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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca

i roku ich uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej:

• 1998, magister filologii polskiej, na podstawie rozprawy: Mi?dzy rozpaczq a na

dziejq. Poezja po/ska po utracie niepodleglosci kraju 1793-1806, Wyzsza Szkola

Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), Wydzial Filolo

giczny, promotor: prof. dr hab. Piotr Zbikowski

• 2005, doktor nauk humanistycznych, na podstawie rozprawy: Na pograniczu

sentymentalizmu i romantyzmu - tw6rczost Antoniego Goreckiego, Wydzial Filo

logiczny, Uniwersytet Rzeszowski, promotor: prof. dr hab. Piotr Zbikowski, re

cenzenci: dr hab. prof. UR Marek Nalepa (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. prof.

UMCS Artur Timofiejew (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ arty

stycznych:
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01.10.1999 - 31.12.2005, asystent, wylsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie

(od 01.09.2001 r. Uniwersytet Rzeszowski), Wydzial Filologiczny, Instl'tut Filolo-

gii Polskiej , zaklad Literatury Staropolskiej i Polskiego oswiecenia

01.01.2006 - obecnie, adiunkt. Uniwersytet Rzeszowski. Wydzial Filologiczny,

Insty'tut Filologii Polskiej, Zaklad Literatury Staropolskiej i Polskiego Oswiecenia

o 13.10.2005 - 30.06.2006; 01.10.2006 - 30.06.2007; 01.10.2007 - 30.06.2008;

01.10.2008 - 30.06.2009; 01.10.2009 - 30.06.20t0, wykladowca, pafstwowa

Wy2sza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. Instytut Humanistvczno-

Artystyczn y . Zaklad Komunikacj i Medialnej

4. Wskazanie osi4gnigcia wynikaj4cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-

kresie sztuki (Dz. u. 2016 r. poz. 882 ze zm.w Dz.rJ.22016 r. poz. 13l l.):

a) tytul osi4gnigcia naukowego/ artystycznego,

Monografia autorska: Literuckie oblicze ,,Dziennika Wilefiskiego' (1505-/506

i rsrs-(830)

b) (autor/autorzy, tytul/tytuly publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recen-

zenci wydawniczy),

Jolanta Kowal, Literackie oblicze ,Dziennika llilertskiego" (1805-1806 i l8t5-
I 83 0),, Rzesz6w 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, recenzent

wydawniczy: prof. dr hab. Wieslaw pusz

c) om6wienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osi4gnigtych wynik6w

wraz z om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania:

Praca wskazana jako osi4gnigcie habilitacyjne stanowi pierwsz4 pr6bg monograficz-

nego ujgcia problematyki literackiej obecnej na lamach,,Dziennika Wileriskiego", ukazuj4ce-

go sig w stolicy Litwy w latach 1805-1806 oraz 1815-1830. Ksipka ma b/rn samym na celu wy-

pehrienie dotkliwej luki w zakresie rozpoznanta litterari6w publikoweurych w jednym z najwaZriej-

szych periodyk6w naukowo-literackich doby porozbiorowo-przedpowstaniowej. Nie podlega bo-



wiem dyskusji fakt, ze czasopismo tej rangi, co,,Pamigtnik Warszawski" czy,,Pamigtnik Lwowski"

jest niezwykle cennyrn ibogatym u6dlem do pomania SwiadomoSci estetycmo-literackiej na Li-

twie pierwszychtrzech dziesigcioleci XD( wiekq manifestuj4cej sig zar6wno w poetyce oglasza-

nych najego lamach utwor6w, jak i w obszarze szeroko pojgtej literackiej publicystyki. Przekonanie

takie nieodmiennie Iowarzyszylo kolejn).m pokoleniom badaczy, podkreslaj4cym wagg oddzialy-

wania i ksztahowania estetyki literackiej Srodowiska tw6rc6w i odbiorc6w miesigcmikanapn:e-

strzeni tych blisko dwudziestu lat. Jasne bylo zanzem, jak wielkie wyzwanie stanowi podjgcie trudu

m'tierzerua sig z bogactwem wielorakiej materii i dokonaniem tej2e naukowego opisu. Sl.fuacjg tg

potwierdza skromny. zawarty we wstgpie do prezentowanej ksiqzki, dotychczasowy stan badan.

sprowadzaj4cy sig w pnewazaj4cej mierze do ogolnych informacji dotycz4cych gl6wnie profilu

periodyku i czynionych z:azvyczal z perspektywy jego powiqzari z owczesnym ryciem kulturalno-

naukowym. O,,Dzienniku Wilenskim" wzmiankowali juz wigc niejednokrotnie badacze polskiego

czasopiSmiennictwa historycy literatury czy historycy zainteresowani dziejami Uniwersltetu Wi-

letiskiego, z kt6rym periodyk ten byl mocno 'mviqzarry. Nie zajmowano sig niestety blizej publiko-

wanymi na jego lamach litterariami. JeSli juz problematyce tej poSwiqcano uwagg, czyniono to za-

zvvyczaj przygodnie, na okolicmoSi om6wienia konkretrych problemow tyczqcych sig kultury lite-

rackiej na Litwie doby porozbioror.l'o-przedpowstaniowej, bqdZ marginesowo przy okazji rozxvaian

nad tw6rczo5ci4 poszczeg6lnych pisarzy, zvlaszczatych, ktorym oficjalna historia literatury przy-

ntala poczeSniejsze miejsce w dziejach naszego pi6miennictwa. Tynczasem, cho6by z racji faktu.

iz ,,Dziennik Wileriski" byt najdhuej ukazuj4cym sig pod6wczas periodykiem o profilu naukowo-

literackim, warto spojrze6 na jego literack4 zawartoSi wlaSnie pod k4tem przesledzenia pewnych

dtugofalowych proces6w i zrnian zachodzqcych w SwiadomoSci estetycmej tw6rc6w. Doprowadzi-

ly one bowiem ostatecmie do ukonstltuowania sig nowego romantycmego pr4du.

Ogrom literackiego materialu wytaniaj4cego sig z ponad trzystu numer6w ,,Dziennika
Wileriskiego" zlat 1805-1806 oraz 1815-1830 domagal sig zar6wno odpowiedniego uporz4d-

kowania, jak i dokonania w nim pewnych selekcji, kt6re pozwolilyby unaoczni6 najwazniej-

sze dochodzqce najego lamach do glosu tendencje estetyczne, a w konsekwencji umo2liwily
podjgcie pr6by nakreslenia jego literackiego profilu. Dodajmy pzy rym, iz od roku 1826 pe-

riodyk ukazywal sig. co miesi4c, az w pigciu r6wnoleglych seriach tematycznych: I. Historia

iLiteratura; II. Literatura Nadobna; III. UmiejgtnoSci i Sztuki; IV. Nauki Stosowane;

V. Nowiny Naukowe. TreSci literackie pomieszczane byly w pierwszych dw6ch z wymienio-

nych serii, natomiast w ,,Nowinach Naukolvych" znalazly miejsce doniesienia wydawc6w

i ksiggarzy o nowych dzielach, w tym tak2e z zakresu literatury. Tak wigc naprzestrzeni pig-



ciu ostatnich lat wydawania czasopisma liczba interesuj4cych nas numerow ,,pomnaZa sig"

trzykrotnie.

Kompozycja pracy wskazanej jako osi4gnigcie habilitacyjne jest dwudzielna: czgsc

pierwsza - naukowa sklada sig z pigciu rozdzialow, poprzedzonych wstgpem i zakoriczonych

uw'agami podsumowuj4cymi, natomiast druga - o charakterze bibliograficznym zawiera ob-

szemy (odnotowujqcy lqcznie 724 pozycje) rejestr zawartoSci literackiej ,,Dziennika" zlat
1805-1806 i l8l5-1830. Stanowi on jednoczeSnie bazg materialow4 dla rozwaZanpoczynio-

nych w naukowej czgsci rozprawy.

W rozdziale pierwszym pt. Obraz czasopiimiennictwu polskiego na Litwie epoki

porozbiorowej. LYarunki rozwoju zaprezentowana zostala sytuacja spoleczno-polityczna Li-
twy pozostaj4cej - w pierwszych rrzech dekadach XIX, na kt6re przypada czas wydawania

interesuj4cego nas periodyku -,,pod wladzq car6w". Celem tej czgsci pracy bylo zaznajomie-

nie potencjalnego jej czytelnika z uwarunkowaniami politycznymi maj4cymi wptyw na 2ycie

naukowe i kulturalne Wilna, w tym takZe na rozw6j ruchu czasopiSmienniczego. Zwrocilarrr

tu szczeg6ln4 uwagg na liberalizm polityki zewngtrznej prowadzonej przez cara Aleksandra I,

w pocz4tkowych latach jego panowania. Wykazywal on bowiem w6wczas wobec swoich

nowych poddanych wiele pojednawczych gest6w, czego najwymowniejszym przykladem

bylo ustanowienie w 1803 roku - nabazie Szkoly Gl6wnej Wielkiego Ksigstwa Litewskiego

- Cesarskiego Uniwersytetu Wileriskiego, sprawuj4cego naukowqpieczg nad wszystkimi ty-

pami szk6l utworzonego pod6wczas Wileriskiego Okrggu Naukowego. To dzigki niemu, jak

pisze Alina Witkowska stolica Litwy prze|yla pod6wczas swoje ,,sp62nione oSwiecenie"

i stala sig jednym z najaktywniejszych oSrodk6w Zycia intelektualnego po rozbiorach. Z prE4-

nq dzialalnoSci4 Srodowiska naukowego wileriskiej Alma Mater powi4zane sq teZ wszystkie

wa2niejsze przedsigwzigcia na polu czasopiSmiennictwa, ktore pokr6tce om6wione zostaly

w tym tozdzrale.,,Dziennik Wileriski" z drugiego okresu wydawania (1S15-1830) okazal sig

wSr6d nich przedsigwzigciem najbardziej trwalym, chod oczywiScie nie brakowalo w jego

wydawniczej historii moment6w kryzysowych. O tej wyj4tkowej dlugowiecznoSci pisma

w najwigkszym, moim zdaniem, stopniu zadecydowala jego apolitycznoSi. Konsekwentne

unikanie rez przez kolejnych redaktor6w dra2liwych temat6w spolecznych, od kt6rych nie

stronily np. ,,WiadomoSci Brukowe" (1816-1822) czy ,,Tygodnik Wileriski,, (1915-1g22),

pozwolilo ulrzymac periodyk na rynku wydawniczym przez nieprzerwany okres az szesnastu

lar. Wtaz z wybuchem powstania listopadowego koriczy sig na Litwie epoka intensywnego

rozwoju ruchu czasopi5mienniczego, kt6rego apogeum przypada na laLa 1815-1822. Wyda-

wany do korica 1830 roku,,Dziennik Wileriski" byl Swiadkiem wielu wa2nych wydarzeri tej



epoki, zar6wno w sferze Zycia politycznego, ale nade wszystko kulturalno-naukowego. Cza-

sopismo towarzyszylo r6wnie2 niezwykle istotnym przemianom zachodzqcym na gruncie

owczesnego 2ycia literackiego. Pr6bg odpowiedzi na pytania, w jaki spos6b wydarzenia te

rezonowalo oraz po kt6rej ze szkol wyra2nie sig opowiadalo, podjglam w osobnych rozdzia-

lach charakteryzowanej rozprawy.

