dr hab. Joanna Chlosta-Zielonk4 prof. UWM
Instytut Polonistyki i Logopedii

Olsztyn, 5.04.2017 r.

Wydzial Humanistyczny
Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego

w Olsztynie
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Svlwetka naukowa Habilitanta
Pan dr Mariusz Chrostek swoje dotychczasowe zawodowo-naukowe zycie
zvnqzal
z Uniwersytetem Rzeszowskim. Tutaj w 1994 roku uzyskal stopieri magistra na podstawie
pracy ,, Pamigtniki" Kazimierza Chlgdowskiego pr6ba monogra/ii,
w 2003 roku obronil pracg
doklorsk4 na temat Dziewigtnastowieczny etos wiginia politycznego w
iwietle literatury

i dokumentdw osobistych (zab6r rosyjski), kt6ra powstala pod kierunkiem prof. dr, hab.
CzesLawa Klaka. Od 1994 roku nieprzer:urarie zatrudniony jest
w Zakladzie Literatury
Romantyzmu i Pozytywizmu, najpierw wyhszej Szkoty pedagogicznej, nastgpnie
Uniwersytefu Rzeszowskiego, jako asystent, nastgpnie adiunkt i do dzisiaj jako
starszy
wykladowca.

Na dorobek habilitacyjny Mariusza Chrostka, opr6cz gl6wnego osi4gnigcia, czyli
rozptaw Zlote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939) (Rzesz6w 2016), skladaj4 sig dwie
monografie, bgd4ce poklosiem pracy doktorskiej: Etos dziewigtnastowiecznych
zeslaric6w
(Wroclaw 2008) i ,,Jeflli zopomng o nich..." Powilclane losy polskich wiginihw
politycznych

pod zaborem rosyiskim (Krak6w 2009). Wsp6lnie

z

doktorem Tomaszem pudlockim

i profesorem Jetzym Starnawskim zredagowal takzew2009 rokupokonferencyjny
tom,,przez
gwiazdy i blgkit jestem z Womi". W 200. rocznica urodzin Juliusza Slowackiego
(Rzesz6w
2009). Ponadto dr Mariusz Chrostek opublikowal po doktoracie dwadzieScia jeden

arfyk'l6w

w monografiach tematycznych i cztery w czasopismach punktowanych
z ministerialnej listy B, opr6cz tego cztery artykuly naukowe w czasopismach
naukowych
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niepunktowanych. Jest tak2e autorem siedmiu kr6tkich komunikat6w, liczqcych
od trzech do

pigciu stron, w jgzyku rosyjskim (dwukrotnie takze w polskim), ogloszonych
drukiem
w r62nych oSrodkach naukowych Rosji: w Ufie, Krasnojarsku, Abakarrie, Irkucku i Omsku.
Ma na swoim koncie cztery artykuly popularnonaukowe. W latach 2003-2016 Habilitant

uczestniczyl

w

kilkudziesigciu konferencjach

o

zasiggu

krajowym
miEdzynNodowym, atakze przesylal swoje komunikaty na konferencje
zagranrczne
do
Rosji.

i

-

Jednym znajwuimiejszych osi4gnig6 Habilitanta jest uczestniczenie w latach
2012-2015

w roli wykonawcy' w grancie naukowym, finansowanym przezNPRH, na temat Romantyzm
irodkowoeuropeiski w perspektywie postkolonialnej. Z pracq, nad tym przedsigwzigciem
zwiqzane byly dwa jego staze naukowe

w lnstytucie Literatury Polskiej na Uniwersytecie

Warszawskim, odbywane pod opiek4 dr. hab. prof. UW Michala Kuziaka, kierownika
grantu.

