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Dr hab. Roman D4browski
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Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitaryjnej doktor Jolanty Kowal

Osi4gnigcia naukowe, dr Jolanty Kowal, koncentruj4cej swoj4 aktywno66 badawczq

historyka literatury na niezwykle ciekawym, r6znorodnym i dynamicznym pod wieloma
wzglgdami, azarazem wymagajqcymwciq? wnikliwszego rozpoznania, okresie migdzy tzecim rozbiorem a powstanienr listopadowym, przynosz4 wiele interesuj4cych i wa2nych ustaIeh, atakhe obrazuj4 proces budowania przez ni4 solidnego, sp6jnego metodologicznie i opartego na gruntownej i rozleghrj wiedzy faktograficznej warsztatu. JuZ wstgpna, og6lna obser-

wacjajej dorobkuprzynosi <>brazbadaczki

doS6 wszechstronnej,

aleprzy tym koncentruj4cej

sig na wybranych, dajqcych sig odpowiedzialnie zbadaf i opisa6 zagadnteniach.

Dr Jolanta Kowal ukoitczytaw 1998 r. studia polonistyczne w Wy2szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, uzyskuj4c

tltul magistranapodstawie pracy Migdzy rozpqczq a no-

dziejq. Poezja polska po utracie niepodlegloici lcraiu 1793, napisanej pod kierunkiem prof.
dra hab. Piotra Zbikowskiego. Jej szczeg6lnym przedmiotem zainteresowania badawczego
stala sig nastgpnie tw6rczoS(;Antoniego Goreckiego, kt6remu poSwigcila obronion4 w 2005 r.
rozprawQ doktorsk4, przygolowanqtak2e pod kierunkiem prof. Zbikowskiego,

wan4: Na pograniczu sentyntentalizmu i romantyzmu

azatyttio-

- twfrczoit Antoniego Goreckiego.

Sta-

nowila ona podstawg opublikowanej w 2008 r. monografii Droga na Parnas. O rwdrczofci
p

o

ety cki ej

Antoni e go

G or

e c t'cie

go.

Monografiata-piszg o niej doS6 pobieznie, gdy?w istocie stanowi jeszcze, jakczytamy w autoreferacie, ,,poklosie badari zviqzarrychzprac4 doktorsk4" (a Habilitantka nie in-

formuje, czy i w jakim zakresie zostaly one p62niej wzbogacone) - jest pozycj4bardzo po?ytecznE, napisan4 rzetelnie

i ltrzejrzyficie, ujawnia vtyruinie romvijane p6iniej

cechy pisarstwa

naukowego dr Jolanty Kowzrl. Pokazuje jej umiejgtno$i syntetycznego,azarazem formulowanego zrozmyslem, wykorzystuj4cego skrupulatnierczultaty wczeSniejszychbadatt, przedsta-

wienia fakt6w oraz tekst6w (czgsto obszernie cytowanych), bystroSd obserwacji, latwoS6 sko-

jarzef i wyci4gania wnioski,w, Swiadomo

S(,

zwiqzku omawianych zagadnien z szerokim kon-

tekstem politycznym" kulturalnym, obyczajowym czy towarzyskim. Uzyskujemy w ksi7hce
prezentacjg sylwetki tw6rcy, jego ,,legendy",2rddel inspiracji, pr6bg jego usytuowania wobec

estetyki klasycznej, sentyme.ntalnej czy romantycznej, popularnego

w

czasie,

w kt6rym

ZyN, a

dzi{ juz prawie zupelnie zapomnianego, skonstruowan4 doSd ciekawie i oryginalnie (co nie
oznacza,Ze nie rodzq sig pewne w4tpliwoSci odnoSnie niekt6rych konkretnychrozwi4zaft),
odmiennie od,,tradycyjnych"'opracowafr typu,,Zycie i tworczoS6". Trafne wydaje sig skupie-

nie szczeg6lnej uwagi kolejno na jego tw6rczoSci patriotycznej, a nastgpnie na bajkach, przy
wyeksponowaniu w tych dw6ch rczdziaLachtak2etesci religijnych, historycznych, spolecz-

nych. Wyczuwa sig tutaj, podobnie zresztq, jakniemal we wszystkich pracach Habilitantki,

dule zatnteresowanie omawianym tematem i zaangazowanie emocjonalne w prowadzone badania.

