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Recenzja gl6wnego osi4gnigcia naukowego doktor Magdaleny patro-Kucab

jej dorobku naukowego

oraz

w postgpowaniu habilitacyjnym w zakresie literaturoznawsfwa

Dorobek tekstowy Magdaleny Patro-Kucab jest obfity, tematycznie

i

problemowo

sp6jny, ,,gatunkowo" stosunkowo r6znorodny. Sktadaj4 sig nari dwie mono grafie: ...jest to
,,
glos Oiczyzny ziej serca i ducha wydobyty.. . " O p6inej tw6rczoici poetyckiej Kazimierza Brodzinskiego" (2011 - praca stanowi4ca rozwinigcie doktoratu) oraz W lcrggtt sprow prywatnych
i

publicznych. Korespondencia Alojzego Felinskiego z lat I7g5

-

i820 (2019);42 afiykuly pu-

blikowane w czasopismach naukowych oraz rozdzialy w recenzowanych monografiach naukowych (w tym publikacie zagraniczne), atak2,e 4 wsp6lredakcje monografii naukowych oraz

2 aftykuty o charakterze metodycznym.

MoZna takze m6wii o tematycznej sp6jnoSci tego dorobku. Autorka koncentruje sig
przede wszystkim na zagadnieniach zwiEzanych z piSmiennictwem I polowy XIX wieku, kultur4

i literaturq

p62nego oSwiecen ta

i

poczEtk6w polskiego romantyz mu. Znaczqca czg16 prac

i szereg artyl<ul6w) poSwigcona zostalaanalizie i interpretacjitzw. po1nej tw6r(z lat 1830-1835) Kazimierza Brodzihskiego, najslabiej rozpoznanej przez bad,aczy,

(monografia
czoSci

tw6rczoSci uwiklanej historycznie, politycznie

i

ideowo w okres powstania listopadowego,

zwyra2nymi elementami koncepcji mesjariskich, kt6re Autorka zresztq pr6buje analizowa(
w perspektywie tw6rczoSci Woronicza (mesjanizmu), Z tego nuftu zainteresowari, okresem
okolo powstaniowym, wytaniajq sig kolejne badania Magdaleny Patro-Kucab i teksty z nimi
zwiqzane dotyczqce wlaSnie poezji czas6w powstania listopadowego analizowanej w perspek-

tywie konrparatystycznej (polsko/niemieckie.i; Stowacki, Odyniec, Gaszyhski/ Kerner, Veit).
Zainteresowanie perspektyw4 komparatystycznq ujawnia takze tekst poSwigcony Ludwil<owi
Osiriskiemu jako wykladowcy literatury powszechnej.

W ostatnich latach uwaga Habilitantki skupila sig na innej, wahnej dla polskiej kultury
pierwszego dwieriwiecza wieku XIX postaci, na Alojzym Felit'rskim. Jemu tez,
obok szeregu
aftykul6w' poSwigcona zostala 340 stronicowa monografia, wskazana jako zasadnicza
czgsc
osi4gnigcia habilitacyjnego, W krggu spraw prywatnych i publicznych. Korespondencja
Alojzego Feliriskiego z lat 1795

1820. Na drugq czgsi osi4gnigcia sklada sig przedstawiony cykl
9 artykul6w. Osi4gnigcie naukowe, d. monografra oraz cykl artykul6w zostalo zat{fiulowane
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Wracaj4c do monografii poSwigconej Feliriskiemu, mono graflata ujawnia trzy podsta-

wowe pola problem6w podejmowanych tuprzez Magdaleng Patro-Kucab. pierwsze pole
dotyczy zagadnienia listu, epistolografii ukazanych w perspektywie teoretycznej z przywolaniem
glos6w wsp6trczesnych badaczy (rn. in. wciq?,niezast4pionej Skwarczyiskiej),
ale teL tych
z epoki (Krasicki, Golahski, Konarski, Piramowicz, Kr6likowski, Szymariski). Zwr6c
ona zostala szczeg6lna uwaga na problem listu jako Swiadectwa

i specyficznego

Srodka komunikacji,
jako formg wypowiedzi (m. in. formg listu jako rozmowy). Kolejne pole
obserw acji zwipzane
jest ju2 z konkretn4 korespondencj4 Alojzego Felihskiego, kt6ra pozwalana

nowe odczytanie

jego miejsca i roli w epoce, nie tylko
jednego dramatu Barbary

-co stalo sig juz naukowym standardem - jako autora
Radziwill6ytny i jednego wiersza Bo2e co! polsce... poety, aletak2e

,,reformatora jgzyka, historyka i teoretyka literatury, atal<2e pedagoga". Oddzielne pole reflek-

sji stanowi4 lata 1795-1820 jako czasoprzestrzef, l<ulturowo-spoleczna

i

polityczna, w kt6rej

dochodzi do szeregu waznych przeobrazeh estetycznych, ideowych i politycznych.

