
Jan Wolski
Instltut Polonistyki i Dziennikarstwa
Wydzial Filologiczny
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzesz6w

Zalqcznrknr 2

AuroRnrERAT

Imig i Nazwisko:

Jan Wolski

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/arfystyczne - z podaniem nazwy, miejsca

i roku ich uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej:

o 1983, magister filologii polskiej, na podstawie rozprawy Miloszowska.filozofia li-
teratury. Zarys problematyki,Wydzial Filologiczny,WyZsza Szkoia Pedagogiczna

w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski). promotor: dr hab. Jozef Nowa-

kowski

o 2001, doktor nauk humanistycznych, na podstawie rozprawy Portret emigranta.

Liryka Waclawa lwaniuka, Wydzial Filologiczny, Wyhsza Szkola Pedagogiczna

w Rzeszowie (obecnie Uniwersy.tet Rzeszowski), promotor: prof. dr hab. Zbigniew

Andres, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Swigch (Uniwersytet Marii Curie Sklo-

dowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Janusz Kryszak (Uniwersytet Mikolaja Koper-

nika w Toruniu)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ arty-
stycznych:

o 21.06.1983 - 30.06.1985, mlodszy bibliotekarz Biblioteka Gl6wna Wyzszej Szko-

try Pedagogicznej w Rzeszowie

1.

,,



01.10.1987 - 30.09.1988, asystent pomocniczy (sous assistant) Uniwersytet Fry-

burski (Fryburg, Szwajcaria), wydzial Filozoficzny, Katedra Literatur i Jgzyk6w

Slowiariskich

01.10.1991 - 30.09.2001, asystent,, wyLsza Szkota Pedagogiczna w Rzeszowie,

Wydzial Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zaklad Literatury Polskiej XX

wieku

01.10.2001 - 30.08.2014, adiunkt, Uniwersl.tet Rzeszowski, Wydzial Filologicz-

ny, Instytut Filologii Polskiej, zaklad Literatury Polskiej xx i xXI wieku

01.10.2014 - 31.12.2018 r., starszy wykladowca, Uniwersytet Rzeszowski, wy-
dzial Filologiczny,Instytut Filologii Polskiej (od maja 2018 r. Instl,tut Polonistyki

i Dziennikarstwa), Zaklad Literatury Polskiej XX i XXI wieku

o 01.01.2019 - do chwili obecnej, adiunkt w grupie badawczo-dydaktvcznej,

Uniwersytet Rzeszowski, Wydzial Filologiczny, Instytut Polonistyki i Dziennikar-

stwa, Zaklad Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Wskazanie osi4gnigcia wynikaj4cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-

kresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm.w Dz.lJ.22016 r. poa.1311.):

a) tytul osi4gnigcia naukowego/aftystycznego:

Monografia autorska: Szwajcaria w piimiennictwie potskim otl XIX wieku flo

czasfw nainowszych. Rekonessns budswczy, Wydawnictwo Unilversytetu Rze-

szowskiego, Biblioteka ,,Frazy", Rzesz6w 2019, 430 ss.; ISBN 978-83-7996-

63 1-8; 978-83-6067 8-7 9-4

b) (autor/autorzy, tytulltytuly publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recen-

zenci wydawmczy):

Jan Wolski, Szwaicaria w piimiennictwie polskim od XIX wieku do czusdw naj-

nowszych. Rekonesans badawczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,



Biblioteka ,,Frazy", Rzesz6w 2019,430 ss.; ISBN 978-83-7996-631-8; 978-83-

60678-79-4; recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Aleksander Madyda

c) om6wienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osi4gniEtych wynik6w

wraz z om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania:

MoNocnaFIA AUToRsKA

Ksi42ka autorska, kt6r4 wskazano jako osi4gnigcie habilitacyjne, stanowi pr6bg ujgcia

o charakterue monograficznym polskiego piSmiennictwa o tematyce szwajcarskiej lub z tal<t-

mi motywami od czas6w romantyzmu do literatury najnowszej.

Zakres badafr zostal zakrojony w bardzo szerokiej skali, co daje wieloSi obserwacji,

ale teL stwarza pewne niedogodno Sci. Z tego teZ wzglgdu jest ona rekonesansem badawczym

i wstgpnym skatalogowaniem materialu, bafiziej ujgciem o charakterze informacyjnym niz

syntetyzuj4cym, przedstawieniem tematyki i problematyki, zwr6ceniem uwagi na jej specyfi-

kE. Zaplanowana jako wzbogacenie zestawu tekst6w zwtqzanych ze Szwajcari6, realizujqca

zadanie pokazania r6znorodnoSci i wielowarstwowoSci tekst6w zapisanych prozE artystycznq,

form4 poetyck4, ale teL ujgciem dziennikowym, listem, esejem, artykulem prasowym itp.

