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Sylwetka naukowa dr Joanny Popielskiej-Grzybowskiej

Joanna Popielska-Grzybowska ukoriczyla w roku 1997 studia w zakresie

archeologii Sr6dziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim,

uzyskuj4c dyplom magistra z vryr6hnieniem. Jej praca magisterska pt.

"Atum w Tekstach Piramid" powstala w Instytucie Archeologii UW pod

kierunkiem prof. Andrzeja Niwiriskiego.

W roku 2000 pani Popielska ukoriczyla studia podyplomowe w Instytucie

Badari Literackich PAN przestawiajqc ptacg dyplomow4 pt. "Faraon w

drodze do nieba - egipska metaforyka Zycia i Smierci a obtazowanie

symboliczne w Tekstach Piramid".

W roku 2007 uzyskala stopieri doktora nauk humanistycznych na

Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy pt. "The Pyramid

Texts as Source of topoi in the Coffin Texts (based on diagnostic spells)"

przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Karola My6liwca z Zaldadzie

Archeologii Sr6dziemnomorskiej PAN.

Dr Popielska-Grzybowska ma iuL dlugoletni stu2 dzialalno3ci w

instytucjach naukowych, na Uniwersytecie Warszawskim i przede

wszystkim w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w

Pultusku. Praca ta byla w znaaznym stopniu powiqz ana z dydaktykq



jednak zasadniczym jej zadaniemnaukowym byla zawsze - i jest zwlaszcza

obecnie w IKSiO PAN - pracabadawcza.

Autor niniejszej recenzji, od poczqtku pracy naukowej zaimujqcy siQ

archeologi4 Egiptu oraz tekstami staro?ytnymi r62nego rcdzaju, od dawna

z uwagqSledzi drogE naukow4 pani Joanny Popielskiej-Grzybowskiej . JuZ

w czasach studenckich p. Popielska dala sig poznal z uwagi na swoje

zaangaaowanie. Charaktery zuje jq uderzqqca stabilno 56 zainteres owari

wiqzqcy ch p. Pop ielsk4 z dziedzinqduchowo Sci starozytnych Egipcj an j ako

integraln4 czgsciqich fascynuj 4cej kultury.

Wahnq cechq drogi naukowej dr Popielskiej-Grzybowskiej jest jej

zawodowa mobilno56 zwiqzana z rozleglymi kontaktami naukowymi.

Zdaniem recenzenta mobilnoS6 sama w sobie nie jest wystarczajQcym

Wznacznikiem poziomu naukowego. Jednak w przypadku Habilitantki jej

podr6ze i kontakty naukowe sqwyra1nie zwiqzane zar6wno z prezentacj4

wlasnych osi4gniE6 i wymian4 doSwiad czen jak z podnoszeniem wlasnych

kwalifikacji. Istotny skutek tego ostatniego aspektu mobilno6ci naukowej

stanowi bardzo dobra znajomo66 nowozytnych jEzyk6w obcych

charakteryzuJqaa Habilitantkg. Dr Popielska-Grzybowska ma talent

jprykowy, biegle posluguje sig jgzykiem angielskim, francuskim, wloskim i

portugalskim - przy czymjej znajomo66 tych jEzyk6w moglem stwietdzil z

autopsji. Z pewnolciq zna tez niemiecki i w mniejszym lub wipkszym

stopniu niekt6re inne jEzyki europejskie.

Dr Popielska-Grzybowska pisze po polsku jpzykiem starannym, cho6

zdarzajq sig jej wplyvvy wsp6lczesnego angielskiego w rodzaiu .vqlrazu

"implementacja". W publikowanych pracach powraca termin

"konceptualizacja",kt6ry wydaje mi siE nie catkiemprzejrzysty. (11.2.2.21)-

Habilitantka ulega tutaj pewnemu doS6 powszechnemu oczekiwaniu, 2e

naukowiec bqdzie siQ poslugiwal jqzykiem formalnym i pelnym

"profesjonalnych" termin6w. W rzeczywistoSci na kaZdy temat mo2na

pisa6 poslugujqc siE zwyklym komunikatywnym jqzykiem literackim- Taka

ambicja nie jest zresztq obca Habilitantce, kt6ra dqzy do zachowania

bar dzo wys okiego j gzykowego poziomu wypowiedzi.



