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Imig i Nazwisko:

Magdalena Patro-Kucab

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

i roku ich uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskie.i:

o 1998. magister filologii polskiej, na podstawie rozprawy Powstanie listopaclowe

w poezji Kazimierza Brodziitskiego, Wydzial Filologiczny. Wylsza Szkola Peda-

gogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), promotor: prof. dr hab.

Piotr Zbikowski

o 2006, doktor nauk humanistycznych, na podstawie rozprawy poina poezja Ka-

zimierza Brodziriskiego, Wydziai Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, promo-

tor: prof. dr hab. Piotr Zbikowski, recenzenci: dr hab. prof. UR Marek Nalepa

(Uniwersytet Rzeszowski). dr hab. Slawomir Kufel (Uniwersytet Zielonog6rski

w Zielonej G6rze)

1.

3. Informacje o dotychczasowym

wych/artystycznych:

zatrudnieniu jednostkach nauko-

Rzeszowski w Rzeszowie, Wy-

Zaklad Literatury Staropolskiej

Rzeszowski, Wydziat Filologicz-

Staropolskiej i Polskiego OSwie-

01.10.2001 - 31.12.2006. asystent. Uniwersl.tet

dzial Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,

i Polskiego Oswiecenia

01.01.2007 - 31,12.2017, adiunkt, Uniwersytet

ny, Insty.tut Filologii Polskiej, Zaklad Literatury
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cenia (od 1.10.2013 r." po utworzeniu kierunku dziennikarstwo i komunikac.ia spo-

leczna, Zaklad Retoryki i Pragmptyki Komunikacyjnej)

01.01.2018 - 31.12,2018 r." starszy wykladowca, Uniwersytet Rzeszowski. wy-
dzial Filologiczny,Instytut Filologii Polskiej (od maja 2018 r. instytut Polonistyki

i Dziennikarstwa), zaklad Retoryki i pragmatyki Komunikacyj nej

o 01.01.2019 - obecnie. adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej, Uniwersltet

Rzeszowski, Wydzial Filologiczny, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Zaklad,

Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej

4. 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. IJ.22016 r. poz. 13l l.):

tytul osi4gni gcia naukowego/artystycznego :

Epistolografia oraz literacka i reformatorska dzialalnoSd Alojzego Feliriskiego

Monografla autorska: W krggu spraw prywutnych i publicznych. Korespondencja

Aloizego Felifiskiego z lat 1795-1820, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, Rzesz6w 2019,345 ss.; ISBN 978-83-7996-615-8

a)

(opu-

b)

blikowanych w latach 2013-2018)

Na osiqgniEcie naukowe sklada sig monografia autorska oraz cykl 9 artykul6u, na-

ukowych (poz. I.1-1.10 w zal.4). Anahzy literaturoznawcze ztego zakresu prezen-

towalam na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

(autor/atrtorzy, tyrulltytuty publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa. recen-

zenci wydawniczy):

Magdalena Patro-Kucab, w krggu spraw prywatnyctt i publicznych. Korespon-

dencia Aloizego Felifiskiego z lat 1795-1820, Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-

szowskiego, Rzesz6w 2019,345 ss.; ISBN 978-83-7996-615-g

recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Wieslaw pusz

om6wienie celu naukowego/arlystycznego ww. pracy/prac i osi4gnigtych wynikow

wraz z om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania:

c)
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MoNocRtFIA AUToRSKA

Ksi42ka autorska, ktrir4 wskazano jako osi4gnigcie habilitaryjne, stanowi pierwsz4

pr6bg monograficznego opracowania epistolografii Alojzego Feliriskiego powstalej w latach

1795-1820.

Cel badaf oraz uzasadnienie wyboru tematu badawczego

Gl6wnym celem, jaki przySwiecal powstaniu monografii, bylo zaprezentowanie temat6w

i problem6w obecnych w listach Alojzego Feliriskiego - poety, reformatora jgzyka, historyka

i teoretyka literatury, a takze pedagoga, kt6rego spuScizng przyslonita potomnym slawa jednego

dziela.

Translatora Wirginii wciqz wielu postrzega jako homo unius libri (autoratragedii pt. Barba-

ra Radziv'ilkiwna). To jednostronne spojrzenie na dorobek dramaturga w konsekwencji doprorva-

dzilo do tego, ze z jednej strony badacze cenili jego dramaty, przyznajqc im jednoczeSnie wysok4

pozycjg w hierarchii wartoSci ideowo-artystycmych omawianej epoki, z drugiej zas dorobek tw6r-

czy Feliriskiego od pewnego czasu niezwykle rzadko goScil w badaniach naukowych. Stalo sig tak

przede wszystkim dlatego, ze dokonania arlystycme czas6w, w ktorych poeta4 .,+ i tworzyl, ro 7111a-

czy Ksigstwa Warszawskiego i Kr6lestwa Polskiego. a takzejego wlasne, przestoniEte zostaly na

dlugo przez tworczoSi wielkich polskich romantyk6w. Ponadto, poza niewielkimi wyj4tkami

(przykladowo wspomniana, juz Barbarq... oraz Hymnem na rocznicg ogktszenia Krdleshua pol-

skiego...), nie zostala do koiica ujawniona, a tym bardziej szczeg6lowo om6wiona, pelna spuScizna

translatora Radamista i Zenobii. Jednak przede wszystkim na szersze odslonigcie oczekiwata episto-

lografia driunaturga.

SytuacjE tg poSwiadcza" zawarty we wstgpie do prezentowanej ksi4zki. og6lny zarys

stanu badafr odnosz4cy sig z jednej strony do studi6w prowadzonych nad listownikami pol-

skimi czy edytorstwem list6w polskich, z drugiej zaS uwzglgdniaj4cy sporadyczn e wrQcz za-

interesowanie badaczy epistolografiq Alojzego Feliriskiego.

Studia nad korespondencj4 translatora Wirginii przybteraja,najczEsciej formg o96lnych

szkic6w zar6wno na temat list6w, jak i ich nadawcy. Niekiedy otrzymuj4 one takze postai

tozwaZah wypowiadanych na marginesie dziewigtnastowiecznych, dodajmy - szczqtkowych,

edycji epistolografii Felifiskiego. Zdarza sig r6wniez, iL autorzy historycznoliterackich stu-

di6w wzmiankuj4 o rzeczonej spuSci2nie przygodnie (przy okazji badari poSwiqconych za-

gadnieniom zwlEzanym zteoriE listu lub dotycz4cych dorobku innych autor6w czy tezkreSl4c

tworczq sylwetkg gospodarza Osowy). Studia te otrzymuj4 wigc formE og6lnych napomknien

bEd4cych rodzajem komentarza do prezentowanych zjawisk literackich b4dZ okololiterackich.
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Oznacza to, ze do obecnych czas6w nie powstaly szczegolowe badania, kt6rych auto-

tzy czyntliby pozostawionq przez translatora Radamista i Zenobii korespondencjg przedmio-

tem wnikliwych analiz i interpretacji historycznoliterackich, rekonstruuj Ec zajej poSrednic-

twem portret czlowieka i artysty. Niniejsza ksi4Zka, mam tak4 nadziejE. przynajmniej w nie-

wielkim stopniu przyczynt siE do tego, aby wskazana spuScizna Felifskiego odzyskala wia-

Sciwe miejsce w badaniach nad epistolografi4 polsk4.

Za cel szczegolowego studium uznano uchwycenie indywidualnych cech analizowa-

nych list6w, a takle dorobku autora Barbary Radziwilkiwny oraz zjawisk znamiennych dla

6wczesnej kultury, obyczajowoSci, szeroko pojgtego zycia towarzyskiego i literackiego g16w-

nie na Wolyniu, ale r6wniez w Warszawie. Korespondenc.ig przedstawiono w wybranym -
zaleLnte od charakteru badanego listu - kontekScie i ujgciu problemowym (biograficznym,

filologicznym, estetycznym czy ideowym) oraz chronologicznym. Przeprowadzono wigc ba-

dania f-rlologiczne (w tym stylistyczno-jgzykowe) wykorzystujEce dotychczasowy stan wiedzy

o Felifiskim oraz jego dorobku w celu wnikliu,ej obserwacji tych obszarow, jego spuScizny

pisarskiej, ktora dot4d nie stala siq przedmiotem szczeg6low,ej refleksji.

Za fundamentaln4 kwestig, na co wskazywano na poczEtku, uznano wigc przedstawie-

nie tematyki i problematyki zawartych w listach Feliriskiego. Dzigki temu zabiegowi moZliwa

okazala sig prezentacja dramaturga na wielu polach i w szerokim krggu animator6w 6wczesnego

Zycia politycznego i kulturalnego. Jednak, aby bylo to w pelni osi4galne, za niezbgdne uznano

wyjScie poza obszar samej epistolografii i osadzenie jej poSr6d reali6w, na kt6re zlolyl sig suge-

stywny obraz podejmowanych przez pisarza inicjatyw oraz dzialah, a tak2e bEd4cych ich wyni-

kiem ef-ekt6w. SiEgnigto wigc po rozliczne komponenty obecne w utworach literackich" kore-

spondencji, wspomnieniach i pamigtnikach, atak2e uog6lnieniach historycznoliterackich.