Analizom towarzyszy przekonanie, ze stworzenie kompletnego modelu ,.tekstu szwaj-

carskiego" wymaga uwzglgdnienia i dopetnienia jego zasobu o wykorzystanie w szerszym

zakresie epistolografii, relacji podrolniczych, repoftaZy i innych form wypowiedzi dzienni-

karskiej.

Praca ta nie jest wyrafinowan4 refleksj4 analityczno-interpretacyjn4. chocby z uwagi

na konieczno56 uwzglgdnienia ogromu istniejEcego materialu, co przerasta mozliwoSci jednej

osoby, ale pr6buje dac obraz wstgpnego uporz4dkowania, kierunki jego przyszlego prowa-

dzenia i wskazania najbardziej charakterystycznych zjawisk, ma sluzyc przeprowadzeniu

swoistej wizji lokalnej, pozwalaj4cej na weryfikacjg rozmaitych szwajcarskich szczegolow

pojawiaj4cych sig w tekstach autor6w polskich. Ponadto celem poSrednim jest tez ukazanie

polsko-szwajcarskich relacji kulturowych, szwajcarskiej rzeczywistoSci, szczeg6lnie tej geo-

gtafrcznej,jako przestrzeni atrakcyjnej , ale teL,,normalnej", bez czgstego u odwiedzaj4cych

tg Srodalpejsk4 republikg turyst6w, takZe pisarzy-turyst6w. przekonania o jej niezwyklej eg-

zotyce.

Aby bogactwo nazw i miejsc geograficznych, nazwisk, tytul6w utwor6w i fakt6w nie

byla przytlaczaj1ca, material zostal uporz4dkowany wedle kryterium chronologicznego i ge-



nologicznego. Nie jest to byd moZe strategia kompozycyjna najwlaSciwsza, ale pod pewnymi

wzglgdami wymuszona obfitoSci4 materialu. Z tego powodu rozdzialy odnosz4ce siE do przy-

klad6w wybranych poet6w musz4 s4siadowa6 z rozdzialami o prozie, w obu za| typach, jezeli

istnieje tylko taka mo2liwoS6, pojawiaj4 sig konteksty i odwoiania do epistolografii czy ese-

istyki.

Innym efektem badawczym i analitycznym jest przekonanie, ze najpierw musi nast4-

pi6 ustalenie fakt6w i wylonienie fenomen6w literackich, po to, aby w przyszloSci poddai je

poglgbionej analizie, kt6ra sluzyd bgdzie lepszej i bardziej trafnej interpretacji.

Rozdzialy anahzujqce material poetycki bywaj4 uzupelniane przykladami prozator-

skimi, a niekiedy nawet siE przeplatajq. Pozwala to na obserwacjg i formulowanie wnioskow

odnosz4cych sig do ewolucji obrazu Szwajcarii w tw6rczoSci danego autora lub autor6w,

epoce literackiej czy naprzestrzeni okres6w czasowych nastgpuj4cych po sobie.

Segmentacja materialu wedle kr1'terium rodzajowo-gatunkowego narzuca siE zwlasz-

cza w przypadku tych rozdzial6w, gdzie omawiana jest tw6rczoSd zbyt szczupla iloSciowo,

aby uczyni(, z nich osobne rozdzialy. Mo2e to niekiedy prowadzi6 do pewnego powtarzania

treSci, ale w innych kontekstach t z inaczej rczlolonymi akcentami. W wielu przypadkach

koniecznym bylo takhe zastosowanie metod pracy krytyka literatury, kt6re to styl wypowiedzi

zmieniajq na bardziej potoczysty, choi utrzymany w rygorach naukowej narracji.

Struktura pracy zamyka sig w szesnastu rozdzialach o zroZnicowanej objEtoSci, opa-

trzonych wprowadzeniem i wnioskami koficowymi. Rozpoczynaj? j4 ustalenia odnosz4ce sig

do stanu badaf, zasad postgpowania analitycznego i interpretacyjnego. co mozna rowniez

tznat za credo badawcze.

Itakrozdzialy pierwszy i drugi, stanowi4ce swoistego rodzaju jednoSi, kreSl4 tlo kul-

turowe, dzigki kt6remu mo2liwe bylo pojawienie sig licznych i niezwykle bogatych w treSci

literackie zwiqzkow oraz relacji polsko-szwajcarskich na przestrzeni kilku wiek6w, nieomal

od chwili powstania Konfederacji Szwajcarskiej. Na tak zarysowanym tle om6wione zostalo

wystgpowanie motyw6w szwajcarskich w poezji tw6rc6w o r6znej skali talent6w, pocz4wszy

od oSwieceniowego Dyzmy Boriczy Tomaszewskiego, a skoriczywszy na Waldemarze Mi-

chalskim, kt6rego wiersz z moty.wem szwajcarskim ukazal sig w roku z0l7.