Do postaci Goreckiep;o dr Jolanta Kowal wraca rownieZ,tzebapodkre5li6: zpoLyl-

kiem dla wiedzy historycznoliterackiej, w p6zniejszych,bEdqcychprzedmiotem szczeg6lnq
uwagi w niniejszej recenzjt, publikacjach,rcrwijajqc r62ne w4tki odno6nie do tw6rczoSci poety, szczeg6lnie sytuuj4ce go v,ryruiriej w kontekScie historycznym i literackim, jak odzwierciedlenie w niej wahnychwy'darzehpolityczno-militamych:
powstania listopadowego. Interesujqce

sQ

kampanii napoleot'rskiej 1812 r. i

pr6by por6wnania niekt6rych aspekt6w dziel i po-

i innych znanychautor6w: Marcina Molskiego -tunaleZy zaakcentowa6
ciekawe i trafne wnioski z poetyckiej polemiki obydwu autor6w, inspiruj4ce teZ refleksje
staw Goreckiego

og6lniejsze

-

czy

- w tym wypadku na czolo wysuwaj4 sig dzieje przyjulni

obydwu poet6w

-

Adama Mickiewicza.Logicz,neibardzo potrzebne uzupelnienie monografii Goreckiego oraz
innych poSwigconych mu opracowaf stanowi przygotowanaprzez Habilitantkg,poprzedzona
zwigzNym wstgpem prezentu-i4cym sylwetkg poety, edycja jego Wierszy wybranych (1811).

Wprawdzie, szczeg6Inie z perspektylvy badaczaliterafxy, nieco brakuje tu bardziej konkretnych informacji o przyjgtych,zasadach edytorskich i kryterium dokonanego wyboru tekst6w,
aleu2yIecznoS6 tej publikacji, charakteryzuj4cej siE tezprzejrzystym, ulatwiaj4cym lekturg

ukladem, umiejgtnie ozdobionej motywami ornamentacyjnymi, nie budzi w4tpliwoSci. Dr Jolanta Kowal posiada tak2e pewne doSwiadczenie w zakresie redakcji monografii naukowych,
bgd4c wsp6lredaktork4 dw6ch waZnych tom6w zbiorowych. NaleZy wspomnied r6wnieZ

przygotowan4przezni4 publikacjg wyklad6w z o5wiecenia Piotra Zbikowskiego.
tr-atwo nasuwa sig spostrzelenie, ze wigkszoS6 z ponad trzydziestuprac Habilitantki

opublikowanych

-

w r62nycJh czasopismach i tomach zbiorowych

-

po uzyskaniu stopnia

doktora (czyli niemal wszystkich, bo wczeSniej ukazaL sig tylko jeden jej artykul) poSwigcona

jest epoce porozbiorowej na Litwie. Na uwagg zasluguje jej szkic P6ine Oiwiecenie na Litwie
(rejestr zadafi -2013),prezentujqcy og6lnie ptzemiany sytuacji politycznej i spolecznej, wa-

runki rozwoju aktyvmoSci intelektualnej na tych ziemiach, atakZe pokazuj4cy zasadnoSi i potrzebg opracowania monogriafiip6inego litewskiego oSwiecenia. Dr Jolanta Kowal, podejmu-

j4"

*

innych opracowaniactL konkretne kwestie szczeg6howe, jak czasopiSmiennictwo na tych

ziemiach, sprawy edyorskie, zycie kulturalno-literackie, idee, odslania niejako r6Lne, oSwietlajqce sig nawzajem elemerLty i aspekty litewskiego , szczeg6lnie wileirskiego p62nego oSwiecenia. Rozwija teL, jakwida6, znajomoS6 ir6deN (czgsto cytowanych) i warsztatbadawczy,

kt6ry najpelniej wykonystaw monografii poSwigconej literaturze ,,Dziewiku Wileriskim".
Spor4 wartoS6 poznawczEposiada moim zdaniem,wzbogacajEcy obrazoSwiecenio-

wego Wilna owazny rys, cirlkawie napisany, syntetycznie ujmuj4cy problem w kontekScie

kluczowych nurt6w ideowyoh europejskiego oSwiecenia (zperspektywy akceptacji i odrzucenie rcZnych ich element6w) artykul Habilitantki poSwigcony wileirskiej Haskali, kt6ra
podkre5la Autorka
skiej przelomu

