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Dorobek pana dr Adriana Glenia, w zasadniczej części powstały po doktoracie, na pierwszy 
rzut oka jest imponujący: obejmuje 5 autorskich pozycji zwartych, 4 pozycje współredagowane, 
ok. 110 artykułów, szkiców, recenzji (i in. prac drobniejszych), a także opracowanie antologii 
tekstów krytycznoliterackich. W istocie dorobek naukowy sensu stricto obejmuje monografie 
doktorską i habilitacyjną (pozostałe pozycje, z powodu luźnej kompozycji tematycznej nie 
zawsze zasługujące na nazwę monografii, zawierają teksty często o charakterze 
krytycznoliterackim, opublikowane już wcześniej) oraz ok. 70 artykułów (pozostałe teksty to 
szkice lub eseje literackie o charakterze recenzji). Jest to dorobek dość monolityczny oraz 
monotematyczny (punkty ciężkości: twórczość Białoszewskiego, Kornhausera i Różewicza). 
Dominująca optyka badawcza, w której teksty literackie (poetyckie) stają się często materiałem 
egzemplifikacyjnym dla oglądu hermeneutycznego i jego kategorii, przynosi z pewnością 
interesujące efekty (późna twórczość Białoszewskiego), choć niekiedy wydaje się nieco 
manierystycznym nadużyciem. Monografia habilitacyjna, gdzie wybrane teksty poetyckie 
Juliana Kornhausera zostały poddane wnikliwej, punktowej egzegezie, wyróżnia się ciekawym, 
umotywowanym zróżnicowaniem metodologicznym, przekonującą kompozycją i dobrą 
orientacją historyczno- i teoretyczno literacką. Drugą obok fascynacji myślą Heideggera, 
widoczną cechą dorobku Habilitanta jest jego krytycznoliteracki temperament badawczy, który 
znajduje ujście nie tylko w szkicach i recenzjach, ale daje o sobie znać we wszystkich pracach, 
zbliżonych raczej do impresyjnych szkiców analitycznych niż syntetyzujących studiów 
badawczych (być może skutkiem praktyki krytycznoliterackiej są także, zwracające uwagę, 
powtórzenia fragmentów tekstów oraz autocytaty). Powyższe właściwości przesądzają o 
charakterze i znaczeniu dorobku dra Glenia. Jako jednostka nader ambitna i operatywna, 
Habilitant ma na koncie liczne inicjatywy popularyzatorskie oraz różne formy działalności 
organizacyjnej i dydaktycznej (jak również - o czym wspomina jedna z Recenzentek -
autopromocyjnej...). Jako referent brał udział w kilkunastu konferencjach, z których większość 
odbyła się w Opolu, oraz kilka sesji (współorganizował. 

Po zapoznaniu się z dorobkiem dra Adriana Glenia i trzema recenzjami popieram (choć z 
pewnymi wątpliwościami) wniosek Komisji Habilitacyjnej o nadanie Habilitantowi stopnia 
doktora habilitowanego. 
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