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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Agnieszki Kaj mowicz nt.'. Wczesnoromnntyczna,,balladomnnia" w Pols ce.
Zj awis ko, histori a, o d.d.zialywanie

Praca doktorska Pani magister Agnieszki Kajmowicz podejmuje ciekawy

r

wa2ny

temat. Potrzeba weryfikacji terminu ,,balladomania" oraz szczegc*owej, poglgbionej

anahzy zjawiska wpisuje

sig w

literaturoznawczych tendencjg

dostrzegaln?

we

wspolczesnych badaniach

do kwestionowania utartych wprawdzie (i

czgsto

i fa\szujqcych istotg zjawisk, ktore
(w rodzaju ,,walki klasykow z

atrakcyjnych), ale jednoczeSnie stereotypowych

nazywajq, metafor historycznoliterackich

romantykami"l czy ,,antagonizmu wieszczouf'2). Taka weryfikacja, ujawniaj4ca
umowno66, nie6cislo66, kreacyjny charakter owych metafor jest nie tylko jedynym

.t
+

kluczem do pelnego zrozumrenia analizowanych fenomen6w, ale teL wiele m6wi o

ich

historycznoliterackich

i

kulturowych uwarunkowaniach. Uwa,Zam,

ze

de(re)konstrukcja terminu ,,balladomania" w pracy Pani Kajmowrcz przeprowadzona

zostalaw spos6b rzetelny i spelnia wszystkie powyzsze zaLoIenia.

Praca odznacza sig wyrazist4, przemySlan4 konstrukcj4, dobrze
anahzie tytulowego zagadnienia.

sNu2qc4

W rozdziale pierwszym Autorka scharakteryzowala

samo zjawisko, gromadz1c reprezentatywne wypowiedzi najego temat pochodz1ce z

wieku

)flX i )O(.

Zrekonstruowanie dynamiki sporu wokol ,,ba1ladomanii" pozwolilo

zar6wno na ujawnienie zr6lnicowanych stanowisk krytykow (od lekcewa2enia do

B Doparl: Dlaczego neoklasycyzm? W. Dlugie trwanie. Rozne oblicza klasycyzmu. Red. R
D4browski, B. Dopart. Krakow 2011, s. 194',T Jgdrzejewski. Spor klaslkow z romantykami. Proba
rewizji historycznoliterackiej. W: Romantyzm warszawsh 18I5-1864. Red. O. Krysowski. Warszawa
2016; M. Stanisz: 'Walka romantykow z klasyknmi", czyli o dziejach pewnej metafory
historycznoliterackiej. W: Migdzy biografiq, literaturq i legendq. Red. M. Stanisz, K. Maci4g. Rzesz6w
1 Por.

2010.

2Por M.Bqk.TworczylgkSlowackiego.Antagonizmwieszczowpolatach. Katowice2013;M.Kuziak:
Lgk przed wplywem: r! stron€ poinej tw6rczoici Slowackiego. W: Slowacki mistyczrqt. Rewizje po
latach. Red. A. Fabianowski, E, Hoffmann-Piotrowska. Warszawa 2072; M Siwiec: Slowacki i
nowoczesnoic. W . Romantyzm i nowoczesnoit. Red. M. Kuziak. Krak6w 2009.
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inkryminowania

jej jako

gatunku stanowi4cego zagro2enie dla literatury), ich

stronniczego czgsto nastawienia,

t
+

a tak2e ewolucji pogl4dow, kt6ra, jak zauwaLa

Dokorantka, daje sig sprowadzil do lego, 2e stosunek do ,,wszelkich fascynacji (a
wigc

<<chorob

literackich>) z czasem przerodzil sig w obojgtnoS6" (s. 62). Zabiegiem

bez w4tpienia bardzo trafnym jest pol4czenie opisywanego zjawiska z problematyk4

w og6le, ktora dla romantyzmu ma znaczenie fundamentalne i jej
wlaSciwe opracowanie jest nieodzowne dla trafnego scharakteryzowania istoty
naSladownictwa

,,balladomaniL", czego Autorka ma peln4 Swiadomo6i, bowiem jest

to zagadnienie

kluczowe r6wnie2 w pozostalych czg6ciach pracy.