Rozdzial drugi Historia wydownicza orsz dzieje recepcji ,Dziennika ll/ilefiskiego"
ma na celu zrekonstruowanie ,,biegu Zycia" interesuj4cego nas czasopisma i sklada sig

z dwoch podrozdzial6w odnoszqcych sig odpowiednio do dw6ch okres6w jego publikowania.

W pierwszym, nosz4cym tytul ,,... rry zamiarze rozszerzenia powszechnego oiwiecenia...,,.

,Dziennik Wilefiski" (1805-1806/ - omawiaj4c historig wydawnicz4 periodyku, jego sklad

redaktorski. zalohenia programowe, og6lny profil oruz dzieje recepcji - staralam sig pokazai

wszystkie najwaZniej sze przyczyny, kt6re sprawily, 2e pismo maj4ce ambicje wypelnienia

luki po 'zaprzestaniu wydawania ,,Nowego Pamigtnika Literackiego" (1805 r.) przetrwalo

jeszcze zaledwie jeden rok. Pocz4tkowe perspektywy byly, co wafto podkreSlid, bardzo obie-

cuj4ce, by wspomnie6 choiby fakt, ze,,Dziennik" powolany zostal do istnienia z inicjatywy

i dzialalnoSci grona os6b odgrywaj4cych w 2yciu intelektualnym Wilna pocz4tk6w XIX wie-

ku pierwszorzgdne role. a wigc: Tadeusza Czackiego, Jana i Jgdrzeja Sniadeckich, Stanislawa

Bonifacego Jundzilla, Jozefa Mostowskiego, Jozefa Kossakowskiego. Gotfryda Emesta

Groddecka oraz wydawcg J6zefa Zawadzkiego. Wigkszo56 z nich rekrutowala sig ze Srodowi-

ska naukow'ego Uniwersytetu Wileriskiego. W konkluzji zmierzam do stwierdzenia.

2e na upadek pisma wplyngly zar6wno wzglgdy natury ekonomicznej, wynikaj4ce z malejqcej

sukcesywnie liczby prenumerator6w. jak r6wnie2 nieporozumienia w lonie zespolu redaktor-

skiego, wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych w nim artykul6w, co znacznie zawE1a-

to kr4g potencjalnych czytelnik6w pisma, atak2e niepokoje polityczne wEuropie zwiqzane

z kolejnymi dzialaniami wojennymi Napoleona.

Drugi z kolei podrozdzial pt. ,... do nowego wzrostu i pomnoienia nauk...,,.

,,Dziennik Pl/ilertski" (1815-1530), obejmuj4cy naukow4 refleksj4 aZ szesnastoletniq historig

ponownego ukazywania sig pisma, .vqrrafunie ogniskuje sig wok6l kilku przelomowych dat,

ktore wyznaczaly cztery zasadnicze etapy w jego dziejach wydawniczych. Pierwszy to lata

l8l5-1817. drugi 1818-1821, nastgpnie 1822-1825 i 1826-1830. Kaady ztych okres6w zna-

mionowal sig nieco innymi pomyslami redaktorskimi, co wida6 cho6by po ukladzie treSci czy

nowych rozwiryariach edytorskich. JuZ na wstgpie zaznaczylarn, 2e niezt*rykle istotn4 rolg

w reaktywacji periodyku odegral wileriski ksiggarz i wydawca Jozef Zawadzki. Dwoma zaS

najwaZniejszymi jego redaktorami byli Kazimierz Kontrym (1815-1817) i Antoni Marcinow-



ski (1818-1830), kt6ry od stycznia 1821 roku przej$ pismo na wlasnoSi. Od samego pocz4tku

ukazywania sig ,,Dziennika" w jego wydawanie aktywnie zaangaaowalo sig teZ Srodowisko

uniwersyteckie. czyniqc zert swoj4 trybung. Pismo nie poprzestawalo bowiem jedynie na

udzielaniu swoich lam dla publikacji naukowych kadry akademickiej. ale zamieszczano

w nim r6wnie2 informacje o wszelkich wydarzeniach z Zycia wileriskiej Alma Mater. OSwie-

tlenie dlugoletniej historii wydawniczej periodyku, z.vq szczeg6lnieniem trudnych momentow

przelomowych (ak cho6by u schylku roku 1817, kiedy owczesna redakcja liczyla sig nawet

zzaprzestaniem jego dalszego publikowania. czy pod koniec roku 1821. gdy r,l' burzliwych

okolicznoriciach pismo przejql na wlasnoS6 Antoni Marcinowski), mialo na celu ulatwienie

procesu odtworzenia oraz zrozumienia stanu pojgd i wymagari estetycznych w zakresie litera-

tury pigknej, kt6rych Swiadectwa odnajdujemy na jego stronach.

Trzeci zasadniczy rozdzial pracy nosz4cy tytul Literaturs na lamach uDziennika
Lltilefiskiego" stawia sobie za cel badawczy ogl4d publikowanych w nim tekst6w literackich.

W jego ramach dokonalam nadrzgdnego rodzajowego podzialu na poezjg i prozg. Na gruncie

z kolei poezji, obieraj4c ku temu kryerium estetyczne, podjglam pr6bg wyodrgbnienia oraz

scharakteryzowania najwa2niejszych. uobecniaj4cych sig w niej obszar6w tradycji i pr4d6w

literackich. Efekty tego postgpowania badawczego zawarte zostaly w pigciu podrozdzialach

drugiego stopnia, nosz4cych kolejno ty.tuly: Parnas klasycyzujqc!; W krggu estetyki senty-

mentalnei; Wobec polskiej tradycji oiwieceniowej XWII wieku; Na gruncie traclycji antycz-

nei oral nowoiytnej spuicizny klasycyzmu francuskiego; Twdrczoif poetycka mlodych ro-

mantykdw. Poprzedza je kr6tkie wprowadzenie, gdzie zwracam m.in. uwagQ na szerzEce sig

pod6wczas na Litwie zjawisko wierszomanii. o kt6rym najwymowniej Swiadczyly wlaSnie

lamy pism periodycznych. Wigkszofici nazwisk publikuj4cych tam poet6w na pr62no szukai

w.iakichkolwiek zestawieniach bibliograficznych. To czgsto autorzy jednego wiersza, co do-

skonale wida6 r6wnie2 na materiale interesujqcego nas ,,Dziennika Wileriskiego". tr qczme,

w pierwszym i drugim okresie ukazywania sig pisma, na jego lamach pojawilo sig blisko stu

siedemdziesigciu autor6w wierszy (w tym przeszlo trzydziestu ukryych pod kryptonimami),

przy czym zaledwie okolo pigtnaScie procent z nich zyskalo sobie miejsce i uznanie w historii

polskiej literatury. Nazr,l'iska pozostalych nigdzie nie zostaly utrwalone, a twr6rczoSc prezen-

towana gl6wnie w periodykach nie wywarla raczej,jak moZna podejrzewa6, wigkszego wra-

Zeniana 6wczesnej c4|ielniczej publicznoSci. Niestety, niejednokrotnie teksty te prezentowa-

ly bardzo niski poziom artystyczny, a ich autor6w - z uwagi na miernoSd poetyckiego talentu

- okreSlano pejoratywnie mianem wierszokletow czy grafoman6w.



W pierwszym z wymienionych powy2ej podrozdzial6w zwracarn szczeg6ln4 uwagq

na fakt, i2 na wileriskim Parnasie literackim pierwszych trzech dziesigcioleci XIX w. zdecy-

dowany prym wiedli poeci klasycyzuj4cy i to wlaSnie ich dorobek prezentowany byl na la-

mach ,,Dziennika Wileriskiego" najliczniej. Do Scislego ich grona nale2eli: tgnacy Szydlow-

ski, Stanislaw Rosolowski, Antoni Gorecki i Jan Gwalbert Styczyriski. Rekordzist4, z uwagi

na liczbE zarnieszczonych wierszy,byl - uchodz4cy w6wczas za koryfeuszapoez,iiklasycznej

w Wilnie - Sz1'dlowski, kt6ry w latach 1815-1830 opublikowal w omawianym periodyku az

sto dwadzieScia jeden dluZszych i kr6tszych utworow poetyckich. Zaprezentowanie plod6w

pi6ra wspolczesnego wileriskiego Parnasu klasycyzuj4cego prowadzi do kilku og6lnych spo-

strze2en. OtoZzdecydowan4 wigkszoS6 stanowily tu przeklady itzw. naSladowania. Siggano

przy tym przede wszystkim po klasycznych autor6w rzymskiego antyku oraz nowoZ.ytn4 lite-

raturg klasycyzmu francuskiego. W obrgbie najbardziej preferowanych gatunkow znalazly sig

wigcbajka, pieSf, oda, poemat opisowy czy epigramat. Warto r6wnie2 zaznaczy(,2e nowo-

Sciq byly pojawiaj4ce sig tlumaczenia z literatury rosyjskiej (G. Dierzawina, I. Dmitrijewa.

N. Gniedicza, N. Karumzina. A. Puszkina czy W. Zukowskiego), co wi4zg z 6wczesn4 sytu-

acj4 politycznqLitwy oraz nasilaj4cymi sig przejawami orientacji panslawistycznej.

Z kolei bh2sze oSwietlenie obszaru tradycji antycznej pozwala stwierdzid, 2e spoSr6d

autor6w starozltnych na lamach ,,Dziennika Wileriskiego" najwigksz4 populamoSci1 cieszyla

sig, podobnie jak w oSwieceniu stanislawowskim, tw6rczoS6 Horacego (ponad czterdzieSci

tlumaczeri), w szczeg6lnoSci zaS ody oraz pieSni. Na drugim miejscu sytuuje sig Wergiliusz

(trzynaScie tlumaczeri) . Poza tym z poet6w rzymskich odnajdujemy jeszcze nieliczne tluma-

czenra z Owidiusza, Tybullusa, Propercjusza, Lukrecjusza, Marcjalisa oraz Klaudiana. Trzeba

jednak wyraZnie zaznaczy(,,2e lEcznaltczbatlumaczeh z poet6w rzymskiego antyku, w oby-

dwu okresach ukazywania sig pisma, jest bardzo du2a. Ponad siedemdziesi4t przeklad6w sy-

tuuie ten obszar literackiej tradycji na pierwszym miejscu. Zdecydowanie skromniej prezentu-

je sig natomiast w interesujQcyrn nas periodyku spuScizna antyku greckiego, ograniczaj4ca sig

do pojedynczych tlumaczeri z Homera, Safony, Anakreonta, Meleagra oraz Biona. Opr6cz

tradycji staroZytnej, kolejnym wa2nym terenem eksploracji w zakresie tw6rczoSci przeklado-

wej byla nowoZytna tradycja klasycyzmu francuskiego. Najczgsciej siggano przy tym po do-

robek J. de La Fontaine'a, J. Delille'a, J. B. Rousseau. P. D. Eccoucharda Lebruna. Badawczy

ogl4d wskazanych powy'Zej krgg6w literackich tradycji wydatnie poSwiadcza, iz ,,Dziennik
Wilefski" sklanial sig gl6wnie ku gustom klasycznym. Jego redaktorzy, popularyzuj4c litera-

turg ,,przyjemn4 ipo2yleczn4", zwyrahn4 przewagq poezji dydaktycznej, sytuowali sig tym

samym w' rzgdzie wyznawc6w oswieceniolvych ideal6w estetycznych.



