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RECENZJA DOROBKU NAUKOWEGO I ROZPRAWY 
HABILITACYJNEJ DR DANUTY MUCHY 

Dorobek Pani doktor Danuty Muchy, w którym szczególne miejsce zajmuje książka 

Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży, może 

stanowić podstawę do przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego. Zanim przejdę do oceny 

wymienionej rozprawy, dokonam przeglądu książek składających się na obszerny i 

różnorodny dorobek autorki. 

Książka Danuta Wawiłow (1942-1999). Życie i twórczość (Piotrków Trybunalski 

2005) jest poprawioną wersją rozprawy doktorskiej. Bardzo ciekawa biografia pisarki została 

ukazana pieczołowicie, choć nie bez luk i błędów metodologicznych, została bowiem oparta 

przede wszystkim na deklaracjach samej Wawiłow. Kompozycja tej książki nie budzi 

zastrzeżeń, klucz genologiczny został w niej zastosowany konsekwentnie. Obiekcje wywołują 

jedynie partia końcowe. Podsumowanie bowiem to przegląd literatury przedmiotu, co trudno 

uznać za rozwiązanie fortunne. A jedno z finalnych zdań („Twórczość literacka Danuty 

Wawiłow nie doczekała się dotąd obszerniejszych opracowań") brzmi dość zabawnie jako 

zwieńczenie niemal dwustustronicowej książki. Innych wniosków zabrakło. 

Druga warta odnotowania pozycja książkowa to Pozaprogramowe formy kultury 

literackiej studentów polonistyki. Na przykładzie Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim (Piotrków Trybunalski 2006). W pierwszym rozdziale przedstawiła Danuta 

Mucha badania czytelnictwa przeprowadzone wśród słuchaczy wymienionej uczelni. Mam 

wątpliwości co do zastosowanej tu metodologii. Badania zostały przeprowadzone na 162 

osobach z IV roku filologii polskiej AŚ. Wyniki liczbowe są, w moim przekonaniu, niezbyt 

miarodajne, trudno oczekiwać szczerości czy rzetelności od studentów wypełniających 

anonimowe ankiety. Przyznam szczerze, że sam miałbym kłopot z odpowiedzią na pytanie, 

czy czytam 13-24, czy też 25-50 książek „pozaprogramowych" rocznie. A do tego dochodzi 



jeszcze podział na gatunki, odmiany i typy. Nikt z ludzi książkowych na pytania tak 

szczegółowe nie byłby w stanie odpowiedzieć bez sięgania po dziennik lektur (a któż z nas 

prowadzi je solidnie...). Ośmielę się stwierdzić, że dane zawarte w tej części książki są 

niewiarygodne. Proszę wybaczyć, ale skoro student polonistyki przyznaje się bez żenady (a 

może dla żartu), że czyta regularnie „pisma dla panów", to trudno mi uwierzyć, że 

sprawozdanie ze swoich lektur książkowych (o ile takowa czynność w ogóle miała miejsce) 

traktuje poważnie. O niemiarodajności tych wyników świadczą one same: skoro 22 % 

badanych nie potrafi wskazać tytułów rzekomo przeczytanych przez siebie książek, to całe 

badanie może pomóc w określeniu poziomu hipokryzji, lecz nie czytelnictwa. Ciekawsze są 

zawarte w tej książce fragmenty dotyczące twórczego pisania studentów, a także form 

teatralnych. Oba rodzaje aktywności niewątpliwie wzbogacają dydaktykę akademicką. Druga 

cześć (stanowiąca mniej więcej połowę objętości książki) to wybór literackich tekstów 

studenckich, których, z oczywistych względów, komentować nie będę. 

Obszernym rozdziałem dokonań Danuty Muchy są jej prace popularnonaukowe. 

Wśród nich zbiór wymienię na początek Szkice z literatury powszechnej (Łódź 2008). 

