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Recenzja dorobku naukowego, krytycznoliterackiego oraz rozprawy 

habilitacyjnej „Marzenie, które czyni poetą..." dr. Adriana Glenia 

Dorobek naukowy habilitanta 

Dr Adrian Gleń bez wątpienia należy do grona najzdolniejszych młodych 

literaturoznawców w Polsce. Trudno nie odnotować z podziwem jego dorobku 

naukowego, krytycznoliterackiego i popularyzatorskiego. Nieczęsto się zdarza, by 

badacz w wieku 37 lat był autorem 5 monografii i redaktorem 6 książek zbiorowych 

(niektóre z nich były omawiane przez znaczących na łamach znaczących periodyków 

naukowych). Aktywność to doprawdy imponująca. Po rozprawie doktorskiej 

obronionej we wrześniu 2002 roku dr Gleń wydał: „ W tej latarni... ". Późna twórczość 

Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej (podstawą była dysertacja 

doktorska), Przez tekst do istnienia. Wędrówka po Krymie i Mickiewiczu, Bycie -

słowo - człowiek. Inspiracje heideggerowskie w literaturze, Istnienie i literatura 

(notatnik hermeneuty), Do-prawdy? Studia i szkice o polskiej literaturze najnowszej. Z 

tomów zredagowanych przez dr. Glenia należy zwrócić uwagę szczególnie na dwa: 

Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek oraz „Było nie minęło". Antologia tekstów 

poświęconych twórczości Juliana Kornhausera. 



W przywołanych powyżej tytułach publikacji wyraźnie zaznacza się bliskie 

autorowi stanowisko badawcze - hermeneutyka. To metodologia, której Gleń 

pozostaje wierny od początku swojej drogi naukowej. By być precyzyjnym - to 

głównie hermeneutyka heideggerowska (podstawowe jej założenia referuje Gleń w 

swojej książce Bycie - słowo - człowiek w rozdziale I pt. Czytanie Heideggerem? O 

Heideggerowskiej lekturze dzieła poetyckiego). Filozoficzne rozpoznania wielkiego 

niemieckiego myśliciela stanowią też osnowę rozprawy doktorskiej Glenia „ W tej 

latarni... " Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej. 

Jest ona interesującą próbą spojrzenia na pisarstwo autora Obrotów rzeczy z 

perspektywy rzadko przywoływanej przy twórczości Białoszewskiego. Szczególnie 

inspirujące i odkrywcze wydają mi się w niej fragmenty poświęcone problemowi Boga 

i boskości w dziełach Białoszewskiego. O randze dysertacji dr. Glenia świadczy fakt 

wyróżnienia jej Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, jak również przez jury 

Konkursu im. K. i M. Górskich (w 2006 roku). Trzeba zwrócić uwagę na prestiżową 

nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznawaną najzdolniejszym młodym 

pracownikom nauki. Miarą pozycji naukowej dr. Glenia (uznania, jakim ciszy się w 

środowisku) jest wybór na członka Akademii Młodych Uczonych przy PAN oraz (od 

2012) Komisji Nauk o Literaturze przy I Wydziale PAN. 

Pośród najbardziej znaczących pozycji bibliograficznych w życiorysie 

naukowym habilitanta - oprócz książek autorskich i prac zredagowanych wspólnie z 

innymi badaczami - trzeba przede wszystkim wymienić artykuły zamieszczane w 

prestiżowych czasopismach literaturoznawczych o zasięgu ogólnopolskim i renomie w 

środowisku naukowym: „Tekstach Drugich", „Pamiętniku Literackim" oraz 

krakowskim „Ruchu Literackim". 

W drodze naukowej dr. Glenia widać wierność dokonanym na początku 

wyborom metodologicznym. Młody badacz porzuca modne tendencje we 

współczesnej humanistyce, a wobec części z nich jego refleksja sytuuje się w 

zdecydowanej opozycji. Już sam wybór hermeneutyki jako przewodnika w namyśle 

nad słowem poetyckim jest decyzją znaczącą. Wszak w ten sposób opowiada się po 

stronie tych, którzy wierzą w sens tekstu, w zapisaną w sztuce prawdę o ludzkim 

doświadczeniu, w tajemnicę i aurę dzieła sztuki. 
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W pokaźnym dorobku naukowym dr. Glenia jedno z uchybień widzę w 

charakterze jego wystąpień na konferencjach naukowych. Nie chodzi o ilość 

wygłoszonych referatów na sesjach (choć i ta mogłaby być odrobinę większa), ale o 

fakt, że znaczną część z nich (połowę) prezentowano na rodzimym Uniwersytecie 

Opolskim. Nie idzie o to, by nie przedstawiać referatów w jednostce naukowej, z którą 

jesteśmy związani zawodowo, ale by wykazywać się większą aktywnością w sesjach 

organizowanych przez pozostałe ośrodki akademickie w Polsce. W przypadku dr. 

