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Doktor Adrian Gleń należy do grona wyróżniających się badaczy literatury polskiej 

XX wieku. Jego zainteresowania literaturoznawcze dokumentują prace opublikowane po 

zdobyciu tytułu doktora (2002, w rok po magisterium!). Obejmują one przede wszystkim 

poezję nowoczesną i, jak pisze w autoreferacie Habilitant, układają się w trzy kręgi za-

gadnień: „[...] literatury dwudziestowiecznej i współczesnej, związków filozofii i litera-

tury oraz współczesnego dyskursu krytycznoliterackiego". Należałoby dodać, że dwa 

pierwsze dosyć ściśle się ze sobą zazębiają, natomiast trzeci występuje w dorobku habili-

tanta raczej marginalnie: Adrian Gleń nie uprawia metakrytyki —jak na przykład Krzysz-

tof Uniłowski, Dorota Kozicka czy Przemysław Czapliński. Jest co prawda autorem tekstu 

na temat nagród literackich, napisał kilka recenzji książek krytycznoliterackich oraz kil-

kanaście recenzji książek poetyckich, ale to chyba za mało, by mówić o uprawianym — 

czy tylko analizowanym — przez Habilitanta „współczesnym dyskursie krytycznoliterac-

kim". 

Najwięcej artykułów, zebranych później w monografiach, poświęcił Adrian Gleń 

Mironowi Białoszewskiemu i Julianowi Kornhauserowi. Bohaterami pozostałych jego 

prac literaturoznawczych są Adam Mickiewicz, Tadeusz Różewicz, Leopold Staff, Cze-

sław Miłosz, Tymoteusz Karpowicz, Stanisław Barańczak i Rainer Maria Rilke. Nie jest 

to może zbyt bogaty zestaw nazwisk, istotne wydaje się jednak, że z tekstów na ich temat 

powstały trzy książki autorskie. Pozostałe dwie — Adrian Gleń jest bowiem autorem pię-

ciu książek — gromadzą prace krytycznoliterackie. Składają się na nie recenzje i szkice 

poświęcone tomom poetyckim (lub tylko poszczególnym wierszom) Juliana Kornhausera, 

Stanisława Barańczaka, Marka Jodłowskiego, Wojciecha Kassa, Tomasza Różyckiego, 

Julii Hartwig, Tadeusza Różewicza, Jacka Durskiego, Krzysztofa Kuczkowskiego, Woj-

ciecha Kudyby, Jacka Gutorowa, Bogusława Żurakowskiego, Jerzego Suchanka, Sławo-
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mira Kuczkowskiego, Krzysztofa Bielenia, Feliksa Netza, Piotra Matywieckiego 

i Kazimierza Brakonieckiego. 

Doktor Adrian Gleń współredagował także pięć tomów zbiorowych: Miasto. Prze-

strzeń, topos, człowiek (Opole 2005), Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku 

(Opole 2006), Literatura i/a tożsamość w XX wieku (Opole 2007), Egzystencjalne do-

świadczenie starości w literaturze (Opole 2008) i „Było nie minęło". Antologia tekstów 

poświęconych twórczości Juliana Kornhausera (Opole 2011). Wszystkie one powstały co 

prawda w Opolu, a więc ich zasięg nie wydaje się nadmiernie szeroki, ale ostatni jest 

przedsięwzięciem bardzo ważnym: po raz pierwszy zebrano tu bowiem teksty krytyczne 

poświęcone poezji Juliana Kornhausera — jak słusznie zauważa Habilitant, najmniej do-

cenionego z „wielkiej czwórki" poetów nowofalowych. 

