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Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Pani dr Danuty Muchy 

pt. Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży 

Recenzja niniejsza została przygotowana w związku z pismem Pana Prof, dr hab. 

Andrzeja Ciuka Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego z dn. 18 

grudnia 2012 г., informującym, że zostałam powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i 

Tytułu (decyzja z dn. 4 grudnia 2012 r. Nr BCK - I - L - 6625/12) na recenzenta w 

przewodzie habilitacyjnym Pani Dr Danuty Muchy. 

I Ocena dorobku naukowego 

Dr Danuta Mucha studia rusycystyczne ukończyła w 1979 r. na Uniwersytecie 

Łódzkim obroną pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem doc. dr Olgierda 

Spirydowicza, natomiast w roku 2005 na Uniwersytecie Opolskim uzyskała stopień doktora 

nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Danuta 

Wawiłow. Życie i twórczość. Próba monografii. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w 

Instytucie Filologii Polskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mieszczącej 

się w Piotrkowie Trybunlaskim, prowadząc konwersatoria i seminaria z literatury dla dzieci i 

młodzieży, zajęcia z analizy dzieła literackiego, literatury powszechnej, metodyki nauczania 

wiedzy o kulturze oraz warsztaty dziennikarskie i warsztaty creative whiting. Za szczególnie 

cenny i godny podkreślenia uznaję fakt, iż wykorzystując wyniki swoich badań popularyzuje 

wśród studentów, w środowisku lokalnym oraz poza granicami kraju wiedzę z zakresu 

literatury dla dzieci i młodzieży, polskiej kultury muzycznej; świadectwem starań o 

upowszechnienie tej wiedzy jest tematyka wygłoszonych referatów poza macierzystą 

uczelnią. Wieloletnie pisarskie doświadczenia wykorzystuje na zajęciach pozaprogramowych 

prowadzonych z uzdolnioną młodzieżą akademicką. 
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W dorobku naukowym dr Muchy zwracają uwagę dwie rzeczy: wyraźny zakres 

tematyczny oraz wielość form wypowiedzi o charakterze naukowym i popularnonaukowym. 

Z tych względów ocena dorobku nie jest łatwa, bo choć organizuje go kilka zagadnień 

centralnych, to uprawiana przez Habilitantkę działalność artystyczna prowadzi Ją ku 

rozluźnieniu naukowego dyskursu. Stąd rozważania znajdują dalszy ciąg w tekstach 

popularnych (drukach zwartych, artykułach, szkicach i wywiadach) oraz wykładach i 

odczytach w kraju (Piotrków Trybunalski, Warszawa, Łódź) i za granicą (Bruksela, 

Oberhausen, Łuck, Ostrawa, San Carlos). 

Dorobek naukowy p. dr Muchy jest liczbowo okazały, zważywszy na późny 

„naukowy debiut" (pracę naukową habilitantka rozpoczęła w 2000 roku). W ciągu 12 lat 

pracy na Uniwersytecie wydała: 4 monografie, 1 antologię prozy dla dzieci, 36 artykułów, 

rozpraw i szkiców, w tym po doktoracie 31. Jej aktywność naukowa sprowadzała się do 

uczestnictwa w 40 (w tym 38 po doktoracie) konferencjach naukowych o zasięgu 

ogólnopolskim i międzynarodowym, w trakcie których wygłaszała referaty, w większości 

przypadków później publikowane w materiałach pokonferencyjnych. Jako referentka 

występowała najczęściej w swojej macierzystej uczelni w Piotrkowie Trybunalskim (20 

wystąpień), z których jedno samo organizowała. Ponadto czynnie uczestniczyła w 

konferencjach zorganizowanych w Kielcach (2 razy) oraz na innych uniwersytetach: 

Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Gdańskim, 

Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Łódzkim. Warto 

zaznaczyć, że p. Mucha wygłosiła referaty także na innych uczelniach krajowych, np. 

Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, Wyższej 

Szkole Zawodowej w Płocku, a także w katowickim WOM-ie i Centrum Ekspresji Dziecięcej 

przy Bibliotece Śląskiej. Należy również w pełni docenić Jej działalność popularnonaukową 

udokumentowaną 4 książkami i kilkunastoma tekstami zamieszczonymi w pismach 

społeczno-pedagogicznych („Forum Nauczycielskie", „Nowa Szkoła"), literacko-

artystycznych („Przegląd Artystyczno-Literacki", „Horyzonty") i artystyczno-naukowych 

(„Znaj") o zasięgu krajowym i regionalnym. Potwierdzają one też mobilność p. dr Muchy, jej 

zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej - uniwersyteckiej, miasta, regionu. 

Dotychczasowe dokonania Autorki przedstawionych do recenzji prac, zwłaszcza z 

okresu „podoktorskiego", pozwalają na zwięzłą acz bogatą charakterystykę: historyk 

literatury, zaangażowany nauczyciel akademicki, redaktor, tłumacz, popularyzator, 

organizator życia kulturalnego, poetka, ambasador literatury i kultury polskiej za granicą. 

2 



Warto podkreślić znaczny przyrost dorobku naukowego po doktoracie, także 

poszerzenie jego kręgu tematycznego i publikowania w różnych ośrodkach naukowych. 

Swoje teksty Habilitantka drukowała w wydawnictwach lokalnych „Studia i Materiały 

Polonistyczne", „Studia Słowianoznawcze", „Kwartalnik Polonistyczny", w periodykach o 

zasięgu ogólnopolskim („Guliwer", „Poezja i Dziecko"), a także w krajowych (Lublin, 

Opole, Gdańsk, Kielce, Łódź, Katowice, Piotrków Trybunalski) i zagranicznych (Opava, 

Ostrava, Gwatemalę, Łuck, Paryż) drukach zwartych. 