Nastgpny rozdzial (rozdzial III) odnosi sig do szwajcarskich elementow wystgpuj4-

cych w tw6rczoSci Mickiewicza, Slowackiego i Krasiriskiego, bo to w znacznej mierze kon-

takty tych poet6w ze Szwqcaria, narzuclly spos6b widzenia kraju i ludzi, oddzialuj4c na wielu

polniejszych tw6rc6w, ktorzy trafiwszy do Szwajcarrr, zazwyczaj poruszali siE po Sladach

wielkich romantyk6w.



PrzyjEta dominacja chronologicznego porz4dku opisu powoduje, Ze rozdzial IV przed-

stawia dwa odmienne w ksztalcie i wymowie Swiadectwa odbioru Szwajcarii Marii Konop-

nickiej iElizy Orzeszkowej. Pierwsza bywala w Szwajcarii wielokrotnie, leczpoza,,kilkoma

uroczymi widokami" sceptycznie odbierala tamtejsz4 rzeczywistoSi, druga natomiast Szwaj-

carig postrzegala jako ,,raj ziemski".

Kolejne rozdzialy (od V po XIII) opisuj4 zwiqzki ze Szwajcariq i poetyckie formy re-

akcji na ni4, jej krajobraz, rzadziej mieszkaric6w, poet6w takich jak: Jan Kasprowic z (rozdzial

V), Jerzy Zulawski (rozdzial VI), Wladysiaw Orkan (rozdzial VII), Kazimierz Wierzyfrski

(rozdzial IX), Julian PrzyboS (rozdzial XI), Czeslaw Milosz (rozdzial XID i Marek Skwarnic-

ki (rozdzial XIID. Przy czym na o961 Swiadectwom poetyckim towarzysz4 dodatkowe formy

takie jak listy, eseje, opowiadania czy relacje. Mozna je uznac za mtni monografie motywiki

szwajcarskiej w dzielach kaldej z przywolanvch postaci. Kolejno6c tg rozdzielaj4, z racji

dzialanta wskazanej zasady chronologicznego postEpowania, rozdzial VIII, poSwigcony po-

wieSci i fragmentom dziennikow Zofii Nalkowskiei oraz rozdzial X. kt6ry dokurnentuje

szwajcarskie utwory poetyckie i prozatorskie Mieczystawa Jastruna, oSwietlane dodatkowo

przezzapiski TadeuszaBrezy. To z kolei mozna by uznac zapewnq analogig z reakcjami tan-

demu Konopnicka - Orzeszkowa.

Nastgpuj4ce po nich rozdzialy, czyli XIV i XV opisuj4 prozatorskie Swiadectwa obec-

noSci motyw6w, a przede wszystkim reali6w szwajcarskich w prozie Olgi Tokarczuk (roz-

dzial XIV) i Michaia Witkowskiego (rozdzial XV).

Ostatni w ksi4Zce, obszerny rozdzial XVI stanowrrodzaj, podobnego do rozdzialu II

dotyczEcego poezji, encyklopedycznego om6wienia, lecz tym razem prozatorskich przykla-

d6w uZycia motyw6w szwajcarskich przez autor6w od Jaroslawa Iwaszkiewtcza poczynaj4c,

poprzez utwory Kornela Filipowicza, Bogdana Ruthy, Leszka Proroka. Ireneusza Iredynskie-

go, StanislawaLema, niewielkich, cho6 znamiennych i dlatego uwzglgdnionych w tym obra-

zie fragment6w prozy Igora Newerlego oraz Ewy Lipskiej, po Tomasza PiEtka, Janusza Ma-

jewskiego i Radkg Franczak.

Tak skomponowana ksi4Zka ma cechy swoiScie rozumianej antologii tekst6w komen-

towanych. Zasadniczym wyznacznikiem interpretacyjnym jest analizowanre przestrzeni po-

etyckiej ujmowanej wedle metodologii geopoetyki rozumianej jako sila ksztaltuj4ca wy-

obraZnig i pogl4dy ka2dego zprzywolywanych autor6w, co w r6wnej mierze tak2e czltelnika.