W latach 2012'2013 dr Mariusz Chrostek trzykrotnie przebywal na sts2achnaukowodydaktycznych poza granicami kraju, na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana
Franki

w Katedrze Filologii Polskiej. W ramach stazu dydaktycznego glosit wyklady dla student6w
wszystkich rocznik6w lwowskiej polonistykizzakresuhistorii literatury polskiej
XIX wieku.
Jego dzialalnoS6 naukowa wyfuacza poza rodzime Srodowisko. Nalez4c
do Komisji
Badari nad Historiq Syberii, aktywnie uczestniczy w jej zjazdach i wyglas za
nanich referaty.
Zwiqzany jest takze z Towwzystwem Pruyjaci6l Nauk
oddzialem w przemySlu, glosz4c
odcryty i publikuj4c na lamach ,,Biuletynu Informacyjnego Towarzystwa" araz
w,,Roczniku

-

Przemyskim". Nalezy do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Jak wynika

z

ptzedstawionej dokumentacji, dwie autorskie ksiqzki oraz wigkszoS6
publikacji Habilitanta w postaci kilkunastu artykul6w, wiryqsig z gl6wnym kierunkiem jego
poszukiwari badawczych. Od pocz}tkupracy naukowej interesowaly go
zagadniernazwiryane

z polskimi zeslarlcami politycznymi (wigZniami, spiskowcami i przestgpcami politycznymi)
pod zaborem rosyjskim od korica

XVII

do pocz4tku )O( wieku. Po obronie doktoratu wydal

dwie publikacje, wskazane na pocz4tku (Etos dziewigtnastowiecznych zeslarichw Wroclaw
2008 - i ,,Jeili zapomng o nich... " Powiklane losy polskich wigini\w politycznych pod
zaborem
rosyiskim - Krak6w 2009), kt6rych treSi jest fragmentami zbieima. O ile pierwsza
ksiq,zka
ukazala sig w serii wydawniczej ,,Biblioteka Zeslafrca" z podw6jnq recenzj1
wydawnicz4
Barbary Jgdrychowskiej i ZbignewaW6jcika, nte znalazlam informacj i, aby
druga praca byla
recenzowana.

W jego badaniach znalazly sig zatem ustalenia porz1dkujqoe wiedzg o zeslaniu.
Habilitant wskazuje, jakie byly kolejne etapy prowadz4ce od pracy spiskowej, poprzez
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aresztowanie, Sledztwo i jego lvynik, skazuj4cy na wigzienie lub karg
Smierci, drogg do punktu
docelowego i pobyt na zeslaniu. Doktor Chrostek konstruuje etos
zeslari ca

(wig1ni4spiskowc4

przestgpcy) politycznego, charakteryztjqc go w r62nych
opozycjach m"in.: ,,etos romantyk6w
i socja1ist6w", ,,legendy a etos zeslafrcd'. Zajmujqgo pojedyncze losy zeslanc6w,
tych kt6rych

bohaterstwo

i

po6wigcenie utrwalila legenda,

jak historia piotra

Wysockiego,

Jana

sierociriski ego czy Romana Sanguszki, jak i zapomnianych: Jana
Witki ewicz4Jana Mollensa.
Ewy Felinskiej, Gustawa Zielinskiego.
Zr6dlemwiedzy napodstawie kt6rej sformulowal Habilitant swoje lezy,
czyteZ wyniki

badari,

jest przede wszystkim pisarstwo autobiograficzne. pamigtniki,

dzienniki,
korespondencja pochodzqcaztrzechzabor6w,gl6wnie rosyjskiego,
i inne drukowane intymne
zapisy stanowi4 blisko pigiset pozycji w bibliografi cznym zestawieniu.
opr6cz rego badacz
analizie poddat zbi6r Swiadectw literackich: tw6rc zo{i6 zesNaitc6w
orazliterat6w opisujqcych to
doSwiadczerie,bez wlasnego w nim udzialu. W swoich badaniach
dr Chrostek uwzglgdnit

ir6dlaz obszaruhistorii czy litercttny, bior4c pod uwagg czymiv,tpsychologiczne,
socjologiczne i kulturowe. Korzystaj4c z dokonan narratywist6w,

