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Recenzja rozprawy habilitacyjnej ,,Pi6rem i

lywym slowem". Dyskursy kulturowe

Aleksondro Dunino Borkowskiego oraz clorobku naukowego dr. Tadeusza
Potchlopka

w postqpowaniu habilitacyjnym z zakrersu nauk

humanistycznych w

dziedzi nie literatu roznawstwa

Dr Tadeusz P6tchtopek potqczony studiami
Rzeszowskim (wyrostym

i zatrudnieniem z Uniwersytetem

z Wy2szej Szkoty Pedagogicznej), zbratany z tradycjq

kulturowq i teralniejszoSciq bytej Galicji, akadernicki badacz

i

dydaktyk w

Rzeszowie, rodzinnie zwiqzany z Korczynq, wiele zrobit i czyni dla wsp6lnego dobra

matej ojczyzny. Tej du2ej dat siq poznai jako rzeterlny literaturoznawca, badacz
oSwietlajqcy

n

ieroz poz na ne rejony po lskiego pi6m ie rr n ictwa.

Dorobek naukowy wskazany we wniosku, wymownie dokumentuje 162norodnoSi

naukowej dziatalnoSci dr. Tadeusza Polchtopka. Prcdqza ona trzema nurtami

i

obejmuje:

w tym dwie monograf ie autorskie, jedna monografia
wsp6tredagowana; artykuty i rozprawy: 16 opub,likowanych w czasopismach
publikacje,

naukowych, 23 w monografiach zbiorowych,

.3

po rer:enzjach skierowane do druku

w 2019 r.;

- wystqpienia

na konferencjach naukowych, w tym na 14. miqdzynarodowych,

1-2.

o96l nopolskich, na jed nej specja listycznej;

-

uczestnictwo w pracach dwoch towarzystw naukowych.
Okres dokonari po doktorskich otwiera graniczna ks;iq2ka Rod Zoilow i publicznoiC.

Recepcjo tworczoici Aleksandro Fredry (Rzesz6w 2012), bqdqca wersjq rozprawy

doktorskiej napisanej pod promotorskq opiekq Czestawa Ktaka, przychylnie
ocenionej przez recenzent6w: Mieczystawa Inglota

i

Krzysztofa Dmitruka;

monografia ta przynalezy obecnie do podstawowyrsh opracowari poSwiqconych

2

Aleksandrowi Fredrze. Mieszkaniec Korczyny r6wnirez w dalszej pracy naukowej
pozostat wierny o2enionemu w Korczynie konrediopisarzowi. Z czterech artykutow

mu poSwiqconych za szczeg6lnie wazne wypada uzna6 prace: Legendo Fredry
(Wykoz pubtikacji..,, s.

7, poz. 2l)

oraz Fredro na lekciach iqzyko polskiego a

edukacja regionolna w gimnozium, (Wykoz publikocii'..., s.3, poz.13)

-

znajdujemy

w nich charakterystyczne potqczenie statej syrnpatii clla autora Zemsty z dydaktykq
i

praktyka szkolnq. Ten przywotany wtaSnie dziiat prac'fadeusza Potchlopka stanowi

jeden z dw6ch wyro2niajqcych siq w jego dorobkur statych obszar6w naukowej

eksploracji

problematykq dydaktyki li prakltyki szkolnej podjql

w

13.

co zrozumiate, jest wSr6rJ prac opublikowanych w
naukowych i zbiorowych rnonogriafiach, wypowiedzl, kt6rych

artykutach. Wiqcej,
czasopismach

podmiotem jest najwazniejsza w po doktorskiej optyce badawczej postad Aleksandra Dunina Borkowskiego: 17 artykutow

i rozpraw. Zwraca uwagq

osobowe ukierunkowanie badaf Tadeusza Potchtopka. Poza Borkowskim
cztery prace po6wiqcit Fredrze, dwie Polowi, jedrrq Mitoszowi. lch wszystkich
lqczy to, ze sqtw6rcami spoza kulturowegcr igeog;raficznego centrum: z Litwy

i

zwlaszcza z Galicji. Dziewiqtnastowieczna Galicja: kulturowa, pisarska,
polityczna, jest niezmienne badaczowi najblizsza; do 24. uwzglqdnionych
powy2ej pozycji ,,osobowych" nalezy dodai dwie prace, w ktorych
przedmiotem rozwazari jest spoteczno56: irrteligerrcka (Wykoz publikocii..., s, 5,
poz. 10) oraz literacka (Wykoz publikocii..., s.5, poz. 11).