-

- jak

,,nalehafrabezwEtpienia do najwazniejszych zjawisk w kulturze irydow-

XVIII i XIX wieku"

salonach literackich na

(s. 361). Na uwagg zasfuguj4 jeszcze chodby rozprary o

Litwie w tym okresie czy o pierwodrukach Sofi|wki Stanislawa Trem-

beckiego w wileriskich czasopismach.
Pewne zainteresowanie dr Jolanty Kowal budzili tacy autorzy,

jak KazimierzBrodziri-

ski, Wincenty Pol czy Jozef Ignacy Kraszewski, czgsciowo r6wnie2 w zwiqzku z obrazemLi-

twy pocz4tku XIX w. Cieka'wie i rzeczowo, z wlaSciwym namyslem przedstawia opinie Pola,
zaptezentowane przezef w ramach wyktrad6w lwowskich,natemat stanu oSwiaty na Litwie

w

Iymhe okresie (ze szczeg6lnym zwr6ceniem uwagi na rolg Uniwersytetu Wileriskiego), a
przede wszystkim

-

XVIII w. Ciekawie

w innej dlrrhszej rozprawie

-

znamna temat polskiego piSmiennictwa w

napisana:jest rozprawao obrazie Wileriszczyzny

ju?w nieco p6zniejszym

okresie, bo podczas powstanLia listopadowego, przedstawionym w jego Pamigtnikach.W
przypadku Brodziriskiego zainteresowaniem badawczymdr Jolanty Kowal ciesz4sig utwory
dotyczqce powstania listoparlowego,zaljesli chodzi o Kraszewskiego jest to powieSd Dola

i

niedola.
Odrgbna grupa rozptaw Habilitantkito anahza i interpretacja konkretnych utwor6w
waznych autor6w (Franciszek Dionizy Kniafintn,Ignacy Krasicki, Adama Naruszewicz, Sta-

nislaw Trembecki) literatury oSwieceniowej, interpretacji zrealizowanych w wigkszoSci w ramach projektu badawczego I\{PRH Czytanie poet6w ofwiecenia. Tutaj r6wnie2 widoczne s4

charakterystyczne cechy

jej

dyskursu naukowego: wyraziste, cho6 nie wykraczajqce pozato,

co niezbgdne z punktu widzenia analizy danego utworu, zarysowanie kontekstu historycz-

nego, dokladna lektura tekstu, rzetelne wykorzystanie bibliografii przedmiotowej, formulowanie przemySlanych, wywaZonych s4d6w, klarowny styl wypowiedzi.

Nalezy podkreSli6, 2e dr Jolanta Kowal obejmuje czgsto przedmiotem uwagi zjawiska
naIel4ce do r62nych epok, oSwiecenia i romantyzmu lub sytuuj4ce sig na ich pograniczu, nie
czyntqc miEdzy nimiwyrazistego przedzia\t, niejednokrotnie przesadnie eksponowanego
przezbadaczy. Punktem rvy:tScia s4 bowiem dla niej przede wszystkim same teksty, bez
uprzedniego kwalifikowania ich jako nale?Ecychdo jednej czy drugiej epoki, takiego czy innego nurtu, ato pokazuje nie zawsze wystarczajqco zauwuZane przez historyk6w literatury

wsp6listnienie r6znych postaw estetycznych i ideowych, wbrew zbyt utrwalonemu schematycznemu przeciwstawianiu tego, co oSwieceniowe (ew. klasyczne) temu, co romantyczne. Jej
postawg w tym zakresie dobrze charakteryzuje sformulowane we wspomnianym v,ryzeJ axty-

kule o p52nym litewskim oS'wieceniu przekonanie, ,,2e proces historyczno-literacki ma charakter ewolucyjny, 2e o odejSciu danej epoki w przeszloS6 i pojawieniu sig nowej nie decydujq pojedyncze daty i wydarzenia. [...] Najczgsciej bowiem naprzestrzeni kilkudziesigciu lat
dochodzi do dyskusji oraz Soierania sig starych o nowych tendencji, do powstawania niejed-

