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

i roku ich uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej:

o 1992, magister filologii polskiej, na podstawie rozprawy: Zwiqzki literatury Mlo-

dej Polski z innymi dziedzinqmi sztuk na lekcjach jgzykq polskiego w szkole ired-
niej, Wylsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszow-

ski), wydzial Filologiczny, promotor: dr hab. prof. UR Henryk Kurczab

o 2001, doktor nauk humanistycznych, na podstawre rozprawy.. 'R6d Zoil6w"

ipublicznoii. Sqdy wsp1lczesnych o komediach Aleksandra Fredry, Wydzial Filo-

logiczny, Uniwersytet Rzeszowski, promotor: prof. dr hab. Czeslaw Klak, recen-

zenct: prof. dr hab. Mieczyslaw Inglot (Uniwersytet Wroclawski), prof. dr hab.

Krzysztof Dmitruk (lBL PAN Warszawa)

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowychl arty-
stycznych:

o 01.10.1994 - 31.01.2002, asystent, Wylsza Szkoia Pedagogiczna w Rzeszowie

(od 01.09.2001 r. Uniwersytet Rzeszowski), Wydzial Filologiczny, Instytut Filolo-

gii Polskiej , zaklad Metodyki Nauczania Literatury i Jgzyka polskiego



01.02.2002 - 31.01.2015, adiunkt, Uniwersy.tet Rzeszowski, Wydzial Filologiczny,

Instytut Filologii Polskiej, Zaklad Metodyki Nauczania Literatury i Jgzyka polskie-

go

01.02.201 5 - 31.01.20 17, starszy wykladowca, Uniwersytet

Filologiczny, Insty.tut Filologii Polskiej, Zaklad, Metodyki

i Jgzyka Polskiego

01.02.2017 - 31.12.2018, starszy wykladowca, Uniwersytet

Filologiczny, Instl.tut Filologii polskiej, Zaklad, Metodyki

r Jgzyka Polskiego (112 etatu)

01.01. 2019 - aktualnie, adiunkt, Uniwersy.tet Rzeszowski,

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Zaklad Metodyki

i Jgzyka Polskiego

Rzeszowski, Wydzial

Nauczania Literatury

Rzeszowski, Wydzial

Nauczania Literatury

Wydzial Filologiczny,

Nauczania Literatury

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.lJ.22016 r. poz.13l1.):

a) tytul osi4gnigcia naukowego/ artystycznego,

Monografia autorska: ,,Pidrem i iywym slowem". Dyskursy kulturowe Aleksan-

dra Dunina Borkowskiego

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

zenci wydawniczy),

Tadeusz P6lchlopek, ,,rPitirem i iywym slowem". Dyskarsy kulturowe Aleksan-

dra Dunina Borkowskiego, Rzesz6w 2019, ss. 421, Wydawnictwo Uniwersytetu

Rzeszowskiego, recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Krystyna poklewska

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

wraz z om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania:

Praca wskazana jako osi4gnigcie habilitaryjne stanowi pierwsz4 prribg monograficz-

nego ujgcia problematyki dyskursu, kt6ry w galiryjskiej przestrzeni publicznej od okresu

polistopadowego prowadzil romantyczny pisarz - Aleksander (Leszek) Dunin Borkowski

(1811 - 1896). Ksiqzka ma na celu wypelnienie istotnej luki w dotychczasowym stanie naszej wie-

dzy na temat galicyjskiego romantyzmu, poniewaz intensyumy rczwoj 6wczesnej tw6rczoSci emi-

o



gracyjnej spowodowal, ze krajowe centra Zycia literackiego nie budzily przez cale dekady zaintere-

sowania badaczy. Trudno56 napisania monografii dorobku Borkowskiego wlmika zrozleglego cha-

rakteru jego pisarskiej aklr,vnoSci, kt6ra przezponad siedemdziesi4t lat nakierowanabylanaprze-

ksztalcania ,,prowincjonalnej" c.k. Galicji w jeden z najprEittrejszych oSrodk6w naukowo-

literackich. Nie ulega bowiem wqtpliwoSci,2e ten niezwykle aktyzvny ,,szermietz pi6ra" wsp6l-

ksaahowal polistopadow4 SwiadomoS6 estetycmo-literack4, aw obszarue szeroko pojgtej publicy-

styki (nawet po zamilknigciu Wielkiej Emigracji) pozostal propagatorem inedentystycmej wiary

w ptzyszl| samorealizacjg romantycmego projelcu kultury. Jasne jest w nvirykuztym,jak wielkie

wyzwanie stanowilo podjgcie trudu znierzenia sig z bogactwem dorobku tego tw6rcy i dokonania

jego naukowego opisu. Sy'tuacjg tg potwierdza doSi skromny, zawarty we wstgpie

doprezentowanej ksiqzki, dotychczasowy stan badan. ObecnoSd Borkowskiego w badawczej rc-

fleksji naukowej sprowadza sig w przewuzajqcej mierze do wyeksponowania jego ataku na dzie-

wigtnastowieczny establishment, kt6rego dokonal w Parafianszczyinie i Y,rzywdzqcych, zdaniem

wielu, os4d6w zawartychprzezruego w Uwagach og1lnych nad literaturq w Galicji. Badacze pol-

skiego Zyciaparlarnentamego i spolecmego pogl4dy Borkowskiego usprawiedliwiali zasadriczym

rozlamem w lonie samego romantyzmu. Zwycigstwo i p62ruejsze rzqdy obozu lojalistycmego spo-

wodowaty, 2e nte interesowano sig niestety jego wystqpieniami publikowanymi na lamach owcze-

snych periodyk6w, a jeSli juz problematyce tej poSwigcano uwagQ, czyniono to zazwyczaj przygod-

nie, na okolicmoSi om6wienia konkretnych problem6w tyczqcych sig kultury literackiej Galicji

doby polistopadowej, bqd2- r6wnie2 marginesowo przy okazjirorwaaahnad tw6rczoSci4 poszcze-

g6lnych pisarzy, zwlaszcza tych, kt6rynn oficjalna historia literatury przyznalapoczeSniejsze miej-

sce w dziejach naszego piSmiennictwa. Tymczasem, choiby zracji faktu, iz Borkowski byltw6rc4

stale komentuj4cym bieZqce wydarzenia Zycialiteracko-naukowego orazpolitycznego, warto spoj-

rzec na tg aktymoS6 wlasnie pod kEtem pewnych dlugofalowych proces6w i zmian zachodzqcych

wjego SwiadomoSci estetycmej i narodowej.

