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Zagadrttenie Kres6w, a zwlaszcza ich dzieje, specyfrka kulturowa i jgzykowa

wsp6lzycia i Swiat wartoSci

- od dawnaprzyciqgaj4

, wzorce

uwagq nie tylko historyk6w, socjolog6w

czy etnogtaf6w, ale takZe badaczy literatury. Tematyka ta doczekala sig wielu waimych opracowafl Boleslawa Hadaczka, Stanislawa lJhasza, Tadeusza Bujnickiego, EugeniuszaCzaple-

Marii Janion, Jana A. Choroszego, Jadwigi Sawickiej, Elzbiety Dutki, Doroty Sapy i
wielu innych znawc6w. Po roku 1989 stala sig waznym zadaniem,,do odrobienia,,dlahistolewrcza,

ryk6w literatury, poniewaz byla to jedna z ,$talychplam" w powojennej literaturze krajowej,
a r6wnoczeSnie jeden z najwazrnejszych problem6w literatury emigracyjnej. Obecna
w SwiadomoSci powszechnej spoleczeristwa, byla jednak przez dlugie lata nie do pogodz enia
z rzeczywistoSciq pojaltarisk4

i oficjaln4 polityk4 PRL. Jerzy Jarzgbski por6wnal j4

do pr6by opisu

odcigtej rgki, kt6ra nie przestaje bolei, zwlaszczatych zeslanc6w i uchodZc6w, kt6rych zycie
na wschodnich terenach Ii Rzeczypospolitej zostaho gwahowanre przerwane po 17 wrzesnia

i w nastgpnych latach II wojny Swiatowej. Dzisiaj tematyka tazajmujejuz petrnoprawne t walne miejsce zat6wno w literaturze polskiej, jak i w badaniach literaturoznaw1939 roku

czych' a jej zakres jest systemalycznteposzerzany o nowe opracowania.

W tym szerokim horyzoncie badan nad literackimi obrazami Kres6w trzeba tez widziei prac9 doktorsk? mgr Magdaleny Lubas Topika stepu w literaturze polskiej. Jej zakres
jest - oczywiScie - stosownie sproblematyzowany i ujgty w zgrabnej formule monografii,
Warto to podkreSli6, bo jasnoSi

i

precyzja tak sformulowanego zadania stworzytry Autorce

mozliwoSi zbudowaniauporzEdkowanej
historycznoliterackich

i

obszernej rczprawy, siggaj4cej do wielu okres6w

r do jeszcze wigkszej

ltczby utwor6w, Wprawdzie Doktorantka nie

okleSla swojego studium mianem monografii, ale jego catroSciowy, syntetyczny uklad daje
ptzecieL wgl4d w panoramiczny obrazpodjgtej problematyki. Gl6wnym celem rozprawy stalo
sig zatem

-

wedlug przekonania Autorki

- ,,ukazanre roli, jak4 pelni step w naszej literaturze,

orazrungr tego (<zestav'ru obrazowego>>" (s. 2), Uzasadnieniem tego wyboru jest ponadto
teza, t2 ,,kahda z epok literackich spowodowala nowe konkretyzacje stepu" (tam2e). Autorka

zaznaczyla tez Scisle powiqzante motywu stepowego

z kresowoSci4

i

tematyk4 ukrairisk4,

slusznie zwracaiqc uwagE, 2e ,,w wielu wypadkach pojgcia step, Kresy, Ulaaina traktowane s4

metonimicznie" (tamze),
Rozprawa mgr Magdaleny Lubas sklada siE z crterech rozdzia\6w, uzupelnionych
wstgpem, zakonczeniem

i bibliografi4. We lilstgpie obok wspomnianych juL gl6wnych

zalo-

?en ptacy znalazNa sig prezentacja zawartolci rozdzial6w, om6wienie kategorii toposu oraz
opisu przeslrzeni, przywolanie Wznacznik6w kresowoSci, dzieje pojgcia Ukrainy i mitu ukra-

iriskiego, Wszystko to jest niew4tpliwie potrzebne
wydaje sig niepotrzebnie odwr6cona. Zgodnte

z

i

uzasadnione, choi kolejnoS6 zagadnten

zasadq,,od og6lu do szczeg6lu" nale2alo ra-

czej zacz4c od pojgd og6lnych (np. definicji Kres6w

i

spor6w z tym zw\4zanych, aktualnego

stanu badari), poprzez uwagt metodologiczne dotyczqce szeroko rozumianej problematyki
spatium, a skofrczy rvszy na przedstawieniu ukladu pracy

dek tozdzialow jest natomiast przejrzysty
r62ne sposoby istnienia

-

i

zawartolci rozdzialow, Sam poruat-

i w pelni umotywowany,

bowiem odzwierciedla

i funkcjonalizacji toposu stepu w poszczeg6lnych epokach literackich

od czas6w staropolskich po wiek

XX.

