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Recenzja rczpraw habilitacyjnej orazdorobku naukowego p.
dr Jolanty Kowal
w postgpowaniu habilitacyj nym z zakresu nauk humanistycznvch

w dziedzinie literaturoznawstwa

Dr Jolanta Kowal jest tozpoznawaln4 w Polsce Badaczk4literatury
schylku XVIII i
pocz4tk6w XIX wieku (ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem polskiej

literatury i

czasopismiennictwa polskiego

srodowiskach naukowych

na Litwie)

obecn4

w

Zyciu naukowym

w

rcZnych

i

r62nych oSrodkach badawczych, rzeteln6, kompetentn4,
akfywn4"' Ma swoje miejsca, w kt6rych szczeg6hie chgtnie
wystgpuje na konferencjach, ma
swoje ulubione tematy i obszzrry zainteresowari, wskazuj4ce na
konsekwencjg

wyboru
tematyki naukowej. Ale podejmuje te2 zagadnienta inne
- przeh,raczaj4c ,,swoj4,, epokg
(XVru / XIX w.) zar6wno wstecz (sporadycznie) jak i przede wszystkim
w gl4b XIX wieku
(Kraszewski, Pol). Kilkakrotni e przyszlo mi redagowa6 (w
pracach zbiorowych) Jej prace

naukowe bTdL recenzowa6 arlykuly

(w

Sofii'wki Stanislawa Trembeckiego)

i

osobnych tomach

zawsze byly

- jak np. ten o kontekstach

to rozprawy starannie przygotowane,

ciekawe, nowe.

Tak samo jest z najnowsz4 monografi4 zatytvlowan4 Literackie oblicze
,,Dziennika
Wileriskiego" (1805-1806 i 1815-1830), Rzesz6w 2017 (o kt6rej
szerzej - na nastgpnych
stronach) - oceniam j4 wysoko, p<ldobnie jak caly dorobek
Habilitantki. procedur a recenzyjna
domaga sig krytyki, pozwrlg wigc sobie wskaza(, r6zne mankamenty
poszczeg6lnych
opracowaf' ale w riczym nie zmienia to wysokiej oceny zar6wno
dorobku dr Jolanty Kowaljak i publikacji wskazanej jak.o osi4gnigcie bgd4ce podstaw4
postgpowania.
Dorobek naukowy, organtzacyjny i dydaktyczny dr Kowal
od czasu uzyskania stopnia
naukowego doktora jest znacz4cy. opublikowala dwie monografie:
parnas.

Droga na

o

tw6rczosci poetyckiei Antoniego Goreckiego. Krak6w 2008
i wspomnian 4 ivz rozprawg
Literackie oblicze ,,Dziennika wileriskiego" (1805-1g06 i 1g15_
1s30). wsp6lredagowala
dwa tomy zbiorowe: a) ,,Sofij6wko" Stanislqwa Trembeckiego
- konteksty i interpretacje,
tom dwujgzyczny i niejako ,,dwudyscyplinowy" (literaturoznawczo-jg
zykoznawczy), autorzy

2

pochodz4 z kilku osrodk6w

Q0l3);

b) Staropolskie i oiwieceniowe tematy i pretelrsty (2016),

powiTany z obchodami jubileuszu Uniwersytetu Rzeszowskiego,
zawierapo dwie rozpraw
czwotga autor6w Zaldadu Literatury Staropolskiej i Polskiego
oswiec enia orazdokumentacie
dotyczqc4los6w, prac i osi4gnigi pracownik6w tej jednostki.
Samodzielnie przygotowala edycjg wyktad6w z oswiecenia prof. piotra
Zbikowskiego

(2010), Jej promotora

i

nauczyciela akademickiego,

orM edycjg werszy

wybranych

Antoniego Goreckiego (2011). Podajg daty edycji takie po
to, by wskazai systematyc znos6
publikowania i r62norodnos6 prac dr Kowal. Habilitantka
oglosila 13

artykul6w w

czasopismach (,,Prace Polonistyczne",
,,Pamigtnik Literacki", ,,Acta Universitatis Lodziensis,,
i zeszyty naukowe uczelni w Rzeszowie, Kielcach i Sanoku) ora719 w tomach
,
zbiorowych