tak2e inne

wyodrgbnit

w zgromadzonym materiale piSmienniczym mechanizmy ksaaltuj4ce literack4 i
historyczn4
nanacjg' Wskazal na mityzacje losu zeslafrca (,romantyczny mit zeslaftca.,,,,mitologia
na
wlasny uZytek") onz obrazu samej Syberii, tworzone w kraju.
WSr6d artykul6w publikowanych w tomach zbiorowych dr Chrostek
poszerza obszar
swoich badari, podejmuj4c tematy cho6'nvi1zzme z gl6wnym nurtem
zainteresowan, jednak
to

stanowi4ce ciekawe w4tki poboczne. Mowa tu o artykul ach Wiginiowie
i ich kobiety. MiloSt za

lrratami w iwietle XlX-wiecznei literatury i pamigtniknw, czy te| Choroby
i metody leczenia
polskich zeslaricdw w iwietle dziewigtnastowiecznych pamigtnik6w
syberyjskich.
DoSwiadczenie zdoblte w pracy nad uporz4dkowaniem tak
rczlegtych material6w
2r6dlowych stalo sig bezcenne i niezast4pione w stworzeniu przez Habilitanta jego
opus
mq gnum, j akim j est przedstawiona rozprawa habilitacyj na.

Jako osi4gnigcie wynikai4ce
naukowych i $rrule naukowym otM

z afi. 16 ust. 2 z

dnta 14 marca 2003 roku o stopniach

o stopniach i t5rtule w zakresie sztuki (Dz.lJ. nr 65, poz.

595 ze zm.) wskazal Habilitant rozprawg Zlote

latapolonistyki lwowskiej (IgIg-Ig3g)wydan*

ptzez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

w

2016. Jej recenzentem naukowym byl

profesor Mieczyslaw Inglot, Trawcaproblematyki lwowskiej,
m.in. autor opracowania polska

4

kultura literacka Lwowa

lat lg3g-Ig4l. ze Lwowa i o

Przedstawionej monografii przyswiecala zapewne my51,

jej

Lwowie (wroclaw lgg5).

duchowego opiekuna profesora

Jerzego Starnawskiego, kt6ry

w przedmowie do wydania wlasnej ksi4zki o Lwowie Sylwetki
lwowskich historykdw literatury g'6dz lggT), upominal sig o stworzenie
wyczerpuj4cego
kompendium wiedzy o polonistyce lwowskiej,piszqcnastgpuj4co:
,,Temat zasluguje na opasly

tom' By jednak taki tom powstal, konieczne jest gruntowne przebadanie
archiwalnych
material6w we Lwowie, na co pisz4cemu te slowa w wieku lat siedemdziesigciu
trzech sil ju2
nie wystarczy. Zdecydowalem sig przeto na tom o charakter ze zbiora
sylwetek uczonych nie
tylko w dziedzinre historii literatury polskiej,, (s. 4),

Habilitant dr Mariusz Chrostek wypelnil misjg, o kt6r4 prosil profesor,
to znacry
stworzyl monografiE lwowskiej polonistyki w najSwietniejszym dla
niej okresie lat
dwudziestolecia migdzywojennego. Siggn4l on jako pierwszy badacz,
w takim zakresie, do
2t6del archiwalnych Paristwowego Archiwum obwodowego
we Lwowie. Kwerend4 naukow4
obj4l takze Pafstwowe Centralne Archiwum Historyczne we Lwowi
e, nrrjiltjqcw nim m.in.

