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Przedłozona do oceny rozprawa doktorska Pani mgr Lidii MałgorzaĘ Pawlak pt.

Od dziecinstwa do dorosłości - w kobiecym świecie Cecylii Wąlewskiej (l95g-l94o)
jest istotnym przedsięwzięciem wbadaniach nad twórczością kobiet na przełomie XIX
i XX rł,ieku. Twórczośó Cecylii Walewskiej - działaczki w obronie praw kobiet,

orędorłniczki ,,spra\Ąy kobiecej" oraz pisarki nie doczekała się opracowania

monograficzlle5o, jak dotąd powstało jedlłrie kilka ar§kułów, wzmianek w pracach

pośrł.ięconych fenomenowi kobiecości na progu dwrrdziestowieczności (por. np.

Mateusz Skucha, Niesytość pragnienio - 7D kręgu młodopolskiej liryki kobiet, Kraków

zot6 oraz Katarzyna Badowska,,,JQ uiecznie niegotot-ue". Zagadniente

podmiotowości u) prozie Cecylii Walewskiej, w: Przekleństtuo i harmonia

nieskończoneg o. Z zag adnień liter atury Młodej P olski i ep ok p ó źniej s zy ch, pod red. K.

Badowskiej, Łódź zot4). A jest to twórczość niezrłykle bogata i niejednorodna,

wlmagająca rłrrikliwego oglądu zaróvmo ze względu na obecność żlrnriołu polemiki (w

arĘkułach zamieszczanych w ,,BllJszczu", ,,Ateneum", ,,Kobiecie Współczesnej",

,,Tygodniku Mód i Powieści"), tendencji reportażorłych (Walewska sięgała po temaĘ

codzienne, bliskie kobietom) i literackich (powieści poświęcone temaĘce kobiecej).

Warto przllrzeć się każdej ,,kategorii" ze szczególną uwagą, strategia ta pozwoli

dostrzec nowatorstwo Walewskiej, jej zaangażowanie społeczlle, ak§wizm w obronie

,.kwestii kobiecej".
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W nawiązaniu do słów Marii Poprzęckiej (Problemy feministyczne historii, w:

Kobieta i edukacja na ziemiach polskich z XIX i XX wieku. Zbiór studiów, cz. t, pod

red. A. Zarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa Lgg2) Doktorantka podejmuje trud

,,odkrycia" i ,,dowartościowania kobie§" (s. 37Ą. Rozprawa ma charakter

kompara§s§czny, łą.ry dwie strategie: historycznego, filozoficznego (filozofia

kultury), antropologicznego (antropologia kultury) oglądu ,,kobiecych ról" i postaw

(nachylenie teoretyczne) otaz literaturoznawczych analiz, poszukiwania kontekstów

dla powieściowych wątków (nachylenie prak§czne). Materiał badawczy wykorzystany

w pracy jest imponujący (sama bibliografia podmiotowa zawiera 63 pozycje!),

rozpra\^/a nie jest jednak §pową monografią. Młoda badaczka skupia swoją uwagę na

zagadnieniu edukacji kobiet, analizuje ówczesne normy obyczajowe i skutki procesu

rv)rchowawcze$o, podejmuje temat ,,kobiecego świata" , interesują ją portre§ kobiet,

bohaterek utworów, odniesienia do rzecąłvistości. I choó nie brakuje w rozprawie

istotnych ,,uzupełnień", takich jak recepcja twórczości Walewskiej, stan badań, uwagi

o technice pisarskiej, filozofii - pojawiają się one w tle narracji głórvnie poświęconej

Ąrwiołowi kobiecości. Zabiegten - jak można sądzió - celowy, pozwala uydobyó to,

co najważniejsze: ,,ekspresję zbolałej duszy", niepokoje serca, ,,niesyte pragnienia",

które współtworzą Ętułorły ,,kobiecy świat". Warto przylrzeć się jego strukturze.