Glenia konsekwencją wspomnianego stanu rzeczy jest spora ilość publikacji w 

książkach zbiorowych wydanych przez ośrodek opolski. I znów problemem nie jest 

jakość podobnych publikacji, przygotowywanych zazwyczaj jako efekt sesji 

naukowych, lecz ich „lokalną" recepcję. Celem zaś winno być „wychodzenie na 

zewnątrz". 

W przesłanym mi do oceny materiale dotyczącym osoby habilitanta nie 

znajduję nigdzie informacji o jego udziale w projektach badawczych realizowanych ze 

środków Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego (programach finansowanych 

przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowych Program Rozwoju Humanistyki). W 

autoreferacie dr Gleń wspomina jedynie o tzw. tematach własnych. Nieobecność dr. 

Glenia w ważnych projektach naukowych (a nawet tych o mniejszym znaczeniu) 

wypada uznać za najpoważniejszy mankament w życiorysie naukowym. 

Dorobek popularyzatorski, krytycznoliteracki oraz dydaktyczny 

Do streszczonego powyżej wykazu osiągnięć naukowych dochodzi bogaty i 

różnorodny dorobek krytycznoliteracki. Dr Gleń od dziesięciu lat stara się aktywnie 

uczestniczyć w życiu literackim komentując na łamach prasy ogólnopolskiej 

zazwyczaj utwory pisarzy średniego i starszego pokolenia. Jako recenzent najmocniej i 

najdłużej związany jest on z sopockim „Toposem", gdzie zamieścił bodaj najwięcej 

swoich tekstów. Jego publikacje można też znaleźć m.in. w „Odrze", „Śląsku" oraz 

„Stronach". Godny odnotowania jest również odrębny, dość pokaźny zbiór omówień 

książek literaturoznawczych, sprawozdań z sesji naukowych oraz omówień wydarzeń 



w opolskim środowisku naukowym (zamieszczanych głównie w opolskich „Studiach 

Slavica"). 

Jeśli do przedstawionego tu okazałego wykazu publikacji dodamy osiągnięcia 

w dziedzinie popularyzacji sztuki i literatury, jeśli dodatkowo upomnimy się o 

dydaktykę, to ukaże się nam obraz autora nieprawdopodobnie pracowitego na 

wszystkich tych obszarach, które uwzględnia się w ministerialnych dyrektywach 

dotyczących awansu naukowego. Wymieńmy jedynie niektóre przejawy działalności 

popularyzatorskiej. W latach 2000 - 2004 dr Gleń był członkiem redakcji periodyków 

literackich „Przez Czerń" oraz „Strony". Kilka lat później (2006 - 2009) koordynował 

serię wykładów o współczesnej literaturze polskiej w ramach Latającego Uniwersytetu 

Polonistycznego. Od 2004 toku dr Gleń jest współorganizatorem ważnej dla regionu 

imprezy kulturalnej Opolska Jesień Literacka. 

Dr Gleń w ostatniej dekadzie (od momentu zwieńczenia rozprawy doktorskiej 

powstałej pod kierunkiem prof. Juliana Kornahausera) wziął udział w niezliczonej 

ilości imprez kulturalnych jako referent (kilkadziesiąt wykładów), członek jury 

konkursów poetyckich, przewodniczący (w latach 2008 - 2012) Opolskiego Oddziału 

Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, inicjator i animator życia 

kulturalnego. Od 2004 roku jest on również jurorem w ogólnopolskim konkursie na 

esej literaturoznawczy dla licealistów i studentów. 

Wspomnijmy - na koniec - o działalności dydaktycznej na Uniwersytecie 

Opolskim. Na pierwszy plan należy wydobyć z niej pełnienie funkcji wicedyrektora 

instytutu, jak też udział i pracę w Studenckim Naukowym Kole Literackim. W ciągu 

sześciu lat udało się dr. Gleniowi zorganizować 8 konferencji adresowanych do 

studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. 

Patrząc holistycznie na dotychczasowy dorobek naukowy i popularyzatorski, 

jak też zaangażowanie dydaktyczne - poza tym, co już zostało powiedziane - trzeba 

wskazać na jego dużą różnorodność. To niewątpliwie kolejny atut dr. Glenia. Obok 

szkiców i artykułów, mamy bowiem recenzje, sprawozdania, wywiady. 
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Rozprawa habilitacyjna 

Przedstawiona do recenzji rozprawa habilitacyjna (opublikowana w 

nobilitującym wydawnictwie Universitas) stanowi ciekawą propozycję interpretacji 

twórczości Juliana Kornhausera. „Marzenie, które czyni poetą..." to - z punktu 

widzenia obranej metodologii - kontynuacja wcześniejszych książek Glenia. Tak jak 

w przypadku dysertacji doktorskiej, podstawę stanowi bowiem heideggerowski model 

lektury i spojrzenia na tekst. 

