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Recenzja osi4gnigd Pani dr Agaty Paliwody ubiegaj4cej sig
o nadanie stopnia doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
wykonana na
zlecenie DziekanaWydzialu HumanistycznegoUniwersytetu
Rzeszowskiego, dr. hab. Zenona
Ohoga, prof. UR

1.
Pani

z dnia 19 kwietnia

2017 r.

Najwa2niejsze fakty z zyciorysuzawodowego Kandydatki

dr

jest absolwentk4 Wydzialu Filologicznego Wy2szej Szkoly
Pedagogicznej w Rzeszowie. z tq rJczeIniE zwrEzaLa cale swoje
2ycie zawodowe, pracuj4c
Agata Paliwoda

najpierw (od 1988 roku, w kt6rym uzyskalatytul magistra filologii polskiej)
na stanowisku
asystenta staZysty, potem asystenta, adiunkta, a nastgpnie
od 2015 roku do dzisiaj

- na
stanowisku starszego wykladowcy. Doktorat, poSwigcony tw6rczoSci
Sergiusza piaseckiego i
napisany pod opiek4 prof. dr hab. Stanislawa Ulias za, obroni1anamacierzystej
Uczelni.
Tak silny zwi4zek zrJczelniq, jaki charakt eryzuje Habilitantkg, jest
niezwykle cenny dowodzi stalosci zainteresowari naukowych i praktykowanych metodologii
(szk6l)
badawczych, sygnalizuje wigZ z miejscem

i

ludimi, poczucie lojalnoSci

sprawy macierzystej jednostki, co owocowa6 powinno intensyvvn4
dzialalnosci4 dydaktycznEorazpopularyzatorsk4.

wlasne zaangaaowanie

w

i

i

zaangu2owanie

w

szeroko zakrojon4

swoim autoreferacie Habilitantk aukazuje

w

proces ksztalcenia student6w, prezentuj4c typ i problematykg
prowadzonych zajg('. Sama jednak przyznaje, 2e dzialalnoSi
populary zatorska

,,stanowi

niewielki margines [...] zasadni czej pracy naukowej" (Zal. Nr 5,
s. 2).
Silny zwi4zekbadacza zrJczelniL, prScz ewidentnych i obustronnych
korzysci, rodzic
te2mo2e zagtoaenie pewnej ,,wsobnoSc

i"

prowadzonych prze zniego dzialafi,zbytniej ulegloSci

wobec odziedziczonych wzor6w oraz pewnego

A

ogran iczenia zakresu

i

tematyki pracy

naukowei ' Habilitantk amiaNasposobnoSd, by unikn4 6 zar*niEcia
w zakreslonych przez swoich
uniwersyteckich mistrz6w granicach. W latach 2010 201r przebywalana
stazu naukowym w
-

zardadzie Literatury wsp6lczesnej Instytutu Nauk

opackiego na Uniwersytecie Sl4skim,
zainteresowari badawczych, konfrontacii

co z

o

Literaturze polskiej

im. Ireneusza

do poszerzenia
sposobami czylania i my6lenia o

pewnosci4 byLo okazjE

z odmiennymi

literaturze, atakze do poznania nowych praktyk pisania.
rrzeczywikcie, dominuj 4cawokresie

pisania doktoratu, niezwykle atrakcyjna metodologia
,,kresowa,,, zreszt4 znakomicie
przyswojona, zostala przez Habilitantkg wzbogacona
o nowe pomysly i obszary badawcze,
wsr6d kt6rych naleay v'ryr62ni6 literaturg emigracyjn q, zwLaszcza posta1
Danuty Ireny
Bierikowskiei, zwrotw strong poezjiwsp6lczesnej, temat doSwiadczeri
wojennych.
Jednym z podstawolvych problem6w, wyznaczaj4cych
krqg zainteresowari badawczych
Habilitantki, iest zwiqzek tw6rczosci z biografiq, zakres i wszelkie
niuanse wzajemnych
oddzialywan2ycia i litery' Nic te2 dziwnego, 2e za gl6wny
cel swoich poszukiwari obrala
lekturg tw6rczoSci pisaruy okreSlaj4cych sig w poczuciu
wydziedziczenia,braku zakorzenienia,
granicznoSci egzystencji, zapisuj4cych w swoich
utworach najbardziejdotkliwe doSwiadczenia

2yciowe.

