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1. Imig i nazwisko. Mariusz Chrostek

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku
ich uryskania oraz tytul rozprarvy doktorskiej.

- 1994 r. - stopieri magistra frlologii polskiej o specjalnolci nauczycielskiej uzyskany na

Wydziale Filologicznym Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet

Rzeszowski) na podstawie pracy ,,Pamigtniki" Kazimierza Chlgdowskiego - pr6ba

monografii.

- 20.11.2003 r. uzyskalem stopieri doktora nauk humanistycznych w zakresie

literaturoznawstwa, specjalnoS6: historia literatury polskiej - nadany uchwal4 Rady Wydziatu

Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie obronionej z v,ryr6anieniem

rozprawy doktorskiej Dziewigtnastowieczny etos wiginia politycznego w iwietle literatury i

dokument6w osobistych (zab6r rosyjski). Promotorem pracy byl prof. dr hab. Czeslaw Klak,

recenzentami prof. dr hab. Mieczyslaw Inglot i prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk.

3. Informacje o dotychczasowych

n aukowych/artystycznych.

jednostkach

- od 1.10.1994 d,a 31.01.2004 - asystent w Inst5rtucie Filologii Polskiej (ZaIdad Literatury

Romantyzmu i Pozytywizmu) na Wydziale FilologicznymWylszej Szkoly Pedagogicznej w

Rzeszowie (od 2001 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim)

- od 1.02.2004 do 31.10.2015 - adiunkt w Insty.tucie Filologii Polskiej (ZaLJad Literatury

Romantyzmu i Pozytywizmu) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

- od 1.11.2015 do chwili obecnej - starszy wykladowca w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytetu Rze szowskie go (zaktad Literat ury rtomantyzmu i P ozytywizmu)

zatrudnieniach



4. Wskazanie osi4gnigcia wynikaj4cego z art. 16 ust. 2 z dnia 14 marca 2003 r. o

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

U. nr 65,po2.595 zezm.)z

a) tytul osi4gnigcia naukowegolartystycznego: Zlote lata polonistyki lwowskiej (1919-

1e3e)

b) autor/autorzy,tytttLlfrtntly publikacji, rok wydania,nazwawydawnictwa:

Mariusz Chrostek, Zlote lata polonisjtki lwowskiej (1919-1939) Wydawnictwo

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 2016

c) om6wienie celu naukowego/artystycznego ww. pracylprac i osi4gnigtych wynik6w

wraz z om6wieniem ich ewentualne go wykorzystania:

Praca wskazana jako osi4gnigcie habilitacyjne wynikaj4ce z art. 16 ust. 2 z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i tltule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.), uhonorowana specjaln4 nagrod4 pozaregulaminow4 przez

jury konkursu o Nagrodg Stowarzyszenia Wydawc6w Szk6l WyLszych im. ks. Edwarda

Pudelki podczas 20. edycji Poznafskich Dni Ksi4zki nie tylko Naukowej (15-17 listopada

2016 r. w Poznaniu) - stanowi pierwsz4 pr6bg monograficznego ujgcia dziej6w

uniwersyteckiej polonistyki we Lwowie w okresie jej najwigkszej SwietnoSci, czyli w

dwudziestoleciu migdzywojennym. Ksi4Zka wypelnia wieloletni4 lukg wSr6d monografri

naibardziej znacz4cych polonistyk - krakowskiej (Dzieje katedry historii literatury w

Uniwersytecie Jagielloriskim, pod red. T. Ulewicza, Krak6w 1966), warszawskiej (Z dziejdw

polonistyki warszawskiej, praca zbiorowa, Warczawa 1964), wileriskiej (T. Dalecka, Dzieje

polonistyki wileriskiej 1919-1939, Krak6w 2003) i poznariskiej (J. Maciejewshi, Dzieje

poznariskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988, Poznan 1992). Pomimo kluczowej roli,
jak4 kiedyS w polskiej humanistyce odgrywaly badania i osi4gnigcia naukowe niekt6rych

lwowskich historyk6w literatury, jej teoretyk6w oraz jgzykoznawc6w - lwowska polonistyka

doczekala sig dot4d jedynie pojedynczych artykul6w (gl6wnie autorstwa Jerzego

Starnawskiego) oraz jednej pozycji zwartej tegoa autora (Sylwetki lwowskich historyk|w

literatury, \-5dZ 1997), niebgd4cej jednak ujgciem syntetycznym, ale raczej zbiorem

konterfekt6w wybranych (najwybitniej szych) historyk6w literatury.

Moja ksi4zka stanowi pierwsze kompleksowe ujgcie tego zLo2onego tematu, obejmuje

bowiem zar6wno badania naukowe (polonistyczne, kompantystyczne, jEzykoznawcze i



uwzglgdnia ich reprezentant6w: od profesora po asystenta), jak r6wnieL rozwoj katedr

polonistycznych, ruch personelu na etatachi godzinachzleconych w ujgciu chronologi cznym,

dydaktykg (m.in. rodzaje zajg1,, tematy wyklad6w i seminari6w, sposoby ich prowadzenia),

ponadto rczmaite przejawy funkcjonowania polonistyki i jej przedstawicieli w 2ycil

naukowym i kulturalnym Lwowa. Osobne miejsce poSwiEcilem studentom i ich problemom,

takZe poza murami uczelni (dokladniejsze om6wienie element6w kompozycji monografii w
dalszej czE(ci autoreferatu).

Monografia stanowi takZe pierwsz4 ksi4Zkg, w kt6rej zostaty wyzyskane bogate zasoby

archiw6w Lwowa dotycz4ce uniwersyteckiej polonistyki. Dot4d korzystali z lwowskich

zbior6w gtr6wnie historycy - badacze literatury nie siggali do tych material6w (nie dotarl do

ntchtakze Jerzy Starnawski, co sam zaznaczyl we wstgpie do Sylwetek...). Prawdopodobnie

liczone w tysi4cach teczki, wypelnione dokumentami zwi4zanymi z funkcjonowaniem katedr

polonistycznych (personalnymi, studenckimi, zawieraj4cymi rozmaite protokoly z posiedzen,

korespondencjg sluZbow4 i wiele innych spraw), nie byly wcze5niej penetrowane z zamiarem

opublikowania wynik6w (nie widai Slad6w takiej kwerendy w pracach polonistycznych; u
przedstawicieli innych dyscyplin sporadycznie pojawia sig odwolanie do pojedyn czych

dokument6w). ProwadziNemkwerendy w Centralnym Paristwowym Archiwum Historycznym

Ukrainy (oddzial we Lwowie), ale przede wszystkim w Paristwowym Archiwum

Obwodowym, gdzie zdeponowano najwigcej dokument6w dotyczqcych Uniwersytetu

Lwowskiego (w migdzywojniu Uniwersytetu Jana Kazimierua).

Wykorzystane zasoby obejmuj4 m.in. :

- teczki osobowe pracownik6w naukowych

- protokoly zposiedzenRady Wydzialu Humanistycznego - zaposzczeg6lne lata

- sprawozdania z komisji polonistycznych

- sprawozdaria z dzialalnoSci poszczeg6lnych zal<lad6w

- korespondencjg lwowskich polonist6w z Ministerstwem WRiOP, z rektorem itp.

- korespondencjg sluzbow4 migdzy profesoram

- wykazy urlop6w naukowych i zdrowotn y ch za poszczeg6lne lata

- spisy personelu naukowego IJJKzakolejne lata

- sprawy studenckie -rozmaite - zwi4zane z polonistyk4.

Dokumenty publikowan e przez Uniwersfiet, m.in. :

- kroniki UJKzakolejne lata

- programy UJKzaposzczeg6lne lata

- sktady UJK



Kwerendy w archiwach uzupetrnialem prac4 w lwowskim Ossolineum oraz w
Bibliotece Uniwersytetu im. I. Franki.

Kwerendy w Polsce prowadziNem gl6wnie we Wroclawiu (Ossolinevm otaz archiwum

Uniwersytetu Wroclawskiego: tu teczki osobowe niekt6rych profesor6w z lwowsk4

ptzeszloici4 naukow4), a tak2e w Warszawie (Biblioteka Narodowa). Obejmowaly one

wybrane czasopisma lwowskie (gl6wnie ,,Slowo Polskie" i ,,wiek Nowy"), ponadto

publikowane wspomnienia.

Ramy czasowe opracowanego temafu zostaly wprawdzie SciSle okreslone w t5rtule -
otwiera je trudny dla lwowskich uczelni rok akademlcki l9l9lI920 (ze wzglgdu na wojng

polsko-bolszewick4 uniwersytet musial na dlugie miesi4ce zawieszad dzialalno16), zamyka

(raczei ograricza) wybuch II wojny Swiatowej, kt6ry poprzedzil inauguracjg roku 193911940.

Pomimo jednak charakterystyki lwowskiej polonistyki w perspektywie dwudziestolecia, nie

traktujg przyjgtej cezw jako sztywnej, nieprzekraczalnej granicy. Mam bowjem

SwiadomoSl, 2e prezentowana monografia jest pierwsz4 ksi42k4 o polonistyce lwowskiej w

og6le - o dyscyplinie naukowej reprezentowanej we Lwowie od 1817 r., kiedy dekretem

cesarskim powolano na uniwersytecie pierwsz4 katedrg jgzyka i literatury polskiej. Dlatego

Swiadomie odwolujg sig nieraz do osi4gnigi wypracowanych jeszcze w Galicji. Konieczne

staje sig zwlaszcza nawi4zywanie do wczesniejszego dorobku tych profesor6w, dla kt6rych

dwudziestolecie stanowi kolejny, czgsto kofcowy etap naukowej kariery. Rezultaty osi4gane

w6wczas przezbadaczy literatury czy jEzyka zwykle stanowi4 kontynuacjg wcze5niejszych

zainteresowafi.