dokumenty dotyczqce dzialalno$ci lwowskich towarzystw i stowarzyszef:
Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1886-1939, polskiego
Towarzystwa
Filologicznego z lat 1893-1939 oraz stowarzyszenia studenekiego
,,CzytehiaAkademicka',

zlat t867-1939. Dotarl takZe do archiwali6w znajiltjqcych sig w Bibliotece im.
W. Stefanyka
otaz w Bibliotece Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Kwerendy

uztqeNnil

informacjami z polskich zasob6w archiwalnych

we

wroclawskim Ossolineum

i

archiwum

Uniwersytetu Wroclawskiego oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Habilitant siggn4l
po akta personalae wykladowc6w uniwersytetu, odtwarzaj4c dzialalnoS| dydal<tycznq
naukow4 polonistyki w og6le Wydziatu Humanistycznego, sprawozdania
dziekan6w
i protokoty z posiedzeri rudWydziafu Humanistycznego, vrykazy prac naukowych,
progamy

i

i

i

plany nauczania za poszczeg6lne lata, korespondencjg migdzy profesorami,
ich podania
i proSby' Zaj$ sig takZe spisami student6w i ich sprawami personalnymi. przedmiotem jego
badaf staly sig takze ir6dNa drukowane. zgromadzil i wykorzystaN w monografii
artykuly
dotycz}ce polonistyki lwowskiej publikowane m.in. w
,,Slowie polskim,, w latach 190l-1933,

w,,wieku Nowym" zlat 1917-1920, atakZe w,,Ateneum,,,
,,Guleciel,wowskiej,,, ,,Kui.etze
Lwowskim" i innych. Cennym ir6dlem wiedzy o atmosferze w6wczas panuj4cej

oraz
niezast4pionym komentatzem okaza\y sig pamigtniki, wspomnienia
i dzienniki profesor6w,
pisarzy student6w: najczgsciej cytuje Leona Kaltenberga,
Stanislawa Lama, Tymona
Terleckiego czy Stanislawa Wasylewskiego. Habilitant przebadal
dokumenty scisle zvmq.ane
z opisywan4 uczelniq, a zatem Kroniki IJJK we Lwowie za lata 1920-Ig3I, programy

i
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wyleladdw UJK

za

i programy za lata 1988'1990

w Bibliografii opracowari

i

i

lata

1919-1932,

1920-1939, spisy wyffiad^w

uJK

Skladv

UJK

Ig33-lg3g. Dodatkowo

innych irddet publikowanych znalazlo sig blisko 250 pozycji

r62nego typu.

Patronami podjqtej pracy

byli niew4tpliwie zacni poprzednicy

dzialah Habilitanta,
podejmuj4cy trud nad uporz4dkowaniem wiedzy o
dokonaniach ponskichbadaczy literatury
jgzykoznawstwa.
i
Bgd4 to na pewno wspomniany juz profeso r Jerzy Starnawski,
kt6ry byl
redaktorem serii zat5rtulowanej Z dzieihw polskiej nauki o literaturze
orazdziewigciu tom6w

slownilra badaczy literatury polskiei, czy tezJadwiga Czachowska
i Alicja Szalagan,redaktorki
dziesigciotomowej seljri wspdlczeini polscy pisarze i badacze
literatury. Doktor Chrostek
luczyrul m'in' tak2e i te prace zr6dlem materialowym
do prowadzenia wlasnych badari nad
dokonaniami lwowskich polonist6w i tym samym dolqczyNdo grona
wybitnych humanist6w,
kt6tzy zadbali o uwiecznienie dokonan polskiego literaturoznawstwa jEzykoznawstwa.

i

Dotychczas tylko polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
swoich monografii' Byty to

w

i

Jagielloriskiego doczekaty si*

1964 roku Z dziejdw polonistyki warszawskiej, czy

rolt't Dzieie Katedry Historii Literatury Potskiei

tezw

1966

w uJ. Dzigkt benedyktyriskiej pracy

Habilitanta, lwowska szkola filologicznazostalaocalona w historycznym
zapisie.
Ptaca doktora Mariusza Chrostka imponuje starannoSci1
drobiazgow4

i

prezentacj4
szczeg6l6w w Swietle zgtomadzonychirodel. Habilitant tworzykompendium
wiedry nawz6r
encyklopedycznychwzor6w. Pierwsz4 czgst pracy stanowi4 biogramy
uczonych, zwiEzanych
z Uniwersytetem Jana Kazimiena, i katalogi ich osi4gni
E6 badawczych. prezentuje w nich dr
Chrostek lwowsk4 szkolg polonistyki reprezentowan4 zar6wno przezhistoryk6w
literatury, jak