Pocz4wszy od debiutu w roku 7824 nalamach lwowskiej prasy, Borkowski ustawicmie za-

silal wszystkie ukazuj4ce sig pod6wczas periodyki utworami pisanlrni wedle zasad ,,szkoly" ro-

mantycznej. W okresie polistopadowyrn, opr6cz ,,Gazety Lwowskiej", byly to popularne almana-

chy -,,Haliczanin",,,Ziewonia",,,Prace Literackie". Dopiero wrazz powstaniem w roku 1840

,,Dziennika M6d Paryskrch" zacz$ pisa6 o aktualnych wydarzeniach codziennoSci, recenzowai

kulturq, jednak forma dyskursu i sp6r z 6wczesnyrni autorytetami w dziedzinie literatury (M. Gra-

bowski, W. Chlgdowski, S. Jaszowski) spowodowaly,2e z obawy przed szykanami wiadzy wiele

spoSr6d tych tekst6w pisarz bezimiennie wydawal poza GalicjE i jak sarn przyznal. po latach nie

potrafilby ich zidentyfikowa6.



Wieloletnia aktyrvnoSc tworcza Borkowskiego zaowocowala jak juz wspomnieliSmy, o1-

brzSnnim - zar6wno literackim jak i publicystycznym - dorobkiem, kt6ry dotyczyl wsp6lnego te-

matu tj. szeroko pojgtych zjawisk kulturowych i politycmych. Duz4 grupg stanowi4 w5r6d nich

btyskotliwe polemiki z wyst4pieniami obozu przeciwnego tzw.,,starych romantyk6w", z kt6q,rni

pisarz sig nie zgadzal (np. krytyczne recenzje ,,Slowianina" i ,,Dniestrzanki" S. Jaszowski ego, (/wa-

gi nad literaturqw Galicji) oraz artykuty teoretycmo-literackie (np. Powieiciarstwo polskie, O naj-

dawniejszych zabytkach pisemnych). Obok nich pojawily siq takze teksty publicystyczne prezentu-

j4ce polsk4 racjE stanu (np. Sejm ustcrwodawczy rakuski..., Pierwszy sejm slowiariski we Lwowie...,

Pamigtnik urywkowy wsp1lczesny, Przypomnienie zapozncnuanych prawA Kolejne lata pokazaly

jednak, 2e z uwagi na sw6j okolicmoSciowy charakter, doS6 szybko interesuj4cy nas tutaj dorobek

ulegl dezaktnalizacii. W nviqzku r6wnie2 z tymbardzo bogata spu5cima autora Parafianszczyzny

nadal pozostaje rozproszona, nie dysponujemy 2adnq,,zaakceptowan{' przezniego edycj4 tekst6w.

Ogrom tego nieopracowanego dotychczas materialu wyrnagal zatemprzede wszystkim odpowied-

niego uporz4dkowania, co staralem sig uczynid. Zebralem drukowany (w duzej mierze w czasopi-

smach) i rEkopiSmienny dorobek Borkowskiego, ustalilem ponadto autorstwo wlpowiedzi anoni-

mowych i opublikowanych pod pseudonimami. Zaowocowalo to uzupelnieniem, wzbogaceniem

oraz usystematyzowaniem bibliografii podmiotowej badanego autora, kt6ra dodatkowo uporz4d-

kowana zostalaprzeze mnie w nastgpuj4cych dzialach'.Poez1a,Proza, Felietony, Publicystyka poli-

tyczrr4 Morvy sejmowe i okolicmoSciowe, Estetyka, Korespondencja, Krytyka literacka i teatralna

oraz Teksty rc2ne. CaloSc zgromadzonego materialu domagala sig oczywiScie dokonania pewnych

selekcji, kt6re pozwolilyby unaocmic najwazniejsze dochodz4ce w nim do glosu tendencje este-

tyczne oraz ideologiczne, a kt6re w konsekwencji umoZliwilyby podjgcie pr6by nakreSlenia egzem-

plifikowanej przez ruego SwiadomoSci kulturowej.

Kompozycja pracy wskazanej jako osi4gnigcie habilitacyjne jest dwudzielna: czESc

pierwsza - naukowa sklada sig z pigciu rozdzialow glownych (w obrgbie kaZdego z nich po-

jawiaj4 sig dodatkowo odpowiednie podrozdzialy), poprzedzonych wstgpem i zakonczonych

uwagami podsumowuj4cymi, natomiast druga, majqca postad osobnego aneksu - zawiera

rejestr termin6w i zwi4zkow frazeologicznych,jakie Aleksander Dunin Borkowski wprowa-

dzil do publicznego dyskursu o galicyjskim modelu kultury. Sytuuj4c sig w swej tw6rczoSci

w roli proroka, kaznodziei oraz wychowawcy, poslugiwal sig on bowiem Zywq, peln4 kolo-

kwializm6w i zwrot6w zaczerpnigtychzpotocznego jEzyka, pulsujEc4 emocjami polszczyzna,.

Nie bgdzie w zwiqzku z tym przesady w stwierdzeniu, ze romantyzm Borkowskiego znajdo-

wal wyraz r6wnieZ w jego specyficznym jgzyku i stylu. Zal4czony do niniejszej rozprawy

slownik stanowi teZ egzemplifikacjg rozwa2ah przedstawionych w jej naukowej czgsci.