I tak w tozdziale pierwszym, zatyttilowanym

Stanice,

fortyfikacje i oazy stepowe, mgr

Magdalena Lubas zajEta sig,,wizj4 stepu w okresie staropolskim

i

epoce o$wiecenia,'(s.2),

Punktem wyjScia tej czgsci rczpraw stalo sig dla niej zawarcie unii lubelskiej

w

1569 roku i

powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narod6w jako poczqtek obecnoSci toposu srepowego
w
piSmiennictwie polskim, zwlaszcza w diariuszach i pamigtnikach. Motyw ten pelni zrazu rclg
dopelnienia przestrzennego krwawych na o96l wydarzefi

tureckimi, moskiewskrmi czy bratob6jczych walk

z

i konflikt6w z wojskami tatarskimi,

Kozakami. To locus ho*idus, zremia

nieszczgsna, ,,przeklgta", niekiedy stygmatyzowanaBoLqkarqza grzeszne wystEpki. JakzauwaLa Autorka, ,,w dobie staropolskiej pamiEtnrkarze postrzegali

i

wartoSciowali przestrzet't

ukrainn4 poptzez dzia\alnoScKozaczyzny oraz ciqgtychkonflikt6w" (s. 16), za1 d,alej stwierdza: ,,ewidentnie wida6, ze diarySci skupiaj4 uwagq na liczbg nieszczgsi spadaj4cychnazie-

mie polskie, wyliczane sE okrucieristwa oraz wielkie straty wyrzqdzane przez napastnik6w',

(s' 17). W istocie trudno sig temu dziwi6, bowiem 6wczesna topika przestrzenna sluzyla
gl6wnie opisywaniu zdarzen, a konwencja arkadyjska nie znajdowala warunk6w do zakorze-

nienia w rueczryistoSci ci4glego zagrolenia. Tereny stepowe jako obszar pograniczny Rze_
czypospolitej postrzegane byly jako miejsce lokalizacji stanic wojskowych i fortyfikacji. poniewaz jednak przestrzen zawsze posiada funkcjg kulturotw6

rcz4i okresla miejsce cziowieka

w Swiecie, topos stepu znalazi w staropolskiej literaturze dokumentu osobistego r6wniez swo-

je teahzacje ,,szczgSliwe", Powotuj4c sig na opinie Piotra Borka, Autorka wskazalaprzyklady
loci amoeni, w kt6rych kresowa obyczajowoSi szlachecka i wolnoSi kojarzona ze stepem
wniknqty do zapis6w pamigtnikarskich. Trzeba tu wymieni6 XVll-wieczne zaprsyi diariusz
francuskiego kartografa na sluZbie kr6la Wiadyslawa IV Guillaume'a Beauplana, pamigtniki
Jana Cedrowskiego

i

Jana Floriana Drobysza Tuszyriskiego, atakae

utwory oSwieceniowe:

Sofijdwkg Stanislawa Trembeckiego, sielank Troiste wesele Franciszka Dionizego Knta1nina
E
czy - na zasadzie przywolania nawiqzan do szerokiego tematu ukrairiskieg o Przestrogi
dta

-

Polski Stanisiawa Staszica, Pamigtniki Kajetana Ko2miana czy dzietra Polska. Dzieje i rzeczy

jei

Joachima Lelewela. Zaskakuje natomiast wlqczenie do tego rozdzialuXlX-wiecznych pa-

migtnik6w uczestnik6w powstania listopadowego: Aleksandra Jelowickiego

i

Kajetana 1y1a-

dyslawa Rzepeckiego, atakie powstarica styczniowego Mariana Dubieckiego. W ten sposob
zabutzony zostaL chronologi czny

i

rzeczowy porzEdek wywodu, a czgsciow emu zatarciu ule-

gla vtyraina wczeSniej specyfika wczesnego postrzegania toposu stepowego. JeSli
bylo to
motlr'vowane wskazaniem odmiennoSci ujgd XlX-wiecznych, to nalezalo rcczej uczynii
to w
tozdzialach nastgpnych.