i

j?rykoznawc6w. opisuje takze filolog6w klasycznych
i nowozytnych, nie pomijajqc
metodyk6w. Przywofuj e znaczqce nazwiska prekursor6w badan nad
literatur4 polskq od
staropolszczryzny do romantyzmu. 34 to: Antoni Malecki, kt6ry jako
pierwszy wprowadzil

wyklady w jezyku polskim ju2 w polowie XIX wiekuo Roman pilat, kieruj4cy
lwowsk4
polonistyk4 blisko 30 lat, J6zef Kallenbach, Wilhelm Bruchnalski,
Konstanty Wojciechowski,
Eugeniusz Kucharski, KazimieruKolbuszewski, a przede wszystkim
wybitny literaturoznawca
Juliusz Kleiner, kt6ry obok znaczilcych i aktualnych do dzisiaj
wynik6w literackich syntez,

zrewolucjonizowal dydaktykg polonistyczn4. Najwybitniejsi

dla okresu

migdzywojnia
jgzykoznawcy przedstawieni w rozprawie to
Kazimierz Nitsch, Henryk ulaszyn i Andrzej
Gawroriski' Trudno wymienii wszystkich szczeg6lowo przedstawionych
pigddziesigciu trzech
bohatefiw rczptawy, a\e naleiry wspomnie6 tak2e o wyodrgbni eriu
znacz4cychdla rozwoju
powojennej polonistyki profesorach. WSr6d literaturoznawc6w
s4 to: Artur Hutnikiewicz.
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Stefania Skwarczyriska
Stanislaw Rospond

i

wladyslaw Floryan, a wsr6d jgzykoznawc6w: Maria Dluska,

i Zdzislaw Stieber. Warto zaznaczy6,2e

opis drogi naukowej kazdego

profesora wyl<tacza poza tatrry typowego biogramu. Stanowi
w istocie analizg badawcrych
osi4gnigd od pocz4tku dzialalnoSci uz po dalsze, pozalwowskie
dokonania, Z zestawierua
dokonanego w rozprawie wynika, 2e to wla5nie na Uniwersytecie
Jana Kazimierzapracowali

najwybitniejsi znawcy Mickiewicza, Slowackiego czy Krasiriskiego,
ze lwowskie drodowisko
naukowe ma najwigksze zastugi w dziedzinie teorii literatury,
i wreszcie, 2e na uniwersytecie

Lwowskim powstala pierwsza katedra literatury por6wnawc zej. Tneba jednak
wyru1nte
zaznaczy€, 2e z pigddziesigciu trzech biogram6w opisanych
w rozprawie habilitacyjnej,
szesnaScie znajduje sig

we wspomnianej wczeSniej pracy profesora Jerzego Starnawskiego
Sylwetki lwowskich historykfw literatury,kt6r4 Habilitant uwzglgdnil
w swojej monografii.
Drugq czgsi kompendium po6wigcil dr Chrostek sprawom
oryanzacyjnym Srodowiska
polonisfycznego. Nie bezznaczenia wtej drobiazgowej prezentacji
pozostaje status zawodowy
Habilitanta- Jako polonista potrafil wskazai najwuiniejsze aspekty
fi.rnkcjonowania

filologii

polskiej na lwowskim uniwersytecie, kt6ra w latach 20. cieszala
sig niebywal4 popularnogci4,

nesdq jak caly Wydzial Humanistyczny. W roku akademickim lg23llg24
staralo sig
o przyjgcie 2603 student6w! Aby ogranrczy(,liczbg kandydat6w zniesiono
nawet egzaminy
zby wiele czasu, odrywaj4c profesor6w od wlasciwej pracy naukowej.
Co ciekawe, popularnoSd polonistyki spadla w drugiej polowie lat
30., ale nie wzbtrdzilo to
wstgpne, bo zajglyby

