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Recenzja pracy doktorskiej mgr Bogumily Kope6 ht5rczo66
Titeracka warenteg:o Gurskiego, napisanej pod kierunkiem

doktora habilitowanego profesora uniwersytetu Rzeszowskiego
Marka Na1epy

Przedmiotem pracy doktorskiej
mgr Bogumily Kope6 jest
Lworczos1. Literacka Walentego Gurskiego, jednego z mniej
znanych Lw6rc6w kohca XVIII i pocz4tku XIX stulecia.
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kultury dzisiejszel nie wplywa oczywLscie na zasadno6i
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tworczoS6. Walentego Gurskiego nie doczekata sie dotad
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monograficznego opracowania. obecny efekt dlugotrwalych i
wnikliwych badari poswigconych pisarzowt- z pewno6ci4 na
miano monografii zastuguje, obejmuje bowiem najwaznie;sze
dokonania pi sarza - i wbrew zasrrzezeniom autorki - dotyczy
Le2 z pewnoSci4 kluczowych zagadnie6 tej tw6rczoSci.
Potwierdza to wyszczeg6Lnienie zrearizowanych zad.an
badawczych: dopetnienie danych bibliograficznych,
wskazanie
okoliczno6ci powstania utwor6w, ich tematyki 1 problem6w,
specyficznie - wskazywanie anarogii literackich z innymi
utworamr tamt-ego czasu. o tw6rczosci w. Gurskiego wzmiankowali
zna\Ncy epokl w 1i_cznych opracowaniach o ogolniej szym
charakterze, na mj-arg dos6 niklych danych zr6dlowych w haslach
slownikowych i kompendiach, wyraZniej cho6 pospies znie posrac
poety zarysowano w opracowaniach szczeq6rowych. Autorka
skrupuratnie przywoluje wszel-kie dostgpne sqdy o tw6rczoScr,
korzysta Le2 z danych poswiadczonych w tychze badaniach,
odegraly one znaczn4 rolg w lej bazLe zr6dlowej. podejmowala
te2 wlasnq kwerendg dotyczqc4 pasarza, jego bi_ografir,
Swiadectw tw6rczoSci. Badawczy zwroL ku poecre
"zapomnianemu", jakim niewqtpriwie byl w. Gurski, wi4za]t sle
ze znacznymi trudno6ciami. Autorka wskazuje na brak
wystarczaj4cych, zasadniczych informacji,
kt6re zawieraj4
zazwyczal pracet przynafezne do wcze6niejszej badawczel
tradycj i.
Rekonstrukcja biografii w. Gurskrego, z powodu braku
danych I poza nielicznymi swiadectwami wiqze sie te2 ze
znacznymi trudnosciaml / szczeg6lnle gdy wykracza poza
powszechnie z''a'-y (i powielany we wspomnianych pobi-e2nych
opracowaniach) zbior danych biograficznych. Doktorantka
uwzglgdnia wszefkle informac;e, gt6wnie wzmianki o pisarz\),
Swiadcz4ce o jego zauwaza-1nej pozyc|L, obecnosci w 6wczesnym
Swiecie flt.erackim. rstotnym rysem 2ycia Gurskiego jest lego
zaangazowanie w dzlalalnos6 flterackich sa10n6w, byl
uczestnikiem takich stowarzyszefl, przez kifka fat redagowal
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regionalne plsemko: I'Zabawy literat6w ...,,
Ta dzialalno66
takze slabo poparta szczeq6!-owymi 2r6d,rami daje sie uja6
niejako posrednio poprzez opracowania o zasiggu o96rnrel szym.
w. Gurski byl typowym przedstawicierem tamtego 6rodowiska.