Z

oczywistych wzglgd6w nie mozna tez zgodzii sig na nazwanie

najwybitniejszej epopei staropolski ej, czyh Transakcji wojny chocimskiej Waciawa potockiego,,,dzielem z epoki oSwiecenia" (s, 31), to ewidentnapomylka, Konkluzjg rozdziaNuznajdu-

jemy dopiero w zakohczeniu pracy, gdy Autorka pisze, iz
,,step w okresie staropolskim i polskiego oSwiecenia byl elementem w4tk6w wojennych oraz heroicum kresowego', (s. 15g).
Iz
tym sig nale2y zgodzi6.

W rozdziale drugim Kanon ikonosfery stepowej mgr Magdalena Lubas

zajgla sig opi-

sem sposobu obecnoSci tytuiowego toposu w literaturze polskiego romantyzmu, powtarzajqc
znane juLrozpoznanie, ze to wlaSnie w tej epoce uksztaltowal sig zasadniczy
zesp6ljego wartoSci obrazowych

i

antynomiczne postrzeganie. Autorka przywolala koncepcjg ,,szkoly ukrairiskiej" w polskiej literaturze romantycznej, wiq?4c j4 z poczqtkiem 6wczesnej walo ryzacji
stepu (znanej

w formule tzw. mowy stepu). Wskazala nanarodziny romantycznej fascynacji

Kresami, stepow4 egzolykq, poczuciem wolnoSci tamtejszych mieszkaric6w. W polu uwagi
Doktorantki znalazla sig Maria Antoniego Malczewskiego jako utw6r inicjujqcy romantycznq

wizjg stepu, Sonety lvymskie Adama Mickiewicza,liryki JozefaBohdana Zaleskiego, Dumkn
ulvainska' poemaf Zmija r Beniowskl Juliusza Slowackieg o, Zamek kaniowski Seweryna

Goszczyriskiego, powies(, Ogrody

i

poeci orcz zbr6r Dumki Lucjana Siemieriskiego czy

wreszcie rapsod rycerski Mohort Wincentego Poia, Autorka stara sig lqczyd og6lne informacje o utworach ze wskazaniem na ich kresowe nacechowanie, korzystajqc przy tym niemalo z

opracowafi m.in, Grzegorua Czerwiriskrcgo czy ElZbiety Feliksiak. Na podstawre analizy
wskazanych dziel twierdzi, ze ,,Ukraina fascynowala romantyk6w swoim pigknem
Sci4", a ponadto ,,ta uttacona Atlantyda wcielala wszystkie programowe postulaty

z czlowiekiem, histori4,

wyobrazenia epoki, zwrqzane

natur4

i

dziko-

, marzeria

r

i kultur4" (s. 54), Doktorantka

opisala teZ kategorie skladaj4ce sig na 6w kanon ikonosfery stepowej: otwart4 przestrzeri kojaruonq z wolnoSci4, dzikoSci4

i tajemniczoficiq, samotnych bohater6w (Kozak na koniu), nie-

ujarzmion4 przyrodE (m.in, wiatr stepowy), bogactwo floty i fauny (zwlaszcza motyw burzanu jako roSlinnego znaku stepu), atakhe zamki, kurhany i wszelkie Slady przeszloSci (,,wielki

mogilnik" wedlug okreSlenia Zaleskiego). W tle umiescila historig - kozaczyzng, hajdamaczyznQ i krwawe konflikty. W romantycznym postrzeganiu stepu v,ryroaniNa nurt arkadyjskobukoliczny (Ukrainy ,,mlekiem

i

miodem plyn4cej") oraz nurt,,hajdamacki,, (s. 159), kata-

stroficzny, zwiqzany z pogromami, cierpieniami i Smierci4. Podkre Sltla zroLntcowanie romantycznychobraz6w ukrairiskich step6w, pisz1c:,,Niew4tpliwie sami tw6rcy ibadaczeuksztal-

towali tolne wersje rcmanlycznego ukrainizmu. Wpisany w ich teksty glgboko odczuty genius loci mial charakter indywidualny. Nie tworzyl jednak nigdy obrazu zdezintegrowanego.