Naukowe zainteresowania dr Muchy koncentrują się wokół pięciu kręgów 

tematycznych: poezji dla dzieci, dramatu, zapomnianych lektur i ich autorów, literatury 

powszechnej oraz wartości literatury dla młodego odbiorcy. Na obrzeżach głównego nurtu 

badań znajdują się nazwiska autorów tworzących dla dorosłych: Słowackiego, Goethego, 

Achmatowej, Miguela Angela Asturiasa. Tematyczną efemerydą jest czasopiśmiennictwo dla 

dzieci i młodzieży. Pojawia się jeden raz, z okazji konferencji, nie znajdując kontynuacji w 

dalszych badaniach podobnie jak twórczość Edmunda Niziurskiego sygnalizowana jednym 

artykułem. 

W obrębie pierwszego nurtu badań znalazły się artykuły i dwie książki autorskie, w 

tym jedna o charakterze popularnonaukowym (Frunę do was Pegazem. Nad wierszami 

Karoliny Kusek dla dzieci) oraz książka pokonferencyjna Twórczość poetycka i sceniczna 

Karoliny Kusek pod redakcją naukową p. dr Muchy. Trzy artykuły oraz podoktorska książka 

Danuta Wawiłow (1942 - 1999). Życie i twórczość poświecone są tradycji i nowatorstwu w 

tej poezji, jej wartościom oraz krytyce. W związku z tym, że prace te stanowią pokłosie 

„doktorskiego" okresu w naukowej karierze p. Muchy, poprzestanę na tych uwagach, dodając 

tylko, że są one - zwłaszcza monografia Danuta Wawiłow... - cennym uzupełnieniem wiedzy 

o życiu i twórczości poetki. W tym obszarze naukowych penetracji sytuuje się twórczość 

wrocławskiej poetki, Karoliny Kusek, z którą p. dr Muchę-poetkę łączy podobny typ 

poetyckiej wyobraźni oraz wrażliwość. Swoje refleksje i naukowe konstatacje zawarła w 4 

artykułach zgrabnie napisanych, w których podobnie jak w monografii o Danucie Wawiłow 

miejscami przewija się liryczny klimat. Te cenniejsze poznawczo i interpretacyjnie dotyczą 

kategorii czasu oraz toposu domu w poezji wrocławskiej poetki, są też mocniej osadzone w 

tradycji i literaturze przedmiotu. W analizie Autorka wykorzystała dawne i współczesne 

konteksty. Teksty te weszły do monografii Frunę do was Pegazem..., która jest 

ukoronowaniem zainteresowań i fascynacji literackim dorobkiem Kusek. Warto w tym 

miejscu o niej wspomnieć, mimo jej popularnonaukowego charakteru, ponieważ p. dr Mucha 
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zajęła się w niej analizą wierszy Kusek, wykorzystując metodę ergocentryczną i własną 

intuicję, wrażliwość i poetycki słuch (o czym świadczy i tytuł). Dzięki temu książkę dobrze 

się czyta, a przeprowadzone wywody są przekonujące i prawdziwe, gdyż stoi za nimi 

poetycka wrażliwość, osobisty, indywidualny odbiór i życiowe doświadczenie. Pani dr Mucha 

pozwala czytelnikowi rozsmakować się w poezji Kusek, podkreślając walory estetyczne i 

etyczne tej poezji, muzyczność, refleksyjność, nowatorstwo i oryginalność, ujawniając 

artystyczne zamysły autorki. Finezyjność języka, świeżość gubi się w rozdziale II dotyczącym 

poetyki wierszy Kusek, zbyt warsztatowym, który przypomina wprawki, ćwiczenia z poetyki. 

Drobne zastrzeżenia może budzić kompozycja książki. Rozdział III W kręgu opinii 

krytyków i badaczy literatury, moim zdaniem, powinien wieńczyć dzieło i jego miejsce 

widziałabym na końcu książki. Przy omawianiu wierszy o ojczyźnie zabrakło odwołań do 

tradycji i książki Stanisława Ossowskiego pt. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. 

Na uwagę zasługuje aneks, w którym Autorka zamieściła wywiad z Kusek. Niezwykle 

cenne są też dołączone do rozdziału IV wiersze, wcześniej nie publikowane, a będące 

przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu. Z myślą zaś o przyszłych badaczach, podaje 

nawet zawartość poszczególnych tomików poetyckich. 

Mimo popularno-naukowego charakteru książka jest pozycją potrzebną i przydatną 

badaczom literatury dziecięcej, nauczycielom, studentom. To bowiem pierwsza monografia 

poetki, oprowadzająca po tematach, motywach i toposach tej poezji, wprowadzająca w jej 

klimat, napisana przystępnym a nieraz i poetyckim językiem. Jej merytorycznym 

dopełnieniem jest pokonferencyjny tom pod redakcja naukową p. dr Muchy zatytułowany 

Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, na który złożyły się prace znanych 

badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej z różnych ośrodków w kraju i za granicy. 

Publikowane w niej artykuły Habilitantki weszły do monografii. 

Twórczość poetycka Karoliny Kusek okazuje się jednym z wiodących tematów 

naukowych zainteresowań p. dr Muchy. Przegląd naukowych rozpraw Habilitantki wyraźnie 

wskazuje, że ten rodzaj literacki szczególnie sobie upodobała, co nie dziwi, zważywszy na Jej 

literacki dorobek. 

Krótki szkic poświęca kreacji świata w wierszach Ludwika Jerzego Kerna, które 

przynależą do poezji absurdu. Ten typ poezjowania, który w Polsce zaczął pojawiać się od 

1936 roku w „Płomyczku", wyróżnia sposób kreowania świata i język. Ograniczenia 
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objętościowe nie pozwoliły Autorce na usytuowanie przykładów w kontekście tradycji. Sięga 

Ona do mechanizmów komizmu, wymieniając groteskę, bezsensowne sytuacje, dziecięce 

marzenie, sen, słusznie podkreślając jego bliskość z dziecięcą psychiką. Poeci - wzorując się 

na twórczości i zabawach dzieci - tworzą nierealne krainy, odwracają naturalny porządek i 

realizują najdziwniejsze pomysły, wykorzystując poetykę snu, dziecięce marzenie i zabawę 

„na niby". 