(wydane na KUL-u,
Bialymstoku,

w IBL pAN, w

Akademii pomorskiej

w

Slupsku, na UMCS, w

w

Krakowie, na Uniwersy'tecie Sl4skim i w macierzystym uniwersytecie
Rzeszowskim). Publikowala samodzielnie, w kilku przypadkach
artykuly zostaly

napisane

wsp6lnie z dr Magdalen4 Patro-Kucab, koleZank4 Habilitantki
z ZaLdadu. ZLozylado druku g
artykul6w i tozptaw, z l<t6rychjeden jest juZ opublikowany,
a kolejne s4 w druku lub po
pozitwvnych recenzjach czekajlna publikacjg wsr6d nich jeden
tekst w jgzyku francuskim.
Uczestniczyla z referatami w 20 konferencjach naukowych
i warsztatach grantowych we
wskazanych wyzej osrodkach. Brala udzial w projekcie (grancie
NPRH) Czytanie poet6w
polskiego oiwiecenia. Krasicki Naruszewicz Trembecki
- Karpiriski (Uniwersytet Sl4ski,

kierownik

- prof. Bolena Mazurkowa, 2013-2017).

tSanych osrodkach
bibliotekach Wilna.

Przeprowadzlla wiele kwerend w

w Polsce, w Bibliotece Polskiej w Paryhu, ale przede wszystkim w
-

Dr Jolanta Kowal jest takZe aktyr,vnym orgaruzacyjnie
Uniwersltetu Rzeszowskiego. Inlbrmacje

rzeczwist4 aktyrmoSd

i

o

zaanga2owaniu

niezbgdn4 odpowiedzialnoS6,

a

i

dydaktyczrie pracownikiem

z kolejnych lat wskazuj4 na
osi4gnigcia Wydzialu

Jej

w tych

obszarach posrednio potwierdzaj4 efekty zaangazowaria
Habilitantki. prowadz 1la zajgcia
dydaktyczne, wypromowaLa 25 Xicencjat6w
- tematy z zal<resu wiedzy o literaturze od
staropolszczyzrry po polowg XIX wieku, a tak2e prace poSwigcone

w4tkom biblijnym,
teatrowi Moliera, teatrowi pocz. XIX wieku na Litwie itp.
- recenzowala tak2e magisteria i
licencjaty' Nie mozna pomirn4i I'aktu,2e w ub. roku uczestniczylajako juror
w pracach
olimpiady Literatury i JEzy,ka Polskiego w Rzeszowie, opublikowala
tez osobny artykul
poswigcony zagadnieniom edukacyjnym. orgarizowala
spotkania naukowe
goscinne, akfualnie bierze udzial w przygotowaniu

i

wyklady

duzej konferencji poswigconej

,,literacki emu

P

odkarpaciu".
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Niejako

z

pryrvatnej pespektywy dodam,

ze uiglo mnie przygotowanie i

opublikowanie wyklad6w akademickich prof. Piotra Zbikowskiego i
ogloszenie pogmiertnego

wspomnienia

o Nim.

publikowanych wyklad6w

oczekiwalbym trochg bardziej ,,akfrwnego,, opracowania

-

spisane

z

nagrart, p62niej autoryzowane, mozna bylo poddai

dalej id4cej redakcji, eliminuj4c pojawiaj4ce sig sporadycznte cechy potoczno5ci
wypowiedzi
(szczeg6lnie w partiach pocz4tkowych). zdajg sobie sprawg
z tego, ze to trudne, a innych
mankament6w nie widzg - odwrotnie, poza wskazan4 cech4 mohnapodkreSlii
redakcyjn4
starannoS6 opracowania. Ksi4zkg wzbogacadolEczonaplyaznagraniami
czterech wyklad6w.

Z

pewn4 nostalgi4 za

tytt, co minione, sluchalem tak dobrze

znanego glosu Sp. prof.