Natomiast nabyta w drodze studi6w akademickich i wlasnego rozwoju

znaj omo6 c jEzyka staroegip skiego j est integralnq czEi;ciq i podstawowym

narzEdziem j ej pracy naukowej .

O aktywnoSci naukowej dr Popielskiej Swiadczy imponuj4ca liczba

referat6w konferencyjnych oraz arfikri.6w i innych publikacji naukowych.

Po okresie studi6w doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (1999-

2004), gdzie zresztq tabe nauczala jgzyka egipskiego, jej dzialalnoSci

badawczej towarzyszyla praca dydaktyczna zwiqzana z zatrudnieniem w

Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pultusku (2005-

2017), gdzie z niemal4 energiq nauczala przedmiot6w zwiqzanych z

szerokim pro fi I em j ej zaintere s owafi naukowych.

Dr Popielska -Grzybowska naIe2y do licznych migdzynarodowych

gremi6w i stowarzyszefl naukowych.

Pani Popielska w toku pracy zawodowej pelnila rozmaite funkcje (m.in.

kierownika zal<Ladu) i zdobyla znalzne umiejqtnoSci organizacyjne,

kt6rych najlepszym dowodem jest szereg konferencji migdzynarodowych,

kt6re zainspiro w aha i zor ganizowala. Towarzys zytry temu prace edytorskie.

Jej umiejgtno6ci w tej dziedzinie potwierdza aktualna owocna praca w

charakterze adiunkta i kierowniczki Dzialu Wydawniczego IKSiO PAN.

Paniq Popielskq charakteryzqe niezwykla pracowitoSd i koncentracja na

sprawach SciSle naukowych, co w obecnych warunkach zyciowej

aktywno6ci pracownik6w nauki, obarczonych tozmaitymi praktycznymi

aspektami codziennoSci, nie zawsze i nie dla wszystkich jest priorytetem.

Dr Popielskq cechuje teZ v,ryra1nie emocjonalny stosunek do starozytnoSci

egipskiej, co pisz4cy te slowa uwaha za nadzwyczai pozytywny element

motywacj ibadacza.

Opinia o dorobku naukowym dr J. Popielskiej-Grzybowskiej

Publikowany dorobek Habilitantki obejmuje:

Monografie: 2 (+2 w przygotowaniu do druku).

Rozdzia\y w monograftach: 26

(Przed doktoratem: 3
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Po doktorac\e:23)

Artykuty w czasopismach naukowych: 15 (+1 w druku)

(Przed doktoratem: 4

Po doktoracie: 11 +1 w druku)

Inne publikacje: 10 (+2 w druku)

Razem: 53 opublikowane prace naukowe (+6 w przygotowaniu lub w

druku).

Dr Popielska-Grzybowska redagowal a teL szereg publikacj i zbiorowych.

Do jej dorobku naleaqr6wniez bardzo liczne referaty konferencyjne (przed

doktoratem 4, po doktoraci e 7l), wygloszone na konferencjach krajowych i

migdzynarodowych, w znaeznej czESci w jqzykach obcych, oraz wyktady

na zaproszenie (8 po doktoracie). Swiadczqone zar6wno o aktywnoSci i

mobilnoSci naukowej Habilitantki jak o jej znaiomoSci jqzyk6w obcych.

J. Popielska-Grzybowska nalely do bardzo nielicznych polskich autor6w

tekst6w naukowych, kt6rzy mogq sig wykazac pokalnqbibliografi4 w

jgzyku portugalskim.

Szczeg6lowe om6wienie wszystkich publikacji dr Joanny Popielskiej-

Grzybowskiej wykr aczaloby poza ramy r ecenzii habilitacyj nej .

Egiptologia, kt6rq uprawia z powodzeniem Habilitantka, nalefi do bardzo

wa2nych dziedzin nauki otwierajqcych wsp6lczesnemu Swiatu drzwi do

Swiata starozytnego. Stanowi to o obiektywnym znaczeniu tego rodzaju

badah.