Przede wszystkim Autorka npisuje pojęcie ,,kobiecego świata" w ramy czasowe - z

jednej strony jest to okres ,,od dzieciństwa do starośc7", z drugiej określają go

przyłvołane w §tule rozpra\Ą/ daĘ narodzin i śmierci Cecylii Walewskiej. Rozprawa

poświęcona twórczości zapomnianej dziś pisarki jest w istocie refleksją o epoce, w

której Ęła, o problemach, które próbowała tozl*lązać za pomocą polemicznych

rłrypowiedzi (działalność publicys§czna) lub w dziełach literackich (działalność

artysĘczna). Strategia pełni zycia (od dzieciństwa po starość) stanowi zatem ramę

kompozycyjną rozpra\Ąy, poszcze1ólne etapy ,,kobiecego Ą,łvota" v,łyznaczają odsłony

norłych zagadnień, przedstawionych w powieściach i artykułach Walewskiej. Jest to

niezwykle trafny pomysł, mający odniesienie w twórczości kobiet piszących w XIX
wieku. Warto przypomnieć np. cykl wierszy Bronisławy Ostrowskiej pt. Wońkwiatótu,

w któ4rm poetka rozpocTyna liryczną opowieść o ,,kobiecy,rn świecie" od opisu

pierwiosnków, odnalezionych ptzezdzieci w śniegu - ry,tm natury staje się ramą, która

obejmuje opowieść o dzieciństwie, dojrzewaniu i starości kobiet. W cyHu pojawiają się

m.in. wiersze takie jak: Dzieu)anną (dojrzewanie), Tuberoza (pełnia kobiecości,

zmysłowość), Astry fiesień życia), Nieśmiertelniki (starość). Kwiatony kod pozwala



prĄrzeó się życiu kobieĘ w perspekĘwie nienłryHego, krótkotrwałego piękna (tak jak
zmienna bywa natura). Zbliżony dyskurs przyrnrołał w swojej twórczości Edward
Munch, który na obrazie Trzy stadia życia kobiety przedstawił trzy postacie: młodą
dziewcąmę, dojrzałą kobietę i staruszkę. Cykl ukazanych przeobrażeń uwydatnił rolę
upływającego czasu, Ąrwiołowości natury, krótkotrwałości piękna. Munch, w
nawiązaniu do koncepcji Sorena Kierkegaarda określił metamorfozy kobiecego ciała,
jako ,,stadia", duński filozof, romanĘk zrłryócił uwagę w swoich pismach, m.in. w AIbo-
albo na to, Że każde stadium jest okupione lękiem (przypomnijmy: rłr;łóżnił on

stadium este§czne, eĘczne i religijne). Przyjęta w rozprawie chronologia ma więc
interesujące odniesienie w twórczości modernistów, w lĄ/znawanych przez arĘstów
poglądach filozoficznych, zgodnie z którymi istnienie odzwierciedla cykl natury, piękno

zaŚ jest kruche, przemijające. W sztuce obrazu zależności te rł1,,raża zasada ukiyo-ó,
która inspirowała m.in. twórczośó impresjonistów.

Analiza utworów Walewskiej sprawia problem, o któarm Doktorantka
lvspomina juŻ we Wstępie - trudno określió charakter jej twórczości, odnieśó

definitywnie do nurtów modernizmu. Autorka Białej Pąni niejest bowiem pisarką tej

miary, co np. Maria Komornicka, początki jej arLys§cznej działalności sięgają czasów

Poąty'lł'izmu, rórnmoczeŚnie jednak sposób widzenia świata kobiet, narracja o

rł'spółczesnoŚci - odsłaniają perspektywę nowoczesności - portretowane przez nią
kobie§ starają się nadązyć za zmieniającą się rzeczyłvistością, są aktyvme w wielu
dziedzinach, na wielu frontach. ,,Kobiecy świat" to zatem nie §lko ,,stadia na drodze
Życia" (Kierkegaard), lecz przede wszystkim inicjacja w codziennośó, dorastanie do

decyzji, kształtowanie postaw, zyciowe rłrybory.

W analizowanych przez Doktorantkę powieściach obecne są dwa rłl.miary
Świata - zerłmętrzny (interesujący, bogaĘ kontekst kulturowy, obyczajowość) i
wevmętrzny (rozterki duchowe bohaterek, ich lęki, pragnienia, tęskno§). Próby

ukazania bogactwa uczuć (,,prawdy uczuć") portretowanych kobiet (narracja

Pamiętnikarska), moĘwacji ich działań, znacznie wzbogacają perspek§,r,n,ę

psychologicznego opisu. Nie jest to już tylko naturalis§czny portret isto§ poszukującej

swojego miejsca w świecie - lecz szkic do duchowej biografii, literacka akwarela.

Strategia niedomówień, na którą warto zvnrócić baczniejszą uwagę, kształtuje

niezwykle nowoczesną narrację, obecną w niektórych utworach Walewskiej. Jako
autorka musiała ona oczlłłiŚcie zmagać się z kłopotami związanyrni ze statusem



,,kobie§ piszącej" (warto pamiętać o cennym eseju Marii Podrazy - Kwiatkowskiej pt.