W rozdziale pierwszym pt. Dyskurs Borkowskiego w aspekcie komunikacji literac-

kiej zaptezentowana zostala sytuacja spoleczno-polityczna Galicji w pierwszych latach po

powstaniu listopadowym. Celem tej czgsci pracy bylo zaznalomienie potencjalne go jej czy-

telnika z uwarunkowaniami maj4cymi wplyw na Zycie naukowe i kulturalne Lwowa, w tym

takile na rozw6j ruchu literackiego. Jak pisali obserwatorzy 6wczesnego 2ycia spolecznego,

organizowane na czesi gubernatora bale oburzaly rozmachem i manifestowanym zewszqd

poparciem dla wiederiskich dostojnik6w. Pod wplywem tego napigcia, polistopadowi pisarze

opracowywali - co wyeksponowalem w podrozdziale pierwszym pt. Strategie komunika-

cyjne - projekty eliminacji patologii ,,oSwieconego despotyzmrr", zgodne z Mickiewiczow-

skim apelem (Do przyjaci1l galicyjskich), kt6ry zalecal nade wszystko ,,cierpliwo66

i ostroznoS6". Po roku 1830 do starej grupy,,lwowskich fi1omat6w" dolqczyli Seweryn Gosz-

czyriski, Dominik Magnuszewski, Lucj an Siemieriski i Kazimrerz Wladyslaw W6j cicki.

Poszukiwanie wla6ciwej dla warunk6w cenzuralnych formy literackiej - o czym piszg

z kolei w podrozdziale drugim (Formy upowszechnianio dyskursu) - wytworzylo przeko-

nanie, ze tylko historyczny kostium umo2liwi przekazywanie niewygodnych dla zaborcy tre-

Sci. Takie zalolenie pozwolilo skoncentrowac siE na rekonstruowaniu wartoSci, kt6re propo-

nowali zyiqcy w podobnym, zdominowanym przez hierarchiczny lad ontologiczny spoleczeri-

stwie, dawni tw6rcy humanizmu (Filip Kallimach, Mikolaj Rej, Jan Kochanowski, Stanislaw

Orzechowski czy prawodawca - Jan Zamojski).

Aleksander Dunin Borkowski wsp6ltworzyl w okresie polistopadowym nowy ruch li-
teracki. Szczeg6ln4 inspiracj4, kt6ra zmienila formE jego 6wczesnej pisarskiej dzialalnoSci

byly nielegalnie wydane przez Ossolineum Ksiggi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Pol-

skiego. Tekst nie tylko ,,podrtznrl rz4d" skierowanymi przeciw wszystkim ustrojom monar-

chicznym ,,zasadami demokratycznymi", ale rozpocz4l nowy etap w dziejach piSmiennictwa

galicyjskiego. NaSladuj4c Mickiewrcza, Borkowski rezygnowal z pisania ,,pieSni historycz-

nych" a skoncentrowal sig na ujawnianiu profetycznej wizji przyszlo6ci. Przykladem takiej

praktyki tw6rczej byly Wieszczenia Lechowe, ktdre 869 dal na poczqtku roku 1835 - arty-

stycznie naSladowcza, ale ideologicznie potrzebna instrukcja dla nieprzygotowanych do walki

z ap ar atem de spotyc zne go paristwa spi skowc6w.

W tej czgSci pracy - w podrozdziale trzecim zatytulowanym Jgzyk i styl tlyskursyw-

nych wypowiedzi - staram sig r6wnieZ zarysowac indywidualne cechy dyskursywnego stylu,

jakim pisarz docierai do odbiorc6w swoich wypowiedzi; nie bez znaczeniabylo bowiem ope-

rowanie jgzykiem, w kt6rym pojawialy sig tak charakterystyczne zwrqzki frazeologiczne two-

rz4ce jqzykowy obraz otaczq4cej rzeczywistoSci. Dodatkowym materialem egzemplifikuj4-



cym wspomniane rozwaZania, o czymjuz wspomniaiem, jest zawarty w osobnym aneksie

Sl ow n i k fr az e o I o gi z mdw Al e ks andr a Dunin a B or kow s ki e go .

Rozdzial drugi - Idee a sztuka ma na celu zrekonstruowanie procesu ewoluowania

interesuj4cego nas dyskursu i sklada sig a2 z szeSciu podrozdzial6w odnosz4cych sig odpo-

wiednio do r62nych etap6w jego narastania, Okazuje sig przy tym, 2e Borkowski tylko
w niewielkim stopniu byl pisarzem samodzielnym, a na jego dyskursywn4 wobec hierar-

chicznego ladu ontologicznego tw6rczoSi wplyngla specyficznie rozumiana, romantyczna

niezgoda na wprowadzonqprzez zaborc6w kulturg posluszeristwa. Wrazbowiem z polistopa-

dowymi pismami Mickiewicza na tereny ziem ruskich Rzeczypospolitej dotarl buntowniczy

,,duch celi Konrada". St4d w pierwszym podrozdziale, nosz4cym tytul Umnictwo artystycz-

ne omawtam historiE ksztaltowania sig SwiadomoSci literackiej Borkowskiego, jego indywi-

dualny program posredniczenia w ujawnianiu ,,prawd" niedostgpnych zwyklym ,,wyrobni-
kom" literatury. Pisarz podzielil przy tym tw6rc6w na dwie grupy: ,,s1uzalc6w" i tych, ktorzy

byli zaanga2owani w oSwiecanie ludzkoSci. Wprowadzenie przez galicyjskiego tw6rc9 termi-

nu ,,literatura umnicza" bylo slowem kluczem, kt6re dla 6wczesnych czytelnik ow oznaczalo

literaturE patriotycznE, zaangazowan4 w proces przekazywania romantycznychwartoSci.

Drugi z kolei podrozdzial pt. Poezja przedstawia stanowisko Borkowskiego d,otyczq-

ce funkcji poezji w upowszechnianiu polistopadowego modelu literatury. Zetknigcie sig pro-

pagator6w romantyzmu z niewyksztalconym, nieznaj4cym podstawowych konwencji arty-

stycznych odbiorc4 tworzylo barierg percepcyjn4, kt6ra uniemozliwiala oddzialywanie sztuki

na szersze krEgi czytelnikow. Wstrz4s wywolany kilkukrotn4 lektur4 powieSci Jozefa Ignace-

go Kraszewskiego Poeta i iwiat (1839) spowodowal, ze Borkowski w satyrycznym obrazie

poety-wieszcza zobaczyl wielu reprezentant6w wlasnego Srodowiska. Dokonal w zwiqzku

ztym ostrego rozhczenia z lwowskim Parnasem w dw6ch wydaniach heroikomicznej Cymba-

lady (1846 i 1848). We wspomnianym poemacie napiEtnowal poet6w, kt6rzy porzucili rolg

kapian6w sztuki, a stali sig ,,wieszczami salonu".