Warto też dodać, że Adrian Gleń posiada znaczne zasługi w popularyzacji literatury 

i nauki. Chodzi nie tylko o recenzje publikowane na łamach takich czasopism jak 

„Ogród", „Fraza", „Topos", „Strony", „Odra", „Śląsk", „Nowa Dekada Krakowska", 

„Pogranicza", „FA-art" czy „red", ale również o rozmaite funkcje pełnione w redakcjach 

kilku z tych czasopism, a wreszcie założenie pisma „Przez czerń", którego został redakto-

rem naczelnym. Adrian Gleń pełnił także funkcję prezesa opolskiego oddziału Towarzy-

stwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, był członkiem Akademii Młodych Uczonych 

przy PAN, członkiem Komisji Nauk o Literaturze przy I Wydziale PAN i Komisji Roz-

woju Edukacji Narodowej przy I Wydziale PAN. Warto również wspomnieć o jego czyn-

nej roli jako opiekuna Studenckiego Naukowego Koła Literackiego, koordynatora serii 

wykładów w ramach „Latającego Uniwersytetu Polonistycznego", pomysłodawcy i jurora 

w ogólnopolskim konkursie na esej literaturoznawczy dla licealistów i studentów oraz 

współorganizatora Opolskiej Jesieni Literackiej. 

Ze wszystkiego, co zostało do tej pory powiedziane, wynika, że doktor Adrian Gleń 

jest niezwykle aktywnym pracownikiem naukowym, a także popularyzatorem polskiej 

literatury i literaturoznawstwa. W ciągu zaledwie trzynastu lat, licząc od obrony pracy 

magisterskiej, napisał pięć książek autorskich, zredagował pięć tomów zbiorowych, a przy 

tym czynnie aktywizował lokalne środowisko literackie i naukowe. 

Dorobek naukowy Adriana Glenia pod względem metodologiczym — a w jakimś 

stopniu również tematycznym — stanowi zwartą, przemyślaną całość. Świadomość meto-
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dologiczna manifestowana jest przez Habilitanta na każdym kroku, w każdej jego książce. 

Można wręcz powiedzieć, że jest on propagatorem „wyznawanej" metodologii: Heidegge-

rowskiej (w mniejszym stopniu Gadamerowskiej i Ricoeurowskiej) hermeneutyki, stano-

wiącej podstawę interpretacji wszystkich omawianych przez niego tekstów literackich. 

Taka jednorodność metodologiczna z jednej strony wydaje się ograniczająca (nie wszyst-

kie teksty można z równym powodzeniem za jej pomocą interpretować), z drugiej jednak 

stanowi wyraźne „piętno osobowe", pozwala się traktować jako spójny naukowy projekt. 

Trzeba przy okazji powiedzieć, że Adrian Gleń nie interpretuje metodą prostej aplikacji 

filozofii Heideggera do tekstów literackich, mając na względzie zagrożenia, jakie się 

z taką techniką wiążą: redukcji tekstu literackiego do sądu filozoficznego, toteż stawia na 

„pojedynczość" utworu literackiego, którą hermeneutyka Heideggerowska ma jedynie 

pomóc wydobyć (inna rzecz, że często pomagają one wydobywać podobne sensy: metafi-

zycznie rozumiane kategorie obecności). 

Badacz ma oczywiście świadomość, że taka jednorodność, a przy tym „wyznaw-

czość" metodologiczna, szczególnie dzisiaj, nie jest czymś oczywistym — świadczy 

o tym jego recenzja Kulturowej teorii literatury — dzisiaj stawia się przede wszystkim na 

„pluralizację horyzontów interpretacyjnych i języków opisu", dla niego jednak najważ-

niejszy okazuje się „proces rozumienia siebie przez teksty i w tekstach kultury", a więc 

„najlepszą" metodologią jest ta, która trzyma się horyzontu antropologicznego, 

a konkretnie — wyrasta z ducha nowożytnej hermeneutyki. Taka metodologiczna jedno-

rodność ogranicza pewnie w jakimś stopniu zarówno proces badania, jak język badawczy, 

ograniczenia te jednak nie zawsze będą tak samo widoczne: stanowczo bardziej dają 

o sobie znać w książkach krytycznoliterackich, natomiast monografie poświęcone Biało-

szewskiemu i Kornhauserowi wykorzystują tę metodologiczną spójność, jak sądzę, cał-

kiem nieźle. 