W rozdziale drugim pojawiaj4 sig podstawowe rozr62nienia dotyczqce ballady

jako gatunku (zarys estetyki, wyznacznikr gatunkowe, typologia wewngtrzna).
Pojawia sig tutaj r6wniez niezbgdne

w

a
a

przypadku tego typu pracy zakreSlenie

materialu, ktory stal sig przedmiotem anahzy i podstawq do formulowania wnioskow.

Ostatni podrozdzial

tej czgSci pracy, zatytv\owany ,,Obrachunki

balladq, przynosi imponuj4ce zestawienia (ujgte

w

arytrnetyczne" z

przejrzyste tabele

i

wykresy

kolowe) zawieraj4ce: dane na temat iloSci ballad opublikowanych w poszczegolnych
okresach; iloSciowego
catroSci balladowej

i

procentowego udzialu poszczeg6lnych odmian gatunku w

,,produkcji"

i w tw6rczoSci poszczeg6lnych

przekladow z podziaLem na poszczegolnych autor6w

i

autorow; wykaz

jqzykr, z l<t6rych ow przeklad

jest dokonywany; zestawienie autor6w z uwzglgdnieniem wieku ich debiutu. Cho6

jako filolog, humanista (wyksztalcony

w

czasach,

kiedy zaliczenie

w

ramach

pierwszego roku studiow korpusu przedmiot6w Scislych nie jest juL, jak miatro to

miejsce na uczelni wilenskiej

w

czasach Mickiewicza, wymagane) odczuwam

instynktown4 niechgc wobec ,,oschlej liczby
statystyczne mimowolnie przywodzy
Wolinskiego

i

t
a

Szymona Kobylinskiego,

i

Scislej mrary", a wszelkie wyliczenia

mr na mySl nrtodziehczy Zart Zbigniewa
kt6rzy w gazetce szkolnej w formie tabeli i

wykresu przedstawili ,,SmieftelnoSc w utworach J. Slowackiego" (rozstrzygaj4c przy
okazji problem samobojstwa Kordiana

zI

aku dzigki precyzyjnemu wyliczeniu: ilo66

w dramacie - %). Muszg sig jednak zgodzic z Doktorantk4, 2e
dokumentacja tego rodzaju pozwala najlepiej unikaj4c zludzeniowego,

nieboszczykow

wrazeniowego czy 2yczeniowego ujgcia

-

ukazat okres najwigkszej popularnoSci

ballady, okreSlid faktyczn1 frekwencjg w4tkow fantastycznych
miloSnikow ballad, co

-

w

tw6rczoSci

wobec faktu, ze wla6nie ten element by\ szczeg6lnie ostro

krytykowany przez przeciwnikow zjawiska

- ma niebagatelne znaczenie,

czy

a
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wreszcie odnieSd sig do s4du o mlodym wieku autor6w, kt6rzy
ulegli balladowej
modzie' Autorka we wstgpie do tego podrozdzialu przyznajesig
do inspiracji tekstem
Profesora JozefaBach6rza (obrachunki (artymetyczne) z romantyzmem)
i myslg,2e

ma do tego pelne prawo,

poniewaz

w swoich wyliczeniach zrealizowala

sformulowany przez uczonego postulat, iz statystyki tego rodzaju
maj4 sluzyc temu,
aby ,,[...] sprostowa6 lub potwierdzi| ten czy 6w pogl4d,
nvlaszcza obiegowy, o
zbiorowosci pisarskiej omawianego okresu,,3. Tak1 wartos6 posiadaj4
przygotowane
przezDoktorantkg statystyki

i nale|y

a

t

zuznaniem odnotowai ich obecno66 w pracy.