Przedstawienie rozwoju katedr polonistycznych w ujgciu historycznym tak2e

wymagalo zarysowania tego procesu od pocz4tku - wyodrgbnienie tylko dwudziestolecia

ukazaloby jedynie pewien odcinek, rozrost struktury odcigtej od korzeni. Klamr4 spinaj4c4

dawniejsze i p62rttejsze dzieje lwowskich polonist6w s4 r6wnie2 Swiadome nawipzaria w
pocz4tkowych partiach ksi4zki do tradycji mlodopolskich Lwowa oraz pr6ba rozpoznaria

problem6w, z jakimi musiala siE zmierzyd kresowa uczehia, wigc takZe polonistyka, tu| po

odzyskaniu niepodlegloSci. Rolg swoistego epilogu w koricowych fragmentach monografii

odgrywa kr6tki rejestr najwuhniejszych v,rydarzen zwi4zanych z polonistyk4 w okresie

okupacji sowieckiej (w ramach uniwersytetu - lata 7939-41), okupacji niemieckiej (tajne

nauczanie - lata I94I-44) i ponownie w sowieckim Lwowie (ostatni profesorowie lata

1944-46). Us$uowanie gl6wnego korpusu pracy w szerszym kontekScie - pomigdzy tym, co

,,przed" i tym, co ,,po" - traktujg jako swoist4 sugestig albo inspiracjg do opracowania

pelnych dziej 6w lwowskiej polonistyki.



Dlaczego dwudziestolecie migdzyrwojenne uznalem zn epokg najbardziej

reprezentatywn4 dla omawianej dyscypliny naukowej we Lwowie? Pelniejsze uzasadnienie

przynoszq poszczeg6lne rozdziily ksi4Zki. DoS6 wspomnied kr6tko, 2e wlaSnie wtedy

Uniwersytet JanaKazimierza Swigcil najwigksze triumff w wielu dziedzinach jednoczeSnie, a

odkrycia, dokonania lwowskich matematyk6w (Banach, Steinhaus, Ruziewicz), kartograf6w

(Romer), bakteriolog6w (Weigl), badaczy kraj6w polarnych (Arctowski), antropolog6w

(Czekanowski) slawily polsk4 naukg na calym Swiecie. Twardowski, Ingarden i Ajdukiewicz

stworzyli polsk4 szkolg frlozofrczn4, v'ryldadala Karolina Lanckorof ska, zwana wielk4 dam4

polskiej humanistyki. Bardzo wysoki poziom osi4galy nauki historyczne, prawnicze, sztuki

artystyczne, frlologie obce nowoLytne i klasyczne.

Filologia polska - co nie powinno dziwi(, - Swiecila jako jedna z gwiazd tej

szczegSlnej konstelacji. WSr6d historyk6w literatury gl6wnym filarem byl Juliusz Kleiner -
najwigkszy w Polsce znawca Slowackiego, wkr6tce Mickiewicza,w og6le romantyzmu. Jego

prace teoretycznoliterackie v,ryznaczaNy niekiedy milowe kroki w rozwoju tej dyscypliny w
naszym kraju. Do najwybitniejszych teoretyk6w literatury nale2aNEugeniusz Kucharski, kt6ry

ptowadzlL pierwsz4 w Polsce katedrg teorii literatury (mimo 2e pod innq nazw4). ByN tez

niekwestionowanym najznakomitszym w6wczas fredrologiem. Zaslugi lwowskich

jEzykoznawc6w Andrzeja Gawroriskiego i Jeruego Kurylowicza sprawiedliwie trzeba uzna1

za wiekopontne - Gawroriski w zakresie indoeuropeistyki byNbadaczem formatu Swiatowego

(zresA4 jednym z najwigkszych poliglot6w wszech czas6w), podobnie Kurylowicz w
dziedzinte jgzykoznawstwa por6wnawczego. Znajomolcjgzyk6w i kultury arfiycznej, ale teL

lud6w barbarzynskich u lwowskich filolog6w klasycznych, ktorzy sporo przysluzyli sig

polonistyce - zwNaszcza u Ryszarda Ganszyf ca i Jerzego Kowalskiego - stawiala ich w
czollwce europejskiej. Nie mial chyba r6wnego sobie w dwudziestoleciu jako tl'macz
literatury angielskiej, niemieckiej, skandynawskiej Jan Kasprowicz. Nie bylo chyba tel gdzie

indziei w Polsce lepszego romanisty niz Edward Porgbowicz, naukowo i dyd,aktycznie mocno

zwiTzany z polonistyk4. Nawet w zakresie dyscyplin uznawanych przez polonist6w za

pomocnicze - wlaSnie lwowscy wykladowcy poloLyli zasadricze zaslugi: Wiktor Hahn jako

niezr6wnany bibiiograf, Stefan Vrtel-Wierczyfrski jako reformator bibliotek i archiwista.

Nawet najrriodsza kadra dydaktyk6w, pracuj4ca w latach trzydziestych na etatach

asystent6w, publikuj4ca w6wczas pierwsze powaZntejsze prace, potwierdza slusznoS6

okreSlenia dwudziestolecia mianem zlotego okresu lwowskiej polonistyki - wigkszoS6

bowiem tych literaturoznawc6w i jEzykoznawc6w po II wojnie Swiatowej wsp6ttworzylo



czol6wkg reprezentant6w obu dyscyplin (np. Stefania Skwarczyriska, Artur Hutnikiewicz,

Wadyslaw Floryan, Stanislaw Rospond).

Kompozycja pracy wspiera sig na dw6ch gl6wnych filarach: czgscinaukowej (Jczeni

i ich osiggnigcia (rkazuj4cej badania i dorobek poszczeg6lnych przedstawicieli polonistyki)

otaz czg{ci prezentuj4cej funkcjonowanie uniwersyteckiej dydaktyki i proces6w z nt1

zwi}zanych pt. Srodowisko polonislyczne - ludzie i miejsca (przyblizajqcej funkcjonowanie

katedr, zal<Lad6w, seminari6w w obrgbie Wydzialu Humanistycznego, tak2e organizacjg

procesu nauczania, awans zawodowy kadry nauczaj4cej, Srodowisko studenckie, rolg

bibliotek, dzialaktoic towarzystw naukowych). Wzbogacajq j+ kr6tsze rozdziaLy poSwigcone

udzialowi uniwersyteckich polonist6w w Zyciu naukowym, kulturalnym i obyczajovr,ym

Lwowa, profesorom postrzeganym bardziej prywatnie (ak2e nieco przez pryzmat teczek

o sobowych) i innym zagadnieniom szczeg6lowym.

Obie gl6wne czgsci poprzedza nieduzy rozdzial Rozwtij katedr polonistycznych i ich

przedstawiciele. Ma on na celu zaznajomi(, czytehika ze struktur4 polonistyki, z jej

personelem - aby w toku dalszej lektury v,rykazal rozeznanie. kto jak4 katedr4 kierowal, w
jakiej kolejno5ci, w jakich latach, z jal<tchinnych oSrodk6w akademickichprzybyNdo Lwowa,

do jakich innych miast nastgpnie wyjechal. Kto posiadal tytul profesorski, kto pozostal

docentem, kto nie wyszedl do 1939 r. poza doktorat; jakie sily pomocnicze pracowaly na

etatach asystent6w i u kt6rych profesor6w; wreszcie - jak zredukowano strukturg

polonistyczn4 po wybuchu II wojny Swiatowej i kto w6wczas pozostal w charakterze

wykladowcy. Taki szczeg6Lowy przegl1d dat, nazwisk, stopni pozwala unikn46 wielu

odsylaczy w kolejnych rozdzialach. Katedry zostaly podzielone na: historycznoliterackie,

jgzykoznawcze, katedry klasyczne i filologie nowo4rtne (ze wzglgdu na znacz4cy udzial w
badaniach nad polsk4 literatur4 - gl6wnie komparatystycznych), zal ich rozw6j i kolejni

pracownicy uwzglgdnieni od pocz4tku, czyli od powolania lub wyodrgbnienia danej katedry.

Najwigcej miejsca zajmuje czES(, pierwsza (Jczeni i ich osiqgnigcia. Zostala ona

podzielona na rozdzial poSwigcony historykom literatury, jgzykoznawcom oraz

przedstawicielom innych frlologii paraj4cych sig komparatystyk4 lub stricte histori4literatury

polskiej. Do historyk6w literatury wl4czylemtak2ebadaczy zwi4zanychkr6tko ze Lwowem,

a batdziej z innymi oSrodkami uniwersyteckimi (ale ,,zahaczaj4cych" o Lw6w w latach

dwudziestych lub trzydziestych). Okres lwowski wyodrgbniam w ich charakterystykach. Ze

wzglgdu na wartoSciowe publikacje i znaczqcy wktrad w rozw6j polskiej nauki o literaturze

uwzglgdniam tutai takze przedstawicieli innych dyscyplin oraz kilka os6b w og6le nie



pracuj4cych w uniwersytecie, ale mieszkajqcych we Lwowie, prowadz4cych systematyczne

badania i blisko ztrczehi4zwi4zanych. Grupujg ich w osobnych podrozdziaNach.

w szczeg6lnosci rozdzialHistorycy literatury ma uklad nastgpui4cy:

- pokolenie starsze (tu JSzef Kallenbach, Bronislaw Gubrynowicz, Wiktor Hahn, Konstanty

Woj ciechowski, Wilhelm Bruchnalski, Jan Kasprowicz);

- pokolenie mlodsze (tu: Juliusz Kleiner, Eugeniusz Kucharski, Kazimierz Kolbuszewski,

Stefan wierczyhski-vrtel, zy gmtnt Szweykowski, Stefania Skwarczyriska);

- asystenci Kleinera: Mieczyslaw Piszczkowski i Janina Garbaczowska;

- asystenci Kucharskiego: Wladystraw Floryan, Artur Hutnikiewicz, Stefan Kawyn

- przedstawiciele innych dyscyplin w roli historyk6w literatury: Stanislaw tr empicki, Emil

Petzold, Karol Badecki

- lwowscy badacze literatury spoza uniwersyteckich katedr: Jan Gwalbert Pawlikowski.

Ludwik Bernacki, Rafal Marceli Bliith, Marian Jak6biec.