Dlatego nawet teksty obrazuj4ce z dystansu 6wczesny 6wiat
pozwalaly posta6 pisarza ujai wyraZniej i nada6
:ej posmak
pewnel realno6ci.
w rozdz- T autolka konstruuje niezbgdny kontekst dra
analiz dramat6w w. Grirskiego. w czg6ci 1.1mowa o obyczalowej
komedii warszawskiei I kategorii wczesniej rozpoznane) w
wynlku badawcze) eksploracji
w okresie intensywnych bada6 nad
dramatem i teatrem oswiecenia. Rozdzial stanowi refleksjg
sumurqcq dotychczasowe badania nad ta forma literatury
dramatyczne)t jest to u;gcie najnowsze, ujawnia obecny stan
badah nad zjawiskiem (co stanowi jednq z dodatkowych korzyscl
badawczych omawianego opracowania). w czgsci r.2 omawra
2ycie umyslowe i fiterackie w zaborze austriackim po upadku
niepodleglo6ci do 1815 r. Jak w innych fragmentach tego
erudycyjnego rozdzialu wykazala sle dobr4 znajomosci4
omawianych zagadniefi, trafni_e dobran4 fiteratur4 przedmiotu,
takze tq najdawniejszq. wieloaspektowy obraz zjawiska
dopelniaj4 obszerne dopowiedzenia i cytaty w przypisach.
rnteresujacy i nar-eLycre respektujacy 2r6dra i opracowania
;est rozdziar- 1.3 na temat dzialarnosci teatr6w:
lwowskiego i warszawskieqo po trzeci_m rozbtorze (do 1BO9
roku) . Pod koniec rozd,zialu r autorka wraca do poczqtk6w
teatru narodowego, szczeq6Lna uwage kieruje w strong komedii,
jej charakteru, pierwszych utwor6w (Bielawsklego, Bohomolca
czy Lipskiego), a2 po usamodzielnienie sceny od dworu, zmiang
funkc;i teatru, tematyki 1 rolg repertuaru.
Rozdzial 2. dolyczy komedii w. Gurskiego. Doktorantka
omawla kolejno 5 utwor6w: Rozw6d w masce; Rycerz zakochany,
czyTi nifo56 prowadzi do odwaqi i slawy; Triumf cnoty; Areszt
6fubu i Zemsta piqknej kobietki. Mimo odmiennych fabur i
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anegdot wszystkie one podejmuj4 w istocre te sama
problematykg, doLyczqcq malzehstwa zawieranego pod naciskiem
warunk6w ekonomicznych i spolecznych. stwarzalo to okazig do
konfrontacjl motyw6w, wartosci zwiqzku i ocen zawartych w
przeslaniu utwor6w. Mimo zwrot6w akcji, podstgp6w i rntryg
wartosci malzehstwa zostaj4 ocalone, dochodzi do szczgiliwego
zakoft'czent-a, tym samym spoleczny 1 morafny ce1 komedii byl
osfagany.
Podobiefrstwo tekst6w, skupionych wok6r kwestil
malzeistwa, r6wniez podobieristwo formafne znacznre
ograniczalo przestrzeh istotnej problematyki badawcze. Komedie
porusza)4 sig w krggu tych samym dyremat6w, idei, podobnych
wzor6w osobowych i postaci negatywnych. obszerne om6wrenie ich
nle moglo by6 wolne od nieustannego nawi4zywani_a do tych samym
problem6w, a nawet rozwa2af, artystycznych, tych samych s4dow i
wiedzy, do kt6rej chgtnie si-ggano w 6wczesnej komunikacl r
spolecznej .
w swoich badaniach doktorantka eksponuje oczywiscie
odrgbn4 problematykg poszczeq6lnych komedii. w sprawnre
dokonywanych streszczenrach utwor5w ujawnia intencjg i
kluczowe wartoSci I czynr to ze swad4, nie unika jgzyka
wartosciuj4cego, akcent6w eksponujqcych tresi przeslanra (zob.
s' 46), a2 do niepokojacego nieco wrazenia osobistego
zaanqazowania w ocene os6b i podejmowanych w sztukach dziatari.
wskazu)e konsekwentnie na teatraln4 recepcjg sztuk, pierwsze
ich wystawienia, range. Dfa uniknigci-a monotonii i ryzyka
powt6rzeh w kazdym z kole;nych pigciu studi6w o komediach w.
