
Załącznik nr 2.

AUTOREFERAT

1. Imię i Nazwisko

Stanisław Dłuski

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i 
roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

Jestem absolwentem filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. W 1988 obroniłem 

pracę magisterską pt. Katastroficzny wymiar poezji Władysława Sebyły, napisana pod 

kierunkiem prof. Zbigniewa Andresa. Pracę doktorską pt. Problematyka egzystencjalna i 

metafizyczna w poezji Anny Kamieńskiej, napisałem również pod kierunkiem prof. Zbigniewa 

Andresa, a jej recenzentami byli: prof. Andrzej Sulikowski oraz prof. Adam Kulawik, 

obroniłem ją w 1997 roku, została opublikowana w wersji skróconej jako Egzystencja i 

metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, recenzja wydawnicza: prof. Aleksander Fiut 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002).

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych.

W latach 1988-2001 pracowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej najpierw jako asystent, 

później, od 1998 roku jako adiunkt. Od 2001 roku pracowałem w Instytucie Filologii Polskiej 

w Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku adiunkta, obecnie jako starszy wykładowca 

(adiunkt w grupie dydaktycznej).

4. Wskazanie osiągnięcial wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2017 r. poz. 1789):
a) tytuł osiągnięcia naukow cgo/artystycznego,



b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictw a, recenzenci 
wydawniczy)

Jako osiągnięcie naukowe chcę wskazać monografię autorską:
Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! : idee - wartości - poezja, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 276 (recenzja wydawnicza: prof. Alina Kowalczykowi) 

oraz cykl artykułów na temat problematyki egzystencjalnej i metafizycznej w poezji XX i 

XXI wdeku:

1. Poezja Podkarpacia po ¡989 roku : glosa o ideach i wartościach, W: Pogranicza 

(nie tylko) Podkarpacia, pod red. Jolanty Pasterskiej, Stanisława Uliasza, 

Arkadiusza Lubonia, Wydawmictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów' 2016, 

s. 195-221 [recenzja wydawnicza: dr hab. Agnieszka Nęcka];

2. Wyobraźnia katastroficzna Władysława Sebyły, W: Władysław Sebyła : lektury , pod 

redakcją Joanny Kisiel i Elżbiety Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2017, s. 29-49 [recenzja wydawnicza: prof. Andrzej Zieniewicz];

3. Herbert w szkole : etyka i aksjologia, W: Literatura współczesna w edukacji 

polonistycznej. T. 2, Interpretacje, wartości, konteksty, pod redakcją naukową 
Urszuli Kopeć, Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów' 2017, s. 41- 

51 [recenzja wydawnicza: prof. Aniela Książek-Szczepanikow'a];

4. ..Ja - świat". Idee Juliana Przybosia, W: Przyboś dzisiaj, pod redakcją Zenona 

Ożoga. Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 552-556 [recenzja wydawnicza: 

prof. Jacek Łukasiewicz];
5. Andrzeja Buszy „podróż do kresu nocy", W: Kontynenty. Studia i szkice o 

twórczości Andrzeja Buszy , pod redakcją Mariana Kisiela i Janusza Pasterskiego, 
tom pierwszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowdce-Rzeszów' 2019, s. 

209-2018 [recenzja wydawnicza: prof. Krzysztof Ćwikliński].

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Celem moich badań poezji współczesnej jest poszukiwanie w niej uniwersalnych 
prawd o ludzkiej egzystencji, różnych uwarunkowań i kontekstów, również twórczość 
naukowa uwarunkowana wybraną metodologią ma za cel odkrywanie sensów głębokich w 2



dziele literackim, bliski mi synkretyzm i różnorodność stylistyczna podporządkowane są 
jednak zawsze ..sztuce interpretacji".

Edward Balcerzan postawił dawno tezę, że w 1989 roku nastąpił również przełom 

metodologiczny, humanistyka stanęła przed zadaniem odnalezienia nowego języka, który trafi 

do młodego pokolenia odbiorców, odpowie na wyznania naszego czasu; historyk literatury 

nie może całkowicie odrzucić języka krytycznoliterackiego, krytyk literacki nie może 

rezygnować całkowicie z warsztatu historyka literatury i kategorii teoretycznoliterackich. 

Staram się w tym. co piszę. godzić te różne kompetencje.

Od obrony doktoratu w 1997 roku moje zainteresowanie naukowe koncentrują się na 

nurcie katastroficznym i metafizycznym (religijnym) w poezji współczesnej, szczególnie 

interesują mnie aspekty aksjologiczne, antropologiczne i filozoficzne poezji polskiej XX i 

XXI wieku. Debiutowałem naukowo artykułem o katastrofizmie Władysława Sebyły, którego 

twórczością zajmuje się do dzisiaj. Zaproponowałem inne czytanie tej poezji, nie w 

kontekście zaangażowania społeczno-politycznego, ale jako liryki metafizycznej i 

konfesyjnej, czego efektem było szereg rozpraw i artykułów, które systematycznie publikuję 

od kilkunastu lat.