Podstawa materialowa

Selekcjonuj Ec przeznaczony do egzemplifikacji material, wykorzystano z jednej stro-

ny 2rodla drukowane, a mianowicie korespondencjg zamieszczon4 rv edycji dorobku Alojzego

Feliriskiego (*yd. 1840 r.) orazw publikacji Klementyny Taf,skiej-Hoffinanowej (uryd. 1875 r.)

i Jozefa Ignacego Kraszewskiego (wyd. 1872 r.). Z drugiej zaS strony do niespelna czterdziestu

listow zgromadzonych w tych irodlach dol4czono ponad szeScdziesi4t kolejnych, pochodz4cych

z rgkopis6w (autografow i kopii). CaloSd korespondencjr zloZyla sig na korpus 105 zachowanych

i dostgpnych list6w zlat 1795-1820, skierowanych do grupy dziewigciu adresat6w-przyjaciol:

Michala Wyszkowskiego. Franciszka Skarbka Rudzkiego, Gustawa Ohzara, Jana i Walerii Tar-

nowskich oraz os6b nale24cych do krggu towarzyskiego i publicznego: Lukasza Golgbiowskiego,

Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, Ludwika Osif,skiego. Adama Jerzego Czartoryskiego

Strona 4 z 24



Kompozycja pracy

Kompozycja pracy wskazanej jako osi4gnigcie habilitacyjne jest dwudzielna. CzgSi

pierwsza - naukowa sktada siE z pigciu nieproporcjonalnych pod wzglgdem objEtoS ci rozdzia-

16w tworz4cych rozlozyste drzewo struktury ukladu pracy (edno- i dwupigtrowe). Z kolei na

czESi drug4 - edytorsk4 sktada sig aneks zawrerajqcy reprezentatywne, znamienne dla przed-

stawionych w rozprawie blokow korespondencji, listy Feliflskiego.

W Uwagach wstgpnych, poza wskazaniem na zaloZenia pracy, przedstawiono historig

badan nad epistolografi4 wiekow dawnych (literaturoznawczych i szcz4tkowo tak2e jEzykoznaw-

czych)' Ponadto zaprezentowano material zr6dlowy, a wigc zachowanq korespondencjg Felii-
skiego, ataUze noty biografrczne adresat6w jego list6w.

Charakterystyka zawartoSci pracy

Rozdzial pierwszy zatytulowany Rozmowa korespondencyjna. (lwagiformulowane

w kontekicie teorii listu oraz zagodniefi j?q,ka mdwionega ma charakter teoretyczny. po_

niewaz jego zasadniczym celem jest wskazanie szczeg6lnej relacji, jaka w przypadku list6w
Feliriskiego lqczyla nadawcg z odbiorc4, pochylilam sig wigc nad teori4 listu i jego zwi4zkami

z retoryk4' Zaprezenlowalam, zrodzona, w antyku i wspart4 teoriami krajowymi, koncepcjg

listu-rozmowy, wyczuwaln4 w epistolografii translatora Wirginii. Ostatecznie sformulowalam

stwierdzenie. 2e schemat list6w dramaturga wpisuje sig w charakterystyczny dla oSwiecenia

wzorzec 
"rozmowy nieprzytomnych". W celu lepszego zrozumieni a powyaszej nazwy przez

dzisiejszego odbiorcg literatury pr6bowalam okreSlii omawiane listy bardziej wsp6lczeSnie,

tj. mianem korespondencyjnej rozmowy albo pisemnej konwersacji czy nawet siggnglam po

kr6tszE formq, wyralajqca, siE za pomoc4 neologizmu bgd4cego zrostem dw6ch rzeczowni-

k6w odslownych, czyli,,rozmowopisanie,,.

W kontekScie teoretycznych uwag dotyczqcych listu pokr6tce przypomni alam tak1e

najwazniejsze wypowiedzi oSwieconych na temat tego gatunku.

W dalszej czgSci staralam sig udowodnic, i2listowne monologi Felihskiego wykazuj4

wlaSciwoSci dialogu. Uwidacznia sig w nich bowiem aktywny. zwerbalizowany udzral wyob-

razonego odbiorcy (np. za sprawq obecnoSci w opisywanej korespondencji schematu opartego

na konstrukcji: pytanie - odpowied2, czy zapytah. za pomoc4 kt6rych zostaje nawi4zany kon-

takl z korespondentem).

Ostatnim zagadnieniem. kt6re om6wilam przed, przyst4pieniem do szczeg6lowej ana-

lizy i interpretacji spuScizny epistolograficznej Feliriskiego, byty kategorie zasygnalizowane

w tytule prezentowanej monografii, czyli okreslenia ,,publiczny" i ,,prywatny,,. wyjasnilam
je, posilkuj4c siE badaniami Teresy Kostkiewiczowej orazElabiety Z. Wichrowskiej. Wiedza
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z tego zakresu ostatecznie pozwolila mi na wyeksponowanie i przedstawienie trzech prze-

strzeni obecnych w listach translatora Wirginii. Nadawca listownego komunikatu kieruje

uwag9 adresata na sprawy publiczne, w6wczas gdy porusz a zagadnienia zwiqzane z dzialal-

noSci4 literack4, edukacyjn4 czy paristwowE. Innym razem oSwietla przed nim przestrzeri

prywatn4: dom, rodzing czy bliskich. Aczkolwiek nieco rzadziej, nie zapomina jednak row-

niez o eksponowaniu plaszczyzny intymnej: przykladowo, gdy porusza problemy zwiqzane

z ciqZa, i pologiem. chorobami czy Smierci4.

W rozdziale drugim (zasadniczym problemowo) zatytulowanym Pasjonot literatu-

ry i |ycia nuukowega, skladaj4cym siE z dziesigciu podrozdzialow, skoncentrowatam sig na

ukazaniu tw6rczej drogi Feliriskiego" CzgSc ta otrzymala ukiad dwupiQtrowy, a szczeg6lowe

anahz5'list6w, w ktorych poeta koncentruje sig na wlasnej dzialalnoSci artystycznej bqdL pe-

dagogicznej, poprzedzilam autonomicznymi przyblizeniami og6lnoliterackimi. Dotycz4 one

przede wszystkim temat6w skoncentrowanych wokol nastgpuj4cych zagadnieri: teorii przekladu,

zainteresowaf tw6rczoSci4 Jacques'a Delille'a, krytyki literackiej w oSwieceniu oruz uwag wy-

powiadanychprzez prawodawc6w wieku rozurlu na jej temat, kategorii smaku, zasad,iregul dok-

tryny klasycystycznej, atil<2e charakterystyki dramatu klasycystycznego w Polsce. Owe przybli-

Zenia og6lnoliterackie w moim zamierzeniu mialy stai sig fundamentem i podporq dla analirycz-

nych parlii wlaSciw,ego wywodu.

Prezentuj4c drogg tworczq Alojzego Feliriskiego. rozpoczglam od przedstawienia Srodo-

wiska rodzinnego oraz edukacji poety, aby w ten spos6b podkreSlii szczegolnq rolg atmosfery

Wotynia (w tym rlplirv6w Tadeusza Czackiego i Juliana Antonowicza) oraz szkoly prjarskiej

(kt6ra - jak podkreSla Dobrochna Ratajczakowa - ,,wpajala swoim wychowankom nowocze-

sny wz6r obywatela-patrioty, postawg krytycznE i oSwiecon4, odzwierciedlaj4c4 aktualny

system waftoSci", a takZe ukierunkowywaia swoich wychowank6w na jqryk i literaturg fran-

cuskq).

Ponadto w czgSci tej zwr6cilam uwagE na mlodziefrcze pr6by literackie Feliriskiego (.Korg

i Alonza czy Kodrusa), kt6re uzmystowily pocz4tkuj4cemu poecie niedomagania polskiej tw6r-

czoSci dramatycznej na tle pozostalych literatur europejskich.

Omawiany okres dziaialnoSci wolyirskiego poety (podrozdzi al Lota mlodzieficze na

Wolyniu i pierwsze prdby poetyckie, 1771-1789) potraktowaiam jako czas literackich inspi-

racji i poszukiwali. w kt6rym dramaturg szlifowal wlasny warsztat poetycki oraz poznawal

glownie literaturE Francuz6w i Wlochow. Staralam sig udowodnic, Ze przyszlego autora Bar-

bary... ostatecznie przekonaly klasyczne wzory francuskie. Ulegl poeta przede wszystkim
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fascynacji Wolterem oraz Jeanem Racinem, co wyraZnie ujawnil w wierszu pt. Do Franci.szka

Wiiniov,skie go (17 99 r.').

W dalszej czgsci wywodu (podrozdzial zatytutowany Okres wurszowski z krakowskim

i dzikowskim epizodem, 1789-1795) zaprezentowatam zetknigcie sig dramaturga w okresie

Sejmu Caeroletniego z Zyciem literackim Warszawy. Wowczas z jednej strony miodemu

tw6rcy udzielila sig atmosfera rowarzyszqca rewolucji francuskiej, zachlysn4l siE wolnoscio-

!\rymi zrywami Europy, napisai utwor pI. Do Tadeusza Koiciuszki nad Bastyliq (,,Gdziez sq te

twierdze co v,ieki staly... "), z drugiej zas zetkn$ sig i zaprzyja2nil z literatami, ktorych Elz-

bieta Aleksandrowska nazwala czwartym pokoleniem oSwieconych, nadaj4c im miano ,,kon-

tynuator6w" stanowiqcych .,w epoce porozbiorowej ostojg ideologii oSwieceniowej, a takze

czgsto doktryny klasycystyc znej" .

Za poSrednictwem niniejszych badari usilowalam stwierdzi6, ze od tej pory blizsze

kontakty zaczql Feliriski utrzymywac z lgnacym Taf,skim, Konstantym Tyminieckim (.,Ty-

siem"), Michalem Wyszkowskim (,,Wysiem"), Franciszkiem Skarbkiem Rudzkim (,.Ry-

siem"), Michalem Szubertem i Mikolajem Dzieduszyckim, a wzajemne spotkania literat6w.

okreSlone przez KlementynE z Tahskich HofTmanow4 mianem ,.prac milych i zabaw tZytecz-

nych". zdominowala wsp6lna lektura dziel, wyrazanie uwag na ich temat oraz prezentowanie

wlasnych dokonari literackich. W ten spos6b Felit'rski doszedt do Swiadomego przekonania.

jak waZna, rolg w procesie tw6rczym odgrywa uwaLna lektura r analiza starannie dobranych

arcydziel.

