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Recenzja
wy doktorskiej rngr Marii
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Rozprawa mgr N{arii Malewskipj dotyc zy jedneg<> z wiecznych, a zat<:m wcttl2
aktualnych temat6w literaturoznawstwa dziejow duszy ludzl<iej. Jeg;o wybor,
dey, byt niew4tpliwie przemyslany i
przecreZ ba4lai pod roinyrn k.4tem i na
rozprary $koncentrowala siq: na takim
erkim gatunlt.u jak spowiedZ I'wyznanl're.
l.ronfbsyjnoSgi, stanowi4cej jedn4 z
Lzkrej, obecna m.in. w religii,, filo:zofii,
z:yci1ga uweLgQ badaczy jako problem
,Iasz:cza w ostatniej dekadzie naszelJo
ze stwierd),r.emem, 2e jest to problem
ej" (G. Ibatullina). Choi Sporc studi6,w

ako gatuni:k literacki
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ucnoeedu. IfpocmpaLrcmlo LL 6pe)tfl
ce Michala lJwarowa i Sylwri Zase oraz,
literackich poSwigconych konl<retnvr-rr
szcze pozroStaje ona fenomeneln malct
p;daczkt tenlatem Dzieje duszl, lrLdzkie:j.
za krok pdwazny, odpowiedzialn'y,
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okresu wfzesnego chrze6cijeLnstwa i
sig bard:zo popularna w Jiteratur:z:e
mantyzmu , gdy ,,wngtrze czl,twieka" i
zzczegolnej

z

rlwagi. Gt6wnyrn tematern

tytutu j"j rozprary,

spowiedZ

gr Malewskla stanowc:.zo)'2e,,nrntej{;,,r:.a
u" (str. 7). JVykorzyslala ona w swlzsl
, a mianowicie spowiedzie autorskjLe
ierszem lub proz4. Nje ograniczyta srg
ratury - vr flracy swej sigga d,o telcst6'w
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Arrcrroi.r(5w. Augustyn,
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Alfred de Musset, Georges Byron,
Wladimir Pieczertn, Mikolraj Gog,ol,
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,2,

TeofiJ l,enartorvicz
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i inni , Wykaz.,ala

w Zakresie zeLr6wno naukou,ej

nej.
l:adajq sig nh ni4 Wstgp, Zakohczente,
gieiskim r qztery roz<lzialy stanowi4ce

h badah: ,,Niniejsza praca ma na cejlu
literackiegq, kt6ry slu|yl wyznerwaniu
szeregu prz@mran ktore przes.zedl on .w
elem pracy jest taki_,e pokazilnie t),r:,h
ak waZnE * zyciu c:zlowieka" (str.zf).
rozprawy.
y nie tyle rozdzialem, co pos;lerzonyt1.l
cje na temat konfc:syjnodci i s;powie,Clzi
spowied;zillwvznah - sw. Augustyna i
ne bowiem w z:nacznym stcpniu na
nku w epocq roma"ntyztrnu. Ro;zdzja| Le:n
ierwszej - $powi<zdi literackct. ".zarys

irrje spowiEdzi :zawarte w

haslach

studiach; zwr6cona tez jest uwaga na
oe sentynlentalizmulpreromantyznil;
spowiedZ sif odbyla: potrzeba skructr.y,

rodi wyznafi;

zaryso\^/ane sE r6znicc
k4, ujawnione inspirac.je zwrocenie sig
ie>1 - U zrodel spowied:zi literac:lriej. S't,t,,.
harakterystylda Wyznait Sw. Augustyni+,
urtedZ byla zakorzeniona w tradyc.ji
aL nowa kart(; w pcrjmowaniu spowieclz,j
c,Swiadczeni4 na drodz;e samopoznania,
<:zEicr t.rzeciej Przedsigwzigcie be,z

preknrsor wyanan podjgta zostala probil
a Jacquesa Rousseiau w rozwoju ,,pr.ozy

na cztorvieka" (str. 42),
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z

wyeksponowanym piqrwiastkierrn konfesyjnym,,

moc110

sQ w sensie gatunk.owym

wspomnieniami, to trzect Lekst autobiogr a.ficz,4y
rozpatrywany prz,e7,,
doktorantkg - Spowildi autorsfta Mil.:otaja Gogo a, z,alowno z tytalu (chgi
tytul ten wymy6lit nief jeeo autqr, lecz wyclawca) j'q"k ze swej istoty
-iest senjju
stricto spowiedzi4. WlgSnie ten tekst pozwolil mgr Malewskiej przet)row ad,zic
jego analizg zgodnief z paramptram1 .wymienion/mi w czgsci tegretycznej
rozdziatu pierwszego. pzczeg6loryo, m.in. na pods[a1vie kc,respondencji Gogolil,
roLpaLrzone
rozpatrzone zosra{Y
zostaty Pr]zyc,zyny
yc',zyny qoJawlenla
sig Spowiedzi autorskiej,
gojawienia ug
autorskieT, okre$lony
okreSlorry
teL zostal jej potencjafny adrer;a[/adresa<;i, przeanalilzowany poziom szczero6<:j

autorskich wyznan. Szczegolnq uwagQ udzi lita tal<:Ze doktorantl,ra
doSwiadczeniu ,,po
ra swoJeJ duszyT' (str. 82), jakie zdobywal Gogol, oraz
,i.

