 prowadziła wykłady i seminaria gościnne na Uniwersytecie Lwowskim 

w ramach międzynarodowego programu magisterskiego finansowanego przez Fundusz 

Wyszehradzki. Regularne zajęcia – tak dla studentów polskich, jak i zagranicznych (w języku 

angielskim, program Erasmus+) – podjęła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 

roku akademickim 2018/2019. Prowadziła seminaria dyplomowe oraz ćwiczenia z historii 

wieku XIX, nauk pomocniczych historii, języka obcego w turystyce i teorii miejsc pamięci. 

W okresie pandemii miała jako visiting professor zdalne wykłady w języku rosyjskim na 

Międzynarodowym Uniwersytecie Silkway w Kazachstanie. Niewątpliwie w ostatnich latach 

dowiodła, że jest sprawnym i wszechstronnym dydaktykiem. 

Habilitantka dysponuje też sporym doświadczeniem organizacyjnym, związanym 

z kilkuletnią pracą w Narodowym Centrum Nauki, gdzie zajmowała się obsługą procedur 

grantowych i szkoleniem pracowników naukowych w zakresie zarządzania projektami. Od 

2018 r. aktywnie uczestniczy w organizowaniu procesu nauczania na Uniwersytecie 

Pedagogicznym w Krakowie. Z jej inicjatywy uczelnia otrzymała dostęp do e-learningowej 

platformy Coursera. Dr Kudela-Świątek jest aktualnie koordynatorem tego programu. 

Habilitantka ma na swoim koncie szereg działań popularyzatorskich. Kilkakrotnie 

organizowała i prowadziła warsztaty z historii mówionej dla osób spoza środowiska 

akademickiego, przede wszystkim dla praktyków historii ratowniczej. Brała też udział w 

otwartych spotkaniach dyskusyjnych organizowanych przez Muzeum Krakowa. Dodać 

należy, że w ostatnich latach opracowała kilka haseł do nowej edycji popularnej Encyklopedii 

Krakowa. 
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V. Ocena głównego osiągnięcia naukowego (w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt 2a ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), zgłoszonego przez 

Habilitanta jako podstawa do wszczęcia procedury habilitacyjnej 

 

Jako główne osiągnięcie naukowe Habilitantka wskazała monografię Eternal 

Memory. Monuments and Memorials of the Holodomor (Canadian Institute of Ukrainian Press 

– Księgarnia Akademicka, Edmonton – Toronto – Cracow 2021). Rozprawy tej nie sposób 

analizować bez uwzględnienia szerszego kontekstu, jaki tworzą wcześniejsze badania 

Autorki, a w szczególności wspomniane już dwie monografie, opublikowane w latach 2014-

2020: Miejsca (nie)pamięci… oraz W labiryncie znaczeń…. Pierwsza z wymienionych prac 

nagrodzona została w 2016 r. w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

(moduł „Umiędzynarodowienie”). Grono eksperckie zarekomendowało przekład tej 

monografii i jej wydanie w języku angielskim. W międzyczasie jednak Habilitantka 

rozszerzyła krąg swoich poszukiwań naukowych, a efekty przeprowadzonych badań 

postanowiła zawrzeć w kolejnej pracy, ogłoszonej drukiem w roku 2020. W tej sytuacji 

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki wyraziło zgodę na wykorzystanie przyznanego 

grantu na przekład nowej, gruntownie przeredagowanej i uzupełnionej monografii. Powstała 

w ten sposób praca Eternal Memory…, będąca swego rodzaju syntezą dwóch wcześniejszych 

książek, a szerzej – całego dotychczasowego dorobku Autorki w zakresie badań nad 

upamiętnianiem ukraińskiego Wielkiego Głodu. 

Trzeba przyznać, że efekt jest znakomity. Dr Kudeli-Świątek udało się na nowo 

przemyśleć i dopracować większość kwestii, które w jej poprzednich pracach – choć 

ciekawych i warsztatowo dojrzałych – mogły jeszcze budzić ewentualne wątpliwości. Dzięki 

dodaniu pewnych fragmentów i rozbudowie innych struktura książki zyskała na 

przejrzystości, a Autorski wywód został znacząco pogłębiony. 

W swojej monografii Habilitantka podejmuje próbę kompleksowej analizy 

sposobów upamiętniania Hołodomoru w przestrzeni publicznej tak Ukrainy, jak i krajów 

zamieszkania ukraińskiej emigracji. Interesują ją tablice pamiątkowe, pomniki, ekspozycje 

muzealne oraz miejsca pochówku ofiar Wielkiego Głodu. Traktuje je jako materialne, a 

zarazem symboliczne „miejsca pamięci” w rozumieniu zgodnym ze zmodyfikowaną w 

szczegółach koncepcją „lieux de mémoire” francuskiego badacza Pierre’a Nory. Dla 

przeprowadzenia analizy niezbędne było zgromadzenie bardzo obszernego materiału 

źródłowego. Pełna inwentaryzacja istniejących (i wciąż powstających) miejsc pamięci 

Hołodomoru nie jest możliwa, Autorka starała się jednak o zarysowanie w miarę kompletnego 

obrazu. Dokumentację do swojej pracy zebrała podczas wielokrotnych samodzielnych 

podróży do miejsc, gdzie znajdują się najbardziej znaczące upamiętnienia. Posiłkowała się też 

szeregiem istniejących cząstkowych wykazów i katalogów pomników Wielkiego Głodu. 