Waznym nurtem badah i wypowiedzi naukowych dr Popielskiej-

Grzybowskiej jest jEzykoznawstwo i literaturoznawstwo. Wyrazem tego s4

jej publikacje nawi4zujqce do doSwiadczeri badawczych zwiqzanych

zwtaszcza z jej kontaktami i wsp6lprac4 z Instytutem Badari Literackich

PAN. Habilitantka realizowala ambitny projekt powi4zania danych

archeologicznych z tzw . j gzykowy m obrazem Swiata. Tego rodzaj u badania

odznaczilQ. siQ wysokim stopniem uog6lnieri i pewnq za\ehnofici4 od

spekulatywnych teorii zwiqzanych z semantyk4 i semazjologiq. Piszqcy te

slowa, przywiqzany do zwiqzkow termin6w z konkretnymi desygnatami i '



nieufnie traktuj 4cy teorety czne struktury kreow ane przez j gzykoznawcow-

teoretyk6w, nie podejmuje siE omawiania tej dziedziny. Docenia jednak

wiedzE i SmialoS6 badawczqHabilitantkitakZe w tym obszarze badari.

WSr6d publikacji przedstawionych przez Habilitantkg ogromn4 wiqkszoS6

artykulow i rozdzialow w monografiach stanowi4 prace zwiqzane z

Tekstami piramid lub nawi4zujqce do nich. WSr6d wybranych publikacji

wydanych po doktoracie zaprezentowanych ptzez Habilitantkq jako

dorobek naukowy wla5ciwie wszystkie doty czq Teks t6w pir amid. Sprawia6

to moze wraaenie w4skiego pasma zainteresowari Autorki, jednak w istocie

ten przedmiot badari jest nadzwyczaj tozleg\y i powiqzany z mn6stwem

p o d stawowy c h zagadniefi b adaw czych e g ipto I o g i i .

Autorka od czas6w pracy magisterskiej szczegolnq uwagQ poSwiqca

Atumowi, bogu, kt6ry w egipskich wierzeniach odgrywa szczegolnq rolE,

zwlaszcza w procesie stworzenia Swiata.

Obok osi4gnigcia przedstawionego jako podstawowe uzasadnienie wniosku

habilitacyjnego dr Popielska-Grzybowska opublikowala w serii "Paideia"

ksi4ZkE w jgzyku polskim pt. Teksty piramid. Najstarsza "ksigga" Egipcjan

wykuta w kamieniu, ("Paideia V"), Warszawa 202I. Jest to praca w

zamierzeniu populary zatorska, jednak odznaczajqca sig bardzo wysokim

poziomem zawartej w niej informacji naukowej. Jest to przyl<tad literatury

nadzwyczaj potrzebnej dla zachowania we wlasnym spoteczeristwie

zadowa\ajecego stopnia kultury historycznej. Praca ta ma takZe cechy

opracowania uhytecznego w dydaktyce uniwersyteckiej. Cennym j"j

elementem sqtakae przel<Lady Tekst6w piramid na jEzykpolski.

Chod w pracach Sci6le naukowych dr Popielska-Grzybowska zaimuje siq

wysoce profesjonalnie bardzo hermetycznym materiatem tekstowym,

autorka ta nie stroni takle od popularyzacji.

Warto te| dodac, 2e opr6cz badan teorety cznych dr Popielska-Grzybowska

ma za sob q do Swiadc zenie archeo 1o g iczne w tereni e.
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Ocena gl6wnego osi4gnigcia stanowi4cego podstawg postgpowania

habilitacyjnego

Dr Joanna Popielsk a-Grzybowska przedstawila j ako osiqgnigcie stanowiqce

podstawg do ubiegania sip o stopieri naukowy doktora habilitowanego

publikacjg pod tytulem Everything as One. A linguistic view of the

Eg,tptian Creator in the Pyramid Texts, Warsaw-Wiesbaden 2020 (IKSiO

PAN i Harrassowitz Verlag).