nokrotnie paralelnych koncepcj i literatury" $. an) . Dr Jolanta Kowal nie podejm :uje zreszt4 z
reguly glgbszej refleksji nad sprawami estetycznymi czy ideowo-filozofrcznymi (bgd4cymi
wuinqpNaszczyzn4 6wczesn,ych dyskusji), co nie oznacza,Ze je ignoruje czy nie ma SwiadomoSci ich znaczetia; interesuj e jqprzede wszystkim naukowy opis i podstawowy sens mocno
osadzonych w odpowiednich okolicznoSciach historycznychtekst6w

-

gl6wnie literackich,

alete? pamigtnikarskich, krytycznoliterackich, publicystycznych- za:warte w nich Swiadec-

two Zycia, zainteresowafi, dz,ialah i przekonari ich autor6w, obraz Srodowisk, w jakich Zyli. To
cenna postawa w badaniach historycznoliterackich, przede wszystkim wobec nierzadkiego
dziS, szczeg6lnie w6r6d mlorlych badaczy, zafascynowania nowymi koncepcjami metodolo-

gicznymi, przysNaruaj4cego potrzebg rzetelnego, czgsto Zmudnego i czasochlonnego, poznawania in6del i spokojnego n:rmyslu nad ich znaczeriem.
Jako swoje gl6wne osi4gnigcie naukowe Habilitantka wskazuje monografig Literackie

oblicze ,,Dziennika Wileriskiego" (1805-1806

i

1815-1530). Jest ona bez w4tpieniarezulta-

tem bardzo dokladnej, wnikliwej (i zapewne niejednokrotnej) lektury omawianych w niej tek-

st6w. Swiad czy bardzo dobr:ze o pracowitoSci, zainteresowaniach i rzetelnoSci badawc zej, a
takZe umiejgtnoSci klarownego przedstawienia efekt6w badari przezHabilitantkg.Ksiq2kazostala dobrze zaplanowana

i skomponowana, a jej zakres wyrafunie i przekonuj4co okreslony.

W pierwszych dw6ch rozdziaLachAutorka najpierw og6lnie przypomina kontekst polityczny
r6Znorakie inne uwarunkowzmia, wjakich rorwijasig polskie czasopiSmiennictwo na Litwie

w

czasach porozbiorowych, il nastqpnie

niejszy

-

- i ten rozdzial

jest tutaj oczywiscie poznawczo wa2-

skrupulatnie, w oparciu o odpowiednie ZrodNaprzedstawia powstanie, okolicznoSci

i

fi'rnkcjonowaniai historig, takhe recepcjg i problemy z dystrybucj4 ,,Dziennika Wileriskiego,'

w latach wskazanych w tytule ksi4zki.
Zasadnicza czgsi monografii dotyczy utwor6w literackich publikowanych na lamach
czasopisma, a nastgpnie wytrrowiedzi odnosz4cych sig do spraw zliterctwqbezpoSrednio

rwi4zanych. Przyjgte ptzez dr Jolantg Kowal kryterium uporz4dkowariaprezentowanego materialu literackiego, najpienni by tak nec,tradycvjno-formalne: na poezjg iprozg,a nastgpnie

-

chod tu moZna bylo pr6bosrua(,tak2e innych

rozwi4zaf- wedle kategorii estetycmych i

ge-

nologicznych okazuje sig w:zasadzie funkcjonalne w toku dyskursu. Uwaga Habilitantki skupia sig bowiem - jakzteszt4 niemal w innym publikacjach na aspekcie ,,materialowym"

-

omawianego zagadtienia; interesuje je przede wszystkim rzetelne om6wienie korpusu tekst6w i ich podstawolvych wlaSciwoSci z punktu widzeniatematyki i poetyki. Taka postawa

jest zrozumialai da siE obronic z punktu widzenia celu monografii. Autorka umiejgtni eL4czy
caloSciowe spojrzenie na zesp6l utwor6w drukowanych na lamach czasopisma