Monografia stanowi pol4czeniem ujgcia biografrczno-chronolog icznego z prob4 zaprezentowania cech swoistych tw6r'czoSci Feliriski ego, z zaznaczeniem szerokich kontekst6w geografrczno-kulturowych dla jego aktywnoSci. Przy czym szczeg6lnemu ogl4dowi zostafa poddana przede wszystkim ta czg(;cjego tw6rczoSci, kt6ra stala sig przeclmiotem refleksji w korespondencj

i Felihskiego.

W rozdziale drugim pracy, Pasjonat literatury i 2ycia naukowego, Feliriski zostal om6wiony jako czlowiek kultury, literat. uczestnik |ycia naukowo-kulturalnego i nauczyciel
(ata\r2e organizator Zycia szkolnego). Przedstawiono kolejne etapy tw6rczoSci Feliriskiego
(wolyriski: wczesno-mLodziehczy; warszawski aZ po krzemieniecki). Refleksji nad jego tw6rczo\ciq, takze tekstami jego pi6ra slabo rozpoznawanymi, czasem zachowanymi wyl4cznie
w rgkopiSmiennych planach np. Kodrus, od mlodziehczej Kory i Alonza poczqwszy, poprzez
rewolucyjne Do Tadeusza KoSciuszki nad Bastyliq, Pochwala Koiciuszki, po tlumaczenie Delille'a Ziemianina i Barbarg Radziwill6wng towarzyszy te|og6lniejszy namysl nad problemem,

kt6rego Swiadectwern jest omawiany utw6r Felifiskiego. I tak np. om6wienie tw6rczoSci
prze-

kladowej Felihskiego, jego zainteresowania tw6rczoSci4 Delille'a i przeldad, L'homme
des
champs (Ziemianina) zostaty poprzedzone refleksj4 nad problem em przekladu
w kulturze
oSwiecenia, popularnoSci

w tym

-

Delille'a

przede wszystkim

-

na ziemiach polskich

(XVIIV i XIX w.) czy jegotlumaczeh,

Feliriskiego. Omawian ej analizie konkretnych tekst6w Feliriskiego

towaruyszy przywolywanie bogatego kontekstu estetycznego, czasem historycznego w oparciu
zresztq o aktualny stan badari.
Osobne miejsce w pracy poSwigcono najwazniejszym dramatom Felihskiego Barbarze

Radziwill6wnie.tlumaczeniu Wirginii Alfieriego oraz Radomistowi i Zenobii Crebillone'a.
Ich
om6wienie tal<2e zostaLo poprzedzone wprowadzaj1cymi w kontekst estetyczno-genologiczny
podrozdzialami m. in. Dramat klasyczny w Polsce- uwagi og6lne; Tragedia klasyczna.Autorka
pracy rekonstruuje tez krytykg teatraln4 z

epoki

dotyczqcq Barbary Radziwill6wny oraz glosy

wsp6lczesnych badaczy (m. in. Ratajczakowa, Rejman). Rozdzial ten zamyka opis
,,pedagogicznei kariery Alojzego Felihskiego", w kt6rym mowa o wahaniach, dylematach,

kt6re ujaw-

nia tez jego koresponde ncia, zwi4zanych z problemem objgcia katedry na Uniwersytecie
War-

szawskim i jego drog4 do kariery, kr6tkiej jak sig

ol<aLe,

dyrektora szkoly krzemienieckiej, ale

te?nauczyciela, autora koncepcji i kursu literatury narodowej w tym liceum. To rozdzial, w kt6-

rym ujawniaj4 sig l<ompetencje i ujgcia charakterystyczne dla historyka literatury, r6wnie wyraLna jest tez refleksj a teoretyczno, jak i krytyczno-literacka. WaSciwo5i ta, wielotorowo5i
refleksji i prowadzonego dyskursu, cechuje tez kolejne rozdzialy.
Rozdzial trzeci monografii poSwigcony zostal Feliriskiemu jako ziemianinowi, gospodarzowi Osowy, atal<Ze miejscu i roliwsi