takim motywom jak w]na, durna, pokora, kara, przeb[czenie.
Rozdzial trzeci - Fiklline wyzhania pt"ozq zawrera charakterystyki, anahz1r,
interpretacje takich tpkstow altystyczrrych jak Spowiedl dziecigc,ia wiel:u
Alfreda de Mussela,
Mussela. Rene Chatpaubrianda,
Chatbaubrianda. BohateAct.
Boha.teAo nas.zych
naszvch r:zncnt,ls
l\/inhq.t.a
czet;ov) Micha.ta

Lermontowa, Spowiepzi Napoleona, Spowiedzi, Dziennika

atntie,raf
tJqceg'o

Zygmunta Krasinskieg

ubrianda i l,ermontowa hqczy molyvu,
mianowicile roz:czarowanie zyciena,
na staroSi duszy. Wielu b,rhater6,uv
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ki moz:liwoSciom, jakie
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stwarza sztuka

dramaty w4tpliiwoiici.
podsumowuje w,nioski z wl,konarlych
ltycznei w lqsztatt,cwaniu sig i rozwoju

ri

XIX wiekrl.
lem Dzieje dusz,lt ludzkiej.
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Spot,viecli

ienowane badania doktorantka osi4gngla
'.zwo.ju spowiiedzi

romantycznej ma w
rorodnq, lEazy nie do konca spojne :uc
przeanelrzowane teksty kor-rlesy.jne
sq rozdzialy' podwigcone piec;zerinc,wi,

Lermontowp),
tt y)) LtL.rvllrrrv
z,nacznie J1cLUrcJ
slabiej

rgez

(c:zgsl.o
\.ui4,v5l,u

stre$zczeri.) dzjela autor6w
calkiern klarownl, jesrt dobor tekstow.
adkowoSci.
Pytania, ktore nale2y pfze,Jyskurt$wai.

1'

w rozprawie

fozpatrywAne s4 teksty autobji gra11czrrc i arrystyczne
epoki romantyz]nu' Jakie miejsce w tekstach kon,Fesyjnych nra ironia
romantyczna?

2' Czy Autorka roflprawv rnoglaby okredlii
chronolop.iczne

3. Mgr Malewsk

a

,

gzeLs

ow

chociai,by urro\ /ne ran..y

r c1manty zrnu,' ?

oswiadcza, ze,,Spo wied|autorska Gogola
,,bez wEtpienia jest roma4tycznyn wyznaniedl,, (str. 5) Warlo uslyszei
argurnentacjg ulzasadniaiqcE to stwierdzenig. r'y,m bardziei. ,z,e
w
\ezapelac;yjnie

literaturze nauk{wej znane sE inne punkty widzenia na tg
kwestiE.
Dobrze byloby,
r,
trakcie
crbrony
doktorantka zyvrocrla taki,.e nir
ildrbv
nie uwagg.

l ' ZrodLa czgsto

s{ rytowunf ,.a pod

nalely je przytacfa(,

na podstawie

pe

ych wycraf,

przecrei:

n dzr,al danych autor6w"

napisania i publiJ<acj

:iel literacki0h
itczy.
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na.
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analiz,<twanycl

jgzyk polsk.i

na\ezy,
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rozpfawy n i ekt6re cytaty,, powtar za.i E ri q.
liogrQfia, nale2aloby zmienii na Spis wykorzystartel
wska4ano w rLim szeregu walnych prac teoretycznvch
kich zw iqzany ch z tenatein b ad an d o l< t o r an tl< i
Bibliiografii powtarz;aj4 sig (na prz:yklad, na str. 212
iony.jbst ten sam artykui lVissariona Bieliiskiego).
W BibliograJii nie wskafano numer6w stron artykut6w opublikowanych
w czasopismac r i pracach zbioro.nrych.
Niektore odsyl ze t cytati s4 niewlaSciwie sformatowane.
W rozprawie raprotykarlry liter6wki, blgd5, stynistyczne, niescistosci
faktyczne (str. , 5,7, 60, 6I, 64, r55,J9,89, 100, 101, 111, 11 5, 156,222,
262,270).
l]sterki techni
e mozna jednak bez trudu skorygo,wac.
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1.
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9.

W moirn przekonani

rozpralwa mgr Marii Malewskiej jest samodzielnym,
erudycyjnym nauko m studirrm, kt6re bez wqtpipnia wnosi wiele nowych
tredci i wniosk6w do baclari nad podjgtym przez doktorantkg tematem. praca
doktorska odpowiada Ny rnaganrgm LIs t a,.wy
W zwr4zku z po
zym st'vfirierdzam, 2e rozprdwa niniejsza ynoz,e bvi
dopuszcz,ona do kolej ych etap6w przewodu doktorskiego,
.

Prof. dr hrab. l.udmita tr-ucewjr:z
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