2'

ocena osi4gnigcia naukowego, wymienionego w Art. 16
Ustawy z dnra 14 marca2003
r' o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki
(Dz' U ' Nr 65, poz. 595, z pofun. zm.) (znowelizowanej
w 20rl r.) orazpozostalego
opublikowanego dorobku naukowego, a takke na podstawie
ROZpORZ,4DZENIA

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2sze go z dnia 1 wrzesnia
20rr r.w sprawie kryteri6w
oceny osi4gnigd osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia
doktora habilitowanego Dz. U.
nr 196,poz' 1165, kt6rym jest wskazanaprzezHabilitantkg publikacj
a,,Swoja i obca,,.
Tw 6r c z o i t I it er acka D anuty Ir eny B ie rikow
s ki ej, Rzesz6w 20 | 5 .
Ksi4Zka jest wynikiem prowadzonych od

kilku lat badart

nad. tworczosci4 Biefkowskiej, co
potwierdza nota biblio grafrczna. Wskazuje ona
na fakt wykor zystaniaw pracy publikowanych
wczesniej, w latach 20rl _ 2013,ftzechartykul6w (,,Umrzet jest
najproSciej,,. g zeslariczych
doiwiadczeniach w prozie Danuty lreny Bierikowskiej,
,,Mam uczucia na sprzedaz,,. obraz
miloici w tw6rczoici Danuty Ireny Bierikowskiei oraz Melancholia
w poezji Danuty lreny

Bierikowskie).

2v

Monografia jest rueczywificie najsilniejszym punktem dorobku p.
dr Agaty paliwody.
Habilitantka podejmuje w niej zadarie opisu tw6rczosci pisarki jak
wskazuje - nieslusznie
zapomniatej, funkcjonuj4cej poza kanonem literatury polskiej
tworzonej na emigra cji. za
zadanie stawia sobie
gt6wnych zagadnienftw6rczoSc i a.cz.]i form, w jakie sig
',przebadanie
przyobleka" (s. 14). I dodaje: ,,Celem opracowania jest obrona przed,
zapomnieniem postaci

poetki otazptzywr6cenie czytelniczej SwiadomoSci jej interesuj4cej
tw6rczo5ci,,. ( s. 14)
Jest

to

zadanie nielatwe, bo przeciez

-

iak wykazuje Habilitantka

w swojej pracy Autorka nie tylko nie jest obecna wpowszechnej SwiadomoSci
literackiej, alete|,zamknigta w
emigracyjnych archiwach, nie ma mozliwoSci przem6wi6 do
szerszego grona znawc6w
piSmienniczej wsp6lczesnoSci. Pionierska w duzym stopniu
praca d,otyczy r6wniez danych
biograficznych Bierikowskiej, kt6re

- jak moLna sEdzi(, po wynikach ustaleri

Habilitantki

wymagaly poprawek i modyfrkacji.

-

Stawiaj4c sobie powylsze zadanie autorka monografii podejmuje
sig wa2nej w moim
przekonaniu pracy, kt6ra polega na opisie wsp6lczesnych (lub
niedawno minionych) zjawisk
literackich i zapelnianiu biatych plam na mapie kultury polskiej,
tworzonej na emigracji.
Przychyla sig zatem do postulatu wyraZonego niegdyS pnezRyszarda
Nycza, kt6ry apelowal
pelniejsze
o
wl4czenie do historii literatury polskiej tw6rczosci powstaj4cej poza
granicami
politycznie i geograficznie okreslonego paristwa (R. Nycz,
Mozliwa historia literatury,,,Teksty
Drugie" 2010, nt 5, s. 167-184). Praktyka ta jest zresztq z powodzeniem
uprawi ana przez
macierzyste Srodowisko Habilitantki (ZakJad Literatury polskiej
pracownig
XX

Wieku

i

Literatury poza Kraj em).
Podjgte zadante stawia badaczowi wymagania odnalezienia
wlaSciw ego jEzyka opisu
zjawiska literackiego, by odznaczycjego swoistos6 i oryginalno
{6 oraz wpisa6 go na map'
literatury' Jest to wrgc zadanie odszukania wlasciwych dla badanej
tw6rczosci kontekst6w, a to
implikuje koniecznosi dobrej orientacji zarownow sferze
merytorycznej, jak metodolog icznej.
ztego zadaniaw moim przekonaniu Autorka ksi4zki vvywiqzalasiE
dobrze, cho6 nie wszystkie
odniesienia moanauznaf zaprzekonujilce czy wlasciwie
uzasadnione (o czym w dalszej czgsci
tecenzji)' Na podkreslenie zasluguje spos6b, w jaki ksi4zka
problematyzuje tw6rczos6 Danuty

Ireny Bierikowskiej, uruchamiaj4c wypracowane w macierzystym
srodowisku standardy
jednoczesnie
lektury i
poszukuj 4c najbardziej adekwatneg o jgzyka
opisu oryginalnego
zjawiska' Nalezy doceni6 aktualnos6 i r62norodnos6 metod
badawczych, reprezentowanych w
warsztacie historycznoliterackim Habilitantki. S4 to zarowno
tradycyjne, sprawdzone metody

3

opisu biokulturow4 i

i
p

bibliograficzne, jak

i

narzqdzia zwiqzane

z

problematyk4 tozsamosciow4,

o stzalehno Sciow4.