Drugim obszarem naukowego pisarstwa p. dr Muchy jest twórczość sceniczna Igora 

Sikiryckiego, któremu poświęciła 1 monografię i 4 artykuły. Weszły one, w zmienionej 

postaci, do wspomnianej książki, której warto poświęcić uwagę zważywszy na osobę twórcy i 

materię badań. W badaniach nad literaturą dziecięcą niewiele możemy odnotować prac 

poświęconych twórczości dramaturgicznej, co wynika z prostej przyczyny - niechęci 

współczesnych literatów do tego rodzaju artystycznej działalności, w przeciwieństwie do 

okresu międzywojennego, w którym to autorzy pisali komedyjki, obrazki sceniczne, szopki, 

jasełka, uscenizowane bajki na użytek teatru szkolnego i domowego, następnie drukowane w 

czasopismach dziecięcych i specjalnych seriach wydawniczych. W rezultacie ten obszar 

badań jest szczególnie zaniedbany i każdy przejaw aktywności, tak po stronie badaczy, jak i 

pisarzy wydaje się cenny i godny podkreślenia. Dlatego należy docenić trud Autorki, która 

dotarła do utworów Sikiryckiego. Zebrała je i wydała w osobnej książce, dając możliwość 

zapoznania się z nią, czy też pośrednio zachęcając młodych adeptów nauki do jej naukowego 

opracowania. Kierunek badań podpowiada p. dr Mucha, która jako pierwsza „pokusiła się" o 

przedstawienie sylwetki pisarza i krótkie zanalizowanie jego dorobku scenicznego. Nie była 

to sprawa łatwa, że względu na utrudniony dostęp do materiałów, znikomą wartość 

artystyczną sztuk (nie stanowią one istotnego artystycznego przełomu), jak i brak literatury 

przedmiotu. Jego twórczość dramaturgiczna jest nie tylko nieznana, ale i skromna, co 

tłumaczy brak zainteresowań badaczy jego literacką działalnością. Obejmuje zaledwie 5 

utworów: Tajemnica starej wierzby, Niedźwiedź króla Gniewbora, Niewidzialny Książe, 

Turniej z czarodziejem, Zatopione królestwo oraz dwie adaptacje: Konika Garbuska Piotra 

Jerszowa i Przygody Pana Kleksa Jana Brzechwy. Być może i ten fakt tłumaczy nikłe 

zainteresowanie badaczy tym twórcą. Autorka monografii przypomniała też utwory sceniczne 

dla dorosłych: komedyjkę Jabłko grzechu, wodewil Co komu winna spółdzielnia gminna oraz 

skecze z programów satyrycznych. 

Kompozycja książki jest przejrzysta i uzasadnia intencje Autorki - dać czytelnikowi w 

miarę spójny obraz dramatopisarza i udostępnić, ale i upowszechnić, jego nieznaną 
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twórczość. Obszerna książka, licząca 529 stron, składa się z części badawczej i antologii. 

Część analityczno-interpretatorska obejmuje 194 strony razem z 10 stronicowym aneksem, 

antologia zaś - 318 stron. 

Na część pierwszą zatytułowaną Interpretacje złożyły się trzy uzasadnione 

merytorycznie rozdziały, porządkujące materiał badawczy: Utwory sceniczne dla dorosłych, 

Sztuki teatralne dla dzieci, Utwory oryginalne, Adaptacje. Łączy je sposób podejścia do 

materiału rzeczowego - jednostronność ujęcia tematu, streszczenia, zbyt duża liczba 

przytoczeń (zwłaszcza opinii recenzentów teatralnych, co jest cenne poznawczo, ale 

przysłania głos Autorki opracowania), odwołań do haseł i definicji słownikowych, zwłaszcza 

Słownika terminów literackich i Słownika terminów teatralnych, co skutkuje pominięciem 

ważnych opracowań literaturoznawczych. Rezultatem tego typu podejścia okazuje się brak 

takich terminów, jak „bajka sceniczna" czy „bajka uscenizowana". Autorka też niepotrzebnie 

definiuje pojęcia oczywiste, typu: „postać literacka", „postacie pierwszoplanowe", wymienia 

rodzaje dialogów, nie mając zaufania do kompetencji czytelnika. Omawiając twórczość 

sceniczną dla dzieci, korzysta z opracowania Włodzimierza Proppa Morfologia bajki z 1976 

roku, pomijając wydanie z 2000 roku Nie tylko bajka w tłumaczeniu Danuty Ulickiej. Nie 

powołuje się też na inną, godną uwagi pozycje tegoż autora Historyczne korzenie bajki 

magicznej (2003) w przekładzie Jacka Chmielewskiego, których lektura przyczyniłaby się z 

pewnością do pogłębienia interpretacji. Ponadto razi zbyt mechaniczne przykładanie 

Proppowskiego schematu do utworów Sikiryckiego, które ujawnia niedostatki warsztatowe p. 

dr Muchy. Autorka nie formułuje problemów, materię przedmiotu traktuje zbyt jednostronnie, 

czasem powierzchownie, nie wzbogacając, nie pogłębiając swoich wywodów o konteksty. 