Gurskiego dostrzegamy zmi-ang akcent6w, eksponowanie teqo r Co
faktycznle dochodzi do gtosu w przeslaniu tekstu. Na ogol
doktoranta zaglpbia s1g w epokg i skupia na samych kontekstach
literackich,
kulturowych, spolecznlzch. Konteksty wl4czane do
om6wieri pelni4 w pierwszym rzed.zie funkcjg obja6niajaca,
wspomaqalQ czynnosci analltyczno-lnterpretacyjne,
zazwyczal sa
one rozbudowane. wielokrotnie anal_iza tekst6w zosta-re
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wyclszona/ odroczona na rzecz probrematyki szersze)
|
nrezwLEzanej wprost z osob4 pisarza, a1e tworzqce; nieustannie
poqlgbiane tlo jego 2ycia t tw6rczosci. Takl
,,usamodzielniony,,
kontekst znajdujemy juz na s. 14-78, qdzre doktorantka kresli,
zgodnie ze stanem badafi, wnikliwy i rozregly obraz flterackich
salon6w tamtego czasu. w innych miejscach pracy mozna dostrzec
podobnq praktykg. W taki poszerzony spos6b omawia zagadnienie
cnoty (uwzglgdnla je: fifozoficzn4 wykladnig (s. j1).
Podobnie szeroko rozwa2a zagadnienie pijafist-wa, problem
pojawiajqcy sie czgsto w "naprawczych" zadaniach literatury
oswiecenia- Takim szeroko rozwa2anym zagadnieniem byla Le2
kwestia orientu (s. BB), tematyki w tamtym czasie nad,wyczal
popularne;, wres zcLe Le2 zagadnienie samej komedil (:u2 w
szerszym zakresie rozwazanego komizmu) . Bez w4tpienia praktyka
daleko id4cych, rozbudowanych kontekst6w (czy wrgcz
problematyk), przynosl wrazenie slabej korelacji danych o
pisarzu i o rozreglych Swiadectwach o epoce, nie zawsze Le2
nakierowana jest na refleksjg anarityczno-rnterpretacy;nq.
warto jednak zauwa2y6, 2e rozbudowana refleksja obejmuraca
zjawiska epoki oraz r62ne aspekty 6wczesnego Zyct_a - zgodna z
perspektywa poznawcza reafizowanej monografii jest posunrecrem
zasadnym i nalezy ;e doceni6.
w zglgbianiu komediowych utwor6w pisarza doktorantka
kieruje te2 uwage na zagadnienie igzyka i srownictwa, w czym
prze)awia sie specyfika kodu t przekazu spolecznego przykladem
kategoryzac)e ojc6w, problematyka nazwisk (wnlkliwie
opracowana przez J6zefa Reczka), refleks;a nad slowem
"mi1o56", kt6re pojawla sig w dramatach Gursklego (s. 59) i
dotyczy relacj i rodzic6w t d,zieci. Zagadnlenie typ6w osobowych
i istotna d1a poetyki komedii zasada kontrastu czy wspomniana
)u2 kwestia opisu komedii i teorii komi-zmu (s. 93), wszystkie
one, choclaz omawiane w zwi4zku z analiz4 jednej komedii,
zachowuja w jakims stopniu wage dla pozostalych. Z tego powodu
wspomnaane )u2 rozdzieranie problematyki migdzy om6wienia
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kolejnych komedii, chociaz trudne do uniknigcia i stosowane
przez autorkg zgodnie z raclonalnosci4 opracowania, niepokoi6
moze pewna arbitralnosci4 i anachronicznoscl4 w opracowanr_u
zawartoSci rozdzialu II.
rstotnym kontekstem analizy komedli sa utwory innych,
znacz4cYch tw6rc6w dramatu. Doktorantka konsekwentnie sigga do
tych tekst6w z uwagi na por6wnywaln4 problematyke (najbli 2szv
kontekst tematyczny, najbardziej typowy, ewentuafnle
potwierdza)4cy specyfikg komediowej formy) . wszerkle te
odniesienia pozwalaja doj rzec w pracy nie tylko studium
historycznofiterackie,
a1e Le2 studium, kt6re odzwierciedla
stan 6wczesnej kultury literackiej.
wskazul4 na to czgsci
poswigcone stanowi umyslowemu 6wczesnel szlachty, stosunek do
wzorow obcych, stanu i stopnia ich adaptacji, kwestia cenzuryl
zagadnienie obieg6w literackich,
spolecznej 1 edukacyjnej
funkcji teatru, itd. W caie; pracy ra szeroka
kulturowoliteracka perspektywa jest w wi_elu aspekl_ach
widoczna. Rzutuje na spos6b ujgcia tw6rczosci_ w. Gurskiego,
obejmuje wazne aspekty funkcjonowania lil,eratury nie tylko w
odniesieniu do kluczowych idei poznawczych, moralnych, czy
estetycznych, a1e Le2 do 2ycra spolecznego i fiterackiego.