W tym miejscu chcialabym zwrocic uwagg na najwa2niejszy
chyba aspekt dokonanej
przez Habilitantkq pracy jest nim system atyczny,
rzetelny opis nieopisanego do tej pory w
takiej mierze ziawiska literackiego, wykorzystuj4cy liczne parantele
i konteksty,
ale

wzbogacony o zapis autentycznego doSwia d,czenia lektury. Widoczny jest
bowiem w ksi42ce
slad emocjonalnego zv,iqzku Autorki monografii z tekstem Bierikowskiej,
trop realnej
egzystencji wyzietaj4cy spod naukowego dyskursu. Efektem
takiego podejgcia do przedmiotu
badari jest praca momentami poruszaj4ca, w duzlnn
stopniu autotematy czna, m6wiEca o
czytaniu jako prze?vciu, w jakims stopniu zapewne pseudonimuj4ca
wlasne dogwia dczenia

Autorki.
Dlatego mySlg, ze za kluczowe dla metody badawczej Habilitantki
mo2na okresli6
slowa, kt6re cyuje zaBierikowsk4, piszqco autotematycznymwmiarzepoezjiemigrantki.
W
tekscie Na tropach smgtka. z Zeromskim po Polsce pisarka,
atakzeautorka prac naukolvych
wyznaje:,,owocem kilku dni pracy jest lista stu artykul6w
[...]. ogl4dam uwaznie,trochg
podejrzliwie, dlugi wykaz obco brzmi4cych nazwisk.
co sig za nimi kryje./ czy ci ludzie
tzeczywi{cie mieli coS do powiedzenia? JuZniedlugo stwierdzg,
2enie. [...]
malo treSci" (s.237).

wyrazona

w cltowanym fragmencie kryyka

lyle

sl6w, atak

pracy naukowej, pojmowanej jako

niepotrzebne mnozenie tekst6w, stanowi punkt odniesienia
dra czytama literatur y przez
Bierikowsk%, atakLe w jakis spos6b okresla punkt wyjscia
autorki poswigconej jej monografii.
Jest ona bowiem wynikiem prawdziwej pasji pozn
awczej i z pewnosci4 wynika z potrzeby
powiedzenia czegoS istotnego na temat Bierikowskiej.
Ksi4zka jest prezentacj4 sylwetki i dorobku emigracyjnej
pisarki. Sklada sig z czterech
rozdzialSw, z kt6tych pierwszy poswigcony jest biografii
Bierikowskiej, kolejne stanowi4

chronologiczno-problemowy opis jej tw6rczosci. RozdziaN
drugi, zatyttilowany w krggu
pamigci, stanowi wgl4d w autobiografrczny aspekt tekst6w
autorki Drogi do Rosji, silnie
wpisuj4cych sig w obecny od XIX wieku topos dzieciristwa
i model zeslanczy. odziedziczone
wzory lektury przeNarnane zostajq w narracji Autorki przez
wsp6lczesne metody czytania,
wypracowane ptzez antropologig literatury (problem
czlowieka ,,w drodze',, refleksja na temat
roli doswiadczenia i pamigci)' Rozdzial trzeci, zatytttlowany przemijanie
i utrata, jest pr6b4

wypreparowania

z

dorobku Bierikowskiej

jej

wypowiedzi na temat statusu emierantki.

Zaproponowany ttyb czytania jest r6wnie2silnie naznaczony
przezhistorig literatury polskiej,
od xIX wieku odmieniaj4cej problematykg zesNaria. wygnania, pielgrzymstwa
przez
niezliczone ptzypadki los6w pisarskich. Rozdzial czwarty
przybliLa tw6rczosc Bie6kowskiej
ogl4danE przez pryzmat zawartych

w niej

odniesieri do codziennosci, a takze walor6w

autotematycznych.
Publikacja jest zaopatrzova w Aneks, kt6ry stanowi niepublikowany
dot4d dziennik
Danuty Ireny Bierikowskiej. o iIe naIehy podkreSlii wartos6
edyorsk4 tej czEsci pracy,o tyle
trzebazglosi' zasttze2enie dotycz}cebraku jakiegokolwiek opracowania
fragmentu. Myslg,
2e

warto bylo opattzyd go przypisami dotycz4cymi os6b (kto
to jest AluS, Alutek?), miejsc,
szczeg6l6w przyrodniczych(co to jest naprzyldadkoluczka
ze s.27g?),piosenek
(,,Marzenia,,.