Młodopolska femina,1995). Męski pseudonim jest tylko jednyrn z elementów kodu,

którlrm posługiwały się wówczas kobie§ - autorki, ważniejsze było jednak nie

współzawodnictwo z mężczyznami, miejsce na literackim Parnasie, }ecz - na co

słusznie zvrTaca uwagę Autorka rozpra\Ą/ - refleksja o sprawach, o których - jak

określiła Gabriela Zapolska,,nawet się nie mówi".

Twórczość Walewskiej to także istotny ,,$łos" w dyskusji na temat praw kobiet.

Zagadnieniu temu Doktorantka poświęca sporo miejsca, interesujące jednak ze

względu na recepcję twórczości Walewskiej byłoby ukazanie jej stanowiska na tle

dyskursów emancypacyjnych epoki. Oc4łviście pojawiają się w rozprawie uwagi o

organizacjach, kongresach i rłystąpieniach uczestniczek dyskusji, ,,entuzjastek",

emancypantek. Wazne jednak byłoby przedstawienie (choćby w zarysie, w jednym z

podrozdziałów) stanowiska Walewskiej na tle poglądów innych kobiet (np.

Orzeszkowej Konopnickiej, czy Zapolskiej). Perspektywa ta pozwoliłaby ustaliĆ

podobieństwa i róznice. Poglądy Walewskiej są w rozprawie ,,odsłaniane stopniowo",

niejako ,,rozsiane" wśród interesujących kontekstów współczesności, w interpretacjach

utrvorórł,. podobnie prezentuje się także zagadnienie kobiecego pisarstwa. Doktorantka

lr,spomina o tym w podrozdziale poświęconyrn recepcji twórczości, porłTaca we

fragmencie o kobietach - ar[ystkach. Kry§cy nieprzychylni Walewskiej zwracali uwagę

na cechy jej literackich i publicys§cznych rłlpońedzi. Warto zastanowió się nieco

bliżej nad rłT.różnikami tej twórczości, najważniejszymi obrazami (moĘwami),

języłiem (analizę twórczości kobiet piszących w modernizmie - w perspektywie

strategii płci - omówił interesująco Mateusz Skucha, pof. NtesytoŚĆ pragnienia.

Doktorantka odwoł}rruała się do tej pozycji, czytwórczośóWalewskiej wpisuje się w taki

dyskurs?).

Wielką zaletą ocenianej pracy jest drłrrgłos literatury i codzienności, jaki

Doktorantka przyłvołała w rozdziałach prezentujących poszczególne ,,stadia na drodze

kobiecego ż5,cia". począwszy od okresu dzieciństwa w ukazanej narracji pojawia się

interesujący kontekst publicysĘczlly, wsparty rekonstrukcjami dokumentów,

świadectw epoki i ważnymi opracowaniami historycznyT ni, filozoficznlT ni,

socjologicznlrni. Doktorantka nigdy nie rezygnuje z dokumentowania przyrłołyłvanych

tez, ukazlłvania faktów w sieci rozległych kontekstów. I tak w rozdziale o dzieciństwie

pojawiają się istotne uwagi poświęcone systemom edukacji, praw dziedziczenia



potomków, hierarchii rodzinnych (miejscu dziecka w rodzinie), gier i zabaw

dziecięcych, tabu życia seksualnego, poczęcia. Panoramę powieściowych zdarzeń

oświetla ,,koloryt epoki", obyczajowośó, historyczna koniecznośĆ. W rozdziale tym

warto może więcej uwagi pośńęcić specy{ice procesów edukacyjnych w

poszczególnych zaborach. Edukacja nie oznacza lłyłącznie kształcenia szkolnego

(uwagi o nauczaniu domowym pojawiają się takze w czwaĄrm rozdziale, we

fragmencie poświęcon},rn roli nauczycielek), istotne okazują się procesy inicjacji,

dorastania społecznego, dojrzewania artysĘcznego, powołania. Dzieciństwo wiąŻe się

z kobiecym światem w sposób pośredni (rola matki, Ą,rnrioł miłości macierzyńskiej), w

istocie oznacza osobny,,dziecięcy światek".

Portret kobieĘ - matki pojawia się w licznych młodopolskich utworach,

po\łTaca w twórczości Gabrieli Zapolski ej, czy np. Bronisłany Ostrowskiej, por. cykl pt.

