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Ocena rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Adriana Glenia. 

1. Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Dr Adrian Gleń przedstawił jako rozprawę habilitacyjną monografię zatytułowaną „Marzenie, 

które czyni poetą"... Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornahausera. Rzecz 

opublikowana została w 2013 roku przez Wydawnictwo Universitas, w dziale: Krytyka XX i XXI 

wieku. Tematem książki jest interpretacyjne rozpoznanie literackiego pisarstwa Juliana Kornhausera -

przede wszystkim zaś jego poetyckiego charakteru. Dwa tytułowe motywy pracy Adriana Glenia: 

autentyczność i empatia, od razu też wskazują główne tropy oglądu, którymi autor podąża, które na 

wiele sposobów włącza w rozległe perspektywy badawczego komentarza. Czyta bowiem i tłumaczy 

dzieło literackie w kontekstualnych i intertekstualnych przestrzeniach lektury, analizuje i rozwija 

wybrane wątki w ujęciach wielostronnych, w poszukiwaniu dobrej drogi dochodzenia do istoty 

autentyczności poetyckiego słowa Juliana Kornhausera, odkrywania źródeł zespolonej z 

autentyzmem doświadczenia empatii. 

Punktem wyjścia swej pracy czyni dr Gleń rozpoznanie pojęcia autentyczności, które wiąże z 

koncepcją Charlesa Taylora i ona jest dla niego podstawą rozumienia formuły autentyczności. 

Poszukiwania zatem tego, co w dziele Kornhausera spełnia się w swym „byciu autentycznym" 

prowadzi autora w stronę podmiotowej tożsamości, aksjologicznie i etycznie wyrazistej, w stronę 

rozważań wokół sposobów istnienia ,ja", w tym „ja", które wychylone jest na Innego {Rzeczy 

wstępne). 

Owe wychylenie znajduje swój wyraz w empatycznych poruszeniach poetyckiej wypowiedzi 

Kornhausera, w odkrywaniu „języków autentyczności", owe poruszenia wywołujących (efekt 

spotkania z drugim, jako tego, co nie tylko odbiera, ale i daje: proponuje mi możliwość zrewidowania 

własnych przekonań i przyzwyczajeń" - jak za Cezarym Wodzińskim rozwiązuje „zagadkę 
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gościnności" Adrian Gleń). Chodzi więc nie tyle o naturalną zasadę autentyczności 

(odpowiedzialności, gościnności; empatii), co o jej „wypracowanie" w języku. Takim, jednak, który 

ucieleśniać się będzie w „słowie rzeczy": wiersze (słowa), które „w rzecz chcą się przemienić". Stąd 

także bliskość obu kategorii (autentyczność/ empatia) rozważa Adrian Gleń w perspektywie 

„organicznej całości" tekstu: słowa/ wiersza/ rzeczy - widzianych w zgodności „pomiędzy słowem a 

rzeczywistością". To teren próby języka, zwłaszcza poetyckiego, który zakotwiczył się w słowie 

znaczeniowo niepewnym - nie tyle więc mówi o rzeczywistości, co daje „efekt rzeczywistości". 

Wydaje się, że ów proces „wypracowania" autentyczności języka poetyckiego miałby mocniejsze 

uzasadnienie, gdyby spojrzeć na słowo i wiersz, jak na zapis przejścia od doświadczenia życia do 

„poetyki doświadczenia", a dalej - do literatury, jako „litery lektury" (jak powiedziałby Ryszard 

Nycz). Odkrywanie wartości poetyckiego słowa byłoby zatem „sprawą osadzenia (oswojenia) w 

danym kontekście (literackim, dyskursywnym, kulturowo-doświadczeniowym)". - (Zob. Nycz, 

Literatura: litery lektura - Poetyka doświadczenia, 2013). 

W tym uchwyceniu tytułowa fraza książki Adriana Glenia: Marzenie, które czyni poetą"... 

pozwala się rozumieć jako pragnienie, proces tworzenia i styl wypowiedzi poety, jego estetyczno-

etyczne brzmienia i znaczenia (słowo - wiersz - poetyka - przedstawienie - nieprzedstawienie świata). 