Jak zaznaczono w podtytule, jest to ,,rekonesans badawczy", bowiem obfitoSi i zroZ-

nicowanie materialu utrudnia stworzenie pelnej syntezy. Dlatego teZ z kontecznoSci, a nie

z przeoczenia, brak w tym zestawieniu cho6by takich autor6w t dzieL jak: Teodora Tomasza



JeZa ijego powieSci Lech, Czech, Rus orazjego felietonistyki na tematy szwajcarskie publi-

kowanej w prasie warszawskiej, Stefana Zeromskiego, kt6rego silne zwi4zki ze Szwajcari4 s4

powszechnie znane, czy powiesci epistolarnej Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego

Ad astra. Podobnie rzecz ma sig z epistolografi4 Juliusza Slowackieg o i jeszcze bardziej obfi-

tq - Zygmunta Krasiriskiego. Zabraklo tez miejsca, choi zwiqzek jest oczywisty, Henryka

Sienkiewicza, ktory w Szwajcarii spgdzit ostatnie lata swego Zycia, czy Jerzego Stempow-

skiego i jego Ziemi bernenskiej, a lakle wielu innych poet6w i pisarzy, by wymienii tylko

Antoniego Edwarda Odyrica, Seweryng Duchiflsk4, Wladystawa Tarnowskiego, Kazimierza

Przerwg Tetmajera, Waclawa Rolicz-Liedera, Zenona Przesmyckiego Miriama, albo autor6w

?yi4cych wsp6lczeSnie, jak cho6by Tomasz R6zycki, Krystyna Lenkowska czy Jaroslaw

Klejnocki. I nie s4 tylko te przyktady.

CaloSci dopelnia zakohczenie akcentuj4ce zasadnicze sktadniki pracy; po pierwsze"

przypominaj4ce cele badawcze, kt6rymi byly: refleksje na temat krajobrazu szwajcarskiego,

samego kraju i jego mieszkafrc6w wystgpuj4ce w tekstach polskich autor6w r6znych epok,

wstgpnie skatalogowane i uporzqdkowane w ukladzie chronologi cznym, wskazanie zwi4zkow

migdzy tematem i bezpoSrednimi doznaniami autor6w, czgsto w kontekScie podr62opisar-

stwa, a przede wszystkim wytyczenie Scie2ek postgpowania analitycznego i interpretacyjnego,

kt6re w warstwie metodologicznej oparte s4 na zaloZeniach geopoetyki , zawatrymi w ustale-

niach El2biety Rybickiej oraz Kennetha White'a, podparte narzgdziami hermeneutyki i tema-

tologii. Prowadz4 one do mozliwie najbardziej rzeczowego ogl4du Srodowiska przyrodmczo-

socjologicznego, uwzglgdniaj4cego historyczne i spoleczne konteksty, opisuj4ce krajobrazy

Szwajcarii i zamieszkuj4cych ten kraj ludzi, wyr6znienie tych autor6w, ktorzy przemawiaj4

glosem wlasnym i stworzyli ujgcia moZliwie najbardziej oryginalne. Material badawczy two-

rzq wtetsze, proza, epistolografia, pamigtnikarstwo, felietonistyka, a kierunek porz4dkowania

materialu i refleksji wyznacza chronologia otaz przyporzqdkowanie tekstu rodzajou,i literac-

kiemu. CaloS6 stanowi ujgcie o charakterze informacyjnym i analitycznym z dominacj4 i od-

niesieniami do kategorii ,,podr6zopisarstwa" jako struktury gatunkowej. Ksi4zka z oczywi-

stych wzglgdow nie wyczerpuje zagadnienia,lecz nakresla i wskazuje konieczne Sciezki po-

stgpowania, kt6re w dalszej kolejnoSci powinny doprowadzii do stworzenia pelniejszego ob-

razu obecnoSci Szwajcarii i motyw6w szwajcarskich w literaturze polskiej na przestrzeni wie-

lu epok. ObfitoSd cytat6w to takZe zamierzenie celowe, u kt6rego podstaw lezy przekonanie,

2e Swiadectwo i przyktad bezpoSredni lepiej oddaj4 ducha epoki niz ich wsp6lczesne uog6l-

niaj4ce streszczenia. A na etapie ,,rekonesansu badawczego" czyli wstEpnego gromadzenia

i porz4dkowania, nie ma mo2liwoSci uwzglgdnic caly istniej4cy material. Niemniej jest to



szeroko zakrojona pr6ba ogarnigcia polskiego piSmiennictwa o tematyce szwajcarskiej lub

z motywami szwajcarskimi, kt6rych inspiracj4 byl bezpoSredni kontakt autor6w z krajem

Helwet6w. Pierwsze tego typu ujgcie obejmuj4ce chronologiczny ciEg kilku epok literackich

oraz reprezentacja autor6w i poetyki o zmiennej skali talent6w, rodzaj antologii zagadniei

i ich wariant6w, wskazuj4cych przyszle kierunki dzialan interpretacyjnych.

5. Om6wienie pozostalych osi4gnigd naukowo-badawczych

Moje zainteresowania naukowe koncentruj4 siE w obrgbie literaturoznawstwa oraz

kry'tyki literackiej i dotyczy tw6rczoSci poetyckiej, rzadziej prozatorskiej i dramaturgicznej,

a takhe zagadniefi edytorstwa. Obszarem zasadniczym dociekari s4 problemy literatury emi-

gracyjnej i migracyjnej XX i XXI wieku. Nastgpne miejsce zajmtje wsp6lczesna literatura

polska (krajowa i literatura regionu).