Poczynaj4c od podrozdzialu pi4tego (Alojzy Fetifiski i jego potski przeklatl

,,L'homme des champs"lacques'a Delille'ct),poprzezpodrozdzialy si6dmy (Krytyko literac-

ka ns kartach epistolograJii Alojzego Felifiskiego), 6smy (,,Burbara Rartziwitldh,nu', -
wzorcowe dzielo warszawskiego klasycyzmu oraz,,gldwny powritl do slawy" Alojzego Felifi-
skiego) i dziewi4ty (,,\V'irginiu" Vittorio AlJieriego tl'Asti oraz ,,Rodcrmist i Zenobia,, pro-

spera Jolyota de Crebillone'a) postawilam sobie za gl6wny cel badawczy nie tylko przegl4d

najwazniejszych utwor6w literackich wolyfiskiego dramaturga, ale przede wszystkim pr6bg

udowodnieniaza poSrednictwem pozostawionej przez niego korespondencji,2e finalny ksztalt

dziel Feliriskiego to co prawda nastgpstwo samodzielnej pracy tw6rczej autora Barbary.... ale

w duZej mierze takze aktywnych dzialah poczyniony ch przez literackich przyjaciol poety

(przede wszystkim Michaia Wyszkowskiego, Franciszka Skarbka Rudzkiego, Konstantego

Tyminieckiego i Walerig Tarnowsk4).

Kilkuletnie, wsp6lne cyzelowanie tekst6w w mySl Horacjanskiej zasady, kt6r4 Feliri-

ski sformuiowal w ,,Ozna.imieniu o v,yclat sig majqcym dziele pocl tytulem ttPisma wlasne
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i przekladania wierszem< ", aby nie drukowac 4adnej ze swoich prac, ,,kt6ra by dziewigciu lat

nie odlezala", zdecydowalo przykladowo o ostatecznym wygl4dzie Barbary Radziwilliwny

cz,y przekladu Wirginii. Pozwolilo to na wysuniEcie konkluzji, ze grupowy charakter pracy

tw6rczej uczynil z oryginalnego utworu Feliriskiego , jak zauwazyl Rolf Fieguth" ,,bardzo ak-

tualne dzielo sceniczne klasycystycznej literatury wysokiego autoramentu, o nieposzlakorva-

nej wersyfikacji, przewy\szaj4ce wszystkie analo giczne utwory pod wzglgdem jakoSci lite-

rackiej".

Ostatni, dziesi4ty podrozdzial (Pedagogiczna kariera Alojzego Felifiskiego) roz-

dziatu drtrgiego omawianej monografii jest prezentacjq dzialalnoSci wolyliskiego poety jako

nauczyciela' Na poczEtek naukow4 refleksj4 objElam w tej czgsci pracy dylematy poety naro-

sle wok6l propozycji przyjgcia przez niego katedry literatury polskiej w Kr6lewskim Uniwer-

sytecie Warszawskim. Zaznaczylam, iz proponowana posada mogia po pierwsze stanorvii

rodzaj apanalu dla wolyriskiego tw'6rcy, kt6ry - mimo uznanta za autorytet literacki - nie

posiadat jednak ani doSwiadczenia. ani wlaSciwego zawodowego przygotowania" aby z pel-

nym przekonaniem sprawowai funkcjg akademickiego profesora. Po drugie zal, na co u,ska-

zywal poeta w swoich listach, stanowila wynik licznych zabieg6w protekcyjnych ze strony

Jana Tarnowskiego.

Korespondencja skierowana do Jana i Walerii Tarnowskich unaocznila fakt, ze dra-

maturg Swiadomie zrezygnowal z otrzymanej posady (nie potrafil podj4i szybkiej i jedno-

znacznei decyzji), ale r6wnieZwciq|WraLal nadziejg, Ze obejmie stanowisko profesora lite-

ratury i wraz z calE rodzinq pzeprowadzi siE do stolicy.

W dalszej czgsci omawianego podrozdziatu podjgtam pr6bg przedstawienia dzialalno-

Sci Feliriskiego jako dyrektora i nauczyciela w krzemienieckim liceum. opieraj4c siE gl6wnie

na korespondencji z ksigciem Adamem Jerzym Czarloryskim. Za sprawq analizowanych li-
st6w wyjaSnilam intencje wyboru, jakimi kierowal sig kurator wobec translatora Wirginii,

zaprezenlowalam warunki materialne tycz4ce sig uposazenia wykladowcy, przelled,zilam sto-

sunek innych nauczycieli liceum wzglgdem autora Barbary...

Pr6bowalam takze udowodnii, 2e dramaturg wraz z otrzymaniem propozycji od nie-

zwykle przyja2nie nastawionego do niego ksigcia, z jednej strony mial poczucie obowi4zku

obywatelskiego, jaki na nim ciqZyl, z drugiej zalwiedzial, ze poSr6d grona 6wczesnych pro-

fesor6w znajdowali sig tacy, ktorzy niekoniecznie wyrazali poparcie dla objgcia przezen sta-

nowiska dyrektora.

Zwr6cilam ponadto uwagQ na korespondencjq, w kt6rej Felihski formulowal program

swoich dzialafi lyczqcych siE zarzqdzania i nauczania w szkole krzemienieckiej. Przeprowa-
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dzone badania pozwolily na wyci4gnigcie konstatacji, i2 translator l4/irginii nie tylko sumien-

nie i z zapalem wykonywal powierzone mu przez Czartoryskiego zadania wynikaj4ce z zaj-

mowanych stanowisk, ale takze pragnql przeszczepii na licealny grunt - znane mu z pobytu

w Warszawie, a lakle znamionujEce czasy Czackiego - Zycie towarzyski e oraz ,,Llczone roz-

mowy".

Oprocz tego zauwaZylam, 2e poza aspektami towarzyskimi Felihski dbal r6wniez

o rozw6j zawodowy licealnej kadry, a lakZe zaproponowai dosyi nowatorski program, zwra-

caj4c uwagg na przygotowanie indywidualnego planu nauczania.

Rozdzialy trzeci (Alojzy Felifiski w roli gospodarxa tlworku ziemiafiskiego;) i czwar-

ty (W obrgbie sprah) rodzinnyclt, sqsiedzkich i przyjacielskich) dotycza, przede wszystkim

zagadnieri zwiqzanych ze sfer4 prywatn4 zycia Feliriskiego,

W pierwszym ze wskazanych rozdzialow zaprezentowalam dramaturga w roli ziemia-

nina, kt6ry po roku 1795. podobnie jak uczynili to np. Dyzma Boricza Tomaszewski, Julian

Ursyn Niemcewicz czy Cyprian Godebski, zdecydowal sig powr6cii do wiejskich zatrudnieh.

W niniejszej czESci monografii poddalam analizie przede wszystkim listy poety skie-

rowane do Michala Wyszkowskiego, w kt6rych epistolograf mozliwie najdoktadniel przybliza

swe ziemianskie zycie w Wojutynie. Osowie i Wolosowre. Za spraw4 przeprowadzonych ba-

dari dosztam do przekonania. 2e dla literata-ziemianina, kt6ry wci42rozpamigtywal warszaw,-

skie lata, zajEcia gospodarskie stanowity tak naprawdE rodzaj sytuacji przymusowej. pocz4t-

kowo Felifski byl wigc gospodarzem-dyletantem, dopiero z czasem bardziej zaangaZowal siE

w' praktyki ziemiariskie.

Zanalizowana korespondencia pozwolila mi na nakreSlenie szerokiego tla geograficz-

nego i gospodarczego 6wczesnego Wolynia i Polesia. Mozliwe okazalo sig przedstawienie

dworku oraz d6br Feliflskich, a rakze zajgi gospodarskich, ktorych poeta sig podejmowat.

czyniqc to z mniejszymi b4d2 wigkszymi sukcesami (uprawa zboaa czy handel drewnem).

Listy pozwolily rowniez dostrzec w owych ziemiariskich zatrudnieniach waany rys ,.geor-

gicznego etosu", a mianowicie gospodarsk4 zapobiegliwoSi i troskq o dobra materialne.

Badania skoncentrowane wok6l Feliriskiego jako zarzqd.cy osowskiego dworku z jed-

nej strony umozliwily konstatacjg, iz poeta, wzi1wszy w posiadanie dobra rodowe, przede

wszystkim polo?yl nacisk na estetykg tego miejsca i r62nego rodzaju ulepszenia. zdrugie.i za|

przyniosly stwierdzenie, ze mimo szczerych chgci i podejmowanych przedsiEwzigc dramaturg

nie byl typem czlowieka interesu, pozostawal gl6wnie wra2liwym ar1yst4.

Wspomniana wczeSniej czgsd czwarta monografii zatytulow ana W obrgbie spraw

rodzinnyclt, sqsiedzkich i prTyjacielskichjest pr6bq podkreSlenia, jak walne miejsce w kore-
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spondencji Alojzego Felifskiego zajmujq tematy dotycz4ce spraw zwiqzanych z rodzrnq

i przyjaciolmi. Efekty badari skupione wok6t zagadniefl rodzinnych - Zony, dzieci, rodzeri-

stwa. a takze funkcjonowania gospodarstwa domowego, edukacji czy zdrowra- zamieScilam

w podrozdziale pierwszym niniejszego rozdzialu pt. Rodzina. Za sprawE list6w poety mo-

2emy Sledzii spolecznat przeslrzet'r rodziny gospodarza Osowy oraz panujqce w niej relacje.

Swoim adresatom Wolynianin zdradza poniek4d szczegoly familijnego Zycia. Koresponden-

cja pozwolila wigc na rekonstrukcjg wizerunku malzeistwa Feliiskich. z uwzglgdnieniem

pelnionych przez malzonk6w funkcji rodzinnych (mgaa, Zony, rodzic6w) oraz wiEzi emocjo-

nalnych l4czEcy ch opisywane postaci.

Warto podkreSlii" 2e tlumacz Ziemianina... w swej epistolografii przybli2a takze po-

stai siostry Emilii Potockiej, kt6r4 charakteryzuje jako kobietE peln4 cn6t, a nade wszystko

niewiastE uroczE i obdarzon4 poetyckim talentem. Feliflski ponadto informuje adresata sw1,ch

list6w o niezwyklej wiEzi pomigdzy rodzeflstwem, odkrywa sekrety serca i koleje los6w sio-

stry.