w

rzeczywistoSci polskiej po 1795 roku. Autorka

siggaj4c do zachowanych list6w Feliriskiego (do Wyszkowskiego

z roku 1796) j,

przede

wszystkim' przekazow pamigtnikarskich tj. pamigtnik6w bratowej, Ewy Feliriskiej, przedstawia stosunek pisarza do bytu ziemiafiskiego, rekonstruuje jego 6wczesne Zycie: typ zajEc, wygl?d dworu, konkrety Zycia codziennego (potrawy); aktyrvno6ci, udane i te mniej udane, gospodarskie, ale tez publiczne. Okres osowski pokazany

tute|

zostaL

w perspektywie realizowa-

nia ziemiahskich ideal6w ,,intelektualnych, humanistyc znych wlaSciwych dla poezji czarnole-

skiej" (s' 194), przestrzenikulturowej istotnej z punktu widzenia biografii Felihskiego aletakke
,
jego tw6rczoSci, W tei przestrzeni, zwraca na to uwagg Autorka pracy, przywoNuj4c
zresztE

fragment z parnigtnika Ewy Felifiskiej, zrodztly sig Barbara Radziwitt6wna, Wirgi.nia, Rado-

mist i Zenobia, o kt6rych mowa byta w poprzednim rozdziale. Fragrnenty ostatnich, przed
opuszczeniem Osowy, list6w ztego okresu tj. odnosz4cych sig do Zyciaziemiariskiego Habili-

tantka widzi i czyta w perspektywie staropolsl<iej walety, odwoluj4c sig do tradycji Miaskowskiego, Kochanowskiego, a nawet Janickiego
sluZ4 Autorce do rekonstrukcji tego etapu

i

Dantyszka. Listy

z okresu pobytu w Osowie

biografii pisarza, etapu spoza sfery publicznej. Listy

z tego okresu nastawione sQ na konkret, otoczenie, przestrzeh najblilsz4, wlaSnie prywatn4,
poza sfer4 publiczn4. Stanowi4 wigc z jednej strony Zrodlo informacji

o

rzeczach

i faktach, ale

teZ swoisty spos6b (narzEdzie) tekstualizowania swojego doSwiadczenia przy pomocy formy

listu bgd4cej inn4 od poetyckiej form4 wypowiedzi i ekspresji. Ten drugi motyw wydaje sig
jednak za slabo wyeksponowany w pracy.

Rozdzial czwarty poSwigcony zostal,,sprawom rodzinnym, s4siedzkim

i

przyjaciel-

skim", slowem relacjom Felihskiego zlud2mi,ito nalelqcymi do jego najblizszego otoczenia
(od pierwszej miloSci, panny Zalgskiej poczynaj1c, poprzez Long Jozefg Omiecifisk4, mlodo
zmarlq a bardzo blisk4 poecie siostrg Emilig, po kr4g przyjaciol

i

znajomych: Tarnowskich,

Gustawa Olizara, Karola Sienkiewicza, Konstantego Tyminieckiego, To rozdzial,l<tory przynosi nowe informacje dotycz1ce najblilszych os6b krggu Feliriskiego

, Lony, dzieci. prezentuje

te postaci, ale taltze ujawnia postrzegani e przez Feliriskiego rzeczywistoSci, ludzi go otaczaj1cych, jego uczucia, etnocje, radoSi (ak jest szczgsliwy, co dzieh szczglliwszy). ale teZ lgk o

bliskich, o przyszlo1(, (s.202).

Ostatni, pilty, rozdzial dotyczy zagadnienia stylu listowego, jgzykowo-stylistycznej
strony korespondencji. Autorka starala sig w tej czEfui pracy pokazai cechy specyficzne list6w

Alojzego Feliriskiego. Omawia i analizuje obecne w korespondencji: formu{y inicjalne i finalne
(zwroty adresatywne, pozdrowienia,Zyczenia zdrowia, pozegnania), formuty konwencjonalne
(prosby, podzigkowanta, przeprosiny), pojawiaj4ce sig ,,zlote my$Ii", czy obcojgzycz1e
!,wrrgty

jgzykowe". W podsumowaniu tego rozdziafu, Autorka stwierdza,,epistolografia woly6skiego
dramaturga pozatym, ze stanowila prezentacjg r6znorodnych temat6w

i spostrzezen [...] byla

takze konstrukcjq jgzykowo-stylistycznE, za pomocEkt6rej ujawniala sig skutecznoSi

