Olsztyn, 5 czerwca20lj r

RECENZJA
dorobku naukowego dr Agaty paliwody
w rwi4zku z postgpowaniem o naOanie stopnia
doktora nan'itli;ffit*uk humanisrycznych,
dyscyplina : literaturoznawstwo

Rozw6j naukowy dr Agaty pariwody przebiegar powori
i
przyni6sl pewne rezultaty, po uzyskaniu
stopnia doktora nauk
humanistycznych w zakresie riteraturoznawstwa

na

podstawie

rozpraw Grqnice i pogranicze w twfirczoici sergiusza piqseckiego
w
200r roku Habilitantka wyspecjarizowara sig
w studiach nad literatur4
emigracyjn4 (reprezentowan? przez Beatg
obertyrisk4,

Janusza

Glowackiego, Danutg Ireng Bierikowsk4, Waclawa
Lieberta,
zygmunta tr-awrynowicza, Anng Frajlich) oraz
tw6rczorici4
zdeterminowanq przez doSwiadczenia wojenne
(m.in. Stanistawa

Srokowskiego, Jozefa zywiny). Nieobca jest jej
probrematyka
wsp6lczesnej poezji, co pokazuiq szkice o wierszach
Jerzego Gizelii
oraz Janusza Szubera. Z jednej strony zajmowara
sig utworami o

walorach wysokoarlystycznych

i

ambitnych

pod

wzgrgdem

poznawczyffi, ? z drugiej literaturq populam4
uprawian E przezHeleng
Mniszk6wng i Katarzynl Grochoig (w jednym

wypadku chodzi

o

pismiennictwo uzytkowe, czyli o korespondencjg
braci Lej6w z
okresu I wojny dwiatowei). Badaczka incydentarnie
przejawrla

zainteresowania regionalistyczne,

co
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znalazlo odzwierciedlenie

gl6wnie w artykule o prozie Janiny Krawczyk i zajgci ach zliteratury
i
kultury re g i onalnej prowad zony ch dr a studen t6w zagr amczny ch.
Szereg prac Autorki Swiad czy o Jej trwaty

ch zainteresowaniach

badawczych, kt6re krystalizowafu sig w ci4gu jej dlugoletniej kariery.
Byc moze dlatego niekt6re artykuty nacechowane sa przyczynkarsko i

stanowi? rodzaj literaturoznawczej przymiarki (np. szkice na
temat:

hymnu Magnificat Karola wojtyly, przestrzem

w liryce

Jozefa

zywiny, I{ienawiici Stanislawa Srokowskiego, prozy Janusza
Glowackiego), co eksponuje niekiedy stosowane w tytulach (lub
podtytulach) prac Paliwody st6wko ,,uwagi,,, Jakkolwiek trzeba
dostrzec ponawiane przez Nia dqheme do pisania opracowafl
przelamui4cych cz4stkowos6 ujg6, zwhaszcza wtedy, gdy stara
sig
przedstawid sylwetkg tw6rczq wybranego plsarza, jak to ilustruje

ciekawy

r

przegr4don.y artykul

o

prozatorskiej tw6rczosci waclawa

Lieberta, ogloszony w niedawno wydanym tomie Literatura polska

obu Ameryk pod red. Bozeny Szatasty-Rogowskiej. obecna w
niekt6rych publikacjach powierzchownosi interpretacji wynika
wlasnie

z

niezdecydowania

co do wyboru

bardziej trwalego

przedmiotu badari. Ale i tg cechg niwelui4 lub pomniejszaja, w jakiej$
mrer ze pr6 by gl gb sze g o wnikni g c ia w r o zp atry w any mater ia|
I iteracki,

czego dowodzi np. analityczne opracowanie poSwigcone
Zapiskom/Notatkom gniewnym z Londynu zygmunta tr awrynowicza
(praca ukazala sig w 2017 roku).

w

swoich narcacjach literaturoznawczych Habilitantka z

szacunkiem podchodzi

do stanu badah, co czgstokro6 polega na

niekiedy obfitym przytaczaniu cudzych s4dow, opinii
aforyzmow badaczy

i mydlicieli, odwagg

Autorka osi4gala powoli.
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,

spostrzekeh,

badawczL, interpretacyjnl

Dr Paliwoda, jak to wynika z danychbibliogra
frcznych,w ci*gu
ostatnich okoro dziesigciu lat przejawiara
coruz wigkszq aktywnosi
naukowq (tak w wymiarue publikacyjnyfr,
jak i pod
wzgrgdem

czynnego udziafu

w konferencjach) niL w okresie wczeriniej szym.