Spiewane na s. 386), fragmenty poezji (Mickiewic

zna s.366).

Metoda opisu tw6rczosci Bierikowskiej zaproponowana przezHabilitantkg
jest silnie
naznaczorraptzez nowoczesn4 SwiadomoSd metodologiczn4oraz
orientacjg we wsp6lczesnej

literaturze emigracyjnej. Jednak mimo
paradygmatu'

tak wyruznej pr6by przelamania zesNartczego
obserwowanej u Bierikowskiej, jak i w 6lad, za ni4 praktykow
anej przez
-

Autorkg ksi42ki, w narracji swoje pigtno odcisngla romantyczna
forma. widzg nastgpuj4ce
v'ryta2ne znaki obecnosci uksztatrtowanego w dziewigtnastym
wieku sposobie myslenia o
swiecie i czlowieku: nostalgiczny ksztalt dzieciristwa jako
rezerwuaru wartoSci (,,kraj lat
dziecinrrych" Mickiewi cza, are i teoria stworzona p rzez
J.J. Rosusseau w Emilu), znaczqcarola
ksi4Zek/literatury

na ksztalt

poznania, obraz

doswiadczenia zeslanczego' ale i uniwersalnej

Rosji ffrzede wszystkim jako osobistego
sytuacji pokolenia i narodu), wpisuj4cy sig w

sybirski paradygmat choiby przezproste przywolanie
tytulu Mickiewiczowskiego (Jstgpu zrrl
czE{ci Dziad'w (Droga do Rosii) i Anhellego Slowackiego,
co Habilitantk a zaznacza.
Dodatkowym elementem zakorzenienia w emigracyjnym paradygmacie
jest
Swiadomos6

,,potgpiericzych swar6w" wSr6d kanadyjskiej Polonii
mozliwych relacj i z h,rajem.

i

uczestnictwo

w

sporach na temat

Synchroniczna metoda opisu uniemozliwila Autorce pelne
wykorzystanie mo2liwosci
tkwi4cych w odniesieniu do zasygnalizowanej powyzej
tradycji literackiej. Stereotypowy ogl4d
dziewigtnastowiecznych obraz6w emigracji Polak6w
ma swoje konsekwencje na przyklad, w

nieco znieksztalconym obtazie zaslug Bierikowskiej jako emigracyjnej

ousiderki,
podtrzyrnuj4cej kontakty zl<rajem,dystansuj4cej
sig od postawy ,,niezlomnych,,. w tymzreszt4
jak
tkwi,
sqdzg, dramatpoetki, niezakorzenionej ani w kraju (to
niemozliwe oczywiscie), ani w

E

srodowisku kanadyjskiej Polonii, ani wreszcie w kultywowanym
w oparciu o puste fbrmy micie
wychodZstwa.

Przywolane ptzez Habilitantkg inne mozliwe konteksty jak
ten ze stron lg2-1g3
dotyczqcy barokowych poet6w metafrzycznych
- wydaj+ sig zbyt slabo umotywowane i po
prostu nieuzasadnione' odwolania tego typu dowo
dz4 bardzo stereotypowej swiadomosci
ptzeszhoici literackiej. Podobny charakter niepotrzebnych
ozdobnik6w
maj4 fragmenty

-

kojatz}ce na s' 191 poezjE Biefkowskiej zliryk4mlodopolsk4.
Ich przeslank4 jest zapewne
szczeg6lna SwiadomoS6, wyra?ana przez autorkg Pieini
suchego jgrykn, ale tak4e na co
Habilitantka nie zwtaca uwagi forma sonetu, tak chgtnie
uprawiana przez Tetmajera i
Kasprowicza, pojawiaj4ca sig w tw6rczoSci Bierikowskiej. tJ^yta
przez ni4 tytulowa
kolorystyka pozwala na przywolanie jeszcze jednego literackiego
krewnego - Stanislawa
Grochowiaka, autora sonet6w bialych, szarych i br4zowych,
zresztq podejmuj4cych
problematykg podobn4 do tej z utwor6w Bierikowskiej.
Publikacj a ksi4zkowa Habilitantki zawiera drobne blgdy

i

nieporadnoSci stylistyczne,
zwlaszcza dotycz4ce budowy zdania, jak na przyldad:
,,Jakkolwiek wiersze autorki piehni
suchego jgtyka, [...], to w wi
niepowodzeri aniZeli trlrumf6w . .], to nie brak w
nich tez fragment6w (s. 1 5 1). Na marginesie
[.
wypada podkreslid dlugosi zbudowanego przez HabilitantkE
zdania (10 wers6w!). Kolejny
ptzyl<Nad: ,,Niewykluczone, 2e byNo

te|

probELagodzentapoczucia zagubienia, wewngtrznego

tozdatcia oraz swiadomosci nieuniknionej smierci, wsp6lbrzmi4cq
ze stanowi?cym wtzny
skladnik atmosfery powojennego kryzysu egzystencjal izmem,
frrozofta, afirmuj4c4
poszukiwanie sensu 2ycia,niezafalszowanej tattentycznej
egzystencji, kt6ra cho6naznaczona
pigtnem tragizmu, stanowi prawdziwie rudzk1 przygodg
podobne
i wyzwanie,,