Kiedy autor ksiq2ki, bqdqcej podstawq wnioslrru habilitacyjnego, rozpoczql
pracq, uczynit to energicznie i w petnym wvmiarzr: zobowiqzan, jakich wymaga

literaturoznawcza monografia. Lista ro;rpraw
Leszkowi Borkowskiego, wypreparowana

tz

i

artykut6w poSwiqconych

Wykozu publikocji..., zbie2na

jest

z

zestawieniem prac skupionych w alfabetycznej Btibliografii przedmiotowej pod
nazwiskiem:Tadeusz Potchtopek. Nie dziwi, 2e autor monografii wiedzie prym

w literaturze przedmiotu,

Swiadczy natomiast

o rzetelnym jego trudzie

na

przedpolu dzieta. Bardziej istotne od pryrnatu l-tabilitanta jest to, 2e wSrod

kilkuset 162norakich pozycji zgromadzorrych w' Bibliogrofii przedmiotowej:
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polemik

i

wzmianek

za 2ycia Aleksandra

Borkowskiego, nekrologow,

w pamiqtnikaclr i kronikarskich zapisach, w
przyczyn ka rskiej ga la nterii literatu ro znaw<:zei, skon kretyzowa nych
problemowo opracowaniach, biogramach i artykutach hastowychl

wspominek, przywolaf

odnajdujemy jeszcze i tylko szesnascie podmiotor,vych artykutow i opracowari

(pomijam hastowe kompendia),

z nazwiskiem

ktorego5

z dw6ch braci

Borkowskich w tYtule.
Wielu z nas, startujqc naukowo, miato moze nie tyle mistrz6w, co mentor6w. W

todzi byt nim przed p6twieczem w uniwersyteckiej polonistyce Zdzistaw
Skwarczyfski. M6j promotor, magisterski i doktorski, 2ywo interesowaf siq
Borkowskimi (zwlaszcza mtodszym, Aleksandr,em),

totez naktaniai

nas,

bezskutecznie, do zajqcia siq ich dorobkiem, Warto nadmienii, ze katedra, ktorq w

owym czasie kierowat Skwarczyriski nosita za<lziwiajqce miano: Literatury
O6wiecenia, Pozytywizmu i Mlodej Polski. Je2eli romantyzm godzien byt uwagi , to

tylko ten spod znaku wojujqcej z po powstaniowym lojalizmem irredenty' W
podmiotowych szesnastu tekstach, wspomnianych powy2ej, dwa artykuty: Marii
Jasiriskiej

i Krystyny Walickiej, znalazly miejsce w ,,Pracach Polonislycznych",

z

ktorymi redaktorsko zwiqzany byt Zdzislaw Skwarczy'r{ski. Ja za| po latach spotykam
siq Aleksandrem Borkowskim,zczego Profesor byfby niewqtpliwie rad.

O ile Bibtiogrofio przedmiotowo jest skrupulatnym rejestrem napotkanych przez
badacza wszelkich zaistnieri Aleksandra Borkowskiego

w pi6miennictwie XIX-XXI

wieku i swym faktograficznym zasiqgiem kilkakrotnie przewyzsza zas6b danych
zawartych

w starym i nowym ,,Korbucie" oraz Downych pisarzach pctlskich.", to

Bibtiografio podmiotowo posiada inny ciqzar gatunkowy. Jest bowiem, co nalezy

z

naciskiem podkreSlii, poznawczo odkrywcza: nie tylko wielce doposaza zawartoSc

podmiotowych zestawief

w

bibliograficznych kompendiach, ale buduje nowA

l Jednolitv, wylqcznie nazwiskowo-alfabetyczny uklad Bibliografii przedmiotowei,

niej interesujqcy teren z
ciekawymi znaleziskami; anonimowy rqkopis zaskakujqcy tytulem: Dokument do biogrofii Tomaszq Kulczyckiego
krewco, doprowadza do wydawcy,,Dziennika m6d paryskich" (1840-1848), pisma, kt6re Borkowski uczynit trybunq
swych pi6mienniczych wystqPien.