-

co prowadzi

j4 do uog6lniaj4cych sformulowafr, jakkonstatacja , iz ,,<<Dzienrik Wileriskil holdowal nade
wszystko gustom klasycznyrn" (s.72), czy obserwacja,2e publikowalo w nim ,,blisko stu siedemdziesiEciu autor6w wiersizy" (s. 75)

-

ze skupieniem uwagi na wyodrgbnionych grupach

tekst6w, autorach, atak2e w662nionych z wieloSci tekst6w w wigkszej czgsci afistycznie
slabych pojedynczych utworach. Habilitantka nie unika, i slusznie, s4d6w wartoSciuj4cych,
niezbgdnych choiby po to, Zeby uzasadnii wyb6r omawianych dokladniej utwor6w. Trafne

uSeczne dla czltelnika

s4 syntetyczne

i

podsumowaniaiwnioski na kofrcu podrozdziaNow.

Jak wyzej wspomnialem,mobnamie6 pewne wqtpliwo5ci

-

a

to nie tyle zarzutpod ad-

resem Autorki, ile obserwacja odnosz4ca sig do trudnoSci uksztaltowania toku wlr,vodu

-

co

do fortunno6ci przyjgtego w podrozdziale o poezji, jakkolwiek opartego na doSi klarownym
zamySle i Swiadcz4cego o unfejgtnoSci Habilitantki syntetycznego objgcia bogatego materialu

literackiego , podzialu na pig(i jeszcze mniejszych podrozdzial6w. Wyb6r r6hnego typu krye-

ri6w

- kategorie

estetyczne, tradycja historycznoliteracka, oryginalnoSd i

tlumaczeria-

zwtaca uwagq nat62ne aspeldy utwor6w publikowanych w,,Dzienniku", nie pokazuj4c jednak wyraZnie wsp6lwystgporvania r62nego rodzajutekst6w w ramach poszczeg6lnych roczni-

k6w pisma (czy wigkszych o.[<res6w jego funkcjonowania), aprzy tym nie dzieli materialu
(inna spraw?,

a4 to w og6le byloby moZliwe) nazbiory calkowicie

rozl1czne. St4d choiby w

pierwszym ztychwyodrgbnionych fragment6w znalazly sig informacje o przekladach (tak2e
francuskich utwor6w klasycz;nych), kt6rym w zasadzie poSwigcony jest fragment czwarty.
Wiersze om6wione ztym ostatnim
,,klasycyzuj 4cym parnasie".

zalw

duhej mierze daNyby sig wladciwie usytuowad

w

W ramach wspomnianych mniejszych podrozdzial6w Autorka staranie ksztaltuje sw6j
wyw6d, omawiaj4c tw6rczoSi kolejnych autor6w lub przedstawiajqc reprezentowane w czasopiSmie gatunki. W przypadku Parnasu klasycyzujqcego mamy zatemuwagi o Ignacym Szy-

dlowskim, Stanislawie Rosolowskim, Antonim Goreckim, Janie Gwalbercie Styczyriskim, a
nastgpnie o bajce satyrze. Dr Jolanta

Kowal, ogranicza

sig tutaj

- jak twierdzi- ,do refleksji

na temat tych poet6w i tych realizacji gatunkowych, kt6re naNamach,,DziennikaWileri-

skiego" pojawialy sig najczqrSciej" (s. 102). PodrozdzialpoSwigcony nurtowi sentymentalnemu poezji na lamach,,Dziennika" zostaN,jak s4dzg, batdzo dobrze pomySlany,nalely
ztesztq do ciekawszych fragment6w

ksipki. PrzypominateZniejako przy tym,Ze istnieje po-

trzeba wnikliwszychibardz:iej rozlegjychbadari nad sentymentalizmem w p6Zn1.rn o$wiece-

niu, odslaniaj4cych jego podlobiefstwo i odmiennoSi w stosunku do realizacji tego nurtu w
osiemnastym wieku. Bardzo trafne jest tu wprowadzenie takich pojg6 jak gessneryzn, osja-

nizmczy youngizm; cenne jest zauwaharie, cho6 niejako na marginesie, obecnoSci element6w estetki rokokowej, aprzede wszystkim zwr6cenie uwagi na dokonuj4ce sig przemiany w
zakresie tego rcdzaju tw6rcz:o6ci. Autorka konstatuje zatem:,,Osjanizm, youngizm, ludowy