(s. r7r).

ptzyuady moanamno2y6. Na s. 92 pojawia sig niezrgczne
zdanie, zbytskomplikowane pod
wzglgdem skladniowym, ale i zawieraj4ce sygnal nadmiernej
og6lnikowo sci czyteZ latwosci
w szafowaniu stereotypami historycznoliterackimi (Bienkowska ma
,,wyrobi6 sobie wlasne
zdanre na temat szeroko pojgtej emigracji"). Takich
przykNadow mo2na znaleL(,wigcej.

Z tnnych zastrzehen: mimo

zaznaczonego na

s. 19 cudzyslowu wahalabym sig przed
uZyciem okresienia,,wojenna turystyka,,, wydaje
ono mi sig niestosowne w kontekScie zapisu
prze2y 6 bohaterki pracy.

Konkluduj4c s4dy o ksi4Zce ,,swoia i obca". Twfirczost
literacka Danuty Ireny
Bie{tkowskiei, narely ptzyzna|, 2e chankteryzuje jq
dojrzala metodologia, korzyst
ajqca ze

spostrzezeri biografistyki, psychologii, histori

i

(zvvlaszcza dwudziestowiecznych badari nad

losami Polak6w w swiecie), ibardziej szczegSlowych:
metahistorii, teorii pamigci i jej roli w
ksztahowaniu tozsamosci czlowieka i literatury. Szczeg6lnie
cenna u Habilitantki jest
swiadomos(, zLozonych zwi4zkow
,,prawdy i zmylrenia,,, postawionych jako problem
autobiograficzny przezrozm6wcQ Goethego, Johanna Petera
Eckermanna. Lekturg tw6rczo6ci

Bierikowskiej nakierowana na ten aspekt pisarstwa autorki
Drogi do Rosji charckteryzujq
wnikliwosi iprecyzja,wynikaj4ca z poslugiwania sig bogatym instrumentarium
takae

z szerokiego

badawczym, a

kontekstu literackiego. Dyskurs Habilitantki dokumentuje
znakomit4

orientacjg w krggu zagadniehdwudziestowiecznej tw6rczosci
emigracyjn ej orazpodnoszonych
przez ni4 podstawowych problem6w i temat6w.
Jest te2 swiadectwem znajomosc i zycia
literackiego,tocz4cego sig poza granicami Polski, czgsto
z uporem i pasj4 animowane go przez
r ozmaite Sro dowiska wy chod1cze.

Nalezy stwierdzid, 2e przedstawiona jako najwu2niejsze
osi4gnigcie naukowe ksi4zka
Agaty Paliwody ,,Swoja i obca". Tw6rczoit literacka Danuty
lreny Bienkowskiej spelnia
wymogi stawiane Habilitantowi, stanowi bowiem znaczny
wklad w rozw6j dyscypliny
literaturoznawstwo.

3.

ocena istotnej aktywnoscibadawczej, wsp6lpracy migdzynarodowej,
dorobku
dydaktyczne go i popularyzatorskie go Habilitantki.

Na pozostale elementy dorobku Habilitantki,

przedstawionego

do oceny, sktadaj4

sig:

opublikowana w Bibliotece ,,Frazy', wersja doktoratu,
zatytttlowana Granice i pogranicza w
powiefciach sergiusza Piaseckiego, Rzesz6w 2009,
18 artykul6w opublikowanych po
doktoracie w wigkszosci w monografiach wieloautorskich
(17, jeden artykul w czasopismie
rodzimym, ,,zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Historia Literatury,, 6. Tematy i
Konteksty' wielka Emigracia Druga emigracia
niepodleglofciowa - (E)migracja korica
wieku z roku 2011, obecnie ,,wycenianym,, na 12 punkt6w,
w roku 2012 posiadaj4cym 3
punkty), dwa nieopublikowane artykuly (niepodlegaj4ce
ocenie), jedna rccenzjawydrukowana
we

"Frazie" 2 2009 roku, j edna monografi a wsp6lredagowana (wraz z J anemWolskim), j edna
redagowana w calodci (redakcja tomu wiers zy Bogdana
stangrodzkiego, autorstwo poslowia).