Totez monografia dotyczy wprawdzie dokonari pisarza/ w pewnym
zakresie dziej6w tw6rczosci, ale sigga te2 w spos6b wnikliwy
pewnych aspekt6w przynale2nych kategori t 2ycra literackieqo
czy kultury literackiej.
Ju2 w czgSci wstgpnej pewnym przewartosciowaniem s4du i est
zbyt pospieszne zr6wnywanie artystycznych mozliwoSci
Gurskiego z tal-entem fuminarzy polskiej poezji o6wieceniowej.
Nawet je51i ta emfatyczna opinia byla tylko subiektywnym
uznanlem dla poety, to jednak z awaqL na rygory monografii nie
powinna sig w takiej postaci pojawi6 (s. B). Ranga poety, o
kt6rej zdecydowala literacka tradycja, moze by6 konstatowana
drog4 uwaznej analizy, wykazuj4ce; wage jego poetyckich
osi4gnig6. Takiej anal-izy nale2aloby oczeki_wa6 gl6wnie wobec
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jednej z istotnych tez pracy dotycz4cych mlejsca tw6rczosci
Gurskiego w przemianach komedii i jej usytuowania migdzy

w.

wzorcem oswieceniowym ( komedii obyczalowej ) a donioslymi i
odkrywczymi dzielami A. Fredry. Autorka, zapewne pod wptywem

sugestir T. Kostkiewiczowej dwukrotnie deklaruje to
specyficzne i wazne miejsce w przemianach gatunku, jednak nie
rozwija tej kwestii, nie dokonuje te2 stosownego analitycznego
uzasadnienia, wspartego wiedz4 o postacl finalnej tych
przemian, po6wladczonej w utworach A. Fredry (rozwazenie tej
sprawy istot.nie umocniloby rangg dysertacj 1 w badaniach nad
o6wieceniem takze postanislawowskim) .
w rozdziale rrr doktorantka om6wila _inne formy
literackie,
i-stotne w dorobku w. Gurskiego. Kolejne czgsci
dotycz4 wierszowanych podarunk6w,. modfitw poetyckich; bajek i
powiesci oraz nawi4zani-e do opowiesci o niewolniku indyjskim.
Pomingta - jak zaznacza sieranki, epigramaty i przeklady z
?aclny.
Tw6rczo36. okolicznosciow4, wierszowane podarunki ukazuje w
szerokiej perspektywie 6wczesnel obyczajowosci i kultury
literackiej.
w nale2ytym teoretycznym kontek6cie rozwa2a
problematyke ody czy Lzw. "buk-ietu". Tu, podobnle jak
wczesniei, koncepty poetyckie Gurskiego charakte ryzu)e przez
odniesienie do poezji okoficznosciowej innych poet6w epoki
Krasickiego czy Naruszewicza. Doktorantka eksponuje
metaforykg, tematykg, uwzglgdnia element.y wersyfikacji, jednak
rzadziel docieka jej interpret-acyjnych wafor6w. Vi koJ_ejnej
czg1ci rozdztalu poswigcita uwage utworom religijnym i
najwazniejszym badaniom skupionym na modlitwie poetyckiej.
Sygnalizuje studlum Zenona O2oqa, cho6 wykorzystuje
opracowania wcze6niejsze. Rozwa2a kwestig adresata i miejsca
Boga w poetyckim przeslanlu utwor6w Gurskiego w wymiarze
lndywidualnym i narodowym. pod4zaj4c ku koficowej perspektywie
interpretacyjnei,
kieruje sie osobliwie skonstruowanym
kontekstem badawczym (R. Otto, K. Jaspers), zarazem
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lednoznacznie okresla wlasne stanowisko w otwartei kwestii
statusu modlitwy poetyckiej.