w

czgsci trzeciel Autorka podjgla sig przedstawienia
,,balladomanii,, jako
mody literackiej, co wydaje mi sig bardzo trafnym rozwiqzaniem.
Nie jest to
wprawdzie pomysl nowy, wszak we wstgpie do Ballady polskiej

czestrawa

zgorzelskjego

i

a zatem pozycji dla interesuj4cego nas tu

Ireneusza opackiego,

zagadnienia niejako ,,kanonicznej", czytamy:
,,zrodzi\a sig fala mody, balladomani4
slusznie zwana"4. Jednak ani w tej pozycji, ani w 2adnej innej
kontekst ten nie zostal
w pelni wykorzystany. Tymczasem wlaSnie zjawisko mody i narzgdzianiezbgdne
do
analizy tego fenomenu umozliwiai4, jak sig zdaje, najbardziej precyzyjne
ujgcie
specyfiki ,,balladomanii". wielk4 popularnosd ballady jako gatunku
wi4za6 bowiem

naleLry

nie tylko z

romantyczn4 kategori4 nasladowania

intertekstualnym, ktory mozemy usytuowac
konteksty istotne

i

niezbgdne,

o czym

czy

t
I

przdomem

w tej wlaSnie epocer (cho6 sQ to

bgd,zie jeszcze mowa

w

dalszej czgsci tej

recenzji)' Nie jest ona r6wnie2 to2sama z obserwowana na gruncie
wszystkich w
zasadz\e pr4dow sklonnoSci4 do preferowania okreslonych
gatunk6w, ktore najlepiej
nadaj4 sig do realizowania zalo2onych przez ow pr4d cel6w.
Nikt nie ma przecieL

w4tpliwosci,

2e

niezaprzeczalnie

wielka popularnosc bajki

nie

zaslugqe na

przyrostek ,,mania" i nie wzglgdy ilosciowe (arytmetyczne)
o tym decydui4. wydaje
sig, ze wlasnie fenomen mody (i osobistej, celebryckiej, jak
by6my dzis powie dzieri,
sankcji wybranych autorow) odgrywa tu rolg kluczow4, co
swietni e pokazala

w

swoi ch analizach Autorka.

Prowadzone w pracy rozwalania

przedmiotu pozwalail na

-

przejrzyste, dobrze osadzone

w

hterarurze

wieroaspektowe ujgcie omawianego fenomenu i
zakwestionowanie wielu mviqzanych z nim uproszczeh (na
przyklad sklonno6ci do
3

J Bach6rz: obrachunki (artymetyczne)

z romantyzmett.

i inne studia o romantyzmle. Gdansk 2003, s.223.

lYtyt,W:
s S. Balbus;

w: rdem:

Jak pachnie na Litwie Mickiewicza

Ballada polska Oprac. Cz. Zgotzelski, I. Opacki Wroclar,v 1962,
s.
Migdzy stylami. Krak6w 1996, s. ljg_1g2.
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jego marginalizowania i sprowadzania do odtworczej dzialalno6ci grupy poetow 6lepo
zapatrzonych w Mickiewicza). Autorka zasadnie

w istocie zjawisko o wielkim

i

przekonuj4co dowiodla, ze jest to

znaczeniu dla wczesnego romantyzmu, ,,przehycie

pokoleniowe ksztaltuj4ce tozsamoSi mlodych romantyk6w"

(s. 216) i

now4

SwiadomoSi literack4. Dzigki zastosowanej w pracy optyce udalo sig pokazac poet6w
uczestniczqcych

w ,,balladomanii" nie jak epigon6w

i

miernych na6ladowc6w, ale

pionier6w walczqcych o przyjgcie sig w polskiej literafirze nowatorskiego gatunku.

W pracy, kt6ra stawia sobie tak ambitne cele, a za swoj przedmiot obiera
problem wymagaj4cy uwzglgdnienia wielu kontekst6w i wykorzystania
zroZnicowanych metodologii (historia literatury, analiza strukturalna, historia idei,
socjologia literatury, statystyka) moga

w

t

t

spos6b nieunikniony zdarzyc sig pewne

nieScistroSci, kwestie wymagaj4ce doprecyzowania czy uzupelnienia. Jedn4 z nich

jest

w moim przekonaniu problem naSladowania - bardzo slusznie wprowadzony przez
Autorkg w obrgb refleksji, wymagajqcy jednak nieco bardziej precyzyjnego
zaprezentowania.