niepokoju arriwNadzuczelni, ani wydziatu, ani tym bardziej wykladowc6w
kierunku. Cieszyli
sig, 2e mog4 pracowai balfrziej wydajnie poprzez indywidualne
konsultacje ze studentami.
Doktor Chrostek zilushowal proces uzyskiwania stopni akademickich, przedstawil
status
zawodowy i spoleczny oraz sytuacjg materialn4 pracownik6w uniwersytetu.
Istotne, ze potrafiN
oddai charakterystyczne w rueczywistoSci akademickiej procesy. Co oczywiste,
najwy2sze
miejsce w uczelnianej hierarchii zajmowaNprofesor zwyczajny,
ale pozyskanie tego t5rfutu bylo
bardzo trudne, udalo sig to w 1. 30 na polonistyce tylko trzem
badaczom: profesorom

Wilhelmowi Bruchnalskiemu, Edwardowi Porgbowiczowi

i

Kazimierzowi Twardowskiemu.

Habilitacje w okresie migd4nvojelmym uzyskalo kilku zaledwie profesor6w:
Juliusz Kleiner,

Kazimietz Kolbuszewski, Eugeniusz Kucharski, Stefan Vrtel-Wierczyriski,
Zygmnt
szweykowski

i jedyna

kobieta

-

Stefania Skwarczyriska. Autor monografii udowadnia na
podstawie licznych dokument6w, 2e wszystkim pracownikom
naukowym, za wyjqtkiem
profesor6w, doskwieraNa proza Zycia: trudno6ci mieszkaniowe

i bardzo niskie uposazenia.
Niell6rzy mimo obronionej habilitacjiprzezwiele latbyli zatrudruernna stanowisku
asystenta
i wykorzystywani przez kadrg profesorskl do zadartpomocniczych (przypadek Wadyslawa
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Floryana)'

W ten spos6b Habilitant zarejestrowal

faktyczn4 atmosferg akademickiego

$rodowiska. Wzbogacil te rewelacje o opinie natemat,,ciemnego
wizerunku', wielu lwowskich
profesor6w' Czytamy w pracy: ,,Wykorzystujqc sw6j autorytet
niejeden uczony podzegal do
nienawiSci, sprzyjal rosn4cej fali antysemitynnt';,,w wielu
sytuacjach bezkarnoS6, nierzadko
ptowadzila do naduzy6: stosowania protekcji, nepotyzru
i innych nieuczciwych praktyk,,
(s. a1f.

Wiele miejsca w swojej rozprawie po6wigcil Habilitant studentom polonistyki,
obrazuj4c ich trudn4 sytuacjg materialn4: brak mies zkartta, pienigdzy
na utrzymanie

i

stypendi6w, slab4 opiekg zdrowotn4. Przy czym, szczeg6lnie
kandydat6w byla najwigksza w historii uniwersytetu, nie wszyscy

w

latach 20., gdy ilo36

mieli nawet zapewniony
udzial w zajgciach, ze wzglgdu na brak miejsca w nieduzych salach
wykladowych. Niezwykle
istotne s4 informacje, kt6re przylaczaHabilitant, dotycz4ce stosunku
profesor6w i student6w
do mniejszosci narodowoSciowych na uniwersytecie. opisuje Swiadectwa gwahownego
antysemityzmrl objawiaj4ce sig manifestacjami, pobiciami student
6wo awreszcie postulatami
wprowadzeni a gettalawkowego i numerus clausus.

Swiadectwem wyj4tkowoSci firnkcjonowania polonistyki na
Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie, obok wspanialych pedagog6w i uczonych,
wymienionych wcze6niej,
byly takze zvvi4zane z polonistykq towarzystwa i stowar zyszetia,kt6re
wla5nie w tym mieScie
w dwudziestoleciu ptzeLywaly rozkwit. Mowa o Towarzystwie Literackim im. Adama
Mickiewicza, utwotzonym we Lwowie 1886 roku, Polskim Towarzystwie
Jgzyk oznawczym
i Towarzystwie Mito6nik6w JgzykaPolskiego. Wszystkie funkcjonuj4ce do
dzisiaj. odrgbny
rozdnal stanowi dziaNalnoill Kola Polonist6w, kt6ra wykra czala paza
mury uniwersytetu

i przyciqgata wszystkich zainteresowanych

dyskusi 4 o literaturze.