„Snuje" swą opowieść w oderwaniu od tła, tradycji dramaturgii dla dzieci i młodzieży, ale też 

i dla dorosłych. Sprawy nie rozwiązuje końcowy rozdział Utwory sceniczne Sikiryckiego na 

tle tendencji rozwojowych dramaturgii polskiej jego czasów, w którym Autorka skrupulatnie 

wymienia najważniejsze adaptacje teatralne utworów polskich pisarzy (s. 177 - 179). Brakuje 

tu szerszego kontekstu, omówień, tła kulturowego, społecznego, politycznego, ważnych 

pytań. Tradycja nie istnieje w oderwaniu, jest obecna cały czas. Świadomość jej wagi i 

znaczenia powinna towarzyszyć badaczowi na każdym etapie pracy, wtapiać się w naukowy 

wywód. Wtedy możliwe jest wartościowanie, wtedy też stają się zasadne pytania o 

nowatorstwo, stopień oryginalności utworów Sikiryckiego. Tylko poprzez porównanie z 

innymi utworami można uchwycić powtarzalność motywów, ich transformacje, wydobyć 

elementy nowatorskie, zauważyć schematy, stereotypy w konstrukcji postaci. 
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Analizując adaptację Konika Garbuska wykorzystuje swoje rusycysty czne 

wykształcenie, dobrą znajomość literatury rosyjskiej, porównując akt po akcie tekst oryginału 

z jego udramatyzowaną wersją. 

Centralnym ogniwem książki jest podrozdział Sztuki teatralne dla dzieci... , którego 

opracowanie wykazuje wzrost świadomości metodologicznej Habilitantki, która interpretuje 

utwory sceniczne, uwzględniając elementy struktury dzieła literackiego: kreację bohatera, 

konstrukcję czasu i przestrzeni, fabułę, język oraz nawiązuje do istotnych kategorii w 

literaturze dziecięcej - komizmu i folkloru dziecięcego. Tak skonstruowany wywód prowadzi 

ją w stronę wartości poznawczych i wychowawczych. Szkoda tylko, że p. dr Mucha nie 

dopowiada, które z nich tworzone są z myślą o teatrze lalkowym, które zaś dla teatru żywego 

planu. A przecież typ teatru ujawnia się w dramaturgii utworu. 

Zastrzeżenia budzą też redakcje niektórych przypisów. Pomijam kwestie związane z 

literówką w nazwisku Lesława Tatarowskiego (przypis 119 i indeks). Bardziej zasadny 

wydaje się zarzut dotyczący celowości i funkcjonalności niektórych z nich (np. przypisy: 125, 

139, 233, 269). I tak treść przypisu 139 nie została wykorzystana w interpretacji. 

Niepotrzebnie też pojawia się w nim cały opis bibliograficzny książki Joanny Papuzińskiej, 

skoro wcześniej pojawił się w przypisie 115, 125. 

Te mankamenty nie przekreślają wartości poznawczej książki, która wypełnia pustkę 

w tym obszarze badań literaturoznawczych. Pozwoli ona autorom przyszłych syntez 

historycznoliterackich na włączenie do obiegu naukowego skromnego dorobku 

dramaturgicznego tego pisarza. Wraz z artykułem zawierającym bibliografię prac 

Sikiryckiego poprzedzoną krótką biografią pisarza i charakterystyką twórczości stanowi 

kompendium usystematyzowanej wiedzy, bogate materiałowo. Otrzymujemy bowiem 

komplet rzetelnie zebranego materiału bibliograficznego, który pozwoli przyszłym badaczom 

twórczości tego pisarza - historykom literatury, studentom, doktorantom etc. zaoszczędzić 

czas na szukanie i gromadzenie danych o jego życiu i twórczości. 

Trzeci obszar prac dotyczy zapomnianych pisarzy i ich utworów. Jest to zaledwie 

kilka artykułów i 1 książka charakterze popularnonaukowym o wymownym tytule 

Zapomniane lektury... . Te pierwsze mają charakter analityczny, bądź stanowią małe ujęcia 

monograficzne (np. Zofia Urbanowska i jej droga do literatury). Inne mają charakter 

przyczynkarski, co nie umniejsza ich wartości (np. „Cudzoziemiec" (1882) - zapomniany 

debiut powieściowy Zofii Urbanowskiej). 
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Dobrze, że p. dr Mucha odgrzebuje z lamusa zapomniane książki i przypomina 

sylwetki ich twórców. Coraz mniej badaczy sięga po teksty z ubiegłych wieków, z góry 

zakładając, że jest to literatura niewarta zainteresowania i obdarzając ją deprecjonującymi 

epitetami typu: „stara", „niemodna", „zmurszała", „grafomańska"... A przecież ci autorzy, 

jak i ich utwory stanowią pewien ważny fragment naszej kultury, istotny ślad w procesie 

kształtowania się polskiej literatury dla dzieci i młodzieży. Oprócz autorki Księżniczki 

przypomina nazwiska pisarek dziś już zupełnie zapomnianych: Michaliny Chełomońskiej-

Szczepankowskiej, Zofii Chrząszczewskiej oraz nazwiska pozytywistycznych pedagogów, 

nierzadko też parających się literaturą piękną oraz krytyką literacką (Bolesław Prus, Adolf 

Dygasiński, Henryk Sienkiewicz, Zofia Urbanowska, Maria Ilnicka, Cecylia Niewiadomska i 

inni). 

Do szerokiego grona adresatów (nauczycieli, bibliotekarzy, studentów, uczniów, 

edytorów) kierowana jest Jej antologia Zapomniane lektury..., która swym zasięgiem 

chronologicznym obejmuje wiek XIX i początki XX, do 1914 roku. Mimo swego 

popularyzatorskiego charakteru warta jest odnotowania, w tym miejscu recenzji. Pani dr 

Mucha przypomina nazwiska twórców nieobecnych w czytelniczym obiegu, znane jedynie 

znawcom przedmiotu oraz fragmenty ich dzieł. W prezentacji posłużono się przejrzystym 

schematem: biogram, literatura przedmiotu, analiza wybranej powieści, przedruk fragmentu 

wybranego tekstu. Jest to rzecz cenna wydawniczo, gdyż daje możliwość dotarcia do tekstów 

już nie wznawianych, bądź trudno dostępnych. Można ją więc śmiało wykorzystywać w pracy 

badawczej, ale przede wszystkim na zajęciach dydaktycznych ze studentami. 