Zbikowskiego... To wa2ne, Le pamigtasig o swoich naukowych Mistrzach.
Tematyka ogloszonych drukiem prac dr Jolanty Kowal uklada sig
w kilka wyrazistych
krqg6w zainteresowari - w wigkszoSci koncentruj4 sig one jednak wok6l
Wilna z pocz4tku
XIX wieku. Chronolo giczne na plan pierwszy wysuwa sig tw6rczoSi poetycka wileriskiego
pisarza Antoniego Goreckiego. Habilitantka wydala ksi4zkg podoktorsk4
na temat jego
poezji, a nastgpnie solidnie opracowany wyb6r wierszy. Od razu
dodam, 2e ,,kr54yczna edycja
wybranych utwor6w", o czymAutorka pisze w autoreferacie na s. 18, to
oksymoron edycja

-

jest bowiem albo l<rficzna, czyli obejmuj4ca caloSi tw6rczo6ci
lub zamknigt4
wyodrgbnionej czgsci

-

np. wiersze wszystkie, wszystkie poematy, jedno dzielo autora

caloSi

-

albo

jest wyborem i nie spelnia wymog6w krytycznoSci. We
wstgpie do wyboru wierszy Autorka
nie wprowadza tej kategorii. Trudno krytykowa6 dokonanie selekcji, poszukiwanie
utwor6w
lepszych, bardziej reptezentatywnych
- Gorecki byl pisarzembardzo plodnym i jednocze6nie
nier6wnym (por. wstgp Autorki w: A. Gorecki, Wiersze wybrane, oprac....,
Krak6w 2011. s.
18-19); nie wiem' na ile nnialoby sens przygotowanie edycji krytycznej wszystkich jego

poezji' a wyb6r spetrnia znakomicie swoj4 rclg przypomnienia tw6rcy.
starannie, jeSli chodzi o wskazanie podstawy wydania, informacje
komentarze

ZostaN opracowany

o

pierwodrukach,

i

objaSnienia' Jefli chodzi o przygotowanie samego tekstu, Wydawca nie
zawsze
dopilnowal zgodnosci par rymo\ ych (choi u Goreckiego byly to rymy
dokladne),

liczby

sylab w wersie (kilkakrotnie pojawiaj4ca sig lipometria wynika jedynie
z braku odpowiedniej

transkrypcji) itd., zabrakJo tztk2e refleksji na ten temat

- w tomie nte znalaz\em

zadnej noty

obj aSniaj 4cej postgpowanie transkrypcyjne.

Autorka Sledzilatak2e relacje Goreckiego z innymi poetami tego czasu (Mickiewicz!),
analizowala tematykg jego wierszy itd,. Niejako z zainteresowania
Goreckim wyewoluowalo
Jej zainteresowanie kultur4 literack4 Litwy okresu porozbiorowego. pisala o kategorii
poinego oSwiecenia na Litwie i zadaniach badawczych czekaj4cych na podjgcie
(w Slad z

4

artykulem Magdaleny Slusarskiej

z ,,Wieku

OSwiecenia", 1998),

o wileriskiej

Haskali,

wileriskich pierwodrukach Sofiifwki Stanislawa Trembeckiego, sporach
Stanislawa Kostki
Potockiego z publicystami ,,Dziennika Wileriskiego", obtazie Wilna i
Wilefszczyzny

or7

osi4gnig6 literackich tamtejszego irodowiska w tw6rczo$ci Wincentego poIa,
Jozefalgnacego
Kraszewskiego itp.

,,Czytania poet6w polskiego oSwiecenia"
,,odczltywaniom" wierszy

i

to cykl pigciu spotkari

po5wigconych

prozy (szczegolnie wierszy!) najwybitniejszych poet6w

XVIII i

pocz' XIX wieku, z kt6rych pierwsza miala charakter stricte konferencyjny,
pozostal e cztery
byly zebratiami warszJatowyrni przeprowadzonymi w ramach grantu prof. Bozeny

Mazurkowej z Uniwersytetu Sl4skiego. IJdzial w nich to niew4tpliwie wazny
rczdzial w
dzialalnoSci naukowej dr Jolanty Kowal. Wygloszone referaty, a potem publikacje
Habilitantki przyniosly pipi Swietnych, kontekstowych analiz wierszy wymienionych
wyzej
autor6w: Kniulntna, Krasickiego, Naruszewicza, Trembeckiego i Karpiriskiego.
Ich Autorka
pokazala r62norodno56 swoich kompetencji literaturo znawczych.
wrazliwoS6
poetycki, umiejgtnoS6 interpretowania utwor6w napisanych w bardzo

na tekst

rohnych poetykach,

wierszy autor6w o znaczEc(> odmiennych preferencjach estetycznych. podczas lektury
tych
publikacji wida6 v,ryru2nie, ze Autorka powgdrowala w nich wlasn4 drog4
badawczq,
wpisuj4c w og6lnopolskie ,,czy4ania" (bardzo wahnE przecie| inicjatywg naukow4)
swoje
zainteresowanie kultur4 literack4 Litwy
swoj4 biografi4

i

XVIII i

pocz.