Wyróżniam te współrzędności, bo one decydująco wpływają na doświadczenie autentyzmu (także 

poprzez „tekst etyczny"), na empatyczne światoodczuwanie przez styl mówienia dzieła i styl jego 

lektury. Odnajdywane i opisywanie owej językowo- stylowej przestrzeni wyzwala - co jest widoczne 

w analizach Glenia - interaktywne pole napięć (poetyka tekstu/ poetyka odbioru), „chwytanie" 

znaczeń między słowami, między twórczymi językami poety, tym, co powiedziane i tym, co 

przemilczane (Języki Kornhausera; Język i rzecz w dziele Kornhausera). 

Opisywanie fenomenu wielojęzykowego stylu Kornhausera prowadzi więc Adriana Glenia w 

stronę wielowymiarowej lektury. Również intertekstualnej i interdyskursywnej, dzięki czemu 

badawczo-krytyczne komentarze wskazują na różne formy obecności poety w krytyce 

literaturoznawczej, a zarazem odsłaniają stabilne i zmieniające się okoliczności pisania/ czytania 

poezji Kornhausera. Pomysł interdyskursywnie prowadzonej lektury dobrze się sprawdza, bo i tutaj 

Adrian Gleń rozpisuje wątki tematyczne w relacji z innymi „głosami" i innymi punktami widzenia 

gromadzonymi wokół literackiego dzieła Kornhausera, ale też oglądania tej twórczości na tle 

literatury polskiej, także wpływu jaki poeta wywarł na innych twórców, ale też na estetykę słowa w 

wierszu, na słowo aksjologiczne. Na marginesie dodam, że pomysł Adriana Glenia, by zebrać w 
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jednym miejscu (Antologia) rozproszone - wieloautorskie - teksty krytycznoliterackie na temat 

Juliana Korhausera, owocuje szczególną wartością poznawczą - jej źródło wypływa z interakcji wielu 

głosów i odczytań pisarstwa poety). 

Ustawienie poezji Korhausera w tekstualnej i intertekstualnej poetyce okazuje się ważnym polem 

naukowej penetracji: i dla określania cech charakteru tej twórczości, i dla pokazania drogi przejścia 

poety: od Nowej Fali do nowej wersji „poetyki codzienności". W ten sposób udaje się Adrianowi 

Gleniowi wprowadzić nas w kontekstowo pomyślane obserwacje dzieła literackiego, a z tym 

oznaczyć kierunki jakościowych przemian polskiej sztuki poetyckiej. Było to możliwe właśnie przez 

różnorako otwierane szlaki interpretacyjne do utworów Kornhausera. 

Przywołanie Bloomowskiej „mapy błądzenia" (wśród pewnych i niepewnych znaków) byłoby w 

tym przypadku jak najbardziej zrozumiałe (zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę wstępne ustalenia 

autora), gdyby jednak nie sprzeczna z nim deklaracja Glenia, „aby nie przekroczyć ram interpretacji" 

(s. 336). To cofnięcie autora zdaje się być nieczytelne - skoro tuż za nim podąża zdanie przeciwne, 

mówiące „o konieczności p r z e m y ś l e n i a na swój r achunek , po s w o j e m u i dla s iebie -

awangardowej inicjacji: ustawienia głosu, wyboru perspektywy, dobywania języka" (s. 336; wyróż. 

E.D). 

Przecież „awangardowa inicjacja" już ze swej natury zapowiada przekraczanie wszelkich „ram", 

tym bardziej, gdy kierunki interpretacji Adriana Glenia wiodą w stronę „tekstu nieobliczalnego" (od 

tekstualnej, do inter- i transtekstualnej poetyki). Byłby to dobry punkt zaczepienia w dyskusji na 

temat problemów lektury, głównie w kontekście uprawianej przez autora hermeneutycznej metody 

dociekania prawdy dzieła. Intrygujące w tym względzie jest również otwarcie monografii cytatem z 

poststrukturalnego Rolanda Barthes'a (Introdukcja). 