Książka podoktorska, na temat późnej poezji Mirona Białoszewskiego, „ W tej latar-

ni...". Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej (Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004), proponuje lekturę tomów Białoszew-

skiego, począwszy od Zawału i Odczepić się, w centrum lokując kategorie egzystencjalne: 

doświadczenie choroby, starości i śmierci. Wykorzystując kilka Heideggerowskich kate-

gorii, przede wszystkim bycia (wysuwanego ponad byty), ale również tzw. Czworoboku 

czy nieautentyczności Się, Gleń zarysowuje szeroko zakrojony epistemologiczny (chociaż 

3 



mający wyraźne konteksty ontologiczne i etyczne) projekt autora Obrotów rzeczy, docho-

dząc do „filozofii bierności", świeckiej, a właściwie ateistycznej, niecałościującej, niema-

jącej żadnych ambicji absolutyzowania wizji rzeczywistości. Polemizuje przy tym 

z autorami wcześniejszych książek na temat Białoszewskiego, czytających jego późną 

twórczość w kategoriach sacrum, transcendencji czy buddyzmu. Książka Adriana Glenia 

stanowi interesującą propozycję lektury późnej twórczości Białoszewskiego zarówno 

w perspektywie całościowej, jako hermeneutycznego projektu, jak w mikroskali odczytań 

poszczególnych wierszy (moim zadaniem najlepsza jest wieńcząca ją analiza cyklu Wypi-

sy z morza). 

Drugą monografią Adriana Glenia jest książka będąca podstawą ubiegania się przez 

niego o stopień doktora habilitowanego: „Marzenie, które czyni poetą"... Autentyczność 

i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera (Universitas, Kraków 2013). Oto jak 

autor uzasadnia wybór tytułowych kategorii: 

Aby ukazać, iż dzieło Kornhausera, po pierwsze: nie zawiera się jedynie — 
jakkolwiek zeń wyrasta — w obrębie dykcji pokoleniowej, po drugie, iż jest pewne-
go rodzaju dynamicznym, ale spójnym i ciągłym, procesem, sięgnąłem po kategorię 
autentyczności, która, wydaje mi się, pozwala ukierunkować badania nad całokształ-
tem pisarstwa na poszukiwanie aksjologicznego i metafizycznego paradygmatu, da-
jącego się rekonstruować z dzieła poety. [...] Postanowiłem połączyć dwa, dotych-
czas raczej przeciwstawiane sobie pojęcia (autentyczności i empatii), aby opisać ję-
zykowe wybory dokonywane przez Kornhausera w swoim dziele, wybory, dodajmy, 
które widziane były przez krytykę jako, po częstokroć niewytłumaczalne, metamor-
fozy stylu i widzenia, co najczęściej powodowało swoistą izolację pisarstwa Korn-
hausera od głównych nurtów narracji krytyczno- i historycznoliterackich 
(z autoreferatu). 

Jak wynika z powyższej autoprezentacji, Adrian Gleń pragnie zaprezentować poezję 

Kornhausera jako spójny, ewoluujący, ale niepolegający na nagłych zerwaniach 

i przemieszczeniach projekt, idąc tym samym pod prąd tym poglądom, które każą dzielić 

tę twórczość na wyraźnie różniące się od siebie okresy (np. nowofalowy i prywatny). 

