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Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pani doktor Magdaleny

Patro-Kucab

Pani dr Magdalena Patro-Kucab swoj4 karierg naukowq i zawodowq zwiqzala z rzeszowskq uczelniq, najpierw WyLsz4 Szkol4 Pedagogiczn4, a od 2001 r. Uniwersytetem Rze-

szowskim. Tutaj ukoriczylaw 1998 r. studia polonistyczne, uzyskuj4c tytul magistra na podstawie pracy poSwigconej powstaniu listopadowemu w poezji KazimierzaBrodzinskiego.
Tenile poeta stal sig przedmiotem

jej dalszychbadah, prowadzonych, podobnie jak w przy-

padku magisterium, pod kierunkiem prof. Piotra Zbikowskiego, a zwiehczonychrozprawq
doktorskQ na temat: Pdina poezja Kazimierza Brodziriskiego, obronionej w roku 2006. Od

pa2dziemika2}}l r. dr Magdalena Patro-Kucab jest zatrudniona

-

najpierw na stanowisku

asystenta, p62niej adiunkta, na krotko starszego wykladowcy i ponownie adiunkta

-

w Insty-

tucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, od maja 2018 przeksztalconym w Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa.
Publikacj e naukowe Hab ilitantki doty cz4 przede wszystkim literatury p6Znego

o

6wie-

cenia, a pswnym zakresie tak2e romantyzmu. Interesuje jq gl6wnie zwi4zekliteratury z rzeczywistoSci4 pozaliterack4, sprawami spolecznymi,politycznyni, osobistymi sprawami auto-

t6w czy z niekt6rymi zagadnieniami estetycznymi lub stylistycznymi (szczeg6lnie z retorykq), Po uzyskaniv przez ni4 stopnia naukowego doktora

-

bo ten okres tutaj ze wzglEdt na

cel niniejszej recenzji przede wszystkim przedmiotem zainteresowania

- publikacje

te doty-

czqnalpierw w wigkszo6ci, cho6 nie tylko, fw6rczoSci Brodziriskiego. W p62niejszymokresie
przedmiotem szczeg|lnego, cho6 naturalnie nie wylqcznego, zainteresowania dr Magdaleny
Patro-Kucab staje sig Alojzy Felit'rski, kt6remu poSwigca monografig , wskazanqw postgpo-

waniu habilitacyjnym -l4cznie z cyklem wczesniejszych arty7<il6w odnoszqcychsig do tego

poety-jako
g6ln+ uwagg.

gtrowne osiqgnigcie naukowe. Na

niej zatemnale|y w t5rm miejscu skupif szcze-

KsiE2ka W lcrggu spraw ptwatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Fetinskiego z lat I795-1820 (Rzesz6w 2019) podejmuje sprawy niew4tpliwie istotne punktu
z

wi-

dzeniapotrzeb badawczych w odniesieniu do p62nego oSwiecenia. Autor Barbary Radziwill6wny

-

bo tak ptzede wszystkim funkcjonuje w powszechnej Swiadomosci

-

zasluguje nie-

w4@liwie na dokladne opracowanie, zar6wno rekapituluj4ce dotychczasowy stan wiedzy, jak
itozwljajqce j}napodstawie nowych 2r6det i poglgbionej refleksji nad jego fw6rczo6cia. Wyb6r w tym wypadku korespondencji jako 2r6dla, specyficznego zewzglgdu na subiektywizm
postrzegania omawianych kwestii, a zarazem istohrego, ujmuj4cego wiele spraw

z codzien-

nego zycia, wydaje sig fortunny. Habilitantka dobrze uzasadniaprzedmiot pracy jako
opartE

na analizie i interpretacji ,,epistolarnej tworczoSci Felihskiego
[...] pr6bg dotarctado prawdy
o niezwykle interesuj4cym aspekcie dzialalno6ci tw6rczej dramatur ga zWolynia" (s. 10).
Syntetyczne przedstawienie stanu badah nad epistolografiq,,wiek6w dawnych,,, r6wnjei
zwrgzle informacje biograficzne o Felinskim i jego korespondentach wydajqsig tutaj po-

mocne dla czlnelnika.
Ksi42ka jako caloS6 bez w4tpieniaprezentuje szerok4 wiedzg o Felihskim i w og6le o
p52nym oSwieceniu, wzbogacqEc jqtakhe w niektorych istotnych obszarach. Sama konstrukcja monografii jednak