Stanowi ona monografig waanego zagadnienia z historii religii i kultury

starozytnego Egiptu. Teksty piramid nalezqdo najstarszych zabytk6w nie

tylko egipskiego ale i Swiatowego piSmiennictwa. S4 one od dawna

tematem powaznych rozwazah naukowych. Znajdujq siQ one w 11

piramidach na terenie szeroko pojqtej nekropoli memfickiej. Od niemal

p6ltora stulecia zajmowali sig nimi wybitni egiptolodzy: niegdyS byli to

Gaston Maspero i Kurt Sethe, a nowsza bibliografia, kt6r4 Autorka zna i

odnotowuje (np. t. 23 przyp.56) jest naprawdq imponuj4ca i wydaje sip

dzisiaj, ze trudno powiedzie6 co5 nowego i odkrywczego o tych znanych

od dawna tekstach. Jednakae dr Joanna Popielska - Grzybowska od lat

konsekwentnie zqmuje siQ ponownq interpretacj4 tych donioslych

dokument6w my5li ludzkiej, kt6re pozostawila egipska staro|ytno66.

Monografia dr Popielskiej-Grzybowskiej zaczyna siQ od obszernego

wstgpu (rozdziatrI) poSwigconego ogolnej charakterystyce Tekstfw Piramid

i literatury naukowej ich dotyczqcej.

Rozdzial ll "The gods and divine concepts" stanowi rodzaj katalogu b6stw

i pojp6 zwiqzanychzbogami, wystEpuj4cych w Tekstach Piramid.

Rozdzial III dotyczy zywiol6w (pierwiastk6w) ofaz zjawisk

uczestnic zqcy ch w procesie Stworzenia.

W rozdziale IV Autorka zajmuje sig zagadnieniami czasuiprzestrzeni.

Rozdzial V m6wi o aspektach Stworzenia zwiqzanych z cielesnoSciq

bog6w.

Rozdziat vI dotyczy j qzykowych aspekt6w (opis6w) stworzenia.

Rozdziat VII zawiera konkluzjq.

Calo6i zamykajq. Wkaz skr6t6w, wykaz bibliografrczny oraz indeksy.



Dzie\o liczy 400 stron.

Habilitantka z imponuj 4cq sprawno 5ci4 operuj e aparate m tow arzy szqcy m

j ej wysoce specj alistycznym rozw a2aniom.

Nalezy doda6, 2e angielszczyzna tekstu jest bardzo staranna, Autorka

znakomicie zna ten ip"yk, a fakt, 2e publikacja ukazala sig w
najpowszechniej dzi(: u|ywanym jgzyku kongresowym jest oczywisty, z

uwagi na temat stanowi4cy przedmiot ciqglego zainteresowania

miEdzynarodowego Srodowiska egiptolog6w.

WstEp zawiera bardzo staranny przeglqd pogl4d6w na TeksQ piramid

wystEpuj qcych w liter aturze.

W rozdziale II charakterystyka bog6w jest w spos6b analityczny oparta na

tresci Tekst6w piramid. Szczeg6Ine miejsce zajmuje stroneczny b6g Ra.

Autorka odkrywa w tresci formul z Tekstfw piramid wskaz6wki dotyczqce

rytual6w religijnych, np. ablucji. Przybli2a w ten spos6b przeslanie

Tekst6w piramid do religijno3ci bardziei przyziemnej i do praktyk

przestrzeganych w kulcie Swi4tynnym. Z drugiej strony niekt6re formuly

moana objaSniad i komentowa6 jedynie poprzez zestawienia analogii i

zaw arto S ci kontekst6w.

PrzeL<lady Tekst1w piramid zamieszczone w omawianej pracy czgsto

efektownie przybli 2aj qpoetyckie walory tych niezwyklych formul.

Synkretyczne postacie bog6w jak Ra-Atum s4siaduj4 z tak wulnymi

postaciami boskiego Swiata jak Szu i Tefnut. Nut jest wszechobecna. Mimo

prymatu Re i waznej obecnoSci Thota, tak2e Oryryt ma istotne miejsce w

tym Swiecie, podobnie jak Ogdoada i Enneada bog6w, Ptah, Min, Neith czy

Chnum.