czYni z

4

postai rzeczy. Materiat zebrany przez Tadeusza Potchtopka, do tego w istotnej
czq6ci odnaleziony, usystematyzowat autor monografii, rozmieszczajqc spuSciznq

Aleksandra Borkowskiego

w

dziewiqciu dziatach: Poezjo, Proza, f:elietony,

Publicystyko polityczno, Mowy sejmowe, Estetyko, Krytyko literocka

Teksty roine. Dorobek pisarski Borkowskiego zestawiony

w

i

teotralno,
Bibliogrofii

podmiotowej, o wiele bogatszy ni2 znany do tej pory, sklasyfikowany w
dodatkowych formach wypowiedzi, nie jest dzisiaj w pelni dostqpny. Rozptywanie

siQ (,,erozjq") spuScizny Borkowskiego opisat monografista

w jednym z

nie

tytutowanych czton6w Wprowadzeniq (podzielonego na segmenty znakiem: ***),
w kt6rym przedstawit stan badari dorobku autora Porafioriszczyzny.

W

przygotowanym

dla wniosku

habilitacyjnego om6wieniu monografii

(Autoreferacie) Tadeusz P6tchtopek nie ujqt tematyki Wprowodzenio i przystqpit od
razu do precyzyjnego opisu zawartoSci poszczeg6lnych rozdziat6w. Ale znaczenie

tej czqSci monografiijest istotne

- autor bowiem

wskazat i okreSlit gt6wne powody,

kt6re sktaniai powinny do analizy puScizny Aleksandra Dunina Borkowskiego.

Sq

to:

wieloletnia 162noraka aktywno56 (nie tylko literacka); przynale2no:i6 do
romantyzmu rozumianego jako projekt kulturowy; dyskursywny charakter
dorobku (jest praktykq komunikacyjnq, ,,realizowanq

w

r6znych formach

i

za

pomocE odmiennych narzgdzi" (s. 18); ogromna puScizna pisarska zostata
rozpoznana

w

skromnym, przypadkowym zakresie. Zwraca uwagq, 2e do

monografii nie zostata wprowadzona biografia Aleksandra Borkowskiego. Moze nie
dlatego, 2e zapoznai siq z niq tatwo

wyobra2ony odbiorca wywodu

w kilku w podstawowych

kompendiach,

to dla autora fachowiec o

kompetencjach. Zasadnicza przyczyna, jak sqdzq, lezy

historyczno-kulturowy wywod nie ustawia

w

tych

a

samych

w tym, ze prowadzqcy

centrum losow osobniczych

wtaSciciel nazwiska to przede wszystkim pozbawiony fizycznoSci nosiciel i realizator

okre6lonych idei.
Po Wprowqdzeniu wkraczamy w obszar rozbudowanego przeglqdu roznych form

aktywno5ci Borkowskiego, pisarza, m6wcy, krytyka literackiego

i teatralnego,

ideologa, promotora inicjatyw kulturalnych, czotowej postaci w po listopadowym
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zyciu umystowym Galicji. Uwazne zapoznanie siq z przedstawionq w Sprsie treici

problemowq strukturq analizy dyskursu Borkowskiego przekonuje

o

nalezytej

kompetencji autora monografii. Uktad zaplanowanego wywodu jest przekonujqcy,

wysoce racjonalny, co kaze siq spodziewad warto6ciowych naukowo rezultat6w
opisu dokonari autora Porofiariszczyzny.

Korpus analityczny monografii tworzy piq6 obszernych rozdzial6w. l-e z kolei
podzielone zostaty na uzasadnione ich problematykq tematyczne podrozdziaty, od

trzech do szeSciu w rozdziale, W sumie autor monografii wyznaczyt dwadzie6cia
sze56 punkt6w obserwacyjnych, okalajqcych

Borkowski z mySlq

teren prac, kt6re podejmowat

o kulturowym przeformatowaniu nieelitarnej spotecznoSci

wedle zasad romantycznej irredenty.