Macierzyństuo). Dziecko jest nie §lko odbiorcą literatury, sztuki (por. twórczoŚĆ dla

dzieci, renesans np. baśni, nowe opracowania baśni Andersena, por. A]eksander

Szczęsny, Ignacy Matuszewski, Wacław Berent), jest także bohaterem, podmiotem

literackim, który ukazuje świat przedstawiony swoimi oczyma (por. m.in. Roman

Jarvorski, Gabriela Zapolska, Antoni Lange), często z perspektywy ,,dziecięcego

pokoju". Walewska podejmuje podobną temaĘkę, w jej twórczoŚci nie brakuje

portretów dzieci wiejskich, sierot, podrzutków i dzieci z mieszczańskich,

lr.ielkopańskich domów, które zdają się żyć w złoĘch klatkach. Zagadnienie statusu

dziecka nie jest jednak \^/ rozprawie szczegółowo analizowane, inne reguły

r,r,ychowawcze doĘczą dziewcząt, które od najwcześniejszych chwil są wychowy,r,rane

do zycia w rodzinie w duchu patriarchatu, jeszcze inne chłopców, którzy dziedziczą

rodorły majątek. Z punktu widzenia różnic wychowawczych, interesująca byłaby

analiza np. dziecięcych lektur (zawartości biblioteczek), które wskazyrruałyby na

obecność wzorców osobo.łych, modeli postaw popularnych na przełomie

dziewiętnastego i dwudziestego wieku.

O uprą,rnrilejowanej roli pierworodnego syna w rodzinie, podrzędnej roli córki

Walewska wspomina także w artykułach publikowanych w ,,Bluszczu". W powieŚciach

dziewczęta podlegają innyrn rygorom, ich edukacja ma zdecydowanie prak§czny

(gospodarski) wymiar, nawet moda ma opresy^lry charakter (Świat gorsetów,

ułożonych fryzur, dys§ngowanych póz, których nalezy lczyć się od najmłodszych lat).

Chłopcy otrą,,rnują więcej swobód, kształtuje się ich wyobraŹnię, dziewczęta zaŚ są



często izolowane od rówieśników, obdarzane powinnościami wychowyłvania

młodszego rodzeństwa, uczone salonowej gry. Ich sy,tuacja jestwyjątkowo trudna, zycie

w ukryciu, pozbawione swobody, która charakteryzuje okres dzieciństwa, często

inicjuje traumy, które powracają w dorosło ści, znaczą ją trudnymi do opanowania

stanami lękowymi. Edukacja ,,d,ziecka salonu" stanowi wstęp do właściwego nauczania,

historycznych i filozoficznych ogniskuje się w kolejnych rozdzidach na zagadnieniach

związanyc]n z zamążpójściem, ,,polowaniem" na męża, z salonową grą, Świat salonów

zajął w twórczości Walewski ej szczególne miejsce. Salony były nie §lko miejscem

artys§cznych spotkań, płomiennych wystąpień, przede wszystkim rozwijał się w nich

flirt towarzyski, zavłtązywńy znajomości, kwitła miłość, O salonorłych grach,

postawach, strategiach matą.łnonialnych ironicznie pisał m,in, Wacław Berent w

ozimtnie. Pisarz porórłmał flirt towarzyski do ,,morły kwiatów", które przyciągają

olvad,v (ero§zm). Salon Komierowskich został ukazany w powieści w krzyrłym

zrr.ierciadle, jako siedlisko dekadencji, mrocznych sił tkwiących w narodzie, Cecylia

Waleltska nie analizuje strategii salonov\ych w tak subtelnych odcieniach, salon to

przestrzeń mentalna, w której kobieta zyskuje lub traci znaczeniew oczach starającYch

się o nią mężczyzn.Jest to zatem ,,targowisko próżności", które zostaje poddane krytyce

\t, ,,Bluszczowej" publicysty ce.ZałowaćnaleĘ,ze interesujące artykuły Walewskiej nie

d,oczekały się osobnego omówi enia. Zpeumością zaburzfoby to PrzYję§ Porządek, w

którylrn fragmen§ interpretacji twórczości autorki Białej pani znajdują interesujące

d opełnienie w kontekstach kulturowych, cytowanych polemikach.