Zainteresowanie problemami historii, kultury i literatury emigracyjnej zrodzilo sig

jeszcze podczas studi6w i bylo wynikiem znacznego w tamtym okresie og6lnego niedoinfor-

mowania. Bez w4tpienia literacki Nobel w 1980 roku, chgc poszerzenia wiedzy w tym zakre-

sie, znacznie zainteresowanie to wzmocnil, co niebawem zaowocowalo prac4 magistersk4

zatytulowanq Miloszowska.filozofia literatury. Zarys problematyki, napisan4 pod kierunkiem

dr. hab. Jozefa Nowakowskiego, a obronion4 11 listopada 1983 roku w WyZszej Szkole Pe-

dagogicznej w Rzeszowie. Nastgpne lata, a szczegolnie studia slar.,nistyczne i literaturoznaw-

cze z zal<resu literatury niemieckiej w Uniwersytecie Fryburskim i kilkuletni nieprzerwany

pob)'t w Szwajcarii, moj4 wiedzg o emigracji i literaturze na emigracji radykalnie rozszerzyly

i pogtgbily. Latem 1990 roku zdecydowalem sig na powr6t do kraju, a od I paldziernrka l99l
roku zostalem zatrudniony w 6wczesnej Wylszej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie jako

asystent w Zakladzie Literatury Polskiej XX wieku i Teorii Literatury.

Kolejne lalaprzyniosly wymierne efekty pracy naukowej, kt6re moZna pogrupowai

w kilka cykli. Pierwszy to pozostaj4cy wciqZ w krEgu moich zainteresowan naukowo-

badawczych problem literatury emigracyjnej XX wieku wraz zjej naturalnymi. najnowszymi"

swoistymi ci4gami dalszymi w postaci literatury migracyjnej. Drugi cykl odnosi sig do za-

gadnieri literatury wsp6lczesnej i najnowszej, ale siggaj4cej po swe naturalne konteksty chro-

nologiczne od literatury Mlodej Polski poczynajqc, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem literatu-

ry regionu. Istotnym jest tak2e trzeci cykl badari dotyczqcych kontakt6w miEdzykulturowych

ze szczegolnym uwzglgdnieniem wzajemnych relacji polsko-szwajcarskich, takze samej lite-

ratury szwajcarskiej, szczeg6lnie niemieckojgzycznej i retoromariskiej. Poza artykulami na-



ukowymi owocuje on takZe tw6rczoSciE przekladow4 (zob. zal. 4 - III. 3). WiEZe sig z nim

czgS6 odrgbna dotyczqca relacji polsko-ukraifskich czy polsko-niemieckich, ale sqto zarazem

zagadnienia stanowi4ce skladniki kultury emigracyjnej. Cykl czwarty stanowi problematyka

edytorstwa i sztuki ksi4zki.

5.a. Literatura emigracyjna

Efektem wieloletnich badari r6znorodnych aspekt6w tego zagadnienia s4 migdzy in-

nymi zbiorowe tomy prac wsp6lredagowanych lub redagowanych samodzielnie, a tak2e sze-

reg artykul6w i tekstow popularyzatorskich.

Zbi6r ten tworz4 tomy odnosz4ce sig do tw6rczoSci poet6w bytej londyfrskie grupy

,,Kontynent6w", a sktadaj4 sig na niego ksi4zki. takie jak: poetycki krqg .,Kontynent6w". Ar-

tykuly i szkice, Rzesz6w 1997 (wsp6lredakcja: Zbigniew Andres) i zbrory monograficzne po-

Swigcone pojedynczym osobowoSciom tw6rczym: Boleslawowi Taborskiemu, Florianowi

Smieji, Janowi Darowskiemu i Zygmuntowi tr-awrynowiczowi. W kolejnoSci ukazywania sig,

s4to: Przez lustra. Pisarstwo Boleslawa Taborskiego. Szkice, Toruri 2OO2; wyd.2 Torufl 2003

(wsp6lredakcja: Wojciech LigEza); Parabole pamigci. Literacka i translator.ska tv,orczoit

Floriana Smieji. Studia i szkice, Toruri 2004 (wsp6lredakcja: Zbigniew Andres); Trzeba sig

trzymai pigknych przyzwyczajen. Twdrczoit Jana Darowskiego. Studia i szkice, Rzesz6w

2012 (wsp6lredakcja: Zenon Ozog; Strqcony z rodzinnego gniazda wprost v, kipiel epoki.

TwdrczoSt Zygmunta trawrynowicza. Studia i szkice, Rzesz6w 2017 (wsp6lredakcja: Alicja

Jakubowska-Oilog).