W 2014 roku opublikowałem tom studiów Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! Idee- 
wartości-poezja, w którym definiuję pojęcie ..poezji orfickiej", pokrewnej, czasami tożsamej, 

z poezją metafizyczną i religijną. Najważniejszy pierwszy rozdział ..Niewyrażalne i 

metafizyczne" otwiera wyjątkowo esej o Adamie Mickiewiczu, który jest niejako patronem 

omawianych w książce poetów, gdyż bohaterem jego twórczości jest często homo religiosus, 

„człowiek wewnętrzny", człowiek poszukujący prawd eschatologicznych.

Dominantą metodologiczną jest próba fenomenologicznej analizy wyobraźni poetyckiej 

(koncepcja Gastona Bachelarda) wybranych autorów, m. in.: Bogdana Czaykow'skiego, Anny 

Kamieńskiej, Krzysztofa Karaska, Tadeusza Różewicza. Władysława Sebyły oraz omówienie 

nowych zjawisk w polskiej poezji po 1989 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

w młodym pokoleniu można mówić o kryzysie historyzmu, nastąpił odwrót od niektórych 

idei w polskiej tradycji, był to wyraz zmęczenia tradycją tyrtejską. stąd u poetów' z roczników 

sześćdziesiątych niechęć do moralistów, szukanie wolności w wulgaryzmach i barbaryzmach
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(język), odkrywanie na nowo turpizmu, czy też nawiązania do poezji nowojorskiej (Frank 

O'Hara).

W osobnym rozdziale w praktyczny sposób pokazuję próby interpretacji wybranych 

wierszy Krzysztofa K. Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta. Józefa Kurylaka czy Floriana 

Smieji, które oświetlają inną stronę tej twórczości, nakierowane są na problemy egzystencji, 

aksjologii czy metafizyki. Wydaje się, że mogą one być dobrą szkolą praktycznego czytania 

dla nauczycieli, uczniów i studentów polonistyki. Zachęcają do przewartościowania 

dotychczasowych nawyków czytelniczych, są próbą odkrywania innych tradycji 

filozoficznych, fenomenu wyobraźni poetyckiej oraz istotnych inspiracji ..orfickich”.

Z kolei w recenzjach tomików poetyckich i notatkach lirycznych wskazuję na poetów 

różnych pokoleń, którzy moim zdaniem wnieśli znaczący wkład do współczesnej literatury, a 

nie zostali należycie docenieni przez krytykę, to również efekt mojej aktywności na łamach 

wielu czasopism literackich. Jako poeta i krytyk wskazuję też na własną praktykę twórczą, 

która wpisuje się w głos pokolenia urodzonego po 1960 roku.

Pradawna legenda o trackim śpiewaku. Orfeuszu, przez wiele stuleci inspirowała 

muzyków, filozofów, poetów i malarzy. Powodem żywotności tego mitu było zawsze obecne 

w człowieku pragnienie poznania istoty i sensu kreatywności artystycznej, najściślej związane 

z doświadczeniem religijnym.

Najwięcej uwagi w moich badaniach i publikacjach poświęcam twórczości Władysława 

Sebyły, która po wojnie była prawie przemilczana, a przecież już za życia był cenionym poetą 

i wpływowym krytykiem, w listopadzie 1938 roku Polska Akademia Literatury przyznała mu 

Złoty Wawrzyn za „wybitną twórczość literacką”, Czesław Miłosz przyznawał sam. że był 

dla niego ważnym autorem, był źródłem inspiracji dla Baczyńskiego i poetów ..Sztuki i 

Narodu” czy też poetów Nowej Fali. Na przykład w wierszu Stanisława Barańczaka „N.N. 

próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy” w kolejnych strofach pojawiają się 

apostroficzne formuły inicjalne będące czytelną aluzją do Sebylowego poematu cyklicznego 

„Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest niemy...”, „Ojcze nasz, który nic nie wiesz...”, „Ojcze 

nasz, którego nie ma...”. Łączą tych wszystkich poetów takie cechy, jak sięganie do języka 

paradoksów^ (typowe dla liryki metafizycznej), wyobraźnia wertykalna, nieufność do świata, 

ciemny obraz historii, głód sacrum.
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Kiedy w latach 1987-1988 pisałem pracę magisterską o Sebyle stan badań był skromny, 

ale były już wydane po raz pierwszy Poezje zebrane (1981), z obszernym wstępem Andrzeja 