„Dzieło" Kornhausera (to, nawiasem mówiąc, dosyć nieszczęśliwa, bo anachroniczna ka-

tegoria, z której historia sztuki zrezygnowała już dawno; zupełnie nie przystaje ona do 

procesualnego ujęcia pisarstwa Kornahausera) mają więc uspójniać — wzajemnie się 

uzupełniające — kategorie autentyczności i empatii, które najważniejszą instancją tej po-

ezji czynią podmiot jako „miejsce osmozy, przenikania się tego, co swoje, własne i tego, 
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co inne, obce [...]" (z autoreferatu), a jedną z najważniejszych jego cech — zaangażowa-

nie. Rekonstruowane przez Adriana Glenia Języki autentyczności" mają mu pozwolić 

ustalić, jak przebiega „odpowiednie względem doświadczenia i rzeczy poznanie, zdobyte 

na drodze, z jednej strony, poszukiwania źródeł własnego języka, jego rozmaitych eksplo-

racji i, z drugiej, otwierania się na języki innych, nieustannego zatem kwestionowania 

prawomocności, epistemologii i ontologii opisów rzeczywistości zarówno prywatnej, jak 

i społecznej". Pomijając fakt, że pewne wątpliwości budzić może pomysł „poszukiwania 

źródeł własnego języka", wyraźnie oddzielonego od Języków innych" (to być może tylko 

niezręczność językowa), Adrian Gleń rzeczywiście będzie próbował rekonstruować drogę 

Kornhausera do „źródeł języka". Chodzi mu zatem nie tylko o przenikanie się perspektyw 

prywatnej i społecznej, własnego poetyckiego idiolektu i języków tradycji w twórczości 

autora Orgiami, ale i o odtworzenie jego filozofii języka, na której z kolei nabudowane są 

projekty antropologiczny i etyczny. 

Jak w wielu innych tekstach Habilitanta i tutaj najważniejszym i najczęściej anali-

zowanym mechanizmem tekstowym okazuje się relacja języka i rzeczywistości, 

a właściwie poznawania rzeczywistości w języku i poprzez język. Gleń postrzega wręcz 

Kornahausera jako tego, który — j a k późny Heidegger — najchętniej nie oddzielałby od 

siebie tych dwóch porządków, kto język i świat traktowałby jako niepodzielną całość. 

Konsekwencją takiego myślenia jest zakładana pełna referencyjność znaku językowego. 

Nie jest to pogląd często wyrażany w odniesieniu do poezji nowofalowej, powiedziała-

bym nawet, że pogląd dosyć ryzykowny. 

Habilitant przekonuje jednak o tym, że autentyczność i empatia to pojęcia przystają-

ce do twórczości Kornhausera, a nawet pozwalające na całościowe na nią spojrzenie — 

przynajmniej to spojrzenie, jakie proponuje Adrian Gleń, wydaje mi się przekonujące. Nie 

znaczy to oczywiście, by były to jedyne kategorie pozwalające na taką operację ani by 

można je przyjąć zupełnie bez zastrzeżeń. Adrian Gleń nie wziął na przykład pod uwagę, 

że autentyczność w literaturze i sztuce zawsze jest konstruktem (podobny wymiar ma 

zresztą empatia). Taylorowskie rozumienie tego pojęcia niełatwo zatem pozwala się 

„przełożyć" na poezję. Jest to jeden z przejawów „estetycznej kastracji", jakiej dokonuje 

w swojej książce Adrian Gleń — zresztą w dobrej wierze. Za inny jej przykład można 

uznać założenie, że wiersze z lat 80. „'imitują literackość', oddając bez reszty głos swoim 

bohaterom, aby wstawić swojego czytelnika w sytuację, w której ów nie będzie mógł uru-
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chamiać obronnych strategii, podda się "bezosłonowości', o której pisał Heidegger, po-

zwoli sobie opowiedzieć nędzę bycia, ale tak właśnie, aby nie można było zepchnąć tego, 

co powiedziane, w literaturę [...]" (s. 19). Założenie to jest wyraźnym sygnałem interpre-

tacyjnych priorytetów Adriana Glenia: aspekty filozoficzno-antropologiczne 

i światopoglądowe są w jego wywodzie stanowczo ważniejsze niż ich estetyczne uwarun-

kowania. Co prawda autor pisze we Wprowadzeniu — i potwierdza to układ książki — że 

interesują go przede wszystkim językowe wybory Kornahausera, „kierunki ewolucji języ-

