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W polskiej literaturze od lat dziewigldziesi4tych ubieglego wieku zawa?amy niezwykie
intensywny rozw6j nurtu prozy nostalgicznq, reprezentowanej przez pisarskie dokonania
Wieslawa MySliwskiego, Pawla Huellego, Andrzeja Stasiuka, Jerzego Filcha, Wlodzimierza
Odojewskiego, Wlodzimierza Kowalewskiego czy Stefana Chwina, ale przecie1 takZe

Milosza, Konwickiego, Wittlina, Haupta, Stempowskiego, Chciuka, Stryjkowskiego, Liberg,
Jurewicza, Kornhausera, Liskowackiego czy Tokarczuk i Biericzyka, Ju2 takie zestawienie
nazwisk tw6rc6w Swiadczy, 2e mamy do czynienia z ,,materi4" niejednorodn4 i wewngtrznie
zr62nicowan4' ZNoZonoS(, nurtu odzwierciedlaj4 takie okreslenia jak:
,,literatura malych

ojczyzr", ),proza mitograftczttd', ))proza korzenna" otaz wymienieni wyzej jeg"
,,reptezentanci": przedstawiciele rozmaitych pokolet'r, z innym bagaZem doSwiadczefi,
realizuj4cy inn4 poetykE,ktorzy stawiaj4 przed sob4 odmienne artystyczne cele.
Lektura utwor6w wymienionych pisarzy pozwalanatomiast doS6 precyzyjnie okreslii pole
semantyczne, kt6re spaja slowo,,nostalgia". Znajd4 siE w nim okre5lenia: tgsknoty, utraty,
powroty, ocalenia, idealizowaniaprzeszloSci i lgku przedprzyszlofici4, wreszcie kultyr,vcwania

wspomnief. Przemyslaw Czapliriski stawiajEc diagnozg prozy polskiej lat dziewiEddziesi4tych
ubieglego wieku zauwaza,2e opisywanie przeszNoSci zostalo zdominowane przez specjalny
todzaj wartoSciowania

-

uwznioSlenie, kt6re rodzi sig zpoczucia ,,niewyrazalnoSci utraconego

czastJ", staje sig ,,tatQzlwystawionEprzeciw

dotkliwej bezpo6rednioSci czasu" (p. Czaplirlski,

Wzniosle tgslcnoty. Nostalgie w prozie lat dziewigtdziesiqtych,Krak6w 2001). WzniosloSi
po'n'iada za{ Adam Zagajewski jest ,,niezbEdna tam, gdzie dochodzi do

-

-

spotkania z

Tajemnic4". ZaS Stefan Chiwn konkluduje: ,,tajemnica jest warunkiem Zycia" (,,Literatura,,
1998 nr 10).

Anna LegeZyriska, uczestniczka debaty na temat literatury polskiej kofrca lat 96tych
(Literatura lat 90.,, ...Nic nie chce sig zaczq|...") zorganizowanej przez

,,Tygodnik
Powszechny", wskazuje na kilka powod6w tego zainteresowania: w5r6d wielu przypornnijmy

te

najwaaniejsze: ,,nasilenie tgsknot metafrzycznych

tozwazan

i

urczuc

religijnych, powrotna fala

o

klasycyzmie oraz postmodemistycznej redefinicji Lyotarda, (kt6ry sztukg
awangardowq uznal byl za wzniosl4)", zob. Elegijnoit, ironia i wznioslo,fi,
,,Tygodnik
Powszechny" 2000 nt 14, s. 14. Mozna wiEc przyjq6, ze prozatego okresu
w poszukiwaniu

ladu wewngttznego, spowita tgsknot4 za

calofuci4 uruchamia rohne sposoby ewokowania

wzniosloSci.

Kategoria wzniosloSci stwarza takZe dogodn4 sposobno6i do odkrycia i zbadania
tyeh
wymiar6w tw6rczoSci pisarza, kt6re pozwalaja wybi6 sig na oryginalnoS6 i

uwolnii

,,grzechu" konwencjonalizacji

i

powierzchownego sentymentalizmu

czy

od

zwykiego

wspominkarstwa (vide: prozapopularna, np. ksi4zki Krystyny Kofty czy Witolda
Horwatha).