i lingwi-

styczny kunszt epistolografa. (s. 279). To bardzo ciekawy, dobrze pomy$lany rczdzial, ktory
m6gtby spajai tematykg wcze$niejszych rozdzial6w pokazujqc, w jaki spos6b organizowal Felirislci w listach rzeczywistoil, przy pomocy

jakich narzgdzi stylistyczno-jgzykowych pr6bowal

j4tekstualizowai i definiowai. Autorka niezawszedecyduje sigjednak nawyralnepostawienie
tezy, czasem brakuje szczeg6howego rozwinigcia wskazanych problem6w. Tymczasem pr6ba
anahzy jgzyka

i stylu tych list6w moglaby pokazat oryginalno$d Felifskiego, to co czasem

nazYwanejest ,,stylem autorskim" jego list6w (tak sig po czgsci dzieje w podrozdziale ,,Zlote

mySli", kt6ry nb. takZe domagatby sig rozwinigcia).D4Zenie do filozoficznej puenty, ,,formy

argumentu" (s.27) przyjmowanie postawy natczyciela. to na pewno wahna, indywidualna
ce-

list6w' Analiza element6w strukturalizuj4cych list (formuty powitalne itd.) pokazuje
tE korespondencjg - co bylo do przewidzenia _jako doSi klasycznE, wpisuj4c4 sig
w trendy
korespondencji innych pisarzy tego okresu. To material i temat (korespondencja), do kt6rego
cha tych

warto wr6cii, poddai odrgbnej analizie i mam nadzieje, ze Autorka to uczyni,bo na pewno ma
tu wyj4tkowe kompetencje.

Przedstawiona jako gl6wne osi4gnigcie naukowe monografia

-

uzupelniona o cykl 9

artykul6w (nowych, oraz8, kt6re w wersji rozszerzonej znalazly sig w monografii) dotycz4cych
wybranych problemu Zycra i tw6rczoSci Felihskiego (tu tat<ze literackie i oratorskie reakcje na
jego Smieri Autora Barbary Radziwittdwny)

- to praca znacznie wzboga cajqcai

uzupelniaj4ca

wsp6lczesnEwiedzg na temat aktywnoSci Feliriskiego nie tyllto jako literata, czlowieka przestrzeni pnblicznej, ale tal<Ze prywatnej, mg2a, ojca i przyjaciela ukazanego

w perspektywie

zachodzqcych proces6westetycznych i kulturowych, obejmuj4cych takzeprzestrzeh2yciaprywatnego; przynosi szereg nowych informacji, b4d2l<Ladzie nacisk na zwykle ponijane problemy lub postaci, jak postai zony Feliriskiego, relacji przyjacielskich np. z Tarnowskimi. Monografia i cykl artykul6w wypelniaj4lukg w dotychczasowych badaniach d,otyczqcych tak bio-

grafii samego pisarza,jego tw6rczoSci, jak

i

zycia literackiego przelomu

XVIil i XIX wieku.

Taka perspektywa, biograficzna, tlumi nieco problem podstawowy. Nie w pelni zostal zrealtzowany, zaproponowany w tytule, problem gl6wny monografii, korespondencja Feliriskiego.
(W krggtt spraw prywatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Feliitskiego z lat 17951820). Nie korespondencja jest tu gl6wnym bohaterem i przedmiotem szczeg6lnej uwagi Au-

torki, co sugeruje nie tylko tytul, ale izaloheniapracy

i

podrozdzialy m.in. Epistotografiawie-

k6w dawnych jako przedmiot badafi nie tylko li.teraturoznawczych, Materialy ir6dlowe oraz
og6lne inforntacje o adresatach listou, Alojzego Feliriskiego, czy pierws zy rozdzial pracy (Rozmowa korespondencyjna. Uwagi formulowane w kontekicie teorii listu oraz zagadnieri jgzyka
m6wionego), ale