folklor, kt6re zabarwily wiele om6wionych powyZej sentymentalnych wierszy,uchylaly

ju|

drzwr dla nowych jakoSci estetycznych i byly wyruinym sygnalem nadchodz4cych w tym

wzglgdzie zmian" (s. 123). DoS6 skrupulatnie zostaNaprzedstawiona obecnoSi utwor6w
osiemnastowiecznych w,,D:denniku" (moze winny one byi om6wione napocz4tkarozdziaNu?),

kt6ra ,,Swiadczyla

i,,

jednej strony o szacunku, jakim redaktorzy periodyku darzyli

ichtw6rczy dorobek, z drugiiej zalbylarowtie? oznakqchgci propagowania i kontynuowania
estetycznoliterackich ideal6rv znakomitych poprzednik6w" (s. 140). Podobnie naleZaloby
oceni6 nieco obszerniejsze poprzedzorre przypomnieniem odczytu Euzebiusza Slowackiego o

teorii przekladu om6wienie publikowanych na lamach,,Dziennika" tNumaczefizliteratury antycznel i francuskiej, kt6re

- jak kolejny

raz konkluduje

Autorka-,,dobitnie poSwiadczajq,iz

periodyk ten sklanial sig gl6'wnie ku gustom klasycznym" (s. 165). Wreszcie przywolanie
tw6rczoSci mlodych romantyk6w dopelnia przedstawienia literackiego obliczaperiodyku w

latach 1822-1830. Autorka, bardzo dobrze zorientowana w odpowiednim materiale tekstowym, umiejgtnie l4czy tu inlbrmacje o okolicznoSciach niekt6rych publikacji zprezentacj4
wybranych utwor6w.
Na wysok4 oceng zasluguje takZe podrozdzialpoSwigcony utworom prozatorskim pu-

blikowanym nalamach,,Dziennika Wileriskiego", zdecydowanie mniej licznymniz wiersze.
Autorka, tzuciwszy og6lne spojrzenie na caLoflc bgd4cych tutaj przedmiotem jej uwagi tek-

6

st6w,rzeczowo i klarownie je nastgpnie omawia, klasyfrkuj4c je wedlug kryterium genologicznego, co wydaje sig wydaje sig zabiegiem w pelni uzasadnionym. Prezentowane w pierw-

szymrzEdzie powiastki moralne i orientalne nalel4 jeszcze wlaSciwie do osiemnastego wieku,
a ich wymowa dydaktycznazgadza sig z obliczem ideowym ideow4 czasopisma, powiesci

sentymentalne znamionuj4 czas, a kt6rym powstaly, podobnie jak omawiane w kolejnym wyodrgbnionym fragmencie powie$ci gotyckie, rycersko-zb6jeckie i fantastyczne, kt6re takhe
co slusznie podkreSla Autorlka

-

-

,,zapowiadaty juZ nowy, romantyczny model literatury" (s.

236). Wreszciemamy, wyodrgbnione w oddzielnej partii podrozdziatrupoSwigconego prozie,
ciekawe uwagi o trzech ory55inalnych polskich powieSciach.
P'.ozdzial zatTrluilowatry Na gruncie zagadnieri publicystycznych, r6v,rnie2 napisany sta-

rannie, wlaSciwe iprzejrzy(toie skomponowany, podporz4dkowany pokazaniu najwaarttejszych kwestii

-

dyskusji

o jq:zyku

polskim, sporu liberalizmu z obskurantyzmem, zaintereso-

wari kultur4 orientaln1, znaczenia piesni ludowych, wreszcie dyskusji migdzy zwolennikami

klasycyzmu i romantyzmrr-- znakomicie uzupelnia wczeSniejsz4prezentaqg utwor6w literackich. Dr Jolanta Kowal, kt6ra skrupulatnie referuje i komentuje publikowane w periodyku
wyp owi

ed

zi, wykazuj e s i g b ardzo dobrym zr ozrxnietiem omawi

an y

ch zagadni efi . P o dobn4

rolg i podobne zalety posiada czgl(, pracy poSwigcona najpierw ogloszeniom wydawnierytrr,
nastgpnie recenzjom