Mimo odmiennoSci obrazy Ukrainy uzupelnialy sig wzajem r nal<Nadaly; dlatego ojczyzna
wielu tw6rc6w w literaturze romantyzmu jest tak bogata i fascynuj4ca, takie w odbiorze
wsp6lczesnym" (s. 81), To celna uwaga, gdyz ro2ne funkcjonalizacje przestrzeni stepowej
istniej4 wlaSnie na zasadzie concors discordia (lac. zgodnej niezgodnoSci), Widai to szczeg6lnie w recepcji rcmanlycznej, gdy step staje sig z jednej strony
,,metafi,zycznym obrazem Swiata, odbiciem ludzkiego losu"

- znakiem potggi natury i intensywnoSci

i

- jak

pisze tr ucja Ginkowa

-

),mow? przesztroSci", a z drugiej

doznafi. Znajduje to r6wniez potwierdzenie w uwa-

gach Doktorantki, ktora zauwala, 12,,bezludny

i nieobjgty step, gdzie objawial

sig duch natu-

ry dla romantyk6w byt miejscem mistycznym, Tutaj objawial sig 869, tutaj czlowiek poznawat istotg swojej egzystencji
,,syntezq romantycznej

- pustkg, pesymizm, Smier6" (s, 82), Autorka

nazywa te2 step

wizji Ukrainy", a j4 sam4,,historycznym palimpsestem narod6w,, (s,

82).

Dalsz4 czg(i6 rozwalan mgr Magdaleny Lubas stanowi rozdzial trzeci Pod znakiem
Sienkiewicza, kt6ry

- jak podpowiada tytul -

odnosi sig do reahzacjr toposu stepowego w

literaturze poztltywizmu, Autorka juZ na pocz4tku zaznacza swoj4 tezg, tL,,w okresie pozy-

tywizmu motyvry ukrairisko-kresowe nie przes4dzajE juz o obliczu epoki, tak jak w dobie

rcmantyzmu" (s' 83). W dalszej czgrici daje wigksz4 interpretacjg
Ogniem i mieczemHenryka
Sienkiewicza, podkreSlaj4c kresowy koloryt powiesci i obecne w niej tradycje
literatury romantycznej (zwlaszcza dziel Slowackiego). Ma naturalnie racjE, gdy pisze,
ze ,,sienkiewiczowska wizja Ukrainy, ziemr dzikiej i strasznej, to oczywiScie wizja romantyczna"
(s. g7)
albo gdy zaTadeuszem Bujnickim wskazuje na romantycznqgenezg wyr6znik6w
stepowych

(s' 88). Trafnie tez przywoluje Listy z podro2y do Ameryki, w ktorych Sienkiewicz
opisywal
jak wlasnie tam,,uslyszil" ,,mow,g stepu", ale nie w odmianie

amerykariskiej prerii,lecz,,na-

szego stepu ukraifskiego", kt6ry ,,m6wi

i spiewa caly, jak szeroki i dlugi,,. Swoj4 uwagg

sku_

pia na charakterystyce postaci, krajobrazu, zdarzehfabularnych, racji historycznych,
opozycji
Swiata polskiego i kozackiego, wreszcie przestrzeni stepowej. Mniej miejsca
Doktorantka
poSwigcila Niewoli tatarskiei t Panu Wolodyjowskiemu, c,hociaz jak sama
stwierdzila ,,step odgrywa w powie5ci ogromn4 rolg" (s, 103). Wszelako wskazalaw niej

takie znaczenia

tego motywu, jak tgsknota, dzikoS6, groza czy pigkno krajobrazu. Pokr6tce om6wila
takze
powieSci historyczne Franciszka Rawity-Gawroirskiego o tematyce kresowej
: Charcyzy r Na
lcresach, co jednak zaslugiwaloby zapewne na wigkszquwagQ. W konkluzj r rozwaZanw
tym
rozdziale znalazlo sig stwierdzenre) i2 ,,lireratvra pozytywizmu pokazala, Le step to nie
tylko
tozlegla przestrze(, aIe najwazniejszy bohater", poparte r6wniez slowami Stanislawa
Uliasza
o tozszerzeniu funkcji stepu z pozycji tla fabuly do roli
tj. uczestnika historyc