Na stronie 31

czytamy. ,,zjawisko naSladownictwa okreSlano

w6wczas zdecydowanie negatywnie, co Sci6le wrqzatro sig z romantyczn1 koncepcj4
fri,rcrzenia skupion4 na oryginalnoSci

i

niechgtn4 literackim wzorom". Ten sposob

myslenia (wydobywaj4cy opozycjg nasladowanie oryginalnosc) wydaje

sig

dominowa6 w calej pracy. Tymczasem zjawisko romantycznego naSladowania jest,

jak mi sig zdaje, bardziq zlo2one r rodzi sig pytanie, czy Autorka tak dzielnie
walcz4ca

.t

w swojej praay ze stereotypamr zwr4zanymi z terminem,,balladomania" nie

ulega w tym miejscu innemu stereotypowi, ktory naSladownictwo ka2eutoasamiac z

dzialalnofici4 odtworcz4

i

wrdziei

w

nim zaprzeczenie oryginalnoSci.

Jednakze

tomantyczne podej6cie do kategorii na6ladowania wzor6w, pol4czone ze zjawiskiem

prymatu doSwiadczenia lekturowego wla6ciwego romantykom

i

zdecydowanie

intertekstualnym charakterem ich tw6rczoSci, sprawia, ze fenomen ten nie musi byc
postrzegany

jako wykluczaj4cy oryginalnoSd, wrgcz przeciwnie

-

moze on ow?

oryginalnoSd umozliwiae, jakw przypadku Slowackiego, kt6ry zreszt4telpadl ofrar4

i

falszuj4cej metafory ,,bluszczu". w rozdziare pierwszym
wielokrotnie (bardzo w moim przekonaniu slusznie) Autorka podkreSla zauwaaalny w
stereotypizuj4cej

wyst4pieniach krytykow mvr4zek pomigdzy ,,balladomani4" a probremem
na6ladownictwa w og6le (s. 34, 44, 60), co zdaje sig potwierdzal fakt, iz spor o
balladq byl tez

-

przynajmniej do pewnego stopnia

-

sporem o nowg (intertekstualn4

wlasnie) formulg nasladowania wzor6w, czy te2 - szerzej

- tworzenia.
4

.l
t

By6 moze problem ten bylby bardziej oczywisty, gdyby rozdzial trzeci, w
ktorym analizie poddane zostaly wybrane motylvy balladowe, poszerzyc o

w

interpretacje uwzglgdniajqce strategie stosowane przez autor6w ballad
nawr}zania, ale

i odr6znienia sig od wzorca.

stopniu doS6 ograniczonym, wskutek czego

celu

Zostalo to w pracy uwzglgdnione, ale w

-

t
a

mimo deklarowanej we wstgpie chgci

weryfikacji s4du o niskim poziomie ariystycznym utwor6w mreszczqcych sig w krggu
,,balladomanii"

-

cel ten nie do konca udalo sig zrealizowac. Oczywi6cie bardzo

wa2nejest podkre6lenie zr62nicowaniawzor6w, do ktorych siggali mLodzi romantycy,

kt6rzy poza Mickiewiczem mieli przecie2 do dyspozycji ballady Niemcewicza i
zagraniczne realizacje tego gatunku, co na przyl<tradzie wykorzystywanych w
balladach motyw6w Autorka Swietnie dokumentuj e. Poszerzenie refleksji nie tylko

teL,jak" wprowadzali do swoich ballad mlodzi polscy romantycy,
jak pracowali na nowatorskich wzorach i w jaki sposob probowali je zrealizowaf we
nad tym ,,co", ale

w moim przekonaniu osi4gn46 dwa cele: po
wgl4d w proces adaptacji nowego myslenia o

wlasnej tw6rczoSci, pozwoliloby
pierwsze, daloby poglgbiony

a
+

we wczesnym romantyzmie, po drugie, umozliwiloby pelniejsz4
weryfikacjg s4du o niskiej artystycznej wartoSci objgtych wsp6lnym mianem
naSladowaniu

..balladomanii" utwor6w.