-

szczeg6lnie jeSli wziqt pod uwagg

pienia sig na badaniu korespondencji

jej tytul i wstgpne zapowiedzi sku-

- budzi pewne w4tpliwoSci. W centrum uwagi w jej spo-

rej czgSci znajdujq sig bowiem nie tyle listy

-

chod Autorka wielokrotnie podkresl a ich zna-

czenie dla treSci wywodu, zaznaczajqc, i2 wNafinie one stanowi4 tu przedmiot szczeg6lnego
zainteresow ania

-

ile po prostu doS6 szeroki zakres spraw zwiyzanych z tw6rczo1ci4 Felit'r-

skiego (lEcznie z 6wczesnqjej recepcj4) ,takLe jego aktywno6ci4 spoleczn4, relacjami rodzin-

nymi, towarzyskimi itp. Korespondencjaprzywotywana jest w duZej mierze jako jedno ze
lt6delwiedzy na te tematy, obok - nierzadko dominujqcych (oczywiScie poznaw czo waL-

nych)

-

2t6del innego typu, jak pamigtniki ,recenzje czy wiersze okolicznosciowe. W ten

spos6b wywod jest materialowo bardzo bogaty, zawieraduz4 iloS6 cennych informacji,

Swiadczy o obszernej wiedzy Autorki i jej, co nale|y podkreSli6, zaangaaowaniu w badany

problem oraz skrupulatno5ci w wykorzystywaniu literatury przedmiotu
wydaje

-

,

aIe zarazem

- jak

sig

w niekt6rych partiach jest, by tak rzec, zbydygresyjny (niekiedy informacje lub ko-

mentarze dodatkowe, odchodz4ce od gl6wnego tematu, mohna bylo zawrze(

w przypisach),

co przeszkadzaw skupieniu uwagi na zasadniczym jego przedmiocie i tym aspekcie aktywnoSci autora Barbary

Radziwill6wny,kt6ry odslania jego bogata (w sumie, jak informuje Habili-

tantka, 705 znanych list6w zlat 7795-1820 pisanych do 9 adresat6w) korespondencja. Oczy-

wiscie zrozumialejest - jak cz>rtamy w autoreferacie ,,wyjScie poza obszar samej epistolografii i osadzenie jej po6r6d reali6w, na kt6re zlozyl sig sugestywny obrazpodejmowanych
przez pisarza inicjatyw oraz dzialah, atak2e bgd4cych ich wynikiem efekt6w" (s,
4), je6nak,
dla zachowania sp6jnoSci naukowego wyr,vodu , nale?aloby tutaj dwy(t do zasygnalizowania
przede wszystkich tych kwestii, kt6re dla zrontmienia konkretnych list6w lub
ich grup s4 bezpoSrednio istotne, a wigcej uwagi poSwigcid j eszcze moLewnikliwszej lekturze
samej korespondencji (nawet gdyby to czasem oznaczalo rezygnacjg z omawian ia zagadnief, kt6re
nie
s4 w niej podejmowane). Te w4tpliwoSci odnosz4 sig w r62nym stopniu
do poszczeg6lnych

czg\ci omawianej monografii, w wigkszym do tych, kt6re dotycz4tw6rczoSci Feliriskiego,
w
znacznie rnniejszyrn (lub w przypadkaniekt6rych fragment6w niemal wcale)
do partii poSwigconych jego sprawom rodzinnym czy towarzyskim.