obok tego, Habilitantka uczestniczylaw 14 konferencjach naukowych
(10 w Rzeszowie,

1w
cieszynie organizowanaprzezuS i potski Fundusz wydawnic
zy wKanadzie, r wBialymstoku
organizowana ptzez UwB, 1 w WiSle organizowan a przez
uS i 1 w poznaniu organizowana

przez UAM)' Dorobek dydaktyczny, praca organizacyjna,
udzial w popularyzowaniu nauki
oraz wsp6Nptaca miqdzynatodowa obejmuje: praca sekretarza
w 1 konferencji naukowej,
zaigcia dydaktyczne - lwiczenia i konwers atoria, a tak2e

wyklad monograficzny i

proseminarium w macierzystej jednostce, wsp6lpracE

dla Polak6w

z

zagranicy

z

Centrum Kultury

i

Jgzykapolskiego

i

cudzoziemc6w POLONUS, opracowanie I sylabu sa, udziaN
w
t62nychkomisjach zwiEzanychz dydaktykqprowadzon4
w macie rzystejjednostce.

w

Habilitantki znaidujl sig samodzielnie prowadzone prace licencjacki (29)
e
oraz
szczgsliwy final prace magisterskie (13). P. dr Agata Paliwoda
byla recenzentk4

dorobku

czekajEce na

magisteri6w

(7r) oraz licencjat6w (37). Ma w swoim dorobku r6wniez polroczny
staz w

zakladzie
Literatury Wsp6lczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im.
Ireneusza opackiego.
Habilitantka sama ptzyznaje,2eptacapopularyzatorskanie jest
istotnlnn elementem jej
dzialalnosci (warto w tym miejscu podkresli6 Jej prawdom6wnosi
i skromnos6). Skladaj4 sig
na ni4 4 elementy - wyklady dla uczni6w z literutury
wsp6lczesnej (nie sprecyzowano: ile,
gdzie, kiedy?), udzial w audycji w regionalnym
radiu poswigconej tw6rczosci
Sergiusza

piaseckiego (brak szczeg6lowych danych

o miejscu

i

czasie emisji), czlonkostwo w jury

Og6lnopolskiego Konkursu Poetyckiego
,,O kwiat AzaIii" w 20l4roku (blizs ze darrcniestety
mo2na jedynie znale26 na stronie intemetowej Pedagogicznej
Biblioteki Wojew6dzkiej w
Rzeszowie), czlonkostwo w Komitecie okrggowym olimpiady
Literatury i Jgzykapolskiego

w Rzeszowie (brak informacji od kiedy? ile razy?).

A' ocena publikacji Agaty Paliwody, zatytulowanej Granice i
p ow

ie

pogranicza w

i c i ach S er gius z a p i as e cki e go, Rzesz6w 2009

Ksi4zka, bgd4ca skr6con4 wersj4 rozptaw doktorskiej
obronionej w 2001 roku, jest wyra1nie
zakotzeniona w dyskursie badawczym z powodzeniem
uprawianym przez rzeszowskie
srodowisko polonistyczne, wypromowanym przez prof.
Stanislawa rJliasza, a poswigconym
tematyce kres6w jako fenomenowi kulturowemu. Monografia
poswigcona piaseckiemu

stanowi tealizacjg wpracowanych przez swoist4 teorig
Kres6w zalozeh metodologicznych,
zdefiniowanych we wprowadzeniu. NaleZy jednak zauwa2y6,
ze w refleksji Autorki brak jest
tozt62nienia pomigdzy znaczeniem naddanym pojgcia
Kresy, tak mocno uwarunkowanego
historycznie i emocjonalnie w literaturoznawstwie polskim,
aprzedewszystkim w narodowej
egzystencji, abatdziej labilnym i mniej okreslonym geopoetycznie
pojgciem pogranic ze. Jezeli

bowiem badamy tw6tczos6 Piaseckiego w kontekscie granic
ipograniczy, musimy bra6 pod

uwagq skrzyZowanie przynajmniej dw6ch dyskurs6w historycznoliterackiego
i
antropologicznego' opozycji centrum-peryferia
hierarchii wartosci

i

braku wyrazistego centrum, utrwalonej

i

zmiennej aksjologii. Mimo to przyznajg, ze umiejscowienie
tw6rczosci
autora Kochanka Wielkiej Niedtwiedzicy w tym kontekScie jest
znakomitym pomyslem
interpretacyjnym, kt6ry doprowadzil do oryginalnego
odczT4aniajego prozy.