ka i formalnej strony tej poezji" (s. 26), wybory te jednak podporządkowuje postawom 

ideowym, według niego bowiem Kornhauser „nie szuka formy, za sprawą której wiersz 

można by uczynić doskonałym medium przekazywania myśli [...], ale dokonstruując spo-

soby istnienia wiersza i tradycyjną estetykę, próbuje odpowiedzieć na pytanie: przekazem 

czego mogłaby stać się literatura?" (s. 81). Takie podejście — pomijające estetyczną stro-

nę tej poezji — jest konsekwencją wstępnego założenia: próby dochodzenia do „źródeł 

języka", stanu pierwotnego niezróżnicowania na rzeczywistość i język, która to idea zda-

niem Adriana Glenia przyświeca poszukiwaniom poetyckim autora Zjadaczy kartofli 

i którą badacz podejmuje w ślad za nim. (Oczywiście można by przyjąć zupełnie inne za-

łożenie: oto mityczna idea przyjmuje konkretne estetyczne realizacje.) 

Niewątpliwą zasługą Adriana Glenia jest próba — co istotne, pierwsza na gruncie 

polskiego literaturoznawstwa — całościowego opisu poezji Juliana Kornhausera. Próba 

moim zadaniem udana, jakkolwiek poszczególne koncepcje i rozwiązania zachęcają do 

polemiki. Niezależnie od moich wątpliwości co do wyboru tytułowych kategorii, okazują 

się one w wywodzie habilitanta na tyle pojemne, że mogą stanowić ramę dla tej twórczo-

ści. Tak dzieje się przede wszystkim z autentycznością: początkowo rozumiana jako anty-

teza tego, co społeczne (ponieważ społeczne równało się sztuczne, zakłamane), z czasem 

staje synonimem prywatności, swojej i innych, a więc i w jakimś sensie sposobem reali-

zacji idei powrotu do mitycznej źródłowości. Analizowane przez Glenia Języki Kornhau-

sera", a więc ,język rzeczy" (Język wypowiadający istnienie"), języki zaangażowania, 

języki negacji, a wreszcie języki autentyczności i empatii, prowadzą od alienacji podmio-

tu do „zwrotu wspólnotowego", przechodzą tym samym drogę — j a k mówi Adrian Gleń 

— od dykcji zobiektywizowanej do metafizycznej. 

Tak jak wspomniałam wyżej, Adrian Gleń jest również autorem dwóch książek 

krytycznoliterackich: Istnienie i literatura (notatnik hermeneutyk) (Sopot 2010) i Do-
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prawdy. Studia i szkice opolskiej literaturze najnowszej (Opole 2012). Uwag do tych 

książek mam sporo, ale jako że nie one stanowią podstawę przewodu habilitacyjnego, 

ograniczę się do kilku najważniejszych. Problem nie polega tu — takiego zarzutu spo-

dziewa się najwyraźniej autor, ponieważ odpiera go we wstępie do Do-prawdy — na bra-

ku krytycznoliterackiej oceny, a przynajmniej nie tylko na tym. Krytyk jak najbardziej ma 

prawo dochodzić do rozumienia — siebie i świata — niejako poprzez czy za pośrednic-

twem recenzowanych tekstów, powiedziałabym wręcz, że każdy krytyk na swój sposób 

uprawia ten proceder. Rzecz jasna niekoniecznie na drodze Heideggerowskiej hermeneu-

tyki, ale ostatecznie droga to tak samo dobra jak każda inna. Istotny wydaje się natomiast 

czytelny krytycznoliteracki projekt, który pozwala czytać i interpretować to, co aktualne 

w świecie literackim. Innymi słowy, by odwołać się do ulubionego słowa Adriana Glenia: 

pozwala poznawać i interpretować nowe zjawiska w literaturze i kulturze (bo nie sposób 

dzisiaj traktować literatury jako odizolowanej od tego, co dzieje się w kulturze). Krytyk 

musi zatem być „na bieżąco ze współczesnością", a jeszcze lepiej: wyprzedzać ją nieco. 