Pierwszy tozdzial ksi4zki stanowi bardzo wa2newprowadzenie prezentuj4ce teoretyczne aspekty listu jako gatunku wypowiedzi (s4dzg nawet, warto byloby tg kwestig przedstawid nieco doktadniej) , przy niew4tpliw ie bardzo slusznym zwr6ceniu uwagi na j ego
zwiq-

zekztetorykq.MoLna sig jedynie zastanawial, czy
-ptzy merytorycznej trafnoSci sfonnulowanych spostrze2eri

-

metodolo gicznie fortunnym zabiegiem jest tu ilustrowanie cech wypo-

wiedzi listowej poprzez cytowanie przyhJadow z list6w Felifskiego, kt6re wlasnie majqby1,
omawiane w monografii. Tym bardziej 2e ich formalne cechy (co prawda nieco inne) stan4
sig
przedmiotem uwagi w usytuowanym na kohcu ksi4zki rozdzialepoSwigconym ich stylowi.
Rozdziat dtugi Pasionat literatury i 2ycia naukowego, skupiaj4cy sig na tw6rczo6ci i
pogl4dach estetyczno-literackich Felihskiego, podejmuje kwestie niew4tpliwie istotne, przypominaj4c najwa2niejszq czgfiljego pisarskiego dorobku, przy wykorzystaniu oczywiScie i1formacji zawattych w jego listach, ale przede wszystkim pochodzEc ych z innych Lr6det i
opracowaf. W ramach - jak to okre5la Habilitantka w autoreferacie

-

,,autonomic znychprzy-

bliizefr og6lnoliterackich" (s. 6) ciekawie zarysowane zostaty Srodowiska

przebywat poeta, a kt6re ksztattowaty jego pogl4dy

i

i miejsca, w jakich

zatnteresowania. Dr Magdalena patro-

Kucab, zanim om6wi dokonany ptzezFeliriskiego przel<trad.poematu Jacquesa Delille'a
L'Homme des champs, przedstawia formulowane w6wczas pogl4dy dotycz4ce zasad,tlumaczenia, wspominaj qc rlwnieL o powodach zainteresowania w Polsce fw6rczoSci

q autora Les

Jardins. W przypadku uwag, stosunkowo obszernych, na temat kategorii gustu, zasad,i regul
estetyki klasycyzmu czy znaczenia krytyki literackiej Habilitantka referuje waLniejsze
sprawy, przypomina niekt6re formutrowane w6wczas s4dy, streszczam.in. odpowiednie frag-

menty wsp6lczesnych opracowanna ten temat, np. Teresy Kostkiewic zowej czy piotra flbikowskiego. Przedstawia te kwestie trafnie, a7e takhe- co w tym wypadku oczywiste, bo temat

na oddzieln4 ksi42k9

-

do6c skr6towo i wybi6rczo; zarysowuje jedynie szerokie tlo dla tw6r-

czoSci i przekonan estefycznych Feliriskiego, nie wnoszQc nowych rozpoznafw
tym zakresie"
Sqdzg, 2e taczej lepiej byloby

w tym wypadku, po syntetyc znqwskazaniu problemu (z za-

akcentowaniem kwestii istotnych w perspektywie spraw omawianych w dalszych partiach

ksi4zki), odwola6 sig do wiedzy czty'.elnika,podaj4c w przypisach odpowiedni4 bibliografig.
Sporo wa|nych informacji o pogl4dach i pracy literackiej autora Barbary Radziwill6wny (choi oczpvi6cie nie tylko) przynosi podrozdzial: Krytyka literacka na kartach epistolografii Alojzego Felinshiego. W nastgpuj4cych potem rcztva?aniach poSwigconych gl6wnej
tragedii Feliriskiego na uwagg zasfuguje przede wszystkim przywolanie opinii na jej temat
w
6wczesnych wypowiedziachkrytycznych. Interesuj4ce sg, zawartew kolejnyn podrozdziale,
refleksje odniesione do tlvmaczenia Wirginii Vittorio Alfieriego, z zauwazeniem, i2tyn razem Feliriski ,,siggn4l [.,,] po autora, kt6rego metoda tw6rcza odbiegala od zaproponowanej
przez Corneille'a, czy Racine'a, poet6w-wzor6w dla polskiego artysty'' (s. 136),
a zarazem
Swiadomie wprowadzll pewne modyfikacje do wloskiego oryginalu.