Prezentuj4c dorobek poszczeg6lnych postaci, ograriczalem fakty biografrczne do tych

zwiTzanych z naukow4 karier4. Badania dzieliLem w miarg mozliwoSci na obszary

zainteresowah - dajqc kr6tk4 charakterystykg osi4gnig6 na ka;zdym wydzielonl,rn obszarze

oraz ilustruj4c je kilkoma lub wigcej publikacjami (zwykle w porz4dku chronologicznym). W

wielu przypadkach precyzowalem informacje, przywoluj4c Zrodla archiwalne, c1.fuj4c

fragmenty korespondencji rtp. Postaci najbardziej zasN,t2one, np. Juliusz Kleiner otrzymaly

obszerne charakterystyki. NaSladuj4c metodg Kleinera, wprowadzenie do kuzdej postaci

poprzedzam grup? podpunkt6w szczeg6lowych (pogrubion4 czcionk4). Podobny system

sto s o walem teZ w moich wcze Sni ej s zy ch ksiqikach.

W rozdziale po5wigconym jqpykoznawcom nie byl ju2 mo2liv,ry - juk ,, historyk6w

literatury -podzial na pokolenie mlodsze i starsze, gdyzreprezentantem starszego okazalby

sig jedynie pracuj4cy kr6tko we Lwowie, ale wplywaj4cy na lwowskie jgzykoznawstwo

Kazimierz Nitsch. Pokolenie mlodsze (drugie) tworzq filolodzy, ktorzy po 1920 r. osi4gngli

najwigcej. Dla jednychlatamigdzywojenne bgd4 szczytowymokresem kariery naukowej, inni
z powodzeniem bgd4 kontynuowali badania po II wojnie i bgda wydawali prace r6wnie

znaczqce. Znajd4 sig fu zatem prawie wszyscy lwowscy jgzykoznawcy okresu

dwudziestolecia: Henryk rJlaszyn Tadeusz Lehr-Splawiriski, Jerzy Kurylowicz, Henryk

Gaerlner, Witold Taszycki, Zdzislaw Stieber. Ku mlodszemu pokoleniu bardziej niz ku
starszemu sklania sig teZ Andrzej Gawroriski, debiutuj4cy wprawdzie przed,I wojn4, ale ze

wzglgdu na niespotykane zdolnoSci i blyskawiczn4kaierg prawie r6wnoletni z Kucharskim.

Kolbuszewskim, Tarnawskim, czyli przedstawicielami mlodszego pokolenia. Grono



powigkszaj q jeszcze najmlodsi wiekiem lub stopniem w uniwersyteckiej hierarchii poloniSci,

kt6rych okres lwowski dobrze przygotowal do wigkszej roli, jak4 mieli odegrai w polskiej

humanistyce po II wojnie (niekt6rzy wszakhe juL przed rokiem 1939 mogli sig pochwalid

licznymi i wartoSciowymi publikacjami). Nalez4 do tej grupy m.in. Stanislaw Rospond,

Stanislaw Jodlowski, ZygmuntRysiewicz, Stanislaw B4k, Wladyslaw Kuraszkiewicz.

Wreszcie trzecia odslona i trzecia grupa badaczy, tym razem zasLuaonych znowu na

polu historii literatury. Tworz1ja filolodzy klasyczni - gl6wnie Ryszard Ganszyniec i leruy

Kowalski. Uprawiaj4c komparatystykg (przede wszystkim wykazujqcliczne wplyrry antyku

na ksztaLtowanie sig rodzimych utwor6w staropolskich), zwlaszcza Ganszyniec poszeruyl

wiedzg o polskiej literaturze aL do baroku. Powt2ny wklad w badania historycznoliterackie

wnieSli tak2e filolodzy nowoLytni: znakomici romaniSci Edward Porgbowicz i Zygmunt

Czemy, nieco mniej Kazimierz Jarecki, wybitny anglista Wladystraw Tamawski oraz w
pewnym stopniu rutenista Jan Jan6w. Z Zygmuntem Czernym byla ztxri4zana Maria Dfuska -
jej laboratorium fonetyki eksperymenlalnej orazbadania nad teori4 wiersza polskiego - kt6r4

wl1czylem do grupy j g zykoznawcSw..

Na wdzigcznE pwnig(, zasluZyli wreszcie lektorzy dydaktyki jWka polskiego -
wytrawni nauczyciele szk6l Srednich, prowadz1cy w ramach godzin zleconych w

uniwersytecie wyklady i cwiczenia z metodyki, prezentuj4cy studentom modelowe Iekcje z

literatury i gramatyki ojczystej. Ich rola nie ograniczala siE do nauczania - prowadzihbadania

naukowe, kt6re udostgpniali w postaci tozpraw, rttektSrzy redagowali teZ popularne

podrgczniki do szk6l. Byli oni zwi4zantprzewu2tie zkatedr4Juliusza Kleinera. Najbardziej

zaangazowani to Ryszard Skulski, Juliusz Kijas, Juliusz Balicki i Kazimierz SoSnicki.

Skulskiemu i Kijasowi poSwigcilem kilka stron zamykaj4cych om6wienie naukowych

dokonah.

Druga czgS6 monograhi Srodowisko polonistyczne - ludzie i miejsca obejmuje

zar6wno charakterystykg procesu nauczania (rozdzial o dziaNalnofici zalrJadsw naukowych, z

uwzglgdnieniem tematyki prowadzonych wyklad6w, |wiczeri, seminari6w), jak teZ procedury

towarzysz4ce uzyskiwaniu stopnia magistra, doktora oraz habilitacji i profesury. Na

podstawie dokument6w personalnych rekonstruujg przewody habilitacyjne polonist6w

przeprowadzone w UJK (Wiktora Hahna, Juliusza Kleinera, Kazimierza Kolbuszewskiego,

Eugeniusza Kucharskiego, Stefana Vrtela-Wierczyriskiego, Zygmunta Szweykowskiego,

Mieczyslawa Piszczkowskiego, Stefanii Skwarczyfskiej).

W rozdziale poSwigconym bazie lokalowej moZna przelledzii kolejno trudnoSci, z

jakimi borykali sig poloniSci w starym, spustoszonym po wojnach 1919-1920 oraz



przepelnionym budynku przy ulicy Sw. Mikolaja, ponadto jak wplywaly na dydaktykg

wieloletnie boje o przejgcie gmachu posejmowego.

Charakterystyka kadry nauczajqcej zostala wzbogacona o por6wnanie statusu

zawodowego oraz sytuacji materialnej ubogich asystent6w i adiunkt6w, wiecznie

dorabiaj4cych w szkolach Srednich docent6w oraz dobrze sytuowanych profesor6w, kt6rzy

stosunkowo szerok4 autonomig wykorzystywali nie zawsze etycznie. Interesuj4co w tym

kontekScie wypada konfrontacja postaw uczonych zvyzwaniami, jakie niosly ze sob4 kolejne

ustawy o szkolnictwie wyLszym (z roku 1920 i rvilaszcza niepopularna tzw.

jgdrzejowiczowska z L933 r.).

ZtSZricowane Srodowisko student6w lwowskiej polonistyki jest tutaj rozpatrywane na

tle spolecznoSci akademickiej calego uniwersytetu, gdy mowa o zasadachrekrutacji na studia,

o Swiadczonej przez luczelniE pomocy materialnej i zdrowotnej, ale te| o antagonizmach

narodowoSciowych i religijnych: eskalacji antysemityzmu (walka o wprowadzerie na

Wydziale Humanistycznym numerus clausus i getta lawkowego) oraz problemie ukrairiskim.

Zagadnienia specyfrczne dla polonist6w to m.in. analiza statystyki w ci4gu dwudziestu lat,

dzialalnoi;f Kola Polonist6w oraz wspomnienia student6w o profesorach i o kolegach.

SpoSr6d innych aspekt6w zwi4zanych z lwowsk4 polonistyk4 migdzy wojnami

oSwietlilem w kolejnych rozdzialach m.in. :

- wsp6lprac7 z Towaruystwem Literackim im. Adama Mickiewicza oraz Polonistycznym

Towarzystwem lEzykoznawczym (udzial w pracach innych towarzystw naukowych),

- rolg Ossolineum i Biblioteki Uniwersyteckiej w ksztalceniu student6w oraz w pracy

natczycieli,

- jubileusze, pamigtne zjazdy, wazne wydaueriaw polonistycznymdwudziestoleciu,

- profesorskie przyjuLnie i animozje rzutujEce na sprawy zawodowe,

- tdziaN profesor6w, docent6w i student6w w Zycitt Lwowa i zwi4zane ztymanegdoty.

Polonistyka lwowska, kt6ra jako jedna z dwu (obok krakowskiej) rczwijala sig pod

zaborami bez wigkszych przeszk6d, awansowala jt2 przed I wojn4 do rangi jednej z dvtu

najlepszych na ziemiach polskich. Kiedy w okresie autonomii Galicji Lw6w rozrastal sig

prg2niej niz Krak6w,wzorujqc sig na Wiedniu, tak2e polonistyka w pewnych okresach wiodla

prym nad krakowsk4. W dwudziestoleciu Lw6w jako miasto podupadl, stracil bowiem status

stolicy Galicji. Nie oslabilo to pozycji profesor6w i kierowanych przez nich katedr

polonistycznych. Ta dyscyplina, podobnie jak cala uczelnia, przeZywala okres rozkwitu. Nie

stala sig dla niej konkurencj4 mloda polonistyka warszawska (po reaktywowaniu uniwersytetu



w 1916), ani wileriska czy poznariska. Nadal rywalizowaNazk,:rakowsk4 jak r6wny zrSwnym,

chocruz pojawiatry sig opinie znawcdw przedmiotu, 2e jednak przevryZszala krakowsk4 pod

wzglgdem metody analizy dziela oraz subtelnoSci oceny estetycznej. Bylaby zatem w swoim

czasie niekwestionowanym liderem? Tego wykluczyl nie mozna. Dlatego opracowanie jej

monografii czy cho6by pr6ba takiego przedsiEwzigcia powinna by6 traktowana jako

historyczna koniecznoSd albo obowi4zek filologa.

5. Om6wienie pozostalych osi4gnig6 naukowo-badawczych

Moje zainteresowania naukowe koncentrowaly sig dot4d wok6l trzech gl6wnych

b1ok6w tematycznych oraz dw6ch zagadnten realizowanych raczej okazjonalnie.