Monografiq otwiera rozdzial dotyczqcy dyskursu Borkowskiego z perspektywy

komunikacji literackiej. Kolejno opisane zostaty strategie komunikar:yjne (po
doprecyzowaniu terminu,,strategia"), formy upowszechniania dyskursu (po

przyjqciu konkretnej definicji ,,strategii"), oraz jgzyk

i styl wypowiedzi

dyskursywnych. Pierwszorzqdne znaczenie dla charakterystyki cato6ci wypowiedzi
Borkowskiego ma bezsprzecznie rekonstrukcja strategii oraz form dyskursu, bez

niej nakre6lony obraz pozbawiony bytby ram. Sumujqc wnioski wynikajqce
dokonanej analizy, stwierdza autor,

2e

istotq politycznego, literackiego

spotecznego dyskursu Borkowskiego byta romantyczna wiara,
przeobrazi6 kulturq

tak, aby stanowita trwaty fundament dla

z
i

2e mozna

obywatelskiej

tozsamoSci.
Rozdziat drugi po5wiqcony zostat podstawowej kwestii

Borkowskiego

-

w poglqdach Aleksandra

antynomii: ldee a sztukq (literatura, malarstwo, dramaturgia).

Kolejne podrozdziaty przynoszq sumiennq dokumentacjq dyskursu Borkowskiego
ukierunkowanego na formowanie narodowego ksztattu gtownych dziedzin,,sztuki".
Tadeusz Potchto pe k chqtn ie korzysta z przytocze 6, wyra ziScie i I ustrujqcych wa rstwy

merytorycznq

i

emocjonalnq tekstow Borkowskiego.

,,Umnictwo" ortystyczne,

ton

W pierwszy

wypowiedzi Borkowskiego

poclrozdziale:

jest w

miarq

zr6wnowa2ony, ale w nastqpnym, poswiqconym Poezji temperatura emocji bliska

6

jest wrzeniu. Kwestia kondycji i rokowafi galicyjskiego rymotworstwa jest
Borkowskiego szczeg6lnie wazna,
,,umniczej". Seria oskar2eri

,,ulegtych" fiak

w

dla

bo stan rzeczy jest karykaturq literatury

i ostrzezeri,

diagnoz i prognoz dotyczy juz nic' poetow

w pamiqi

rozdziale pierwszym), ale byle jakich. Zapadajq

cytowane przez monografistq sentencjonalne frazy

w rodzaju '. ,,przYczepianie

poezji" (109). Powodem tego,
rym6w do pokrajanej prozy kaleczy proze,ale nie robi
ze ,,rym6w wiqcej ni2 Smiecia" (a i Same ,,bazgraniny" fizycznie nimi siq stanq)jest
degrengolada: ,,kogo tylko wydalono ze szk6t jak osta, kto tylko miat wstrqt do pracy

i nie wiedzial, do czego siq wziq6. (..,) rzucat siq jak glodny wilk na literaturq, pisat

poematy

i powieSci" (108, IO7\. W nastqpnych podrozdzialach, emocjonalnie

spokojniejszych, przedmiotem analizy stata siq pisarska i organizacyjna aktywno56

ta dotyczy, w kolejnych partiach wywodu: powinnoSci
(lI2) wobec,,nieelitarnych odbiorc6w" $lal; miejsca i roli