Rzeczowo zostaly w ksi42ce przedstawione sprawy zwiyzane z pracEdydaktyczn4 Felinskiego. W tym wypadku listy - tyrn bardziej ze s4 one przede wszystkim pisane do oilgrywaj4cego w tym wypadku szczeg6ln4rolg ksigcia Adama Jeruego Czartoryskiego

-

okazuj4

sig bardzo pomocne, ilustruj4c zar6wno sam proces podejmow aniaprzezeh decyzji
odno5nie
do propozycji pracy najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, a potem na stanowisku
dyrek-

tora krzemienieckiego liceum, iakte|r62ne sprawy zwiqzane z pelnionymi obowi4zkami.

Rozdzial trzeci ksi4Zki, do(;6 zwigzNy, przynosi ciekaw4 prezentacjgFeliriskiego jako
gospodarza w rodzinnej Osowie. Tutaj 2r6dlem s? gl6wnie jego listy do Michala
Wyszkow-

skiego, atakie Pamigtniki Ewy Feliriskiej, szwagierki autora Barbary Radziwilthwny. Obraz
poety w tej roli zostalpokazany ciekawie i wielostronnie, np. z perspektywy zwyktych
codziennych zatrudnieh i nieudanychprzedsigwzigt,handlowych. Habilitantka oczywiScie
zgodnie zwlalciwq sobie metodq_ zarysowuje odpowiednie elementy kontekstu (ak powroty
na wieS po trzecim rozbiorze, warunki szlacheckie go 2yciai gospodarowania na Wotyniu
na

pocz}tku XIX w.). Uzasadnione wczesniej przywolanymi przykJadami wydaje sig podsumowanie uwag zawartychw tym rozdziale:,,Listy prezentuj1ce ziemiafiskrLywotFeliriskiego s4
rodzajem okrzyku radoSci, jakqprzynosi kontakt z natur1w przestrzeni szlacheckiego

dworku, kt6ry stal sig dla poety oazqrodziwtego szczgscra i spokoju,, (s. 196).
Sprawom rela

cj

i rodzinnych,

s

4s

iedzkic h i pr zyj acielskich Felinskie go dr Magdalena

Patro-Kucab poSwiqca jednak oddzielny, obszerny rozdzial. W tym przypadku, eo zrozLrmiale, wiadomoSci zawarte w listach majq szczeg6lne znaczettie, cho6 do nich autorka ksiazki

sig nie ogranicza. W przedstawieniu Zony poety l6zefy, ciekawym

i wielostronnym, wiedza

czerpana z korespondencji jest uzupelniona przez informacje czerpanez pamigtnik
6w czy

wierszy. Podobn4 opiniE mozna sfonnulowa6 od.noSnie do podro zdzialu(co prawda kr6tszego) po6wigconego siostrze poety. Nastgpnie, po stosunkowo obszernym, przywolujqcym
wybrane opracowaniazagadnienia, om6wieniu zmian w sposobie traktowania dzieciw okresie o6wiecenia w stosunku do epok poprzednich, Habilitantka, cytuj4c trafnie tu wybrane
fragmenty list6w poety do Michala Wyszkowskiego, tr ukaszaGolgbiowskiego, Jana Te6nowskiego i Walerii Tarnowskiej, do66 przekonuj4co pokazuje, jak owa nowoSd w podej6ciu
do

dziecircalizowanabyNa w rodzinie Felifskich. W podobny spos6b napisany zostaLpodrozdzial poSwigcony s4siadom, przyjaciotom i znajomym autora Barbary Radziwill6wny, zkt6_