znego

,,aktanta,

dtamatu" (s' 105)' Byi moze warto byloby poszerzyd material egzemplifikacyjny w tej
czgsci
pracy r6wniez o utwory Teodora Tomasza Jeza (wlaSc. Zygmunta Mitrkowskiego)
czy piotra
Jaksy Bykowskiego, kt6rych akcja rczgrwa sig takze na terenach kresowych. Daloby
to
mozliwoSi wigkszego zniuansowania zasadniczego tematu, Wytknai r6wniez muszQ uzycie
sl6w Boleslawa Prusa z jego gloSnej oceny Ogniem i mieczem, wiqczone bez znak6w
cytowania i wlaScilvych odsylaczy w wyw6d wlasny Autorki na stronie 102 (dwa akapity),
Wreszcie

w rozdziale cmvartym

W kontekscie dwudziestowiecznych konlvetyzacji

fi-

gury stepu (kt6ry notabene we l4rstgpie zostal nazwany tnaczej: W epoce
wojen, przewrot1w i
totalitaryzmfw, s' 4) pani Magdalena Lubas zajglasig ubieglowiecznymi reahzacjami
tematu
stepowego' Bardzo trafnie nakreslila tezg tej czgsci rozpraw, zauwa2ajqc,
ze ,,literatura polska XX wieku w calej swej r6znorodnoSci temat6w, gatunk6w i poziom6w
dokonari artystycznych przyniosla nowe realizacje <<mowy stepu>>, chocia| sq wciqz
widoczne nawiqzania do tradycji literackiej" oraz 2e,,historia zdarzentowa XX wieku
[,..] stygm atyzowala sposoby wyrazania topiki stepowej" (s. 109), To celne tozpoznanre, bo temat
Kres6w

i

stepu wyj4tkowo mocno

t v'ryrazificre

zaznaczyly

skiej wlaSnie jako ,,wEzel tragizmu pamiEci

siE

figura

w dwudziestowiecznej literaturze pol-

r obraz fatalizmu dziej6w"

(tamze). To doSwiad-

czenie utraty ma swoje
wzyczyny historyczne

i konsekwencje kulturowe. Doktorantka rozpoczgla wigc od przywolania Pozogi zofiiKossak-szczuckiej
i Burzy od l4rschoduMarii DuninKozickiej' oba te zapisy wspomnieniowe s4 swiadectwem
zmierzchu kultury polskiej na Kresach i korica wielowiekowego porz4dku wsp6listnienia.
R6wniez

i

step oznaczateraz upadek

dawnego Swiata. Jak zauwu2a Autorka,
,,Wolyri i dom rcdzinny Szczuckich przechodzi ze
sfery realnej do sfery sennego marzenia, wspomnienia,
staj4 sig idealizowan4 krain4 utracon4
bezpowrotnie" (s. 113)' Jesli do tej pory sama obecnoSi
w tej przes trzenibyla realnoSci4, to w
wieku XX ulegnie destrukcji i zamieni sig w mit. W polu
obserwacji Doktorantk i znalazly sig
tak2e opowiqdania podolskie Juliana Woloszynowskiego,
poezjaBoleslawa LeSmiana, Jaroslawa Iwaszkiewicza, grupa poetycka
,,wotyri,,, poezja Jana spiew aka, J6zefa{,obodowskie_

go' powieSci Heleny Mniszk6wny. osobn4 uwagQ poSwigcila
prozie Wtrodzimierza odojewskiego, wspomnieniom oli Watowej, opowiesci Andrzeja
Kalinina I 869 o nas zapomnial,
wspomnieniom Barbary Piotrowskiej-Dubik Kwiaty na stepie. pamigtnika
z zeslania, wierszom i powieSciom Andrzeja KuSniewicza oraz esejom
Jerzego Stempowskiego. Ten
do66

ztoLnrcowany zestaw ma za zad,ante pokaza(, noSnoSi

t znaczenietematu

stepowego (i kreso-

wego), obecnego w tw6rczoSci wielu pisarzy i poet6w,
I to udalo sig zrobii, na przyr4ad, akcentuj4c wizjE pejzazu stepowego, liryzm i tgsknotg
w wierszach Iwaszkiewiczaczy sentymentalny obtaz ptzyrody w popularnych powiesciach Mniszk6wny,
Najwigcej miejsca poswigcila badaczka poezji tr obodowskiego oraz prozie
odojewskiego Kusniewic

i

za.