Czgsc dotycz4c4 bajek i opowiescl Gurskiego poprzedzira
autorka wnikliwym opracowanlem oswieceniowej refleksji

teoretycznoriterackiej. uczynrla to w nawi4zaniu do studiow
wsp6tczesnych, celem naswietrenia wszefkich aspekt6w
problematyki bajki, istotnych w anallzie utwor6w pisarza. w
kolejnych czgsciach rozd,zialu omawia bajki politycznopatraotyczne, nastgpnie bajki spoleczno-obyczajowe poprzez
przygotowanie teoretyczne, podobnie jak w lnnych czgsciach
dysertacji doktorantka zaspokaja z nawrazk4 potrzeby analizy
utworow. Bajka spoleczno-obyczajowa obejmuje rozreg!.y krag
zjawisk 2ycra spolecznego, relacji migdzyLudzkich. Autorka
szerze) omawia bajkg "Kot _i mvsz" - przywoluje kontekst
fi1-eracki oraz zasad.y poznawcze i estetyczne epok1. Skupia
uwage na dowcipie, kategorii poswiadczone) w wiefu
oswieceniowych wypowiedziach. w obszerne; refleksji o bajkach
spoleczno-obyczajowych znarazl sle wnikliwy, szczeqolowy oglqd
rzeczy\,{)-stosci i problematyki czlowieka w zwr4zku z
mentalnoscla epoki. Jest tu nauka z zakresu moralnoscr
spolecznej. Autorka trafnie ujmuje cechy bajki,
jej aspekty
poznaurczet spoleczne, takze jgzykowo-stylistyczne, zwraca
uwage na leksykg i jej funkcjg, czynt_ to drogq por6wnafi z
tworczosciq innych, reprezentatywnych poet6w epoki. podejmuje
kwestig nastroju, sprawe komizmu, zbl':zenia do basni, reafizmu
uigcia, uniwersalizmu i 1n. Byloby poz4dane wyra2nrelsze
scalenie tej problematyki przy jednoczesnym powscr-aglrwym
rozwa2antu tematow mniej powi4zanych z anartzami bajek,
przykladem kulturowe i historyczne informac;e o porcelanie w
om6wieniu utworu "Fili2anka", kt6re mozna by w pewnym zakresie
przenie66 do przypisu.
Czgse ostatnla rozd.zialu dotyczy aruzyjnego charakteru
"N-iewolnika indyj skiego" . om6wienie utworu zostalo powrazane
z doskonale zestawionym kontekstem badawczym i
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historycznokurt.urowym wraz z odniesieniem do sytuac; r po_Lski
porozbiorowej. Zainteresowanie sprawa rndianin w zwr4zku ldeq
"dobrego dzikusa", zostaro zainiclowane intensywna recepcla
dziela J. F- Marmontela r6wniez w porsce z wszerkimi
konotacjami do dziej6w najnowszych. anarogiami postaw,
wartosci' kondycji spoleczeristw i historycznego os4du.
Rozlegle Swiadectwa dotycz4ce tej tematyki w piSmiennictwie
oswieceniowym i poswigconych mu badaniach pozwalaj q zrozumie6,
range przeslania "Niewornika indyjskiego", wyrazon4 tam
potrzebg przywracania ladu i naprawy swiata. Refleks;a nad
tym dzielem w kontekscie calej monografii zasruguje na uwaqe
szczeqoln4.

pracy zostalo za\Nezone do wykazanra
najwaznlejszych ustaferi pracy. Monografia ;est wyposazona w
aneks, kt6ry obejmuje listy warentego Gursklego do Tadeusza
Preka, utwory wykreslone z manuskryptu 1 pominigte w druku
oraz skany dokument6w walentego Gurskiego. Blbfiografra,
obejmuje literaturg podmi-otu
2r6dla badane, Lw6rczos6
Gurskiego i innych przedstawiclefi epoki oraz opracowania, w
tym informatory 1 kompendia, wydawnictwa zwarte oraz osobno
zestawlone artykuty.