Szkoda też, że przekonanie Barthes'a, iż „słowa nie można jednocześnie pragnąć i zgłębić" nie 

znalazło się blisko obserwacji Adriana Glenia. Jest bowiem tak, że autentyczność i empatię 

(właściwości, które autor organicznie wiąże z dziełem Kornhausera) zakłócane są 

przeteoretyzowanym komentarzem autora. Delikatne tkanki poetyckiego wyrazu domagają się 

stosownego języka opisu, takiego, który harmonijnie połączy obie strony: język poetycki i styl jego 

badania (odczuwam w nadmiarze uczonego komentarza jakąś niepokojącą stratę, gdy zmuszona 

przedzierać się przez naszpikowane teorią tłumaczenia wiersza, tracę go z oczu. I nie pomaga 

cytowane w komentarzu słowo poety - przytłacza je teoretyczny wykład, który przeszkadza w 
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empatycznej „sile rażenia słowem rzeczywistości". Wzorcowym przykładem harmonijnego związku 

poezji i stylu jej lektury jest książka Krystyny Pietrych, Cóż poezji po bólu ?. 

Przerost przestrzeni teoretycznej oddala od doświadczenia autentyczności i empatii (gdy jesteśmy 

na przykład prowadzeni: od Peirce'a „aktu komunikacji rzeczy ze znakiem" poprzez „nie intelligibilne 

interpretanty"; „zasadę o statusie ponadsubiektwnym"; „referencję transtekstualną" do „rodzaju 

poetyckiej (u)mowy, która zawiesi elementarne prawa semiotycznej reprezentacji i funkcjonować 

będzie jako rodzaj automatycznej, bo bezpośredniej, referencji [...]"(s. 117-118). Ale jak zawiesić 

prawa semiotycznej reprezentacji i „przełączyć" się na „automatyczną mowę", gdy tytułowa 

„referencja transtekstualna" zdecydowanie odsyła nas do „tekstowego świata" i sprawia, że to on 

będzie pośredniczyć „poetyce doświadczenia": tego, co estetyczne i etyczne, co społeczne, bardzo 

osobiste a nawet intymne (Przez tekst do istnienia... Referencja transtekstualna). 

Jeśli więc przejście „przez tekst do istnienia" ma przekonać o „organicznej więzi słowa z rzeczą", 

to istotnie tylko na zasadzie literackiej umowy - takiej, która szczegółowo określi warunki przejścia 

czy możliwe albo niemożliwe odstępstwa od układu. I tak, automatyczny, bezpośredni język (słowo = 

rzecz) nie utrzyma się w przestrzeni inter- i transtekstualności - mamy tutaj od razu wskazania 

„literatury drugiego stopnia". Ta zaś nie tyle wzmacnia, co zdecydowanie osłabia „organiczne więzi 

słowa z rzeczą" (chyba, że rzeczą słowa będzie tekstowa rzeczywistość). Projekty Adriana Glenia - co 

jest ich niezaprzeczalną zaletą - prowokują pytania zarówno o efekty lektury, jak też o rolę 

komentarza, kreślą rozmaite warunki pracy z teksem, także zmienne koncepty języków 

autentyczności (problem bezpośredniej / pośredniej referencji poetyckiego języka do świata). 

Zawsze tam, gdzie Adrian Gleń opuszcza nieco „teoretyczną gardę" najsilniej zbliża się do źródeł 

autentyczności i empatii, odsłania dostęp do wiersza, a zarazem dobrze współpracuje z jego wyrazem 

refleksyjnym. Może rozpoznanie drogi od przeżywania do prze-życia (Walter Benjamin) byłoby 

skutecznym uchwyceniem słowa w akcji: od przeżycia rzeczywistości (empatia) do prze-życia tekstu 

(i odwrotnie). Adrian Gleń mówi przekonująco zawsze wtedy, gdy jego tropy lektury schodzą „z 

powierzchni poematu do środka", gdy słowem komentarza dotyka głębokich pokładów poezji i stąd 

wyprowadza empatyczne spotkania z tekstem. Tak dzieje się również, gdy owe wątki autor wciąga do 

„rozmowy o miejscu poezji w naszym życiu i o drodze, jaką ta ostatnia nieustannie w nas przemierza" 