rymi prowadzil on korespondencjg. Dobrze przedstawiona jest, teL g!6wniew oparciu o informacje zawarte w listach, relacjaniEdzy Felifrskim a Gustawem Olizarem. Analogrczna
opinia
nasuwa sig odnoSnie sposobu kr6tkiego zaprezentowania sylwetek Karola Kazimierza
Sienkiewicza i Konstantego TSminieckiego.
SqdzE,2e niekt6rychparliach om6wionego kr6tko wyLej czwartego rozdzialumono-

grafii warto byloby podj46 pr6bg dokladniejszego okreslenia relacji migdzy korespondentami
na podstawie wnikliwszej analizy odpowiednich list6w z punktu widzenia ich strony komuni-

kacyjnej czy sfflistycznej.

W ostatnim rozdziale ksi42ki dr hab. Magdalena Patro-Kucab skupia sig na stylu list6w Feliriskiego, akcentuj?c teL w ten spos6b , 2e to one sQ w monografii gt6wnym przedmiotemzaintetesowania. Trafne
Radziwillowny

sE

uwagi o formalnych cechach korespondencji autora Barbary

-

formulach inicjalnych, finalnych, konwencjonalnych, ,,zlotychmySlach,',
wtrgtach obcojgzycznych - podsumowane m.in. stwierdzeniem,2e epistolografia Feliriskiego

byla,,konstrukcj4 jgzykowo-stylistycn4,zapomocqkt6rej ujawniala sig skutecznoS6 i lingwistyczny kunszt epistolografa" (s. 279).IJmieszczenie tego rczdzialu jako ostatniego w
ksi4zce wydaje sig, przy przyjgtej koncepcji monografii, zrozumiale. Byd moaelepszy efekt

daloby ptzywolanie i wykorzystanie wskazanych tu cech list6w Felifskiego w tych miejscach, w ktorych omawiane s4 konkretne partie korespondencji i relacje migdzy korespondu-

jqcymi osobami. To jednak wymagaloby nieco innego uksztaltow ania ca\ej ksi42ki.

-

Lakoniczne Uwagi koricowe przynoszq nxriqzl1rekapitulacjg tre$ci monografii a takLe
,
co szczeg6lnie godne zavwalenia- zapowied2 Autorki przygotowania edycji koresponden-

cji Feliriskiego, kt6ra zapewne zostanie opalzonarzeczowymopisem publikowanych tekst6w.

Podsumowuj 4c powyLsze spostrzezenia i komentarze dotyczqcemonografii
dr Magda-

leny Patro-Kucab, warto jeszcze raz podkreSli6,2eprzynosi ona duZy zas6b wiedzy jednej
o
z
najwa2niejszychpostaci polskiego p62nego oSwiecenia, o osobach mu bliskich atakhe

,

o

wielu innych sprawach, kt6re Autorka potraktowala jako zwLqzanez omawianym gl6wnym
zagadnieniem. Ten wlaSnie erudycyjny aspekt ksi42ki decyduje w bardzo duZej mierze jej
o
warto6ci. Tneba doda6,2e dolqczone w aneksie teksty wybranych list6w, atalraezdjgcia
ich
postaci rgkopismiennych stanowi4 wartosciowe dopelnienie monografii.
Jako wa2ne uzupelnienie ksi42ki naIe2y wskaza6 r6wniez opublikowane w polsce
granic4 artykuly