Dyskurs o sytuacji kobiet u progu dwrrd,ziestowieczności, w dobie przemian

społecznych (kształtowanie nowego odbiorcy, nowej warstrłlz społecznej, krytyka

mieszczaństwa, upadek wielkich rodów, kryzys finansowy) ma zatem panoramiczny

charakter. Najistotniejsze py,tanie, jakie rod"zi się pod wpływem lektury pierwszych

rozdziałów rozpra\Ąy doĘczy strategii funkcjonowania społeczności, w której kobie§

pełnią określone role. odpowiedź na to py,tanie przynosi trzeci rozdziń, Doktorantka

poddaje w nim analizie szereg ról społecznych kobiet _ mężatek, ar§stek, pań domu,

służących, kobiet sprzedajnych. Role te podlegają hierarchizacji_ od salonów, pozycji

pani z zamożnego, arystokra§cznego rodu do kucharek, pom},"waczek, kobiet lekkich

obyczajów. wśród analizowanych postaci, pełniących różne role społeczne zabrakło

które odbyłvało się na pensjach.

przedstawiona przez Doktorantkę panorama kontekstów literackich,



robotnic miejskich, przedstawicielek proletariatu. Nie zapomina o nich Gabriela

Zapolska, która w zbiorze nowel One poświęca dziewczętom z fabryk i sHepów wiele

miejsca. Są obdarzone nadzieją na inne, lepsze Ęcie, ich doświadczenia mają często

,,edukaryjny charakter" - Zapolska przygląda się światu prezentując przykłady postaw.

Nie tworzy pogłębionych portretów psychologicznych, istotny jest dla niej sam

problem, ,,strategia" wobec świata. Nieco inaczej zagadnienie to trakĘe Walewska,

która rłydaje się dociekaćprzycryn, szukać podstaw zachowań. Jej bohaterki są często

spazma§czne, nadpobudliwe. Niektóre z nich to artystki, które poszukują spełnienia

w sztuce. Ich twórczość jest nvyHe okupiona szeregiem vrrytzeczeń, strat

porzuceniem, samotnością, poczuciem inności. Autorka Białej Damg zdaje się czerpaĆ

z tradycji modernizmu. W rozdziale trzecim Doktorantka prz}wołuje ,,manifes§

Przybyszewskiego", referuje poglądy filozofów: Schopenhauera, Fryderyka

Nietzschego, Henryka Bergsona. Warto pamiętaó talcże o wpływie poglądów Sorena

Kierkegaarda, który zainicjował nurt preegzystencjalizmu (obecny w twórczoŚci

polskich modernistów). Refleksy jego poglądów pojawiają się także w twórczoŚci

Cecylii łValewskiej. W powieści pt. Biała siostra z Afryki nie brakuje subtelnych ocen

sytuacji, lęków i... rozpaczy, która jak pisał Kierkegaard może mieĆ takŻe dobre

znaczenie (inicjuje bowiem działanie, jest przeciwieństwem ,,czarnej tozpaczy", zwanej

Schwermut). Zańv,rno filozofia, jak i este§ka polskiego modernizmu wymaga osobnej

refleksji, warto zadaćpytanie w jakim stopniu Walewska korzystała zĘchzńoŻen, czy

jej twórczośó wpiry.wała się w ,,dyskursy nowoczesności". częściowa odpowiedź nate

pytania pojawia się w Zakończeniu, które w nienłrykle synte§czny sposób domyka

refleksje, podsumołrrje opisy ró1 i postaw z ,,kobiecego świata" . Pisarka zostaje w nim

przedstawiona jako ktoś, kto posługuje się indywidualnym kodem ar§stycznym, jej

twórczośó zaś rłpisuje się w nurt dyskusji społecznych, relacji (wyjazdy do wód, moda,

dostęp do edukacji, higiena, etc.). Oczn^riście w utworach literackich, które stanowiły

poniekąd ilustrację tez prezentowanych na łamach prasy istotną rolę odgryłvały talcŻe

względy literackie, nawiązania do twórczości poprzedników (zwłaszcza do literatury

francuskiej), analogie do utworówlgnacego Dąbrowskiego, pońeŚci Rodziewiczóv,rny,

Zapolskiej i nawet Przybyszewskiego. Ulubionym gatunkiem pisarki pozostawał

jednak romans (z pogłębionyrn rysem psychologicznym postaci). PowieŚci tego §pu
cieszyły się powodzeniem, były popularne (warto prześledzió szczegółowo losy edycji,

Doktorantka wspomina o braku wznowień i o rękopisach, np. Paciorki różańca).