Książki krytycznoliterackie Adriana Glenia świadczą o tym, że w najnowszej literaturze 

poszukuje on tego, co znane, wybiera autorów i teksty potwierdzające już ustalone rozpo-

znania, zazwyczaj mające sporo wspólnego z językami obecności, z wartościami metafi-

zycznymi i religijnymi. Znowu można by powiedzieć: ma do tego pełne prawo. Tyle że 

kontekstem dla tych „rozpoznań" czyni nie najnowsze zjawiska w kulturze i młodej po-

ezji, ale ten sam zestaw nazwisk i poglądów, które pojawiają się w jego książkach badaw-

czych. Nie znaczy to, że jest to kontekst niedobry, niedobre jest tylko ograniczanie kry-

tycznoliterackich tez do tego kontekstu. Innymi słowy, z prac krytycznoliterackich Adria-

na Glenia nie wyłania się żaden intrygujący, świeży obraz literatury najnowszej, nie po-

jawiają się w nich żadne nowe myśli czy rozpoznania krytyczne (jednym z przykładów 

takiej „niekrytycznej krytyki" może być pełne zrozumienie, jakim darzy tezy Juliana 

Kornhausera występującego na początku lat 90. przeciwko nowej poezji — i robi to 

w roku 2010!). Sądzę po prostu, że są to tylko „przybudówki" do głównego nurtu zainte-

resowań opolskiego autora. Co oczywiście w niczym nie przeszkadza tym „głównonurto-

wym" badaniom, wręcz je wzbogaca. Nie nazwałabym jednak Adriana Glenia krytykiem 

literackim, ostrożna byłam również przy wydzielaniu w jego dorobku „trzeciego kręgu 

zagadnień", jakim miałby być „dyskurs krytycznoliteracki". 
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Na koniec jeszcze kilka słów o przygotowanej przez habilitanta dokumentacji. Jest 

ona bardzo szczegółowa i dzięki temu pomocna w ocenie dorobku, parę spraw budzi jed-

nak wątpliwości. Po pierwsze w spisie publikacji przy artykułach i recenzjach brak infor-

macji o tym, że zostały one przedrukowane w książkach, dorobek (bardzo pokaźny prze-

cież) robi zatem wrażenie większego, niż jest w istocie. Jestem przekonana, że to tylko 

niedopatrzenie ze strony Habilitanta, z całą pewnością powinien on jednak w przyszłości 

unikać takich dwuznaczności. Po drugie, ton autoreferatu wydaje mi się z lekka niesto-

sowny. Nie spotkałam się jeszcze z tak autopanegirycznym stylem w tego rodzaju doku-

mencie. I na koniec: wątpliwości może rodzić również wyraźna tendencja Adriana Glenia 

do autocytowań. We wszystkich książkach znalazłam miejsca dosłownie przepisane 

z wcześniej wydanych przez niego książek, bez odsyłaczy. Jest to praktyka, której, jak 

sądzę, również należy unikać. 

Niezależnie od wszystkich tych polemicznych uwag i wątpliwości jestem przeko-

nana, że zarówno znacząca aktywność naukowa dr. Adriana Glenia, jak i dorobek nauko-

wy wskazany jako podstawa przewodu habilitacyjnego stanowią znaczny wkład autora 

w rozwój badań literaturoznawczych. O jego wartości rozstrzygają dojrzałość badawcza 

Habilitanta, jego samodzielność myślowa i kompetencja — zarówno literaturoznawcza, 

jak filozoficzna. Bardzo wysoko należy ocenić również jego rolę jako popularyzatora lite-

ratury i nauki, a także jako dydaktyka. Wnoszę zatem o dopuszczenie dr. Adriana Glenia 

do dalszych etapów procedury habilitacyjnej. 

Katowice, 23 kwietnia 2014 roku 
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