Dla
wa2ne

zw alczani

jest

a stereotypow

i
czyni to z

wskazanie istnienia

Mickiewicza. Autorka

zwi1zany

ch z p oj gciem,,b

all adoma

nri"

b

ar dzo

popularnoSci ballady przed wyst4pieniem
powodzeniem, slusznie przypisuj4c

w

tym

wzglgdzie doniosle znaczenie tw6rczo6ci Niemcewicza. Upomnialabym sig jednak o
wigksz4 precyzjg w formulowaniu stanowiska na temat dynamiki rozwoju ballady. Z
prowadzonych

w pracy romva2ah, a tak2e z

zaprezentowanych statystyk wynika, w

moim przekonaniu, raczej wniosek, 2e przed wyst4pieniem Mickiewi cza mozemy
mowi6 o wzrastqqcej popularnoSci gatunku, natomiast po opublikowaniu jego
przetromowego zbioru mowi6 mohna o fazie,,balladomanii wlaSciwej". A jednak na

s.

101 czytamy na przybJad w kontek6cie rohnicy pomigdzy ilo6ci4 utwor6w
balladowych opublikowanych pomigdzy 1803 a r82r rokiem (33), a tych
opublikowanych w latach 1822-1830 (123).,,Okazuje sig zatem, 2e r62nicapomigdzy
dwoma etapami rozwoju,,balladomanii"

-

niemcewiczowskim i mickiewiczowskim

jest ogromna". Lub dalej, na stronie 215: ,,[...] nie tylko Ballady

i

-

romanse

ptzyczynrly sig do wybuchu mody, lecz tak2e (a moze nawet przede wszystkim)
balladowe dumy Niemcewicza". Tego typu sformulowania badz4 w4tpliwoSci, czy

.l
t

autorka oba etapy postrzega

w

kategoriach mody

i

,,balladomanii", odnotowuj4c

jedynie zmranQ w natgzeniu zjawiska; czy te2 okres pierwszy sklonna bylaby widziec
raczej jako przygotowuj4cy grunt pod wybuch prawdziwej mody na balladg.

W

rozdziale pierwszym Autorka zestawia liczne

i

reprezentatywne

wypowiedzi na temat ,,balladomanii", ktore sg calkowicie v,rystarczajEce do
wyci4gnigcia uprawnionych wniosk6w. Chcialabym sig jednak, mimo wszystko,
upomniec o jedno uzupelnienie,
udowodnione w pracy

-

a

czynig to jedynie dlatego, 2e

- jak zostalo

sankcja osobowa, znaczenie nie tylko wzon1 ale te2 tego, kto

6w wz6r tworzy, ma niebagatelne znaczenie dla ksztaltowania sig

i

rozprzestrzeniania

I
t

kazdej mody. Wydaje mi sig zatem, 2e warto uwzglgdni6 w tym rozdziale r6wnie2

wypowiedZ samego Mickiewicza, ktory

w

liScie do Franciszka Malewskiego tak

komentuj e popularno66 gatunku:,,Zreszt4 niemczy zna

i romantycznoS6 szalenie idzie

w 9619, dotychczasowy parnas krzyczy na zepsucie smaku. Odyniec balladuje bez
koirca i osiodlal ,,dziennik", w kt6rym i Zahskie sztvczlct wygl4daj4 Ia uchodzg za
patriarchg skazenia;jakie to wszystko robi na mnie wrazenie, odsylam do wierszyka

Goethego, ktory dopisalem
egzemplarz ten, a
n oni czna

ch

na

egzemplarzu

Ballad tobie poslanych"6 Mimo

z nim wierszyk, nie dochowal sig, dystans Mickiewic

araktery s tyka zj awi ska z aslu guj q, i ak s1dzg, na komentar z

Autorka zgromadzlla bogat4 bibliografig, kt6ra umozliwila
wyczerpuj4ce ujgcie tematu. Bior4c jednak pod uwagg fakt,

co udowodnila Doktorantka, nie bez

,,balladomanii",

osobowa, Mickiewiczowska, wydaje
przedmiotowej

i

zasygnalizowanie

mi siQ zasadne

za

i

ze

jego nieco

.