(Jacek Gutorow - wypis z okładki książki). To właśnie ta wartość pracy Adriana Glenia byłaby cenna 

dla wiedzy o pisarstwie artystycznym Juliana Kornhausera, o jego „poezji odpowiedzialnej", której 

sens scala z etyczną powinnością poety. Tę stronę poezji i poety dobrze pokazuje Adrian Gleń, który 
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patrzy na dzieło Kornhausera przez Języki zaangażowania, ale też przez pryzmat słowa 

negocjowanego w dialogu z Innym. W tym ujęciu wybrane przez Adriana Glenia style „przejścia od 

tekstu do istnienia" (niekoniecznie w zgodzie z intencją poezji i poetyki Juliana Kornhausera) byłyby 

intrygującą próbą „języka" (języków) w jeszcze innych trybach nazywania rzeczywistości, ale też 

bycia podmiotu wśród tego, co własne i tego, co obce (spotkanie z Innym jako „aksjomat empatii"). 

Ciekawe pod tym względem jest doświadczenie „ja" w korespondencji sztuk: malarstwa i literatury, 

które dla poezji Kornhausera okazują się znaczącym tropem humanistycznego rozpoznania sytuacji 

człowieka i świata. Odkrywanie znaków i znaczeń w lekturze zwielokrotnionej uzyskuje Adrin Gleń 

poprzez symultanicznie rozpisane jeżyki: poetyckie/ malarskie (Niebo nad górami; Zamieszkać w 

Murnau). 

W mojej ocenie to bardzo wartościowa część książki Glenia, widać, że ten rodzaj korespondencji 

daje autorowi dużo satysfakcji, ale też zdecydowanie wciąga czytelnika w interaktywne działania 

retoryki wiersza i retoryki obrazu. Poezja Kornhausera czytana przez obrazy Wróblewskiego i 

Kandinskiego aktualizuje szerokie spektrum literacko-kulturowych kontekstów (intertekstów), które -

jak to analitycznie rozpisuje Adrian Gleń - wpływa na intensyfikację treści obu przekazów (poetycki/ 

plastyczny we wzajemnych oświetleniach). Symultaniczna scena odbioru, jaką Gleń proponuje, 

doskonale odpowiada dialogowym scenariuszom „czytania" ekfrazy, ale tworzy też scenerię dla 

dramatycznej egzystencji (Śmierć i świat). 

Autor dobrze wykorzystuje korespondencję między tekstami również dlatego, ze rozwija temat w 

języku rozmaitych strategii i konwencji sztuki malarskiej, jej stylów obecności w literaturze i 

kulturze. (Czasem jednak i tutaj autor pozwala się uwodzić dygresjom zacierającym tropy wątków z 

tekstem spoistych). Chcę podkreślić, że lekcje z malarstwa i literatury przygotowane przez Adriana 

Glenia są i bardzo sugestywne, i bardzo kompetentne. 

Praca z tekstem literackim rozgrywa się u habilitanta na wielu planach koncepcyjnych: zarówno 

teorii dzieła literackiego, jak też teorii i praktyki lektury. Z jednej strony działa tutaj mocne 

przekonanie, że „sekret tkwi w środku" dzieła (trzeba do niego krok po kroku dochodzić), z drugiej 

zaś - Adrian Gleń sprawdza rozmaite przypadki bycia dzieła w intertekstualnym (swobodnym) 

krążeniu własnych i cudzych znaków rozstawionych „na drodze wiersza do języka autentyczności" 

(Języki Kornhausera). Najbardziej zajmujące w tego rodzaju ujęciach okazują się być wiązania 

autentyczności wypowiedzi z „ja" w „intymnej obserwacji" i obserwacji zaangażowanej, gdy estetyka 

tekstu i tekst etyczny idą w parze, są blisko siebie albo się nakładają. W ten sposób przedstawiana 
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rzeczywistość nabiera aksjologicznych nacechowań (jawnych lub skrytych w retoryce wiersza), splata 

niejednorodne obrazy i języki („języki zaangażowania"; „język ironii, buntu i negacji"; „język 

epifanijny; „język intymnej obserwacji"; „języki malarskie";,języki empatii"; „języki nie-pamięci") -

one zaś mają być miarą intersubiektywnego widoku rzeczy (poezja obiektywna), ale też widoku 

wyróżniającego się na tle poetyckich konwencji (od poetyki Nowej Fali do nowej „poetyki 

codzienności"). 