Niestety - w większości są to pospieszne, kilkustronicowe przeglądy, bez większych walorów 

poznawczych. Rzetelnością odznacza się jedynie esej Rosyjska poezja barokowa w 

przekładzie Tadeusza Chrościelewskiego. Ciekawy jest także szkic o Miguelu Angelu 

Asturiasie, gwatemalskim pisarzu, laureacie literackiej nagrody Nobla. Poza tymi wyjątkami 

w książce brakuje obszerniejszych interpretacji, trudno też mówić o pomyśle 

kompozycyjnym. 

Pozytywnie oceniam natomiast obszerną książkę pt. Twórczość sceniczna Igora 

Sikiryckiego. Twórczość tego literata, w przeszłości wpływowego i popularnego, dziś 

pozostaje martwą częścią dziedzictwa literackiego. Rozprawa Danuty Muchy tłumaczy 

poniekąd te dzieje twórczość. Autorka rozpoczęła od uwag o komedii Jabłko grzechu, 

streściła ją i ukazała związki z socrealizmem. Komedia przedstawiona została jako krytyka 

przedwojennej moralności mieszczańskiej, a także - jako apologia nowych porządków. 

Poprzez analogie z Gogole ciekawie przedstawiła Mucha wodewil Co komu winna 

spółdzielnia gminna. Szerzej omówiła, znacznie bardziej interesujące, sztuki Sikiryckiego dla 

dzieci, kładąc nacisk na kwestię kreacji bohaterów, a także obecność wartości poznawczych i 

wychowawczych. Wielostronnie ukazane zostały sposoby realizowania funkcji dydaktycznej. 

Monografia daje w sumie dość surową ocenę twórczości Sikiryckiego, wobec której 

przekonująco autorka wysuwa zarzut braku oryginalności. Uwagi interpretacyjne uzupełnia 

obszerna część antologijna z utworami scenicznymi pisarza. 



Korzyść poznawczą przynosi także lektura książki „Fruną do was Pegazem". Nad 

wierszami Karoliny Kusek dla dzieci (Łódź 2010). Wartość tej pozycji podniosłoby 

przemyślenie kompozycji. Tytułu dwóch pierwszych rozdziałów - W kręgu poetyckiej 

twórczości Karoliny Kusek i Z zagadnień poetyki Karoliny Kusek - nasuwają skojarzenia z 

anachronicznym podziałem na treść i formę. Po tych dwóch następuje część trzecia: W kręgu 

opinii krytyków i badaczy literatury. Czy kwestia recepcji w istocie powinna być 

rozpatrywana w tym miejscu książki? Czy jest zagadnieniem domagającym się 

samodzielnego ujęcia w formie rozdziału, czy raczej winna być podporządkowana 

interpretacjom utworów i w ten sposób sfunkcjonalizo wania? Najciekawszy rozdział (Wśród 

toposów Karoliny Kusek), w zasadzie zawierający pomysł na monografię, znalazł się na 

końcu. Niestety - lapidarność staje się wadą tej części wywodu autorki. Jeśli cześć 

poświęcona problematyce domu jest dość rzetelna i przynosi szereg niezwykle interesujących 

przykładów, to już sześć stron o problematyce czasu bardzo rozczarowuje, zwłaszcza, że 

przytoczone cytaty przekonują, iż motywy temporalne Kusek ujmuje w sposób oryginalny. 

Szczegółowa biografia i wywiad Danuty Muchy z poetą uzupełniają tę pożyteczną książkę. 

Pora przejść do uwag o książce wskazanej jako rozprawa habilitacyjna: Wartości 

wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży (Łódź 2012). Już samo 

wybicie w tytule terminu pozytywizm wzbudza szereg wątpliwości. Danuta Mucha analizuje 

szereg powieści autorów, którzy nigdy nie zgłaszali akcesu do „warszawskich postępowców" 

i niewiele mieli wspólnego z filozofią, metodologią i ideologią pozytywistyczną. Więcej -

byli często bliscy kręgom konserwatywnym, nierzadko pochodzili z rodzin ziemiańskich i 

stawali się apologetami kultury tego kręgu społecznego. Czy Władysława Izdebska z 

Rogozińskich była pozytywistką? Czy był nim Wiktor Gomulicki? Albo Zofia Urbanowska? 