Odzwierciedlajq je zar6wno wczeriniejszeksieyiki autorskie, jak i artykuly,rozprary, referaty

wyglaszane na konferencjach czy odczyty naukowe prezentowane w kilku miastach Polski

orazwe Lwowie, ponadto projekt badawczy, w kt6rym uczestniczylem.

Zasadnicze obszary zainteresowaf :

a) polscy zeslancy polityczni na Syberii w latach 1794-1914 - przemiany etosu

kolejnych pokolefi, konfrontacja mit6w z rzeczryistoSci4, kreacja literackiego Sybiru i

zesLanca-mgczennika (zwLaszcza w tw6rczoSci okresu romantyzmu) wobec przekazu z

dokument6w osobistych (pamigtnik6w, list6w, dziennik6w); dwa sprzeczne obrazy Syberii

przedstawiane przez samych wygnaric6w; losy polskiej diaspory w aspekcie socjologicznym,

psychologicznym, kulturowym; rola polskich badaczy Syberii, zasNugi cywllizacyjne i inne

aspekty tego zloZonego problemu. Jako polonista wykorzystujg - obok tekst6w literackich

oraz przekazu samych zeslattcSw - tak2e Zrodla historyczne, by v'rykazal nie tylko

interesuj4ce fakty, ale te2 ustalii, jakie mechanizmy ksztahuj4 pisarsk4 narracjg, jakie

czynniki podlegaj4 manipulacji poet6w czy powieSciopisarzy, rra ile sama literatura

uczestnrczy w procesach legendotw 6rczy ch.

b) polscy wigZniowie polityczn XIX i pocz1tku )O( wieku - etos gupy i morale

jednostki, rozbrat mitu z rzeczywistoSci4, czynniki psychologiczne, socjologiczne, kulturowe

ksrtahuj4ce losy - badam w oparciu o trzy r62ne rodzale 2r6del historyczne (zeznaria,

protokoty Sledcze, wczesniejsze ustalenia naukowe), dokumentalne (wszelkie zachowane

wspomnienia, korespondencja itp.) oraz literackie (tw6rczo5(, samych wigZni6w, ale i
tw6rczo(d o wigZniach). Konfrorfiacja tak dobranych material6w prowadzi do ustalen nieraz

zaskakuj4cych.
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c) skazartt na Smier6 jako przestgpcy politycznt chronologicznie ta grupa

represjonowanych miesci sig w ramach -vqvzrraczonychprzez zabory, narodowoSciowo pole

obserwacji zostqe poszerzone dzigl<t zestawieniu losu polskich skazanc6w pod zaborem

rosyjskim z analogicznymi sytuacjami we Francji, Anglii czy wloszech.

Problematyka moich ksi4Zek lqczy sig SciSle z okre5lonymi wyzej obszarami badawczymi:

- Etos dziewigtnastowiecznych zeslaficdw, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroclaw
2008, ss. 265 - stanowi poklosie drugiej czgsci mojej rozprary doktorskiej (wymienionej w
punkcie 2.) i jest pierwszym monograficzrrym opracowaniem tego problemu. Praca w
wigkszoSci jest poSwigcona Polakom skazanym na Sybir zar6Zte czyny kwalifikow ane przez

zaborc?jako przestgpstwa polityczne. Jedynie w pierwszym rozdziale pt. Etos romantyk6w i
socjalist6w - w konspiracii, w areszcie i na zeslaniu odwolujg sig do dw6ch grup, kt6rych

Zyciorys poprzedza drogg na zeslanie do dzialaj4cych jeszcze na wolnoSci spiskowc6w oraz

do wigZni6w izolowanych w zaldadach penitencjarnych. Sygnalizowany w t5rtule etos

zeslancaksztaltowaN sig bowiem jeszcze na etapie konspiracji, dojrzewaN,krzeplw wigzierurej

celi. Zmieniaj}ce sig w ci4gu ponad stu lat kolejne pokolenia Polak6w na Syberii dowodz4

deheroizacji etosu zeslanca. Postawy powstaric6w styczniowych, ich wzajemne relacje, ich

morale znacznie juL odstaje od krystalicznego niemal wzoru Polaka wypracowanego

wczeSniej przezliczna grupg konarszczyk6w. Jeszcze mniejszy pow6d do chluby przynosz4

zsylant batdzo Ticznie w latach 1876-7914 polscy socjaliSci. OczywiScie nawet w6wczas nie

brakuje jednostek szlachetnych, uczciwych, gotowych do bezinteresownej ofiary.

Pr6ba okreSlenia etosu tak duzej i zrShricowanej grupy ludzi wymagawszechstronnej

obserwacji ich zachowafi w r5hnych miejscach, w rotnym czasie, w rozmaitych sytuacjach, w
relacjach ze sobl, z tubylcarni, z administracj4 rosyjsk4, nawet zlcyminalistami. Nie koniec

na tym - Txozrrmrene Zyciowych postaw i czyn6w wymaga analizy pog14d6w, przekonafi.,

reakcji emocjonalnych. Ludzie r62n4 sig migdzy sob4 odpornoSci4 frzyczn6, psychiczn4,

osobowoSci4 itp. RozdziaN Duchowy portret zeslarica poSwigcilem ewolucji wygnanczej

psychiki (od stan6w skrajnie pesymistycznych po spok6j, radoSi, dumg, nawet niekiedy

euforig), wykazalem. jak miejsce pobytu, krajobraz ksztaltuje postawy, a nawet losy ludzi,

udowodnilem, 2e o ile u jednych Syberia za$uszyNa wszelki talent i chg6 dzialania, o tyle u
innych rozwinEla weng tw6rc 24, okazala sig niezwykle inspirui 4ca.

W tozdzial Dwie mitologie zeslaric6w wzbogacilem etos zeslaf ca o tworzone na jego

uzytek lub szkodg kreacje mgczennika. Mityzacje zeslartca i Sybiru funkcjonowaly w XIX
wieku na dw6ch obszarach: w kraju pisarze, kt6rzy zazwyczaj na Syberii nie byli,
ksztahowali jego literacki obraz zgodnie z zapotrzebowaniem zniewolonego narodu.
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Wykreowany przez romantyk6w jako symbol polskiej martyrologii pozostawal w

SwiadomoSci Polak6w niezmieniony tz do I wojny Swiatowej. Niczym spizowy pomnik nie

reagowal na zmiany, jakie dokonywaly sig w Rosji w II polowie XIX wieku (Sybir

gospodarczy, naukowy, kulturalny). Mno\,ly sig zar6wno pozytyume relacje powracaj4cych

zeslancSw, jak i przykJady dobrowolnej, zarobkowej emigracji na Wsch6d. A jednak

negatyr,vny stereotyp nie podlegaN przewarto5ciowaniom. Drugi obszar mitologizacji to sama

Syberia - zesNancy otaczali legend4 wybitnych przedstawicieli spoSr6d swojego grona i
tworzyli na wlasny u$ek wzarce osobowe. Taki status uzyskal np. Piotr Wysocki,

zamQczony Jan Sierociriski, napigtnowane tragediq malzefrstwo Migurskich czy tajemntczy i

fascynuj 4cy Jan Witkiewicz.

- ,,Jeili zapomng o nich..." Powiklane losy polskich wiginifw politycznych pod

zaborem rosyjskim, Ksiggarnia Akademicka, Krak6w 2009, ss. 424 - ksi4zka zawiera

zarSwno pierwsz4 czE56 rozprawy doktorskiej, jak i rozszerzonq problematykg, dol4czon4 na

skutek dalszych badan nad polskimiwigiriamii zesLaitcami, kontynuowanych w latach 2004-

2008, inspirowanychtakze wsp6lprac4 z Komisj4 Badannad Histori4 Syberii przy IHN PAN.

Monografia N4czy wszystkie trzy gl6wne pola badawcze'. problematykg wigZni6w

politycznych, skazanych na Smieri otaz zeslanych na Syberig. Jest ona pierwszym

opracowaniem dotycz4cym zarSwno polskich wigZni6w politycznych jak i skazanych na

Smier6 (w latach 1794-1914), w kt6rym obok Zr6del historycznych zostaly wykorzystane jako

drugi podstawowy rodzaj przekazt utwory literackie.

Polozenie polskich wigzni6w przedstawilem w szerszAm kontekScie: rosyjski system

penitencjarny zderzyLem z romvojem dziewiEtnastowiecznego wigziennictwa na zachodzie

Europy. CzgSC pierwsza Uwigzieni w ojczyinie to rekonstrukcja biografri spiskowca przez

wszystkie jej etapy: od ,,tajnych rob6t" - a2 na szafol. Rozdzial Od konspiracji do uwigzienia

demaskuje (dzigki zderzeniu romantycznej poezji z brutaln1 prawd4 zeznah Sledczych) mit

ksigcia niezlomnego i bolesnie obntza slaboSi i strach mlodych spiskowc6w, ich kajanie sig

przedKomisj4 Sl"d"r4 Cytadeli warszawskiej, denuncjowanie koleg6w. W rozdziale W ogniu

Sledztwa analizujE postawy skazanych w trojakiej perspektywie: rejestruj 4c najrozmaitsze

metody przesluchiwania, wydobylvania zeznan, udoskonalane w ci4gu ponad stu lat niewoli

(Metody,,badania" podejrzanych), nastgpnie :ukazttjEc r62ne reakcje obronne wigfiniSw,

wreszcie ich zachowania wobec oglaszanego wyroku. Kolejny rozdzial stanowi studium

czlowieka uwigzionego - w perspektyr,vie jednostkowej i zbiorowej, w relacjach skazaric6w

politycznych z kryminalistami, w nier6wnych stosunkach z wigziennym personelem, w
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wyczekiwanych kontaktach z rodzin1 i bliskimi, w izolacji, poczuciu zapomnienia i
ptzebywantaw Zyv,rym grobie. Podpatrywanie wighnta w jego niekoricz4cej sig codziennoSci,

w dziefl i w nocy, wzbogacanaszEwiedzg o szereg informacji: jakie wynajdywali zajEcia, jak

sig komunikowali z s4siadami z innych cel, kto i co m6gl cz7ta6, kto uprawi al tw6rczo1(,

literack4, w jakich warunkach kwitla wigzienna satyra, jakie problemy emocjonalne

v,ryzwalalaizolacja i jak sobie znmiradzono,jak hartowano wlasne i innych morale, na kogo

niekt6rzy stylizowali si g, j akie przyj mowal i pozy .