Zywotny pozostaje te2 na kartach omawianego periodyku, w obydwu okresach jego

wydawania, sentymentalizm. Staralam sig jednoczesnie pokazac.izprqd,ten okazal sig chlon-

ny wobec r62nych konwencji estetyczno-ideowych (osjanizm, youngizm czy folkloryzm),

kt6re legly u genezy polskiego romantyzmu. Opr6cz bowiem licznych oglaszanych

w,,Dzienniku" sielanek, nawi4zuj4cych bardzo wyraznie do wzorca idylli wypracowanej

przez Salomona Gessnera. napoty'kamy tu r6wniez utwory, kt,6re okreslid mozna - posluguj4c

sig metaforyk4 Waclawa Kubackiego - mianem ,,pierwiosnk6w" zapowiadaj4cych w literatu-

tze zupelnie nowe jakoSci. Wymienid tu, na przyklad, wypada tlumaczenie wiersza pani de

Stael autorstwa Joachima Chreptowicza pr. Skutki czulego i nieczulego sercaj urrzymany

wklimacie My{li nocnych Edwarda Younga anonimowy wiersz Do smutku czy liczne dumy

i dumki, czerpi4ce inspiracje z rodzimej pieSni ludowej.

Nie spos6b r6wnie2 nie zauwa|yc na lamach wileriskiego miesigcznika Slad6w pol-

skiej osiemnastowiecznej tradycji literackiei, co bylo, wedlug mnie, z jednej strony oznak4

szacunku wobec spuScizny znakomitych poprzednik6w, z drugiej zaS sygnalem woli konty-

nuowania oSwieceniov\rych ideal6w estetycznych. Wszakze redaktorzy ,,Dziennika" wielo-

krotnie manifestowali potrzebg tworzenia i upowszechniania literatury ,,przyjemnej i po|y-
tecznej", kt6rej doskonale wzorce wypracowali poeci z drugie.i polowy ubieglego stulecia.

Wyrazem tego poczucia wsp6lnoty estetyczno-literackich ideal6w bylo popularyzowanie

na lamach wileriskiego ,,periodyku uczonego" tw6rczoSci Elzbiety Druzbackiej, Stanislawa

Trembecki ego, Franc i szka Karp iriskie go czy Ludwika Kropiriskie go.

W,,Dzienniku Wileriskim" pojawiaj4 sig te| z plodanti swego pi6ra (od roku 1819)

i mlodzi romantycy. Do grona naSladowanych tw6rc6w dol4czaj 4te2 w zwi4zku z tym, mig-

dzy innymi, poeci niemieccy: F. Schiller, G. A. Bi.irger czy J. W. Goethe oraz angielscy:

G. G. Byron, Walter Scott. Gatunkiem coraz czgsciej w6wczas spotykanym staje sig roman-

tyczna ballada. Obok utwor6w Adama Mickiewicza w ,,Dzienniku" napotykamy teZ wiersze

Antoniego Edwarda Odyrica, Tomasza Zana, Jozefa Bohdana Zaleskiego, Seweryna Gosz-

czyriskiego, Maurycego Goslawskiego czy Aleksandra ChodZki, bgd4ce po wigkszej czgsci

wyrazem fascynacji poezjq ludow4 i literatur4 niemieck4. Niekt6rzy z nich rozpoczynali

od publikowania w tym2e piSmie swoich cwiczeh klasycznych, najczgsciej w postaci tluma-

czen z Horacego. Pomimo jednak tego, i2 omawiany periodyk nie byl z cal4pewnoSci4 trybu-

nE mlodym romantykom sprzyjaj4c4 (o czym szczeg6lowo piszg w omawianym podrozdzia-

le)' to jednak nie m6gi on pozostai zupelnie obojgtny na przemiany SwiadomoSci estetyczno-

literackie.i. kt6re dokonywaly sig pod6wczas w Wilnie. Wezbranej romantycznej fali nie spo-

sob juZ bylo zattzyma6, wdzierala sig r6wnie2 z ro2n4 intensy.vrnoSci4 i na jego lamy, na kt6-



rych w latach 1822-1830 ogioszonych zostalo ponad pig6dziesi4t utwor6w ich autorstwa.

Liczba ta moze nie wydawai sig mal4, nie jest jednak z pewnorlci4 zbyl du24 w por6wnaniu

do opublikowanych w,,Dzienniku" tekst6w wpisuj4cych sig w estetykg klasyczn4. Preferen-

cje redaktor6w periodyku byly bowiem w tym wzglgdzie oczywiste.

W podrozdziale drugim skupilam sig na om6wieniu prozy fabularnej. w obrgbie kt6-

rej, posilkuj4c sig kryerium genologicznym, zaprezentowalam kolejno nastgpuj4ce, pojawia-

j4ce sig w ,,Dzienniku", gatunki beletrystyczne: powiastki moralne. powiastki orientalne,

powieSci sentymentalne, gotyckie, rycersko-zb6jeckie i fantasty czne oraz rodzimq po-

wie56 obyczajow4 i historycznq. Bli2szy ogl4d wymienionych grup utwor6w prozatorskich

prowadzi do stwierdzenia, iz znac tu ewolucyjny charakter przechodzenia od popularnych

fbrm narracyjnych, kontynuuj4cych tradycje literackie doby stanislawowskiej, do jej bardziej

nowatorskich odmian. W pierwszym okresie ukazywania sig periodyku (tj.wlatach 1805-

1806) oraz na przestrzeni pierwszych pigciu lat od momentu jego ponownego wydawania

(U. 1815-1820) zamieszczano w nim bowiem czgsciej formy znaneju2 z dorobku oSwiecenia

stanislawowskiego, a wigc gi6wnie buduj4ce powiastki wschoclnie oraz powiastki moralne

(przekladano m.in. z M. Edgeworth, A. Opie, A. H. Lafotaine'a, J. H. Zschokke, S. Johnsona.

A. Sarazzina). W okresie natomiast pofuniejszym, od okolo roku 1821, nie zapomniano

wprawdzie calkowicie o dydaktycznych nowelach w stylu Jeana Marmontela,lecz coraz czQ-

Sciej siggano po opowiesci gotyckie, rycersko-zb6jeckie (tlumaczono z K. T. Kornera.

Ch. F. Schubarta, W. Irvinga, A. BestuZewa, W. Blumenhagena), historie sensacy.ine (E. T. A.

Hoffmanna) i sentymentalne (przeklady z dorobku K. Pichler, H. Claurena). coraz wyra2niej

wystgpowal te2 w omawianej prozie fabularnej historyzm, elementy ludowoSci i fantastyki.

Tego rodzaju beletrystyka przychodzila w sukurs utworom poetyckim wpisujqcym sig juz

w nowy, romantyczny model literatury. Wprowadza ona bowiem w racjonalistyczne pojmo-

wanie Swiata i czlowieka Swiat duch6w, elementy irracjonalizmu, niepokoju i tragizmu.

WSr6d przeklad6w nadal wa2ne miejsce zalmqq tlumaczenia z literatury francuskiej, ale jed-

noczeSnie coraz czgsciej zaczgto siggad teZ po dorobek beletrystyki niemieckiej, co bylo zja-

wiskiem rzadko spotykanym w epoce poprzedniej. Pojawiaj4 tutaj r6wnie2 pierwsze przekla-

dy z literatury rosyjskiej (J. T. Bulharyna, A. Bestuzewa), co r,r,i4zacnale2y - podobnie jak

w przypadku poezji - z 6wczesn4 sytuacj4 polityczn4 i nasilaj4cymi sig w pierwszych deka-

dach XIX wieku przejawami orientacji panslawisty cznej. Ponadto zaczgto te| tlumaczyd pisa-

rzy amerykaflskich, gl6wnie W. Irvinga oraz interesowa6 sig tw6rczoSci4 J. F. Coopera. Gene-

ralnie jednak przewalajq w,,Dzienniku" powiastki, nowele i powieSci nale?qce dziS do tw6r-

czoSci niemal calkowicie zapomnianej, choi swego czasu bardzo popularne i poczytne.



Z nazwisk prozaik6w, ktorzy na stale weszli do kanonu literatury Swiatowej i ktorych tw6r-

czoSd obecna jest w wileriskim periodyku. to Washington Irving. Ernst Theodor Hoffmann

oraz Walter Scott. Ten ostatni zaistnial w nim gl6wnie jako teoretyk wypowiadajEcy sig na

temat Zyciar dorobku literackiego Anne Radcliffe, Ernsta Theodora Hoffmanna czy wreszcie

tw6rczoSci wlasnej. Wszystkie wspomniane tendencje w zakresie tw6rczoSci prozatorskiej

zdradzaj4 otwartoS6 ,,Dziennika" na nowe zjawiska i tendencje zachodzqce na gruncie owcze-

snej beletrystyki. Wyra2nym niedostatkiem, co zaznaczam. jest natomiast znikoma iloS6

utworow z zakresu rodzimej proz-y fabularnej. ograniczajqcej sig do kilku zaledwie tytul6w,

bgd4cych realizacjami znanej juz z oSwiecenia stanislawowskiego edukacyjnej powieSci oby-

czajowej oraz historycznej. S4 to: wyj4tek z Pana Podstolica... E. T. Massalskie go, tr uka Pie-

trowicz T. Narbutta oraz Oktav'ia, czyli Nieszczgiliwy skutek zbytecznej tkliwoici K. Narbut-

towny. Na koniec zwr6cilam r6wnie2 uwagg, iz na larnach omawianego ,,Dziennika Wileri-

skiego" nie pojawiaj4 sig w og6le mniejsze formy polskiej ptozy sentymentalnej, kt6re na-

wi4zywalyby do najbardziej pod6wczas reprezentatywnego jej typu, a mianowicie tzw. po-

wieSci cnilej, znaczonej nazwiskami J. Lipiriskiego, F. Bernatowicza, L. Kropiriskiego,

tr-. Rautenstrauchowej czy A. Kasperowskiego.

Rozdzial czwafi pt. ,n/a gruncie zagadniefi publicystycznych ma na celu pokazanie

zaslug kolejnych redaktor6w ,,Dziennika Wileriskiego" w udostgpnianiu lam pisma dla wy-

powiedzi publicystycznych, odzwierciedlaj4cych stan kultury umyslowej na Litwie pierw-

szych trzech dziesigcioleci XIX wieku. Deklarowana przez nich z gruntu oSwieceniowa

otwartoSc periodyku na wszystko, ,,co tylko pod dwojakim wzglgdem pozytku i przyjemnoSci

zainteresowac mohe powszechnosd" zaowocowala wieloSci4 i r62norodnoSci4 poruszanych tu

kwestii. PodkreSlam r6wniez, 2e to wlaSnie w tym czasopiSmie zainicjowano kilka waznych

dyskusji, kt6re odbily sig gloSnym echem, staj4c sig tez pretekstem do dalszej pi6rowej wy-

miany zdan. I tak, wprowadzaj4c kryerium problemowe, w kolejnych pigciu podrozdzialach

zaproponowalam bliZsze rczpoznanie nastgpuj4cych krgg6w zagadnienz zakresu publicystyki

literackiej i okololiterackiej: Dyskurs o jgzyku polskim, Liberulizm kontru obskurantyzm.

Zainteresowaniu orientalistyczne, Wokdl pieini ludowych, Polemika klasykdw z romant!-

kami.