Z. Makowieckiego. Po 1989 roku nastąpił swoisty renesans tej twórczości, w 2000 roku 

ukazała się w wydawnictwie Norbertinum popularyzatorska książka Elżbiety Cichly- 

Czarniawskiej, w 2008 dwie naukowe rozprawy: Marcina Całbeckiego Czarna kropla 

nieskończoności. Fenomen lęku iv poezji Jerzego Lieberta. Władysława Sebyły i Aleksandra 

Rymkiewicza oraz Jana Piotrowiaka Ciemny nurt mego życia... ”. O wyobraźni poetyckiej 

Władysława Sebyły. ..Mroczne przestrzenie - zdaniem tego ostatniego autora - 

fantazmatyczne postaci, spektakularne wizje nocnych zjaw i koszmarów snu - to stałe 

komponenty autora Koncertu egotycznegó”. Odnotować trzeba też obszerne studia Agnieszki 

Kluby (kwestia „niewyrażalności”) czy też Bartosza Dąbrowskiego (wątki 

egzystencj al i styczne).

Na recepcji tej poezji zaciążył związek z grupą literacką „Kwadryga”, co w 

konsekwencji wczesną twórczość Sebyły zbyt jednoznacznie wiązało z formułą ,.poezji 

uspołecznionej“, a przecież jego żona. Sabina Sebyłowa, za Wacławem Kubackim, dość 

jednoznacznie mówiła, że jego „jedyną ideologią była poezja". Jako pierwszego polskiego 

katastrofistę postrzegał go młody Gustaw Herling-Grudziński już przed wojną. Wizyjność, 

profetyzm, katastrofizm autora Młynów były zapowiedzią katastrofy w wymiarze globalnym 

(podobnie u autora Trzech zim) oraz zaniku istotnych dla człowieka wartości (piękno, 

prawda, dobro) i uwiądu uczuć metafizycznych (por. Witkacy). Z katastrofizmem związane są 

jednak pewne nieporozumienia i spory, bo rodzi się pytanie o jego aktualność w naszych 

czasach.

Kazimierz Wyka twierdził, że Baczyński wyzwolił się z katastrofizmu i znalazł się „po 

stronie nadziei". Dla Miłosza przedwojenny katastrofizm nie był tylko zapowiedzią klęsk, 

które stały się rzeczywistością w latach 1939-1945. Katastrofiści szukali jakiegoś spełnienia 

ludzkich nadziei „poza kresem nocy”. Taką próbą pozytywnych rozwiązań było tworzenie 

mitów terapeutycznych czy też obsesyjne poszukiwanie sacrum, często nie wolne od różnych 

herezji (np. gnoza). Na planie historiozoficznym Sebyła jest prorokiem zagłady, ale istotny 

dla jego całej twórczości pozostaje wymiar eschatologiczny, byłby więc dla mnie przede 

wszystkim poetą o wrażliwości metafizycznej, nakierowanym duchowo na „sprawy 

ostateczne”, czego dobitnym przykładem jest poemat Ojcze nasz. Nie da się go zamknąć - jak 
chce Piotrowiak — w formule „ciemności”, jak też motyw „nocy” nie może być 
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interpretowany tylko w kontekście Sebylowego pesymizmu i lęku przed zbliżającą się 

Apokalipsą. „Noc” jest przecież ważnym elementem doświadczenia mistycznego, którego 

stawia człowieka radykalnie poza historią. Może to właściwy kierunek poszukiwań poety?

W 2013 roku ukazał ważny wybór wierszy Sebyly przygotowany (z poslowiem) przez 

Wojciecha Bonowicza, pod znaczącym tytułem Dialog w ciemności, autor słusznie skupił 

się na nurcie metafizycznym w tej twórczości, bo jak się wydaje to ocaleje dla potomnych i 

pokazuje perspektywę nadziei obecną w omawianej liryce. Może też być dla współczesnych 

czytelników, w czasach ponowoczesnych. ważną lekcją, idee i „ideały” wtedy mają sens i 

wartość, kiedy są zbudowane na wrażliwości metafizycznej i eschatologicznej. Szkoda tylko, 

że autor wyboru nie objaśnia szerzej, jak rozumieć ten Sebyłowy dialog?

W moim przekonaniu ten dialog jest wielowymiarowy, można go też wiązać z filozofią 

dialogu Martina Bubera (relacja Ja-Ty). Może to być dialog z samym sobą, ze współczesnymi 

i „późnym wnukiem”, dialog ze światem i wreszcie, może najważniejszy, dialog z Bogiem. 

Jest też ten dialog wpisany w sam język tej poezji, w struktury głębokie poematów, 

powiedziałbym tutaj nawet o nastawieniu dialogowym do świata i ludzi.