Nastgpna czEic rozprawy (podrozdzial trzeci) - Teoria powieicijest naturalnE kon-

sekwencj4 uznania przez Borkowskiego, 2e dokonal sig nieuchronny zwrot w dotychczasowej

estetyce, a model poety natchnionego przestal byc reprezentatywny dla propagowania idei

romantyzmu. Dlatego, v'ryprzedzaj4c innych teoretyk6w realizmu, pisarz do56 wczesnie zwro-

cil uwagg na rolg powieSci w poszezaniu krggu odbior6w. Borkowski twa2al., Le romantycz-

ny tw6rca musi odkrywac przed czytelnikiem to, co obu ,,zajmuje i interesuje". Przekonywal

r6wnie2, ze powieSciopisarstwo powinno wykorzystywad ,,natchnienie wieszcz6w" i ,.naukg",

dlatego za literaturg uznawal wszelk4 tw6rczoS6 odpowiadajEc1 La potrzeby spoleczeflstwa,



a uczestniczqcl w jego przebudowie. JeSli jednak poezja stawala sig intelektualn4 zagadkq

i wymagala od czyelnika okreSlonego poziomu przygotowania, to powieS6 miala w spos6b

latwy i atrakcyjny opowiadad o problemach terazniejszoSci.

Kolejny podrozdzial - czwarty; Teatr i dramat omawia dokonania Borkowskiego ja-

ko recenzenta lwowskiej sceny, gdy ukazuj4ce sig od roku 1840 do 1843 kr6tkie felietony

teatralne, w ktorych autor relacjonowal zindywidualizowane odczucia, zrywaly z jakimkol-

wiek wczeSniejszym paradygmatem estetycznym. Recenzuj4c sztuki Aleksandra Dumasa,

Aleksandra Fredry, Jozefa Korzeniowskiego, Fryderyka Schillera, Wiliama Szekspira a nawet

Karola Szajnochy, Borkowski przeciwstawial je stereotypowym i - jego zdaniem - niewiele

wartym ,,produkcjom" niemieckich autor6w oraz o wiele nizej ocenianym francuskim sp6l-

kom autor6w, kt6re mogly zaspokoii potrzeby ,,niewyrobionego" widza. Pisarz uwa?al, Ze

jeSli teatr galicyjski ostal sig jako jedyny oSrodek budz4cy zamilowanie do literatury, to musi

podlegad konstruktywnej krytyce, kt6ra nadawalaby odpowiedni poziom proponowanego

przezen repertuaru.

Podrozdzial piqty pt. Malarstwo prezentuje Borkowskiego jako mecenasa sztuk pla-

stycznych, kt6ry maj4c SwiadomoSi wyczerpania sig mo2liwoSci spolecznego oddzialywania

literatury, od roku 1867 dqzyl do przeksztalcenia Lwowa w gl6wny oSrodek malarstwa pol-

skiego. Byla to reakcja na zaognienie sig sporu rusirisko-polskiego, poniewa2 pisarz uwa2al,

ze odpowiedzrEna klotnie o jgzyk moze byi sztuka wizualna. PopularnoSi malarstwa batali-

stycznego wynikala takZe z,,latwoSci" jego odbioru, gdyl malarstwo historyczne Jana Matej-

ki (Batory pod Pskowem) czy Henryka Siemiradzkrego (Pochodnie Nerona)pozwalalo Bor-

kowskiemu lqczyc ideg wsp6lnoty historycznej z edukacja przez sztukg i prezentowac przy

tym wlasne koncepcje filozofii kultury. Zakladal on,2e ta nowa forma ,,cywilizowania spole-

czeflstwa" niezwyklym poczuciem pigkna przeksztalci skonfliktowany narodowoSciowo

Lw6w w nowe Ateny.

Rozdzial drugi podsumowany zostal czgsci4 (podrozdzial szristy) pt. Recepcja tlys-

kursu i przedstawia wybrane polemiki wsp6lczesnych z dyskursem Borkowskiego, kt6ry

wywolal oburzenie krEg6w arystokratycznych. Do najwaZniejszych przeciwnik6w pogl4d6w

prezentowanych przez prsarza nalezeli nie tylko starzy literaci, a wSr6d nich Walenty Chlg-

dowski, Ludwik Zielifiski czy Stanislaw Jaszowski. Okazalo sig, ze przeciwnikami ,,galicyj-

skiego Pankracego" stali sig teZ pisarze mlodego pokolenia - Lucjan Siemieriski, Jan Do-

brzariski, Michal Grabowski. Nale2y jednak zaznaczy(,, ze antynomiczne pogl4dy wymienio-

nych tw6rc6w wynikaly niestety dosi czgsto z przy czyn pozaestetyc zny ch.



Trzeci zasadmczy rozdzial pracy nosz4cy tytul Braterstwo Slowian. Polemika z mi-
tem stawra sobie za cel badawczy probg pokazama Borkowskiego juz nie jako teoretyka lite-

ratury, estetyka i popularyzatora okreslonego modelu uczestniczenia w kulturze, ale takze

wci4gnigtego w wir btelqcych dyskusji v,ryraziciela okreSlonego Swiatopogl4du. Zafascyno-

wanie badaczy romantyzmu ideami slowianofilstwa i zbieractwem pieSni ludowych mialo

jeszcze swoje Zrodlo w oSwieceniu, gdyZ wyst4pienie Herdera (Ludy slowiaftskie) z 1791 roku

stalo sig pocz4tkiem jednego z najtrwalszych mitow slowiaflszczyzny,kt6ra zgodnie z proroc-

twem miala w niedalekiej przyszloSci odrodzii europejsk4 kulturg. Na teren galicyjski pro-

gram ten dotari za poSrednictwem,,Pamigtnika Lwowskiego", gdzie w 18i9 roku zostala

przedrukowana slowianofilska rozprawa Zoriana Dolggi Chodakowskiego - O Slowiansz-

czyinie przed chrzeicijanstwem. Zgromadzeni wok6l Jozefa Dunina Borkowskiego ,,galicyj-

scy filomaci" poparli idee ,,Haliczanina,, kt6re w artykulach Ludwika Nabielaka i Walentego

Chlgdowskiego postulowaly nawi4zywanie braterstwa z kultur4 czesk4, serbsk4 i rosyjsk4.