Autorka zajmuje sig rolq poszczeg6lnych b6stw w procesie Stworzenia,

albo brakiem ich uczestnictwa, jak to jest w przypadku Amona (s. 81). Ten

katalog bog6w i zwiqzanych z nimi pojp6 to jedna z nalwalniejszych czqici

pracy. W centrum zainteresowania Autorki jest Atum i jego postacie

zwierzqce (s.132 i n.) a tak2e pojgcie Stw6rcy.

W rozdziale III autorka omawia Zywioly czy substancje uczestniczqce w

procesie stworzenia: wodg, ziemig, nasienie. Na s. t66 pojawia siQ 
.

koncepcja panspennli, Zywa do dzisiaj w niekt6rych teoriach powstania



Zycia na Ziemi. Jest ona najwyrc2ni€1 obecna u Lukrecjusza ("De rerum

natura") - m6wi on o pierwotnym chaosie, kt6ry wypelnialy discordia

semina rerum. Nie jestem pewny czy staroegipskie koncepcje zwiqzane z

nasieniem odpowiadaj 4 istocie anty czne go poj qcia panspennii. Por6wnanie

gwiazd do klejnot6w (s. 166) - a mohe nasion czy rozsianych czqstek -

wydaje mi siq poetyck4 przenoSni4. Dalej w wyliczeniu Autorki pojawia

sig Slina, jajo, Swiatto, dlwiEk, odgrywaj4ce rolg element6w wystEpuj4cych

w procesie Stworzenia. Ten przeglqdboskich rekwizyt6w koriczy ciemnoSi

i inne pokrewne negatywne zjawiska, a przedtem omawia jeszcze Autorka

rolg kr61a.

Do przypis6w 541- 549 na s. 155 mam uwagQ, 2e znaczenie "caly" w

znaczeniu bliskim znaczeniu "zdrowy", nie jest szczeg6ln4 wlaSciwoSci4

jEzyk6w wschodnioslowiariskich, aIe tak2e zachodnioslowiariskich, por.

np. hendiadys "zdr6w i caly" albo "ocale6", "ujS6 calo" w znaczeniu

"zachowac Zycie i zdrowie".

Tematem rozdzialu IV sq czas i przestrzen oraz ich zwiqzek (konflikt?) z

procesem Stworzenia. Jak slusznie informuje Autorka zar6wno czas w

starozytnym Egipcie jak miejsca zwiqzane z powstaniem Swiata by\y juL

przedmiotem licznych studi6w. Szczeg6lne miejsce w tych rozwahaniach

zajmqe |t{u. R6zne miejsca i Srodowiska aktu kreacji wymienia

Habilitantka w tym rozdziale.

Rozdzial. V dotyczy techniki Stworzenia, a zw\aszcza ciata bog6w.

kozdzial VI obejmuje jednq z ulubionych dziedzin Autorki, to jest

lingwisfyczne aspekty opis6w Stworzenia i szerok4 dziedzing zwiqzanej z

tym terminologii religijnej .

Na koniec Autorka oddaje siE rozwa?aniom przeslania Tekstow piramid w

nadzv,ryczaj szerokim kontekScie flozofrczflYffi, co mimo imponujqcej

erudycji niesie ze sob4 nieuchronne ryzyko nadinterpretacji. Nie widzq

mozliwoSci ustosunkowania siE do wszystkich szczeg6lowych twierdzef

Habilitantki, bo wymagaloby to sporzqdzenia komentarzy bliskich

objgto6ciq jej obszernej pracy, do czego zresztq nie czujg sip powoLany.

Ograniczam siE zatem do og6lnych obserwacji.



Autorka slusznie traktuje Teksty piromid jako najstarczy na Swiecie zbiSr

tekst6w religijnych. Teksty te s4 niew4tpliwie starsze od samych piramid.