Owe pr6by ,,wyrwania sig" pisarzy

z

archeolo grcznego skansenu wspomnief

charakterystyczne strategie (genealogiczna, geograftczna

Przemyslaw Czapliriski,

w kt6rych

wpisane

w

i

ujEt v/

metaliteracka) wspomniany juz

schemat powrotu

do

przeszloSci fabuiy

wskazuj4 na mo21iwo56 opisywania czasu minionego odmiennymi metodami.
Foszukiwanie
wlasnego stylu i jqzyka wypowiedzi, narracji, kt6ra opowiadalaby o przeszloSci, jego
o
tw6rcy, zwi4zku z miejscem, przestrzeni4 jest bodaj najciekaws zym artystycznymwyzwaniem
stoj4cym ptzed pisarzem, ale i fascynuj
Ecym doznaniem, jakiego doswiadcza obcuj4cy ztakq
tw6rczoSci4badacz.

To wlaSnie doSwiadczenie stalo sig udzialem pani mgr Pauliny Wojtowicz-Maryjki,
kt6ra
pochylila sig nad dorobkiem prozatorskim Stefana Chwina
pisarua dobrze znanego,

-

nieustannie inspirujQcego swoj4 tw6rczoSci4 wielu literaturoznawc6w
i krytyk6w literatury. 'W

tym miejscu wypada wskazad na pierwsz4 trudno6i wynikaj4c4 wlaSnie z owej obecnoSci
autora Doliny Rado{ci w czytelniczym obiegu. Doktorantka wykazala
sig niebanalnym
pomyslem opisania dorobku prozatorskiego Chwina. Wyzyskanie
kategorii wzniosloSci i
kategorii miejsca jest rczwi4zaniem oryginalnym i zasluguje na spore
uznanie. Ale nie tylko
ten aspekt Swiadczy o twotczym, problemowym podejSciu do realizacji tego
ambitnego
zadaria' JuZ we Wstgpie rozpraw uwagQ przykuwasamodzielnoS6 mySienia,
stawiania pytafr,
zbierunia argument6w' Wyw6d prowadzony w pierwszej osobie
nie pozostawia w4tpliwo5ci,
2e mamy do czynienia z badaczk4 Swiadom4 swoich racji, kt6ra potrafi
wejs6 w polemikg z
innymi kryykami (na przyklad z Magdalen4 Rabizo-Birek, gdy wskazuje
mozliwo$6 innych
kontekst6w interpretacyjnych, s.59; z Arkadiuszem Bagiajewskim, gdy
konkretyzuje

cel, w

jakim Chwin sigga po motywy Friedrichowskie, s. 71-72).
W pewnych fragmentach pracy
nanacja ptzybien fo.mg bardziej osobist4, cho6by w6wczas gdy autorka
opisuje wlasne
estetyczne doznania jakie w niej wywolal widok fotografii wiehczqcej oktadkg pierwszego

wydania powieSci Hanemann Stefana Chwina. W ten spos6b zostaje zasygnalizowany
nie
tylko wlasny punkt widzenia doktorantki, ale i zaakcentowany kierunek interpretacji

tw6rczosci Stefana Chwina. Tak obrana strategia jest swego rodzaju zaproszeniem
do
wsp6lnego odkrywania znaczen, motyw6w, symboli w tw6rczoSci autora
Esther. Jak powiada
pani mgr Wojtowicz-Maryjka: ,przyczyna umieszczenia przez Chwina obrazu
Friedricha na
okladce Hanemanna ci4gle mnie nurtowala, staj4c sig pretekstem do rozmySlari
o zwi4zkach
malarstwa

z

Iiterattxq,

a takle o tym, w jaki

spos6b zasugerowana

estetyczna wsp6hworzy wymowg Swiata przedstawionego
czasu uSwiadamialam sobie coraz
Wrahniej, ze

jw

na wstEpie aura

w utworze iiterackim. Z biegiem

w przypadku tw6rczoSci Stefana Chwina jest

to

sprawa pierwszorzgdnej wagi, iako 2e wyobra2nia tego pisarza (absolwenta
liceum
plastycznego!) odznacza siE szczeg6InE wra2liwodci4" (s. 5). Zatem
Chwin i Friedrich. C
tw6rczosci tego drugiego ,,napisano tak wiele, 2e