-

byla

juz o tym mowa, konkretne dzielaFelihskiego

ukazane

w kontekScie

zycia Iiterackiego epoki, czasem w kontekScie jego biografii, innym razem np. przy Barbarze
Radziwill6wnie, poza ni4. Korespondencja potraktowana tu zostala przede wszystkim jako
wazne 2rodlo, nie jedyne zreszt4, informacji o Felifskim. Autorka sigga bowiem do bardzo

wielu, co warto podkreslii, 2rodel, do literatury dokumentu osobistego (pamigtnil<i, listy), kry-

tyki teatralnej (recenzje), lub tekst6w literackich omawianego olcresu.
Mam wrazenie,2e Autorka nie mog{a sig zdecydowa6, czy punktem odniesienia i uwagi

w monografii powinna stai sig tw6rczoSi, Iconkretne dziela Feliiskieso w kontekScie Lvcia

literackiego (estetyki) epoki czy jego korespondencja traktowana przedewszystkim jako
tekst
o okreSlonych cechach i funkcjach, a dopiero w drugiej kolejnoSci jal<o Zr6dlo
wiedzy o tw6r-

izyciu Feliriskiego. Patro-Kuc ab mazreszt1Swiadomo$i nagromad zonychw pracy rownoleglych narracji dotyczqcych biografii, tw6rczoSci, kontekst6w kulturowych, kwestii
Lrodel
czosci

itd. co sygnalizui4 zwroty typu: ,,(po)wracai4cna karty m. in. s. 142, l4g.
JUL na marginesie, czasem

w pracy pojawiaj4 sig pewne skr6ty mySlowe, kt6re doma-

ga+yby sig pewnych uzupelnieri, dopowie dzen, red,akcji: np.
,,Na ostatnim z wykladanych

wy-

dzialow wykladano filologig oraz historig , atal(zehistorig i literaturg polsk4, estetykg,
styl i wymow9 polsk4"' (s. 150)' Autorka bez w4tpienia wie, 2e takhe inne przedmioty, jest
to
zzakresu
malarstwa i muzyki wykladano w tym oddziale. (Honorowym pierwszym dziekanem
wydzialu
byl Marcelo Bacciarelli)' Innej, drobnej korekty, raczej redakcyjnej, dookreslenia

wymagatoby

stwierdzenie: ,,Swego rodzaiu rekompensatg stanowilo obdarzenie
,,nowego pafistwa', liberaln4 konstytucj4 [. ' '] opracowanq jeszcze w stolicy Austrii przez Adama Jerzego
Czartoryskiego, ostatecznie za| zredagowanq przez zespol doradc6w cara podczas jego pobytu
w Warszawie w listopadzie

l8l5 roku." (s. la8). Czy piszqco stolicy Austrii -zapewnetak-Autorka

ma na my6li ustalenia Kongresu Wiedefskiego?
DoS6 niezrgcznie brzmi4 niekt6re zdania typu
,,Maj4c na mySli wspomnian4 powyzej

rodzicielkg poety, wypada na moment pochylii sig nad sylwetkami rodzic6w Alojzego
[...],'
(s.173).

W podsumowaniu dorobku Habilitantki uwzglgdni (, nalezy caloksztalt aktywnogci na
polu naukowym, dydaktycznym i adrninistracyjnym, szczeg6Lowo zrelacjonowany zresztqw
Autoreferacie. O obfitym dorobku naukowym, publikacjach: ksi4zkach i artykulach, dr
Magdaleny Patro Kucab bytaiuzmowa. Gwoli pelnego opisu i oceny

jej dorobku wspomniei trzeba

jej aktywno5ciach naukowych i dydakrycznych, do kt6rych nale1y m. in.
udzial
w projekcie grantowym (I{PRH, w roli wykonawcy) Czytanie poet|w polskiego oiwiecenia.
takze o innych

Krasicki-Naruszewicz-Trembecki-Karpiriski (2012-2017) orazpublikacja w ksi4zce Antropologia lcrajobrazu powstalej w ramach grantu Krajobraz kulturowy NCN.
Habilitantka wyg{osila referaty na22 konferencjach, w tym 8 migdzynarodowych, byla
r6wniez wspolorganizatorem takowych (9 krajowych i 2 migdzynarodowe) . Migdzynarodowa
aktywnoSi naukowo-dydaktycznawyrazasig tez w publikacjach jak i wyjazdach do zagranicznych o$rodk6w naukowych w ramach programu Erasmus (Saarbri.icken- Niemcy; presz6wSlowacia)

Habilitantka jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Badari nad Wiekiem
XVIII (od
2011), atalcze Polskiego Towarzystwa Kulturozn awczego (od 2009) polskiego
i
Towarzystwa
Retorycznego (od 2017).