jej poprawne

i

.l
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iz dla zjawiska

byla sankcja
wl4czenie do bibliografii
znaczenia

w pracy (chodby na prawach przypisolvych

odeslan) tak2e tych tekst6w, kt6re pokazuj4,

na czym owa

przelomowoSd i

rewolucyjno6i ballad Mickiewicza polegala. Szczeg6lnie upomnialabym sig tutaj o
tekst Jaroslawa tr-awski ego Wojna ody z baltadq. Przypadek Adama MickiewiczaT,
pokazujqcy na przyl<Ladzie opozycji Odn do mlodoici
balladowego. Zwlaszcza czqfici
spor wokol ballady

-

Romantycznoic wagg tekstu

III i IV artykulu badacza-

pokazujqce migdzy innymi

wydaja sig pouczaj4cym kontekstem dla prowadzonych w pracy

-

romva2ah. OczywiScie, zdajg sobie sprawg, 2e tematem pracy Doktorantki nie bylo
nowatorstwo Ballad

i

romansdw Mickiewicza, a zjawisko mody na balladg, wigc nie

A Mickiewicz. Listy. Czgic pierwsza 1815-1829 W: Idem: Dziela. Tom 14. Oprac. M. Demalowicz,
E. Jaworska, M. Zieliriska Warszawa 1998, s. 215.
6

7 J. Lawski: Wojna ody z balladq. Przypadek Adarna Mickiewicza.
powroty. Podred. A. Czajkowskiej iA. Zywiolka. Czgstochowa20ll

W. Rontantyczne repetycje i

6

a

t

mam podstaw upominai sig tutaj

o pozycje

dotyczqce bezpoSrednio interpretacji

ballad wieszcza. JeSli mimo to pozwalam sobie zaproponowal jeszcze jedno tego

typu uzupelnienie, a mianowicie ksi4zkg Kazimierza Cysewskiego
nowatorstwo

i

tradycja.

O

,,Balladnch

i

Romantyczne

.t
a

romansach" Mickiewicza, czynig to

wiedziona przekonaniem,2e zawarte w tej pracy analizy, zmierzaj1ce migdzy innymi
do konkluzji dotyczqcej problemu komunikacji literackiej , czyli tego, jak Mickiewicz

w swoich balladach

wykorzystuje tradycjg do zakomunikowania nowych tresci,

mogtyby byt bardzo pomocne w analizie utwor6w powstalych juL w fazie wybujalej

Byi

taki kontekst pozwolilby lepiej okreSli6 zar6wno wartoSc
artyslyczn1 tych utwor6w, jak i ow pionierski, nowatorski wymiar ich dzialalnoSci,

,,balladomanii",

mo2e

ktory Autorka ujawnia. Poniewa2 (na stronie 209) Autorka odnosi sig r6wniez do
spotkafr

u

Wincentego Krasifiskiego,

odgrywal rolg obroricy ballad

i

w

czasie kt6rych Antoni Edward Odyniec

szermierza romantyzmu, mo2e warfo byloby

a
+

przywolac przy tej okazji tekst Jacka Lyszczyny Romantycy w salonie Wincentego
Krasinskiego8 podejmuj4cy nie tylko kwestig stosunku bywalc6w salonu generala do

poszczeg6lnych romantycznych ,,nowinek", ale wla6nie problem ksztaltowania
postaw mlodych romantykow, wypracowuj4cych dopiero swoje literackie stanowiska

i

artystyczny styl, czego,,balladomania"

w ujgciu Autorki jest przecie| rownie2

jednym z istotnych Sladow. Doradzatabym takhe siggnigcie po ksi4zkg Stanislawa
Balbusa Migdzy stylami

-

przedstawione tam syntetycznie zjawisko romantycznego

przelomu intertekstualnego pozwoliloby doprecyzowai problemy zwrvaye z
nasladowaniem i oryginalnosci4 tworc6w zafascynowanych balladami.

Praca

zostaNa napisana ladnq,, poprawn4 polszczyzn4. Zachgcona

arytmetycznymi dzialaniami przeprowadzonymr ztal<tm sukcesem przez Autorkg, ja

a

t

tak2e przedstawig tg kwestig w formie statystycznego wyliczenia. drobne blgdy (nie

uwzglgdniaj4c

-

niewielu zreszt4

-

literowek) zdarzaj4 sig Autorce raz na 8 stron,

czyli Srednio na kailde 250 wers6w tekstu przypada jeden wadliwy. Wszystkie

te

potknigcia s4 niewielkie i mog4 zostac bez trudu wyeliminowane, nie po6wigcam im

tutaj zatem uwagi. Ponizej zamieszczam natomiast krotk4listg sformulowah, ktore choc jgzykowo poprawne - wydaj4 mi sig niejasne. Byc moze Autorka zechce zrobtt

zniej u2ytek'.