Dokonuj4c charakterystyki dyskursu o jgzyku polskim, jaki toczyl sig na lamach

,,Dziennika Wileriskiego" zwracam uwagg, 2e podejmowal on wiele r62norakich zwiqzanych

ztym kwestii (obrona ojczystego jEzykaprzed zalewem cudzoziemszczyzny,reforma ortogra-

Irczna. jgzykowa edukac.ja kobiet w duchu narodowym) oraz, Ze prowadzony byl na ro2nych

poziomach merytorycznych i z u|yciem r62norakich form wypowiedzi (rozprawy krytyczne,
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listy do redakcji, recenz.je). Og6lnie cala dyskusja odbywala sig pomigdzy obroricami stano-

wisk zachowawczych, nazywanych jgzykowymi konserwatystami, ktorym patronowali oby-

dwaj bracia Sniadeccy, Euzebiusz Slowacki czy Ks. Adam Kazimierz Czartoryski, a zwolen-

nikami jgzykowych reform w osobach Filipa Nereusza Golanskiego, Joachima Lelewela czy

Alojzego Feliriskiego. Niew4tpliwie najwaZniejszymi wyst4pieniami s4 tutaj cztery fragmenty

ze slynnej rozprawy o jgzyku polskim aurorstwa Jana Sniadeckiego.

Przedstawiony z kolei w podrozdziale drugim sp6r liberal6w z obskurantami zaini-

cjowany zostalprzez Stanislawa Kostkg Potockiego, kt6ry opubtikowal w,,Pamigtniku War-

szawskim", pod pseudonimem Swistka Krytycznego, artykul ,,O Akademii Smorgoriskiej".

Dalo to asumpt do wywi4zania sig gor4cej polemiki pomiEdzy czolowymi periodykami War-

szawy i Wilna. PrzeSledzenie wszystkich wystEpieri sytuuj4cych sig w orbicie polemiki libera-

low z obskurantami, kt6re znalazly swoje miejsce na lamach ,,Dziennika Wileriskiego" (na

wyszczeg6lnienie zasluguje tu przepojony kryycznq pasj4 artykul Simplicjusza Pazurodzier-

skiego Do Wielkiei Kapituly Zakonu Smorgoitskiego...), pozwala stwierdzii, iz periodyk ten

od samego pocz4tku czynnie angaZowal sig w tocz4ce sig na tym froncie dyskusje. Pomimo,

i2 zgodnie z liberulnq zasad4 obiektywizmu, pomieszczano w nim glosy, kt6re pozomie mo-

glyby Swiadczyd o sympatyzowaniu z obskurantami. to jednak nade wszystko holdowal on

oSwieceniowym idealom postgpu. Stawiaj4c sobie za cel popularyzowanie i rozpowszechnia-

nie nauki, wielokrotnie (zar6wno w obszarze publicystyki, literat:ury czy rozpraw historycz-

nych) manifestowal liberalne hasla pigtnuj4ce wszelkiego rodzaju wstecznictwo.

Wilno pocz4tk6w XIX wieku, za spraw4 uniwersyteckiego Srodowiska naukowego,

bylo jednym z wazniejszych oSrodk6w mySli orientalistycznej na ziemiach bylej Rzeczypo-

spolitej. co r6wnie2 znalazlo sw6j poglos na lamach ,,Dziennika Wileriskiego". W periodyku

pojawily sig pierwsze w literaturze polskiej pr6by charakterystyki piSmiennictwa orientalnego

oraz pierwsze przeklady z oryginal6w w jgzykach orientalnych. Na uwagg zasluguj4 tu arty-

kuly Florentyna Mikulskiego, Jozefa Sgkowskiego, ks. Michala Bobrowskiego oraz Wilhelma

Mtinnicha. Trzej ostatni, bgdEc zawodowymi orientalistami, wielokrotnie zwracali uwagg

na ogromne bogactwo kultury i literatury Wschodu, aw szezeg6lnoSci literatury perskiej.

Przekonuj4co pisali, 2e ze wzglEdu na sw4 odmiennoSi od, dziedzictwa kulturowego miesz-

karic6w Europy, moze ona dla nich stanowi6 nieograniczon1 kopalnig inspiracji i wzorc6w.

Utzeczenr ni4 (niewqtpliwie r6wnie2 pod wplywem wspomnianych rozpraw zarnieszczanych

na lamach ,,Dziennika") i naSladujqcy j4 mlodzi romantycy niejednokrotnie spotykali sig

wzwi4zku zlym, ze strony klasyk6w. zzarzutami obezkrytycznym holdowaniu azjarizmo-

wi. Nie spos6b przy tym nie zauwa|yc, tak2e na podstawie lektury interesuj4cego nas
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,,Dziennika Wileriskiego",2e ten orientalizm romantyczny byl w literaturze i czasopiSmien-

nictrzr'ie wilefrskim drugiego i trzeciego dziesigciolecia XIX wieku zjawiskiem bardzo vtyrazi-

stym. Zamknigcie w 1832 roku Uniwers)'tetu Wileriskiego polo2ylo jednak, niestety, kres dla

dalszego rozwoju mySli orientalistycznej na tym terenie.

W tocz4cej sig na gruncie polskim, w drugim i trzecim dziesigcioleciu XIX wieku,

dyskusji na temat nowego ksztahu literatury, waznym postulatem - formulowanym pod

wplywem pogl4d6w Johanna Herdera - bylo naklanianie wsp6lczesnego pokolenia tworc6w

do zwr6cenia sig w strong rodzimej tradycji ludowej. Glosy nawoluj4ce do eksplorowania

tejze tradycji i odSwielema tym samym ducha literatury narodowej pojawialy sig teZ nala-
mach ,,Dziennika Wileriskiego". Pierwszym i najwaaniejszym wyst4pieniem w kwestii pieSni

ludowych, w kt6rym podkreSlano ich wazkie znaczenie dla poezji kunsztownej, byl List

do redaktorl ,, Dziennika lffilenskiego " autorstwa Krystyna Lacha Szyrmy, opublikowany

w majowym numerze tego periodyku z I 81 8 r. Autor Listu.... przyl4czaj4c sig - za Herderem

- do dotychczasowych glos6w postuluj4cych potrzebg eksplorowania tradycji ludowej, po raz

pierwszy stanowczo i wyraZnie kwesti4 priorytetowEuczynil tu wzglgdy artystyczne; uSwia-

damial wsp6lczesnym, jak zasobn4 skarbnic4 poezji moze byd rodzimy folklor. Entuzjastycz-

nie zachgcal do zbierania wszelkich pozostaloSci Spiewanej i mr5wione.i tw6rczoSci gminnej.

Zwracam tutaj uwagg, 2e sformulowany przez Szyrmg apel mial duae znaczenie dla rozwoju

romantycznych wartoSci poetyckich. Konsekwencj4 tych wszystkich zainteresowari

i eksploracji ludowej tradycji byl bowiem wyrahny przelom w zakresie preferowanych do-

tychczas estetyczno-literackich ideal6w, kt6ry stanqN u genezy wilefskiego romantyzmu.

Duch piesni gminnych mial tu odegrad, jak wiadomo, niebagateln4 rolg.

,,Dziennik Wileriski" wielokrotnie stawal sig teZ trybun4 wazkich wyst4pieri publicy-

stycznych w tocz4cej sig pod6wczas polemice klasyk6w z romantykami. NajgloSniejsze spo-

Sr6d nich to oczy'wiScie powszechnie znany artykul Jana Sniadeckiego 0 pismach klasycznych

i romantycznych (opublikowany w roku 1819), ale na przestrzeni lat 1815-1830 w omawia-

nym periodyku ukazalo sig jeszcze kilka innych rozpraw daj4cych pewne wyobraZenie

o gustach i estetyczno-literackich wzorcach. jakim to pismo holdowalo. Szczeg6lnie interesu-

j4ca jest ogloszona w roku 1828 (w serii ,,Historia i Literatura") obszerna rozprawa Tadeusza

Eliaszewiczapr. Ogilne uv,agi nad klasycznoiciq i romanecznoSciq, kt6ra - zwa2ywszy, iL

publikowana w okresie uzasadnieri estetycznych i praktyki tw6rczej romantyzmu - byta ju2

niejako ,,labgdzim Spiewem" wyznawcy ideal6w klasycznych. Dokonawszy przegl4du

wszystkich glos6w w tej polemice. jakie na przesrrzeni lat 1815- I 828 pojawily sig na lamach

,,Dziennika Wileriskiego", stwierdzam, 12. iz pismo to w zasadzie od samego pocz4tku hol-
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dowalo gustom klasycznym. Przyczyny takiego stanu rzeczy moana z pewnoSci4 upatrywa6

w tym, iz byl to wlaSciwie almanach Uniwersy'tetu Wileriskiego, gdzie jak wiadomo niepo-

dzieln4 wladzg dzier|yli Jan i Jgdrzej Sniadeccy, najwyrwalsi obroricy estetyki klasycznej.

Nie znaczy to jednak, i2larrry interesuj4cego nas periodyku byly calkowicie zamknigte dla

zwolennik6w nowego pr4du. Wspominalam juZ, 2e pocz4wszy od roku 1819, udostgpnia on

takZe miejsce plodom pi6ra mlodych romantyk6w. Nie znajdziemy w nim jednak zdecydo-

wanych, jednoznacznych krytycznych wyst4pieri polemicznych, kt6re torowalyby drogg ro-

dz4cemu sig wlaSnie pod6wczas w Wilnie romantyzmowi.

W podsumowaniu rozdzialu czwartego podkreSlam. 2e zaprezentowany szeroki wa-

chlarz aktualnych publicystycznych zagadnieri jest Swiadectwem zr6znicowania uj96 i stano-

wisk ideowych oraz estetycznych" dopuszczanych do glosu w omawianym czasopiSmie.

Sprzl'jalo to niew4tpliwie poszerzeniu horyzont6w intelektualnych czytelnik6w pisma, fbr-

mowaniu ich lekturo!\rych gustow i pobudzaniu estetycznej wrazliwoSci.