-

zdaniem badaczy

-

nie warto ju2 tego

tematu podejmowa6", (...) jest wszak ,,uwa?any za malarza. kt6ry przez cale
zycie malowatr
jeden obraz" (Wojciech Balus, Osiqgalne-nieosiqgalne.
O topografii symbolicznej obraz7w z
motywem lcrzy2a w tw6rczoici Caspara Dawida Friedricha, w: Miejsca rzeczy+vis'te.
Miejsca
wyobraZone' Studia nad kategoriq miejsca, red. M. Kitowska-{,ysiak, E.
Wolicka, Lu'oiin
1999, s.107, 111). Zartobliwe ruecz ujmuj4c, jeSli dodamy do tych opinii
takze

i

tE, Le Ch-,'o,,in

jest uwazany za pisarza jednej powie5ci o przeszloSci, to zyskujerny
dodatkowy argumenr
przemawiaj}cy za takim zestawieniem. OczywiScie wbrew tym zastrzezeniom
badaczy mgr
Paulina Wojtowicz-Maryjka udanie dowodzi, 2e malarstwo autora pejza2u

z

krzy1em w

kontekScie powieSci Chwina ,,o2ywd'i wiele na interpretacji zyskuje. Mozna
by rzec, ze obaj
tw6rcy wzajemnie sig dookreslaj4, czy tez ,,doSwi etlaj{' swojE tw6rczoSi, o czym przyjdzie
jeszcze powiedziei w dalszej czgscirecenzji.
Poza t4 zawartq we l4/stgpie pracy osobist4 frazq, Doktorantk a rzetelnie przywoluj4c
stan

badaf (przypis 4), jasno formuluje cel swojej dysertacji, Pisze:
,Za jednq z kluczowych
jakoSci panuj4cych w tym Swiecie uznalamza5 kategorig
wzniosloSci, kt6ra zdaje siq najlepiej
spajad sposoby kreacji Swiata przedstawionego tej prozy z metodami
ewokowania w niej
przezy(' estetycznych, kreacje bohater6w z opisami pejzazu, status pojedynczych
motyn6w

literackich

z

osobliwym klimatem chwinowej narracji" (s.6).

I dalej: ,,przyjqte ru
postgpowanie badawcze zmierza nie tylko do skatalogowania
figur, mot1nv6w, zjawisk czy
przedmiot6w, za pomoc4 kt6rych autor Doliny Radofci wywoluje
efekty wzniosto6ci, ale ma
r6wnie2 ukazal znaczenie tego doSwiadczenia dla calego pisarstwa" (s.6). By
zobaezyc jak
owe cele zostaj? ztealizowane. wypada przejll do szczeg6lowego om6wienia poszczeg6lnych
czgSci dysertacji.

Przedmiotem analizy czyni mgr Wojtowicz-Maryjska powiesci Hanemann, Esther,
Zloty
pelikan, Zona prezydenta, Dolina Radoici i Panna Ferbelin. W polu naukowego
namyslu,
obecne na zasadzie bliskiego kontekstu, znalazty sig takze: autobiograficzny esej
Kr1tka
historia pewnego Zartu otaz dzienniki pisarza (Kartki z dziennika i Dziennik dla doroslvch\.
Praca zostalapodzielona nacztery rozbudowanerozdzialy, bibliografig i aneks.

W rozdziale pierwszym zatyltilowanym Od teorii stylu do iwiatopoglqdu. Kitka uwqg o
kategorii wzniosloici w literaturze doktorantka analiztje narodziny i rozw6i kategorii
wzniosloSci (pojawiaj4 sig tu obszerne passusy poSwigcone ustaleniom Longinosa, Edmunda
Burke'a, Immanuela Kanta, Friedricha Schillera, Ericha Auerbacha i Jeana-Frangoisa
Lyotarda). Celem tej retrospekcji jest, jak pisze doktoranta:
,,precyzyjne przedstawienie figur
wzniosloSci oruz funkcji artystycznych, jakie pelni4 w tw6rczoSci Chwina"(s. 8). przyznam,
Ze

nie jestem zwolennrczk4 takich retrospektyw, S4 one potrzebne, o tyle, o ile rzeczywi5cie
pomagaj4 w opisie danego zjawiska. Nie przekonuje mnie sigganie po

ustalenia

epistolograf6w

XXI wieku,

zY i IV wieku p.n.e., by opisad kategorig

sA one zbyt odlegle

i

wzniosloSci w prozie pisarza

XX i

maj4 zalqakowy charakter, ruczej datyczq w4skiego

rozumienia tej kategorii jako stylu wypowiedzi jgzykowej. Dlatego winny sig raczej znaleLd
w
tekScie pobocznym pracy. Wypada zaznaczy|, 2e w dalszej czESci rozprawy autorka
bazuje,
zupelnte slusznie, przede wszystkim na pogl4dach Kanta

tak2e fakt,

2e tzeczywiscie

konsekwentnie wyzyskiwany

opisany

w

i

Burke'a. Podkreslenia wymaga

rozdziale pierwszym aparat analityczny jest

w calej pracy, co

Swiadczy

o dobrym rozezrrafliv

metodologicznym doktorantki. W tej czgsci razwazaft mgr Paulina Wojtowicz-Maryjka
siEga
po literaturg przedmiotu, kt6ra uksztaltowala mySlenie autorki o kategorii wzniosio5ci.