WaZnq czgSc epistolografii skierowanej przede wszystkim do Wyszkowskiego i Tar-

nowskich zajmuje problematyka oscyluj4ca wok6l potomstwa dramaturga. AnalizujEc j4. do-

szlam do przekonania,2e przedstawiciel klasycyzmu postanislawowskiego na karlach swoich

list6w przybliLazwlaszcza model stosunk6w panujqcych migdzy rodzicami i dzieimi we wla-

snej familii. Pisze o radoSci z powodu posiadania potomstwa nie dlatego . Ze dziect gwarantujq

ci4gloSi rodu. ale jego zadowolenie wynika najczgsciej ze zwyklej potrzeby kochania i bycia

kochanym. Obserwujemy wigc wyralne objawy zwrotu w kierunku emocjonalnoSci we wza-

jemnych relacjach pomigdzy rodzicem a dzieimi, co sprawia, Ze za sprawq list6w otrzymuie-

my obraz kochaj4cej siE rodziny.

Niemniej znaczqcajest korespondencja skierowana do przyjaci6t (om6wiona w pod-

rozdziale drugim czwartego rozdzialu zatytulowanym ^Sqsietlzi, przyjaciele i znajomi).

Tym razem efekty tego postgpowania badawczego zawarte zostaty w czterech podrozdzialach

drugiego stopnia. W czgsci pierwszej niniejszego podrozdzialu (Jun Turnowski i LYuleria

Turnowska ze Stroynowskiclt) poprzez analizE listow zaprezentow,alam kr4g osobistych

spraw mieszkafc6w Horochowa. Dotyczq one na przyklad zdrowia rodziny paristwa hrabi6w,

konsultacji Feliflskiego w kwestiach wlasnej familii, czEsto listy te wyraZajq wdziqcznolc za

opiekE nad niE (doSwiadczanEZe strony Tarnowskich)bqd|te2 relacjonujE aktualne wydarze-

nia rozgrywajEce siE w okolicy Zyromierza (prezentuj4 np. dzialalnoSi Bartlomieja Gizyckie-

go, Filipa Platera czy rodziny Sanguszk6w).
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Z kolei w czg5ci drugiej omawianego podrozdzialu (Gustaw Henryk Atanazy Oli-

zar) przyblizylam i om6wiiam fragmenty korespondencji Feliriskiego adresowanej do gospo-

darza Korosteszowa. Ostatecznie doszlam do przekonania, Ze listy te znamionuje ojcowska

relacja pomigdzy nadawc4 a odbiorc4 (za sprawE jednostronnoSci listownego kontaktu uwi-

doczniona po stronie dramaturga). PrzewalajE w niej tematy intymne odnosz4ce sig do stanu

zdrowia psychicznego i fizycznego, osobistych wypadk6w i wybor6w 2yciowych korespon-

duj4cych, czgsto nadawca listow ujawniania stan wtasnego ducha, z kt6rego wyczylac mohna

nostalgig, tgsknotg czy nawet tzw. bia14 zazdrolc. Ponadto zdarzajq siq i takie fragmenty li-
stowne, w kt6rych Feliflski prosi Olizara. by petnil rolg detektywa przeSwietlaj4cego plany

posluj4cych do Petersburga Polak6w. Innym zal razem stara sig przybhZyc przyjacielowi at-

mosferg panuj4c4 w Krzemiencu, zdradzii sekrety towarzyskich spotkari, rozm6w i plotek.

Odmienny charakter znamionuje listy zaprezentowane w czgsci trzeciej niniejszego

podrozdzialu (Karol Kuzimierz Sienkiewicz). Przedstawilam w nim gl6wnie korespondencjE

prowadzon4 z Franciszkiem S. Rudzkim, w kt6rej obserwujemy zainteresowanie Felif,skiego

tw6rczoSci4 mlodych artyst6w wywodz4cych siE ze Srodowiska krzemienieckiego, natomiast

w czgSci czwartej omawianego podrozdzialu (Konstanty Tyminieckl scharakteryzowalam

czgSi korespondencji odnosz4cej sig do ziemiaflskiej egzystencji wspomnianego poety. pre-

zentuj4c przyjaciela Feliriskiego jako kultywatora natury i budowniczego wlasnego dworku.

W dalszej czgSci przyblizylam ujawnione w listach informacje o wczesnej Smierci gospodarza

Pra2mowa, atakle wiadomoSci o zyciu i tw6rczoSci Tyminieckiego. Na koniec odniosiam sig

do zagadni en zwiqzanych z upamigtnieniem prezentowanej postaci, czego dramaturg dokonal

za poSrednictwem list6w.

W ostatnim, piqtym rozdziale monografii nosz4cym tytul Zagadnienis stylu listo-

wego podjglam sig pr6by og6lnej charakterystyki stylu" jaki znamionuje epistolografig Felih-

skiego. Om6wilam obecne w niej formuly inicjalne i zwroty adresatywne; formuly finalne

(pozdrowienia.Zyczenia zdrowia, pozegnania); fbrmuly konwencjonalne (proSby, podziEko-

wania, przeprosiny); ,,zlote mySli" oraz obcojgzyczne wtrgty jEzykowe. kt6re stanowi4 rodzaj

gry slownej i stylistycznie wzbogacaj 4 korespondencj g Feliriskiego.

Charakterystyka jgzyka, jakim poslugiwal sig Feliriski, pozwolila na konstatacjq, i2

jego epistolografia poza tym, ze stanowila prezentacjE r6Znorodnych temat6w i spostrze2eh

(uktadaly sig one w kolejne motywy, spajaly poszczeg6lne listy, przylqczaly do dialogu osoby

trzecie; sprawialy, 2e listowanie nabieralo cech akcji; ponadto chlonnoSi rodzajowa listu po-

zwalala na siggnigcie po rozmaite fbrmy literackie, jak np. opowiadanie, opis, charakterysty-

ka, elementy traktatu itd.), byla takze konstrukcj4 jEzykowo-stylistycznq, za pomoc4 kt6rej
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ujawniala sig skutecznoSi i lingwistyczny kunszt epistolografa. To za sprawq predyspozycji.

jakie daje jg.yk, okazalo sig moZliwe wyraZenie emocjonalnej bliskoS ci frzycznte oddalonych

od siebie korespondencyjnych pafiner6w. Polszczyznapotoczna. jak zauwa2yl Marceli Olma,

,.byla tworzywem analizowanych tekst6w i wypelniaj4cych je zachowah grzecznoSciowych.

imitowala codzienne dialogi [...], a jednoczeSnie utrwalala tg ciekaw4, ale trudn4 do uchwy-

cenia. sferg [...] fludzkiej] aktywnoSci, jak4 stanowilo okazywanie wzajemnej 2yczliwoSci,

szacunku i serdecznoSci".

Zaprezentowana monografia z pewnoSci4 nie wypelnia calkowicie luki w prowadzo-

nych aktualnie badaniach nad epistolografiq" Zjednej strony eksponuje sig w niej s4dy i opi-

nie historyk6w literatury polskiej na podjgty temat, z drugiej uzupelnia sig je o nowe, dodat-

kowe stwierdzenia formulowane na podstawie analizy przywolywanych blok6w korespon-

dencyjnych.

Na koniec naleZy stwierdzii, 2e badania nad epistolografi4 (tekstami uzytkowymi)

majq przede wszystkim znaczEc4 wartoSi dokumentacyjn?. Rejestruj4 one, jak zauwa|yta

Elzbieta Z. Wichrowska, odnoszEc sig do studi6w autobiograficzno-diarystycznych, z jednej

strony, co mozna uznac za niewielki mankament, Swiat zewngtrzny postrzegany przez ich

autor6w dosyi subiektywnie. z drugiej zaS, i to Swiadczy o ich niew4tpliwej waftoSci, pozwa-

laj4 czgsto przybliZyc w wigkszym stopniu niZ utwory stricte literackie realia opisywanych

czas6w, co ma szczeg6lne znaczenie w przypadku epok odleglych, do kt6rych bez w4tpienia

nale?y okre s klasycyzmu po stanislawowskie go.

Maj4c wigc na uwadze znaczenre tekst6w uzytkowych z epoki oSwiecenia, nie mozna

zaprzeczyc konstatacjom, iz pr6ba rekonstrukcji opisywanej rzeczywistoSci wciqZjest daleka

od wyczerpania, a wigc zasluguje na rozwinigcie i kontynuacjg, aby odkrywai i prezentow.ai

prawdg o tak szczegolnych czasach, do kt6rych niew4tpliwte naleaal przelom Xvlll i XIX
stulecia.

Praca nad analizq i interpretacj4 zespol6w korespondencji Feliriskiego stala sig ponad-

to zachgt4 do przygotowania w niedalekiej przyszloSci edycji krytycznej list6w dramaturga.

czego przedsmak pragnElam zaprezentowa6 w aneksie dol4czonym do niniejszej monogra-

fti. Zawiera on reprezentatywne. charakterystyczne dla poszczeg6lnych blok6w koresponden-

cji omawiane w rozprawie listy Felinskiego i ma na celu pokazanie, w jaki spos6b dramaturg

komponowaL oraz zapisywal swe listy w zale2noSci od tego, kogo czynil ich adresatem.
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CyxlARTyKULow

Kilka artykul6w, kt6re zami eszezono na przestrzeni czterech ostatnich lat w monogra-

fiach zbiorowych oraz publikacjach seryjnych (polskich i zagranicznych), atakze w czasopi-

smach (polskich i zagranicznych) stanowi uzupelnienie i poszerzenie informacji zawartych

w om6wionej wyzej monografii.