W tym duchu Aleksander Dunin Borkowski napisal slowianofilski wiersz pt. Poezja, a w po-

wieSci poetyckiej Kozak zaprezentowal rohnice pomigdzy kultur4 rusk4 a islamem. Antyger-

mariski wymiar mitl zdezaktualizowalo powstanie listopadowe; pisarze tacy jak Borkowski

przekonali sig, 2e imperialna polityka Rosji uaktywni sig r6wniez na terenie galicyjskim. Dla-

tego podrozdzial pierwszy zatytulowany Antynomia kulturowu pokazuje nieuchronnoSi

konfliktu religijnego wewnqtrz spoleczefstwa galicyjskiego, kt6rego apogeum przypadlo na

czasy Wiosny Lud6w. Dyskurs romantyczny Zieworiczykow, ksztaltuj4cy polsk4 Swiado-

moSi narodow4, uaktywnil nacjonalistycznie pobratymczy lud ruski. Srodowisko Borkow-

skiego pr6bowalo zapobiegai tym antynomiom, tworzqc teksty prezentuj4ce historycznq ko-

egzystencjg obu narod6w. Przykladem takiej realizacji byla drukowana w latach 1833-1835

w,,Gazecie Lwowskiej" Obrona Trembowli, w kt6rej autor pokazywal zdolnE przeciwstawi6

sig najwigkszej potgdze militarnej 6wczesnego Swiata wsp6lnotg polsko-rusirisk4.

Drugi podrozdzial pt. Destrukcja dwukulturowoici ukazuje vryraZane przez galicyj-

skiego pisarza oskarzenia instytucji religijnych o sprowokowanie zabojczego dla Rzeczypo-

spolitej konfliktu w wieku XVII. ZapoczEtek niezgody Borkowski uznawal politykg Wazow,

ktorzy zamierzali nawr6ci6 polskich Rusin6w na wiarg rzymsk4 r zapocz4tkowali ich bunty.

W jego opinii ten sam pomysl c.k. monarchii podsunEli rz4dowi wspieraj4cy cerkiew lwow-

sk4 Rosjanie, zainteresowani utrzymaniem religijnego sporu na terytorium ruskim. Do pierw-

szego powaZnego starcia migdzy narodami doszlo na sejmach konsty.tucyjnych z roku 1848

i 1849. Juz sam spos6b zorganizowania wybor6w parlamentarnych powodowal, ze Borkowski

zaZ4dal wprowadzenia cenzusu wyksztalcenia, gdyZ podejrzewal,2e ze wzglgdu na sklad lud-



noSciowy parlament zdominuje frakcja ruska, a jej wspotpraca z rz4d,em wiedenskim osta-

tecznie przekreSli nadziejg na kompromis. Pisarz vq,kazal sig tutaj niezwykl4 intuicj4, gdyZ na

polski romantyzm rz4d wiederiski odpowiedzial destrukcyjnym programem emancypacji Ru-

sin6w.

W podrozdzizle trzecim nosz4cym tytul Tolerancja, jgzyk, totsamofli omawiam wy-

powiedzi pisarza w sprawach r6znic religijnych i zainspirowanych przez zaborc6w dzialah,

kt6rych animatorem byl zwalczany przez poetg Franciszek Stadion, apoLniej polskojgzyczna

,,Gazeta Narodowa". Wbrew koncepcjom Borkowskiego, akceptowanie przez ni4 ochrony

interes6w polskich przynioslo skutek odwrotny. Zagroilem Rusini ze swoimi postulatami do-

magaj4cymi sig jgzyka w sejmie, szkolach i urzgdach t rozdzielenia ich od Polak6w, stawali

sig zakladnikami Moskwy. Borkowski przestrzegal przed dalszymi podzialami, a nawet dra-

matycznie apelowal o wsp6lny jQryk, nawet ten ,,ludowy", kt6ry uwaLal za jednq z regional-

nych odmian polszczyzny. Wbrew wszystkim innym koncepcjom politycznym, pisarz sqdzil

bowiem, ze wsp6lnota jgzykowa jest jedynym gwarantem edukacji warstw niewyksztalco-

nych i dzigki niej moZna odtworzy6 dawn4 ideg wieloetnicznej Rzeczypospolitej.

Kolejny podrozdzial (czwarty) zatytulowany Panslawizm opisuje rozbicie galicyj-

skiej kultury na dwie zwalczajqce sig frakcje polityczne, co zapoczqtkowalo ekspansjg rosyj-

skiego prawoslawia. To wlaSnie na polistopadowy romantyzm przypad,a apogeum oddzialy-

wania koncepcji Moskwy, kt6ra ju2 od Iwana Gro2nego formulowala kulturow4 teorig tzw.

Trzeciego Rzymu maj4cego odrodzii wszystkie ludy slowiafrskie pod berlem car6w. W okre-

sie polistopadowym kuria ruska we Lwowie, wykonuj4c polecenia Moskwy, rozbrjalawszel-

kie pr6by nawiEzania wsp6lpracy migdzy inteligencj4 polsk4 i Rusifrsk4, natomiast Borkow-

ski (w czasie Wiosny Lud6w) przestrzegal polityk6w wiederiskich i galicyjskich przed skut-

kami dalszej emancypacji ludu ruskiego, gdyl uwaaal, ze efektem takiej polityki bgdzie kon-

flikt panstw, kt6re zamierzalE,,zjednoczyi" SlowiariszczyznE. W konsekwencji tych wszyst-

kich zabieg6w, w okresie autonomii Srodowisko ,,Gazety Narodowej" oskarzylo pisarza

osprzyjanie Moskwie, gdy? twierdzil,2e Slowianie nie powinni by6 obroricami c.k. monar-

chii.