W rozdziale Skazani na imiert uj4lem problem kary Smierci, metod uSmiercania,

argumenty zwolennik6w i przeciwnik6w w perspektywie por6wnawczej i w aspekcie

historycznym (Europejskie konteksty a rosyjska rzeczywistoit). Dramat skazaric6w

oczekuj4cych w celach Smierci na egzekucjg, rieraz wiele miesigcy, prowadzqcy czgsto do

dezintegracji psychiki, do niezamierzonych reakcji fizjologicznych, koncentruje badacza

gt6wnie wok6l psychologii i medycyny. Wreszcie finalny etap (Mistyka knini) - droga na

szafot i sama egzekucja, publiczna wobec tysigcznych tlum6w lub samotna o Swicie pod

murami cltadeli - i ostatnie gesty, slowa, odruchy skazanych, i reakcja tlumu, jakze inna w
Wilnie, w Warszawie, inna w Paryhu - i caNa ceremonia, wielki spektakl, iryciowa nieraz rola
skazahca, na kt6r4 wielu dlugo przygotowaNo sig i dlugo zbroilo emocje. I jeszcze reakcje

towarzyszy z celi. I os6b najblilszych. I udokumentowana po wielekrod prawda, 2e w
ostatnim momencie na szafocie skazaniec wigcej nieraz zdzialal ntL w caNym swoim Lyciu.

Takie chwile stawaly sig najsilniejszlnn czynnikiem legendotw6rczym (np. w biografii

Szymona Konarskiego). Dziewigtnastowieczne egzektcje, zwNaszcza p.ubliczne, stanowi4

pierwszorzgdny mater iaL dla s ocj olo g6w, psycholo g6w, etyk6w, historyk6w kultury, . .

Drug4 czE56 ksiqZki pt. Zeslani na Syberig zbudowaNem na zasadzie opozycji:

udowodnilem, 2e korzystaj4c z tych samych 2r6del, a wyzyskuj4c jedynie rdhne informacje,

mo2na zrekonstruowaf zarazem negatyumy i martyrolo giczny obraz Syberii i zeslanych tam

Polak6w (rozdziaN Narodowei sprawy mgczennicy), jak i pozytywny (Kraina przyjazna

Polakom). Obraz negatywny, na kt6ry skladaj4 sig punkty Poiegnanie ojczyzny, Droga przez

mgkg, Pobyt na katordze, Zeslani w soldaty, Pod znakiem ucieczek i bunt6w, Skazani na

osiedlenie, Smutne powroty - dokumenfuj4, oprocz wspomnieri, list6w, ale te| Lrodel

urzgdowych,Iiczne utwory literackie. Trudno natomiast znaIe26 w twsrczoSci poet6w czy
prozaik6w przyklady wspieraj4ce dodatni aspekt zeslaria, co jeszcze raz potwierdza

mitotw6rcz4 rolg takich przekaz6w. Tymczasem przyjazne dla Polak6w warunki na zeslaniu

tworzyla pomoc z l<raju i samopomoc, dzialalnoll kulturalna, naukowa, gospodarcza

zeslafc6w, ich bogate zycie towarzyskie (imieniny, Swigta narodowe), niekiedy beztroska
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codziennoSd (spacery w malownicze okolice, polowania), buduj4ce stosunki z miejscowq

ludnoSci4. Kuzdy ztych aspekt6w zeslatia bogato udokumentowalem. Konfrontacja dw6ch
odmiennych uj96 Sybiru - obu zresAEprawdziwych, bo zaleinychod miejsca, czasrL,rcLnych

okolicznoSci - ujawnia, jak wiele mit6w naroslo wok6l przebywajqcych tam w XIX wieku
Polak6w.

Problematyka rozpraw, arfykuh6w - ujgta tematycznie.

a) Syberia i polscy zeslaricy polityczni (1794-1914) - w ci4gu ostatnich dziesigciu lat
czgsto publikowalem teksty, w kt6rych oglaszalem wyniki swoich prac nad rc2nymi
szczegSlov,rymi aspektami syberyjskiego zeslania w okresie zabor6w. Tworz1c swoist4

antologig wszelkich opis6w, nawet wzmianek o przekraczanitt przezPolak6w granicy migdzy
Europ4 a AzjT, odnalezionych w dziennikach, listach, wspomnieniach nie tylko zeslanc6w,

takZe dobrowolnych podr6znik6w, udowodniNem, ze wigkszoSd relacji mityzuje i demonizuje

owo slawne miejsce postoju przy granicznym slupie (Przelcraczanie (Jralu - bramy Syberii.

Zdrowy rozsqdek wobec mitologizacji i stereotyp6w w relacjach zeslafic6w, lw:] polacy w

nauce i kulturze Tomskn oraz Syberii Zachodniej, pod red. A. Kuczyriskiego i M. Marczyka,

Wroclaw 2008, s' 57-74). Na podstawie wielu relacji o nieznanych w Europie, syberyjskich

chorobach zeslahc6w i niekonwencjonalnych, nieraz egzotycznych sposobach ich leczenia
przez ludy etniczne opracowalem artykul zpogranicza historii medycyny, co prawda w ujgciu
humanisfy (Choroby i metody leczenia polskich zeslaricdw w iwietle dziewigtnastowiecznych

pamigtnikdw syberyjskich, lwl Lekqrze polscy na Syberii od XVIil do XX wieku, pod red. J.

Supady'ego, tr-6dL 2008, s. 66-85). Pigkno sybirskich fuajobraz6w i ich kojqcy wplyw na
psychikg Polak6w prezentowalem w rozprawie Terapeutyczna rola syberyjskiej przyrody i jej
wpfW na literackq tw6rczoi6 dziewigtnastowiecznych zeslaric6w. ,,ZesNaniec. pismo Rady

Naukowej ZarzTdu Gl6wnego ZwiEzku Sybirak6w- 2006, nr 28, s. 35-47. Dfuga droga na

Syberig, na tyle sposob6w i tak czgsto opisywana we wspomnieniach, posluzyla za temat do

studium Droga przez mgkg czy atrakcyjna podr62? Obrazy wgdrdwki na Sybir w literaturze i
we wspomnieniach dziewigtnastowiecznych zeslaricfw. ,,Wroclawskie Studia Wschodnie,,

2007, nr 11, s.9-32. Analizowalem przemiany etosu kilku pokolen zeslancow (Romantycy i
socialiSci - w konspiracji, w areszcie i na zeslaniu. Uwagi o etosie dziewigtnastowiecznych

wigini1w politycznych. ,,Analecta. Studia i Materialy z Dziejow Nauki", Warszawa 200g,

zeszyt I-2 (33-34), s. 33-69), oglaszaLem drukiem rozwa2arianad wieloaspektowym ujgciem
tozsamoSci zeslaficow (To2samo,{t dziewigtnastowiecznych Polakfw na syberyiskim zeslaniu

aspekty narodowe, religijne, kulturowe i etyczne, lw:] Jgzyk. Religia. Toisamo1t tom II,
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pod red. G. Cyrana i E. Skorupskiej-Raczyriskiej, Gorz6w Wielkopolski 2008, s. 143-158),

badalem stany ducha i rekonstruowalem duchowy portret zbiorowego zeslanca (Ewotucja

wygnariczej psychiki. Przyczynek do duchowego portretu dziewigtnastowiecznego zeslarica.

,,Zeslaniec. Pismo Rady Naukowej Zarzqdu Gl6wne go Zwiqzku Sybirak6w" 2007 , nr 29, s. 3-

23).

Wiele miejsca w moim dorobku zajmtje rozpracowywanie i demaskowanie mit6w

budowanych wok6t Syberii i zeslaric6w, docieranie do mecharizm6w ich powstawania,

pytania o przyczyny ich trwaloSci, populamoSci. Dotyczy to zarSwno romantycznego mitu
Sybiru kontynuowanego w literaturze pozytywizmu i Mlodej Polski - wbrew licznym
relacjom powracaj4cych i coraz lepszemu poznawaniu Syberii (rozprawy Romantyczny

wizerunek zeslarica i jego miejsce w literaturze dziewigtnastowiecznej, fw:f Literatura i jej
konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czeslawowi Klakowi. Pod red. J. Rusin i K.
Maci4ga, Rzesz6w 2005, s. 184-207 oruz Mitologizacja Syberii i zeslaricdw w twdrczoSci

polskich pozytywistfw i modernistdw,lw:l Syberia infernalna - mity i oblicza rzeczywistoSci.

Red. Malgorzata Cwenk we wsp6lpracy z Janem Trynkowskim, Lublin 2014, s. 111-139), jak

teZ mitologizowania utraconej ojczyzny przez samych zeslanc6w, l<tbrzy po powrocie

doznawali gorzkiego zawodu (Mit raju utraconego i jego kompromitacja w kontekfcie los6w

powracaiqcych do oiczyzny zeslqlic6w, [w:] Mity. Mitologie. Mityzacje. Nie tylko w
literaturze. Pod redakcj4 i ze wstgpem L. WiSniewskiej, Bydgoszcz 2005, s. 193-202 oraz

Niechciani mgczennicy. Bolesne problemy zeslaric6w w twdrczofci Marii Konopnickiej,lw:]

Syberyiskie przestrzenie intymne,red. MalgorzataKr6l,Malgorzatatr-ukaszuk, Lublin 2016, s.

r2r-r40).

OsobnQ grupg tworz4 arfykuty poSwigcone prezentacji wybitnych, a 111eraz

zapomtianych zeslartcow - Jana Witkiewicza i Jana Mollesona (Syberyjskie losy bohaterhw

III czgici ,, Dziadfw ", [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod redakcj4

K. Maci4ga i M. Stanisza, Rzesz6w 2007, s. 626-640 oraz Jan Witkiewicz - prawdziwy

Wallenrod.,,M6wi4 Wieki. Magazynhistoryczny- 200g,nr 1, s. 20-25),Ewy Felirisktej (Ewa

Feliriska - zapomniana pisarkn na syberyjskim zeslaniu, fw:l Migdzy biografiq, literaturq i
legendq, pod red. M. Stanisza i K. Maci4ga, Rzesz6w 2010, s. 93-105) czy ksigdza Jana

Henryka Sierociriskiego (Tak umierali mgczennicy i iwigci... " Legenda zeslarica ksigdza ,Iana

Sierocifiskiego. ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego." Seria Filologiczna:

Historia Literatury 3. Pod red. G. ostasza, Rzesz6w 2008, s.97-107).