W dw6ch artykulach, pierwszym zatytulowanym Ciqg dalszy sporu o ,,intruza gclafi-

skiego", czyli Aloizy Felinski ripostuje Janowi Sniadeckiemu (,Rozmowa w Zaciszy z powodu

listu Pana Szczeropolskiego"),po2.1.3. w zal.4 oraz drugim nosz4cym tytul (Iwagi o ,,nie-

nadwergzaniu narodowoici jgzyka polskiego" - ,,Przyczyny uzyv)anej przeze mnie pisowni"

Aloizego Feliitskiego, poz.l.4. w zal. 4:) staralam siE zaprezentowai czgsi polemiki nad pol-

sk4 pisowni4 (a konkretnie ,j"), jaka rozegrala sig pomigdzy autorem Barbary... i Janem

Sniadeckim. Poddalam blizszemu ogl4dowi zar6wno Rozmowg w Zaciszy..., jak i fragmenty

Przyczyn uqnvanej (...) pisowni. Przeprowadzone badania mialy na celu dowieSi, 2e oba pi-

sma Feliiskiego ,nalelq do najlepszych i najgruntowniejszych opracowafl traktowanego

w nich przedmiotu, jakie siE ukazaly przed rokiem 1830 w polskim piSmiennictwie". Ponadto

za ustaleniami kodyfikatora przyblizylan'r zagadnienia pielggnacji jgzyka i troski o jego czy-

stoSd oraz om6wilam zasady spotecznego funkcjonowania polszczyzny w kontekScie regul

wplywaj4cych na jej rozw6j oraz ochrong.

Kolejna grupa artykul6w wskazana w niniejszym cyklu dotyczy utworow, kt6re stara-

lam siE przedstawii w kontekScie genus demonstrativum.Nalely tutaj wymienii nastgpuj4ce

prace: Radoit komplementov,ania. Pochwula osobistoici 2ycia publicznego (Alojzy Feliits'ki,

,,Do Tadeusza C)zackiego"), poz.1.6. w zat. 4; Kreo**anie wizerunku artysty ha przykladzie

,,Portretriw" Alojzego Felinskiego zamieszczonych w pras'ie), poz. 1.5. w zal.4'" The Pctrtrait

oJ Alojzy Felinski. A frtrgotten Jigure - a memoir Jrom ,,Gazeta Lwowska" , poz.l.10. w zal.

4; Porlret Alojzego Felin,skiego. Zapomniana sylwetka-wspomnienie w ,,Gazecie Lwov,skiej ".

poz. L9. w zal. 4; Ritoriinisl' pohoronnih promow i posmertnih spogadiv (na prikladi pa-

negirikiv, prisviienih Aloizitr Felins'komu),poz.L2. w zal.4; Rola retoryki w oracjach po-

grzebowych. Llvv*aSi na marginesie mtiw .funeralnych i wspomnieri poimiertnych polwigco-

nych Alclzemu Felinskiemu, poz.l.7. w zal. 4; ,,Krzemienieckie smutki" poetyckie reakcje

na imiert Aloizego Felinskiego, poz.I.8. w zal, 4. W przeprowadzonych badaniach z jednej

strony zaprezentowatam utwory skreSlone rgk4 Felifskiego, z drugiej zal te, kt6re stanowily

poSmiertne wspomnienie poety, jako nowy typ tekst6w laudacyjnych. Ich autorzy pr6bowali

bow'iem uniezaleznii opisywane portrety od koniunkturalnych uwarunkowari. Tym sposobem
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zar6wno Felinski, jak i poeci opiewaj4cy translatora Wirginii wpisywali siE w poczet tw6rc6w

zmrerzajqcych do zlikwidowania artystycznych i moralnych wynaturzen, jakie wi4zaly sig

z uprawianiem tw6rczoSci panegirycznej.

Zkolei w tych artykulach, do kt6rych siggnglam w egzemplifikacji po material zawar-

ty gl6wnie w dziewigtnastowiecznej prasie, staratam sig zaprezentowai wybrane utwory jako

sylwetki-wspomnienia, wykazuj4c" 2e maja, one charakter infbrmacyjny (przynoszq wiedzg na

temat zawodowej dziatalnoSci Feliiskiego), ale takZe nie s4 pozbawione element6w warto-

Sciowania - przedstawiaj4 autora Barbary... jako znakomitego poetQ i zacnego czlowieka.

Pozostale arlykuly daj4ce siE wpisai w prezentowany cykl dotycza, przede wszystkim

problematyki skupionei wok61 zagadnieri zwiqzanych z rolq Felifiskiego jako gospo darza

ziemiariskiego dworku (Osowa Alojzego Feliitskiego. Kreacia ziemiariskiego pejzazu w li-
stach poely skierowanych do Michalu Wy,szkowskiego, poz.l.1 1.w zal. 4; Rola percepcji zmy-

slowei w opisie ,,czas6w kontuszowych". Osowa Alojzego Felinskiego we wspotnnieniach

Ewy Feliitskiei z Wendorlftiw, poz.I.18. w zal. 4); przyblizajqjego relacje rodzinne (Dziecko

w i**ietle prywatnei korespondenc.ii oraz pism Alojzego Felinskiego,poz. Ll4. w zal. 1; .,F-e-

liitska? twych zaszczyl1w nie bgdg tu glosil", Jdze.fa Omieciitska w iwietle listov,, wierszy

i pamigtnik1v, dziev,igtnaslowiecznych. poz.l.15. w zal. 4; Kobiety v, iyciu i fworczoici Aloj-

zego Feliitskiego, poz. L16. w zal.4) oraz dzialania pedagogiczne (Atojzego Felinskiego wy-

klady literatury polskiej w Krzemieitcu, poz.l.13. w zal. 4), a takae podejmuj4 zagadnienia

z zakresu teorii listu-rozmowy (Listy Alojzego Feliirskiego do Michala Wyszkowskiego, czyli

o v'zaiemnei relacji lislu i dialogu. poz. 1.17. w zal. 4). Wskazane publikacje w wersji posze-

rzonej i czgSciowo zmodyfikowanej znalazly odzwierciedlenie w scharakteryzowanej wyzej

monografii.

5. Om6wienie pozostatych osi4gnigd naukowo-badawczych

Realizowane przeze mnie tematy badawcze mieszcza, siE w obrEbie literaturoznawstw,a

i dotycz4 zar6wno tw6rczoSci poetyckiej, jak i wypowiedzi u2ytkowych. Przedmiotem zainre-

resowafl naukowych od dawna czyniq przede wszystkim spuScizng literack4 p6znego polskie-

go oSwiecenia i wczesnego romantyzmu.

W poszukiwaniu rgkopis6w i utwor6w zapomnianych prowadzE kwerendy archiwalne

i biblioteczne, a w swoich badaniach - dotyczqcych literatury dawnej - najczgsciej siggam po

metodE filologiczno-historyczn4, ustalaj4c tym samym historig, wersje i publikacje (w niekto-

rych przypadkach autorstwo) poddanych historycznoliterackiemu ogl4dowi utwor6w. znacznq

wagg przykladaj4c ponadto do rekonstrukcji tekstu, Pozwala to na rozpoznante zar6wno naji-
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stotniejszych sens6w omawianych utworow oraz umieszczenie ich - w Swietle aktualnej w.ie-

dry - zar6wno w catoSci dorobku omawianego tw6rcy, jak i w perspektywie badawczych

problem6w doby oSwiecenia,

Efektem dzialalnoSci naukowej prowadzonej przeze mnie w latach 2007-2018 jest

wydanie 2 monografir (z uwzglgdnieniem ksi4zki opisanej wyZej), 4 prac redakcyjnych oraz

42 artykul6w naukowych i 2 artykul6w naukowo-dydaktycznych. Do druku przygotowujg

kolejne 3 publikacje, w tym jednq w zagranicznym wydawnictwie naukouym (Univerz,ita

Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Moje rozpraw-v i arlykuiy zoslaly opublikowane w wielu waznych oSrodkach nauko-

wych w kraju, a ich meryloryczna wartoSi byla opiniowana przez znaczqcychbadaczy litera-

tury, w lym przez prof. dr hab. Teresg KostkiewiczowE, prof. dr hab. Barbarg Judkowiak,

prof. dr hab. AnnE Nasilowsk4. prof. dr hab. Barbarg Wolsk4, prof. dra hab. Wieslawa Pusza,

prof. dra hab. Krzysztofa Bilinskiego, dr hab. prof. US Bo2eng Mazurek, dra hab. prof.

UKSW Tomasza Chachulskiego czy dra hab. prof. PAN Jerzego Snopka. Staram siE takze

propagowai polskie badania nad literaturEpoza granicami kraju. czego potwierdzenie stano-

wi4 referaty wygloszone t zlolone do druku na Ukrainie, w Niemczech, Rosji czy Stowacji.

Poza zainteresowaniami naukowymi, kt6re om6wilam W2ej, na moj4 indywidualn4

problematykg naukowo-badawcz4 skladaj4 sig nastgpuj4ce tematy szczeg6lowe:

l. Po1na tw6rczoSi poetycka Kazimierza Brodziriskiego:

2. Polsko- i niemieckojgzycznapoela okresu insurekcji 1830 roku (badania kompara-

tystyczne);

3' Poezja polskiego oSwiecenia (ze szczegolnym uwzglgdnieniem tw6rczoSci poetyc-

kiej doby porozbiorowej lat 1795-1830);

4. Tw6rczoSi panegiryczna i pochwalna (ze szczegolnym uwzglEdnieniem utwor6w

Adama Naruszewicza, Stanislawa Trembeckiego i Franciszka Dionizego Kniaznina

oraz tw6rc6w epoki klasycyzmu postanislawowskiego);

5. Sylwetka prasowa (glownie w prasie dziewigtnastowiecznej);

6. Kultura i literatura sarmacka.

P 6Lna tw 6 rczoSd p oety c ka Kazimierza B ro dzif skie go

Na przeiom XX i XXI wieku przypadajeden z pierwszych i szczeg6lnie istotnych krg-

g6w moich naukowo-badawczych zainteresowah zwiqzany z postaci4 Kazimierza Brodzih-

skiego (1791-1835), najwybitniejszego przedstawiciela p62nego polskiego sentymentalizmu.
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Zwazywszy, ze do wskazanego wyzej okresu Zycie i tw6rczoSi autora Wieslawa poza kilko-

ma publikacjami Aliny Witkowskiej oraz Jerzego Zbigniewa Nowaka byly przemilczane

przez historyk6w literatury, zdecydowalam sig przerwac tg swoist4 zmowg milczenia za

sprawE publikacji, kt6ra - jak zauwaZyla Teresa Kostkiewiczowa w artykule poSwigconym

refleksjom o zainteresowaniach badaczy piSmiennictwa polskiego oSwiecenia w poczqtkach

XXI w. - podejmuje wybrane problemy tw6rczoSci Brodziriskiego. Dot4d bowiem autor

Rocznicy byi przykryty kurzem swoistego przes4du. Jedni uwazal| Ze zapoczqtkowat wpraw-

dzie w Polsce romantyzm. ale cofn4i siE przed ostatecznymi rozwiqzaniami i nie wyzyskat

w pelni mozliwoSci nowego pr4du. Inni umieszczali poetg jedynie w,nurcie sentymentalnym

bqdL uznawali go za niezby udanego klasyka, kt6ry pragn4t tylko unowoczeSnienia tej dok-

tryny.