Ostatni - piaty rozdzial zatytulowany Litteraria w ogloszeniach wydawniczych, re-

cenzjach i ujgciach syntetycznycft koncentruje sig wok6l publikowanych w,,Dzienniku Wi-

leflskim" anons6w wydawniczych i ksiggarskich, jako sposobu informacji i tym samym ro-

dzaju reklamy na temat bieZ4cej produkcji literackiej. WiadomoSci takie periodyk dostarczal

swoim czy'telnikom. zwlaszcza w drugim okresie jego wydawania, w miarg sukcesywnie,

a formy zamieszczanych ogloszeri byly przy tym bardzo zrohnrcowane; od najprostszych ze-

stawieri anons6w publikowanych w postaci rejestr6w ksiggarskich (ograniczaj4cych sig przy

rym zazwlrczai do standardowego minimum opisu bibliograficznego), poprzez krytyczn4 pre-

zenracjq dziel pojedynczych, po niejednokrotnie doSd obszerne syntetyczne om6wienia po-

szczeg6lnych literatur narodowych (wszystkie zaprezentowane zostaly blizej w tym rozdzia-

le). Zauwa2my,2e tego rodzaju dobre praktyki ogloszeniowe bardzo ulatwialy orientacjg we

wsp6lczesnej produkcji piSmienniczej oraz w rozpoznantr rynku czasopiSmienniczego

(,,Dziennik" na bielqco informowal tez bowiem o przedsigwzigciach prasowych). Kolejni

redaktorzy periodyku w pelni doceniali popularyzacyjny potencjal pism periodycznych i zda-

wali sobie sprawg z tego. 2e jest to najlepsza droga do anonsowania aktualnych nowin z rynku

ksiggarskiego. Byla to r6wnieZ droga prowadz4ca do ksztahowania czytelniczych gust6w oraz

formowania okreSlonej literackiej publicznoSci. ,,Dziennik Wileriski" stanowi wigc bogate

i cenne 2rodlo do badan nad histori4 ksi4zki oraz prasy periodycznej. Publikowane na jego

lamach ogloszenia wydawnicze i ksiggarskie, om6wienia krytyczne dziel, recenzje czy synte-

tyczne ujgcia poszczeg6lnych literatur narodowych przyczynialy sig, z cal4 pewnoSci4, do

podniesienia swiadomosci czytelniczej na Litwie pocz4tkow XIX wieku.
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Reasumuj4c: lektura,,Dziennika Wileriskiego" odslania nam synkretycznoS6 oraz wie-

lokierunkowoSi tendencji, zarowno na gruncie publikowanej na jego lamach literatury, jak

i w- obszarze literackiej i okololiterackiej publicystyki. Przy bezsprzecznej dominacji estetyki

klasycznej i towarzysz4cych jej, aczkolwiek w mniejszym stopniu, tendencji sentymentalnych

widoczne te2 staj4 sig na jego lamach literackie przejawy rodz4cego sig pod6wczas w Wilnie

romantyzmu. W prezentowanej ksiEzce zalehalo mi na uwydatnieniu, w oparciu o material

egzemplifikacyjny tegoz periodyku, rozlicznych komplikacji towarzysz4cych estetyczno-

literackim przeobra2eniom, jakie dokonyr,valy sig w SwiadomoSci 6wczesnych tw6rc6w i teo-

retyk6w. Wylania sig z nich bowiem zlohony i wielowymiarowy obraz kultury literackiej

na Litwie w pierwszych trzech dekadach XIX wieku.

Prezentuj4c profil literacki ,,Dziennika Wileriskiego" zwracam uwagg, i2 o tym

w przewa2aj4cej mierze klasycznym obliczu periodyku, zwi4zanego bardzo silnie przez Swiat

profesorski z Uniwersytetem Wileriskim, zadecydowaly gl6wnie przekonania ideowe os6b

ptzynalel1cych do zespolu redaktorskiego. Jan i Jgdrzej Sniadeccy, Gotfryd Ernest Groddeck,

Stanislaw Bonifacy Jundzill, Jozef Mostowski, Jozef Kossakowski oraz w drugim okresie

Kazimrerz Kontrym oraz Antoni Marcinowski byli wychowankami, a takae spadkobiercami

ideowymi ,,wieku Swiatel". Obraz literatury wylaniaj4cej sig zkart omawianego czasopisma

potwierdza te2 teorig o sp62nionym litewskim oSwieceniu. Rezonuj4c mySl ideow4 owcze-

snego Srodowiska naukowego wilenskiej Alma Mater, stanowi4cej pod6wczas oSrodek filozo-

ficznego racjonalizmu i empiryzmu. uchodzil ,,Dzienrrlk" za periodyk uczony, nawi4zuj4cy

do jak najlepszej tradycji przedsigwzigi prasowych doby oSwiecenia stanislawowskiego,

tj.,,Monitora" oraz ,,Zabaw Przyjemnych i Po2y'tecznych". Kolejni redaktorzy wilet'rskiego

czasopisma, maj4c na uwadze - podobnie jak ich uznani poprzednicy pelni4cy te funkcje

w wymienionych periodykach warszawskich z ubieglego wieku - horacjarisk4 koncepcjg na-

uczania i bawienia, dEiyli do tego. by przyjemn4 rozrywkg intelektualn4 w umiejgtny spos6b

l4czy(, zawsze z po|ytkiem spolecznym. Ten znamienny prymat tendencji klasycznych ob-

serwujemy, na podstawie oglaszanych w ,,Dzienniku Wileriskim" utwor6w literackich,

do pocz4tku lat dwudziestych. kiedy to pismo przechodzi na wlasnoS6 Antoniego Marcinow-

skiego. Od roku wydania pierwszego tomiku poezji Mickiewicz a (1822) zyskuj4 sobie w nim

w6wczas coraz wigksze prawo obywatelstwa ballady, a w zakresie utwor6w beletrystycznych

gotycyzm. elementy ludowo6ci i fantastyki. Nie mniej jednak do samego korica ukazywania

sig omawianego periodyku uobecnia sig na jego lamach poetyka klasyczna i to zar6wno

w obszarze publikowanych w nim utworow, jak i na gruncie wyst4pien teoretycznych. Wy-

mownym przykladem jest tutaj ogloszona w 1828 r., wspominana juL wczeSniej, rozprawa pt.
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Og6lne uwagi o klasycznoici i romantyczno.fci autorstwa Tadeusza Eliaszewicza, kt6ry

z takim zapalem broni w niej wzorc6w klasycznych. Warto przy tym nadmienii, 2e nie bylo

to bynajmnie.i wyst4pienie kogoS z krggu tzw. ,,starych klasyk6w", ale r6wieSnika Mickiewi-

cza. jednego ze zdolniejszych uczni6w seminarium filologicznego Gotfryda Ernesta Grod-

decka.

Druga walna konkluzja to stwierdzenie, iz,,Dziennik Wileriski", publikuj4c na swo-

ich lamach z jednej strony utwory klasycystyczne, z drugiej teksty utrzymane w poetyce sen-

tymentalnej . a takze plody pi6ra mlodych romantyk6w zaspokajal upodobania i oczekiwania

corazbardziej r62nicuj4cych sig krgg6w odbiorczych,tworzqcych swoisty kolory.t 2ycia lite-

rackiego na Litwie pierwszych rrzech dziesigcioleci dziewigtnastego stulecia. Ta wieloS6

i r62norodnoS6 propozycji estetycznych uobecniaj4cych sig w omawianym czasopiSmie jest

r6wnie2 dowodem na to, i2 Wilno nie mialo w latach dwudziestych XIX w., jak przyjmuj4

niekt6rzl' zbadaczy. jednoznacznie romantycznego oblicza. Co wigcej, widoczny estetyczny

eklektyzm" obserwowany na materiale literackim interesuj4cego nas periodyku, daje sig za-

uwaZyc nawet w obrgbie dorobku poszczeg6lnych autor6w. Dla przykladu, zdeklarowani

zwolennicy klasycyzmu - lgnacy Szydlowski czy Stanislaw Rosolowski po 1821 roku publi-

kujq teZ w ,,Dzienniku Wileriskim" przeklady z Byrona. Z drugiej strony, mlodzi romantycy

(J.B. Zaleski. S. Goszczyriski, R. Korsak, J. Je2owski) swojE literack4 dzialalno6i, bgd4c4

poklosiem terminowania w szkole klasycznej, rozpoczynaj4 od tlumaczen od Horacego, kt6re

tak obficie oglasza omawiane czasopismo. To przejScie od tradycji klasycznej do nowator-

stwa bylo jak wida6 dlugotrwalym, skomplikowanym procesem i nie da sig sprowadzii

do przelomowej daty 1822 roku. Larny ,,Dziennika Wileriskiego" - najdluzej vkazuj4cego sig

naukowo-literackiego periodyku na Litwie doby porozbiorowo-przedpowstaniowei - pokazu-

i4, iz byla przy t).rn mo2liwa, cho6 oczywiScie nie zawsze latwa, wzajemna koegzystencja

tych r62norakich estetycznych tendencj i.

Mam nadziejg, 2e zaprezentowane w ksi4zce oSwietlenie materii literackie.j i okololite-

rackiej ,,Dziennika Wileriskiego" otworzy nowe perspektywy, odsloni dalsze mo2liwoSci

i pola badawcze nad kultur4literack4 na Litwie doby porozbiorowo-przedpowstaniowej. kt6ra

wc i 4z czeka na komplementarn4 naukow4 syntez g.

Do monografii przydany zostal obszerny aneks w postaci bibliograficznego reje-

stru zawartoSci literackiej,,Dziennika Wileriskiego" zlat 1805-1806 i 1815-1830. Jest to

pierwsze tego rodzaju zestawienie, ktore ma na celu ulatwi6 wgl4d w publikowane na jego

lamach litteraria. CaloS6 podzielona zostala na trzy dziaty: I. Poezja, II. Proza, III. Publicy-

styka literacku, kryrynka, syntezy i przeglqdy (wyb6r). Gl6wne hasla osobowe, uporz4dkowane
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alfabetycznie, odnosz4 sig do pisarzy polskich (przy wigkszej liczbie utwor6w danego autora

rejestrowano je u'edlug kryterium chronologicznego, rozpoczynaj4c od tych, kt6re ukazaly sig

najwczeSniej) lub do tytul6w (wyr62nionych wersalikami), w przypadku utwor6w anonimo-

\ )'ch. W spisie zamieszczono tak2e hasla odsylaczowe do pisarzy obcych, z kt6rych przekla-

dano b4dZ naSladowano, przy czym tytul konkretnej pozycji danego pisarza obcego podany

jest w jgzyku polskim. wedlug zapisu z,,Dziewika". Po tytule i adresie bibliograficznym za-

mieszczono. w niekt6rych przypadkach, informacje pochodz4ce od redakcji ,,Dziennika" (np.

istotne przypisy). Odnotowywano r6wnie2 fakt, i2 dany tekst zostal opublikowany

w omawianym periodyku anonimowo lub. 2e posiada blgdn4 atrybucjg. W przypadku autor6w

podpisanych jedynie inicjalami lub kryptonimami, jeSli nie udalo sig ustali6 pelnego imienia

i nazwiska, pozostawiono je w spisie. wkomponowuj4c odpowiednio w alfabetyczny rejestr

osobowy.

5. Om6wienie pozostatych osi4gnigd naukowo-badawczych

Moje zainteresowania naukowe koncentruj4 sig przede wszystkim na literaturze po-

rozbiorowej lat 1795-1830. Horl'zont ten wytyczaljuZ po czgsci temat rozprawy magister-

skiej: Migdzy rozpaczq a nadziejq. Poezja polsko po utracie niepodlegloici lcraju I793-l806 -
napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Zbikowskiego, wybitnego znawcy literatury

i estetyki doby postanislawowskiej. Poklosiem prac badawczych nad poez.iq powstal4

po upadku paristwa byly m.in. nastgpuj4ce artykuly: ,,W sercu Polakq, zyj nadziejo iwigta!".

O kategorii nadziei w polskiei poezji porozbiorowej lat 1793-1806 (zal.3,I D a, 6'); Postat

Stanislawa Augusta Poniatowskiego w polskiei poezji porozbiorowej lat t793-1806 (zal. 3.

I D a, 9); W holdzie bohaterom insurekcji listopadowej - re.fleksje wokdl ,,Rocznicy" Kazi-

mierza Brodziriskiego (zal.3, I D a, 10); Poir6dpoezji okolicznoiciowej Kazimierza Brodziri-

skiego. Pr6ba interpretacji ,,Roku 1830" (zal.3,I D a, 11). Wok6t kultury literackiej epoki

porozbiorowo-przedpowstaniowej ogniskuje sig r6wnie2 wiEkszoSi moich po2niejszych prac

naukowych, wSr6d kt6rych wyodrgbnid mo2na dwa gl6wne obszary badawcze oraz dwa ze-

spoly zagadnieri realizowanych raczej okazjonalnie, aczkolwiek ich problematyka niejedno-

krotnie. na wielu plaszczyznach. wzajemnie sig przenika r zazgbia.