Juz w chwili ich umieszczenia na wewngtrznych Scianach tych grobowych

pomnik6w wladc6w egipskiego Starego Paristwa byly to teksty archaiczne i

odbiegaly od 6wczesnie uzywanego jEzyka egipskiego. Dla nas stanowi4

ci4gle fascynujqc q zagadkq, kt6rej rozwiqzywaniem dr Joanna Popielska-

Grzybowska zajmuje siE w spos6b niezwykle intensywny. S4 to jednak

teksty niezwykle zawile zar6wno w sensie jqzykowym jak i w warstwie

interpretacyjnej. Dr Popielska-Grzybowska podjqta siQ w swojej

monografii niezwykle trudnego zadaniazmierzenia sig nie tylko ziEzykiem

i treSci4 tych enigmatycznych tekst6w religijno-magicznych, aIe takhe

krytycznej konfrontacji ze spuSciznq licznych egiptolog6w, ktotzy

poprzednio zajmowali sip tymi niezwyklymi zabytkami piSmiennictwa.

Autorka znakomicie zna bibliografig tematu i panuje nad tym ogromnym

materiatrem.

Dzigki nieprzecigtnej intuicji badawczej autorka tej monografii potrafila sig

wczul w istotE znaczen\a tajemniczych formul, kt6re juz dla samych

Egipcjan nie byly w pelni zrozumiale. Dotykamy w nich najdawniejszej

warstwy egipskich poje6 religijnych a takhe ideologii dotyczqcei osoby

kr61a, roli godnoSci kr6lewskiej oraz bosko6ci wtadcy, kt6ry juL za Zycia

tqczy\ Swiat ziemski ze Swiatem bog6w a po Smierci stawatr sig integralnq

czqSciq nadziemskiel rueczywistoSci. Aspekty astralne Tekst6w Piramid i

magiczna mo c formutr kultowy ch lqczqs i E w sp 6j nq calo S 6.

Wnikliwie analizuje Aautorka problemy leksykalne Tekst6w Piramid.

Wysuwa szereg szczeg6lovvych hipotez i objaSnieri znaczenia

niej ednoz naczny ch czEsto wyrahen i formul.

Trzebajednak zauwazy1, 2e Teksty Piramid, cho6 stanowi4 zlci.or tekst6w,

nie sq sp6jnym utworem ani jakqs staroegipsk4 ksiEg4 religijnych

aksjomatow. Jest to zbior formut o charakterze religtjttym i magicznym,

kt6re juz sami Egipcjanie z okresu Starego Paristwa nie calkiem rozumieli.

Studiowanie tych tekst6w jest fascynujqcq ptzygodq naukowq. Zapewne.
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mohna odkryd porzEdek, kt6rym kierowano sig w ich uktadaniu dla cel6w

zwiqzanych z poch6wkiem faraona. Nalezy jednak ostroznie podchodzid do

mozliwoSci dotarcia do kryjqcej siE za tymi enigmatycznymi zaklgciami

filozofii czy systemu wierzef.

Wiele zaleiy przry tym od og6lnego nastawienia badacza do badania

wierzeri egipskich. Jan Assmann, wybitny i czEsto cytowany uczony,

reprezentuje na przyk\ad kierunek badah naznaczony sklonnoSci4 do

religioznawczych uog6lnieri i metafrzycznych interpretacji tekst6w. Inni

badacze sqzazwczaj ostrozniejsi. Zdaniem wielu uczonych nie nalezy w

zabytkach mySli egipskiej dopatrywa6 sig przejaw6w filozofii podobnej do

tego, co znamy z filozoftcznych pism greckich. To przede wszystkim

kwestia wla5ciwego starozytnym Egipcjanom sposobu widzenia

rzeczywistoSci i formy wypowiedzi na pi6mie. TeksQ piramid to nie jest

r6wniez literatura sapiencjalna ani zbi6r wskaz6wek czy zaleceh dla

Zyv,rych, cho6 takie teksty r6wniez wystEpujq w literackiej spuSciZnie

starozytnego Egiptu. Adresatami tych formul s4 istoty boskie, wSr6d

ktorych znajduje siq kr61. Sq to, jak siq wydaje, "obiektywne" stwierdzenia

doty czqce transcendentnej rzeczywisto Sci, kt6rq te zaklgcia mo gq two rzy 6 a

przynajmniej na niqwplywai. Moim zdaniem przypomina to nieco pojqcie

i praktykg tzw. teurgii (Oeoupyia) w Swiecre p62nego antyku, takhe w

Egipcie.