Ważnym źródłem była wykorzystana przez Autorkę prasa diaspory ukraińskiej. Habilitantka 

objęła kwerendą około dwudziestu tytułów, które ukazywały się bądź ukazują nadal w 

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii. Równie istotne było 

przeprowadzenie przez dr Kudelę-Świątek serii wywiadów z ukraińskimi artystami, 
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działaczami społecznymi i kulturalnymi. Bazę źródłową pracy uzupełniają opublikowane 

wspomnienia, edycje dokumentów oraz archiwalia – w tym bardzo ciekawe materiały z 

kolekcji prywatnych. 

Rozprawa posiada czytelną, logiczną konstrukcję. W rozdziale pierwszym 

Autorka przedstawia swoje założenia teoretyczne i metodologię badań. Dr Kudela-Świątek 

odwołuje się do wspomnianej już koncepcji Pierre’a Nory, słusznie wskazuje jednak na jej 

częściową tylko adekwatność w przypadku studiów nad „miejscami pamięci” Hołodomoru. 

Poszukując właściwego modelu teoretycznego, sięga również po propozycje takich autorów, 

jak Aleida Assmann, czy też Roma Sendyka i Lech Nijakowski. Ważną inspiracją dla Autorki 

– jako badaczki kultury wizualnej – była ponadto myśl Erwina Panofsky’ego. Stworzona 

przezeń metoda analizy ikonograficznej i ikonologicznej jest, zdaniem dr Kudeli-Świątek: 

„fundamental to the interpretation of the commemorative Holodomor memorials and 

monuments […] as it helps to unlock the meanings in the symbols found in the sculptures and 

to explain how visual images can communicate ideas far beyond the space of a given „place 

of memory” in the public domain” (s. 55-56). 

Rozdział drugi poświęciła Autorka formowaniu się „wspólnot pamięci” i 

wypracowanym przez nie począwszy od lat czterdziestych ubiegłego wieku i zmieniającym 

się w czasie rytuałom upamiętniania Wielkiego Głodu. Habilitantka zwraca uwagę na 

szczególną rolę, jaką odegrało „pokolenie Hołodomoru” – grupa tych, którzy przeżyli 

katastrofę lat trzydziestych i przekazali swoje doświadczenie w postaci spisanych w różnych 

momentach wspomnień i relacji. Dr Kudela-Świątek słusznie, moim zdaniem, przeciwstawia 

się opiniom części badaczy, kwestionujących wartość tych świadectw. Nie oznacza to, że 

traktuje je bezkrytycznie. Wprost przeciwnie – jako wytrawny praktyk oral history dostrzega 

problemy, wiążące się z wiarygodnością i możliwością wykorzystania tego rodzaju źródeł, 

wywołanych nierzadko kilkadziesiąt lat po relacjonowanych wydarzeniach. 

Habilitantka zwraca – jak najbardziej słusznie – uwagę na decydujący wpływ, jaki 

na praktyki komemoracyjne diaspory ukraińskiej wywarł przykład kultywowania przez 

środowiska żydowskie pamięci o Holokauście. Temat ten został już zresztą dość obszernie i 

wnikliwie opisany
1
. Nie zgodziłbym się natomiast z kategorycznym stwierdzeniem Autorki, 

że „the culture of memory of the Irish Great Famine had no impact on the commemoration of 

the Holodomor” (s. 106). Wydaje mi się, że kwestia ta wymagałaby jeszcze dokładniejszego 

zbadania. Próby w tym zakresie są czynione, czego świadectwem może być konferencja 

zorganizowana w 2009 r. na Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Maynooth. Jej pokłosiem 

stała się bardzo interesująca publikacja Holodomor and Gorta Mór. Histories, Memories and 

Representations of Famine in Ukraine and Ireland, mogąca być punktem wyjścia dla 

dalszych, pogłębionych rozważań
2
. 

                                                             
1 Zob. zwłaszcza monografię szwedzkiego badacza Johana Dietscha, Making Sense of Suffering. 

Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture, Lund University, Lund 2006. 

2 Holodomor and Gorta Mór. Histories, Memories and Representations of Famine in Ukraine and 

Ireland, ed. Ch. Noack, L. Janssen, V. Comerford, Anthem Press, London – New York – Dehli 2012. 
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W rozdziale drugim Habilitantka skrótowo omawia również problem rozwoju 

badań nad Hołodomorem i formowania się środowiska badaczy tego zagadnienia. Odniosłem 

wrażenie, że nieco więcej uwagi powinna poświęcić roli, jaką w propagowaniu wiedzy o 

Wielkim Głodzie nie tylko w kręgach międzynarodowych, ale i wśród samych Ukraińców 

odegrały prace renomowanych historyków nieukraińskiego pochodzenia. Autorka wspomina 

wprawdzie o Robercie Conqueście, który swoją monografią Harvest of Sorrow rozpoczął 

faktycznie debatę naukową o Hołodomorze
3
, nie zauważa jednak wpływu (moim zdaniem, 

trudnego do przecenienia) głośnych Skrwawionych ziem Timothy’ego Snydera oraz nowszej 

ksiązki Anne Applebaum
4
. 