Dobitnym przykładem tego nastawienia dialogowego i metafizycznego (religijnego) jest 

wspominany poemat Ojcze nasz, z którym wszyscy badacze mieli i mają kłopot, bo mamy tu 

język paradoksów, muzykę sprzeczności i dysonanse, zwątpienie i głód Bytu, wyższego sensu 

i ostatecznego uzasadnienia dla ludzkiego życia. Poeta (czy bohater Sebyly) wchodzi na 

obszary, gdzie ludzki rozum wydaje się bezradny. Jakże blisko tu do filozofii tragedii Lwa 

Szestowa, którego poeta z Kłobucka mógł czytać, tłumaczył z rosyjskiego, ostateczne 

wyjaśnienie zagadki istnienia, wobec poczucia grozy i w doświadczeniu rozpaczy, daje tylko 

wiara. Tak. poeta będzie po stronie Jerozolimy (wiara), nie Aten (rozum).

W 2017 ukazał się obszerny tom studiów Władysław Sebyła. Lektury (Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego 2017), pod red. Joanny Kisiel i Elżbiety Wróbel, w którym badacze 

omawiają prawie wszystkie aspekty tej twórczości, poczynając od katastrofizmu poprzez 

żywioł ziemi, motywy oniryczne i akwatyczne, aż po mało opisany problem Boga. W tej 

pracy znalazło się też moje obszerne studium na temat wyobraźni katastroficznej i próba 

czytania tej twórczości w nowych kontekstach literackich i filozoficznych.
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„Ojcze nasz, którego nie ma...” - wola poeta do otchłani. Czy nie można w tym widzieć 

poznawczej bezradności i świadomości ograniczonych możliwości poznawczych człowieka, 

co zdają się potwierdzać dramatyczne pytania podmiotu, niepokój, ale też chęć wkroczenia w 

obszar „niewyrażalnego”: ..Jak cię przywołać? gestem rąk?/ modlitwą? klątwą? czy 

milczeniem?/ czy senny zamieszkujesz krąg?/ czyś ptakiem, drzewem, czy kamieniem?”. 

Mamy tu pytania o status ontologiczny Boga, ale też przywołanie pierwotnych, pogańskich 

(słowiańskich?) wierzeń. Wiara jest tu związana z nieustannym niepokojem, nie można 

odnaleźć „pewności”, nasze umysły zarażone sceptycyzmem i relatywizmem, nie mogą raz na 

zawsze odnaleźć w' czymkolwiek oparcia. Egzystencja człowieka jest tu widziana jako 

wyprawa w' nieznane.

W czasach cierpienia, trwogi i zagubienia poeta kieruje do nas tylko jedno przesianie w' 

tym poemacie: „Proś o miłość, myśl jasną i słowo powszednie". Miłość jest jedyną wartością 

tw’órczą. Rozumiana tutaj jako grecka agape, miłość duchowa, boska, stwórcza. „Myśl jasna”, 

zaprzeczenie dla ciemności, w której egzystuje człowiek nie tylko XX wieku, przywołuje 

potrzebę ładu i pogodzenia się ze światem. Dialog potrzebuje słowa zwykłego, codziennego. 

..powszedniego”, to nie tylko aspekt autotematyczny, ale też sens moralny słow'a. które ma 

służyć miłości i nadziei metafizycznej. Właśnie dlatego, że poeta mówi tak dramatycznie NIE 

złu i cierpieniu świata, jego TAK jest wiarygodne i stanowi o ukierunkow aniu tej twórczości, 

która, pamiętajmy, została nagle przerwana. Mając zaledwie 38 lat został w 1938 roku, jako 

podporucznik Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Piatichatkach pod 

Charkowem i tam spoczywa w zbiorowej mogile.

W 2002 roku opublikowałem monografię Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny 

Kamieńskiej, która jest próbą całościowego spojrzenia na tę lirykę, z uwzględnieniem 

szerokich kontekstów teologicznych, antropologicznych i filozoficznych. Taki kierunek badań 

kontynuuję od 1997 roku, gdyż wyraża się w tym przekonanie, że to co najbardziej 

uniwersalne w polskiej poezji sytuuje się poza kontekstem społeczno-politycznym, pokazuję 

to na przykładzie takich poetów, jak m. in. Władysław Sebyła. Julian Przyboś, Andrzej 

Busza, Krzysztof Karasek, Wiesław' Kulikowski, Józef Kurylak, Janusz Szuber, Jacek 

Napiórkowski i wielu innych poetów Podkarpacia, którzy wchodzili do literatury po 1989 

roku. W kontekście praktyki szkolnej wskazuję, że wielką krzywdę czyniono Zbigniewowi 

Herbertowi, czytając go tylko politycznie, albowiem jego twórczość pokazuje uniwersalne 
znaczenie kultury śródziemnomorskiej i wskazuje na potrzebę powrotu do fundamentalnych 
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wartości: piękna, prawdy, dobra. Tego poetę wyróżnia postawa trudnego heroizmu 

sceptycznego, który może być wart przemyślenia dla młodego pokolenia w czasach 

relatywizmu moralnego i ucieczki od wyzwań ludzkiej egzystencji.