XIX

,

wieku

atakze lud1mi zwiqzanymi

dzialalnoficiE z tym regionem. Tadeusz Matuszewi cz Franciszka Dionizego

Kniu2rttna, Nikolaj Wasiljewicz Repnin Stanislawa Trembeckiego, car Aleksander
I
wizl4uj|cy Grodno i ,,dwanaScie panien ubogich" z pieSni Franciszka Karpiriskie go czyli

poetyccy ,,bohaterowie" analizowanych
geo gr afrcznego,

wierszy to

-

postacie okreslonego k

ggu

polity cznego i kulturowego.

Literackie oblicze ,,Dziennikn Wileriskiego" (1805-1806

ksi4zkowa publikacja

dr .lolanty Kowal,

i

IBl5-1530)

-

to najnowsza

monografia bgd4ca podstaw4 postgpowania

habilitacyjnego (najwazniejsze osi4gnigcie). Rozprawa zostala skonstruowana przejrzyScie
i
funkcjonalnie, zawiera wprowadzenie, pigc rozdzial6w, zakonczerie, notg bibliograficzn4,
aneks - czyli bibliografig zawart<lSci literackiej pisma, bibliografig, indeks
i streszczenie

w

jEzyku angielskim.
Wprowadzenie dobrze uzasadnia podjgcie pracy, wskazuje

te|

wczesniejsze badania

innych os6b, poSwigcone literackim publikacjom w Wilnie w trzech pierwszych
dekadach
XIX wieku. Rozdzial pierwszy rysuje panoramg polskiego czasopiSmiennictwa na Litwie w
okresie porozbiorowym, wpisuje jej zmiany w historig miasta, dawnego Wielkiego
Ksigstwa

5

Litewskiego, Rzeczypospolitej

rosyjskie dzialania

i

Europy

- nie da sig tego unikn46:

losy porozbiorowe.

w wilnie i

epoka napoleoriska, potem kolejne etapy przemian
los6w miasta po Kongresie wiederiskim az po wybuch powstania

politycznych

i

listopadowego

- pokazuj4

nad wyraz skomplikowan4 sytuacjg polityczno-spoleczn4,
w kt6rej
rozwljalo sig polskie czasopiSmiennictwo, zwlaszcza 2e Wilno nale?alo
w6wczas do
nalbatdziej aktl'wnych i dynamicznych osrodk6w literackich
i intelektualnych w tej czgsci
Europy.

Kolejne rozdzialy buduj4 monograficzny charakter rczprawy:
historia wydawnicza

dzieje recepcji ,,Dziennika wileriskiego" (rozdziaL
pocz4tkowych fragment6w

-

II) s4 niejako

i

przedlu1eniem

prowadzqc czytelnika od szerokiej perspektyvry og6lnej
ku

konkretom wydawniczym wileriskiego periodyku. RozdziaN trzeci,
czwarty
przedstawiaj4 zagadrieria, kt6rym zasadniczo poSwigcona jest
ca\a ksipka.
starannie porz4dkuje material. Nie ma

i

pi4ty

Autorka

tu

szczeg6lnie oryginalnego ujgcia, ale nie na tym
przecie? polega przedstawienie opisy"wanego materialu.
W podrozdziale dotyc z4cym poezji

omawia poszczeg6lne nurty, obecne w ,,Dzienniku Wileriskim":
klasyc yzm isentyrnentalizm,
tradycje oswieceniowe, antyczne i recepcjg francuskiego klasycyzmv,
wreszcie wschodz4c4
tw6rczo56 pr4rszLychromanfyk6w. Pojawiaj4 sig zatem poeci
szczeg6rnieaktywni na lamach
periodyku, poeci przedrukowywani z uwagi na nowe znaleziska
(prawdziwe - jak przy
Karpiriskim, lub domniemane jak w przypadku niekt6rych
utwor6w Trembeckiego). Mozna
-