A tw6rczoSc tE z pewnoSci4 znamionuje niezwykioSi, ktorej naleaalo poSwigcic coS

wigcej niz tylko prezentacje. warianty czy przybliZenia hipotez. Tak zrodzil sig pomyst przy-

gotowania rozprawy, w ktorej postanowilam odniesi sig do ostatniego okresu tw6rczoSci poe-

ty. Powstala w6wczas poezja ma bowiem i warloSci aftystyczne, i wartoSci dokumentu epoki,

i takze warloSci polityczne, dlatego warto j4 przypominai i podd awac wciqZ nowym analizom

i interpretacjom historycznoliterackim, w ten spos6b, choi po czgsci, wzbogacajEc wypowie-

dziane juz opinie i s4dy.

Na monografig zatytulowanE ,, ...jest to glos Ojczyzny z jej serca i ducha y,ydobyt!. ."
O pdinej twdrczoici poetyckie.j Kazimierza Brodzinskiego (poktosie badari zwiEzanych z pra-

c4 doktorskE; poz. II.1 .1 . w zal. 4) zloLylo sig pigd rozdzialow. Pierwszy z nich dotyczy stanu

badari nad Zyciem i tw6rczoSci4 autora Mov,y o narodowoici Polak6y,, w drugim prezentujg

historyczno- i teoretycznoliterackie pogl4dy poety, zal w kolejnych trzech czgsciach ksi4zki

rekonstruujE Swiat jego tw6rczoSci w' latach 1830-1835. Wowczas, po przebytym przelomie

ideowo-moralnym i politycznyn, Z przeciwnika stal sig Brodzifski gorEcym orgdownikiem

powstania listopadowego, a wigc wraz z romantykami zwolennikiem zasady,,dziS tw6j triumf

albo zgon", odchodz4c w ten spos6b od ideal6w i wartoSci europejskiego i polskiego sent),'-

mentalizmu. Warto nadmienii, 2e tE poezjE radykalizmu politycznego i patriotycznej deter-

minacji rzadko przywolywano przy omawianiu tw6rczosci autora wieslav,a.

Dokonuj4c szczeg6lowych analiz utwor6w Brodziriskiego, staralam siE dowieSc, iz

naczelnq wartoSci4, jaka im przySwieca, jest wiara w polskoSc (zbudowana ptzez poetQ na

mesjanistycznym pojgciu dziej6w i przeznaczeniu Polski). Ow mesjanizm usilowalam zapre-

zentowai jako kontynuacjg, ale takze modyfikacjg element6w mesjanistycznych wystgpui4-

cych na przyklad.juz w tw6rczoSci Jana Pawla Woronicza.
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Mojemu polu widzenia nie umkn4l takle jeszcze jeden wymiar p62nej tw6rczoSci au-

tora Rocznicy, a mianowicie pokalna grupa tekst6w osobistych, kt6re odnosz4 sig do co-

dziennej ludzkiej egzystencji. To poezja podporz4dkowana swoistej filozofii praktycznej"

filozofii poczciwego Zycia. czynienia dobra wszgdzie, gdzie tylko jest to mozliwe. W ten spo-

s6b portret Brodzinskiego uzyskal, mam tak4 nadziejE, wlaSciwy wymiar i kompletnoSi ogl4-

du.

Badawcza warloSi omawianei monografii polega r6wnieZ na tym, Ze zawrera ona do-

kladne om6wienie wielu wierszy i poemat6w znanychju2 wprawdzie, ale prawie nigdy dotqd

nieanalizowanych i niewartoSciowanych przez historyk6w literatury. Wieloaspektowa prezen-

tacja oraz umieszczenie ich w krggu poezji listopadowej wzbogac a naszq dotychczasow4 wie-

dzg o poezji, o skali jej tematow i problem6w. o zawartych w niej postawach i tendencjach.

Kazimierzowi Brodziriskiemu poSwigcilam teL wiele artykul6w, ktore z r6Znorakich

perspektyw oSwietlaj4 jego poetycki dorobek. S4 to, wydane przed ukazaniem siE om6wionej

wyzej monografii, prace: Zarliu'y apostol mowy ojc.zystej r,,Zal za polskim jgzy-

kiem" Kazimierza Brodziitskiego), poz.Il.2a.4. w zal. 4; Poir6r) poezji okolicznoiciowej Ka-

zimierza Brodzinskiego. Proba interpretacji ,,Roku l830",poz.II.Zb.l. w zal.4; W hotclzie

bohalerom insurekcii listopadowej reJleksje v,ok6l ,,Rocznicy" Kazimierza Broclziitskiego,

poz.II.2b.2. w zal. 4; Juz czas wam wstat! Juz czas wam wstat i bit, i trut orgze"... Kazi-

mierz Brodziitski iako Tyrteusz zrwu listopadowego, poz.ll.2b.3. w zal. 4. Zawarte w nich

tozwaZama dolyczq utwor6w waznych z historycznoliterackiego punktu widzenia, a co istot-

ne. reprezentatywnych zar6wno dla przemian ideowo-arlystyczny ch zachodz4cych po roku

1830 w tw6rczoSci autora Wieslawa,jak i dla 6wczesnej poezji patriotycznej.Sq one takze

znamienne dla klimatu uczuciowego oraz postaw politycznych polskiego spoleczeristwa

w okresie powstania listopadowego. Prezentuj4c wybrane teksty Brodziriskiego, staralam siE

je osadzi6 w polskiej tradycji poetyckiej, glownie czamoleskiej, skonfi'ontowai z innymi

wsp6lczesnymi im utworami, migdzy innymi Pieiniq Legion6w, a takae opisai od strony

struktury arlystycznej oraz uklad6w wersyfikacyjnych. Wskazane wy2ej arlykuly, po rozsze-

rzeniu podstawy materialowej i uzupetnieniu analiz, wl4czone zostaly jako fragrnenty do opi-

sanej wczesniej monografii stanowi4cej uwienczenie tematu badawczego.

Rozpoznanie dorobku literackiego autora Rocznicy zaowocowalo te| wydaniem kolej-

nych artykui6w w latach 2012-2013, w kt6rych kontynuujg dotychczasowe badania i pr6bujg

przybltLy( wsp6lczesnemu czytelnikowi dorobek tw6rczy tego niewystarczaj4co docenionego

dziS poety. Nalez4 do nich prace: Poetycka kronika insurekcji listopaclowe.j - notatki prov,a-

dzone na marginesie tekstriw Kazimierza Brodzinskiego i l|/incentego Pola, poz.ll2b. w zal.
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4; Czarnoleskie echa w pdinej h,vdrczoici poetyckiej Kazimierza BrorJzinskiego"poz.ll.2b.6.

w zal.4|,,,Wiersze poine" Kazimierza Brodzinskiego,poz. II.2b.7. w zal.4; Natalia Kicka,

Emilia Morelowska, Julian Ursyn Niemcewicz... aclresaci polistopadowych liryk|vt Kazi-

mierza Brodziitskiego, poz.ll.2b.5. w zal. 4.

Obecnie, co napawa optymizmem, obserwuje siE tendencjg zainteresowania tw6rczo-

Sci4 warszawskiego profesora. Uwagg poSwigcilijej na przyklad tr-ukasz Zabielski w ksi42ce

pL. Meandry antyromantycznoici. Kaietan Kozmian i romantycy polscy, Krak6w 2015 oraz

Lukasz Staby w rozprawie doktorskiej zatytutowanej Poezja i wojna. Twrirczoit poetr)w-

zolnierzy llt I 8 0 5- I 8 3 5 ( migdzy Le gionami a pow staniem listopaclowym). P oznah 2016,

Polsko- i niemieckojgzyczna poezja okresu insurekcji 1830 roku
(badania ko mp aratystyczne)

Zainteresowania poezjq listopadow4 kontynuowalam w swoich kolejnych pracach -
W strong panegiryku. Jeszcze raz o generale Sowinskim (Juliusz Slowocki, ,,sowinski w oko-

pach Woli" oraz Justinus Kerner, ,,Sowinski"). poz.ll.2b.8. w zal. 4 oraz Dalszy ciqg refbrm

o uszlachetnienie panegiryk1w (portret Emilii Plater w tw6rczoici enkomiastycznej), poz.

11.2b.9. w zal.4.

Przedmiotem podejmowanych rozwaZah uczynilam utwory, kt6re staralam sig prz.ed-

stawii w ujgciu komparatystycznym, zestawiaj4c obok siebie polsko- i niemieckojgzyczne

teksty. Poza wymienionymi w jednym z tytul6w utworami Slowackiego i Kernera zaprezen-

towalam takhe poezje Konstantego Gaszyriskiego (Wiersz z okolicznoici wejicia w szeregi

v'ctlczqcych panien Emilii Platerdwny i Marii Roszanowiczdv,ny), Antoniego Edwarda Odyn-

ca (Smug kowienski. Zdarzenie prawdziwe), Moritza Veita (Vor dem Zelte cler Grc)fin Plater)

czy Ernsta Ortleppa (Grcifin Plater).