Wydaje sig, 2e najblizsze doktorantce sg

tu ustalenia Jaroslawa

wzniosloSci w dziele literqckim oraz Figury niewyobrazalnego. Notatki

literaturze polskiei. Wyzyskani e z tych opracowari

,

pluciennik
z

a

Retoryka

poetyki wzniosloici w

jak zauwafua autorka pracy, ,,nie mialc na

celu powielania koncepcjibadacza, ale posluZylo jako inspiracja do poprow adzeniaw?asnegc,
opartego na problemowym porz4dku, wywodu" (s.12). Szkoda, Le -w tych rozwa2amach
zabral<lo jednak szerszego odniesienia do ustaleri Przemyslawa Czaplifskiego
fiest on
wymieniony jednie w przypisie na stronie 8), kt6re dotyczq obecnosci i ptzemiantej
kategorii

w prozie lat dziewigidziesi4tych ubieglego wieku oraz Ryszarda Nycza Rehabilitowanie
wzniosloici (wymieniony w przypisie nr 81, s. 35). Wydaje sig, ze w takim koricowym
podrozdziale, stricte literackim, wskazaf by mozna zar6wno obecnoS6
i kierunek przemian tej
kategorii w prozie wsp6lczesnej, ale tak2e przywolac pisarzy,l<tbrzy, podobnie jak
Chwin, po
tg kategorig siggali. W calej bowiem pracy zabraldo mi wlaSnie takich anaiogii i por6wnair

literackich, kt6re pozwolilby podkreSlid oryginalno56 poszczeg6lnych ujq6, motyw6w,
temat6w lub nowatorstwo stylu Chwinowej prozy. Skoro autorka w podsumowaniu

tego

rozdzialu powiada, 2e refleksje nad wzniosloSci4 przyczynialy sig do
,,budowania wazkich
wizji neczwvistoSci, w kt6rej Zyje czlowiek, a takze oryginalnych koncepcji sztuki, w tyrn
takze literatury" (s. 36), to moze warto byloby wlaSnie te literackie wiz.je innych pisarzy
wsp6lczesnych

w tym miejscu

chodby zasygnalizowad.

intl.tulacj4 Elcfrastyczna ewokrtcja wzniosloici

-

W rozdziale

drugim opatrzonym

malarstwo Caspara Davida Friedricha w

powieiciach Stefana Chwina doktorantka Sledzi obecnoSd dziel malarza w prozie
autora
Doliny RadoSci. Ciekawie poprowadzona analiza fragment6w powiesci Chwina, w kt6rych
zostaly wykorzystane nawi4zania do malarstwa Friedricha, pokazuje dobre rozeznanie
autorki
w dziedzinie korespondencji sztuk. Podkresli6 nalezy, ze mgr Wojtowicz-Maryjka Swietnie
dobrala fragmenty powieSci, umiejgtnie je zestawil a

z

obrazami,

a dzigki temu otrzymaiiSmy

poglgbion4 analizg ob:u dziedzin sztuki. Na prawach przypisu wnoszg uwagg
o mo2liwo6ci
wyzyskania w tym miejscu wspomnianego juZ we wstgpie tej oprnii artykulu Wojcieeha
Balusa traktuj4cego o motywiel<rzy4aw malarstwie Friedricha, a kt,6remu
to tematowi sporo

miejsca po6wigca autorka recenzowanej pracy (doktorantka powoluje sig jedynie
na
wczeSniejsz4ksi4)il<9 tego autora Mundus Melancholicus....)" Ponadto, skoro pojawiajq
sig w

tej

czgsci dysertacji odwotrania do obecno6ci Friedrichowskich motyw6w w tw6rczo6ci
romantyk6w, moZe slusznie byloby wskazai takze inspiracje tym malarstwem
tw6rc6w
wsp6lczesnych (wymieniony jest tu jedynie Milosz i jego tom Wiersze wszystkie
i Ziemia

Ulro' mo2na dodai jeszcze np. Radoslawa Kobierskiego i tom Lacrimosa). W innym miejscu,
gdy rczwalania koncentruj4 sig na sposobach uwznio6lenia przestrzeni pojawiaj4
siq
nawi4zania do Schulzowskiej narracj i (s. 1 3 g).