rd,ea

,,Hellady scytyjskiej" jest bowiem waznym rozwinigciem tematu ukrairiskiego
i usyfuowaniem go w krggu 2r6der kultury europejskiej a Zlota
Hrqmota- apologi4 ukrainy, zbudowa,
nat z kategorii antropologicznych, mit6w, kosmogonii,
tradycji kultury i wielosci opozycji.
"Wiersze tr'obodowskiego - pisze pani Lubas s4 pr6b4 safualizacji ziemi ukrairiskiej po-

-

przez wpisanie jej w porz4dek zdarzeh mitologicznych"
(s. 128), z uwagqSledzi tez pesymistycznT i fatalistycznq wizjE ukrainy w dzielach odojewskiego,
odnotowuj4c funkcje ujgi
stepowych (m'in. jako metafory smiercr zmszczenia,
ziemi pelnej krwi, surowej pustki).
Jeszcze inaczej przedstawia kresowe zakorzenienie
utwor6w Kusniewicza, podkreslajEc raczej ro19 folkloru ukrairiskieg o otaz ambiwalentnoSi,
czyli
inaczej- wsp6iistnienie

i

-m6wi4c

o nienawisci" z wytazami przywiqzania do Ukrainy.
"s16w
Wyw6d swoj koriczy przywolaniem wywazonego stanowiska Jerzego Stempowskiego,
Swiadomego zlokonokcidoswiadczeri
historycznych tej ziemi i wielosci tradycji, co znalazlo
sw6j wyraz w metaforz e ,;ozdroza,,.
Najwazniejsze wnioski z pracy pani Magdaleny Luba s znalazly
sig w Zakoriczeniu,

w
kt6rym Autorka zaznaczyla wsp6listnienie historii i mitu
we wsp6iczesnym postrzeganiu
Ukrainy, a topos stepu nazwala ,,aftysty cznymkodem
m6wienia o dziejach terytorium po$a-

nicza" (s' 158)' Nawi4zujEc do ustalefl Janusza
Slawifiskiego, stwierd zila: ,,Literatura polska
opisywala ten obszar' zwrac
?c uwagg na rozleglo56 przestrzeni stepowej, jej osobliwosci
klimatyczne czy osobliwosci w swiecie flory
i fauny, Step budzil skojarzenia historyczne,
stawal sig sceneri4 zdatzen milosnych albo miejscem
lagrowych peregrynacji, byl niejednokrotnie (<aktantem>>' [",] Step obrastal r6znorakimi
sensami, kt6re zjednej strony zrodzily
sig z prawiekowych v'ryobrazen o krainach Zyczliwokci,
wiosny i szczE{cia. t,.,1 Z drugiej
strony topos stepu ocieral siE o topikg rycersko-heroiczn4,
[..,] geografia i histori auczynrly
z

tego terenu obszar <<wiecznych wojen>> oraz zmagah<<stepowych
pirat6w-rycerzy>>,

Stawal sig on

w okresie dominacji

l.,.]

szaleristw totaritaryzm6w przestrzeniq, <<potworem>>,
<<ziemrqialow4>>, <<wigzieniem>), znakiem <<grobowej
ciszy>>. [..,] Figura stepu _ tak
jakkaady topos stawala sig <<szatE
dla mySli>> (w tym koncepcji Hellady Scytyjskiej czy
Hellady stepowej), egzystencjalnych, historiozofi cznych,
metaftzycznych, przekonaf geopolirycznych, odczui

t

wrazen zmyslowych" (s. 160-161),

zaznaczy(', ze topika stepu postrzegana moie

I wreszcie

ostatni wniosek: ,,Warto

byi ponadto jako loci communes kultury polski

i Ukrainy" (s' 161)' W tym dlugim cytacie kryjE sig najwazniejsze
wartosci tej pracy, a wigc
synteza przemian

i funkcji

toposu stepowego, zebrana w uporz4dkowanym

i

czytelnym wy-

wodzie.