Zwraca uwagQ dqlenie Autorki do powi4zania analizy lingwistycznej i

treSciowej formul Tekst6w piramid z pewnymi og6lnymi zagadnieniami

dotyczqcymi tekst6w religijnych. Autorka chgtnie wchodzi w dziedzinE

og6lnego religioznawstwa i filozofii. Jest to jednak grunt niezbyt pewny,

zw u|y w sry zwlaszcza enigmaty czny c harakte r T e k s t 6w p i r a m i d .

Nie ulega dla mnie wqtpliwofici, 2e Autorka - nie tylko w tej praay -

zmierza do zbudowania systemu. Jest to dzieto zdashajqce - niew4tpliwe

strusznie - do odtworzen\a Swiata mySli religijnej Starego Pafstwa, w tym

konkretnym przypadku mySli dotyczqcej Stw6rcy. Nie zapominajmy

jednak, czytajqc tq pracQ, 2e cata konstrukcja mySlowa zlohona z

odczytanych przez Autorkq i przez innych badaczy element6w, jest

nowozytnE naukowq rekonstruk.ja. Wielu autentycznych element6w
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brakuje, uzupetnila je wiedza Autorki. JeSli jest to rekonstrukcja calkowicie

trafna, to i tak nie mozna jej nadmiernie uog6lnia6. TeksQ Piramid sq

elitarne w stopniu trudno dziS wyobra2alnym. Sq to klucze do Swiata

bog6w przeznaczone dla kr61a. Nie mozemy ich u2ywa1 dIa zrozumienia

mySlenia religijnego 6wczesnego przecigtnego Egipcjanina. Na ich

podstawie nie mohna zatem budowa6 caloSciowego wizerunku religii

egipskiej w okresie Starego Paristwa. Autorka oczywiScie rozumie to, ale

powodowana siln4 motywacj4 badawczq Smialo wchodzi w prace

"rekonstrukcyjne". Wysuwa przy tym oryginalne koncepcje i hipotezy

badawcze.

Dzielo dr Popielskiej jest doprawdy imponuj4ce z uwagi na rozmiary

wykonanej pracy i stopieri filologicznej akrybii. Cenn4 wlaSciwoSci4 pracy

dr Popielskiej-Grzybowskiej jest lingwistyczna starannoS6 w podejSciu do

formul Tekstow Piramid a zwlaszcza dociekliwe ustalanie znaczenia

wyrazow i sformulowaf. Ta wlaSciwoS6 omawianej pracy wskazuje na

zawarty w niej cenny wklad do badarl nad jgzykiem egipskim. Zostanie to z

p ewno 5 c i4 docenio ne ptzez migdzy naro dowe Srodowi sko e gipto 1o g6w.

Og6lnie fzeaz bior4c otrzymaliSmy wahnq pracg naukow4 dotyczqcq

nadzwyczaj trudnej dziedziny i osi4gaj4c4 niezwykle wysoki poziom

znajomoSci rzeczy.

Podsumowanie i wniosek

Zdan\em recenzenta dr Joanna Popielska Grzybowska v,rykazala siQ

nieprzecigtnie aktywnq dzialalnoilci4 naukowzu badawczau redaktorsk4 i

edytorskq organizacyjnq i terenowau zdobyl.a teL niemate do5wiadczenie

wykopaliskowe. W miejscach swojej dziaLalno5ci uzyskiwala bardzo dobre

opinie. Ma rozlegte kontakty miEdzynarodowe.

Stwierdzam, 2e wymienione .vq iZecJ osi4gniEcie naukowe przedstawione

jako podstawa postgpowania habilitacyjnego wfaz z towarzyszqcym temu

osi4gnigciu pozostalym dorobkiem naukowym dr Joanny Popielskiej-

Grzybowskiej, spetrnia ustawowe wymagania dotyczqce przyznawania
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stopnia naukowego doktora habilitowanego i wnioskujp o nadanie jej tego

stopnia.

Q . 1, r*aa s?AtilE-_--..-
Prof. dr hab. Adam tr-ukaszewicz

Adam.Luk aszewicz@adm.uw. edu.pl