Powracaj4c wsp6lczeSnie do analiz popularnych wierszy poSwigconych bohaterom 1i-

stopada 1830 roku. siggngtam po poetykg panegiryku i wierszy pochwalnych. Dokonuj qc roz-

bioru dziel literackich. usilowalam udowodnii, ze dziqki zastosowaniu zmodernizowanej

formy tradycyjnego konceptu panegirycznego, wizerunek postaci historycznych zostaje uwie-

rzytelniony i ukazany w kontekScie autentycznych, chociaZ odpowiednio wyselekcjonowa-

nych fakt6w. Celem artykul<iw- byla zatem pr6ba udowodnienia, ze zabiegi amplifikacljne

znajdujq zastosowanie przy eksponowaniu patriotycznych rys6w prezentowanych heros6r.l'

i heroin. Wyznaczajq przede wszystkim ramy szlachetnego wzorca dowodcy i koresponduj4

z nowym pojmowaniem kategorii bohaterstwa.
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Gwoli dopowiedzenia dodam. 2e badania komparatystyczne podjglam ponownie, kre-

5l4c artykul. pl. Ludwik Osiitski proJbsor-esteta. Prriba waloryzacii **ykladr)w literutury, trto-

rdwnawczej, poz. Il.2b. 1 0. w zal. 4. W pracy tej dEzytam do przybliZenia sylwetki translatora

C'yda jako wykladowcy literatury w Uniwersy,tecie Warszawskim. Celem artykulu byta chgi

odpowiedzi na pytanie o miejsce, jakie zajmowal Osiriski poSrod uczonych Kr6lestwa Pol-

skiego. Ponadto praca niniejsza to takze pr6ba weryfikacji nieco zbanalizowanych. wci4z

przejmowanych i powielanych s4dow o jednostronnym i zdecydowanie negatywnym stosunku

badaczy do krytycznoliterackiej spuscizny autora Zb ioru zab aw e k w ier s zem.

Dokonuj4c oceny estetyczno-literackich dokonari Ludwika Osinskiego. wyznaczylam

dwa punkty odniesienia; pierwszym z nich bylo dziedzictwo antyku. drugim - rozwijaj4ce sig

w drugiej polowie XVIII i pocz4tkach XIX wieku - europejskie doktryny literackie. W eg-

zemplifikacji poddatam badawczemu ogl4dowi fragment kursu autorstwa Osit'iskiego (lltyktacl

literatury porownqwczej, czylanej v, (Jniu,ersytecie Warszawskfuz) poSwigcony poezjilirycz-

nej. Szczeg6lowa prezentacja dotyczyla kilku zagadnief,. przede wszystkim stosunku do tra-

dycji antycznej oraz europejskich doktryn literackich, ale takze pojmowani a zasad. kt6re sluz4

ocenie i wartoSciowaniu dziel literackich.

Nadmienig, 2e Edward Kasperski, oceniaj4c brulionow4 wersjg arlykulu, pisal: ,.tekst

Pani wpisuje sig w nowatorsk4 strategig przewarto5ciowania Ludwika Osifskiego i kultury

klasycystyc znej i zachEcam do kontynuowania tej drogi".

,rCzy tanie poet6w polskiego oSwiecenia,'
Tw6rczoSd panegiryczna i pochwalna

Okaziq do kontynuacji zainteresowaf tw6rczoSci4 panegirycznq i pochwaln4 stal sig

moj udzial .iako wsp6lwykonawczyni w naukowym grancie pt. Czylunie poetriw polskiego

oiwiecenia. Krasicki - l'{aruszewicz Trembecki - Karpiitski (2013-2018), realizowanym

w Uniwersytecie Sl4skim pod kierownictwem Bo2eny Mazurek. Za glowny cel tego projektu

uznano oryginalne odczytania i interpretacje tekst6w tw6rc6w o6wiecenio\\rych. Serig ,,Czy-

tanie Poet6w Polskiego Oswiecenia" zainicjowano ju2 nieco wczeSniej, w roku 2010 tomem

Czytanie Kniainina, w ktorym opublikowalam rozprawkg pt. OkolicznoSciov,) bukiet tlla mi-

strzyni wdzigk(tv, i cnoty. ,,iVa urodziny ksligzny)IzablelilCzartoryskie.j". poz. II.2b,11.

w zal. 4. Kolejne tomy cyklu poSwigcono tw6rczoSci Ignacego Krasickiego, Adama Naru-

szewicza i Stanistawa Trembeckiego. R6wnie2 w nich redaktorzy monografii zamieScili tek-

sty mojego autorstwa: Spojrzenia z drugiego brzegu; ,,osobnolt", poz. ll2b.15. w.zal.4.^

Rokokowy komplement: ,,I{a sanie ksiginy lzabeli C'.zartoryskie.j, generalov,ej ziem poclol-
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skich",poz.ILZb.l6. w zal.4; Erotyczne symbole i aluzje; ,,Epilalamion Hipolitowi i Belinie,

czyli miloit nowych malzonkow " . poz. IL2b.l8. w zal. 4.

Artykuly zaprezentowane przeze mnie w kolejnych seriach ,,Czytania Poet6w Polskie-

go OSwiecenia" wyznaczala, cztery powi4zane ze sob4 krggi odnosz4ce sig do tw6rczoSci en-

komiastycznej. Pierwszy z nich wskazuje praca opublikowana w Czytanictch Kniainina. Po-

dobny charakter maja, Lakle inne rozprawki mojego autorstwa'. ,,Pochv,ala naturalnym po-

czqtkiem cnoly...": Franciszek Dionizy Kniainin jako panegirysta ksiginej lzabeli z Flem-

mingriw Czartoryskiej, poz. II.Zb.l2. w zal.4; Komunaly v, sluzbie literackiej konwenc.li.

Uwagi o komplementach adresowanych do ksiginy lzabeli Czartoryskiei, poz. IL2b.I 9. w zal.

4; ,,Hold narodowej o-dzigcznoici i pochwaly". Stanislaw Kostka Potocki o zaslugach Tade-

usza Czackiego. poz. 11.2b.21. w zal.4; Michal Wyszkowski w roli laudatorq(,,Krotka wia-

domolt o 2yciu i pi.smach Konstantyna Tyminieckiego"), poz. Ilr}b.2O. w zal.4. Glownym

celem, jaki przySwiecal podjgtym anahzom, byla pr6ba prezentacjt utwor6w stanowi4cych -
w mySl ustalef, Barbary Wolskiej - pochwalg osobistoSci publicznych oraz os6b prywatnych.

Staralam sig w swoich rozprawkach przyblizyi teksty, kt6rych autorzy za sprawq przedsta-

wianych postaci eksponuj4 W2sze racje obywatelskie, odwoluj4 sig do roli adresata na arenie

zycia publicznego, w mniejszym zaS stopniu do jego pozycji spolecznej (rodowych genealo-

gii. koligacji, aktualnych towarzyskich powi4zari, tytul6w, godnoSci czy majEtnoSci).

Zkolei wokol wierszy panegirycznych koncentruje sig druga zplaszczyzn. W artykule

pt. Rokokowy komplen'tent: ,,Na sanie ksiginy lzabeli Czartoryskiej, generalov,ej ziem potlol-

'skich" celem pracy byla przede wszystkim pr6ba udowodnienia,2e omawiany panegiryk ce-

chuje nowatorskoSi polegaj4ca na chwaleniu arystokratki poprzez naleaqcy do niej zaprzqg"

w mniejszym stopniu jej samej. Analiza liryku prowadzila takze do wniosku, 2e zastosowana

ptzez poetg pochwala osoby przez pochwalg wytwornego przedmiotu chronila panegirystq

przed zby. bezpoSrednim odslanianiem swych intencj i.

W obrgbie tw6rczoSci enkomiastycznej waZn4 rolE pelniq takze arlykuiy" w kt6rych

przyglqdam siE tekstom bgd4cym pochwal4 miejsca (Spojrzenia z drugiego brzegu; ,,Osob-

nolt", poz.Il.2b.15. w zal. 4 oraz Literacka symbolika roilin poludniowo-wschodniego po-

granicza(naprzykladzie,,SoJij(twki" stanislawaTrembeckiego).poz.II.2b.l3.wzal.4.

Czwarty kr4g wyznaczajE z kolei rozprawki prezentujEce wiersze bgd4ce rodzajem

Slubnych powinszowah (Rozkosze malieilskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanislawa Trent-

beckiego, poz. 1I.2b.14. w zal. 4; Erotyczne symbole i aluzje; ,, Epitalamion Hipolitowi i Beti-

nie, czyli miloit nowyc:h malzonk|w", poz.IL2b.18. w zal. 4 oraz Metafora, aluzja, eu;fbmizm,

koncept, iart... O tabuizacii ludzkiei seksualnoici w wybranych ulworach Stanislawa Trem-
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beckiego, poz. II.2b.l7. w zal. 4). W tym przypadku nadrzgdnym celem podjgtych rozwaZah

bylo ukazanie zmian zachodzqcych w Zyciu obyczajowym ludzi XVIII stulecia, gdy cielesna

przf emnoSe Gak'ze kobiety) stala sig czyms zupelnie normalnym i ewoluowala w kierunku

nowoczesnoSci, dla kt6rej sfera intymnego pozycia utracila status dziedziny grzesznej i wsty-

dliwej, poniewaz nie obowi4zywala juZ koniecznoSc czy potrzeba ukrywania i tlumienia natu-

ralnych ludzkich reakcji.