Jest autork? poslowia

i redaktorkq ksiqzki Bogdana Stangrodzkiego

Dtoniq ongis podanq, oraz wsp6lredaktork4
tomu zbiorowe go Liryka
zofuierska. Estetyka i wartoici z 2011
roku. Dziararnosi recenzyjna i
publikacyj no -popularyzatorska rzeszowskiej
Autorki j est sladowa.

w 2009 roku wyd ala ksiqzkow4

wersjg doktorat u pt. Granice i
pogranicza w tw1rczoici sergiusza pias
eckiego,podsumowui?c swoje
badania nad kresowosci4 w literaturze
dwudziestowie cznej.Napisata
dwadziescia artykut6w (poza dwoma,
kt6re oczekujq na druk,

wszystkie

s?

opubrikowane)

b adaw czej. prop orcj onarni e naj
wi

o

zroiricowanej probrematyce

gcej tekst6w literaturo znawazy ah
(w

hczbte czterech) d,otyczy tw6rczosci Danuty
Ireny Biefikowskiej i
wszystkie one po redakcyjnych udoskonaleniach
weszly
do rozprawy

i obca", Tw6rczos6 riteracka Danuty Ireny Bierikowskiej
(Rzesz6w 20rr. To najja*niejszy punkt
w dorobku naukowym
pt. ,,swoja

Habilitantki. praca
poszukiwari

i

ta

zwiencza dotychczasowe kierunki

umiejgtnosci riteraturo znawczych,

iwtadcry o osi4gnigciu dojrzaloSci badawczej.
zauwa^my jeszcze, Le zestaw pubrikacji

a

Jej

jednoczesnie

dr pariwody odznacza

sig do pewnego stopnia (ze zrozumiatych
i wczesniej zgtoszonych
powod6w) przygodnodciq, are daje
sig w nim spostrzec rys
charaktery

styczny, Badaczka wydobywa teksty

zapomnianych bqdL tozpoznanych

tw6rc6w

w spos6b znikomy. Habilitantka

niejako postawita sobie za ceI, aby swoimi
dociekaniami uzupeLnia|
nieslusznie nieobecne ogniwa w dwudziestowiecznym
procesie

literackim. specjarnoSciq dr pariwody jest
wydobyw anie zniepamigci
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tw6rc6w

i ich

dzieL, porz?dkowanie

ich

recepcji,

a

tak2e

podtrzymywanie zainteresowania nimi w L.ggu
literaturo znawc6w.
z pewnq troskliwosci4 odkrywa rub przypomina utwory, kt6re nie
zostaly z nalezytq uwag? odnotowa ne, przeanarizowane

i

opisane.

Rzecz Agaty paliwody o Danucie Irenie Bierikowskiej jest
pierwszym panoramicznym i usystematyzowanym
opracowaniem
Zycia

i

tw6rczosci

tej

zmarlej tragicznie

w

rg74 roku emigrantki.
Rozprawg otwiera rekonstrukcja biografii poetki
i pisarki. poziom
uszczeg6lowienia zyciorysu jest dostateczny.
Autorka nie wyryskala
wszelkich dostgpnych material6w, a przecie|

wie, Le archiwum

pisarki jest przechowywane

w

Thomas Fisher Rare Book Library

Uniwersytetu w Toronto, gdzie pracowaLa.

Biografia Bierikowskiej pi6ra pariwody jest jedyna
w swoim
rodzaju pod wzglgdem zgromadzonych fakt6w,
bohaterkg opisuje w
dzialaniu i jako osobg buduiqc4 relacje miEdzyludzkie
(uwaga
techniczna: zbgdne s4

tu obszerne cytaty autobiograftczne, kt6re w

trakcie badan nalehaLo poddai weryfikacji i skonfrontowa6
z innymi
dokumentami Lycia, a nastgpnie poda6 syntetycznie

wyniki

operacji). Habilitantka

nie

tej

nadubywa metody biografic znej. zd,aje

sobie sprawg, Le Bierikowska unikara, szczegornie
w liryce,
bezporirednich wyznaa, epatowania nadmiarem
uczuciowosci,
lokowania swych poetyckich refleksji w skonkrety

zowanych

geograficznie miejscach;

z zasady w wiersz ach szyfrowaLa

osobist4

strong egzystencji. podpatrzenie skrywanego
autobiogr aftzmu
odslania istotnq przeslankg