Monograflstka przedmiot badania oLacza z pr_etyzmem
mnogosciq sad6w, kontekst6w, analogii i odnleslefi poznawczych.
wiefokrotnie poglgbia wlasn4 anarizg drogq porownari i nawi4zan
do niekledy nawet tematycznie czy dyscyplinarnie odlegtych
studi6w wsp6lczesnych. Dlatego efekt poznawczy monografil nie
ogranicza sig - jak stwierdzirem - do samego pisarza i jego
tw6rczosci, ale obejmuje rozlegle)sz' perspektywg wi-edzy o
literaLurze, teatrze i 2ycru kulturowym oswiecenia. wskazane
wczeSniej nadmierne usamodziefnienie rozbudowanych kontekst6w
badawczych nie narusza rzecz jasna zasadniczej warto6ci pracy.
Przewa2al4 jej zalety - gruntowne uigcle przedmiotu, efektywne
wykorzystanie obszernych kontekst6w zr6dlowych i badawc zych
oraz przemyslana koncepcja. Ta ostatnia zaleta sprawia, 2e
Samo zakonczeni-e
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monografia Bogumily Kopei mo2e sta6 sig metodol0gicznq
lnspiracia dla przedslgwziqe, o podobnym charakterze
grownle
dla trudnych w reafi zacli studi6w o tw6rcach malo
znanych i
slabo poSwiadczonych w refleksj i badawcze; .
Niekt6re kwestie szczeq6lowe: w zest.awieniu informator6w
i kompendi6w warto by tez zamiesc. l informaclg o
bibrloqrafii
teatrall6w polskich autorstwa M. K. Maciejewskie;,
publikowanej w "pamigtniku Teatrarnym', od 1958 do
ok. 1980,
gdy2 zapewne autorka korzystala z tel najbardziej
wnikliwej
informacjl, dotycz4cej teatru polskiego i obcego w
pubtikacjach polskich. Z kofei uznanie bajki za
koronny
gatunek o3wiecenia (s. 728) winno byi poparte stanowiskiem
badawczym, uzasadniajqcym tak4 kwafifikacig gatunku.
Rowniez
prawid?owo56 tlumacz4ca motywacie w dramacie:
',pamigta6 nalezy
..." s. 55 winna byi inaczej uigta. podobnie uzasadnienr_e
opinii na s. 5i (w. 1-3 od kofica) wypadaro wyralniej powi4za6
ze Swiatopogl4dem dramat6w. Uchybienia literowe s4 bardzo
rzadkie. Tekst oczywiscie warto )eszcze przelrzee., gdy2
ze
wzglgdu na znacznq warto66 historycznolrterack4,
historycznoteatraln4 i dokumentacyjnq zasluguje na
udostgpnienie w formie drukowanej.
Efekt badawczy dysertacji daje swiadectwo o doktorantce,
o
jej kwalifikacjach badawczych. Tekst zawiera riczne
przykrady
jej pracowitosci i clerpliwosci, efektem tego
bylo m. in.
odkrycie rgkopisu bajek w trakcie kwerendy przeprowadzone;
w
bibfiotece fwowskiej. przede wszystkim jednak liczy sig
;ej
erudycja, sofidna znajomoSci epokl, spraw i fudzi. W
opracowanlu koncepcji rozprawy autorka ujawnila znaczne
umielgtnosci naukowe i szerokq wiedzg, dotycz4c4 humanistyki
literackiej
f jej filozofrcznych kontekst6w. Tym samym
potwierdzila kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia
badafi
naukowych.

zmierzalqc do konkluzji oswiadczamt 2e zar6wno walory
metodofogiczne rozprawy, warto66 merytorycznA, cefowo66
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dyscyplinarna oraz dolrzalos6 badawcza monografil
narezy
oceni6 wysoko. uznajg tym samym, 2e przedstawi-ona
mi do
recenzl i praca Bogumiry Kope6 : Tw6rczo6c
r_iteracka war,enteqo
Gurskiego spernia wszer-kie wymagania stawiane
dysertaclom
doktorskim i wnosze o dopus zczenie mgr Bogumity
Kopei do
dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Bydgoszcz, 2 Iipca 2OIj r.