W tak zakreślonej perspektywie można zobaczyć wielość punktów widzenia, zgodne i sporne 

napięcia języka i rzeczywistości, rewizje oswojonych „świadectw i stylów odbioru", innowacyjne 

lektury, inaczej sytuujące akt „stawania się" dzieła (Język epifanijny). Cenne są te inspiracje dziełem 

literackim, które Gleń rozważa w języku formalno-treściowego „sprzężenia zwrotnego": estetycznej -

etycznej - egzystencjalnej próby słowa i wiersza (Języki empatii; Języki nie-pamięci). 

Problematyzowana w jego ujęciu „etyka tekstu" odsyła do rozmaitych „systemów wartości", do 

dawnych i nowych wierszy Kornhausera, które są analizowane pod kątem wiązania wiersza z 

czytelnikiem. Grają tutaj perswazyjne formy angażowania czytelnika w rzeczywistość dzieła, 

wprowadzenia go do „świata współodczuwania" (efekt „ugodzenia słowem do żywego"). 

Bardzo wysoko oceniam prowadzone w tej części analizy etycznego (i empatycznego) słowa/ 

wiersza Kornhausera (Języki Kornhausera). Także dlatego, że Adrian Gleń buduje swój plan 

interpretacji na tle znaczeniowo otwartych kontekstów (literackie, kulturowe, filozoficzne, 

ideologiczne) i akcentuje kluczowe dla autentyczności i empatii motywy, biorące udział w 

kształtowaniu obrazów autentyczności: inność/ obcość/ cudzość/ wykluczenie/ zagrożenie/ 

wysypisko/ odpad/ cierpienie/ głos Drugiego/ ideologia/ etyczna wrażliwość. Ten katalog rzeczy 

dopełniają języki „negatywnego zaangażowania", „języki wykluczonych" i światy doświadczania 

ludzkiej egzystencji. One też służą Gleniowi do uchwycenia (i usłyszenia) empatycznej mowy 

tekstów Juliana Kornhausera (Język ironii, buntu i negacji). 

Obszerna bibliografia prac cytowanych w rozprawie Adriana Glenia wskazuje na wielorakie i 

zróżnicowane nurty badawcze, które autor z powodzeniem wykorzystuje w swej monografii. 

Konkluzja: oceniana książka habilitacyjna Adriana Glenia należy niewątpliwie do bardzo 

wartościowych monografii. Jest znacząca zarówno dla wiedzy o wybitnym twórcy, ale także dla 

wiedzy o współczesnej literaturze polskiej, jej estetycznej i etycznej wymiarowości. Włączone do 
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książki wcześniej publikowane teksty (informacja w nocie bibliograficznej) wchodzą w nowe dla 

siebie komentarze, są dookreślane przez poszerzone konteksty odczytań. Na pewno nadmiar 

teoretycznych dywagacji i rozbudowanych dygresji nie ułatwia kontaktu z dziełem literackim 

Kornhausera, ale - z drugiej strony - zmusza do intensywnej uwagi, do podążania (czasem 

labiryntowego) ścieżkami wybranymi przez autora. Te zaś okazują się warte tropienia, by w efekcie 

przejścia uchwycić złożony obraz wybitnego twórcy, jego prawdziwie autentyczne brzmienie głosu, 

mowy i pisma. Przeprowadzona tutaj próba krytyczna na pewno należy do udanych przedsięwzięć 

badawczych - jako taka uzasadnia zatem jej włączenie do procedury habilitacyjnej. 