Konfrontacj a literackie go przekazu Syberii z dokumentami spisanym i przez zeslanc6w

moZe prowadzil do szukania podobieristw i r6anic pomiqdzy wspomnieniami a calym
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wigkszym utworem (Sybir w ,,Anhellim" wobec pamigtnik6w zeslaficdw,lw:] ,,przez gwiazdy

i blgkit jestem z Wami." W 200. rocznicg urodzin Juliusza Slowackiego, pod red. Mariusza
Chrostka, Tomasza Pudlockiego i Jerzego Stamawskiego, PrzemySl-Rzesz6w 2009, s.37-54),

b4d2 tez wsp6lnym motywem wystgpuj4cym w wielu kr6tszych tekstach (MoWy
astronomiczne w dziewigtnastowiecznej poezji wigini6w i zeslaric6w, [w:] poezja i
astronomia pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Toruri 2006, s. 359-370).

Problematyki syberyjskiej dotyczE tak2e artyktiy publikowane w Rosji, czg16, po

rosyjsku: na temat inspiruj4cej roli zeslania w Zyciu Gustawa Zieliriskiego (Zeslanie na

Syberig - olcresem rozh,ryitu talentu poetyckiego Gustawa Zieliriskiego, [w:] Rossija i polsza:

polonikn w etnokulturnom prostranstwie. Sbornik matierialow. Red. W. L. Ibragimowa, M. B.

Winogradowa, M. O. Lisowskaja (Sadkowa), Ufa (Rosja) 2007, s. 103-106), albo przeciwnie:

o negatywnym wptlwie Syberii nataTentpoetycki Gustawa Ehrenberga, Karola Baliriskiego i
Edwarda Zeligowskiego (Niegatiwnoje wlijanie Sibiri na poeticzeskij talant Gustawa

Ehrenberga, Karola Baliriskiego i Edwarda Zeligowskiego, lw:l Aktualnyje probliemy
izuczenija iaryka i litieratury: kommunikatiwnyje stratiegii i taktiti filologiczeskogo
obrazowanija w polikulturnom kommunikatiwnom prostranstwie. Red. I. W. piekarskaja, W.
P. Antonow, Abakan 2008, s. 78-79), roli ksi4Zek w zeslariczej codziennoSci frlaret6w (Rol

l*tig w iyzni molodoi polskoj intelligencii w ssylkie (na osnowanii korriesponclencii

filaretow), [w:] Folskaja intelligencija w Sibiri XIX-XX w. Red. T. A. Uliejskaja, \,. A.
PolieZajewa, S. W. Leonczyk, Krasnojarsk2}}7, s. 131-135) , przeLyc zwiqzanych zwywozk4
lub wymarszem na zeslanie (Proszczanije s Rodinoj. Obrazy molodych ljudiej,

dieportirowannych w Sibir, w litieraturie romantizma, fw:] Aktualnyje problemy izuczenija

ia"yka i litieratury: jazykowoie ranuitie i jazykowyje obrazowanije juga Sibiri i
sopriedielnych tierritorij. Matieialy III Miezdunarodnoj nauczno-ptakticzeskoj konfieriencii,

23-25 oktabria 2008 g. Red. I. W. Piekarskaja, W..P. Antonoq I. p. Amzarakowa i inni,
Abakan 2008, s. 30-32 (publikacja po rosyjsku i po polsku), postawy etycznej powstaric6w

styczniowych na Syberii (Etika zsylnych na Sybiri Polakow, uczastnikow janwarskogo

wosstania, [w:] Aktualnyie woprosy istorii zsylki uczastnikow janwarskogo polskogo

wosstania 1863-1864 gg. Pod red. B. S. Szostakowicza, wyd. Irkuckaja polskaja avtonomia

"Ognowo", Irkuck 2008, s. 68-73) oraz tntdnego poloZenia zesNahc6w odosobnionych na

syberyjskiej wsi (Ignacy Orpiszewski i Justynian Ruciriski - polscy zeslaricy polityczni na wsi
syberyiskiei w I polowie XIX w., lw:] Ilonarcu 6 cor4uoKynbmypHoM npocmpaHcmae cu6upcrcoti

depeeuu. Mamepucr"tut Metcdyuapoduoil HayqHo-nparcmuqecrcoil rconQepenquu (Oucrc-Tapa,

7-10 aazycma 2009 e.). Red. S. W. Leonczyk, Onrsx 2012, s. 6g-76).
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a-1) Polacy w stalinowskich lagrach - na przyl<Nadzie losu zeslanych do guberni

archangielskiej w Iatach 1940-1941. Zainteresowanie tematyk4Lagrow1poszerza nieco pole

badawcze zwi4zane z Syberi4 i zeslaniem. Owocem tej inicjatywy jest rozprawa Cienie i
przeblyski zeslaficzej codzienno{ci Polakdw deportowanych w 1940 roku do obwodu

archangielskiego, fw:l Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku. Pod red.

Antoniego Kuczyriskiego i Miroslawa Marczyka, Wroclaw 2072, s. 127-152, ponadto

opublikowany w Rosji arfykul o dzieciach polskich zeshancsw w rosyjskiej szkole (Dieti

polskich ssylnych w russkoj szkolie archangielskoj oblasti w 1940-1941 SS. (na osnowanii

wospominanij J6zefa Aniola i Zofii Tarkoczynskoj, lw:] Izuczenije polskogo jazykn w Sibiri.

Istorija, sowriemiennyj opyt izuczenija, mietodika priepodawanija, pod red. S. W. Leonczlka,

Abakan 2008, s. 29-32) oraz synteza v,rykazuj1ca, jakbardzo rohnito sig stalinowskie zeslanie

ukierunkowane na eksterminacjg skazanych od Sybiru carskiego przeznaczonego na ich

izolacjg (Dwie r62ne Syberie: zeslaricy za panowania cardw wobec ofiar stalinowskich

lagr6w,lw:] Sybiracy, oprac. red. Krystyna Wr6blewska, Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk,

Urszula Szymariska-Kujawa, Janusz Ustrzycki, Rzesz6w 2010, s. 10-19).

b) wigZniowie polityczni XIX i pocz4tku XX wieku - w kilku rozprawachpodj4lem

rozwaLania nad postawami mlodych romantycznych spiskowcSw,ktSrzy przewa2nie nie zdali

egzaminu w czasie Sledzfua (Od konspiracji do uwigzienia. Kilka uwag o etosie

dziewigtnastowiecznych spiskowc6w pod zaborem rosyjskim. ,,Zeszyry Naukowe

Uniwersl'tetu Rzeszowskiego". Seria Filolo giczna: Historia Literatury 2 pod red. G. Ostasza i

S. Uliasza, Rzesz6w 2004, s.124-142), analizowalemte2przyldady szczeg6lnego hartu ducha

Qleroiczne milczenie jako reakcja obronna dziewigtnastowiecznych spiskowcdw i wigini|w

politycznych pod zaborem rosyjskim,lw:] Cisza i milczenie. Spoleczno-kulturowe mechanizmy

kreowania emocji, pod red. B. Plonki-Syroki, K. Marchel, Wroclaw 2010, s. 159-171),

tropilem Slady kryzysu psychicznego (Oblicza tgslcnoty XlX-wiecznych wigini6w i zeslafic6w

w Swietle ich pamigtnikdw, korespondencji oraz literatury, [w:] Tgsknota: spoleczno-

kulturowe mechanizmy lcreowania emocji, pod red. Bo2eny Plonki-Syroki i Janiny

Radziszewskiej, Wroclaw 2010, s. 14I-162), dowodzlNem, Le miloS6 kochank6w

rozdzielonych wigziennq l<ratq mohe byt :uczrtciem silniej szym ntz w innych warunkach

(Wiginiowie i ich kobiety. Mitoi1 za lvatami w iwietle XlX-wiecznej literatury i pamigtnik6w,

[w:] Antropologia milofci, torn I: Miloit kobiety, pod red. B. plonki-Syroki, J.

Radziszewskiej, A. Szlagowskiej, Wroclaw 2008, s. 181-188), uzasadnialem - nie tylko w

aspekcie socjologicznym dlaczego wigZniowie stanowi4 zbiorowoS6 specyficzn4

(Wiginiowie polityczni jako grupa wykluczona. To2samoSt dziewigtnastowiecznych

n



skazaricfw w Swietle ich zeznari, pamigtnik6w i literatury, lw:f Pejza2e to2samoici. Teoria i
empiria w perspektywie interdyscyplinarnej. Pod redakcjE Elizy Litak, Renaty Furman,

Huberta Bo1ka,Krak6w 2011, s. 125-141).

c) skazani na Smierd (XIX i pocz4tek XX wieku) - efektem takich zainteresowari

jest pr6ba rozpoznaria kondycji psychicznej czlowieka oczekuj4cego na 5mier6 (Wiginiowie i
skazaricy wobec lgku: europejskie i polskie doiwiadczenia w iwietle ir6del historycznych i
literackich, [w:] Groza: spoleczno-kulturowe mechanizmy lcreowania emocji, pod red.

Bo2eny Plonki-Syroki i Marka Szymczaka, Wroclaw 2010, s. 33-51) oraz refleksja nad

reZyseri4 i scenografr4 dziewiEtnastowiecznych egzekucji (Mistyka kaini. Literackie i
pamigtnikarskie obrazy egzekucji polskich romantykfw i socjalistfw, fw:] Zabijat i umierat.

Aspekty spoleczno-kulturowe, pod red. B. Plonki-Syroki i A. Szlagowskiej, Wroclaw 2010, s.