A Walery Przyborowski? A Zofia Rogoszówna? Krótko mówiąc, tytuł rozprawy Anny 

Muchy może stać się przyczyną podstawowych nieporozumień. Znacznie lepszy byłby, w 

moim przekonaniu, tytuł odnoszący się wyłącznie do chronologii. Takie ujęcie pozwoliłoby 

także w oczywistszy sposób zwracać uwagę na inne - poza myślą pozytywistyczną - źródła 

inspiracji twórczości dla dzieci i młodzieży. Na marginesie zauważę, że w książce tej w ogóle 

nie pojawia się termin, który mógłby być tutaj przydatny, mianowicie biedermajer. 

Pierwsza część rozprawy zawiera omówienie poglądów pedagogicznych autorów 

tworzących w omawianych okresie. Zestaw przywoływanych nazwisk budzi zrazu większych 

wątpliwości, jednak po namyśle trudno oprzeć się pokusie uzupełnień. Anna Mucha wybrała 

Henryka Wernica, ociemniałego pedagoga i publicystę, Walerię Marrene-Morzkowską, 

Adolfa Dygasińskiego, Bolesława Prusa, Piotra Chmielowskiego, Aleksandra 



Świętochowskiego. A dlaczego pominięty został Henryk Sienkiewicz, z jakie powodu 

przemilczana Eliza Orzeszkowa? Oboje przecież bardzo byli zainteresowani problematyką 

pedagogiczną. W przypadku Aleksandra Głowackiego z wielu wzmianek o wychowaniu, 

jakie można znaleźć w jego kronikach, kilka zostało wskazanych. Obszerniej natomiast 

napisała autorka o Najogólniejszych ideałach życiowych. Przypomnę, że szkic ten ukazał się 

w „Kurierze Codziennym" w 1897 г., a wydanie osobne (co sama autorka nawiasowo notuje) 

opublikowano w 1901 r. Wyrażone w tym fundamentalnym szkicu stanowisko autora Lalki 

nie mogło więc wpłynąć na poglądy innych pisarzy w okresie pozytywizmu. W tej i w innych 

podstawowych kwestiach stanowisko pisarza ewoluowało, te zmiany w czasie nie zostały, 

niestety, przez Danutę Muchę zasygnalizowane. W przypadku Prusa (i innych autorów jemu 

współczesnych) zdawkowe, kilkustronicowe studium dotyczące tak ważnego tematu -

wartości wychowawczych oraz celów i zasad edukacji - nie mogło przynieść poznawczo 

satysfakcjonującego rezultatu. Zasadność wyróżnienia tego pierwszego rozdziału budzi 

wątpliwości także dlatego, że przytoczone podglądy wymienionych autorów bardzo rzadko są 

przywoływane w następnych rozdziałach pracy. 

Następną kwestią, która wzbudza zastrzeżenia, jest klasyfikacja wartości zastosowana 

przez autorkę. Wymienia ona wartości pragmatyczne, patriotyczne, religijne, poznawcze, 

rodzinne i moralne. Odnoszą się one do rozmaitych porządków, wchodzą ze sobą w 

skomplikowane relacje, niejako anektują swoje terytoria, a tej złożoności autorka nie 

komentuje. Przyznam, że zabrakło mi przy tych wstępnych rozpoznaniach poważniejszego 

namysłu nad problematyką aksjologiczną. W przypisie autorka wymieniła szereg ważnych 

stanowisk, nierzadko wobec siebie polemicznych, ale zrezygnowała z ich gruntowniej szego 

przedstawienia. Największy pożytek w późniejszych interpretacjach przenosi wyróżnienie 

pierwszej kategorii (na którą „składa się praca, talent, zaradność i spryt"), zwłaszcza pracy 

ludzkiej rozumianej w duchu utylitaryzmu i solidaryzmu. 