-

a jest ich kilkana6cie

-

i za

Habilitantki dotyczEce Feliriskiego, kt6rych tre6i w

czg6ci wykorzystana zostalap6hniej w monografii, w czgsci zaS obejmuje kwestie szczeg6-

lowe niepodjqte w ksiqzce. WSr6d nich na uwagg zaslugajq- jaksEdzg- cho6by artykut Radoii komplementowania dotycz}cv wiersza Felifskiego Do Tadeusza Czackiego, atakLe rozprawy poSwigcone reakcjom na Smierd autora Barbary Radziwitl|wny. Zarnteresowanie
Habilitantki retoryk4 i jej kompetencje w tym zah,resie znajduj1 odzwierciedlenie rn.in. (bo przecieL

iw pracach

o wierszach pochwalnych kwestie sztuki wymowy sig pojawiaj4)

w interesu-

j}ce tozprawie Rola retoryki w oraciach pogrzebowych. (Iwagi na marginesie
m1wfuneralnych i wspomnien po{miertnych poiwigconych Alojzemu Felinskiemr,r. Autorka m.in. przekonuj4co pokazuje tutaj, jak omawiane mowy pogrzebow e ,,oratorzy dostosowali do regul reto-

ryki i nowych pr4d6w, kt6re w niej obowi

qzywaNy" (s.

107). Jako wartoSciowy poznawczo

n:ale2y teL wskazai artykul o poetyckich reakcjach na Smieri Feliriskiego

, prowadz4cy do traf-

nych konkluzji, m'in. 2e przywolane wiersze ,,mieszczysig ..] w kategorii oSwieceniowej
[.
dydaktycznej aprobaty, jako instrumentu ksztalhrj4cego osobow e wzory,, (s. 95).
Jakkolwiek przedmiotem oceny jest tutaj dorobek badawczy Habilitantki po uzyskaniu
ptzez ni4 stopnia doktora, a monografr& ,, ... jest to glos Ojczyzny z jej serca i ducha

byty'.."

O

Wdopdinei poetyckiei Kazimierza Brodzinskiego prezettuje efekty badari prowadzo-

nych w ramach pracy nad przygotowaniem rczprawy doktorskiej, warto i tej ksi42c e tutaj

wspomnie6' Jest bowiemtLytecznapoznawczo, podejmuje kwestie dotychczas slabo rozpoznaneprzez historyk6w literatury, aprzy tym objawia juLcharakterystyczne cechypisarstwa
naukowego Habilitantki, przede wszystkim dqLenie do mocnego osadzenia omawianych kwe-

stii literackich w historyczno-biograficznym kontekScie, odwolywanie sig do dotychczasowych, wczeSniejszychip6funiejszych opracowari (czgsto ich referow anie czy cytowanie) danego zagadnienia, rzeczowe relacjonowanie tresci

i

anaTizowanie przywolanych tekst6w.

Nale2y doda6, 2ep62nej tw6rczo6ci Brodzifskiego, ujgtej zr6Lnychperspektyw,
dr
Magdalena Patro-Kucab po6wigcila takLe szereg innych publikacji, zamieszczonych
w tomach zbiorowych i w czasopismach. Pokazuje wsp6hnrystgpowanie w tym
samym czasie

utwor6w autora Wieslawa araz dzielpoet6w romantycznych. Trzeb atuzauwa1y1, Lezar6wno
w odniesieniu do Brodzifrskiego, jak i (przede wszystkim) innych przedstawicieli klasyc yzmrr
postanislawowskiego (szczeglLnie Felinskie
Eo czy Osit'rskiego) Habilitantka podejmuj e nieraz
probg weryfftacji ichnazbyt- jak podkre6la \<rytycznych ocen dokonywanychp61niej
z
perspektywy waloryzowanych wyilej estetyki i osi4gnig6 literackich romantyzmu.
Pozostaly dorobek dr Magdaleny Patro-Kucab, niezwiqzany bezpo6rednio ani zBrodziriskim, ani z Feliriskim, r6wnie2 zasLuguje na uwagg . Szczeg6lnie cenne s4 w tym

wy-

padku rozprawy stanowi4ce interpretacje wierszy poet6w o6wieceniowych: Franciszka
Dionize go KnraLnina, Ignace go Krasicki ego, Adama Naruszewi
cza, S tani slawa Tremb ecki e go,
opublikowane w serii Czytanie Poet6w Oswiecenia. Tu Habilitantkawybiera, zgodnie
ze
swoimi zainteresowaniami i temperamentem badawczym, gl6wnie utwory o cbarakerue
okolicznoSciowyrn, co pozwala jej rczpoczqt wyw6d od zarysowania kontekstu, w jakim po-

wstaly i w jakim funkcjonow

*y.