W przypadku Jana Darowskiego nalezy dodad realizacjg projektu edytorskiego, kt6-

rym bylo zebranie, opracowanie i opublikowanie w trzech tomach calego dorobku literackie-

go Jana Darowskiego (Dziela, t. 1-3, Rzesz6w 2012,2013 i 2015) zaopatrzonych dodatkowo

w obszerne poslowia. Tomy te poprzedzilo wydanie pracy bio- bibliograficznej, zatytulowa-

nej Archiwum domowe Jana Darowskiego,Rzeszow 2012.

Za znaczqce osi4gnigcia uznalbym takze ksiEzki monograficzne, a przede wszystkim

pracQ o tw6rczoSci Waclawa Iwaniuka (Waclaw lwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego

poety, Toronto-Rzesz6w 2002, zmieniona na potrzeby druku rozprawa doktorska) oraz .ie\

dwa, niewielkie objgtoSciowo, dopelnienia: Im dalej v) czas, tym jainiej bgdzie iwiecil. (Cze-

chowicz - Iwaniuk), Berlin-Lublin-Toronto 2003 oraz Co nowego u Waclawa lwaniuka? To-

ronto-Berlin2012. Oprocz tego bylem inicjatorem wydania ksi4zki bgd4ce.j zbiorem studi6w,

wspomnieri i wierszy na temat tego emigracyjnego poety i jemu poSwigconych, a zatytulowa-



nej Podrdz w glqb pamigci, Toronto 2005 (wsp6lredakcja: Henryk Wojcik i Edwarda Zyman)

i jeszcze jednej publikacji o charakterze biograficzno-pami4tkowym: Poiegnanie poety.

Ostatnia droga Waclawa lwaniuka, Toronto-Berlin-Siedliszcze 2009 (wsp6lredakcja: Sla-

womir Braniewski i Henryk Wojcik).

Moje zainteresowania literatur4 emigracyjn4 poSwiadczajE ponadto ksi4zki przekro-

jowe, w kt6rych znajduj1 sig prace wielu autor6w zro\nych oSrodk6w akademickich w Pol-

sce. S4 to: Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana. Wok6l problem|w emigracji,

Rzesz6w 2003 (wsp6lredakcja: Zbigniew Andres); Poezja polska na obczyinie. Studia i szki-

ce, tom 7-2, Rzesz6w 2005 (wspolredakcja: Zbigniew Andres); Aleksandrow Londyn Fe-

ij6. Maria Danilewicz Zielinska. Szkice korespondencja - wspomnienia, Rzeszow 2OO7

(wspolredakcja: Barbara Czarnecka); Milosz. Tematy, Rzesz6w 2011.

W obszarze zagadnief, emigracyjnych umieScilbym ponadto tom Rappersv,ilskie silva

rerum. Szkice, Rzesz6w 2017 , cho6 m6gtby on teZ znale1(, swe przyporz4dkowanie w czgsci

5.c. tego zestawienia.

Publikacje ksi4zkowe w istotny spos6b uzupelniaj4 takZe artykuly, oglaszane w to-

mach zbiorowych i rzadziej w czasopismach, by wymienid tylko rozwaZania na temat tw6r-

czoSci mniej lub bardziej znanych autor6w emigracyjnych, w pierwszym rzqdzie autor6w

z krggu ,,Kontynent6w" (Danuta Irena Bienkowska, Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski)

i innych, kt6rych pisarstwo lub wybrane jego czgsci, z wielu wzglgd6w, nie zawsze bylo

obiektem dostatecznego zainteresowania literaturoznawc6w (m.in. Beata Obertyriska, Jan

Kowalik, Andrzej CzyZowski, Jozef Lobodowskr, Jozef Bujnowski, Wit Tarnawski, i przed-

stawiciele nowszych fal emigracyjnych: chodby poeci polscy w Kanadzie. szczeg6lnie mlod-

sze Srodowisko skupione w Toronto: Edward Zyman, Aleksander Rybczyfrski, Marek Kusiba,

Krzysztof Kasprzyk, takhe prozaiczka Ewa Stachniak oraz starsza fala emigracj i powojennej :

Iwaniuk, Smieja, Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska i Adam Tomaszewski, ponadto nowe zja-

wiska w literaturze poza krajem, by wymienid tylko wiolettg Grzegorzewsk4).

5.b. Literatura wsp6lczesna i najnowsza

Istotny obszar moich zainteresowan naukowych stanowi obserwacja zjawisk i reflek-

sja na temat wsp6lczesnego Zycia literackiego. Przejawia sig to w aktywnej dzialalnoSci re-

cenzenckiej (recenzje i om6wienia ksi4zek publikujE na lamach takich pism jak: ,.Fraza",

,,Akcent", ,,Tw6rczos6", ,,odra" i in.). CzEsc tego dorobku krytycznoliterackiego trafila do
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ksi?zki Dotykanie wiersza, Rzesz6w 2004. Pozatymjestem, od poczqtku istnienia pisma lite-

racko - artystyczne go,,F r aza",j e go wsp6lre daktorem.