Borkowskiego. Analiza
,,powie6ciopisarstwa"

krytyki i ,,edukacji" teatralnej Borkowskiego, gt6wnie na famach ,,Dziennika Mod
paryskich"; poczynari inicjatora Towarzystwa Mito5nikow Sztuk Piqknych w

promowaniu

i

popularyzowaniu narodowego malarstwa; odbioru inicjatyw

programowych iorganizacyjnych Borkowskiego, personalnych konfliktow i uwikiari.
Rozdziat trzeci wprowadza nas

w problematykq, ktorej narodziny

zbiegty siq

z

utratq bytu paristwowego, a popularno6i na ziemiach polskich rosta w aurze
niepowod zen zrywow i ruchow niepodlegto6ciowych w latach 1831, 1846, 1848'
Chodzi

o ,,projekt stowianofilskiego braterstwa lud6w" (I57), ktorego mySlowq

inspiracjq, jak przypomina autor monografii, byty idee Herdera zawarte w szkicu

Ludy slowionskie

pokongresowej.
uwzglqdnieniem

i rozwijane przez epigon6w w epoce
Tadeusz Potchtopek w sposob nadzwyczaj sumienny, z
r6znych perspektyw oglqdu, dokumentuje i wykorzystuje w
(I7gI), propagowane

analizie zto2one zaplecze idei panslawistycznych, kt6re ulegaty uproszczeniom

sptycaniu

w

latach aktywno6ci dyskursywnej Borkowskiego.

wielostronnego naSwietlenia problematyki stowianofilstwa
stycznych otrzymaliSmy odkrywczE, poszerzajqcq siq

i

W

efekcie

poglqd6w

w kolejnych

i

z

nim

podrozdziatach

panoramq projektu stowianofilskiego: od przywolania kwestii o96lnyc,:h, poprzez
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opis Antynomii kulturowych, przebieg dokonujqcej siq Destrukcji dwukulturowoici,

przejaw6w tolerancji w aspektach jqzyka

i

poczucia to2samo:5ci, po Panslawizm.

Rozdzial wief czy analiza dyskursu Borkowskiego

w t<o11ets;ie kontakcie styku

z

dyskursem stowianofilskim rozwijajqcym siq na ziemiach pod rzqdamicars;kiej Rosji
i CK

Austrii.

Jak

w poprzednich rozdziatach, i w rozdziale czwartym'. Romantyczno wolnolc,

tematyczne podrozdziaty poprzedza nietytutowane,,wprowadzenie", zawierajqce
chronologizowany rys o96lny wolno5ciowego dyskursu Aleksandra Borkowskiego.

W pierwszym podrozdziale: Ogroniczenio wolnoici slowa, w kt6rym znajdujemy
opis borykania siq Borkowskiego z szykanami administracyjnymi i z cenzurq,
zaskakuje nas osadzenie toczonych potyczek

publikacji

i

w

przedstawieniu przebiegu jego

projekt6w wydawniczych. Ciekawe

i

odkrywcze jest wydobycie

,,podstqp6w" edytorskich Borkowskiego, Swiadczqcych o ,,sprawno6ci pisarskiej

komunikacyjnej autora Porofionszczyzny'' (215).

W

i

kolejnym podrozdziale:

Romontyzm i rewolucjo, uwaga badacza skupita siq na konsekwencjach wydarzeri

wiederiskich z marca 1848 roku: ,,zdymisjonowanie Metternicha oznaczato kres

pokongresowej formacji Europy" (22r). wystqpienia sejmowe (dwa tomy
sprawozdan) oraz artykuty drukowane

we Lwowie i w Poznaniu wyznaczaty

szczytowy okres ekspansji dyskursu ,,doktrynera romantyzmu" (223). Religijny
aspekt poglqdow wolnoSciowych Borkowskiego stanowi przedmiot wyktadni w
podrozdziale trzecim. Uwazat Borkowski, ze ,,r62nice religijne powstaty jako
narzqdzia niewolenia lud6w" (228). Po 1848 roku pozostawat

w

konsekwentnej

polemice z ultramontanizmem, odstaniat nieuctwo i pr6zniactwo 2ycia zakonnego,

odrzucat przypisywane mu ateuszostwo. Podrozdziat czwarty uaktywnia nas
antynomicznym tytutem: Arystokracjo obywotelsko. Tadeusz P6tchtopek wnikliwie

analizuje poszczeg6lne elementy ,,antyarystokratycznej narracji Borkowskiego"
(238). Z powodu wagi i statoSci konfliktu z ,,nowqarystokracjq" rozpoznanie autora

monografiijest szczeg6lnie poznawczo wartoSciowe. Swojq wymowQ ma dokonane
,,po drodze",w przypisie 1462.,wyliczenie Iicznych obowiqzk6w Borkowskiego, jako