-

-

racze.j

rzadkim,jak slusznie podkreSla Autorka, naNamach,,Dziennika"

oraz syntetycznym ujgciorn literatur narodowych. W odniesieniu do tych dw6ch rozdziaNlw

czytelnik zaangahowany w lekturg m6glby w niekt6rychprzypadkach odczuwai brak pewnego rozwinigcia czy poglgtrienia omawianych problem6w,

tury estetycznej, jednak naleZy - jak s4dzg
r

amy

W

-

choiby dolycz4cych kwestii na-

zgodzi| sig, iz w zasadzie wyl<raczaloby to poza

znaczone przez konLcepcj g ksi4Zki.

Na uwagg zasluguje syntetyczne (moZe nazbyt syntetyczne?) zakonczenie monografii,
eksponuj4ce

-

co uwazam za,bardzo potrzebne, a co niekoniecznie wybrzmiewa wystarcza-

j1co v,ryruflnie w trakcie calego dyskursu

-

zmiennoSc zawartolci periodyku w calej historii

jego istnienia, szczeg6lnie z wyodrgbnieniem pierwszego kr6tkiego okresu 1805-1806, nastgpnie,

w przybliheniu, lat

li

815- 1822

oriv pozostaNych lat do powstania listopadowego.

Znakomitqdecyzjq dr Jolanty Kowal bylo sporz4dzente,jako aneksu, ale stanowi4cego integraln4 i bardzo wai'nE czE{;(, ksi4zki, Bibliografii zawarto1ci literackiej ,,Dziennikn

Wileriskiego", uporzqdkowanej alfabetycznie wedle nazwisk autor6w. W tym miejscu

- tro-

chg na zasadzie,2e apetyt roSnie w miarg jedzenTa- nasuwa sig refleksja, iz cenne byloby dodanie tejze samej bibliografii (mohe w skr6conej formie), ale uporz1dkowanej chronologicz-

nie, co ilustrowaloby, jak sir; ksztaltowala obecnoSi tekst6w literackich (w wymiarze ilo6cio-

lvym i ,jako6ciowym) w porszczeg6lnych numerach i okresach funkcjonowania czasopisma w
doSd dfugiej

jego historii. Wydaje sig zreszt4,Zetakie wlaSnie ujgcie zagadnienia obecno6ci

literatury w ,,Dzienniku", sytuuj4ce w centrum uwagi wla6nie dzieje samego periodyku

-w

kt6rym teksty literackie i dotycz4ce literatury wystgpuj4 obok wypowiedzi o innym charakterze -byLoby r6wnte2bardz<> ciekawe dla odslonigcia dynamiki przemian w kulturze wileriskiej tego okresu. To jednak byLaby ju?nieco inna ksi4zka. Wracaj4c do wspomnianej Biblio-

graJii, naleZy jednak podkresli(' iZnajwa2niejsze jest samo zebranie odpowiednich informacjr,bardzo u?yteczne (wrgcz nieocenione) dla badaczy
niaj4cych sig metodologii

-

- niezalelnie od zainteresowari i zmie-

literatury pierwszych dekad dziewigtnastego wieku. Aneks ten

nvahrja r6wnieZ niejako Habilitantkg z przywotywania w ,,zasadni czej" czgsci monografii

wszystkich opublikowanychL w,,Dzienniku" tekst6w literackich, azatazem stwarza mozliwoS6 bardziej swobodnego rlysponowania materialem, wyboru

i om6wienia utwor6w uzna-

nychza ciekawsze b4dL ww,niejsze, ksztahowania dyskursu w interesuj4cy spos6b. Wreszcie
warto dodai, 2e na pochwa&p zasluguje teL typograficzna strona omawianej ksiqzki.
Podsumowuj4ctg cz9{6recenfi,nale?y podkre6lid, ze monografia dr Jolanty Kowal
stanowi efekt badafr wymagaj4cych duZej pracowitoSci, skrupulatnoSci, koncentracji uwagi,
umiejgtnoSci porz4dkuj4cego ujgcia niezwykle bogatego
wa6