Na szczeg6lne podkreslenie zasluguje konsekwentne wyzyskanie aparctu

analitycznego,

autorka pracy bowiem naku2dym etapie rczwazan odnosi sig do omdwionycir -w
pierwszym
rozdziale ustaleri na temat kategorii wzniosloSci (ako przyhJad zacytujq taki
oto fragment:

,,choi w tym przypadku nie pojawia siq precyzyjny opis morza, to jednak przyczyna
wpatrywania sig Retza w morsk4 perspektywg zostaje w utworze okreslona bardzo
dokladnie.
Dowiadujemy sig bowiem, 2e jest ni4 melanchoiia wynikal4caze fmierci
matki bohatera. Jak
pamigtamy, Edmund Burke, przedstawiaj4c przyczyny powstawania
uczvcia wznioslo$ci.

wskazywal, 2e mohe ona mie6 swoje Lrodlo wlasnie

w

,,braku,, (s.92's.

f.o wazny

atut

recenzowanej rozprawy.

W kolejnym

tozdziale

-

Wzniosle przestrzenie

- mgr Paulina Wojtowicz-Maryjka

koncentruje sig na opisaniu sposob6w uwznioSlania przez Stefana Chwina
rzeczvwisto$ci.

Odbywa sig to, jak powiada autorka dysertacji, poprzez odniesienia do topografii
Gdaiiska, a
Scislej odkrywanie nawarstwionych pruezhistorig Slad6w grodu nad Motlaw4.
W tym miejscu
nasuwa sig dygresja. Miasto to,

jak chyba

specjalnym statusie: miejsca realnego

i

Zadne

w ostatniej

go

mityczne

dekadzie, stalo sig miastem o

zaruzem. Pruestrzeni, kt6ra

jak pisal

Milosz, podniesionazostala,,do drugiej potggi" (o wygnaniu,wi szukanie ojczyzny, Krak6w
1992, s'18). Gdansk pelen magii odkrywany z ftagment6w przeszloSci i Gdafsk

wielokulturowy tygiel, stal sig bohaterem powieSci i opowiadah pawia Huelle (Weiser
Dawidek I opowiadania), Wojtka Hrynkiewicza Tej rzeki nie przejdg, Aleksandra Jurewicza
Prawdziwa ballada o milofci, Zbigniewa Zakiewicza. choiby ostatnia ksiqzka Gorycz
i sal
morza, tom6w eseistyczno-historycznych Kazimierza Nowosielskiego (Troska i
czas" ,,Dar
zamieszkiwania, Rozrdznianie glos6w), w tym zestawie oczy'wi5cie poczesne miejsce
zajmqe
ptoza Stefana Chiwna, by pozosta6 tylko przy polskich prozaikach. PrzeszloS6
Gdariska, aie i
jego teraZniejszoS6, odczytywana i opisywana jest przez wspomnianych pisarzy
za pomoc4
roanych jEzyk6w wypowiedzi, dzigki temu ujawniaj4 sig odmienne dyskursy
obecne w postaci
tematycznych i tekstualnych nawi4zan. Jednak dla wymienionych wyzej
,,pisarzy miasta,, bez
wzglgdu na spos6b ,,zapamigtania" i literackiego przetwarzania tej przestrzeni, Gdarisk
ten

realny, ale i wyobraheniowy,jak pisat Chwin, ,,stac bgdzie wiecznie"" Dlatego tak istotny jest
dla mnie wlaSnie ten fragment rczwtzan mgr Wojtowicz-Maryjki. Co prawda, doktorantka

koncentruje sig

tu

wyNEcznie

na Chwinowym ujgciu miasta, ale przeprowadzone analizy

rueczywiicie pokazuj4, w jaki spos6b autor Hanemannq wykorzystuje ceehy opisywanyclr
obiekt6w lub architektonicznych detali do kreowania Gdariska jako miasta wznioslo6ci"
Autorka omawia w tej czgsci pracy symbolikg koSciola, katedry, wiczy. W tych ustaleniach
by(' mohe pomocne okazalaby sig uwagi Jeana Hani traktuj4ce o symbolice Swi4lyni
chrzeScijanskiej (Symbolika iwiqtyni chrzeicijafiskiej, przel. Adam
e. Lavique, Krakdw
1998). W podrozdziale Wie2a Babel w Oliwie?, kt6ry dotyczy m.in" analizy
semantycznej

wpisanego

w

przestrzeri Gdariska Palacu Kultury

i

Nauki, mohna" na zasadzie por6wnania,

przypomnie6 podobne obrazy tej budowli zarieszczone chodby na kartach
Matej Apokalipsy
Tadeusza Konwickiego czy Zlego Leopolda Tyrmanda. Wydaje sig,
ze tak nakre6lony
jeszcze
kontekst
bafiziej wyeksponowalby oryginalnoSi pisarski ego zabtegu
zastosowanego

przez autora Esther.