Kolejny krąg naukowych zainteresowań p. dr Muchy, który skonkretyzowany został w 

książce, to literatura powszechna. Już sam tytuł publikacji ujawnia gatunek i metodę opisu. 

Szkice z literatury powszechnej to przykład umiejętnie skonstruowanej wypowiedzi na temat 

ulubionej lektury. Autorka, odwołując się do znanych tekstów z literatury światowej, 

posługuje się jednym schematem: krótka biografia autora i kilka uwag o tekście. W książce 

nie znajdziemy wnikliwych interpretacji, raczej eseistyczne szkice, ujawniające czytelnicze 

pasje Autorki i jej literackie prefernecje. Do lektury zachęcają przywołane w niej nazwiska 

oraz utwory, np. Augusta Strindberga i jego Spowiedź szaleńca, Knuta Hamsuna Stała się 

zbrodnia w Grenadzie, Dawida Herberta Lawrence Kochanek Lady Chatterłey. Literatura 

rosyjska jest reprezentowana jedynie przez Tarasa Szewczenkę, co zaskakuje zważywszy na 

rusycystyczne wykształcenie Habilitantki. Nie stanowi jednak zarzutu. 
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Na marginesie niejako głównego nurtu zainteresowań p. Doktor mieszczą się 

wypowiedzi obcojęzyczne (Mickiewicz i Goethe, kompozycje Moniuszki do wierszy 

Czeczota, Chopin) i na temat pojedynczych utworów np. Edmunda Niziurskiego i Stanisława 

Marii Sałińskiego, motywu Mazepy w literaturze europejskiej. Ten ostatni mógłby 

zainicjować kolejny obszar badań, nawet komparatystycznych. 

W podsumowaniu tej części recenzji wyrażam pogląd, że w latach 2005 - 2012 

dorobek naukowy uległ poszerzeniu, został zróżnicowany tematycznie, wzbogacony o 

artykuły z zakresu teorii przekładu i literatury powszechnej. Jako szczególnie wartościowe 

prace wyróżniłabym te, które układają się w pewien blok tematyczny/całość pod hasłem 

„zapomniane lektury". Są one po części zapowiedzią rozprawy habilitacyjnej. Analizuje w 

nich p. Doktor jedną książkę, skupiając się na autorze i wartościach. Pomijam ten, który w 

wersji poszerzonej wszedł do książki habilitacyjnej. 

II Rozprawa habilitacyjna 

Rozprawa habilitacyjna Pani dr Muchy zatytułowana Wartości wychowawcze w 

pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży liczy 292 strony ( w tym Bibliografia -

26 stron, tj. 456 pozycji; Aneks - 9 stron; Streszczenie - 3 strony, Indeks - 7 stron). Składa 

się ze Wstępu, 7 merytorycznych rozdziałów i Zakończenia. 

Kolejne rozdziały podejmują następujące zagadnienia: Poglądy pozytywistów na 

wychowanie młodego pokolenia, Wartości pragmatyczne, Wartości patriotyczne, Wartości 

religijne, Wartości poznawcze, Wartości rodzinne, Wartości moralne. 

Problem badawczy został postawiony i przeprowadzony na materiale kilkudziesięciu 

powieści pozytywistycznych dla dzieci i młodzieży. W procesie badawczym jest to 

posunięcie zrozumiałe, gdyż każda mniejsza próba nie pozwoliłaby na sformułowanie 

końcowych wniosków. Większość utworów badanych przez p. dr Muchę ma cele 

pedagogiczne wpisane w tekst. Dlatego, badając je, można opisać system wartości, model 

człowieka, ideały, wzorowy model rodziny. Opisać taki system wartości, który trafi do 

niedorosłego czytelnika. Niestety, nie z winy Autorki, ich autorami byli przeważnie pisarze 

drugorzędni (Niewiadomska, Porawska, Brzeziński, Gębarski, Szaniawska, Prażmowska, 

Chrząszczewska, Okołowiczówna, Ilnicka i inni). Wątpliwa artystyczna jakość materiału 

analitycznego w zderzeniu z postawionym problemem badawczym musi rodzić pytanie o 

celowość zajmowania się tego typu literaturą, z drugiej zaś pokazuje trudności z jakimi 
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musiał zderzyć się Badacz. Trudno pisać o wartościach, nawet wychowawczych, gdy tekst 

grzeszy tendencyjnością i razi artystyczną nieudolnością. Bez względu na przedstawione 

wątpliwości Habilitantka swoją książką otwiera obszar zupełnie nieznany. Przez co praca 

wypełnia pewną lukę w dziejach piśmiennictwa dla młodego odbiorcy, dając Badaczowi pole 

do popisu - pokazania jak owe wartości zostały wtopione w strukturę utworu, jaki był 

mechanizm działania, jakim językiem się posługiwano, pisząc o wartościach dla dziecięcego i 

młodzieżowego czytelnika, jakie zachodziły podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu tych 

wartości w powieściach adresowanych do różnych grup wiekowych, ale też w różnych 

odmianach gatunkowych i wreszcie, jaki wpływ na ich obecność miała płeć autora (w 

większości ich autorkami były kobiety). 

Podstawowym tematem badawczym, a zarazem osiągnięciem Habilitantki jest 

wprowadzenie do dyskusji naukowej tego tematu oraz zaistnienie w obrębie badań nad 

literaturą dla dzieci i młodzieży. Problematyka ta, aczkolwiek już obecna we wcześniejszych 

opracowaniach, o czym świadczą prace Alicji Baluch, Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i 

Bogusława Żurakowskiego, tym razem przyjęła postać całościowej monografii. Książka jest 

więc pierwszym tego typu opracowaniem kompleksowym, z ambicjami systematycznymi; 

mimo pewnych uwag, które przedstawiam poniżej. 