- i r6znorodnego,

-

co nalezy szczeg6lnie zaakcento-

by takrzec, materialu tekstowego, atak2e dokonywania selekcji utwo-

r6w i zjawisk wazniej szych, zasluguj4cych jej zdaniem na cho6by kr6tkie om6wienie, i tych
licznrejszych, a mniej istotnych (gtrzynajmntej w perspektywie wartoSci artystycznej), kt6re

wystarczy w tym wypadku tvskaza6 i jednoznacznie zlokalizowa(,. Mamy zatem do czynienia
zbardzo wartoSciowym osiagnigciem naukowym dojrzalej, posiadaj4cej duze moZliwoSci dalszego rozwoju naukowego badaczki. Jestem przekonany,2e sformulowana w ostatnim akapicie nadziejaAutorki, i2 ksi4Zka ,,otworzy nowe perspektywy oraz odsloni dalsze moZliwoSci

i

pola badawcze dla dopelnierria obrazn kultury literackiej na Litwie doby porozbiorowo-przed-

powstaniowej" (s. 357), znaiduje pelne uzasadnienie. Na tym w bardzo istotnej mierze polega

-

opr6cz ju?wskazywanej wyhej wagi skrupulatnej dokumentacjiiprzejrzyqtej prezentacji

literackiej zawartoSci ,,Dziennika Wileriskiego" - jej naukowe znaczerie.
Habilitantka jest badaczkqznan4i cenion4 w Srodowisku historyk6w literatury, szczeg6lnie, chod nie tylko, koncentruj4cych swoj4 uwagg na epoce oSwiecenia. Nale2y podkreSli6,
hebraNa ona aktyvmy

w dwudziestu konferencjach naukowych w r62nych oSrodkach w Pol-

sce, przedstawiajqc rcferuty dotycz4ce przede wszystkim literutury

polskiej pietwszej polowy

XIX w. Byla aklywn4 uczesilniczk4 wspomnianego wyzej projektu

badawczego NPRH Czyta-

nie poet6w polskiego ofwiecenia. Nale2y do Polskiego Towarzystwa Badari nad Wiekiem

Osiemnastym oraz T owarzyrstwa Naukowego w Rzeszowie.
Na uznanie zastuguje:dzialalno6i organizacyjna i dydaktyaznadr Jolanty Kowal,
Swiadcz1ca o

jej zaangaZowrniu w prace macierzystego Instytutu, atakhe bez w4tpienia

umiejgtnoSci wsp6lpracy w,zespole. Uczestniczylaw m.in. w pracach rwiqzanychzwdrtzaniemzalo2;eri Krajowych Ram Kwalifikacji, koordynowala praktyki studenckie, przygotowywanie sylabus6w, byla czlonkiem Komisji Programowej Instytutu Filotogii Polskiej UR,
czlonkiem jury II stopnia Olimpiady Literatury

i

JEzykaPolskiego, sekretarzem ZakNaduLite-

ratury Staropolskiej i Polskiego Oswiecenia IFP. Nalezy doda6, Ze Habilitantka kilkakrotnie
pelnila funkcjg opiekuna roku student6w. Byla tez promotork4 dwudziestu pigciu prac licencjackich poSwigconych gt6u'nie, chocitz- co warto podkresli6

-

nie tylko , zagadnieniom hi-

storycznoliterackim epoki oiiwiecenia. Pelnila ponadto rolg recenzentki prac magisterskich

i

licencjackich. To tylko czg6(!z jej aktyumoSci tego rodzajtt,wystarczajqcajednak, by jqwysoko oceni6. Wzmacnia ona bez w4tpienia przedstawione wyZej, odnosz4ce sig do dorobku
naukowego argumenty, kt6re przemawiaj4zaprzyznaniemjej statusuwpelni samodzielnego

pracownika naukowego.

Majqc zatem na uwadze om6wione w niniejszej recenzji wielorakie
osi4gnigcia i kompetencje dr Jolanty Kowal, stwierdzam, Ze spelnia ona kry-

teria art. l6 ustawy z drria 14 marca2003 r, o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, i z pelnym przekonaniem popieram wniosek o przyznanie

dziedzinie nauk humani

rst

y

jej stopnia doktora habilitowanego

czny ch, w dys cyp

9

linie I iteraturoznawstwo

.

w