W rozdziałach trzecim i czwartym dr Kudela-Świątek przedstawia szczegółowo 

rozwój procesu upamiętniania Wielkiego Głodu odpowiednio w krajach diaspory i na 

Ukrainie, po uzyskaniu przez nią niezależności w 1991 r. Za szczególnie cenne uważam 

fragmenty dotyczące stosunkowo mało znanych okoliczności powstania, a następnie realizacji 

idei budowy cerkwi-pomnika św. Andrzeja w South Bound Brook w Stanach Zjednoczonych. 

Bardzo ciekawe są też uwagi Autorki o upamiętnieniach Hołodomoru w innych poza USA i 

Kanadą krajach zamieszkania emigracji. Habilitantka z dużym znawstwem wprowadza nas 

następnie w skomplikowane zagadnienie kształtowania się polityki historycznej niepodległej 

Ukrainy i kontrowersji związanych z miejscem tragedii Głodu w świadomości społecznej. 

Autorka trafnie punktuje zasadnicze różnice pomiędzy formowaniem się kultury pamięci w 

środowiskach diaspory i na Ukrainie. Dostrzega jednak również podobieństwa – w 

szczególności wspólny w obu wypadku „rocznicowy” rytm tych procesów. W monografii 

bardzo ciekawie pokazany został też – zarysowujący się zwłaszcza w ostatnich latach – dialog 

pamięci o Hołodomorze: krajowej i emigracyjnej. 

W rozdziale piątym Autorka dokonuje interpretacji ikonologicznej wybranych 

pomników Hołodomoru z terenu Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ukrainy. Zwraca uwagę 

na różnice między upamiętnieniami krajowymi oraz zagranicznymi – skierowanymi nie tyle 

do odbiorców z kręgów diaspory, co do publiczności krajów zamieszkania emigracji. Wiąże 

się to ze stosowaniem odmiennej symboliki, dopasowanej do wrażliwości potencjalnych 

widzów. W rozdziale szóstym, ostatnim, podejmuje wreszcie Habilitantka próbę analizy 

ikonograficznej – oddzielnie upamiętnień cmentarnych oraz pomników Hołodomoru. Dr 

Kudela-Świątek wyodrębnia kilka „wędrownych” motywów ikonograficznych, regularnie 

powtarzających się w miejscach pamięci Wielkiego Głodu. Należą do nich: matka z 

dzieckiem/dziećmi, wyciągnięte ręce, anioły, dzwon i kłosy zboża. Co ciekawe, powtarzają 

się nie tylko wybrane motywy. Autorka bardzo interesująco pisze o zjawisku replikowania 

pomników, jak to miało miejsce ze znanymi projektami Wasyla Perewalskiego (postać 

kobiety z dzieckiem w łonie, wpisana w krzyż) oraz Petra Drozdowskiego (figura głodującej 

                                                             
3 R. Conquest, Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror-Famine, Oxford 

University Press, London 1986. 

4 Wydania polskie: T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. B. 

Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2011; A. Applebaum, Czerwony głód, tłum. B. Gadomska, W. Gadomska, 

Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018. 
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dziewczynki z kłoskami zboża). Równocześnie Habilitantka stwierdza jednak, że nawet w 

wypadkach skopiowania całych kompozycji rzeźbiarsko-architektonicznych można za 

każdym razem dostrzec niepowtarzalne, indywidualne cechy danego miejsca pamięci. 

Rozprawa dr Kudeli-Świątek wnosi, w mojej ocenie, szereg nowych, istotnych 

elementów do naszej wiedzy. Po raz pierwszy w literaturze przedmiotu w pracy tej podjęta 

została tak szeroko zakrojona i wszechstronna analiza „miejsc pamięci” związanych z 

Hołodomorem. Autorka zakwestionowała też szereg obiegowych sądów, dotyczących tak 

genezy upamiętniania Wielkiego Głodu przez diasporę, jak i formowania się po 1991 r. 

pewnych rytuałów pamięci i symboliki żałobnej na Ukrainie. Habilitantka zademonstrowała 

w recenzowanej monografii dojrzały warsztat i dojrzałość sądów. Imponuje zarówno skala, 

jak i subtelność analizy, wykorzystującej instrumentarium badawcze kilku dyscyplin. 

Wszystko to sprawia, iż mamy, moim zdaniem, do czynienia z rzeczywiście znaczącym, 

nowatorskim osiągnięciem naukowym. 

 

VI. Konkluzja 

 

Zarówno recenzowaną rozprawę, jak i całokształt dorobku naukowego, organizacyjnego 

i dydaktycznego Habilitantki oceniam bardzo wysoko. Nie mam wątpliwości, iż oceniany 

dorobek spełnia wymagania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce i upoważnia do nadania dr Wiktorii Kudeli-Świątek stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 

 

 

 