87-106).

d) adaptacje filmowe dziel literackich - w rozprawie Kraszewski w adaptacjach

filmowych (,,Zeszyty Naukowe Wy2szej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria

Filologiczna: Historia Literatury" 7999, z. 34, s. lI7-I45) oSwietlilem zloaony proces

ekranizacji literatury na przyldadzie kilku powiesci Kraszewskiego (najwigcej miejsca

poSwigcilem Hrabinie Cosel - wersji kinowej i telewizyjnej).

e) kultura i poprawno5d jgzyka polskiego - przed laty stanowila dodatkowe pole

eksploracji, uprawiane na marginesie zagadniefi historycznoliterackich, historycznych i
innych om6wionych powyzej. Obszarem pisarskiego wylycia sig byLa fitaj gl6wnie

publicystyka, a realizowanym celem popularyzacja. Rezultatem zal 17 artykul6w

ogloszonych w ramach cyklu Rozterki polonisty (np. Szyldy-dziwolqgi.,,SN,, 1997, nr 47, s. 7,

o jgryku w akademiku. ,,SN" 1997, ff 71, s. 7, Dlaczego zmieniajq sig zasady

poprawnoiciowe? ,,SN" 1997 , nr 106, s. 7 , cry gwora wiejsfui zaniknie? ,,sN,, 1997 , nr 120.

s. 7).

Dzieje polonistyki rzeszowskiej, jakkolwiek zobligowaly mnie okolicznoSciowo

(jubileusz 50-lecia) do opracowania historii wlasnego zakladu (Zaklad Literatury

Romantyzmu i Pozytywizmu, [w:] Pigtdziesiqt lat polonistyki rzeszowskiej. Ksigga
jubileuszowa pod red. Jolanty Pasterskiej, Anny Niewolak-Krzywdy, Rzesz6w 2013, s. 134-

149) - mog9 uzna6 za po7yteczn4 wprawkg do przeprowadzonych na skalg znacznie szercz4

badari nad dziejami polonistyki lwowskiej.
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Udzialw konferencjach

1. Konferencje krajowe - z wygloszonym referatem:

- Lgk w kulturze i sztuce od XIX do XXI wieku (Pomorska Akademia Pedagogiczna), Slupsk-

Ustka, 28-30 maja 2003 r. - lvygloszony referat: Wigtniowie i skazaricy wobec lgku.

Europej skie i polskie doSwiadczenia

- Poezia i astronomia (Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika), Toruf, 22-24 wrzesnia 2003 r.

- wygloszony referat: Motywy astronomiczne w dziewigtnastowiecznej poezji wigini6w i
zeslaric6w

- Mity, mitologie, mityzacie, mitomanie -w literaturze (Akademia Bydgoska), Bydgoszcz,21-

22 pa1dziemika 2003 r. - wygloszony referat: Mit raju utraconego i jego kompromitacja w

ko nt e l<s c i e p ow r a c aj q cy c h do oj c zy z ny z e s I qric 6w

- Wielkie jubileusze i osobliwoici Mickiewiczowskie - Uniwersytet Rzeszowski, Towarzystwo

Literackie im. Adama Mickiewicza),Rzesz6w,26-28 wrzesnia 2005 r. - wygloszony referat:

Syberyjskie losy bohaterfw III czgsci ,, Dziad6w"

- Mitoit mgzczyzny. Spoleczno-kulturowe mechanizmy lcreowania emocji (Uniwersytet

Wroclawski - Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), Karpacz 13-15 czerwca2007 r.

- wygloszony referat: Wiginiowie i ich kobiety. Mitoit za lcratami w iwietle XlX-wiecznei

I iter atury i p ami g tni k6w

- Cisza, milczenie, wykluczanie. Spoleczno-kulturowe mechanizmy lveowania emocji

(Uniwersytet Wroclawski - Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Wroclaw, 7-9

listopada 2007 wygloszony referat: Heroiczne milczenie jako reakcja obronna

dziewigtnastowiecznych spiskowc6w i wigini6w politycznych pod zaborem rosyjskim

- Tgslcnota - spoleczne mechanizmy kreowania emocji (Uniwersytet Wroclawski - Katedra

Etnologii i Antropologii Kulturowej), Wroclaw,6-7 grudnia 2007 -wygloszony referat:

Oblicza tgsknoty dziewigtnastowiecznych wiginifw i zeslaricdw politycznych w Swietle ich

pamigtnik6w, korespondencj i oraz literatury
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- Peiza2e toZsamoici. Perspektywa interdyscyplinarna (Uniwersytet Jagielloriski - Instytut

Religioznawstwa), Zakopane,8-9 grudnia 2007 -wygloszony referat: Wiginiowie polityczni
jako grupa wykluczona. To2samoit XlX-wiecznych skazaricdw w iwietle ich zeznari,

pamigtnik6w i liter atury

- Jgzyk. Religia. T'o2samoit (Uniwersytetszczecinski i ParistwowaWyasza Szkola

Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Glog6w 31 marca - 2 kwietnia2}}B - wygloszony

referat: To2samoi6 dziewigtnastowiecznych Polak6w na syberyjskim zeslaniu - aspekty

narodowe, religijne, kulturowe i etyczne

- Migdzy biografiq, literaturq i legendq (Uniwersytet Rzeszowski, Towarzystwo Literackie

im. Adama Mickiewicza),Rzesz6w, 9 kwietnia2008 - wygloszony referat: Ewa Feliriskn -
zapomniana pisarka na syberyjskim zeslaniu

- Zabijat i umiera6. Analiza historyczna, spoleczna i kulturowa (Uniwersytet Wroclawski i
Akademia Medyczna we Wroclawiu),27-29 maja2008 - wygloszony referat: Misltka knini.

Literackie i pamigtnikarskie obrazy egzekucji polskich romantykfw i socjalist6w

- Groza. Spoleczno-kulturowe ntechanizmy lcreowania emocji (Akademia Medyczna we

Wroclawiu, Katedra HumanistycznychNauk), Wroclaw, 25-26listopada 2008 - wygloszony

referat: Poczucie grozy u wigini6w i sknzaric6w. Europejskie i polskie doiwiadczenia w
Sw ietle dziew igtnastow iecznej liter atury, pami gtnik6w i listtw

- Konferencja naukowaku czci Juliusza Slowackiego - w dwusetn4 rocznicg urodzin poety

(Uniwersytet Rzeszowski, Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w PrzemySlu, I Liceum

Og6lnoksztalc1ce im. J. Slowackiego w PrzemySlu), PrzemySl-Rzesz6w, 2-3 kwietnia2009 -
wygloszony referat: Polskq Golgota czy przyjazna lcraina? Sybir w ,,Anhellim" wobec

p ami g tnikfw z e s I aric 6w

- Syberia infernalna - mity i oblicza rzeczywistoici (organizator: Katedra Literatury

OSwiecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersletu
Lubelskiego), Kazimierz Dolny - 18-19 listopada 2013 r.- lvygloszenie referatu pt.

Mitologizacia Syberii i zeslaric6w w twtirczoSci polskich pozytywistfw i modernist6-,a.
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- Andrzei Gawroriski (1885-1927) - poliglota i uczony (oryaruzator: Towarzystwo Przyjaci6tr

Nauk i I Liceum Og6lnoksztalc4ce im. J. Slowackiego w PrzemySlu), Przemysl, I kwietnia

2076 r. - wygloszenie referatu Sqdy jgzykoznawc6w o Andrzeju Gqwroriskim iwiadectwem

geniuszu multilingw isty.

2. Konferencj e migdzynarodowe.

a) z wygloszonym referatem:

- VI Migdzynarodowa Konferencja Syberyjska Polacy w nquce i kulturze Tomska oraz

Zachodniei Syberii (Uniwersytet Wroclawski, Osrodek Badan Wschodnich, Stowarzyszenie

,,Wsp6lnota Polska"), Wroclaw 11-13 czerwca2007 r.0 wygloszony referat: Przelvaczanie

Uralu - bramy Syberii. Zdrowy rozsqdek wobec mitologizacji i stereotypdw w relacjach

zeslaric6w

- MiEdzynarodowa konferencja Lekarze polscy na Syberii od XTIII do XX wieku (Uniwersytet

Medyczny wLodzi - Katedra Historii Medycyny i Farmacji), tr 6d2,29-3I puldziemlka211T

wygloszony referat: Choroby i metody leczenia polskich zeslaric6w w Swietle

dziew igtnast owie cznych p amigtnikdw syb eryj s kich

- VII Migdzynarodowa Konferencja Syberyj ska Polacy w nauce i kulturze Archangielska

(Uniwersltet Wroclawski, Osrodek Badan Wschodnich, Stowarzyszenie,,Wsp6lnota

Polska"), Pulhrsk, 4-7 pu2dziemlka2}}l - wygloszony referat: Cienie i przeblyski zeslariczej

codziennoici Polak6w deportowanychw 1940 roku do obwodu archangielskiego

- Zamowiec,2T-28listopada 2010 r., migdzynarodowa konferencja naukowa z okazji setnej

roczsicy Smierci Marii Konopnickiej (organizator: Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu)

- wygloszenie referatu pt. Motyw syberyjskiego zeslania w twfirczo1ci Marii Konopnickiej.

b) konferencje w Rosji - z nadeslanym referztem (zewzglgdu na brak dofinansowania

wyjazd5w ze strony macierzystej uczelni):

- Aktualnyie woprosy istorii zsylki uczastnikow.janwarskogo polskogo wosstania l863-; 864

gg. - Mie2dunarodnaja naucznaja konfieriencija - Uniwersytet w Irkucku - Irkuck, 26-30

wrzeSnia 2007 - referat: Etika zsylnych na Sybiri Polakow, uczastnikow janwarskogo

wosstania
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- Aktualnyie probliemy izuczenija jazyka i litieratury: kommunikatiwnyje stratiegii i taktiti

filologiczeskogo obrazowanijaw polikulturnom kommunikntiwnom prostranstwie _ lI
Miezdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konherienclja-Uniwersytet w Abakanie - Abakan,

23-25 pu2dzierntka2\\7 - referat: Niegatiwnoje wlijanie Sibiri na poeticzeskij talant

Gustawa Ehrenberga, Karola Baliriskiego i Edwarda Zeligowskiego

- Rossiia i Polsza: polonikn w etnokulturnom prostranstwie - MieZdunarodnaja zaoczna

nauczllo-prakticzeskaja konfieriencija - Uniwersytet w Ufie - Ufa, 2007 r. - referat: Zeslanie

na Syberig - okresem rozlattitu talentu poetyckiego Gustawa Zieliriskiego

- Aktualnyie problemy izuczenija jazykn i litieratury: jazykowoje ranvitie i jazykowyje

obrazowanije iuga Sibiri i sopriedielnych tierritorij _Il|r MieZdunarodnaja naulczf,:ro-

prakticzeskaja konfieriencija - Uniwersytet w Abakanie - Abakan ,23-25 puldziemika 2008 -
referat: Proszczanije s Rodinoj. Obrazy molodych ljudiej, dieportirowannych w Sibir, w

I itier aturie r omantizma

- Ilonarcu 6 cot4uoKynbmypHoM npocmpaHcmee cu6upcrcoil depeeuu -MexyyuapoAHa Haymo-

rpaKrl{qecra xoH(fepeullra - Uniwersl.tet w Omsku - Oucrc-Tapa, 7-10 a1zycma 2009 z. -
referat: Ignacy Orpiszewski i Justynian Ruciriski - polscy zeslaricy polityczni na wsi

syberyj skiej w I polowie XIX w.