Rezygnując z dokładnego prezentowania poszczególnych części składających 

się na „Marzenie, które czyni poetą... ", skupię się głównie na zaletach i - drobnych -

wadach. Jedną z niewątpliwych zalet monografii Glenia jest widoczna w niej (zgodna 

z formułą pojęcia „monografia") tendencja do ujęcia całościowego, do spojrzenia 

uwzględniającego dorobek prozatorski oraz eseistyczny (krytycznoliteracki) czołowej 

postaci Nowej Fali. Gleń, pamiętając o trudnych do zanegowania związkach z poetyką 

Nowej Fali - nie podważając i nie kwestionując ich - uczynił wiele, by ukazać 

wszystkie te aspekty dzieł Kornhausera, które sytuują go poza estetyką Nowej Fali. 

Przy czym Gleń udanie łączy nowofalową genezę twórczości Kornahausera z jej 

późniejszymi i aktualnymi wyborami estetycznymi. W książce dr. Glenia ujmuje 

czytelnika (niezbyt częsta u krytyków i badaczy) zdolność harmonijnego 

przechodzenia między sądami analitycznymi i syntetycznymi. Młody badacz 

umiejętnie porusza się na tych dwóch płaszczyznach, z których jedna świadczy o 

sporych kompetencjach niezbędnych do analizy przekazu poetyckiego, a druga o 

widzeniu bogatego kontekstu filozoficznego, kulturowego, jak i historycznego. 

We Wprowadzeniu na stronie 26. znajdujemy definicję autentyczności. Jednak 

najróżniejszego rodzaju intelektualne przybliżenia i dopowiedzenia dotyczące 

autentyczności powracają w wielu innych miejscach (np. w szkicu W drodze do języka 

autentyczności). Druga kluczowa kategoria w monografii Glenia - empatia - zostaje 

dokładnie omówiona w znakomitym rozdziale (być może najciekawszym w całej 

monografii) Języki empatii. Etyka w dziele poetyckim Juliana Kornahausera. Mówiąc 

o najwartościowszych fragmentach w książce Glenia należałoby również mieć na 
r 

względzie rozdział 6. Śmierć i świat. Dwa obrazy autentyczności („języki malarskie"). 



Jeśli właściwym dla postawy badawczej Glenia jest poruszanie się na płaszczyźnie 

między filozofią a literaturą, to tutaj dochodzi do głosu komparatystyczne zestawienie 

słowa poetyckiego i obrazu malarskiego; zestawienie oryginalne i dobrze 

sproblematyzowane. 

Przejdźmy do kilku spostrzeżeń polemicznej natury. W ,Marzeniu, które czyni 

poetą..." sygnalizowane w tytule kategorie „autentyczności" oraz „empatii" w 

pewnym stopniu istnieją w oderwaniu od kontekstu, jaki wyznacza im współczesna 

myśl humanistyczna (a są one często komentowane). Innymi słowy zabrakło choćby 

krótkiego passusu o wiodących rozumieniach tego pojęcia, możliwych w tym obszarze 

propozycjach intelektualnych. Na tym tle łatwiej byłoby uchwycić odmienność ujęcia 

proponowanego przez Glenia. 

Omawiając ciekawą monografię dr. Glenia nie mogę pominąć uchybień 

edytorskich. Polegają one głównie na błędach literowych (np. różnej pisowni nazwiska 

Levinas, zob. s. 327) zarówno w tekście głównym, jak w bibliografii, naruszeniu zasad 

interpunkcyjnych (np. „mimo, że", s. 281) oraz drobnych niezręcznościach w 

wyrażaniu myśli (np. „Bohater wiersza jednak nie wyciąga z tego konsekwencji co do 

zaufania wobec własnych zmysłów...", s. 317). W języku dr. Glenia od czasu do czasu 

dochodzą do głosu sformułowania z innego rejestru stylistycznego. Chodzi o 

wyrażenia charakterystyczne bardziej dla publicystyki niż wywodu naukowego. To 

zapewne pośredni efekt dużej aktywności krytycznoliterackiej dr. Glenia. 

Reasumują część poświęconą ocenie książki habilitacyjnej, wypada 

jednoznacznie orzec: „Marzenie, które czyni poetą..." wystawia jak najlepsze 

świadectwo zdolnościom interpretacyjnym, jak i myśleniu syntetycznemu dr. Glenia. 

Ujawnia badacza dojrzałego, o dużej kulturze literackiej, z bogatym zasobem lektur, o 

erudycyjnym zapleczu. 

Konkluzja 

Mając na uwadze obowiązujące przypisy ustawy o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz kryteria osiągnięć osób ubiegających się o stopień doktora 



habilitowanego przedstawione w rozporządzeniu do ustawy Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2013 roku stwierdzam, że dr Adrian Gleń 

spełnia wszystkie przewidziane ustawą wymogi. 

Biorąc pod uwagę przedłożony do oceny dorobek naukowy, aktywność 

popularyzatorską, dydaktyczną oraz monografię „Marzenie, które czyni poetą..." 

wnioskuję o przyznanie dr. Gleniowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 

1 iteraturoznawstwo. 