Podrozdzial pi4ty zatytulowany Dyskurs o dyskursie prezentuje przeciwne do kon-

cepcji Borkowskiego stanowiska, kt6re spowodowaly, 2e sprawa Slowiariszczyzny zostala

wykorzystana dla dzielenia Galicji. Stworzony przez niego projekt jednoczenia lud6w Rze-

czypospolitej aZ po ,,slupy Boleslawa" napotkala na op6r zar6wno ze strony Wiednia

jak i Moskwy. Korumpowanie duchowiefrstwa ruskiego w wyborach do sejmu konstl,tucyjne-

go 1848 (stworzenie ,,nowego narodu") bylo zjawiskiem, kt6remu towarzyszylo szybkie po-



jawianie sig inteligencji. Wraz ztym nastgpowalo odwr6cenie wielowiekowego procesu kul-

turowego, a do56 czgstym zachowaniem byla konwersja szlachty Rzeczypospolitej na dawn4

wiarE. Tacy dzialacze jak Jan Dobrzafrski (,,Gazeta Narodowa") czy Kazimierz J6zef Turow-

ski (panslawistyczny ,,Slowianin") w dyskursie z Borkowskim udowadniali, ze galicyjscy

Rusini zostali skutecznie podzieleni na odlam austrofilski i moskalofilski.

Rozdzial crwars omawianej rozprawy pt. Romantyczno wolnoSi ma na celu poka-

zanie Borkowskiego jako depozytariusza idei ksztaitowania jednostki wolnej we wszystkich

wymiarach - od politycznego po duchowy W okresie wojen napoleofrskich dawn4 szlachtg

Rzeczypospolitej zastqpila nowa arystokracja, niemaj4ca poczucia przynaleZno6ci paristwo-

wej. W napisanej w roku 1828 tragednArnalda de Rocas, czyli zdobycie Nikozji Borkowski

sformulowal tezE o niemo2liwoSci pogodzenie tradycji republikariskiej z despotycznym jed-

nowladztwem, kt6re demoralizuje wsp6lnotE. Dlatego celem autorskiego dyskursu bylo lite-

rackie oSmieszanie nowej kultury ,.sluzebnictwa". Pisarz uwalal,2e jedynym skutecznym

Srodkiem zapobiegania temu zjawisku bgdzie powstanie niezale2nej opinii publicznej recen-

zuj4cej spolecznie akceptowane norrny zachowan. Niezbgdnym warunkiem jej funkcjonowa-

nia musi by6 jednak wolnoSi Wralania pogl4dow.

St4d w pierwszym podrozdziale - Ograniczenia wolnoici slowa koncentrujg sig na

zaprezentowaniu zmagan autora dyskursu z galicyjskE cenzurE. Pisarz osobiScie doSwiadczyl

jej dzialania, gdy wydany w Pradze drugi tom ,,Ziewonii" (1839) zostal skonfiskowany

i zniszczony przez policjg w Galicji. Podobnie po ukazaniu sig pierwszego odcinka Para-

fianszczyzny w ,,Dzienniku M6d Paryskich" wplywowy establishment postaral sig o zakaz jej

dalszego druku. W cyklu artykul6w ,,Tygodnika Literackiego" z 1842 roku pisarz oskar2yl

w zwi4zku z tym cenzurg o niszczenie .,oSwiaty" literackiej, a sprzyjanie takim miernym wy-

dawcom jak Ludwik Zielifrski (,,Lwowianin") czy Stanislaw Jaszowski (,,Slowianin"). Bor-

kowskiemu, jak donosili korespondenci ze Lwowa, ostatecznie udalo sig odnieSi sukces, gdyZ

cenzura zmienila swoj e preferencj e.

W kolejnym podrozdziale (drugim) pt. Romantyzm i rewolucja prezentujg rolg pu-

blicystyki Borkowskiego w czasie Wiosny Ludow. Jako jeden z ideolog6w ,,Dziennika M6d

Paryskich", zredagowal on tekst odezwy ludnoSci galicyjskiej domagaj4cej sig od cesarza

calkowitego ,,uchylenia traktat6w podzialu Polski". Wybrany do sejmu konstl'tucyjnego Bor-

kowski obserwowal brutalnoSi rewolucji wiederiskiej, st4d w manifestach kierowanych do

Galicji zachgcal,,ziomk6w" do zachowania jednoSci i nieuleganiu tym, ktorzy ptzez eskalacjg

konfliktu polsko-rusiriskiego zamierzali zniszczyc zdobycze rewolucji. Po upadku Wiosny

Lud6w, w dwutomowej pracy Sejm ustawodawczy rakuski ze szczeg6lniejszq uwagq na posel-
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stwo polskie (Poznan 1849 i 1850), pisarz przedstawil racje kieruj4ce wolnoSciow4 polityk4

galicyjskich posl6w. JednoczeSnie sformulowal tezE, Le narod, o kilkusetletniej tradycji nie

mohe prosid o wolnoSd ani jej oczekiwa6 z rgki zaborc6w, ale powinien z godno Sciq Z4da(

r ealizacjr swo ich pragni eri.