W

ostatniej czgsci dysertacji zatyrtlowanej Apokatiptyczne
figury wyobraini Stefana

Chwina doktorantka koncentruje swoje rozwu2aniana opisie flrgur apokaliptycznych,
kt6re w.
prozie Chwina uzyskujQ wymiar wzniosloSci. W tym fragmencie rozpraw
znalazty siq wiEc

analizy ekftaz Sqdu ostatecznego Hansa Memlinga

i

Michala Aniola, katastrof,rcznvch

obraz6w zbtrzonych wiez world Trade center i metaforycznyeh
ujg6 wojennych lun. Te
opisy ciekawie zostaNy zestawione z analizq wewngtrznych przeLyc

i

odczu(, powieSciowych

bohater6w,ktoruy zostali postawieni w obliczu zaglady.
Slusznie bowiem powiada autorka
dysertacji, 2e
tych specyficznych, egzystencjainych stan6w nierozerwai nie
lqczy
',ukazywanie
sig w tw6rczosci Chiwna z doSwiadczeniem wzniosloSci.
To bowiern wznioslosi pozwala
pisarzowi okreslii sposoby obecnoSci bohater6w powieSci
w
owej rzeczywisto5ci', (s.209).
Ttzeba powiedziei zatem raz jeszcze, 2e pomysl opisania poetyki
gdariskiego pisarza
poptzez kategorig wzniosloSci przyni6sl interesuj4c
e rozwiqzania. otrzymaliSmy rzetelny opis
poparty trafnymi wnioskami i dobrze dobranym materialem
egzemplifikacyjnym. Na uwagE
zasluguje takze poprawno6d stylistyczna. W catej dysertacji
zauwazyNamkilka ledwie usterek
stylistycznych i interpunkcyjnych bqd2 tzw. blgd6w komputerowych
(,,historia wznioslosci
stanowiE", s.35; ,,w pisarstwie Chwina dzieLaFriedricha
nie s4 bowiem tylko

,jakims

Sladem,,,

ale stale i w r6znorodny spos6b przypominaj4c4 o sobie,
staj4c sig znakiem rozpo1;1Lawezyrn
jego tw6rczosci",s.40; ,,mogg wzbudza(, uczucia religijne-m,,,
s.43;,,opiszemy pokr6tce,,,
s.43; ,,murowan4 wie?a widokow4", s.137; powt6rzenia wyrazow,,v,rrazenia,,
lsj

.s.

,,natkn4i",

s.
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5

i

0.

Rzecz jasna, usterki formalne zauwalone w rozprawie mgr pauliny
WojtowiczMaryjki nie powoduj4 obniZenia wartoSci zloaonej do oceny dysenacji.
l)wazam,
Le

przedloaona propozycja

-

kompleksowa

i

wszechstronna

-

przynosi konkretne, wymie:ne

efekty poznawcze i interpretacyjne. W toku wywo durczpozna(,
maznapozyteczneinspiracje,
podpowiadajqce mohliwoSci niestandardowej lektury prozy
Chwina. Inspiracje, kt6re nie
zaowocowalyby zapewne w takim stopniu, gdyby Doktorantka
nie przes zla rozumiej4cego
czytania wielu tekst6w badawczych i krytycznych. Jestem pelna
szacunlcu dia meryto rycznej

i

bibliograficznej staranno5ci rozprawy.

Bior4c pod uwagg powy2sze przeslanki,

z

satysfakcj4 stwierdzam,

ze rozprawa

mgr

Pauliny Wojtowicz-Maryjki pod tytulem Figury wzniosloici
w tw1rczoici SteJ'ana Chwina
spelnia warunki stawiane pracom doktorskim i wnoszg
o dopuszczenie doktorantki do
dalszych etap6w przewodu doktorskieso.

Rzesz6w,

13lipca2}l5