Poezja polskiego oSwiecenia (ze szczegdlnym uwzglgdnieniem tw6rczoSci poetyc-

kiej doby porozbiorowej lat 1795-1830)

Kultura i literatura sarmacka

W swoim naukowym dorobku posiadam takze inne artykuly poSwigcone kulturze lite-

rackiej epoki oSwiecenia, w kt6rych pochylam sig przede wszystkim nad tw6rczoSci4 poetl,c-

k4. Poklosiem prac badawczych nad poezjq powstal4 w omawianym okresie byly m.in. nastg-

puj4ce rozprawki: ,,2 miodu sig pierwszy Piast, ksiqzg, wylgga ..." o molywach bachiczny,ch

v,wybranych ulworach polskiego Oiwiecenia. Rekonesans, poz. IL2b.23. w zal.4; Po,stut

Stanislawa Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793-1806, poz.

11.2b.22. w zal. 4; Der Sarmatismus gestern und heute. Eine Einfi)hrung.fiir Studierende in

Deutschland, poz. 11.2b.25. w zal.4 oraz Obraz sarmatyzmu utrwalony w pol,skiej leksl,ce

i przestrzeni spolecznej: wybrane zagadnienia i przyklady,cz. T: Kulturowe i literackie podlo-

ie pctlskiego sarmatyzmlt. poz. 11.2b.24. w zal. 4.

Staralam sig zaprezentowac najwazniejsze obszary swoich badair, zar6wno gl6u,ne.

jak i te. kt6re realizowatam raczej okazjonalnie. Nalezy jednak nadmienic. Ze ich problematy-

ka niejednokrotnie, na wielu plaszczyznach, wzajemnie sig przenika i zazgbia.

Prace redakcyjne

W swojej dzialalnoSci naukowej podejmowalam sig takze prac redakcyjnych. Jestem

wsp6lredaktork4 czterech tom6w zbiorowych.

Redaguj4c monografie zbiorowe o zasiEgu migdzynarodowym (Polonistyka w Euro-

pie: kierunki i perspektywy rozwo.ju, poz. II.CI. w zal.4; Radolt; aspekty jgzyfun,o-

kulturov,e. poz. II.C3. w zal.4; Adepci dziennikarstvto o dziennikarstwie. Mlode dziennikar-

shuo 7, poz. ILC4. w zal.4). mialam okazjg pochylii sig r6wnie2 nad pracE zagranicznych

badaczy, ktorzy swoje zainteresowania naukowe koncentruj4 wokol jqzyka polskiego" pol-

skiej literatury i kultury. A wzajemna wymiana pogl4d6w, por6wnywanie wynik6w badafl
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pozwolilo mi na Swieze, pelne dystansu spojrzenie na ojczyst4 literaturg i jgzyk, czEsto poka-

zuj4c nowe moZliwoSci odczytan oraz wzbogacenie interpretacji o inne plaszczyzny kontek-

stowe. Ponadto, charakterystyczna dla wskazanych przedsigwzigc, wsp6lpraca z badaczami

reprezentuj4cymi rolne pokolenia pozwolila nadac przygotowywanym opracowaniom szcze-

goln4 wartoSi. Mlodzi badacze wnieSli do redagowanych tom6w zainteresowania nowymi

przestrzeniami literackimi czy komunikacyjnymi i SwiezoSi spojrzenia, a bardziej doSwiad-

czeni - poznawczy rozmach, pogtgbion4 refleksyjnosi i stylistyczn4finezjE.

Warta szczegolnego odnotowania jest jednak literacko-jgzykowa monografia zatytu-

lowana ,,Sofij|wkct" Stanislawa Trembeckiego; kontekse i interpretacje, poz.II.C2. w zal. 4,

dla kt6rej inspiracj4 stala sig, przypadaj4ca na 2072 rok, dwusetna rocznica Smierci autora

poematu' W maju 2012r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zorga-

nizowano Migdzynarodow4 Konferencjg Naukow4 ,,Polonistyka w Europie. Kierunki i per-

spektywy rozwoju ". W ramach obrad jednej z sekcji naukow4 refleksj4 otoczono poemat kro-

lewskiego szambelana.Poza interesuj4cymi artykulami literaturoznawczymi nowoScrqokaza-

ly sig w niniejszym tomie badania jgzykoznawcze, kt6rych autorzy skupili sig w gl6wnej mie-

rze na wykladnikach stylu poematu opisowego Stanislawa Trembeckiego. W przywolanej

pracy znajduje sig r6wniez arlykul mojego autorstwa, kt6ry zaprezentowalam wczeSniej, opi-

suj4c nurt badaf poSwiEcony tw6rczoSci enkomiastycznej.

Prace przygotowane we wsp6lpracy ze studentami

Warto takze wspomniei, i2 przygotowywalam artykuly naukowe we wsp6lprac:i ze

studentami. Wszystkie rozprawki to poklosie prac licencjackich. W przypadku 4 ar-tykutor.r,

sprawowalam pieczg opiekuna naukowego: Retoryka w slu2bie relacji dam.sko-ntgskich (uv,a-

gi na marginesie wybranych.felietondv, Szyntona Majewskiego): Odslanianie mechanizmow

poznania wielozmyslowego - postat ksig2nej lzabeli Czartoryskiej (na przyklaclzie poezji

ctsiemnastr,twiecznei); Cel prawie osiqgnigty - o argumentacji i perswazji w wypowiedziach

trenerskich; Retoryka na uslugach kampanii ytyborczej. l{a przykladzie debat z uclzialem

Aleksandrq Kwainie**,skiego, Lechq Kaczynskiego i Bronislawa Komorowskiego.

Okazjonalnie przygotowujE opinie, rekomenduj4c do druku artykuly naukowe mto-

dych badaczy (do pisma,,Res Rhetorica").
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6, Om6wienie wsprilpracy z insfytucjami, organizacjami, towarzystwami naukowy-

mi, dzialalnoSd popularyzatorska

Przygotowalam 20 wyst4pieri konferency.f nych. Uczestniczylam w sympozjach litera-

ruroznawczych i interdyscyplinarnych o zasiggu o96lnopolskim (Dubiecko, Gniezno, Janow

Podlaski, Katowice, Krak6w, Lublin, tr-odz, Pobierowo, Rzesz6w, Wroclaw, Zakopane) oraz

migdzynarodowym (Kij6w, Lw6w, Penza, Presz6w, Saarbriicken) - poz. la.1-1a.8; Ib.3.-

Ib.l6. w zal. 4.Wziglam takZe udztal w kilku Konferencjach Polonistyk Uniwersyteckich

(poz. Id.l.-Id.8. w zal. 4),

Ponadto aktywnie uczestniczylam w pracach organizacyjnych przygotowuj4cych migdzy-

narodowe i og6lnopolskie konferencje naukowe (poz.lc.Z.*Ic.3. w zal. 4), atakZe organizo-

walam w Rzeszowie w roku 2010 Konferencjg Polonistyk Uniwersyteckich (poz. lc.l.w zal.

4).

Jestem czlonkini4 Polskiego Towarzystwa Badari nad Wiekiem Osiemnastym, Polskiego

Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Retorycznego (poz. H1-H3

w zal. 4). Uczestniczylam le2 w pracach zespolowych prowadzonych w ramach projektu

NPRH ('zytanie poel1w polskiego oiwiecenia. Krasicki - Naruszewicz - Trembecki - Karpiit-

ski2013-2018, kierownik dr hab. prof. US Bo2ena Mazurek, Uniwersytet Sl4ski w Katorvi-

cach (poz.Gl . w zal. 4), a takle jestem autorkq arlykulu publikowanego w ksi4Zce

pt. Antropologia krajobrazu (powstalej w ramach grantu NCN ,,Krajobraz kulturowy". kie-

rownik dr hab. prof. UAM Beata Frydryczak) - poz. G2. w zal. 4.

Od 1 r.r'rzeSnia 2009 roku, nieprzerwanie (przez niespelna 10 lat), w okresie znaczE-

cych i licznych przemian w zakresie dydaktyki akademickiej, sprawujg funkcjE zastEpcy Dy'-

rektora Instytutu Filologii Polskiej (obecnie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa) ds. dy-

daktyki i organizacji. W ramach dziaialnoSci administracyjnej koordynowalam. projektowa-

lam i przygotowywalam plany i programy studi6w dla kierunkufilologia polska (wg wymo-

g6w KRK i PRK). Jestem ponadto wsp6lpomyslodawczyni4 kierunku dziennikarstwo i komtr-

nikacja spoleczna w instytucie Filologii Polskiej (studia l. i 2. stopnia stacjonarne) oraz

czlonkini4 zespolu opracowuj4cego peln4 dokumentacjE dla wymienionego wyzej kierunku.

a takZe pomyslodawczyni4 i autork4 kilkunastu program6w dla specjalnoSci na kierun-

kachfilologia polska oraz dziennikarsnuo i komunikacja spoleczna. Bytam tak2e wspolod-

powiedzialna za przygotowanie pelnej dokumentacji akredytacyjnej na kierunku Jilologia
polska (w 2015 roku - ocena ,.w pelni" pozytywna) oraz wsp6luczestniczylam w podpisar-riu

um6w dotycz4cych wsp6lpracy pomigdzy uczelniami zagranicznymi (lnStitirt Rusistiky'.
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Ukrajinistiky a Slavistiky Filozofickiej Fakulty Pre5ovskej Univerzity v Presove, Slowacja

i Lwowski Uniwersytet Paristwowy im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina) a Wydzialem

Filologicznym (lnstytutem Filologii Polskiej) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbylam takZe

zagraniczne staze dydaktyczno-naukowe (Niemcy, Slowacja) - poz.L.l,2. w zal. 4.

Z moiej inicjatywy powstaia Sekcja Retoryki i Krasom6wstwa w obrgbie Kola Nau-

kowego Dziennikarzy. Wespol ze swoimi podopiecznymi przygotowujg wyst4pienia konfe-

rencyjne i artykuly naukowe, atakze organizujg cykliczny konkurs debat oksfbrdzkich (o z-a-

siggu ogolnopolskim)- poz. J.a,b. w za|. 4.

Pelne zestawienie moich publikacji oraz wyst4pieri konferencyjnych, tak2e opis

pracy organizacyjnej, administracyjnej, dydaktycznej i popularyzatorskiej znajduje sig

w zal4czniku nr 4.
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