Podkreślić wypada, że, pisząc o wartościach pragmatycznych, autorka niezwykle 

trafnie dobrała przykłady i zręcznie zrekonstruowała fabuły. Wydobyła z zapomnienia i 

omówiła szerzej bardzo interesującą powieść Cecylii Niewiadomskiej pt. Odrodzona (1896), 

która „wpisuje się w krąg książek o potrzebie rozumienia ludzi niepełnosprawnych oraz tych, 

którzy się z nimi stykają". Wątpliwości wzbudzić mogą jedynie finalne wnioski tego 

rozdziału. Autorka słusznie zauważa, że nurt utylitarny (czyli - w tym przypadku -

wychowanie do użytecznej pracy) miał w obiegu dziecięcym i młodzieżowym dłuższy żywot 

niż w literaturze dla dorosłych, i dodaje: „W tym czasie tendencyjna powieść dla młodego 

pokolenia dopiero rozpoczynała swoją egzystencję, trwającą przynajmniej jeszcze jedną 



dekadę w XX wieku". Zastanawiam się, czy dr Danuta Mucha rozumie pojęcie tendencyjność 

jako określające poetykę powieści. Jeśli tak - to i w analizach autorki rozprawy, i w samych 

powieściach znajduję szereg dowodów na to, że nie mamy do czynienia z powielaniem 

tendencyjnych schematów, ani też z mechanicznym udowadnianiem tez apriorycznie 

podjętych, bohaterowie nie są stereotypowi, a powieści nie grzeszą obfitością odautorskich 

komentarzy. W moim przekonaniu tendencja utylitarna i ideały organiczne nie muszą łączyć 

się (i w wielu przywoływanych tu powieściach nie łączą się) z poetyką tendencyjną. 

Na drugim miejscu Danuta Mucha omówiła powieści odnoszące się do wartości 

patriotycznych. W tym rozdziale najwięcej miejsca zajmują, co zrozumiałe, uwagi o 

powieściach historycznych. Autorka odnalazła też ciekawe przykłady języka ezopowego w 

utworach związanych z powstaniem styczniowym. Słusznie podkreślone zostały walory 

znakomitej pod wieloma względami twórczości Zofii Urbankowskiej. Także rola Trylogii 

Henryka Sienkiewicza została celnie odnotowana. Szkoda jednak, że autorka nie podjęła 

dwóch kwestii: czy cykl Sienkiewicza był utworem adresowanym zarówno dla dorosłego, jak 

i młodego czytelnika? Czy świadectwa recepcji, w tym głosy krytyków, świadczą o 

wychowawczej roli tego dzieła? I sprawa druga: jak ma się wobec oryginału przeróbka 

Władysława Grzymałowskiego? Jakie treści wychowawcze eksponuje jej autor? 

Podwójność adresata powieści historycznych jest kwestią ważną także przy analizie 

powieści Walerego Przyborowskiego. Tej sprawy nie można ominąć, używając formuł 

trudnych do zweryfikowania, takich jak: „Jednakże uwagę młodocianego czytelnika skupiał 

główny bohater - dziesięcioletni Janek" (bohater powieści Bitwa pod Raszynem). Przecież w 

wielu utworach z epoki sięgano po młodego bohatera i nie określało to bynajmniej adresata 

(niech wystarczy przykład Omyłki Bolesław Prusa). 

W rozdziale poświęconym wartościom religijnym zwraca uwagę passus poświęcony 

twórczości Seweryny Duchińskiej, ciekawe wnioski zawarte są także we fragmencie 

poświęconym Adolfowi Dygasińskiemu jako autorowi Beldonka. 

W części o wartościach poznawczych zagadnieniami szczegółowymi są: wiedza, 

mądrość i refleksyjność. Nie jestem pewien, czy to odpowiednie miejsce dla powieści 

historycznych (nota bene, wzmiankowana przez Muchę książka O szarej godzinie Zuzanny 

Morawskiej, nie jest powieścią, lecz popularną syntezą). Także omówienie przez autorkę 

rozprawy zwrotu ku „tematyce współczesnej, wzbogacającej wiedzę młodocianych 

czytelników o nowe doświadczenia" przekonuje, że użycie kategorii „wartości poznawcze" 

nie było zbyt fortunne. Przecież dzięki każdej powieści (i historycznej, i współczesnej) 