Takze dziatalnol(, dydaktyczna Habilitantki zasluguje na uznani e: liczne
rypy prowadzonych zajgc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia na
kierunku filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja spoleczna (wyklady
rn. in.: historia literatury europejskiej; klasyczne podstawy retoryki wsp6lczesnej; seminaria
licencjackie;

i konwersatoria: m.in. historia literatury staropolskiej ioSwieceniowej, analiza iinterpretac.ia dziela literackiego). Wypromowala44 licencjat6w,
bylarecenzentem 30 (magi'wiczenia

sterskich i licencj ackich).
Odnotowad teL trzeba duze zaangazowanie
studentami (pomyslodawczyni
warsztaty dla student6w

i

Habilitantki w opiekg

opiekun kola naukowego Sekcji Retoryki

merfi.<>ryczn4 nad

i

Krasom6wstwa;

i licealist6w; debaty), udzialw pracach nad procesem dydaktyc znym.

Trzeba tez podkresli( bardzo duz4 aktywno$i Habilitantki na polu organizacyjnym
na
rzecz rodzimej jednostki , jal<o czLonka wielu komisji, l<oordynatora program6w,

pomyslodaw-

czynig

i

realizatora wielu inicjatyw dydaktyczno-organizacyjnych. Zeby ograniczyi
sig tylko

do funkcji najwazniejszych: czynnie uczestniczyla,takze jako wicedyrektor
ds. dyctaktylci i or-

ganizacji (od 2009) Instytutu Filologii Polskiej, a obecnie (od 2018
) Instytutu polonistyki
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracach nad organizacj4 dzialahro6ci
lnstytutu i nad procesem dydaktycznym, byla pomyslodawczyniqwielu rozwipzah
organizacyjnodydaktycznych, bralaudziat w tworzeniu nowych kierunk6w i specjalnoSci
i nowej ofbrty pro-

gramowej; wsp6lpracy z zagranic}. Pelna lista zakresu obowi4zkow

i dzialah przedstawiona

zostalaw Autoreferacie (s.22 225). Jest czlonkiem Rady Instytutu Filologii polskiej
oraz Rady

Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; Koordynatorem Wydzia.tu
ds. Klas
Akademickich i Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy (od 2018); byta tez czlonkjniq
Komisii Senackiej ds. Dydaktyki (2011 -2012).
Dr Patro-Kucab jest tez aktywna na polu popularyzacji nauki i kultury polskiej (organizaciawyl<lad6w i spotkaf opisane w Autoreferacie); organizuje i uczestniczy
w warsztatach,
konferencjach, spotkaniach dyskusyjnych dla uczni6w ale tal<2e na rzecz popularyzacji jgzyka
,
polskiego i kultury polskiei (wsp6lpartner Uniwersytet preszowski).

Podsumowuj4c, sformulowane powyzej pozytywne opinie na temat monografii,
dorobku i aktywnoSci dydaktycznej oraz organizacyjnej Habilitantki zdecydowanie
przewazajq

nad drobnymi zresztq zastrzeheniami. Monografia autorstwa dr Patro-Kucab W
krggtt sprow

prywatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Felinskiego z lat lTgS-1820
oraz zaprezentowany cykl 9 artykul6w, skladaj4ce sig na calo$i osi4gnigcia naukowego
,,Epistolografia
oraz literacka i reformatorska dziaialnoSi Alojzego Feliriskiego" stanowi wa1ne dolonanie

w badaniach nad histori4 literatury polskiej przelomu XVIII i XIX wieku, otwieraj4ce nowe
perspektyr,vy dla badari nad epoka okresu 1800-1830.

Przedstawiona monografia pod ka2dym wzglgdem spelnia wymogi stawiane rozprawie

habilitacyjnej' W tym ltontelcscie mogg stwierdziQzegl6wne osi4gnigcie naukowe, monografia
i cykl artykul6w, dr Magdaleny Patro-Kucab oraz caly jej dorobek Swiadcz4 o znaaznymwkladzie Habilitantki

w rozwoj

przelomu wieku

XVIII i XIX' Maj4c

literaturoznawstwa,

w

szczeg6lnoSci badari nad literatur4

zatem na uwadze om6wione

i kultur4

w niniejszej recenzji

osi4-

gnigcia i kompetencje dr Magdaleny Patro-Kucab, stwierdzam,ze spelnia ona wszystkie
kryteria narzucone przez obowi4zuj4c4 Ustawg o stopniach naukowych i tytule nauk-owym
oraz

o stopniach

i tyule w zakresie sztuki, i z

o przyznanie

pelnym przekonaniem popieram wniosek

jej

stopnia doktora habilitowanego
stycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
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w

dzied,zinie nauk. humani-