Dla przyjętej w moich pracach i bliskiej mi metodyce lektury w ogóle, ważne są 

takie pojęcia jak „egzystencja", ..metafizyka", „poezja", „dialog” (filozofia spotkania). Dla 

całościowego oglądu poezji współczesnej w moich badaniach, kluczowe wydaje się pojęcie 

..egzystencji”, które za Jaspersem rozumiem jako „bycie sobą , które odnosi się do siebie 

samego i przez to do transcendencji”. Do czytania poezji XX i XXI wieku może mieć 

zastosowanie kategoria światopoglądu egzystencjalistycznego. który nawet w swej świeckiej 

odmianie zachowuje otwartość na byt i wartości, dlatego jednoznacznie sytuuje się poza 

nihilizmem (J. Sire, Światy wokół nas. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji 

światopoglądowych, tłum. A. Gandecki. Katowice 1991, s. 121 i n.).

Poznanie poetyckie ujawnia dzięki językowi naszą sytuację „rzucenia w świat”, a poeta 

staje się hermeneutą, który usiłuje ludzką egzystencję rozpoznać, oświetlić, zagęścić, 

wypełnić pustą przestrzeń (dichteri). Narodziny i ustanowienie prawdy - mówi Heidegger - 

oto filozoficzna pasja każdej wielkiej poezji. Myśl estetyczna, do której się odwołuję, 

ufundowana jest na kilku przesłankach filozofii egzystencjalistycznej. to jest na poglądach 

takich autorytetów, jak: Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre, Marcel.

Tzw. „strona Przybosia” nie odgrywa już tak zasadniczej roli w poezji polskiej jak w 

latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, doprowadziło to do wytworzenia nowych linii 

podziału, jednej spod znaku Czesława Miłosza. Adama Zagajewskiego, Bronisława Maja, 

drugiej zaś spod znaku Herberta. Krynickiego i Polkowskiego. Autorce Białego rękopisu 

bliższa będzie druga linia, która jest związana z etyką i medytacją prawdy, dążeniem do 

„słowa oczyszczonego”. Sama Kamieńska jeden z wykładów na Uniwersytecie Warszawskim 

zatytułowała nieprzypadkowo: „Poezja jako asceza słowa”.

W nauce o literaturze można mówić o przełomie metodologicznym (teza Edwarda 

Balcerzana). czego efektem stał się synkretyzm i popularność nowych szkół badawczych, 

takich jak dekonstrukcja. badania kulturowe czy też postkolonializm. Anna Burzyńska i 

Michał Paweł Markowski, autorzy podręcznika Teoria literatury uważają jednak, że w tym 

pomieszaniu języków i metod konieczny staje się powrót do tradycyjnej „sztuki interpretacji”, 
dlatego trzeba przyznać rację Januszowi Sławińskiemu, iż tylko indywidualne dzieła ..dają 
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pewne i twarde podłoże wszelkiej zasadnej refleksji badawczej na temat literatury" (Lhyka 

polska. Interpretacje, pod red. .1. Prokopa i J. Sławińskiego. Kraków 1966). Otwarte i 

sensowne staje się pytanie: jaka interpretacja?

W nauce zachodniej głośny był ostatnio spór o granice interpretacji. Umberto Eco. znany 

semiotyk i pisarz, zadeklarował się jako zwolennik tradycyjnej „interpretacji umiarkowanej”, 

albowiem w niej wyraża się „wspólnota przekonań”. Richard Rorty. przedstawiciel 

dekonstrukcji i amerykańskiego pragmatyzmu, dopuszcza anarchizm interpretacyjny, w myśl 

zasady „wszystko wolno", dzieło literackie często staje się ledwie pretekstem do snucia 

swobodnych dywagacji, inny przedstawiciel tej szkoły badawczej Derrida pisze o 

„szaleństwie metodologicznym" i ..radosnym błądzeniu" etc. Jonathan Culler. bliski autorowi 

książki o Annie Kamieńskiej i „poezji orfickiej”, nie kwestionując „interpretacji 

umiarkowanych", postuluje jednak konieczność praktykowania „interpretacji skrajnych”, bo 

one przynajmniej mają szansę ..rzucić śwdatło na związki lub implikacje dotąd niezauważane 

lub nierozpatryw^ane”, taka postawa badawcza otwiera też pole na dalsze, przyszłe próby 

czytania dzieł literackich.