„młodociany czytelnik" mógł „wzbogacić swoją wiedzę". Zbyt to ogólna formuła. Po raz 



kolejny w tym rozdziale omówiona została powieściowa twórczość Zofii Bukowieckiej - w 

tym Historia o Janku górniku i Historia o Antku rolniku, szeroko relacjonowane w rozdziale 

o wartościach pragmatycznych. Irytujących powtórzeń jest w tej części więcej, np. czytam, że 

Waleria Marrene-Morzkowska była „córką spolonizowanego Francusa, oficera 

napoleońskiego". O tym zaś dowiedziałem się już na stronie 27 książki Danuty Muchy, a 

zresztą - czy to informacja, która cokolwiek dodaje do interpretacji powieści? Za słuszną 

uznaję decyzję, by w tym właśnie rozdziale szeroko omówić książki o szkole i nauczaniu. 

W części poświęconej wartościom rodzinnym pomysłem szczęśliwym jest 

prześledzenie toposów i typów bohaterów (topos dobrego ojca, macocha, sieroty). To bez 

wątpienia najbardziej spójny rozdział pracy. 

Za to ostatni fragment zdecydowanie rozczarowuje, czytelnik ma bowiem przed sobą 

przedziwny worek „wartości moralnych". Czyżby poprzednio omówione były „niemoralne"? 

Na koniec poruszyła więc autorka rozmaite kwestie, z dobroczynnością na czele. 

Obszerny aneks w postaci chronologicznego wykazu pozytywistycznych powieści dla 

dzieci i młodzieży stanowi bardzo cenne uzupełnienie uwag interpretacyjnych. 

Z obowiązku recenzenckiego pozwolę sobie jeszcze na dwie uwagi. Zrozumiały opór 

prusologa wzbudza teza, że w „naszych czasach mało się mówi i pisze o poglądach autora 

Lalki kształtujących ideologię pozytywizmu warszawskiego" (35). Doprawdy, chyba nie ma 

dziś dziewiętnastowiecznego autora częściej niż Prus komentowanego. Nazywanie przez 

habilitantkę powieści W pustyni i w puszczy robinsonadą jest nieporozumieniem. Nie mamy 

przecież do czynienia z podróżą samotną. Zresztą dwa akapity poświęcone tej powieści, 

bardzo zdawkowe, nie mogą sprawić satysfakcji. 

Podsumowując: książka ma wady i zalety studium pionierskiego. Podkreślam z całą 

mocą, że Danuta Mucha przywraca polskiej historii szereg dzieł zapomnianych, a nierzadko 

bardzo wartościowych. Zapewne część z nim mogłaby być dzisiaj wznowiona czy też 

zekranizowana. Szerokie kwerendy, oryginalność dokonywanych wyborów, formułowanie 

zagadnień wartych rozwinięcia w studiach szczegółowych - to największe zalety tej pracy. 

Bez lektury tego opracowania nie będzie mógł obyć się żaden badacz zagadnienia. Mamy 

więc do czynienia z oryginalnym i ważnym dla polskiej humanistyki dokonaniem 

badawczym. 

Książka Danuty Muchy każe też postawić pytania o kondycję współczesnej polskiej 

literatury dla dzieci i młodzieży oraz realizowane przez nią funkcje. 

Wypada recenzentowi wspomnieć także o osiągnięciach dydaktycznych habilitantki. Z 

zainteresowaniem zapoznałem się z metodami pracy literackiej ze studentami Filii Akademii 



Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, których dokumentację zawiera książka 

Pozaprogramowe formy kultury literackiej studentów polonistyki. Niewątpliwie jest dr Mucha 

nietuzinkowym nauczycielem akademickim. 

Sprawowanie funkcji redaktora naczelnego pisma „Studia Słowianoznawcze" dowodzi 

talentów organizacyjnych i pracowitości. Nie brakuje też potwierdzeń, jakże ważnej, 

działalności popularyzatorskiej Danuty Muchy. Osobną- wartościową, jednak niepodlegającą 

ocenie recenzenta - częścią jej dorobku jest oryginalna twórczość literacka. 

Biorąc pod uwagę rozległość zainteresowań i poziom prac naukowych dr Danuty 

Muchy, nie mam wątpliwości, iż istnieją podstawy, by mogła przystąpić do kolejnych etapów 

postępowania habilitacyjnego. 