Habilitantka znakomicie radzi sobie z umiejscowieniem tw6rczosci piaseckiego
w
kontekscie rczmaitych granic. Rozumie je w spos6b nastgpuj4cy:
w rozdzialepierwszym jako
tozr6anienie czynnik6w autobiografrcznych od literackich
fabul, wzorc6w narracyjnych.
RozdziaN drugi prezentuje postaci
,,innych", trzeci

w

-

odtwarzaliterack4 aksjologig piaseckiego

oparciu o kategorig ptzestrzeni. CzgS6 ostatnia ksi4zki
rekonstruuje kontekst literacki,
rozumianyiako wieloglos dyskurs6w (patriotyczno-mulyrologiczny,
nostalgiczny, idyllicznoarkadyjski i emigracyjny) i osadza w nim pisarstwo autora
Kochanka Wielkiej Niediwiedzicy.

B'

ocena artykul6w opublikowanych w monografiach wieloautorskich
i czasopismach.

Przedstawione

w

artykulach myslenie Autorki o dwudziestowiecznej literaturze
polskiej, pisanej bqdL na emigracji, bqd2 podnosz4cej problem
rozdwojenia egzystencji,
swoistej pogranicznosci bytu, wielokrotnie siggaj4ce po
tropy obecne w literaturze dawniejszej,

nie wykorzystuie tkwi4cego w nich potencjalu. Do zaniechanych
mozliwosci badawczych
nare24 przede wszystkim okreslenia gatunkowe (w
tekscie na temat poezji Jeruego Gizelli
"sielanka"), niewykorzystane takhe w monograficznej wypowi edzi dotyczqcej poezjiDanuty
Ireny Biefkowskiej (sonety, inwokacja, pieSt'r itd.).

Brak swoistej wrazliwosci genologicznej jest znakiem _
zadomowienia w tradycji literackiej

i

jak sqdzg

slabego

niewystarczajEcej swiadomosci historycznoliterackiej.

Inne przyklady zaniechan: zdawkowo przywolywana (wtekscie piaseckim
o
przezodniesienie
do ksiqzki Janiny Kamionki-Straszakow ej Zbtqkany
wgdrowiec. Z dziejhw romantycznej topiki,

wroclaw 1992) semantyka romantycznej podrozy i wygnania,

niezauwtzona

,,topograficznoi6" tw6rczoSci Piaseckiego, tak wyraLnre komponuj4ca
sig ze spektakularnym
romarftycznym gestem umiejscowienia swiata literackiego
w konkretn ej przestrzeni (zar6wno
w literaturze wowczas wsp6lczesnej, jak i w utworach historyc znych, z powiesciami
poetyckimi na czele. Utwory romantyk6w zaopatrzone
byly w przypisy, kt6re wsp6hworzyly

"koloryt lokalny")' Gest ten bgdzie powtarzany przez na przyklad Milosza w Dykcjonarzu
wileriskich ulic (w zbiorue Zaczynajqc od moich
ulic).

Tekst poSwigcony tw6rczosci Beaty obertyriskiej odnosi
sig do inicjalnej dla
romantyzmu polemiki ze ,,szkielkiem i okiem,, (s.275)
w spos6b nadto splycony, tworzEc z
tego zagadnienia stereotyp, nader prosty klucz do
otwarcia skomplikowanych przecie1tresci.
w dyskursie Habilitantki pojawia sig wszak pojgcie ,dynamicznego stosunku do
tradycji,,,
(tekst na temat tw6rczosci Janusza Glowackie go,
s. 244, poprzezodwolanie do ustaleri Marka
Pytasza, chod ptzecieL nale?aloby w tym kontekscie przyw
olac tak2eMichala Glowiriskiego z
tekstu opublikowanego w Problemach teorii literatury
w r9g7 r.), kt6re moglo by6 pelniej
wykorzystane.

Drugim, obok tw6rczosci Bierikowskiej, wahnym tematem
obecnym w badaniach
Habilitantki, iest literatura emigracyjna. Przedstawione
do oceny materialy zawieruj4siedem
artykul6w, poswigconychpisarstwu SergiuszaPiaseckiego,
poezji JeruegoGizelli, prozieBeaty
obertyriskiei,tw6rczosci Janusza Glowackiego, waclaw
aLieberta, zygmuntatr awrynowicza.
Nie wszystkie teksty s4 r6wnej wartosci. Na przyklad opracowanie
poezji Jerzego Gizelli,
zarnieszczone w tomie Poezia polska na obczyinie.
studia i szkice, tom 2, pod redakcj4
zbigniewa Andresa i Jana wolskiego, opublikowanym
w 2005 roku, razibarokowym stylem,
nadmiemie skomplikowan4 skladni4 (yrzyl<lad:,,Krytyka,
wymieniaj4c nazwisko Gizelli,
wskazywala na jego odrgbnosd tak wobec poetyckiej grupy
Tylicz,kt6rej byl czlonkiem, jak