W podrozdziale trzecim zatytulowanym Religia staralem sig przedstawii stosunek

Borkowskiego do roli instytucji, ktora w galicyjskiej przestrzeni publicznej odpowiad,ala za

rozklad idei Rzeczypospolitej. Galicyjski pisarz byt przekonany, Ze c.k. monarchia odpowiada

za przybieraj4ce na sile postawy nacjonalistyczne, a istot4 ich powstawania sq podtrzymywa-

ne przez paristwa zaborcze konflikty religijne. Studia nad tekstami staroindyjskimi, z jakimi

zetknql sig on podczas pobytu w Kr6lewcu (1831-1832) pozwolily na odmienne postrzeganie

roli koSciola greckiego i laciriskiego w dziejach Europy, a pogl4dy te znalaz\y swoje odbicie

w fundamentalnej pracy O najdawniejszych zabytkach piimiennych,ktorqwydal w lwowskim

,,Pamigtniku Literackim" (1850). Borkowski jako autor Wieszczefi Lechowych, ktdre 869 dal

na poczqtku roku chrystusowego 1835 powtarzal,2e przykladem destrukcyjnego wpiywu reli-

gii jest antywolnoSciowy sojusz hierarchii koSciola laciriskiego (Watykan i Wiederi) z gtec-

kim (Moskwa), kt6ry objawil swoje prawdziwe oblicze w okresie powstania. Takzejako autor

Parafiaitszczyzny podwaZal religijnoSd, kt6ra niszczy wartoSci etyczne, gdy wyznawcy ,,pior4

duszg jak koszulg", a ich dzialalno5i polityczna szerzy nienawiS6 religijn4. Na podobieristwo

zaloZeh filozofii greckiej Borkowski twierdzil, 2e pafrstwo nie moZe byc uzaleanione od hie-

rarchii koScielnej i w mySl renesansowej Rzeczypospolitej powinno gwarantowai tolerancjg

wszystkim wyznaniom.

WSr6d filar6w, kt6re mialy przywr6cic Rzeczypospolitej jej dawne znaczenie, waanq

rolg wyznaczal pisaru edukacji, dlatego w kolejnym podrozdziale (czwartym) - Arystokra-

cia obywatelsku zvn"racam uwagg na jeden z najwahniejszych element6w romantycznego dys-

kursu Borkowskiego jakim bylo przekonanie, 2e wraz z odrodzeniem cn6t obywatelskich

moZliwe jest zrekonstruowanie republikanskiej wspolnoty. Zgodme z manifestami Towarzy-

stwa Demokratycznego Polskiego, Borkowski uwa2al, 2e zdemoralizowani przez zaborc6w

arystokraci ,,oslabili w narodzie wiarg we wlasne sily, ostudzlli zapal, zniechgcili odwagg

Polak6w". Przyczyn upadku arystokracji obywatelskiej emigracja dopatrywaia sig w postE-

pach kontrreformacji, kt6ra odcigta obywateli od ksi4Zek z kanonu tradycji grecko-rzymskiej,

a wprowad zala now 4, sztucznie zaimpl antowan4 kulturg.

W podrozdziale piafym nosz4cym tytul Spoleczny egalitaryzm prezentujg problem

r6wnoSci obywatelskiej, kt6ra wtaz z rewolucj4 francusk4 stala sig jednym z najpilniejszych

zagadnieh modernizacyjnych pierwszych dekad dziewiEtnastego wieku. W Galicji wkr6tce po
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kongresie wiederiskim pojawily sig pierwsze przyklady zniesienia pahszczyzny. Borkowski

prowadzil taki maj4tek, rozwrjajqc inne formy dzialalnoSci - cegielnie, gorzelnie, kt6re wyko-

tzystywaly pracQ najemn4. Byl wigc jednym z pierwszych arystokrat6w nowego typu, kt6rzy

zrozumieli potrzebg uprzemyslowienia wsi. Pozbawialo to despotyzm najwaZniejszego Srodka

zniewolenia - gro2by rewolucji chlopskiej, kt6rej ograniczon4 form4 byia rabacja z roku

1846. W rozprawach o powieSciopisarstwie udowadnial on, 2e sentymentalna poezja wieku

przeszlego utrwalila falszywy obraz wiejskiego Zycia, a do zadan nowej literatury naleZy zra-

cjonalizowanie tych stereotyp6w, w tym zwlaszcza oSwiecanie wlaScicieli ziemskich, by bez

problemu potrafili zaakceptowa6 ,,ducha czasu". Pisarz uwazal,2e tylko przez porozumienie

migdzy szlacht4 a poddanymi mo2na wynegocjowac kompromis pozwalaj4cy na wzajemn4

obywatelsk4 koegzystencjg. Ograniczanie siE do dzialalno5ci chary.tatywnej - bal6w i zbi6rek

na rzecz ubogich - uwalal za specyfic zny rodzaj maskarady, kt6ra mogla zrodzic naSladow-

c6w Szeli.

W podrozdziale podsumowuj4cym (sz6stym) zatytulowanym Polaryzacja poglqddw

przedstawiam doS6 zaskakuj4ce skutki romantycznego stanowiska Borkowskiego. Jego ideo-

wi przeciwnicy potgpiali profetyzm Wieszczen Lechowych zavqtkorzystywanie stylu biblijne-

go, kt6ry sprzyjal,,uwodzeniu" prostych sluchaczy. Twierdzono przy tym, Ze naSladownictwo

jgzyka prorok6w moglo zradykahzowad galicyjskich chlop6w i popchn4i ich do rewolucyj-

nych wyst4pieri przeciw autorytetom Swieckim i religijnym. Podwazano tez opinig Borkow-

skiego o pisarzach ,,przedajnych", jak4 formulowal w walce z przeciwnikami ParaJianszczy-

zny. W napisanej przez Jozefa Pajgerta satyrze - Zemsta Wandy (Poznan 1846) autor przed-

stawil go jako arystokratycznego prohniaka pisz4cego recenzje na zam6wienie i szukaj4cego

okazji do zaistnienia w dyskursie publicznym. JeZeli pogl4dy Borkowskiego popierali 6wcze-

Sni demokraci - Edward Dembowski, Ryszard Berwiriski, Julia Woykowska, Jozef Ignacy

Kraszewskr, a po2niej Karol Widman, Kornel Ujejski, to z calE moc4 zwalczalje ideolog ko-

terii petersburskiej - Michal Grabowski oraz przedrukowuj4cy jego artykuly z ,,Tygodnika

Petersburskiego" czy ,,Dziennika Warszawskiego" - redaktor ,,Czasu" Lucjan Siemieriski.