Moja koncepcja ..poezji orfickiej” wskazuje na doniosłe znaczenie wartości duchowych w 

życiu każdego człowieka, albowiem jak chciał Witkacy, zanik „uczuć metafizycznych” 

doprowadził do kryzysu twórczego w sztuce, filozofii czy religii. Z tego punktu widzenia 

prezentowane tu publikacje mogą nam współczesnym uświadomić, że społeczeństwo 

konsumpcyjne traci kontakt z wielką tradycją myśli europejskiej. Czy takie publikacje o 

aksjologicznych i etycznych aspektach poezji mogą przynajmniej skłonić do pogłębionej 

refleksji nad sensem egzystencji? Wolno mieć nadzieję, że w procesie edukacji mogą choć 

trochę zniwelować sytuację życiowego zagubienia i dać odpowiedź na istotne pytania, które 

sobie stawia każdy myślący człowiek.

Staram się w swoim pisaniu naukowym i popularyzatorskim docierać do szerokiego kręgu 

odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem różnych kontekstów kulturowych, 

filozoficznych, aksjologicznych, antropologicznych, bo one pozwalają zobaczyć utwór jako 

tekst wpisany w przestrzeń dialogu, jaki toczy się między pisarzami, dziełami, językami.

Bliska mi też będzie w moich badaniach i orientacji metodologicznej tradycja platońska 

oraz ..poetyka pragmatyczna" (prekursorzy Stefania Skwarczyńska. Michaił Bachtin). której 
podstawy opisał Eugeniusz Czaplejewicz (Pragmatyka, dialog, historia-, 1990), wyróżnia on 
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trzy wątki myślowe: oddziaływanie literatury, dialog oraz ideologię. Z tym zainteresowaniami 

łączy się dydaktyczny wymiar literatury, co wyraziło się w moich publikacjach naukowych. 

Moje publikacje o poezji współczesnej mogą zainspirować o innego myślenia o świecie i 

paradygmacie współczesnych czasów, edukacja szkolna i akademicka potrzebuje odnowienia 

w myśleniu nad literaturą, w kontekście najnowszych przemian w nauce o literaturze. 

Literatura jest zawsze związana z etyką i określoną aksjologią, co ma ogromne znaczenie w 

procesie wychowawczym i refleksji antropologicznej.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych).

W ostatnich latach po opublikowaniu monografii Umarł Tyrteusz niech żyje Orfeusz. Idee 

- wartości - poezja (Rzeszów 2014) zajmowałem się badaniem problematyki egzystencjalnej 

(tzw. sytuacje graniczne według Jaspersa), aksjologicznej i metafizycznej m. in. w twórczości 

Andrzeja Buszy, Anny Frajlich, Zbigniewa Herberta, Juliana Przybosia oraz w poezji 

Podkarpacia po 1989 roku. Dopełnieniem aktywności naukowej jest praca z młodymi 

twórcami (studentami) oraz krytyka literacka poświęcona nowej liryce polskiej.

Obecnie pracuję nad monografią na temat twórczości Władysława Sebyły i grupy 

literackiej „Kwadryga”, chciałbym wykazać, że poeta o wyobraźni katastroficznej, wpisuje 

się równocześnie w nurt metafizyczny w liryce XX wieku, bo stawia istotne pytania o status 

ontologiczny Boga oraz sytuuje człowieka i egzystencję w perspektywie eschatologicznej. W 

ten sposób chciałbym wykazać, że zwrot w stronę sacrum to modelowe rozwiązanie u wielu 

poetów - katastrofistów. Złożenie do druku monografii o poezji Sebyle i grupie „Kwadryga” 

planuję na grudzień 2019 roku.

Obok działalności naukowej aktywmie uczestniczę w ogólnopolskim i regionalnym życiu 
literackim, czy to organizując spotkania autorskie i festiwale poetyckie (np.“Najazd 

Awangardy na Rzeszów”, sześć edycji), czy też publikując recenzje i eseje na łamach 

czasopism („Kwartalnik Artystyczny”, „Topos”, „Fraza”, „Akcent”, ..Nowa Okolica 

Poetów”, portal internetowy: pisarze.pl). Wspólnie ze studentami Uniwersytetu 

Rzeszowskiego zredagowałem i opublikowałem dwie jednodniówki „Kropka nad 

Ypsylonem” oraz almanachy literackie Dziki Teksas (2013), Dokądpłyniesz sterniku? (2014), 

Struny serca (2016), Ścięta szyja słońca (2018) oraz foldery poetyckie studentów polonistyki 
Gabrieli Kaszowskiej, Krzysztofa Sochy, Dominiki Wilk, Natalii Królickiej i Artura Żołądzia.10
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Recenzentami moich prac naukowych byli m. in. prof. prof. Alina Brodzka (Instytut 

Badań Literackich PAN). Aleksander Fiut (UJ), Mieczysław Inglot (Uniwersytet 

Wrocławski), Alina Kow'alczykowa (1BL PAN). Jacek Łukasiewicz (Uniwersytet 

Wrocławski), Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński), Adam Kulawńk (Uniwersytet 

Pedagogiczny), Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski).