Czasem PopularnoŚĆ wzrastałaprzy tzw. rłydaniach,,8roszo\Ąych" (zewzględu na ich
dostępność).

Podsumorłrrjąc, sprawa pisarstwa kobiet, czy,,literatury kobiecej" skupia uwagę
na rolach społecznych. Ich rłybór nie zamyka tematu ,,kwestii kobiecej", lecz ukazuje
nowe mozliwoŚci §est punktem wyjŚcia w dyskusji poświęconej miejscu kobieĘ w
nowoczesnYm Świecie), prezentuje reakcje wobec zmieniającej się rzeczywistości.
Interesujący wydaje się przypadek kobiery - nauczycielki, rozpowszechniony w
literaturze poąĄ,\Ąris§cznej, obecny także w modernizmie. W rozprawie Doktorantka

PrzYr,łrołuje utwórNcuczgcielkaTadeusza Micińskiego - warto pamiętać także o innych
przykładach - takich jak: Profesorkc Michała Bałuckiego, A... B... C... orzeszkowej,
Siłąc zka Zeromskiego. Ko nfrontacj a z N auc zy cielkq Micińskiego i portretami kobiet z
utworów Walewskiej, pozwoli ujarłłrić specyfikę modernis§cznych obrazów, w
których hasło pracy u podstaw zostaje niejako rłry,parte przez postulat
samodoskonalenia, duchowego wzrastania jednostek (echa poglądów Nietzschego),
inicjujących odrodzenie (,,budzenie ducha narodu"). W twórczości Walewskiej rola
naucry-cielki wiąŻe się ze statusem kobie§ pracującej (a zatem takiej, która sama
troszczy się o swój byt), często pozbawionej męskiego oparcia, a zatem narażonej na
ataki, niewybredne żarĘ ze strony innych. Podobna perspektyrrua towarzyszy roli
aktorki (czy dir,y operowej), która poszukuje wolności (przejmuje odpowiedzialność za
srł'Ój los), pozostaje jednak bezbronna wobec świata. Los takich kobiet by*a niezrłykle
trudny, Walewska ukazuje ich determinację, zaangażowanie w sprawy codzienne,
czasem nawet bezwzględnoŚĆ. Interesujący - z punktu widzenia analizowanego
zagadnienia - wydaje się §p kobie§ amoralnej, pozbawionej głębszych uczuó, o której
Autorka rozprawy takze wspomina (por. z63). Wśród lł,l,mienionych ról brakuje takiej,
która ukazyrruałaby reakcję na wydarzenia Wielkiej Wojny (czy ruch robotniczy). Należy
jednak Podkreślić, że za każdym Tazem bohaterki są przedstawiane prospołecznie, w
relacjach z innymi. Perspek§wę tę zmienia ostatni rozdział poświęcony starości, w
którym dojrzałość ma nie tylko biblijny sens, łączy się z zyciowym doświadczeniem,
mądroŚcią, staroŚĆ by*u okrutna, przepełniona samotnością, poczuciem
bezuzyteczności.

Przedstawiona do oceny rozprawa w interesujący sposób prezentuje problemy

,,kobiecego Świata" w twórczości zapomnianej pisarki, Cecylii Wa]ewskiej. Zasługuje
na uznanie, jest bowiem udaną próbą prą,?omnienia powieści i publicysĘki, które na



Przełomie XIX i XX wieku odegrały istotną rolę w kształtowaniu dyskursu o wolności i
równouprawnieniu kobiet. Stanowi także ważny punkt wyjścia do dalszych badań.

Warto rozwaĘó realizację kolejnego projektu badawczego obejmującego edycję

rłybranych powieŚci autorki Białej Pani, z perł,rrością nalezy prĄrzeć się bliżej
publicys§ce (osobne opracowanie).

Dyseńacja spełnia ustawowe rłymogi'stawiane tego §pu pracom. Drobne
pomyłki językowe, które pojawiają się w rozdziałach (np. zmiana nazwiska badaczki
twórczoŚci Bolesława Prusa Bea§ Obsulewicz - Niewińskiej na Olusiewicz -
Niewińską, s. 324) nie umniej szajądokonań Doktorantki. Pracę oceniam pozyty,vnie i
rekomenduję do realizacji dalszych etapów przewodu doktorskiego, rłmioskuję o
dopuszczenie Pani Magister Lidii Małgorza§ Pawlak do publicznej dyskusji nad
rozprawą.

Rafuszna