2. Ocena dorobku naukowego. Na pozostały dorobek naukowy dra Glenia składa się opublikowana 

rozprawa doktorska W tej latarni ... Późna twórczość Mirona Bialoszewskiego w perspektywie 

hermeneutycznej (która, właśnie dlatego, że jest pracą doktorską będzie poza ocena dorobku 

habilitacyjnego) oraz publikacja pod tytułem: Bycie - słowo - człowiek. Inspiracje Heideggerowskie w 

literaturoznawstwie (2007). Mówię o niej ze względu na autorski projekt Adriana Glenia promujący 

model lektury budowany na fundamencie filozofii Heideggera. I chociaż sam projekt może budzić 

kontrowersje, to mamy tu do czynienia z próbą wartą dyskusyjnego otwarcia. (Gleń z założenia 

ogranicza pole swojego widzenia tylko do tych dzieł literackich, które podejmują problematykę 

„bycia człowiekiem" albo „samego Bycia". Proponuje zatem redukcjonizm metodologiczny, a 

nierzadko też „siłowe" przeniesienie koncepcji filozofa na grunt literaturoznawczy). Intrygujący jest z 

tego punktu widzenia sam sposób „wydestylowania" z Heideggera osobnej niejako metody badań 

literackich. Zdecydowanie jednak zgadzam się, że owa „śmiała próba aplikacji myślenia Heideggera" 

(Bogdan Baran o propozycji Glenia) - może prowokować pytania o działanie tego modelu lektury, 

można te działania obserwować w konkretnym zastosowaniu (przez Heideggera czyta Adrian Gleń 

wiersze Karpowicza, Białoszewskiego, Miłosza) - i zgodzić się albo nie, na ten język rozmowy z 

poetyckimi tekstami. 

Pod tym względem również monografia „Do-prawdy? Studia i szkice o polskiej literaturze 

najnowszej (2012) warta jest wyróżnienia. Jej znaczenie polega na aktualizacji kategorii „milczenia" 

w literaturze najnowszej, ale też w szerszej perspektywie kulturowej i antropologicznej. Rzecz 

oglądana przez Glenia przez pryzmat „poetyckiego paradoksu" - jako „niewiary w moc poetyckiego 

słowa" oraz jako „miejsca zerwania" dialogu w literaturze - pozwala spojrzeć na tę wartość zarówno 

w planie wyrazu poetyckiego, jak też w planie krytyki literackiej. Składające się na książkę szkice 
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(wcześniej „publikowana przy różnych okazjach", jak informuje habilitant) można włączyć do 

aksjologicznie nacechowanych wypowiedzi z kręgu pytań o kondycję współczesnej krytyki i 

„powinności krytyka", o wartość nowej poezji. Dominująca w wywodach Glenia „uczona i gorąca 

krytyka" (opinia Piotra Śliwińskiego) - choć może przeszkadzać, moim zdaniem, zbyt emfatycznym 

stylem - na pewno przekonująco mówi o wybranej do przedstawienia materii literackiej. Jej obraz -

co trzeba podkreślić - kształtują wybrane przez autora świadectwa poezji, poddane lekturze 

krytycznej. 

Natomiast trudno mi zaliczyć do opracowań monograficznych te książki (Adrian Gleń 

wpisuje je do tego gatunku), które są z jednej strony luźnym zbiorem krótkich form, a właściwie 

wrażeniowo-poetyckich ekspresji z podróży autora po Krymie (śladami Mickiewicza). Ciekawe 

zapiski są przede wszystkim osobistym przeżywaniem owej wędrówki. W tej samej poetyce 

utrzymana jest również książka Istnienie i literatura. Notatnik hermeneuty - zbiór notatek („znamion" 

„skinień", wrażeń i widzeń „wpadających w oko"), więc i w tym przypadku mamy raczej do 

czynienia z pretekstami do rozwijania badawczo-krytycznych odbiorów. Póki co, są to zatem jedynie 

wskazówki i podpowiedzi możliwych tropów, które prowadzić mogą do sensu dzieła. Tymczasem -

jak się tłumaczy autor - notatki „wybawiają piszącego od grzechów absolutyzacji sensu i radykalnego 

dyskursu" (zob. Autoreferat). Zaznaczyć należy, że zgromadzone w tej książce bardzo skrótowe 

relacje z lektury wybranych tomików poetyckich były publikowane wcześniej (recenzje zamieszczane 

w czasopismach o zasięgu krajowym: „Topos", „Śląsk"; „Odra", „Strony") - i już wtedy włączały się 

do krytycznoliterackiego dyskursu. Ich wartość może pełniej się objawić, gdy podsuwane tropy 

zostaną pochwycone interpretacyjnie, gdy zaczepia się w rozmaitych punktach poetyki tekstu i 

poetyki lektury, w prowokowanej i tutaj dyskusji o stanie krytyki literackiej w polskiej kulturze 