Od 1980 r. opublikowałem ok. 200 artykułów, szkiców', wierszy, felietonów i recenzji w 

kilkunastu czasopismach ogólnopolskich i zagranicznych, m. in. w ..Akcencie” (Lublin), 

..Arkuszu" (Poznań), „Tygodniku Powszechnym” (Kraków), „Kresach” (Lublin), „Kulturze” 

paryskiej, „Nowym Nurcie” (Poznań), ..Odrze” (Wrocław), „Twórczości” (Warszawa), 

„Periphery” (Orchard Lakę, USA), „Zeszytach Literackich” (Paryż-Mediolan-Warszaw'a), 

„Zeszytach Naukowych” (Uniwersytet Rzeszowski). Do tej pory moje wiersze zostały 

przetłumaczone na język angielski, arabski, czeski, francuski, rosyjski, serbski, ukraiński, 

włoski.

Jako poeta debiutowałem w 1980 r. w „Przewodniku Katolickim”, jako dziennikarz 

w 1980 w „Świecie Młodych", jako krytyk w „Nowych Książkach” (w latach 80.). Ogłosiłem 

osiem tomów' poetyckich: Stary dom (1995), Noce i dnie. Poemat (1996), Dom i świat 

(„Przedświt” 1998), Samotny zielony krawat (2001), Elegie dębowieckie (2003), Lamentacje 

syna ziemi (2006), Szczęśliwie powieszony (2009) oraz Wiersze dla bezdomnych i 

wydrążonych (2016).

Moje artykuły i wiersze są cytowane w opracowaniach naukowych lub 

popularnonaukowych, m. in. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. 

Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999, s. 220, 321: Z. Zarębianka. Zakorzenienia Anny 

Kamieńskiej. Kraków 1997, s. 170: Z. Zarębianka. Tropy sacrum w literaturze XX wieku, 

Bydgoszcz 2001, s. 163, 167; P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uw'agi o poezji 

współczesnej, Kraków 2002. s. 140. 185. 218, 223: P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka 

i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003, s. 38; Zenon Ożóg. Modlitwa w poezji 

współczesnej, Rzeszów 2007, s. 263, 264, 270; Marcin Całbecki, „Czarna kropla 

nieskończoności". Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta. Władysława Sebyły i Aleksandra 
Rymkiewicza, Ossolineum 2008, s. 216, 244, 245, 308; Jan Piotrowńak, Ciemny nurt mego 

życia... O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, Katowice 2008. s. 236: Horyzonty 

metodologii. Prace teoretyczno-metodologiczne..., pod red. O. Weretiuk i A. Cybulskiej, 
Rzeszów' 2010, s. 98-100, 106, 108-109; ks. Stefan Radziszewski, Kamieńska ostiumiczna,
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Kielce 2011 (cyt. kilkadziesiąt razy), Edyta Soltys-Lewandowska, O „ocaląjacej nieporządek 

rzeczy " polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX wieku i początków XXI 
wieku, Kraków 2015, s. 34, 539, 543.

Mój biogram został zamieszczony w Słowniku literatury polskiej urodzonej po 1960 

roku. Oprać. P. Dunin-Wąsowicz. K. Varga.

Brałem udział w kilku sympozjach literackich, m. in. Przemyska Wiosna Poetycka 

(siedem edycji od 1995 r.). Prańska Szkoła Poezji (sierpień 2002), Literackie Spotkania u 

Moliera (Kraków, 24-26. 10. 2002), Międzynarodowy Festiwal Poezji - Więcbork 2008, 

2009. W 2007 roku jako jedyny twórca z Podkarpacia zostałem zaproszony na XV 

Warszawskie Dni Literatury.

Moje artykuły i wiersze są cytowane w opracowaniach naukowych lub 

popularnonaukowych, m. in. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. 

Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999. s. 220. 321; Z. Zarębianka. Zakorzenienia Anny 

Kamieńskiej. Kraków 1997, s. 170: Z. Zarębianka. Tropy sacrum w literaturze XX wieku, 

Bydgoszcz 2001, s. 163, 167: P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji 

współczesnej. Kraków 2002, s. 140. 185, 218. 223; P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka 

i literatura wobec nowej rzeczywistości. Kraków 2003, s. 38: Zenon Ożóg. Modlitwa w poezji 

współczesnej, Rzeszów 2007, s. 263, 264, 270; Marcin Całbecki, „Czarna kropla 

nieskończoności". Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta. Władysława Sebyły i Aleksandra 

Rymkiewicza, Ossolineum 2008, s. 216, 244, 245, 308; Jan Piotrowiak, Ciemny nurt mego 

życia... O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, Katowice 2008, s. 236; Horyzonty 

metodologii. Prace teoretyczno-metodologiczne..., pod red. O. Weretiuk i A. Cybulskiej. 