Zaimtjq mnie tak2e problemy uwzglgdniaj4ce szersze odcinki czasowe i specyficzne

zagadnienia, czego efektem s4 ksi4zki: Epoka przemian. Wiek XY w literaturze polskiei, Rze-

sz6w 2005 (wsp6lredakcja: Zenon 0269) oraz Liryka 2olnierska. Estetyka i wartoici. Rze-

sz6w 2071 (wspolredakcja: Agata Paliwoda).

Przygotowalem takZe, opracowalem, zaopatrzylem we wstgp i noty autorskie antolo-

gig utwor6w lirycznych zatytulowanq Rzeszdw w poezji, Rzesz6w 2olo.
Integraln4 czgiciE tego krggu s4 artykuly interpretujEce tw6rczoSd aktywnych wsp61-

czeSnie poet6w, naprzyklad Mariusza Grzebalskiego, Krzysztofa Lisowskiego, Ewy Lipskiej,

Janusza Szubera, Jozefa Kurylaka, Krzysztofa Karaska, tak2e Ryszarda KapuSciflskiego czy

Karola Wojtyly - Jana Pawla II.

5.c. Relacj e migdzykulturowe

Wiele uwagi w moich zainteresowaniach naukowych poSwigcam badaniom roZnego

rodzaju przeplyw6w migdzykulturowych i transgranicznych, kt6re do pewnych granic wiq1a,

sig teZ z problematyk4 emigracji, gdzie umieScilbym wsp6lredagowane ksi42ki, takie jak:

Pogranicze kulturowe (odrgbnoit - wymiana - przenikanie - clialog). Studia i szkice Rze-

szow 2009 (wspolredakcja: Oksana Weretiuk i Grzegorz JaSkiewicz); Oct spotkania clo dialo-

gu.

W lcrggu antropologii literatury, Rzesz6w 2010 (wspolredakcja: Zbigniew Trzaskowskr); Li-
teratura lekturq i doiwiadczeniem prdbowana, czyli Zbigniewa Swiatlowskiego germanistyka

prometejska, Rzesz6w 2013 (wsp6lredakcja: Grzegorz JaSkiewicz); Genuss uncl Qual I przy-

jemnoit i cierpienie. Studia i szkice, t. 1-2, Rzesz6w 2014 (wspoiredakcja: Grzegorz JaSkie-

wrcza); Saarbrilcker Begegnungen mit Polen * Saarbrukenskie spotkania z Polskq. Saarbrtic-

ken2014 (wspolredakcja: Grzegorz JaSkiewicz i Roland Marti); Jdzef Conrad-Korzeniowski

marynarz z Kresfw, Rzesz6w 2018 (wsp6lattorzy: Dorota Janiszewska-Jakubiak, Mariusz

Olbromski).

Poza tym sporo miejsca w moich badaniach zajmuj4 kwestie literatury szwajcarskiej

od pr6by odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy w og6le istnieje literatura szwajcarska,

poprzez Sledzenie w niej motyw6w galicyjskich, po pr6by opisu jej fenomenu czy przedsta-

wienie sylwetek pojedynczych autor6w, jak choiby Hermann Burger, Peter Bichs el czy Hugo

Loetscher.

l0



5.d. Edytorstwo i sztuka ksi4Zki

Jeszcze inna przestrzeri mojej refleksji o charakterze naukowym, ale takze dokumen-

tacyjnym, biograficznym i popularyzatorskim stanowi4 ksi4zki opisujqce instytucje i postaci

emigracyjnych wydawc6w i wydawnictw z uwzglgdnieniem ich estetycznego wymiaru. Two-

ruqten obszar ksi4zki nastgpuj4ce Pisanie ksiqiek bez uiycia pi6ra (Oficyna Stanislawa Gli-

wy), Rzeszow 2006; Piotr Mordel - polski typograf i bibliofil w Berlinie, fwsp6lautorstwo
Maria Kalczyriska], opole 2011; Milosz listy pisze. Antologia, Rzesz6w 2oll.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wyr6znionych wyzej cykli tematow podejmo-

wanych w mojej dzialalnoSci naukowej w znacz1cym wymiarze uzupelniaj4 arlykuly. Zazwy-

czaj odnosz4 sig one do autor6w i instytucji emigracyjnych, by wymienii tylko OficynE Sta-

nislawa Gliwy, Oficyng Poet6w i Malarzy, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie czy

Mordellus Press, oraz do czasopism kulturalnych w Kanadzie.