5.a. Tw6rczo56 poetycka Antoniego Goreckiego

Jeden z nqwa2niejszych krgg6w moich naukowo-badawczych zainteresowah zwr4za-

ny jest z postaci4 wileriskiego poety - Antoniego Goreckiego (1787-1861). przynaleLqcego



do tw6rc6w zapomniany'ch. rzadko goszcz4cyah w pracach naukowych historyk6w literatury

polskiej. Przecigtnemu, humanistycznie ogladzonemu czytelnikowi Gorecki znany jest bo-

wiem, co najwyZej, jako autor bajki pt. Diabel i zbo2e, sparafrazowanej przez Mickiewicza

w III czgSci Dziad6w. l'ymczasem faktem jest, 2e swego czasu to wlaSnie on wi6dl prym

na polskim Parnasie literackim i mial wielu naSladowc6w, zwlaszcza w zal<resie tw6rczoSci

bajkopisarskiej. NajwaZniejsz4 z moich publikacji poSwigconych marginalizowanemu,

jak dot4d, autorowi Smierci zdrajcy ojczyznyjest monografia pt. Droga na Parnas. 0 tv(tr-

czoSci poetyckiei Antoniego Goreckiego (zal.3,I A, l), stanowi4ca poklosie badari zwi1za-

nych z prac4 doktorsk4. Skupia sig ona na prezentacji dorobku literackiego wileriskiego poety,

w kt6rym najwigcej miejsca zajmuj4 utwory o tematyce patriotycznej (bajki, dumy, Spiewy

historyczne). Bli2sze jego rozpoznanie pozwoliio na sformulowanie kilku zasadniczych wnio-

sk6w. Ot6z Gorecki nie uto2samial sig z Zadnq szkol4 literack4, pod4za\ zawsze za wlasnym

poetyckim instynktem i st4d teZ jego tw6rczoSi wymyka sig spod pr6b jednoznacznego jej

zaklasyfikowania do kt6regoS z pr4d6w literackich. Jest ona zby eklektyczna, czerpie zroz-
nych poetyk, wigcej lub mniej, ale nigdy dostatecznie duzo, by m6c jednoznacznie mianowad

jej autora przykladowo ,,poet4 klasykiem" czy teL,,poetq sentymentalnym". Nalezy przy tym
pamigtai, 2e jest to tw6rca oSwieceniowo-romantycznego przelomu, co w wymowly spos6b

odcisnglo swoje pigtno na jego dorobku literackim. Krzyzujq sig w nim wplywy klasycyzmu,

sentymentalizmu i zapowiedzi estetyki wczesnoromantycznej, st4d jego synkretycznoSd i kul-

turowa polifoniczno56.

Antoniemu Goreckiemu poSwigcilan te2 wiele artykul6w, kt6re z r6Znorakich per-

spektyw oSwietlaj4 jego poetycki dorobek. SE to m.in.: W iwiecie bajek potitycznych Antonie-

go Grtreckiego (zal.3, I D a, l2'1 Echa kampanii napoleoitskiej I8l2 roku w tw,1rczoici Mar-

cina Mol.skiego i Anloniego Goreckiego. Prriba prtr6wnania (zal.3, I D a,7); Okradane, prze-

iladowane i zapomniane dziela Antoniego Goreckiego (zal.3,I D b, l7); ,,O tem ie dumat na

paryskim bruku..." - o emigrucyjnejjesieni |ycia Adama Mickiewicza i Antoniego Goreckie-

go (zal.3, I D b, 15); ,,Niewygodna dla wladzy" tw6rczoit poetycka Antoniego Goreckiegct

(.zal.3,l D a, 4:): ,,Ruszaj sig mlodzi sarmat6w,/ I( milionowym stan szeregu...". poglosy

powstania listopadowego v) fv,1rczoici Antoniego Goreckiego (zal.3,I D a b, 7). Wylania sig

z nich obtaz poety-zolnierza,Zarliwego patrioty, czlowieka o wyj4tkowej kondycji moralnej,

barda i piewcy narodowej historii. kt6ry czgsto bywal w zwigku ztym na cenzurowanym.

SpoSr6d wymienionej grupy prac chcialaffi Wszczeg6lni6 artykul podejmuj4cy kwestig wy-

j4tkowych relacji l4cz4cych Goreckiego z Adamem Mickiewiczem. Poeci poznali sig i za-

ptz.yiainili jeszcze w Wilnie, a serdeczne stosunki zacie6nily sig zwlaszcza na emigracji
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w Paryzu, gdzie przyszlo im spgdzii resztg tulaczego 2ycia. Interesuj4cyjest r6wnie2 fakt, ze

nieco p6Zniej pol4czyly ich dodatkowo wigzy rodzinne; syn Goreckiego Tadeusz poj4l bo-

wiem zahonE c6rkE wieszcza- Marig. Wiadomo, iz Mickiewrczbardzo sobie cenil tw6rczoSi

poetyck4 starszego kolegi po pi6rze (niezwykle pochlebnie wypowiedzial sig o nim w wykla-

dach paryskich) i, jak juz udowadniali niekt6rzy zbadaczy, niejednokrotnie sig niq inspirowal

(np. w bajkach czy w balladzie Lilie, gdzie doszukiwano sig wplyw6w slynnego wiersza Go-

reckiego pt. Smierci zdrajcy ojczyzny).

Rozpoznanie dorobku literackiego Antoniego Goreckiego zaowocowalo te2 wydaniem

ptzeze mnie kryycznej edycji w1'branych jego utwor6w (A. Goreckr, I\/iersze wybrane,Kra-

k6w 201l). Wskazane publikacje maj4 za zadanie przybh2y|, wsp6lczesnemu czytelnikowi

dorobek tw6rczy tego ,,pierwszorzgdnego wSr6d poet6w drugorzgdnych". Optymizmem na-

pawa f.akt, 2e obecnie zainteresowanie Goreckim przejawiaj4 te| mlodzi badacze literatury

na Litwie (Jolanta Orlowska, Antoni Gorecki (1781*1861). Zolnierz czy poeta?, ,,Nasz Czas"

2001, nr 32) oraz Bialorusi ("Ueanid Jlalporu, Aumoui fapsqrci: sa1dmot naom.,,Harua C.rros-

a" 2011, J\! 5; fansa lllalvenrca, Ilaesin Aumoua fapstqxaza i cmaualneHHe pctJvraHmagua;t

mpadw4uii ! 'timapamypu Eenapyci XIX cmazoddsn, MiHcrc 2015). Autorka trzeciej spoSr6d

wymienionych publikacji wielokrotnie odwoluje sig do ustalerl zawartych w monografii mo-

jego autorstwa pt. Droga na Parnas. O tw6rczoici poetyckiej Antoniego Goreckiego.

5.b. Kultura literacka na Litwie doby porozbiorowo-przedpowstaniowej

Wraz z kwerendami i wspomnianymi pracami nad tw6rczoSci4 poetyck4 Antoniego

Goreckiego moje naukowo-badawcze poszukiwania ewoluowaly w kierunku kultury literac-

kiej na Litwie po roku 1795. Zaowocowalo to wieloma rozprawami i artykulami, kt6re stano-

wi4 kolejne przyczynki do caloSciowego, syntetycznego jej ujgcia. Wymieni6 tu nale2y m.in.

,,Pierwiosnki polskiego romantyzmu" - [Jwagi nad romansami (zal. 3,I D a, I3); pritne

Oiwiecenie na Litwie. Rejestr zadari (zal.3,l D b, l4); Wileriskn Haskalawobec gldwnych

idei Oiwiecenia europejskiego (zal. 3, I D b, 13); Sp1inione oiwiecenie na Litwie - pierwo-

druki ,,Sofij6wki" w czesopismach wileitskich (zal.3,I D b, l1): ,, Talent nie(wyiszy) nad

miernoit" - kilka uwag o zjuwisku wierszomanii na Litwie w lotoch I815_1830 (zal. 3,I D a,

3); obraz wilna i wileitszczyzny w ,,Pamigtnikach" wincentego pola (zal.3, I D b, g)t

W obronie estetyki klasyczne.j. Tadeusza Eliaszewicza <Ogdlne uwagi nad klasycznoiciq

i romantyc2noiciqt (zal. 3,I D c, 2); Liberalizm kontra obskurantyzm - wokrjl < pi1rowe.j

wojny > migdzy Stanislawem Kostk4 Potockim a publicystami <Dziennika lhiteriskiego> (zal.
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3, I D c, 3) ; lVieporozumienia i konflikty personalne migdzy Polakami i cudzoziemcami

v'irodowisku naukowym Uniwersytetu t4rileriskiego z lat 1803-1825 (zal. 3, I D c, 4);
Polonais el dtrangers: les n1tres et les autres dans le milieuuniversitaire de Vilnius en 1803_

1825 (zal.3, I D c,5); Jdze/h lgnacego Kraszewskiego krytyczry oglqd,,Literaturyw Wilnie

w poczqtku XIX w. " (zal. 3, I D c, 6); Wileriskie kowiarnie i trahiernie we wspomnieniach

J6zeih lgnacego Krctszewskiego (zal.3, I D c,7). W tym obszarze moich naukowych zaintere-

sowaf mieSci sig r6wnie2 monografia wskazana jako osi4gnigcie habilitacyjne.

Wszystkie wymienione powyZej prace maj4 na celu przybli2enie perspektywy stwo-

tzenia syntetycznego ujgcia kultury literackiej na Litwie doby porozbiorowo-

przedpowstaniowej. o czym piszg w przyrvolanym juZ artykule pt. Pdtne Oswiecenie na Li-

tv'ie. Rejestr zadart. Wskazujg w nim na potrzebg wielu szczeg6lowych badan i rozpoznart,

kt6re umozliwilyby caloSciowy ogl4d tego nadal jeszcze niezbyt dokladnie rozpoznanego

obszaru na historyczno-literackiej mapie oSwiecenia postanislawowskiego lat 1795-1830.

Na obecnym etapie badari wydaje sig to jeszcze, niestety, niemoZliwe.