zarzqdcy klucza posiadto6ci stryja, Stanistawa Borkowskiego; 10-letnia

B

korespondencja z C.K. szambelanem jest bezpo6rednim Swiadectwem zetkniqcia

autora Porofionszczyzny z umystowo6ciq galicyjskich nuworyszy i dworskq kulturq.
Osobny fragment po5wiqcit monografista instytucji kontrakt6w sprzyjajqcych
gruntowa niu loja listycznej postawy,,ga licyjskich nobilat 6w"2, po

podrozdziatem sz6stym

(i ostatnim):

za

poznaniu siq

Poloryzacja poglqd6w, mo2na gznai,

z

2e

niedopowiedziany tytut fiakich? gdzie?) odnosi do zmiennego chronologicznie

i

Srodowiskowo odbioru poczynari Borkowskiego. Oswietlony zostaje jego konflikt

z

lojalistycznq ,,koteriq petersburskq" (255)
Srodowisk emigracyjnych. Jego poglqdy

i

i

konserwatystami oraz aprobata

dyskurs zyskiwaty przychylnosi w

,,liberalnej Wielkopolsce" (257). Dyskredytowat Borkowskiego ultramontanizm.
Hierarchia ko:icielna i ultrakatolicy postrzegali dziatalno6i Borkowskiego jako state

zagrozenie, Kodcowy fragment podrozdziatu przybli2a nam edytorskq drogq
Porafionszczyzny i 16znoraki odbior dzieta,

W rozdziale piqtym,

zamykajEcym monografiq, zapowiedziana zostata analiza

wortoici republikonskich. I tutaj, jak poprzednio, opis tematyczny
niesygnowane,,wprowadzenie", znajdujemy

w

nim wnikliwe

poprzedza

naszkicowanie

sytuacji polityczno-ustrojowej w po kongresowej Europie, a potem zarys ewolucji

postaw oraz artystycznych przymierzy
Aleksandrem Borkowskim

w Srodowisku galicyjskich

w roli gt6wnej. W podrozdziale

pierwszy plan trafita walka Borkowskiego o jqzyk

literat6w,

z

Demokratyzacjo na

polski w

dwujqzycznej Galicji. Uporczywe starania, aby jezyk polski

administracyjnie

byt

urzqdowym,

prowadzif przy petnej aprobacie dla etnicznej postaci spotecznoSci galicyjskiej. W
kolejnym podrozdziale: Edukocja kobief, autor monografii nie ograniczyt siq do
okre:ilenia poglqd6w Borkowskiego na temat o6wiaty, przypomniat te2 jego opinie
dotyczqce spotecznie wa2nej roli kobiet w matzeristwie i w zyciu publicznym. W
mySl przyjqtej

liniiwywodu nastqpny podrozdziat poSwiqcit monografista Oiwiqcie

politycznei. Wyeksponowai atakowanv przez Borkowskiego ,,pozorny patriolyzm"

-

Fraza: ,,ubrdana lepszodi rodowa opierajqca siq na przywiaszczeniach", dziwnie wsp6lbrzmi
Ziemiqhstwq Kajetana Kolmiana, konserwatysty wszak z zupelnie innej epoki.

z

jednq gl6wnych tez

9

(2S9), przypon'lniat inrpetycznE,jqzykowo iwietnq, krytykq karykaturalnej oSwiaty,

by na ko6cu zajqc siq naczelnq dla Borkowskiego ,,ideq oSwiaty demokratyzujqcej

spoteczeristwo" (2g2).

W

podrozclziale czwartym tematem

jest

Polityczny

pragmatyzm, Wydobyte zostaty te nrySli i hasla Borkowskiego, kt6rych bazq byt
,,rozsqrJny patriotyzm", stanowiqcy przeciwwagq

dla,,polityki stariczykowskiej"

(2g4) ,,ugodowc6w galicyjsl<ich" (295), zaktadajqcej wystuzenie niepodlegtoSci
siu2alstwem. W wyjqtkowo obszernym podrozdziale Cywilizocia rownoSci, autor
rnonografil starannie przeSleclzif zapoznawanie siQ Borkowskiego z filozofiq
jego aktywnoSci
weclyjskq, przenikajqcq dyskurs Borkowskiego w finalnym etapie
pisarskiej. Zaczqto siq od studi6ru

vrr KrrSlewcu,

w kt6rym Borkowski

upadku powstania, poSwiqconych sanskrytowi

i

zrralazt siq po

literaturze staroincil'jskiej.