Staratrem sig zaprezentowa6 najwazniejsze obszary swoich badafl, zar6wno gl6wne,

jak i te, kt6re realizowalem okazjonalnie. Chcialbym jednak podkreSlic, Ze zazwyczaj ich
problematyka, wzajemnie sig przenika i zazgbraw wielu obszarach i na wielu plaszczyznach.

Przed uzyskaniem stopnia doktora przygotowalem 9 wyst4pief na konferencjach o za-

siggu krajolvym i I na konferencji o zasiEgu migdzynarodowym. Po tej cezlrze. a wigc mig-

dzy rokiem 2001 a 2018 (wtEcznie) wziqlem czynny udzial, przedstawiaj4c referaty. w 66

konferencjach naukowych (w tym 44 og6lnopolskich i 22 migdzynarodowych) oraz sympo-

zjach literaturoznawczych i interdyscyplinarnych organizowanych przez rohne oSrodki aka-

demickie w kraju (Rzesz6w, Krak6w, Katowice, Lublin, Poznafl, Toruri. Bydgoszcz, LodL.

Kielce, Bialystok) i za granic4 (Krzemieniec, Drohobycz,Iwanofrankiwsk, Saarbriicken) -
szczegolowe zestawienie, zal. nr 4, pkt I).

Ponadto bylem inicjatorem, organizatorem i wsp6lorganizatorem 9 konferencji, w tym

2migdzynarodowych,5 og6lnopolskich i 2 o charakterze lokalnym.

Pelne zestawienie moich publikacji oraz wyst4piefi konferencyjnych znajduje sig w za-
I4czniku nr 4.
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6. Om6wienie wsp6lpra,cy z instytucjami, organizacjami, towarzystwami naukowy-

mi, dzialalnoSd popularyzatorska

Chcialbym takze wspomnied o aktywnoSci na innych polach niz naukowe. choc

w rcZny spos6b i poSrednio niq zwiEzanych. Przede wszystkim wskazalbym pracg na rzecz

Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego ,,Fraza" (powolanego do 2ycia w 1994 roku) i re-

dakcji kwartalnika,,Fraza" (od 1991 roku, czyli od pocz4tku jego istnienia) orazw teatrze

akademickim Scena Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie pelnig funkcje koordyna-

tora do spraw programowych i gdzie jestem teZ aktorem. Rocznie pokazujemy od 20 do 25

spektakli, gl6wnie w oSrodkach regionu, ale takhe poza nim i za granicq.

Aktywnie dzialam takze w Srodowisku lokalnym, przede wszystkim intensywnie

wsp6lpracujg z Wojewodzkq i Miejsk4 Bibliotek4 Publiczn4, w ktorej mam zaszczlt prowa-

dzic spotkania autorskie z czolorymi polskimi pisarzami i publicystami (ostatnio np. Olg4

Tokarczuk, Krzysztofem Varg4, Arturem Andrusem, Dariuszem Rosiakiem, Cezarym Laza-

rewiczem, Magdalen4 Grzebalkowsk4, Andrzejem Franaszkiem, Andrzejem Stasiukiem, Mi-

chalem Olszewskim, EwQ Lipsk4), a takile autorami reprezentuj4cymi Srodowisko lokalne

Podkarpacia (np. Jan Tulik, Jan Belcik, Janusz Szuber, Janusz Pasterski). Podobn4, choi

mniej intensywn4, jest wsp6lpraca z Polskim Radiem Rzesz6w i Wojewodzkim Domem Kul-

tury.

Wyglaszam referaty i prelekcje popularyzatorskie, a takZe prowadzE warsztaty (np.

krytyki literackiej) w r62nych oSrodkach regionu, w bibliotekach i szkolach m.in. na terenie

Rzeszowa, Krosna, PrzemySla, Jarostawia, Lubaczowa, tak2e Gorlic, Chelma, Lublina. Za-

moScia. Uczestnicz4 w nich zazwczal osoby zainteresowane przedstawianymi tematami

i mlodzie? szk6l Srednich.

Biorg :udzialjako juror w konkursach poetyckich, a od piEciu lat(czyli od chwili po-

wolania do Zycia) przewodniczg jury Og6lnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanislawy

Kopiec.

Osobnym polem mojej aktywnoSci Srodowiskowej jest tak2e organizowanie wystaw

ekslibris6w i ksi4Zek, ktore zazwyczaj majq miejsce w Wojewodzkiej i Miejskiej Bibliotece

Publicznej, Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Rzeszowskim Oddziale Stowarzy-

szenia Wsp6lnota Polska oraz innych miastach regionu. Wspomagam takZe miejscowe Sro-

dowisko plastyczne, zaopatrujEc katalogi indywidualnych i zbiorowych wystaw w stosowne

wstgPY' 
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