do charakterystyki postawy

tworczei

Bierikowskiej,
Agata Paliwoda wobec utwor6w Bierikowskiej
posruguje sig

sobie wlasciw4 hermeneutykq, inspirowan4 przez
refleksjg
psychogenetycznL, tematologig, intertekst
uarizm, mitosrafie.
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geografig Iiterackq, ktytykE feministy
cznq, fil0zofig diarogu.
zagadnienie odzwierciedronej w
utworach kobiecosc i zajmuje
Habilitantkg, are nie przesrania
J.j problem6w
egzystencjalnych

obecnych szczegolnie

w

wierszach. umiejgtnie buduje wyw6d
o
utworach emigrantki, umieszc ajqc je
w zasadnie

dobranych
kontekstach, dzigki czemu
znajdujepunkty styczne zardwnoz
rosami i

dokonaniami r6wie*niczej grupy
literackiei ,,Kontyneflty,,, jak i
innymi zjawiskami riteratury
emigracyj nej oraz krajowej. paliwoda
sformulowara wiere intuicji interpretacyjnych,
jak np. tg o pewnej
bliskodci poetyckiej Biefikowskiej
wobec Szymborskiej, wydwietlaj

kolejne perspektywy bad,art. Ale

-

Ec

juz z

poczynionych refleksji
por6wnawcrych zarysowuje
sig miejsce emigracyjnej poetki w
konfiguracji dwudziesto-wiecznej poezji
polskiej uprawianej przez
kobiety (choi nie tylko) . zarysowujqca
sig rinia poszukiwari byc mo.e

zapowiada to, Le pariwoda w
niedalekiej przys zroi;ciopracuje
syntezg
tw6rczosci poetek na emigr ucji,
a wigc uczynito, czego dokonala

swoich ksi4zkach Jolanta pasterska

w

w

odniesieniu

emigracyjnych pisarek.

do

prozy

w wywodzie ujawnia sig immanentnie spos6b postgpowania
badawczego Habilitantki. w swojej
rozprawie pr4,jgta ona za
obowiqzuiqce przekonanie,

Le kruczow4 rolg

tekstotw6rcz4 u

Bierikowskiej odgrywary zawsze
dodwiadczenra
niejako zabarwione przez biografig,

egzystencjaine,

wznaazonq przez szczgsliwe

przedwojenne dzieciristwo,
,,pieklo,, zeslatcze nastolatki,
ucreczkglpodro?

z

,,nieludzkiej ziemt,, do

krain egzotycznych i
nowych, a wreszci e d,zieje emigrantki
swobodnie porus zajqcej sig po
podzielonym swiecie
- dzieje zakotczone nagr4 i tragiczn4 smierciq.
Spos6b czytanta utwor6w Bierikowskiej
jako emanacji jej ukrytego
losu wplyn4l istotnie na kompozy
cjg rozprawy, Ale tylko w rozd,ziare
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pierwszym

i

drugim (calkiem zasadnie) zost al zachowany porz4dek
chronologiczny. Autorka w nastgpnych dw6ch prryjgta
uktad

problemowy, skupiai?cy

sig wok6l triady wielkich metafor

egzystencji:,,emigracji?',,,milosci" i,,melancholii".
otwieraj4 one

inne wymiary biografii i kreacji Biefkowskiej:

ontorogiczny,

duchowy, moralny, spoleczny, psychologiczny.

Nieustalenie ptzez Habilitantkg rangi utwor6w tej poetki,
pisarki, polonistki, dziaraczkr polonijnej , podr6hniczki
skutkuje
pewnym dyskomfortem. czytelnik rczprawy nieomal
jej
do

strony pozostawiony jest sam sobie

ostatniej

z pytanremi czy badane wiersze,

opowiadania, eseje daiq rzeczywisty asumpt do widzenia
ich jako
wiarygodnych intelektuarnie i artystycznie dzieL o wysok
iej rundze
literackiej? w tej sprawie dr pariwo daka?e wierzy|nam
na strowo iub
daje odpowredl niejako rozsianqpo calej ksi4zce. Dratego
sqdzg, ze
ostatni podrozdzial ,,przygoda moich st6w". Motywy autotematyczne
(czgsci czwartei) m6gtby posluzyd jako punkt wyjscia
do rczpatzenia

kwestii poetologicznych i pozwarai4cych uchwycii to,
co jest
fundamentem waznodci Biefikowskiej
generuje jej poetykg

w

Itteraturze porskiej, co

i zywe pole sem antyczne.