Doktadna analiza, ktclrq wykonat Tadeusz Pofclriopek, jest cennym naukowo
rozpoznaniem propozycji galicyjskiego ideologa

i my$liciela, projektu, ktorego

zrealizowanie miato spoworlowai ,,rozkwit wolrro6ci" (309) w przeformatowanej

l<ulturowo Europie. Wspalczesne pisarzowi sqdy krytyczne (podrozdziat szosty,

ostatni) jest

w istocie zbudowanym z

wysitkom i dokona nio m Aleksa

nd

przytoczen oddanierr sprawiedliwoSci

ra Borkowsl<iegc.

Narracja autora w catej ksiqzce biegnie clwutorowo. Obfito6i ifunkc.iq przyiiis6rnr,

w iloSci 1869., wypada uznai za istotny wyro2nik prowadzonego przez Tadeusza
potchtopka r,vywodu. Ciqgta numeracja staje

przygotowanych

do

siq ostatnio porvszechna w ksiqZkach

awansu zawodovrego,

i ma swoje zalety: Upraszcza
i

korzystajqcym z Pra

aclresowe wskazanie prz-ypisu, ale

pomytek ko

go edytora w trakcie dokonyvuanych zmian w ogi'omnym

stwarza zagro2enie

rzygotowanej monografii autor moie

a2

itowanie" dla swych stwierdzeri i sqdow.

Doda6odraT-Una|e\y,2eprzypisyloka|izacyineniesqjedynymi|ubchoiby
najczqstszymi, co obecnie pr6buje siq naizucid w interesie dbhumanizacji i w imiq
nagiqcia opracowari literaturoznawczyc

naukach elcsperymentalnych.

W mbn

przypisy rozbudowane, Iozciqgajqce siq

10

one wyw6d3. Uznajq to za istotny walor
pracy, bowiem przypisy stanowiq, moim zdaniem, fundament narracji

stronicy; wielokrotnie wspomagajq

historycznoliterackich. Sq tym, co rodzi ufno6i czytelnikow i czyni wiarygodnym
rozpoznanie, kt6re dokonuje siq w ciqgu wsp6tbie2nym: nad kreskq i pod niq.

Monografiq wzbogaca Aneks

-

nowatorski, ciekawy

i

funkcjonalny. Autor

zgromadzit w nim i sklasyfikowat frazeologizmy Aleksandra Dunina Borkowskiego,

Jest ich duzo (cho6 to zapewne wyb6r), pogrupowano je

publiczno

(to zbior najobszerniejszy), Morolnoii,

w

dziatach'. Przestrzeh

Literqturq,

Sentencje.

Monografista zastosowat uktad tabelaryczny, pod tytutami dziatow nastqpujq trzy

kolumny: hasto, cytat, lokalizacja. Walory dokonanej rekonstrukcji sq nie do
przecenienia: otrzymaliSmy wglqd w esencjq merytorycznq dyskursu Borkowskiego

i

mozliwoSi zasmakowania jego specyficznego, dosadnego jqzyka. Warto66

poznawcza zestawienia

jest oczywista i

bezdyskusyjna.

Warto

zauwa|yQ

przyktadowo, ze najwiqcej ,,frazeologizm6w" skupito siq wokot,,lojalnoSci" i to nie
tylko w dziale Przestrzeri publiczna. Pod hastem: lojolizm znajdujemy 40fraz, i dalej:
,,lojali6ci"

-t3,,,lojalni dziennikarze"

-tI,

,,prasa lojalna"

- 8, ,,poeta lojalny" - 6;w

sumie 72 przytoczenia.