(punktem wyjścia mogą być opinie Glenia o wierszach m.in. Julii Hartwig, Tadeusza Różewicza czy 

Jacka Durskiego). 

W centrum zainteresowań badawczych Adriana Glenia od wielu lat znajduje się literatura XX 

i XXI wieku. Jego publikacje z tego zakresu dowodzą, że jest badaczem silnie zaznaczającym swoją 

obecność w literaturoznawczym dyskursie, zwłaszcza krytycznoliterackim. To obszar, który Adrian 

Gleń uprawia zarówno w naukowych rozprawach, jak też w mniejszych łub większych szkicach 

popularyzujących wartościową literaturę współczesną - po jej nowe i najnowsze dzieła literackie. W 

tym kontekście trzeba odnotować, że większość dorobku podoktorskiego obejmuje (poza 

omówionymi wcześniej monografiami) rozmaite tematy i problemy, ściśle też związane z autorskimi 
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projektami lektury i rozumienia dzieła literackiego. W efekcie dobrze wypracowanej metodologii 

badań („mariaż hermeneutyki i antropologii) publikacje Glenia wchodzą w literaturoznawczy obieg i 

stają się ważnym głosem w dyskusji o literaturze polskiej - teksty drukowane w: „Pamiętniku 

Literackim" (1); w „Tekstach Drugich" (1), w „Przestrzeniach Teorii (1), w czasopiśmie o zasięgu 

międzynarodowym: „Studia Slavica (2). Również publikacje naukowe drukowane w pismach 

nierecenzowanych („Fraza", „Strony", „Topos", „Śląsk", „Odra") dowodzą tematycznej rozpiętości 

prac Adriana Glenia, który swobodnie porusza się po rozległych terenach kulturowo- literackiej 

współczesności, reaguje na artystyczne wydarzenia, „łapie" poezję w doświadczeniu „ekspresji 

momentalnej", analizuje teksty w tekstualnych i intertekstualnych ujęciach (bohaterami jego 

interpretacji są: Miron Białoszewski, Stanisław Barańczak, Julian Kornhauser, Czesław Miłosz, 

Tadeusz Różewicz, Tomasz Różycki i inni twórcy). Warto podkreślić, że odkrywane przez Glenia i 

sprawdzane w praktyce analityczno-interpretacyjnej nowe formy lektury biorą udział w akcji 

estetyczno- etycznych przewartościowań, bo inaczej ustawiają punkty obserwacyjne i inne proponują 

rozwiązania poetyckich tropów (niektóre projekty budzą kontrowersje, zwłaszcza, gdy autor - mimo 

założenia swobodnego bycia z tekstem - poddaje go „przemocy" wyboru metody radykalnej, ramom 

stanowiącym granice formy zamkniętej). 

Uprawiana przez habilitanta „poetyka doświadczenia" (wiersza/ poezji) ma swe wsparcie 

metodologiczne zarówno w literaturoznawczych, jak też filozoficznych koncepcjach lektury, jest 

zawsze szczególnym zaproszeniem do czytania dzieła i próbowania się z dziełem literackim: 

oswojone i nieoswojone style odbioru, oczekiwane i nieoczekiwane spotkania wierszy (Różewicz i/ a 

Kornhauser). Sporo publikacji Adriana Glenia ma charakter wprowadzenia do tematu (rozdziały w 

tomach zbiorowych, najczęściej pokonferencyjnych), zarysu drogi do sensu i znaczenia wiersza 

(publikacje popularnonaukowe upowszechniające wiedzę o literaturze współczesnej). Prawie 

wszystkie artykuły i rozdziały w książkach publikowane po doktoracie były ogłoszone w 

wydawnictwach i czasopismach o zasięgu krajowym. 