5.c.,,,Czytanie poet6w polskiego oSwiecenia"

Osobnym obszarem moich naukowych zainteresowari s4 ponadto wybrane aspekty

tworczoSci literat6w stanislawowskich, czego poklosiem jest cykl artykul6w napisanych

na okolicznoSd wsp6lwykonawstwa grantu pt. Czytanie poetdw polskiego oiwiecenia. Krasic-

ki - l{aruszewicz - Trembecki - Karpiriski (2013-2018), realizowanego w Uniwersytecie Sl4-

skim, pod kierownictwem Bo2eny Mazurek. Gl6wnym celem tego projektu s4 oryginalne

odczytania i interpretacje tekst6w oraz przywr6cenie do obiegu czytelniczego i badawczego

malo znanych, w wielu wypadkach zapomnianych dziel, bez kt6rych obraz dorobku czterech

wybitnych pisarzy XVIII wieku jest niepeln1, a w pewnym zakresie - tendencyjny. Seria

,,CzyIanie Poet6w Polskiego Oswiecenia" zainicjowana zostala w 2010 roku tomem Czytanie

Kniainina. gdzie znajduje sig teZ artykul mojego autorstwa pt. Poirild Muz zamilklych. ,,Do

Tctdeusza Matuszewicct" (zal.3, I D b, 19). W kolejnych tomach cyklu poSwigconych tw6r-

czoSci Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza i Stanislawa Trembeckiego ukazaly sig

nastgpuj4ce moje rozprawy: Polemika z ro:paczujqcym Katonem; Do... (,,Szacowny star-

cze...") (zaL 3, I D b, 10); W krggu reflel<sji uy)litarystycznej; ,,O powinnoSci czlowieka

w tov'arzyslwie ludzkim (zal.3,I D b,5);l/a balu u gubernatora. ,,\|/iersz do ksigcia Repnina,

gdy sig rozchodzila pogloska o wojnie z Turcjq" (tal.3, I D b, 2). Do druku zlo2ony teZ ju2

zostal ostatni z artykul6w przynalehnych do tego cyklu, stanowi4cy poklosie mojego uczest-
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nictwa w seminarium warsztatowym ,,Czytartia Karpiriskiego", pt. Ku czci <Ojca lVarod|v,>.

PieSri do Najjainiejszego Imperatora Alelcsandra, przez dwanaicie panien ubogich, z powodu

przybycitt iego do Grodna, wyposa2onych przez obyvatelfw, ipiewana (zal.3,l D c, 1). Dwie

ostatnie z wymienionych rozpraw wiryE sig SciSle z gl6wnym obszarem moich naukowych

zainteresowari kultur4 literack4 na Litwie doby porozbiorowo-przedpowstaniowej. Analiza

i interpretacja ,,poetyckich adres6w do wroga" autorstwa Trembeckiego i Karpiriskiego,

z uwagi na ich okolicznoSciowy charakter, zostala przeze mnie wzbogacona o szeroki kon-

tekst historyczno-poliryczny, co pozwolilo na rozpoznanie genezy oraz wielorakich - literac-

kich i pozaliterackich - zakorzenieri tych jednych z najbardziej kontrowersyjnych utwor6w

w dorobku obydwu poet6w.

5.d. Wincenty Pol i J6zef lgnacy Kraszewski (litewski okres w biografii pisarzy
oraz ich refleksje nad wiekiem XVIII)

Na marginesie wspomnianych naukowo-badawczych prac znajduje sig te2 tw6rczori6

Wincentego Pola i Jozefa Ignacego Kraszewskiego. ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ich sto-

sunku do epoki oSwiecenia oraz wspomnief zwiqzanych z litewskim epizodem w ich biogra-

fiach. W krggu tych rozpoznahpozostaj4 takie rozprawy i artykuly, jak: ,,Ostatni ze staro2yt-

nych, z nowo2ytnych pierwsi". Wizerunki literatdw stanislswowskich w lwowskich prelek-

c.iach Wincentego Pola(zal.3, I D b, 18); Portrety kobiet epoki stanislawowskiej w pow-ieici

,,Dola iniedola" J1zefa lgnacego Kraszew,skiego (zal.3, I D b, 16); J6zeJa lgnacego Kra-

szewskiego rozliczenia z narodon-q przeszlofciq w powieici ,,Dole i niedola" (zal.3, I D b,

9); Fizionomia v'ileriskich domdw i ich mieszkaitcdw w ,,Pamigtniknch" JLzefa lgnacego

Kraszewskiego (zal.3, I D b,6); Stan oiwiaty na Litwie porozbictrowej w perspektyr;ie ,,Pu-

migtnika Wincentego Pola do literatury polskiej XIX w. " (zal.3, I D b, l); Witeriskie knwiar-

nie i traktiernie we wspomnieniach Jdzqfa lgnacego Kraszewskiego (zal.3, I D c, 7); Jrizefa

Ignacego Kraszewskiego krytyczny oglqd ,,Literatury w Wilnie w poczqtku XIX w." (zal.3,

I D c, 6). SpoSr6d nich chcialabym wyeksponowad dwa artykuly koncentruj4ce sig wok6l

powieSci J. I. Kraszewskiego pt. Dola i niedola, kt6rej fabulg wy"korzystal autor do zaprezen-

towania charakterystycznych znamion problem6w spolecznych schylku XVIII wieku, zwlasz-

cza ostr)'ch spig6 ambicjonalnych oraz interes6w ekonomicznych pomigdzy arystokracj4

i drobn4 szlacht4. ZnaC, teL od razu, po kt6rej ze stron sig opowiada, upatruj4c u, zdegenero-

waniu moralnym i etycznym warstw arystokratycznych gl6wnych przyczynupadku paristwa.
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Jako osobny obszar mojej dzialalno5ci naukowej wyr62niam prace redakcyjne: je-

stem wsp6lredaktork4 dw6ch tom6w zbiorowych. Pierwszy pt. ,,SoJijtiwka" Stanislawa

Trembeckiego - konteksty i interpretacje (zal.3,I B, 1) zainspirowany zostal przypadajqc1

na2012 rok dwusetn4 rocznic4 Smierci autora poematu. W maju 2012 r. w Instytucie Filologii

Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyla sig Migdzynarodowa Konferencja Naukowa

,,Polonistyka w Europie. Kierunki i perspehywy rorwoju", w ramach kt6rej obrady jednej

z sekcji - z racji wspomnianej rocznicy - poSwigcone zostaly naukowej refleksji nad ostatnim

znaczEcym dzielem stanislawowskiego poety. Zaowocowalo to kilkoma interesuj4cymi refe-

ratami, kt6re staly sig zal4zkiem omaw'ianego tomu zbiorowego. Okazalo sig przy tym,

ze mimo bogatej literatury przedmiotu ci4gle jest jeszcze bardzo wiele do powiedzenia

na temat tego arcydziela, jego znaczen i recepcji. NowoSci4 w badaniach So.fij6w i s4 po-

mieszczone w monografii (obok studi6w literaturoznawczych) artykuly jgzykoznawcze,ktore

skupiaj4 sig w gl6wnej mierze na wykladnikach stylu poematu opisowego Stanislawa Trem-

beckiego. Tom poprzedzony zostal wstgpem mojego autorstwa pt.W krggu ,,zadziwieri" Sofi-

j6wk4 Stonislawq Trembeckiego. Wprowadzenie do lehury, gdzie zaprezentowana zostala

pokr6tce historia ogrodu oraz geneza poematu, a Lakle dotychczasowy stan badat'r. We oma-

wianej pracy znajduje sig r6wnie2 m6j artykul poSwigcony om6wieniu pierw.odruk6w poema-

tu na lamach czasopism wileriskich, tj. ,,Tygodnika Wileriskiego" (1804 r.) i ,,Dziennika Wi-

leriskiego" (1806 r.) (zob. Spdinione oiwiecenie na Ltwie. Pierwodruki ,,Sofij6wki" w czaso-

pismach wilefiskich, zal.3,l D b. 11). Prowadzi on m.in. do konkluzji, iL So/i.i6wka poprzez

sw4 dwukrotn4 obecnoSc na kartach wyrnienionych periodyk6w przyczynila sig z cal4 pewto-

Sci4 do niecodziennej popularnoSci poezji Trembeckiego na Litwie oraz docenienia jej w gro-

nie filomackim.

Drugi ze wsp6lredagowanych przeze mnie tom6w zbiorowych, zatytttlowany Staro-

polskie i oSwieceniowe tematy i preteksty (zal. 3,I B, 2) przygotowany zostal z okazjijubile-

uszu 25-lecia istnienra Zakladu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oswiecenia, w kt6rym

pracujg od 1999 roku. CaloSd podzielona zostala na dwie czgsci; pierwsza, zloaona z oSmiu

rozpraw autorstwa czworga obecnych pracownik6w Zakladu: Marka Nalepy, Romana Magry-

sia, pisz4cej te slowa r Grzegorza TroSciriskiego. W znacz4cym stopniu poszerzaj4 one do-

tychczasow4 wiedzg o r62nych aspektach piSmiennictwa i Zycia literackiego epoki staropol-

skiej i oSwiecenia w Polsce. Druga czgsi ksi4zki zawiera materialy odnosz4ce sig bezpoSred-

nio do wspomnianej rocznicy; pokazuje Sciezki naukowe badaczy, kt6rzy juZ odeszli (lak

tw6rca i pierwszy kierownik Zakladu prof. Piotr Zbikowski) lub kt6rych drogi zawodowe

zaprowadzily do innych oSrodk6w akademickich w kraju, a takle tych, kt6rzy wsp6hworz4
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obecnie naukowy dorobek rzeszowskiej polonistyki. Pomieszczone w tomie dwa artykuly

mojego autorstwa (Literatura na lamach ,,Dziennikn Wileriskiego" z let 1805_1806 oraz Su-

lony literackie na Litwie w epoce porozbiorowej p795-1830J. Rekonesans) przynale2q

do jednego z najwalniejszych nurt6w moich zainteresowari badawczych koncentruj4cych sig

wok6l kultury literackiej na Litwie doby porozbiorowo-przedporvstaniowej. Om6wienie litte-

rari6w zawartych w wileriskim periodyku z pierwszego okresu jego ukazywania - dokonane

z uwzglgdnieniem kontekstu spoleczno-kulturowego Wilna owego czasu - pozwolilo stwier-

dzic, i2 pismo holdowalo nade wszystkim gustom klasycznym, przy czym nad tw6rczoSci4

oryginaln4 zdecydowan4 przewagg mialy tu tlumaczenia. Siggano gl6wnie do tradycji literac-

kiej grecko-rzymskiego antyku oraz po dorobek klasycyzmu francuskiego i angielskiego.

Obok tego pojawialy sig te2 teksty realizuj4ce wymogi poetyki sentymentalnej. Czasopismo

staralo sig tez upowszechnia6 wiedzg o literaturze poprzez publikacje pojedynczych recenzji,

przegl4d6w syntetycznych piSmiennictwa dawnego, rozpraw filologicznych czy informacji

o pisarzach obcych. Przepracowana wersja tej rozprawy wykorzystana zostala w ksi4zce sta-

nowi4cej osi4gnigcie habilitacyjne. Drugi z przywolanych artykul6w stanowi natomiast pr6bg

tozpoznania dzialalnoSci salon6w literackich na Litwie w epoce porozbiorowej. Poczyniony

rekonesans sklania do ostro2niejszego poslugiwania sig tym terminem, gdyz wigkszoSi tako-

wych spotkari miala raczej charakter towarzysko-rozrywkowy, a 6 literaturze rozmawiano

niejako ,,PrZy okazji". FunkcjE literackiego salonu przejmowaly re| coraz czgsciej np. ksig-

garnie (ksiggarnia Zawadzkiego w Wilnie), kawiarnie czy traktiernie, gdzie czgsto dyskuto-

wano tez o kwestiach literackich. Ich ogolna dostgpnoSi byla synonimem demokratyzmu

i egalitaryzmu. Nieco wigcej uwagi poSwigcilam zaprezentowaniu, bardzo SciSle powi4zane-

mu ze Srodowiskiem uniwersyteckim, salonu pani Salomei Becu - matki Juliusza Slowackie-

go, w kttlrym spotykala sig elita intelektualna 6wczesnego Wilna. Arlykul zwiencza konklu-

zja, i2 salony literackie (w tym takZe spotkania towarzyskie, na kt6rych dyskutowano o litera-

turze) odgrywaly wazn4 opiniotw6rczqrolg w 6wczesnym zyciu kulturalnym, dyktowaty literac-

k4 modg, ferowaly wyroki o dzielach i ich autorach; na ich gruncie Scieraly sig stare haslaznowymi,

a pocz4tkujqcy literaci zdobywali w nich czgstokroi pierwsze warsaatowe szli$,.