Rzeszów 2010, s. 98-100, 106, 108-109; ks. Stefan Radziszewski, Kamieńska ostiumiczna, 

Kielce 2011 (cyt. kilkadziesiąt razy), Edyta Soltys-Lewandowska, O „ocalającej nieporządek 

rzeczy" polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX wieku i początków XXI 

wieku, Kraków 2015, s. 34, 539. 543. Mój biogram został zamieszczony w Słowniku 

literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. Oprać. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga.

Wziąłem czynny udział w kilku sesjach naukowych i popularnonaukowych, m. in. „Stare i 

nowe w literaturze najnowszej" WSP Bydgoszcz, Prądocin, 7-9 maja 1996 r. - referat: Dialog 

z Hiobem w poezji Anny Kamieńskiej', sympozjum „Co dzisiaj znaczy dla mnie Mickiewicz?”, 
Muzeum A. J. Iwaszkiewiczów, 2-3 października 1998 r. — referat: Uciec z Mickiewiczem na 
listek', „Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach 12



zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku’, WSP Rzeszów, 28-31 maja 1996 r. - referat: 

Przemiana duchowa Anny Kamieńskiej', Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta, Uniwersytet 

Rzeszowski, Rzeszów, 26-27 października 2009 - referat: Metafizyka totalitaryzmu', 

Konferencja popularnonaukowa poświęcona życiu i twórczości Czesława Miłosza. Miejska 

Biblioteka Publiczna w Krośnie. 7 kwietnia 2011 - referat: Patriotyzm i religijność Czesława 

Miłosza', Sesja popularnonaukowa „Czesław Miłosz - triumf słów dostojnych i czystych" 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, 7 czerwca 2011 - referat 

Patriotyzm Czesława Miłosza', „Potknąłem się o ciszę” - Stanisław Piętak w oczach 

współczesnych pisarzy. Dni Piętakowskie w Dzikowie - Muzeum Historyczne Miasta 

Tarnobrzega - 15 września 2014 - referat „Stanisława Piętaka podróż do kresu nocy”; 

„Władysław Sebyła. Studium twórczości” - Uniwersytet Śląski, Akademia im. Jana Długosza 

- Częstochowa - 22-24 kwietnia 2015 - referat: Wyobraźnia katastroficzna Władysława 

Sebyły, ..Przyboś dzisiaj” - Zakład Literatury Polskiej XX Wieku UR - Niebylec-Rzeszów - 

6-8 października 2015 - referat: „Ja-świat”. Idee Juliana Przybosia', „Literatura współczesna 

i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje - Uniwersytet Rzeszowski 

- 11-12 kwietnia 2016 r. - referat: Herbert w szkole. Etyka i aksjologia', Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa ..Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków” Rzeszów - Przemyśl, 

24-26 kwietnia 2018 r„ Uniwersytet Rzeszowski i Państwowa Wyższa Szkoła 

Wschodnioeuropejska, referat: Poezja Podkarpacia po 1989 roku. Rekonesans.

W ramach pracy na stanowisku adiunkta oraz starszego wykładowcy prowadziłam 

zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz na kulturoznawstwie i dziennikarstwie. Były to m.in. literatura dwudziestolecia 

międzywojennego; literatura w po 1939 roku; arcydzieła literatury światowej; analiza dzieła 

filmowego i teatralnego; literatura regionu; kino, telewizja, radio w kulturze współczesnej; 
warsztaty krytycznoliterackie; historia mediów; główne nurty w literaturze polskiej i 

światowej; współczesne życie literackie; współczesne życie kulturalne, współczesne media z 

lektoratem prasy krajowej; historia reportażu w Polsce i na świecie; seminarium magisterskie 

i licencjackie. Od lat 90. współpracowałem również z Centrum Kultury i Języka Polskiego dla 

Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS, gdzie prowadziłem konwersatoria 

językowe, ćwiczenia z najnowszej literatury polskiej, polskiego dziedzictwa kulturowego, 

Wypromowałem na studiach niestacjonarnych 21 magistrów i 16 licencjatów oraz 

zrecenzowałem kilkanaście prac magisterskich i 30 licencjackich.
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Za twórczość poetycką otrzymałem wyróżnienie im. Kazimier}' lllakowiczówny. 

Nagrodę Miasta Rzeszowa, wyróżnienie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. 

Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz prywatną nagrodę Marcina 
Świetlickiego. Byłem stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1998 

jestem członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Oddziału 

Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Opiekuję się Sekcją Twórczości 

Literackiej przy Kole Naukowym UR. zasiadam też od 2014 roku w Radzie Artystyczno- 

Programowcj Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W latach 1994-1997 byłem red. 

naczelnym kwartalnika „Fraza”, od 1998 do 2008 roku redagowałem ogólnopolskie pismo 

..Nowa Okolica Poetów”.

Rzeszów, 9 kwietnia 2019 r.
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