Rozprawa prezentuje rozległy i samodzielny dorobek p. dr Muchy w obszarze polskiej 

pozytywistycznej powieści dla dzieci i młodzieży, co niewątpliwie przy tego typu pracy jest 

wymiernym osiągnięciem badawczym. Wartości wychowawcze, ich znaczenie funkcje 

rozpatruje na tle różnych odmian powieści: obyczajowej, historycznej, podróżniczej. 

Wątpliwość i rozterkę może budzić pewien schematyzm wynikający z przyjętej typologii 

wartości, którą Autorka uzasadnia we wstępie, powołując się - i słusznie - na argumenty 

natury pedagogicznej. Są one czytelne i można się zgodzić z tokiem myślenia Autorki. Tym 

bardziej, że w pedagogice wartością jest to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla 

jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami 

i stanowi jednocześnie cel i sens dążeń ludzkich. Wartość ukierunkowuje i wspomaga dziecko 

w kształtowaniu jego stosunku do świata, rozumienia praw i powinności względem 

najbliższych, ojczyzny etc. Sama wartość raz jest celem, innym razem stanowi kryterium 

wyborów celów życiowych, ale też może być motorem działania, co widać w 

pozytywistycznych powieściach dla młodego czytelnika. Brakuje mi - co może być sądem 

subiektywnym - szerszego rozwinięcia problematyki relatywizmu wartości w 

pozytywistycznym systemie edukacji i wychowania, przede wszystkim przywołania innych 
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klasyfikacji wartości, bardziej czytelnych, jednoznacznych, np. M. Schelera czy N. 

Hartmanna, które pozwoliłyby uniknąć obserwowanego w książce nakładania się wartości, 

przenikania z jednej grupy do drugiej. Ponadto zabrakło jasno wyartykułowanych 

argumentów uzasadniających przyjęcie przez Autorkę dla potrzeb tej pracy klasyfikacji 

Ryszarda Jedlińskiego i Kazimierza Deneka i ich niewielkie zmodyfikowanie, wreszcie 

szerszego kulturowego, społecznego, filozoficznego i psychologicznego tła, koncepcji 

estetycznych i filozoficznych. Oczekiwałabym czytelniejszego zaznaczenia, wręcz nazwania 

poszczególnych „składowych" wartości wchodzących w obręb tych stanowiących tytuły 

rozdziałów. Większa precyzja językowa pozwoliłaby uniknąć pewnych powtórzeń, które są 

czystą konsekwencją wszelkich podziałów - z jednej strony prowadzą do schematyzacji, 

wnoszą element uproszczenia, z drugiej - porządkują materiał. Brakuje mi tu wyraźnego 

stanowiska Autorki, jak ona rozumie wartości wychowawcze, które są najistotniejsze z 

punktu kształtowania osobowości młodego człowieka, zderzenia pozytywistycznej 

perspektywy z dzisiejszym spojrzeniem, związków i korelacji z literaturą wcześniejszą i 

późniejszą. Jak w niej funkcjonują owe wartości. 

Nie zgadzam się też z tezą Autorki dotyczącej trudności w ustaleniu górnej granicy 

pozytywizmu. W tego typu pracy nie jest ona tak ważna. Liczy się obecność w utworze 

pozytywistycznej tendencji, zachowania podobnej poetyki itp. Kłopoty z czytelniczym 

adresem, zamieszanie wokół gatunków, błędne ich nazywanie przez autorów, którzy nie są 

teoretykami literatury też wydaje się sprawą drugorzędną, aczkolwiek dobrze, że Autorka 

opracowania monograficznego je zauważa i się do nich odnosi. 

Nie wszystkie też sądy i opinie p. Dr Muchy są dla mnie przekonujące. Zwłaszcza ta 

dotycząca potrzeby wznawiania tych powieści obecnie i uzupełniania nimi kanonu lektur 

szkolnych (s. 88). 

Za dużo też w pracy streszczeń, choć rozumiem intencję Autorki - chęć zapoznania 

czytelnika z powieściami nieznanymi, nie funkcjonującymi w czytelniczym obiegu. Dobrze, 

że odnoszą się do omawianego problemu, stanowią fragment fabuły, epizod z życia bohatera. 

W analizie chętniej widziałabym strukturalistyczne podejście. Jeśli mowa o bohaterze, to 

brakuje mi tu typizacji postaw, odniesień do tradycji i współczesności. Stwierdzenie o 

żywotność pewnych fabularnych schematów - istotne badawczo - nie zostało poparte 

konkretnymi przykładami (s. 84). 
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Konstrukcja pracy jest prawidłowa i przejrzysta. Autorka odwołuje się do bogatej 

literatury przedmiotu, może za często do haseł słownikowych. Odrębnie należy wspomnieć o 

dużej liczbie przytoczeń, które stanowią materiał ilustracyjny lub porównawczy do 

formułowanych konstatacji. Czasami wydają się zbyteczne, zwłaszcza gdy przysłaniają lub 

zastępują ocenę Autorki. 