Bardzo dobrze przedstawia się konferencyjna działalność dra Adriana Glenia. Imponuje nie 

tylko wartość ilościowa (13 konferencji), ale także jakościowa (międzynarodowy zasięg i tematyczna 

rozpiętość zagadnień). Wygłoszone referaty (publikowane w tomach zbiorowych), są dobrym 

świadectwem naukowej aktywności Adriana Glenia. Na uwagę zasługuje fakt, że był on również 

organizatorem (współorganizatorem) kilku sesji (5), a potem współredaktorem książek 

pokonferencyjnych. 
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Ważnym elementem całościowej oceny dorobku habilitanta jest ocena jego pracy 

organizacyjnej i dydaktycznej. W związku z tym trzeba wyróżnić Adriana Glenia jako bardzo 

aktywnego nauczyciela akademickiego, działającego nie tylko na rzecz środowiska akademickiego, 

ale i na rzecz Regionu Śląskiego. Przez wiele lat prowadził Studenckie Koło Naukowe, inicjował 

studencko-doktoranckie sesje naukowe (5), był m.in. zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej; 

koordynował Festiwal Nauki Opolskiej, prezesował Opolskiemu Oddziałowi Towarzystwa 

Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pełnił funkcje sekretarza redakcji kwartalnika „Strony", a 

potem był jego redaktorem naczelnym (obecnie tytuł zawieszony). Działał jako koordynator serii 

wykładów w ramach „Latającego Uniwersytetu Polonistycznego"; wygłosił kilkadziesiąt 

popularnonaukowych wykładów w rozmaitych instytucjach kulturalnych na terenie całego kraju; 

współpracował z kolegiami redakcyjnymi czasopism naukowych i popularnonaukowych (m.in. 

„Przegląd Filozoficzno-Literacki" i „Topos"). Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dla 

młodych naukowców, w roku 2005). Obecnie jest Adrian Gleń członkiem Akademii Młodych 

Uczonych przy PAN, członkiem Komisji Nauk o Literaturze i członkiem Komisji Rozwoju Edukacji 

Narodowej przy PAN w Warszawie. 

Jako nauczyciel akademicki otrzymuje bardzo dobre noty w ocenach studentów (i jako 

dydaktyk i jako kompetentny wykładowca). Prowadzi seminaria licencjackie. Jest - jak informuje w 

autoreferacie - nieformalnym promotorem pomocniczym doktorantów Wydziału Filologicznego 

(Sławomir Kuźnicki; Bartosz Suwiński, Bartosz Swoboda) i formalnym promotorem pomocniczym 

(od stycznia 2014 roku) doktorantki Instytutu Filologii Angielskiej ( Karolina Jamróg). 

Zwróciłam uwagę na wybrane formy działalności Adriana Glenia, którego wielorakie i 

różnorodne zaangażowania dają świadectwa jego dużej aktywności i w środowisku akademickim i 

poza nim (zob. listę szczegółowych wyliczeń w sprawozdaniach habilitanta ). 

Wniosek 

Po zapoznaniu się z monografią habilitacyjną i całokształtem dorobku naukowego dra Adriana Glenia 

z pełnym przekonaniem wyrażam opinię, że jest to dorobek wartościowy i zróżnicowany (znacznie 

powiększony od uzyskania doktoratu). Osiągnięcia naukowe, także dydaktyczne i organizacyjne, 

pokazują badacza ambitnego i samodzielnego, świetnie zorientowanego w dyscyplinie, którą uprawia. 

Jego studia nad literaturą współczesną (dalszą i bliższą) wyróżniają się znawstwem przedmiotu, są 

znaczące dla literaturoznawczego dyskursu (historyczno- teoretyczno- i krytycznolitrackiego). 
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Merytoryczne uzasadnienia dają bardzo dobre podstawy do wnioskowania o nadanie doktorowi 

Adrianowi Gleniowi stopnia doktora habilitowanego. Z pełnym przekonaniem wnoszę o 

dopuszczenie dr Adriana Glenia do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 

Prof, dr hab. Elżbieta Dąbrowska 
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