Refleksja wartosciuiqca tg tw6rczos6 pozwolilaby uchwyci6
doniostoS6 plynqcej z niej przesran, a przede wszystkim
oddzielii w
dorobku Bierikowskiej utwory slabs ze

tych praw dziwie udanych i
niezwykle donioslych. Koncepcyjno-kompo zycyjne niedopatr
zenLe
od,

nie uchybia osi?gnigciu Habilitantki, kt6ra zarysowala jeszczejedn?

wersjg doswiadczeri emigracyjnych, emigracyjnego

losu,

emigracyjnego dwiata. Nie daje si? on sprow adzic
do wymiar6w:
martyrolo

gLeznego, niepodleglodciowego,

narodowego,

romantycznego, ekonomiczno-spote aznego. paliwoda
na podstawie

btograficzno-literackich rozwaLah odzyskuje
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obraz

emiqracii

odpatetyzowanej

i

odheroicznionej,

egzystencjarno_kobiecei,

codziennej, skupionej na ptzetrwaniu
w poczuciu sensu istnienia, a
wbrew doswiadczeniom pustki. choi
ostatecznie
ksi4zce

Habiiitantk

w
widziec trzeba nie tyle monografig, ile

zarys

monografiezny, to Jej opracowanie jest
znakiem otwarcia, oznacza

ono bowiem z jednej strony kolejny
etap badania nad kutturE

emigracyjn4,

a z drugiej

otwiera riteraturo znawazE dyskusig
nad
osobowosci4 tw6rczq Biefikowskiej.
Dotychczasowe wypowie

niej maiq charakter

dzi

publicyst

o

yczny,

krytycznoriteracki,
wspomnieniowy lub informacyjny tg
- regurg potwie rdzaiqwyi4tki w
postaci rekonesansowych zaredwie
dw6ch artykutr6w Jana worskieso
(z 1996 roku) i Wioletty Hajduk-Gawron
(z 2010).

Edyrorskim osi4gnigciem Agaty paliwody jest
przygotowanie
do druku na podstawie rgkopisu i ogtoszenie
dziennika nastoletniej
Danuty Ireny czech (po mgzu Bierikowskiei)
z rat rg42-rg44,kt6ry

jako aneks dopelnia obraz jej irycia
i tw6rczo sci zawafiy w ksi?zce
,,swoja i obca", Tw6rczoic literqcka Danuty Ireny
Bierikowskiej.

Habiiitantka ujawnila tym samym pewne
umiejgtnosci edytorskie
(upominalbym sig o pernq modernizacjg
piso wni oraz opracowanie
przypis6w w niekt6rych miejscach
dziennika lub przynajmniej

odpowiedniego komentarza

historyczno_biograficznego

wprowadzaiqcego do rektury tych dziewczyriskich
sto sunkow

w

i na sw6j spos6b

o dojr zalych zapisk6w).

bez mara trzydziestoretniej karierze naukowej

dr

Agaty

Paliwody pojawity sig nieomal wszystkie
wymagane elementy.
Je6li idzie o jej dokonania dydaktyc
zne,
wanlo

to' 2e prowadzi

zajgcra

z historii literatury, poetyki ,

wsp6lpracuje tez z centrum Kurtury
Zagranrcy

wymienii m.in.

i cudzoziemc6w

anahzy dzieLa;

i Jgzykapolskiego dla porak 6w z

poLoNUS.
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w

dorobku organrzacyjnym

wyrohnia sig to, 2e byla zaanga2owana w rekrutacjg,
opiekg naukowE
nad studentami, wsp6rpraaQ z nauczycielami
szk6l srednich, promocjg
swojej uczelni. Nie zanie dbaLa Lywej dziaLalnosci
popularyzatorskiej,

m'in' ptowadzilav'ryIdadv o literaturze dlanauczycieli i
uczni6w szk6l
srednich, wl}czaLa sig

w 2ycie literackie Rzeszowa, uczestn ic4rra w

pracach Komitetu okrggowego olimpiady
Literatury

i

lqzyka

Polskiego w Rzeszowie.

Konkluzia

Dorobek naukowy doktor Agaty pariwody jest wyst
arczajqcy,
aby nada6 Jej stopieri naukowy doktora habilitowanego.
Nalezy
odqotowac znaczny po-stgp w Jej rozwoju jako
liter atgroznawczynr w
ostatnim okresie. Mocnym argumentem przesqdzaiqcym
o moim
poparciu wniosku jest r6znorodnosi dokonafi, przed,e
a
wszystkim
tozprawa na temat irycia

i

tw6rczosci Bierikowskiej, kt6ra stanowi
zasadnicze o s i4gni g cie naukowe Hab i litantki.

Dopuszczenie

dr

Agaty paliwody

do

przewodu habilitacyjnego uwalam za zasadne.
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nastgpnych etap6w