Za szczeg6lnie wartoSciow e nalehy, moim zdaniem, uzna6

interpretacje wierszy po6wigconych ksig2nej Czartoryskiej: KniaZn ina Na urodziny ps[iginyJ

Izab[eliJ Czartoryskiej, aprzede wszystkim rokokowy panegiryk autorstwa Naruszewi cza
Na
sanfe ksig2ny lzabeli Czartorysk[ej, generalowej ziem podolskich (thumaczenie laciriskiego
tekstu Duriniego)' WrazliwoSd Habilitantki na uroki muzy rokokowej pokazuje takze
doS6 obszernaanalizautworu Trembeckiego Epitalamion Hopolitowi i Belinie, czyli miloit nowych
mal2onk6w. Zagadnieniem poezji pochwalnej
zwr6ceniu uwagi na widoczne w poezji

-przy

drugiej polowy

XVIII w' ,,zjawisko przechodzeniaod postawy panegirycznej w dawnym ro-

zumieniu do pochwaty nowego t1pu"

-

dr Magdalena Patro-Kucab zqrrrlle sig tez w dobrze

napisanym artykule o KniaZninie jako panegiry6cie Czartoryskiej. Trzeba doda6, ze wspomniane wyilej kwestie - tresci erotyczne w poezji Trembeckiego, wiersze panegiryczne -staj4 sig tematem tak2e innych prac Habilitantki.

publikacji dr Magdaleny Patro-Ku cab nawyroznienie zastuguje artykul przwoszqcv ciekaw4 pr6bg odczytaniawierszaJuliusza Slowackieg o
Sowiriski w
S4dzg, ze spoSrod innych

okopach lVoli, usytuowany wobec wiedzy o generale pochodz4c ych z innych Lrodeli zesta-

wiony z utworem niemieckiego autora Justinusa Kernera Sowinski. Trafnie wskazuje z jednej
strony dqhenie do wykreowaniaprzyldadu nowej koncepcji bohaterstw a, a z drugiej pewne
zakorzenienie tych utwor6w w tradycji panegiryku, Warto tak2e skupii uwagg narozprawie
poSwiqconej wykladom Ludwika Osifskiego, w kt6rej Autorka bardzo dobrzeprzedstawia

spos6b prowadzenia prelekcji , a przede wszystkim estetyczno-literackie pogl4dy
wykladowcy

(rehabilituj4c go nieco w stosunku do dominujqcych wczesniejszych ocen)
i ich usytuowanie
zar6wno wobec antycznej tradycji w tym zakresie (gl6wnie Horacego), jak
i nowych koncepcji (szczeg6lnie Jean-Frangois de La Harpe'a,); trafnie, jak sqdzg,ujmuje gl6wne cechy postawy intelektualnej ,,tego najbafizie.i reprezentafywnego przedstawiciela klasycyzmu posta-

nislawowskiego" (s. 1 13).
To tylko czg56 dorobku naukowego Habilitantki, obejmuj4cego

-

od uzyskania stopnia

ponad czterdzresci pozycji. Trzebatutaj przypomnie6, 2e dr Magdalena patro-Kucab posiadar6wnie2 do6wiadczenie w zakresie redakcji naukowej tekst6w, byla bowiem
doktora

-

wspolredaktotkqcztercch recenzowanych tom6w zbiorowych (gdzie zamieiiclNar6wniez
wlasne artykuly), spoSr6d ktorych warto wymieni6 choiby obszern4 i ambitn4 monografig polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy ronuo.ju (2013) czyksiqakE
,,sofi6wka" stani_
slawa Trembeckiego - kontel<sty i interpretacje (2013), zawieraj4cqtrzyna1cle rozpraw poSwigconych r62nym aspektom tego poematu.