Co by byto, gdyby ten sam zabieg objqt, na przyktad: dyskurs Maurycego
Mochnackiego, Adolfa Nowaczyriskiego ... ? (przepraszam za chwilq stabo6ci).
lndeks osob

w monografii Tadeusza P6tchtopka, liczqcy kilkaset pozycji, przede

wszystkim dokumentuje rzetelno56 wykonania monografii, mimochodem
odstaniajqc naukowo-personalne

wybory.

Czytanie go

z ukierunkowaniem

na

kryteria doboru badaczy, kt6rzy wspomagali autora swymi pracami, sitq rzeczy
prowadzi do zauwazenia wymownych nieobecno6ci. Przypuszczam, 2e brak w
indeksie pewnych nazwisk jest wyrazem poglqdow autora na ternat rangi

3

Charakterystyczny przyktad: autor zrezygnowat

z

zaprezentowania

w

monografii biografii

i

Aleksandra

Borkowskiego, ale kiedy potrzeba informacji 2yciorysowej wynikata z analizy w tekdcie gt6wnym, wprowadzat jq do
obszernego przypisu (chocby przypisy 472,949,1097, 1440, t462l,.

TI
znaczenia okre6lonych zjawisk literacko-kulturowych,

ktore w

pracach

,,wykluczonych" przez niego badaczy zyskaty kwestionowanE nadreprezentacjq,
Pozwolq sobie wroci6 (intencje siq ujawniq) do analitycznej czq5ci monografii, do

nie przywotanego jeszcze Zokonczeniq. Autor w klarownym
wywodzie zawarl wnioskiwynikajqce

z analizy dyskursu

i esencjonalnym

Aleksandra Borkowskiego,

Pierwsze zdania odnoszq siq do dyskursu jako takiego, ale mo2na

je ewidentnie

odnieS6 do dyskursu autora monografii.
,,Wsp6lczesne kryteria oceny tekstu jako klasy zdarzen komunikacyjnych obejmujq zar6wno

przedmiot dyskursu (zakres tematyczny), jego funkcjq, jak i kontekst. W takim ujqcie kazdy tekst

jest typem zachowania jqzykowego, dlatego <<powinien by6 odpowiedni wzglqdem sytuacji
uzycia oraz efektu, jaki wywotal>>"

.

Analiza dokonana przez Tadeusza Potchtopka mie6ci siQ w kryteriach

i jest

,,odpowiednia". Zqkortczenie za6 precyzyjnie sumuje jej konkluzje.

***
Poddany ocenie dorobek naukowy Tadeusza Potchtopka jednoznacznie dowodzi

godnych wyr62nienia kompetencji literaturoznawczych oraz wysokich kwalifikacji

warsztatowych. Monografia przedstawiona

jako podstawa postqpowania

habilitacyjnego jest opracowaniem wysokiej klasy, owocem dobrze przyswojonej
szerokiej wiedzy, perfekcyjnej organizacji

i logiki wywodu, jasnej 6wiadomo6ci w

petni zrealizowanych cel6w poznawczych. Monografia ,,Piorem i 2ywym slowem".
Dyskursy kulturowe Aleksondrq Dunino Borkowskiego slanowi cenny wktad do

zasobu literaturoznawstwa analizujqcego procesy ideowo-literackie

w Galicji w

dobie po powstaniowej oraz ruch6w 1846 i 1848 roku. Dzieto Tadeusza Potchtopka
posiada wszelkie dane, aby sta6 siq inspiracjq dla badaczy, kt6rzy zdecydujq siq

podjq6 problematykq pi5miennictwa galicyjskiego, waznego regionu

po

rozbiorowej Polski.
Biorqc pod uwagq przedstawione opinie, wyra2am przekonanie, 2e dorobek

i

aktywnoS6 naukowa dr. Tadeusza P6tchtopka spetniajq warunki wskazane w
artykule 16. IJstowy o stopnioch noukowych itytule noukowym (...).2 satysfakcjq
popieram wniosek

o

przvznanie dr. Tadeuszowi P6tchtopkowi stopnia doktora

T2

habilitowanego w dziedzinie
literaturoznawstwo.

nauk

humanistycznych,

w

dyscyplinie