B

J

Lyszczyna: Romantycy w salonie Wincentego Krasinsbiego. W: Romantyzm warszdwski

1864. P.ed O. Krysowski. Warszawa

2016.

1815- .
.

s. 8

-

pisz4c o lekcewaz4cym stosunku do mody, Autorka zauwaza,

i2 wynika on z

tego, ze modg ,,[...] sklonni jestesmy l4czyc przede wszystkim ze zjawiskami
uchodz4cymi za powierzchowne, masowe czy <materialne>>, a wigc z
ubiorem,
fryzurq, popularnymi trendami spolecznymi
[...],,. w kolejnym natomiast zdaniu
czytamy'. ,,warto jednak zwr6ci6 uwagg, 2e moda jest bardzo waznym
zjawiskiem
ksztaltujqcvm jednostkg oraz cale spoleczefistwa: reguluje wiele
sfer ludzkie go

irycia,
np. zachowania, ubi6r , fryzurg [...]". Tym razem odniesc moana
wrahenie, 2e fryzura
traktowana jest jako istotny element, co wydaje sig nieco klocic z konstatacjq,
na
temat uczesania wyra2onq, w zdaniu poprzedzaj?cym.
s. 39-40

- w tym miejscu przeczytac

wlasnie wtedy

[w

a
a

mohna:,,ze wspomnief odyrica wynika, ze to

1818 roku] Zan po raz pierwszy zetkn1l sig z Mickiewiczowsk4

Switeziqi napisal balladg o tym samym tytule". Nie jest to sformulowanie precyzyjne
r moae budzic w4tpliwo6ci. We fragmencie wspomnief Odyrica, do ktorych Autorka
odsyla, jest jedynie mowa o tym, w jaki spos6b, jak pisze autor,
,,przysay do nich raz
pierwszy i tytul i forma ballady?", a stalo sig to

miejscu za

-

co zreszt4Autorka opisuje w innym

spraw4 entuziazmu syna profesora literatury rosyjskiej lana
czerniawskiego, entuzjazmu zrodzonego pod wplywem ballady wasilija
Zukowskiego Ludmila. Stalo sig to impulsem, za sprawq kt6rego:
,,p. Tomas z zaraz
nazalutrz napisal nawz6r tego ballad q Nerys albo Neryna (dawna nazwarzeki

.l
a

Wilii),

aw

dni potem drug?, p.t. Switei Jest to ten sam SwiteZ jezioro,ktore dzi$ Adam
tak glosno rozstrawi\, anadbrzegami kt6rego nowe uczucie mialo wkr6tce
otworzyc
parQ

mu nowe pole do wcielenia nowych jego poetyckich poie6 i

wyobraheh"e,

Konfrontacja fragmentu wspomniefi Odyrica z ich streszczeniem w pracy
budzi moje
w4tpliwoSci.

s' 59 - o tytule znanej pracy Marty Zielinskiej Mickiewicz
pisze'. ,,Pomimo pejoratywnych sugestii obecnych

i

nasladowcy Autorka

w tytule (slowo ,,epigonizm,, ma

zdecydowanie ambiwalentne konotacje) autorce udalo sig unikn46
stereotypowego
traktowania problematyki romantycznego na6ladownictwa". Zgadzam
sig calkowicie
z opini4 Doktorantki o ksi4zce, zastanawram sig tylko nad trafnoSci4 przymiotnika
,,ambiwalentny" w kontekscie konotacji budzonych przeztermin ,,epigonizm". Gdyby
budzil on mieszane, sprzeczne uczucia wydlwigk tytulu nie bylby chyba pejoratywny,
problem w tym, 2e epigonizm (inna rzecz, czy caNlnem slusznie)
koprzy sig raczej

e

A.E

Odyniec'. Listy z podroiyt T. 1. Warszawa 1g75. s. 357.