Istotne miejsce w moim dorobku naukowym zajmujq teZ dwie publikacje o charak-

terze edytorskim. Pomysl pierwszej z nich zrodzrl sig z relacji,,Mistrz -nczen". kiedy m6j

akademicki promotor - prof. Piotr Zbikowski przeszedl juz na emeryturg. Chc4c ocali6 pa-

migi o Profbsorze-dydaktyku, postanowilam opracowa6 jego wyklady kursowe z literatury

oSwiecenia, w ktorych uczestniczylarn najpierw jeszcze jako studentka filologii polskiej
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w Wy2szej Szkole Pedagogicznej, a nastgpnie jako pocz4tkuj4cy asystent w Zakladzie Litera-

tury Staropolskiej i Polskiego Oswiecenia, kierowanym wlaSnie przez melyj1cego juz dziS

prof. Zbikowskiego. Nagrane wyklady, po odpowiednim opracowaniu i autory zacji, ukazaly

sig w formie publikacji ksi4zkowej nakladem krakowskiego Wydawnictwa Naukowego Col-

legium Columbinum, pt. Horyzonty polskiego oiwiecenia (1740-1530). I(yklady z epoki (zal.

3, I C. 1). Cykl prelekcji zawarty w tym tomie obejmuje szerok4 panoramE czasowq, poczqw-

sz5' od lat czterdziestych wieku XVIII, kiedy to pojawiaj4 sig pierwsze, nieSmiale jeszcze,

zapowiedzi epoki oSwiecenia, po lata trzydzieste wieku XIX, gdy w swE dojrzalq fazg wkra-

cza romantyzm. CaloSc poprzedzona zostala wstgpem mojego autorstwa, w kt6rym przybli-

Zam biografig naukowE Profesora oraz gl6wne nurty jego zainteresowari badawczych.

Druga z kolei z ksiqzek edytorskich to poklosie moich prac i rozpoznan nad tw6rczo-

Sci4 wileriskiego poety Antoniego Goreckiego, zwiehczonych wydaniem w roku 2008 mono-

grafii pt. Droga na Parnas... Ot6Z publikacja ta od samego pocz4tku niejako ,,dopominala

sig" o dodatek 2r6dlowy, chocby w postaci aneksu, na kt6ry skladalby sig wyb6r najcelniej-

szych utwor6w autora Smierci zdrajcy ojczyzny. St4d pomysl na edycj g Wierszy wybranych

Antoniego Goreckiego (zal. 3, I C, 2) - tworcy zapomnianego, traktowanego czgstokrod

marginalnie, kt6rego jednak bogaty dorobek literacki (jest autorem dziesigciu tomik6w po-

etyckich) z calq pewnoSci4 zasluguje na uznanie w oczach czytelniczej publicznoSci. SpoSr6d

tej obfitei spuScizny, przy pomocy kryterium genologicznego, wybralam i wydzielilam cztery

bloki utwor6w: dumy i Spiewy historyczne, bajki, epigramaty oraz wiercze r62ne. Szczeg6lnie

cenne, bo przepojone czgstokroi osobistymi doSwiadczeniami wojennymi, s4 tutaj teksty

przynaleirre do dw6ch pierwszych z wymienionych grup. To wlaSnie one zyskaly Goreckie-

mu pochlebne miano poety narodowego. W poprzedzaj4cym antologig wstgpie przywolalam

skr6tow4 biografig autora oraz dokonalam og6lnej charakterystyki wyselekcjonowanych czte-

rech zespol6w jego wierszy.

W ramach wymienionych powy2ej prac badawcrych przeprowadzllarn \iczne kweren-

dy naukowe w archiwach i bibliotekach krajowych (Biblioteka Jagielloriska, Biblioteka Na-

ukowa PAU i PAN w Krakowie, Biblioteka Ksi4z4t Czartoryskich w Krakowie, Biblioteka

Narodowa w Warszawie. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Biblio-

teka Ossolineum we Wroclawiu) oraz zagranicznych (Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk

im. Wr6blewskich u'Wilnie, Biblioteka Uniwersytetu Wileriskiego, Biblioteka Polska w Pa-

ry|u).
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6. Omriwienie wsprilpracy z instytucjami, organizacjami, towarzystwami naukowy-

mi, dzialalnoSd popularyzatorska

Pocz4wszy od 2009 roku wziglam czynny udzial w 20 og6lnopolskich oraz migdzyna-

rodowych konferencjach naukowych. literaruroznawczych i interdyscyplinarnych (Lublin -
UMCS. Muzeum Lubelskie 2009; Katowice - US 2010; Krak6w-Nowy WiSnicz - UJ. Mu-

zeum ziemr wisnickiej 2010; Zakopane - IBL pAN, uS, ursw 2010; Lublin - UMCS,

Muzeum Lubelskie 2010; Lublin-Roman6w - UMCS. Muzeum Lubelskie 201 l: Warszawa -
Muzeum NiepodlegloSci 2011; Bialystok - UwB 2011 Slupsk - AP 2012; Rzeszow - UR

2012; Toruri - UMK 2012; Katowice - US ZO1Z; Dubiecko - US, IBL PAN 2013; Slupsk-

Swolowo - AP 2014; Jan6w Podlaski - US, IBL PAN 2014; Lublin - UMCS, Muzeum Lu-

belskie 2015 Sandomierz - US, IBL pAN 20t5; L6dz - uN,2016: Klewinowo - us, IBL

PAN 2016 Poznart - PTBnWO" UAM 2016 szczegolowe informacj e - zob. zal.3,ll). Obec-

nie biorg aktywny :udzial w pracach organizacyjnych przygotowujqcych do Ogolnopolskiej

Konferencji Naukowej pL. ,,Podkrtrpacie literackie na przestrzeni wiek6w", ktcira odbgdzie

sig w kwietniu 2018 roku, w Rzeszowie i PrzemySlu.

Jestem czlonkiem Polskiego Towarzystwa Badari nad Wiekiem Osiemnastym oraz

Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (zal. 3, IV, 1,2).lJczestniczg te?w pracach zespolo-

u'ych prowadzonych w ramach projektu NPRH Czytanie poet6u, polskiego ofwiecenia. Kra-

sicki - h"aruszewicz - Trembecki - Karpiriski 2013-2018. kierownik: prof. Bo2ena Mazurko-

wa, Uniwersytet Sl4ski w Katowicach(zal.3, III).

W ramach obchod6w jubileuszu 50-lecia polonistyki rzeszowskiej bylam organizato-

rem w1'kladu goScinnego dra hab. Tomasza Chachulskiego (prof'esora IBL PAN oraz UKSW

w Warszawie). ktory wyglosil na tg okolicznoS6 referat pr. Oiwieceni i clolwiadczenie poetyc-

kie czasdw saskich (marzec 2014 r.).

W 2015 roku, w ramach wsp6lpracy z instytucjami regionu, wsp6lprzygotowalam

tekst dyktanda (pt. O lileraturoznawsfwie nauczanym nie tylko ex cathedra) na VIII Jaroslaw-

skie Potyczki Ortograficzne. kt6re od kilku lat odbywaj4 sig pod patronatem naukowym Dy-

rekcji Instltutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Jaroslaw, 23.04.2015 r.).

Na okolicznoSi przypadaj4cego w roku 2016 jubileuszu 25-lecia istnienia Zakladu

Literatury Staropolskiej i Polskiego Oswiecenia, zktorymjestem zwi1zana od samego po-

cz4tku mojego zatrudnienia (1999 r.) w Wy2szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie

(od 2001 r. Uniwersytecie Rzeszowskim). bralam udzial w pracach organizacyjnych, przygo-

towuj4cych do uroczystego obchodu tej2e rocznicy Qa.2.2017 r.).
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W roku szkolnym 201612017 bylam czlonkiem j.,ry * XLVII Olimpiadzie Literatury

i lgzyka Polskiego (zawody II stopnia), organizowanej przez Instytut Badaf Literackich PAN

w Warszawie.

Caly czas biorg teZ aktywny udzial w dzialalnoSci Instytutu Filologii Polskiej, angaau-

j4c sig wr62noraki spos6b w prace o charakterze organizacyjno-administracyjnym, m.in.:

wielokrotnie bylam opiekunem rocznik6w student6w, zar6wno na studiach stacjonarnych jak

i niestacjonamych; przez wiele lat pelnilam funkcjg sekretarza Zakladu Literatury Staropol-

skiej i Polskiego Oswiecenia; bralam udzial w pracach Komisji Rekrutacyjnej; jestem wielo-

Ietnim czlonkiem Komisji Programowej IFP; aktywnie uczestniczylam w pracach nad wdro-

Zeniem w Instltucie Filologii Polskiej l)R zaloheri IGajowych Ram Kwalifikacji, opracowu-

j4c m.in. nowe wersje sylabus6w; wsp6lprzygotowywalam, opracowanEprzezjednostkg pro-

wadz4c4 studia dokumentacjg programu ksztalcenia, bior4c przy tymudzial w szkoleniu dla

pracownik6w UR na temat gl6wnych zalo2en KRK; w latach 2012-2016 bylam czlonkiem

Rady Wydzialu Filologicznego UR, jako przedstawiciel pracownik6w niesamodzielnych;

pelnilam r6wnie2 funkcjg koordynatora praktyk studenckich; aktywnie uczestniczylarn te|
w pracach przy wprowadzaniu danych do elektronicznego systemu ,,Wirtualna Uczelnia" UR

(szczeg6lowy wykaz dzialalnosci organizacyjno-administracyjnej zob. zal.3, v).
Wa2ne miejsce na polu mojej aktywnoSci zawodowej stanowi dydaktyka. Oprocz za-

jgi prowadzonych w macierzystym Instytucie Filologii Polskiej UR (wyklady kursoryczne

i monograficzne, iwiczenia, warsztaty, konwersatoria, seminarium licencjackie) w latach

2005-2010 pracowalam teL na stanowisku wykladowcy w Paristwowej Wyzszej Szkole Za-

wodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Obok zajEt, z zakresu literaturoznawstwa (wyklad kur-

soryczny i 6wiczenia z literatury staropolskiej) prowadzilan teL zajgcia na specjalnoSci ko-

munikacja medialna (media lokalne i Srodowiskowe). Poklosiem doSwiadczefr dydaktycznych

z ptowadzenia iwiczen z zak'resu literatury staropolskiej jest np. artykul metodyczny stano-

wi4cy propozycjg odczytania na lekcji jgzyka polskiego w liceum fragment6w Kroniki pol-

skiei Anonima tzw. Galla, w kontekScie kultury rycerskiej Sredniowiecza,ktory zostal opubli-

kowany na lamach ,,Zeszatow Kieleckich" (zob. zal.3,I D a, 8).

od 2008 roku wypromowalam 25 prac licencjackich(zal.3, vI a, b, c, d), gl6wnie

z zakresu literatury staropolskiej i oSwieceniowej. Ponadto bylam tezrecenzentem 9 prac ma-

gisterskich oraz 3l licencjackich.

7,{r'ru* 
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