dorzucil,

iz

mechanizm pojawiania sig poszczeg6lnych nazwisk poet6w epoki
stanislawowskiej jest wyru2:ny i trudno sig dziwii, ze na kartach,,Dziennika,,
nie mozna
znale1(' (albo odnotowujemv je tylko sporadycznie) nazwisk
Kniaznina, Krasick iego czy
Naruszewicza(pot. np.s. 139). Nie zwiqzanirigdy (Krasicki, ale
i Kniaznin) lub od dawna
nieobecni w Wilnie (Naruszewicz) nie budzili takiego zainteresowania, jak
Franciszek
Karpiriski, mieszkaj4cy na terenie dawnego Wielkiego Ksigstwa,
azmarly zaledwie dwa lata
przed publikacj4 inedit6w. FascyrLuj4ca jest populamo5d
Trembeckiego w Wilnie pocz4tk6w
XIX wieku - warto bylby n'-uci6lepsze Swiatlo na powody tego zainteresowania.
Autorka

pisala na ten temat kilkakrotnie, ale temat jest jeszcze
do rozwinigcia - Swietnie widai
swoiste wsp6lbrzmienie obyczajowosci panuj4cej dosd powszechnie
na wileriskich salonach
w tym czasie z ideow4 (i r6wniez obyczajowfl warstw4 wierszy Trembeckiego
kapitalny
material podsuwaj4

tu np. pamigtniki

-

Stanislawa Morawskie go. Zreszt4 opisy dr Kowal

doskonale pokazuj4, jak potrzebneL jest jeszcze dobra monografia

literackiej Wilna tych dziesigoioleci

- miejsce i literackie

jego r6wiesnik6w, koleg6w po pi6rze starszych

i

, pokazuj4ca calos6 kultury

zapleczetw6rczosci Mickiewicza i

mlodszych. wydaje sig, ze mimo znanych

6

prac Aliny Witkowskiej czy
Witkowskiego itp. jest

(w innym v,ymiarue) Ryszarda

przybylskiego, Michala

tu

jeszcze sporo do zrobienia, szczeg6lne zainteresowanie
budza
autorzy szerzej omawiani ptzezAutorkg jak chociailby rgnacy
szydlowski.
Podobne uwagi mohna by formulowad

w odniesieniu do obszernego dzialu prozy w

,,Dzienniku Wileriskim". Tu pomagaj4 Autorce wczeSniejs ze rczpoznaria Zofii Sinkowej
(s.
207 inast.).

osobny rozdzial poSwigcony tw6rczoSci publicystycznej ma zasadnicze
znaczenie dla
ukazania stanu swiadomoSci redaktor6w ,,Dziennika" i jego
miejsca w zr62nicowanej

(i

niestalej)

-

jeSli chodzi o przekonania polityczne

-

wileriskiej spolecznoSci. Rola, jak4

redaktorzy przypisali tw6rczoSci w jgzyku polskim (por. s. 244
(obok literackiej) oraz autorom rodzimym (niecudzoziemcom)

i

nast.), tw6rczosci naukowej

doskonale pokazuje aktualn4

i powody talkiego a nie innego rozwoju literatury i szerzej kultury miasta i
jego okolic nie tylko w pocz4tkach XIX wieku. Polemiki
z 6wczesn4 publicystyk4
warszawsk4 (Autorka pisze na ten temat w nieopublikowanym jeszcze
artykule
syfuacjg Wilna

przeznaczonlT n do

ksiTki zbiorowej o tw6rczoSci literackiej Stanislawa Kostki potockiego),

prace Jana Sniadeckiego o jgzyku polskim

nofin jgzykowych

i

calabardzo bogata

i

zawzigtadyskusja wok6l

i

ortografrcznych, referowana przez Autorkg, pokazuje, jak zasadni czymi
sprawami zajmowano sig na lamach ,,Dziennika" i niejako w jego
okolicy. podobnie jest w