Na:racja dr. Mariusza Chrostka nie koriczy sig w roku 1939. Dopisuje
on smutny epilog
dzialalnoSci polonistyki, kt6ry trwal podczas okupacji sowieckiej
we Lwowi e lat 1939-1941
oraz haniebne zbrodnie napracownikach uniwersytetu w
czasieokupacji hitlerowskiej.

Cry tozptawa dr. Mariusza Chrostka wyczerpuje podjgty problem? Sam
Habilitant we
wstgpie, odpowiada, 2e z kilku w4tk6w specjalnie zrezygnowal
Nie opisal sytuacji kobiet,
zar6wno studentek, jak i badaczek, kt6re nie akceptowarrc przezlwowskich
profesor6w, byly
odsuwane od wyzszych stanowisk uniwersyteckich. Pozostawil
takze nie opracowane materialy
zawieraj4ce informacje

o sprawach dyscyplinarnych i

systemie kar stosowanym wobec

student6w' omin4l sprawy zwiqzanez dydaktyk4 szkoln4. Nie
znaczyto jednak,2e om6wienie
wskazanych zagadrnen bylo konieczne do stworzenia monumental
nej pracy o zNotych ;atach

8

polonistyki lwowskiej' Wqtki temohnaby om6wii, por6wnuj4c inne frodowiska
akademickie
tego czasu.

W ocenie rczptaw powinnapojawii sig jeszcze jednauwaga. Wmonografii
lwowskiej
polonistyki mamy do czynienia z povrtwzaj4ca sig prezentacj4 niekt6rych
tresci. Kilka razy
pojawiaj4 sig pewne fakty zwiryane z przedstawionymi osobami. To spostrzezenie
ilustruj4
nastgpuj4ce czgsci: rozdziaN poSwigcony historii katedr na polonistyce, prezentacje
dorobk6w

badaczy, uwagi dotycz4ce karier akademicki ch, czy

te|

rczdziaN,

w kt6rych przywolywane

s4

wspomnienia uczestnik6w omawianych zdarz:eir. W pracach o podobnych charakterze
czgsto
dzieje sig podobnie, gdy?czasem nie mozna unikn46 koniecznych powt6rzeri.
Autor nte znalazt
innego sposobu, by omin46 tego rodzajuzagro2eria.
UwaZna lektura rozpra'v{Y, chod dotycz4cej odleglego przecie

z czasu,dostarcza wiedzy

potrzebnej takZe wsp6lczeSnie, gdy dyskutuje sig nad przeobrt2eniami
szkolnictwa wy2szego.
Podpowiada, 2e wSr6d nauk humanistycznych, polonistyka powiwn zqmowai
elitame
miejsce, kt6rego nie moZna zaprogramowad przez przepisy ujgte w jednolitych pangrafach.

Lwowsk4 polonistykg definiowala przede wszystkim sila przer62nych indywidualnoSci,
wykraczq4cych poza utarte schematy i jakiekolwiek ograniczenia.

4. Wniosek

Bior4c pod uwagg wszystkie dokonania Habilitanta, doceniaj4c jego samodzielno5i,
odpowiedzialnoSi, staranno56 i rzetelnoS6 w uporz4dkowaniu, wczesniej nieopracowanego
bogatego materiafu zr6dlowego, nalely stwierdzi6, Le jego rozprawa stanowi
istotny wklad
w badania historycznoliterackie. Dlatego tezuwu?anr, ze caly dorobek naukowy dr. Mariusza
Chrostka' poz-arula sformulowad wniosek o nadaniu mu stopnia doktora habilitowaneeo

w dziedzirue literaturoznawstwo.