B

a
+

doS6 jednoznacznie negatywnie.

Nawet Slownik Jgtyka Polskiego definiuje zjawisko

jako ,,nasladowanie nieaktualnych koncepcji",

w

czym trudno sig doszuka6 czego1

.l
a

pozytywnego.

s. 62

-

podsumowuj4c rozdzial pierwszy, Autorka pisze:
,,przedstawione futaj
refleksje na temat efemerycznej obecnoSci zjawiska <balladomanii> w opracowaniach

krytyczno- oraz historycznoliterackich na przestrzeni blisko dwustu lat pozwalajE
wysnud kilka wniosk6w". Nie mam przekonani a, czy zaprezentowane w calym
rozdziale stanowiska krytykow uzasadniajq u2ycie okreslenia
,,efemeryczna
obecnos6", bowiem w komentarz ach trwajqcych przez dwa stuleci a nie widzg niczeso
szcz eg6l ni e

s.207

-

jedna

z

krotkotrwale go i szyb k o pr zemij aj4cego.

o uczestnikach ,,balladomanii" Autorka pisze: ,,[...] musieli pogodzii sig z
odsunigciem wlasnego <<Ja>> na dalszy plan. Zalo2enie to jest paradoksalne, w koircu

a

nqwa2niejszych przeslanek romantyzmu polegala wtraSnie na podkreSleniu
indywidualizmu. Jednal<2ewdra2anienowo6ci .vqrlmagaod jednostki pewnego rodzaju

poSwigcenia

-

konieczne jest dzialanie w grupie, holdowanie

+

jej wspolnym ideom i

wartoSciom" (podobna obserwacja, choi nie tak wyostrzona, pojawila sig na stronie
33). Wydaje mi sig, 2e w tym miejscu znow trafniejszym punktem odniesienia niz

romantyczny indywidualizm bylby romantyczny przelom intertekstualny i nowy
sposob podejScia do kategorii na6ladowania, kt6ry eksponowany przez Autorkg
paradoks ka2e widziei

w zupelnie innym Swietle. Polecany przeze mnie wczeSniej

tekst Jacka Lyszczyny Romantycy

w

salonie Wirtcentego Krasinskiego rownie2

powinien pom6c w rozwianiu tych w4tpliwoSci.

s. 209 Autorka

t

stwierdza: ,,Kahda epoka literacka dysponuje repeffuarem

I

uprzywilejowanych gatunk6w, temat6w, konwencji, motyw6w, kt6re mozna okreslii
jako <modne> lub <<typowe dla danych czas6w))". Wydaje mi sig, ze sformulowaniem

tym Autorka umniejsza znaczenie traktowania ,,balladomanii" wlaSnie w kategoriach
mody, zrownujqc to zjawisko zuprzywilejowan4 pozycj4 poszczeg6lnych gatunkow

na gruncie r62nych pr4dow literackich. Tymczasem istnieje, jak mi sig

zdaje,

ogromna r62nicamrgdzy gatunkiem modnym a typowyrn czy koronnym,

Wszystkie wspomniane

w tej

recenzjr w4tpliwoSci

nie majq

charakteru

zarzutow zmrerzajqcych do podwazenia merytory cznej warroSci pracy. Warto66 ta jest
bowiem w moim przekonaniu bezdyskusyjna, a ze wzglgdu na wagQ zagadnienia i

nowatorski charakter wielu sformulowanych przez Autorkg tez, majqcych szansg
przeksztalci(, przyjgte powszechnie myslenie o
,,balladom anii,,, uwa2am, 2e praca ta

a
I

powinna zostac opublikowana. Bior4c pod uwagg rvysok4 oceng merytorycznej
strony rozprawy, doceniaj4c rozleg!.ofic przeprowadzonych badari i umiejgtno66
skutecznego wykorzystaniar6hnych metodologii, stwier dzam, Le
spelniaona wymogi

stawiane dysertacjom doktorskim

i

wnoszg

o dopuszczenie mgr Agnieszki

Kajmowicz do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Chorz6w. 16.06.2017
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