- Udzial w ziazd,ach Komisji Badaf nad llistori4 Syberii Komitetu Historii Nauki i
Techniki PAN w Warszawie (odbywaj4cych sig co 2 miesi4ce).

Wygloszone tam referaty :

- Warszawa 16 puldzierrrrka 2006 r. - !\ygloszony referat: 3. Niebieski firmament z

perspektlnuy Sybiru. Motywy astronomiczne w poezji i wspomnieniach

dz iew i g tnas tow i e c zny c h z e s I aric 6w

- Warszawa 4 czerwca200l r. - rvygloszony referat: Romantycy i socjalifci - w konspiracji,

w areszcie i na zeslaniu. Uwagi o etosie dziewigtnastowiecznych wiginifw politycznych
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Wyklady go5cinne w Polsce:

- Katowice,2T puZdziernika 2008 r., Muzeum Historii Katowic - wyklad Dwa obrazy Syberii

w fw i etl e dzi ew i gtnas t ow ie c zny ch w sp o mni eri i I it er atury ;

- Jaroslaw, 9 cze'rwca2009 r., Zesp6l Szk6l Licealnych i Technicznych im. J. Slowackiego w
Jaroslawiu - sympozjum naukowo-dydaktyczne z okazji 200. roczntcy urodzin Juliusza

Slowackiego - wyktad Wqtki autobiograficzne w tw6rczoici Juliusza Slowackiego,.

- PrzemySl, 30 kwietnia2}I} r.,Towarzystwo Przyjaci6l Nauk - wyklad Dwa obrazy Syberii

w iw ietl e dziewigtnast owiecznych w spomniefi i liter atury,.

- PrzemySl,17 czerwca20ll r., Towarzystwo Przyjaci6N Nauk - odczyt Polacy skazani na

smiert w xIXwieku. Europejskie konteksty a rosyjskn rzeczywistost;

- PrzemySl, 30 sierpnia2016 r.,Towarzystwo Przyjaci6l Nauk orazPrzemyska Biblioteka

Publiczna im. Ignacego Krasickiego - wyklad Non omnis moriar. Opowieit o profesorach i
s tu de nt ac h p o I o ni s ty ki w mi g d4nu oj e nnym Lw ow i e.

Wyklady za granic4 - we Lwowie (w ramach staZu dydaktycznego w Uniwersytecie

Lwowskim im. I. Franki, Katedra Filologii Polskiej - z programu Budowa potencjalu

dy dakty cznego Uniwersytetu Rze szowskie go na po ziomie europej skim) :

- 20 kwietnia2012 r. - wyklad dla student6w wszystkich rocznikSw: Du,a obrazy Syberii w

Sw ietle dziewigtnastowiecznych pamigtnikfw i literatury

- 23 kwietnia 2012 r. - dla student6w III rok.u Poeci polskiego pozytywizmu - liryki Adama

Asnyka

- 25 kwietnia 2012 r. - dla student6w III roku: ,,Moralnoit pani Dulskiej" Gabrieli
Z ap o I s ki ej j ako mi e s z c z ari s ki dr amat nat ur al i s ty c zny

- 26 kwietna 2012 r. - dla student6w II roku: Liryki lozariskie Adama Mickiewicza -
rozrachunek poety z 2yciem

Staie i pobyty naukowe.

a) zagraniczne:

- 17-28 kwietnia 2012 - staZ dydaktyczny w Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki (Katedra

Filologii Polskiej) z programrL Budowa potencjalu dydaktycznego Uniwersytetu

Rzeszowskiego na poziomie europejskim;

- 3l pa1dziernika-14 listopada 2012 r., Katedra Filologii Polskiej, Uniwersytet Lwowski im. I.
Franki, Lw6w (Ukraina) - pob).t naukowo-dydaktyczny w ramach wymiany akademickiej na

podstawie Umowy o wsp6lpracy dydaktycznej miqdzy Uniwersl.tetem Lwowskim i

ao
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Uniwersytetem Rzeszowskim.

- 20 stycznta-3 lutego 2013 r., Katedra Filologii Polskiej, Uniwersytet Lwowski im. I. Franki,

Lw6w (Ukraina) - pob)'t naukowo-dydaktyczny w ramach wymiany akademickiej na

podstawie Umowy o wsp6lpracy dydaklycznej migdzy Uniwersytetem Lwowskim i
Uniwersytetem Rzeszowskim.

b) krajowe:

- 1 marca - 30 czerwca 2000 r. - poby naukowy w Uniwersytecie Wroclawskim (Instyfut

Filologii Polskiej), opiekun prof. dr hab. Mieczyslaw Inglot

- 1-16 kwietnia 2012 oraz 29 kwietnia -10 lipca 2012 - pobyt naukowy w Uniwersytecie

Wroclawskim (Instytut Pedagogiki, ZakNad Historii Edukacji), opiekun dr hab. prof. UWroc.

Barbara Jgdrychowska

- 4 lutego-4 lipca 2013 r. - staz krajowy dlugi (SD) - Instltut Literatury Polskiej,

Uniwersytet Warszawski, opiekun dr hab. prof. UW Michal Kuziak - pobyt naukowo-

dydaktyczny w ramach programu UR - NowoczesnoSi i PrzyszloS6 Regionu (wyrniana

do swiadczeri i po dno szenie kompetencj i nauczy cieli akademickich uR)
- 9-20 czerwca 2014 - staz krajowy kr6tki (SK) - Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet

Warszawski, opiekun dr hab. prof. UW Michal Kuziak - pobyt naukowo-dydaktyczny w
ramach programu UR - NowoczesnoSi i PrzyszloSc Regionu (wymiana doSwiadczeri i
po dno szenie kompetencj i nauczycieli akademicki ch UR)

Wsp 6 lp rac a z tow arzystwami i organizacj ami naukowymi :

- czlonek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (oddzial w Rzeszowie) - od

1995 r.

- czlonek Komisji Badari nad Histori4 Syberii KHNir pAN - od,200]. r.

- cztonek rowarzystwaPrzyjaciol Nauk (oddziatw przemyslu) - od 2009 r.

Granty - wykonawca w: Romantyzm Srodkowoeuropejski w perspek4,wie postkolonialnej

finansowany przezNPRH (kierownik: dr hab. prof. UW Michal Kuziak), 2012-2015

Wspr5lorgantzacia konferencji naukowej - zprof. drem hab. Ierzym Starnawskim i drem

Tomaszem Pudlockim - ku czci Juliusza Slowackiego - w dwusetn4 rocztic1 urodzin poety

(Uniwersltet Rzeszowski, WyZsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyslu, I Liceum

Og6lnoksztalc4ce im. J. Slowackiego w PrzemySlu), PrzemySl-Rzesz6w,2-3 kwietni a2009
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Wspdlredakcja monografii: ,,Przez gwiazdy i blgkit jestem z Wami." W 200. rocznicg

urodzin Juliusza Slowackiego, pod red. Mariusza Chrostka, Tomasza Pudlockiego i Jerzego

Starnawskie go, PrzemySl -Rzesz6 w 2009, ss. 2 9 3

Nagroda rektora (II stopnia) za obrong z wyfiZnieniem rozprawy doktorskiej

Dziewigtnastowieczny etos wiginia politycznego w lwietle literatury i dokument6w osobistych

(zabdr rosyjski) -przyznanaw 2004 r.

Specjalna nagroda pozaregulaminowa Stowarzyszenia Wydawc6w Szk6l Wy2szych im.

ks. Edwarda Pudelki podczas 20, edycji Poznariskich Dni Ksi4Zki nie tylko Naukowej (15-17

listopa.da 2016 r. w Poznaniu) - z,amonografig Zlote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)

Inne osi4gnigcia dydaktyczne i dzialalno5d popularyzatorska:

- Laur Student6w Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszego vryl<tradowcy na Wydziale

Filologicznym - w roku 2008

- od 2005 r. jestem opiekunem naukowym redakcji czasopisma student6w LIR ,,Melanz",

najwigkszego studenckiego magazynl w Rzeszowie (od kilku lat takke redaktorem

naczelnym)

- w maju 2005 r. bylem wsp6lorganizatorem i opiekunem kilkudniowej wycieczki naukowo-

dydaktycznej do Lwowa dla student6w filologii polskiej UR

- wiosn4 2005 r. bylem opiekunem kolejnej kilkudniowej objazdowej wycieczki naukowo-

dydaktycznej do Lwowa, Zolkwi, ZLotowa. Podhorc6w, Poczajowa, Krzemierica, Kamierica

Podolskiego - dla polEczonych grup student6w frlologii polskiej i historii UR

- w Instytucie Filologii Polskiej UR biorg aktywny udzial w pracach komisji rekrutacyjnych,

Komisji Programowej dot, ustalania siatki godzin na studiach stacjonarnych, kilka kolejnych

lat ukladalem harmonogramy zajg(, dla studi6w stacjonarnych, pelnig rolg opiekuna praktyk

dziennikarskich.

/?a%'u.tt. Gooil&
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