Rozdział I „Poglądy pozytywistów na wychowanie młodego pokolenia" - prawidłowo 

osadzony w kompozycji książki i merytorycznie uzasadniony, mimo odtwórczego charakteru, 

przynosi niezbędne informacje pozwalające lepiej zrozumieć ówczesną literaturę do młodego 

odbiorcy, zwłaszcza przyświecające ich autorom intencje. Swoją wypowiedź Habilitantka 

skonstruowała w oparciu o bogaty materiał źródłowy - artykuły publicystyczne, wystąpienia 

publiczne, wypowiedzi i głosy rozproszone w różnych zbiorach, broszurach, czasopismach, 

do którego dotarła, zebrała i uporządkowała, udowadniając, że polska literatura 

pozytywistyczna, w tym i ta adresowana do młodego czytelnika, aktywnie włączyła się w 

głoszony przez pozytywistów program pracy organicznej i pracy u podstaw. Autorka 

rekonstruuje poglądy pedagogiczne ówczesnych pisarzy i pedagogów, dokonuje przeglądu 

stanowisk najpopularniejszych z nich: Henryka Wernica, zasłużonego pioniera polskiej 

literatury pedagogicznej, autora podręczników szkolnych, Walerii Marrene-Morzkowskiej, 

Adolfa Dygasińskiego, Bolesława Prusa, Piotra Chmielowskiego, Aleksandra 

Świętochowskiego, porządkuje ważne kwestie pedagogiczne. W zakończeniu dokonuje 

syntezy, wypunktowując najważniejsze idee, co nadaje wypowiedzi zwartości i 

funkcjonalności. Warte odnotowania są też próby nawiązywania do współczesności, 

poszukiwania ciągłości, a nawet i zbieżności myśli pedagogów dawnych i dzisiejszych. 

W rozdziale II poświęconym wartościom pragmatycznym Autorka skupia uwagę 

głównie na pracy i jej pochodnej - pracowitości, w dalszej kolejności na talencie, zaradności i 

sprycie, powołując się na prace M. Łobockiego i K. Deneka, nie komentując 

problematyczności chociażby ostatniej z wymienionych i nie szukając dlań uzasadnienia w 

literaturze dziecięcej, chociażby bajkowej. Realizując metodologiczny zamysł ukazania 

żywotności tych wartości w pozytywizmie, programowo głoszącym hasła pracy organicznej i 

pracy u podstaw, analizuje wiele motywów ( w tym nauki), obrazów codziennego życia, 

zwłaszcza bohaterów i ich postawy. Wydobywa użyteczny wymiar pracy (ogrodnictwo, 

pszczelarstwo, hodowla jedwabników). Motyw ten znajdzie żywą kontynuację w 

międzywojennych ideałach wychowawczych oraz międzywojennej powieści, o czym Autorka 

nie wspomina. Pozwolę sobie na subiektywną uwagę. Większość tych tendencyjnych 
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utworów powielała językowe i tematyczne schematy i jeśli zasługuje na uwagę 

literaturoznawcy, to przede wszystkim jako świadectwo epigonizmu. Słusznie zatem Autorka 

skupia uwagę nie na wątpliwych walorach literackich a na wychowawczych. Odwołuje się do 

pozytywistycznej klasyki np. powieści Zofii Urbanowskiej: Księżniczka, Gucio zaczarowany, 

Adolfa Dygasińskiego Przygody młodzieńca, czyli Robinson polski dla młodzieży, którym 

poświęca więcej miejsca aniżeli utworom pisarzy drugorzędnych (np. Marii Julii Zaleskiej, 

Teresy Prażmowskiej, Bronisławy Porawskiej, Fryderyki Lazarusówny). W ramach 

przyjętego założenia metodologicznego, które w rezultacie umożliwia Autorce uzasadnienie 

tezy, iż z punktu widzenia pozytywistycznych ideałów wychowawczych, ważna jest wartość 

pragmatyczna, a w jej obrębie zwłaszcza praca, takie postępowanie jest uzasadnione i 

badawczo inspirujące. Pozwoliło, by powieściowa ramota stanowiła jedynie 

egzemplifikacyjne uzupełnienie, wzmocnienie konkluzji. Ale może warto było wspomnieć -

choćby w przypisie - o powtarzalności tytułów: „Słoneczko", „Jutro" i wymienić obok 

Chrząszczewskiej i Żmijewskiej nazwiska Marii Buyno-Arctowej i Zofii Żurakowskiej. 

W rozdziale III porusza Autorka problematykę wartości patriotycznych, jakże mocno 

akcentowanych i stale obecnych w polskiej literaturze, zwłaszcza czasów zaboru. 

Świadomość wagi tego zagadnienia wymagała szczególnej ostrożności, precyzyjnego 

określenia, wartości składowych „patriotyzmu", co Autorka uwzględniła, ale też własnego ich 

rozumienia. I tego ostatniego zabrakło w wywodzie podobnie jak analizy semantycznej 

tytułów. Na plus trzeba zapisać Autorce wszystkie odwołania do literatury, tradycji, 

powoływanie się przy fabułach z naszej przeszłości na źródła historyczne i końcową syntezę. 

Rozdział IV - „Wartości religijne" wpisuje się w temat badawczy, który dopiero od 

niedawna gości w opracowaniach dotyczących literatury dla dzieci, o czym świadczy śladowa 

ilość prac, a te ważniejsze znalazły miejsce w dwóch opublikowanych tomach Dzieciństwo i 

sacrum pod redakcją Joanny Papuzińskiej. W powieściach pozytywistycznych śledzi p. dr 

Mucha wszelkie przejawy religijności, koncentrując się na wartościach religijnych, znaczeniu 

i roli wielowiekowej tradycji religijnej w wychowaniu młodego pokolenia zrodzonego w 

niewoli oraz w scalaniu społeczeństwa w warunkach niewoli narodowej. Tym samym 

udowodniła naszą literacką specyfikę - cząstkową autonomiczność w odniesieniu do 

lansowanych wzorców zachodnich. Na literackich przykładach ukazuje mechanizmy 

kształtowania dziecięcych postaw, uwrażliwiania na dobro, otwarcia na świat wartości. 