W rozprawie mgr Magdaleny Lubas mozna wskaza| zarSwno
zalety,jak i staboSci. Do
tych pierwszychnalezv celnie zdefiniowany temat, przejrzysty
podzial na czgscii bardzo dobr? puentg zakonczenia' Bad,aczka musiala przebmqc przez
ogrom materialu literackiego z
zakresu niemal calej literatury polskiej i opanowa c
rod,egly dorobek badawczy w postaci
opracowafl' Sama pracajest natomiast nier6wna, obok partii
wnikliwych zdarzajEsig uwagi
pobiezne, trafne wnioski s4siadujq z og6lnikowymi,
W ujgciu og6lnym stanowi raczejrekapitulacjg niL rcwizig dotychczasowej wiedzy, wzbogacon4 ponadt
o o analiry wybranych utwor6w' Tak obszerny matetiaL wymaga na pewno wiEkszego
uporz4dkowania cho6by w postaci
struktury podrozdzial6w, kt6rych tu wyrulnte zabrald.o,
skutkuj4c niekiedy powt6rzeniami i
zaburzeniami toku wypowiedzi' Zdziwienie budzi korzystanie
ze starych wydari utwor6w (np,
Dziel Mickiewicza z roku 1955, sofiifwki rrembeckiego
z 1953 zamiast edycji Jerzego
Snopka z 2000 roku lub Universitas u z 2002, wyboru poezji
zaleskiego z roku 195g zamiast
na ptzykad edycji z 2003) b4dZ nieobecnoSi niekt6rych nowszych
opracowaf literaturoznawczych (np' Urszula Makowska, Stanislaw Makowski,
MalgoruataNesteruk, Szkola ulrrairiska w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ulvairiskie,
Warszawa 2013) lub history cznych
(np' Historia Ulvainy Wadyslawa Serczyka albo podrEcznik6w
Jaroslawa Hrycaka czy Natalii Jakowenko), zdarzajE sig btgdy rzeczowe np, stwierdzenie, iz stempowski
urodzil sig

Ukrainie" (s' 155), podczas gdy mialo to miejsce w
Krakowie, lub umiejscowienie dzie"na
wigtnastowiecznego p$arza i krytyka Aleksandra
Tyszyriskiego w,,osiemnastym stuleciu,, (s.
33)' wiele do |yczenia pozostawia styl jgzykowy pani
Magdaleny Lubas czasem

-

zanadto

grandilokwentny (np' ,,wschodnie tereny dawnej
Rzeczpospolitej, z ich pogr anicznEoryginaln4 wielonarodowoSciow4 kultur4 statry sig dusz4
romantyzmu polskiego,,, s. 33), potoczny
(,,2 wierczy poety czui ogromny sentyment do rodzinnej
Ukrainy", s. 69), niestaranny (,,Step
jest jednym z klucznik6w wyr6znik6w
literatury kresowej", s, 10; ,,Mickiewicz dzialana pobudza zmysly czytelnika", s. 47) lub po prostu niepoprawny
(,,warto wspomniei o zarzucie
Zaleskiemu przez Goszczytiskiego", s. 67), Zaskakuje
tez blgdna maniera niestawiania kropki
po kazdym przypisie' chocia? s4 to przeciez normaln
e zdania,pomijam pozatyminne kwestie
zwiqzane z interpunkcjl czy liter6wkami, a tak2e Iokalizacjqbibliograf,rc
zn4 cylatow (czqsto
zapoSredniczonych).

W konkluzj r nalezy stwierdzii, 2e rozprawa Topika stepu w literqturze
polskiej nie
rewiduje dotychczasowych tozpoznan, ale aktualizuje, opisuje
i syntetyzuje dzisiejszy stan
rueczy w tym zakresie. Autorka pracowicie przelledzila
funkcjonowanie toposu stepu w dziejach polskiej literatury i zapoznala sig z opracowaniami,
zwlaszczapiotra Borka, Jadwigi Sawickiej, Marii Janion, Stanislawa Uliasza, Elzbiety Dutki i Grzegorza
Czerwiriskiego. Na tej
podstawie przedstawila i oswietlila podjgty problem,
trafnie wskazuj4c w zakonczeniu przemiany i funkcje tytulowego toposu. Mimo wskazanych
brak6w i usterek pracastanowi
roz-

wtEzanie podjgtego zagadnienia. Dlatego wnoszg o dopuszczenie
mgr Magdaleny Lubas do
dalszych etap6w przewodu doktorskieso.

Rzesz6w, 18 sierpnia 2015.