i

wobec calego pokolenia '68, choi niew4tpliwie pewne
podobieristwa uwzglgdniaj4ce, og6lnie

m6wi4c, lingwistyczn4 wrazliwos6 i podejScie

do slowa, charakterys tyczne dla
Nowej Fali, wyrastaj4ce z przekonania, ze to jgzyk

lingwistycznego wlasnie skrzydla
<<umoZliwia dotarcie do glgbi struktury
spolecznych zjawisk, dzigki czemu mo2liwe staje
sig
uchwycenie miejsca styku harmonii i dysharmonii
oraz ujawnienie wewngtrznych
sprzecznoSci>>'zdaj4sig nie budzilkontrowersji"
s. 386-387), niestarann4redakcj4
@rzyktad:

wiqz? sig z tyrn sprawy najwazniejsze, kt6re odzwierciedlaj4
sig w pytaniach o sprawy
najwazniejsze" ' s' 387) i pewn4 niefrasobliwosci4
w zakresie warsztatu naukowego (Autorka
przywoluje s4dy badaczy bez odniesieri do konkretnych
tekst6w w tekscie

o Gizelli czy
powoluje sig na fantastyczne postacie obecne po
prostu w tw6rczosci Maryli Wolskiej).
C. Wniosek koricowy

4o

Istotnym mankamentem przedstawionego

do oceny

czasopismach, szczeg6lnie o zasiggu og6lnopolskim
wsp6lautorstwo publikacji naukowych

w

i

dorobku

jest brak publikacji w

migdzynarodowym

-

autorstwo lub

czasopismach znajdujEcych sig

w bazre web of
science (woS) lub na liscie European Reference Index
for the Humanities (ERIH), a tak1e
rzeszowski adres wydawniczy przewu?ajqcej wigkszoSci
monografii wieloautorskich, w
kt6rych Habilitantka umiescila swoje rczdzialy. Sporo
opublikowanych przezp. dr Agatg
Paliwodg tekst6w to zaledwie kilkustronicowe szkice,
domagaj4ce sig dopelnienia.
Nikly iest udzial Habilitantki w og6lnopolskim i migdzynarodowym
2yciunaukowym
(wigkszosd rzeszowskich konferencji naukowych,
brak udziaLu w projektach o zasiggu
krajowym lub zagranicznym, brak prac eksperckich), p.
dr Agata paliwoda nie pisze

o

otrzymaniu iakichkolwiek nagr6d i wyr62nieri. Nie
zauwa2yNarninformacji o czlonkostwie w
or ganizacj ach i stowarzyszeniach.

4.

Wniosek koricowy

Bior4c pod uwagg wszystkie aspekty dzialalnoscr
naukowej , dydaktycznej, organi zacyjnej oraz
popularyzatorskiej Habilitantki nare2podkreslid jej
postgpuj qcy rczw6jnaukowy, zwiqzany z
macierzystym Uniwersytetem i wido cznq chgc poszerzania
obszar6w badari oruz wzbogacania

wlasnego instrumentarium
przedstawiona

o nowe metody lektury. widocznym osi4gnigciem jest
do oceny monografia ,,Swoja i obca". Twfirczoit literacka
Danuty Ireny

Bierikowskiei,ktorawypelnia bial4 plamg na mapie
wsp6lczesnej literatury polskiej, tworzonej
na emigracji' Podejmowane przez Habilitantkg badania s? w
og6le nakierowane na
przywracanie pamigci zapomnianych lub opis
nieznanych zjawisk literackich. Jest to
niew4tpliwa zasluga p. dr Agaty Paliwody, choi brak
odniesieri do literatury innej, niz
popularna lub niekan oniczna, grozi zachwianiem
hierarchii literackich.

za wady przedstawionego dorobku uznaig

zbyt slabe zakorzenienie

w tradycji
literackiej' powoduj4ce powierzchownos6, szkicowosi
opisu oraz zbyimaly repert uar narzgdzi
z zakresu poetyki historycznej, genologii, co prowadzi czEsto
do og6lnikowosci i banalnosci
wniosk6w wynikai4cych z obserwacji. Nalezy zwrocic
uwagg na pojawiaj4ce

sig w pracach

wielo slowie, czgsto stw ar zaj qce wrazenie pusto
slowia.

44

Istotnym brakiem jest zamknigcie Habilitantki
w krggu, ftzebaprzyzna|na marginesie,
2e znakomitej, rzeszowskiej polonistyki, co grozi
swoistym wyjalowieniem podejmowanej
przez Ni4 problematyki i stosowany ch
narrzgdzi badawczych.
Bior4c jednak pod uwagg dokonania Habilitantki
uznajgjej dorobek zawystarczajqcy
do wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie literaturoznawstwo.
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