Dokonuje tego za pośrednictwem analizy elementów świata przedstawionego oraz 

ukształtowania stylistycznego. Najwięcej miejsca poświęca kreacji bohaterów, motywacji 
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działań, również w sferze psychologicznej. Nie zapomina o obecnych w powieściach 

kontekstach religijnych: liczne przytoczenia pieśni, modlitw, nawiązania do Biblii, obyczaje i 

zwyczaje religijne, pielgrzymka do Częstochowy, tworzących ich specyficzny i pełen 

majestatycznej powagi klimat; ani też o współwystępowaniu i przenikaniu wątków 

patriotycznych i religijnych. 

Rozdział V Autorka poświęca wartościom poznawczym, wysuwając na plan pierwszy 

wiedzę i edukację, zgodnie z założeniami pozytywizmu, dalej mądrość, refleksyjność i 

prawdę, egzemplifikując tezy w oparciu o powieści historyczne, społeczno-obyczajowe, 

krajoznawcze, podróżnicze i przyrodnicze oraz fantastyczne. Dostarczając młodzieży szkolnej 

informacji z różnych dziedzin nauki, zaspakajały ich tęsknotę za egzotycznymi miejscami, 

nieznanymi lądami i przygodą. 

W rozdziale VI - Wartości rodzinne p. dr Mucha podkreśla szczególną rolę domu 

rodzinnego w wychowaniu i kształtowaniu charakteru i osobowości dziecka, przywołując 

topos szczęśliwej rodziny i dzieciństwa, topos kochającej matki i dobrego ojca, dobrej 

macochy, wątek sierot i jedynaczek, bezdomnych dzieci, niepełnej rodziny, z którymi 

korespondowały wątki filantropijne i dobroczynne. Tak sproblematyzowany materiał domagał 

się zdania komentarza na temat współczesnych realizacji tych motywów. 

Ostatni rozdział rozprawy - najtrudniejszy z powodu nakładania się wartości 

poprzednio już wspominanych - odnosi się do wartości moralnych, bardzo ważnych w 

rozwoju i wychowaniu dziecka, kształtowaniu jego charakteru i postaw w dalszym życiu. 

Autorka skupia się na tych najważniejszych (preferowanych głównie w powieściach 

piszących kobiet, przeważnie nauczycielek): pracowitość, godność, bohaterstwo, przyjaźń, 

honor, odpowiedzialność, uczciwość, godność, miłość, sprawiedliwość, skromność, 

szczerość, wierność, dobroć i lojalność jak i tych oczywistych wynikających z roli dziecka: 

posłuszeństwo, szacunek i miłość do rodziców. 

Zakończenie i zarysowane w nim nowe perspektywy badawcze z zakresu historii 

wychowania i literaturoznawstwa świadczą, że p. dr Mucha nadal będzie rozwijać swoje pasje 

naukowe zainicjowane w rozprawie. 

III Inny dorobek 

W okresie podoktorskim poza dorobkiem naukowym w postaci publikacji p. dr Mucha 

popularyzowała naukę w kraju, jak i za granicą (wykłady, odczyty i gawędy). Większość z 

14 



nich została oparta na jej dotychczasowych publikacjach naukowych. Ponadto informuje o 

swoim udziale w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych, w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism oraz innych 

periodyków, współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi, współpracy z instytucjami 

zagranicznymi, stażach w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub 

akademickich, prowadzonych warsztatach kreatywnego pisania, o dorobku i doświadczeniu 

dydaktycznym, wykonanych ekspertyzach lub innych opracowań na zamówienie, 

otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach. 

IV Podsumowanie i konkluzja 

Prace, które składają się na opiniowany dorobek, mają autentyczną wartość 

poznawczą i dydaktyczną, przy czym niektóre z nich - zwłaszcza o Kusek, Sikiryckim i 

dawnych lekturach - znacznie poszerzają wiedzę na temat twórczości tych pisarzy. 

Wieńcząca dorobek książka Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla 

dzieci i młodzieży, przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna, przynosi informacje o 

nieznanych, zapomnianych pisarzach i ich dziełach oraz tych, którzy na stałe wpisali się w 

obraz omawianej epoki. Stanowi plon żmudnych kwerend bibliotecznych. Autorka 

zgromadziła na tyle obszerny materiał, że już on sam jest znaczącą wartością, pozwalając 

sądzić, że cechuje Ją dążność do naukowej skrupulatności. Jest świadectwem rozległej wiedzy 

historycznoliterackiej Autorki i odwagi w podejmowaniu nowych i trudnych wyzwań 

badawczych. Stanowi twórczą kontynuację problematyki podjętej kiedyś na innym materiale 

przez Alicję Baluch, Marię Kwiatkowską-Ratajczak, Bolesława Hadaczka, Bogusława 

Żurakowskiego, Gertrudę Skotnicką. Jej podstawową zasługą jest podjęcie i wprowadzenie 

do dyskusji naukowej systematycznego podejścia do zagadnienia wartości w twórczości dla 

dzieci, które w przyszłości należałby kontynuować w odniesieniu do innych epok. Wartość 

dokonanych ustaleń polega m.in. na tym, że dokonane one zostały niejako z zewnątrz, z 

punktu widzenia ogólnych wartości. Praca pomoże przyszłym badaczom w rozwijaniu 

tematu. Stąd przedstawione wyżej uwagi krytyczne nie mogą przysłonić merytorycznej 

wartości rozprawy habilitacyjnej i pozostałego dorobku naukowego Pani Dr Danuty Muchy. 

Uważam zatem, że przedstawiona rozprawa stanowi wartościowy wkład Autorki w 

rozwój literatury dziecięcej, podobnie jak pozostały „podoktorski" dorobek naukowy. 

Po lekturze tekstów Pani Dr Danuty Muchy i po zapoznaniu się z Jej działalnością 

dydaktyczną, organizatorską, popularyzatorską, wnioskuję do Komisji Habilitacyjnej, a za Jej 
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pośrednictwem, do Wysokiej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego o 

nadanie Pani dr Danucie Musze stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie 

literaturoznawstwa. 

Igii, ил Ol 

16 