ptzypadku komentowania walki klasyk6w z romantykami (por.
kolejne strony i rozdzialy) i
sporu o tradycjg (niemieck4 b4d2francuskfl. Tu warto podkreslid jednej
z
strony kompetencje
i rcdzaj uwagi badawczej dr Kowal, ktora, wychodz4c od publikacji ukazuj4cych sig na
lamach omawianego czasopisma, przedstawia calo56 6wczesnych
wileriskich spor6w, nie
ograniczajqc sig jedynie do referowania zawartoSci
,,Dziemika Wileriskiego,,, a z drugiej arcyciekawe problemy z kszrtahowaniem wileriskiej tradycji literackiej,
procesu wybierania

pisarzy, dziel, nurt6w

i

literatury powstaj4cej w okreslonych jgzykach narodowych. Nawet
jeSli Autorka nie zawsze pisze o tym wprost, problemy
te pojawiaj4 sig w Jej refleksj przy

i

okazji referowania kolejnych spor,6w i publikacji w,,Dzienniku wileriskim,,.
Waznq rolg pelni te2

w caloSci rozprawy

ogloszeniach czasopisma. Nie jest to

rozdziaN

pi4ty, poswigcony ,,litterariom,, w

wkaz (na taki przyjdzie zapewne czas w serii ogloszeri

publikowanych przez Danutg Hornbek, niegdyS przy udziale
Stanislawa Grzeszczuka i pod
redakcj4 Zbigniewa Goliriskiego), ale wnikliwe i wielostronnie
komentowane om6wienie
zaw arto flci I iteracki ch o glo szeri zatrie szczanych w,, D zi enniku,,.
Niezale2nie od wysokiej wartoSci samej rozpraw, bibliografia zawarto{ciliterackiej
,,Dziennika" w polqczeniu z indeksem jest tu osi4gnigciem nieocenionym. Jak zawsze
w

I

przypadku dobrze zrobionych prac materialowych, bEdzie
sluzyla badaczom przez
dziesigciolecia jako nieodzowny materiaN do wszelkich
dzialanidentyfikacyjnych,
mo1e te2

posluzyd do dalszych opracowari i poszukiwaf, ustaleri,
uSciSleri. Dotychczasowe prace tego
rodzaju obejmowaly taczej okresi wczesniejs zy ib,r4gwarszawski,
tu Autork a zmierzy2a sig z
nowym przedmiotem badari. To jedno z tych dokonari, kt6re stanie
sig niezbgdnym
wyposazeniem warsztatukuhdegobadaczapolnego o5wiecenia
na Litwie (i nie tylko).

Mimo iz pisownia w tyfulach i incipitach zostala w Bibliografii zawartoici...
,,zmoderrrizowana wedlug wsp6lczesnych wymo g6w jEzykowych,, (s. 361),
znare2c mo1na

liter6wki, omylki

i

mniej lub bardziej razEce niekonsekwencje w transkrypcji: w tytulach
francuskich (,,Biblioth6que Britl;anique" s. 424), w transkryp
cji nazw wlasnych obcego
pochodzenia (odyssea

-

s' 363, xi4z?

- s. 423; Messyasz - s. 382), transkrypcji

wyraz6w polskich (przedadt

-

s' 382), interpunkcji niepotrzebnie retorycznej lub zal<trocaj4cej
nawet sens
wypowiedzi (s' 364, 365,382) tych miejsc jest niestety sporo, przy
dobrej redakcji

mo2na

bylo ich unikn46. s4dzg tez (to tylko przypuszczenie), ze pewnie
udaloby sig zidentyfikowai
przynajmniej niekl6rych autor6w ozrTaczonych w zestawieniu jedynie
inicjalami (Autorka
pisze na ten temat m'in. na s. 76 rozprawy; s4dzg ze
byloby to mozliwe szczegolnie przy
,
przel<Ladach W. Shakespeare'a, F. Schillera i
W. Scotta - anonimowi autorzy przeklad6w
nieraz publikowali po1niej te utwory pod swoim nazwiskiem

- podobne zjawiska widzimy
np' w warszawskim krggu Ilrunona Kiciriskiego zresrtEku2da nowa praca
monografrczna,
poswigcona 6wczesnemu zyciu literackiemu i jego przedstawicielom,
bgdzie przynosila
kolejne wyjaSnienia). Jvz na pierwszej stronie dzialu,,Poezja"
napotykamy
anonimowego

autora wiersza Do A- [inc. Kiedy tak rzadkim dla miioSci
losem...], ukr;tego pod inicjalami B.