Dr Magdalena Patro-Kucab po uzyskaniu stopnia naukowego d.oktora uczestniczylaw
czternastu konferencjach (seminariach) naukowych, na kt6rych przedstawiLareferaty prezertujQce efekty

jej badari. Nalezy do Polskiego Towarzystwa Badari nad Wiekiem Osiemna-

stym, do Polskiego Towarzystwa Retorycznego, atak2e Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Uczestniczylaw rcalizacjiprojekt6w badawczych realizowanych w ramach

NPRH oraz NCN. Jest osob4 rozpoznawaln4 w Srodowisku historyk6w literatury. Na podkreSlenie zasttguj4r6wnie2jej kontakty 'z zagranicznymi oSrodkami naukowymi (na Ukrainie,
na Slowacji i w Niemczech).
Na uwagg zasluguje aktywnoS6 dydaktyczna Habilitantki. Dr Magdalena patro-Kucab,

jak informuje w autoreferacie,prowadzila zajgcia lwiczenia i konwersatoria, wyklady,
minaria licencjackie

- na studiach

se-

pierwszego i drugiego stopnia, atakiena studiach pody-

plomowych. Ich przedmiotem byla literatura staropolska i oSwieceniowa, atakhem.in. kuhura
sarmacka, retoryka, stylistyka praktyczna. Wypromowala 44 prace licencjackie; byla teZ
wie-

lokrotnie recenzentkqprac magisterskich i licencjackich. Prowadzilar6wnie2

-

w polsce i za

granic4- wyktrady popularyzuj4ce wybrane zagadnienie naukowe wSr6d sfudent6w, atakhe
prowadzila i organizowala zajEciaprzeznaczone dla uczni6w szk6l Srednich. Jest autork4 artykul6w metodycznych; sama podnosila swoje kwalifikacje w tym zakresie, uczestniczqc w
odpowiednich szkoleniach. To tylko syntetycznie ujgta czgsc wielorakiej aktywnoSci dr Mag-

daleny Patro-Kucab zwi}zanej z dydaktyk4. Wystarc zy jednak dlazobrazowania

jej

zaanga-

aowania w fym zakresie i dobrego przygotowania do podejmow ania
dalszych zadahdydak-

tycznych, tak2e tych,kt6re z reguly powierza sig samodzielnym pracownikom
naukowym.
Nale2ywreszcie zaakcentowat dziatalnoSi organizacyjnqHabilitantki. Juz sam
fakt
pelnienia przez ni4 - w ci4gu ostatnich dziesigciu lat funkcji zastgpcy dyrektora
Instytutu

-

Filologii Polskiej (akfualnie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa) ds. dydakryk i i organizacji stanowi wigcej niZ wystarczajqcqpodstawg do uznania tej cz96ci jej akademickiej aktywnoSci za spehriaj4c4 odpowiedni wym6g w postgpowaniu habilitacyjnym. TymbardzLej
wziEc pod uwagg,Zeby\ to okres niemal permanentnych przemi
cesu dydaktycznego. Doda6 nale|y do tego cho6by

naukowych czy Konferencj i

p ol oni

jej udzialw

jesli

anw zakresie organizacji proorganizowaniu konferencii

styk Uniwersyteckich.

S4dzg, 2e powy2sza charakterystyka dostarczawystarczajqcych argument6w
do uzna-

nia,2e osi4gnigcia badawcze, atakie aktywno56 dydaktycznai organizacyjnadr Magdaleny
Patro-Kucab w pelni predysponuj q jqdo osi4gnigcia samodzielnoSci naukowej.
Stwie

rdzam

zatem, ze spelnia ona wszystkie ustawowe kryteria w tym zakresie, i popieram
wniosek o nadanie jej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscypli-

nie literaturoznawstwo.