A' - jest to zapewne

Franciszek Morawski, ten sam utw6r bowiem

zostaN przedrukowany
p62niej w jego Pismach, Wroclaw 1841, s. 216-217 . Zaluig,
2e w Bibliografii... nie znalazly
swojego miejsca opisy podr62y. Sama Autorka pisze o ntch
zzainteresowaniem przy okazji
np' referowania tematyki orientalnej, obecnej na lamach dziennika (s.276).By6
moze spos6b
ich opracowania zbytnio przypominal np. materialy etnografrczne,
ale wobec powszechnego

dzisiaj zainteresowania podro2atni

i

publikowania wielu spoSr6d nich jako utwor6w
literackich lub paraliterackich warto bylo je uwzglgdnid w zestawieniu.
Po tej serii uwag k'ryycznych podkreSlg

-

Zaden

z

wskazanych wyzej mankament6w

nie narusza naukowo-informacyjnej funkcji zestawienia i jego
wielkiej przydatnoSci!

8

Dr Jolanta Kowal pisala iuZ wielokrotnie wczeSniej na temat Srodowiska
wileriskiego,
wileriskich czasopism z pocz}tku XIX wieku, wileriskich wydawc6w, pooSwieceniowego
szalefstwa pisania wierszy na pocziltku XIX wieku w Wilnie
i na

Litwie. W nocie

bibliograficznej odnotowt{e pigd takich artykul6w, poprzedzaj4cych monograf,rg
i
wykorzystanych w omawianej tu publikacj i. W rzeczywistoSci znakomita
wigkszoSi Jej prac
naukowych (niekoniecznie wyk<lrzystanych tutaj wprost!) prowad
ziLa neszowsk4 Badaczkg
do opisu Literackiego oblicza ,,Dzienniko Wileriskiego". Otrzymali5my
w rezultaci e bardzo
wazn4 - w moim przekonaniu
- monografig, wzbogacona o dobrze przygotowany aneks

dokumentacyjny'

a

zarazem mozemy odnotowa6 kolejn4 praca opisuj4c4 wileriskie
Srodowisko literackie pocz4tku XIX wieku i (niejako przy tej okazji)
obserwowa 6 zasadniczy

tozw6j wiedzy

i

kompetencji specjalisty zajmuj?cego sig t4 problematyk4, ci4gle jeszcze
niedostatecznie rczpoznan4, udokumentowan4 i opisan4. Z niecieryliwosci4
bgdg czekal na
kolejn4 monografig dr Jolanty Kowal, poSwigcon4 literackiemu Srodowisku
wileriskiemu w
latach jego najwigkszego rozkwitu. Habilitantka wyruhnie zmierza do
calosciowego
opracowania kultury literackiej Litwy doby
,,porozbiorowo-przedpowstaniowej,,

sama nazywa

tg

problernatykg).

dziewigtnastowiecznych

i

(ak

zrgcznie

Dla

zrozumienia sytuacji Wilna, Wilenszczyzny,
dwudziestowiecznych spadkobierc6w Wielkiego Ksigstwa

Litewskiego jest to sprawa w mojej ocenie absolutnie kluczowa, wazna
z uwagina obecnoS6
tam tw6rc6w tej miary i znaczeria co Mickiewicz i Slowacki, ale
takie ze wzglgdu na rozw6j
miasta i jego kultury, wielu osi4gnig6 naukowych i afistycznych. praca
dr Kowal to nie tylko

ujgcie kultury literackiej jednego
Narod6w

- to dla polskiej

z wielu region6w

dawnej Rzeczypospolitej Obojga

swiadomosci kulturalnej cos znaczniewigcej.

W mojej ocenie zar6wno przedlolona przez dr Jolantg Kowal rozprawahabilitacyjna
(gl6wne osi4gnigcie), jak i Jej wc;zesniejszy dorobek naukowy,
dydaktyczny

i

, popularyzatorski

organizacyjny, stanowi4 dobr4 podstawg przyznania stopnia naukowego
doktora
habilitowanego orM spelniaj4 wr;zelkie wymogi ustawowe. wnoszg
zatem o dopuszczenie
Habilitantki do dalszych etap6w przewodu habilitacyj

ne

go.

tu%
Warszawa, 14 lutego 2018 r.