Dyskurs Borkowskiego o romantycznym projekcie wolnoSci doprowadzil do ostrej polaryza-

cji stanowisk; atakowany zar6wno przez Srodowiska koScielne jak i ideolog6w ruchu lojali-

stycznego pisarz nie zyskal niestety zwolennik6w, a w okresie autonomii galicyjskiej w izbie

parlamentarnej, jako jedyny, glosowal przeciw wielu korzystnym dla despotyzmtr wiedeir-

skiego projektom.

Rozdzial piety pt. Wartoici republikafiskie zostal poSwigcony projektowi roman-

tycznej kultury Borkowskiego, bgd4cemu - w opinii Agaty Bielik-Robson - pewn4 szczegoT-
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n4 form4 racjonalnoSci. Zarowno rewolucja francuska jak i wojny napoleoriskie uSwiadomily

Europejczykom, ze wyczerpal sig okreslony model kultury, ktorego filarami byl zhierarchi-

zowany uklad powinnoSci i praw czlowieka. Rewolucja 1830 roku we Francji, Belgii i w pol-

sce ostatecznte pogrzebala nadziejg na zrekonstruowanie dawnego modelu kultury. Proponu-

j4c ,,liberalny pogl4d na Zycte", romantyzm wszczql wiele nigdy niedokoriczonych dyskur-

s6w, kt6re nieobce pozostaj4 teZ naszej codziennoSci. Obiecujqc stworzenie nowej rueczywi-

stosci, mial on jednak ambicje przeksztalcenia wszelkich dziedzin zycia.

W pierwszym podrozdziale noszqcym t1.tul Demokratyzacja ukazujg nowg jej defi-

nicjg, jak4 proponowat romantyczny pisarz. Wbrew przekonaniu, 2e pojgcie to oznac za rzqdy

wigkszo6ci, Borkowski uznawal - zgodnie z duchem greckim - zawladzg etyki nad nadania-

mi i wyborem ptzez zdemoralizowanq wigkszoSd. Pisarz sqdzil, ze tylko wyksztalcenie i wla-

Sciwy poziom interioryzacji norm moralnych predysponuje jednostkg do pelnienia funkcji

publicznych.

Podrozdzial drugi pt. Edukacja kobiet ukazuje kluczowe zagadnieni e przeksztalcania

miejsca i roli kobiet w modernizowanym spoleczefstwie. W pocz4tkowym okresie tw6rczoSci

(Kozak czy Obrona Trembowli) bohaterki utwor6w realizowaly sentymentalny wzorzec milo-

Sci dworskiej. PrzewartoSciowanie takiego sposobu postrzegania roli kobiety w spoleczeri-

stwie nast4pllo w Wieszczeniach Lechowych, w kt6rych poeta tkazal heroiczny ideal kobiety

- nauczycielki patriotyzmv i wsp6ltowarzyszkt dzialafi spiskowych. W tekstach satyrycznych

(Hotentoci, Dialog o miloici), a zwlaszcza w Parafianszczyinie, pisarz postulowal wsp6iu-

czestnictwo matek i zon w tworzeniu nowoczesnego spoleczeristwa. Cytuj4c wielokrotnie

tw6rczoSi okolicznoSciow4 okresu stanislawowskiego udowadnial, ze zdemorahzowane Zy-

ciem salonowym kosmopolityczne kobiety - arystokratki w znacznym stopniu odpowiadaly

za destrukcjg polskiej pafistwowoSci. W napisanej pod koniec lycia satyrze na salonowy lub

klasztorny spos6b edukacji kobiet (Pokalanki) zqdal calkowitej przebudowy wszystkich insty-

tucji i utartych konwenans6w, kt6re uzurpuj4 sobie prawo do decydowania o procesach *y-
chowawczych.

Kolejny (trzeci) podrozdzi al zatTiulowany Oiwiata p o lity czna omawia naj istotniej -

sze w dyskursie politycznym zagadnienie edukacji obywatelskiej spoleczeristwa, kt6re podpo-

rz4dkowane despotycznemu centrum akceptowalo archaiczny system ograniczania praw

obywatelskich. Zdominowanie szkolnictwaprzez instytucje religijne schylku Rzeczypospoli-

tej Borkowski nazywal czasem ,,poklon6w klamstwa i panegiryk6w". Taki system tw6rczo

rozwijala biurokracja galicyjska, zwalczq4c prawo szkol i uniwersytet6w do rozwijania nie-

zaleZno(ci poznawczej uczni6w i ich nauczycieli. Odcigcie od osi4gnigc Zachodu i dziedzic-
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twa filozofii greckiej uwazal pisarz za glown1 przyczynQ trwania c.k. pafrstwowoSci w prze-

Swiadczeniu, ze glupota i ub6stwo ,,ziomk6w" gwarantuje trwaloS6 ustalone go przez wieki

hierarchicznego porz?dku. To wyizolowanie od europejskiej nauki pozwalalo Borkowskiemu

na por6wnywanie mieszkaric6w Galicji do szczg6liwego byowania prymitywnych Hotento-

t6w. Pisarz proponowal, Zeby wykorzystuj4c doSwiadczenie wiek6w przeszlych, tworzyi po-

nadczasow4 ideg paristwow4, a jej poznawanie winno stanowid najwazniejsze element eduka-

cji obywatelskiej.

W nastgpnej czgSci (podrozdziale czwartym) - Potityczny pragmatyzn koncentrujE

sig na pokazaniu sprzeciwu wobec systemu zaborczego okresu autonomii. Osamotniony pi-

sarz uparcie trwal w negowaniu nowej stariczykowskiej elity politycznej. W okresie od 1862

do 1893 Borkowski przypominal o romantycznej krytyce pozaborowej rzeczywistoSci, druku-

jqc tozptawy i polityczne manifesty (Dualizm, Pierwszy sejm slowiariski we Lwowie l865-

1866 przez naocznego Swiadka, Wstgp do odczytfw we Lwowie z powodu pigtdziesiqtej rocz-

nicy Powstania Listopadowego). Dzigki tej nonkonformistycznej narracji - niezale2nie od

Stariczykowskiej idei pragmatycznej - w galicyjskiej przestrzeni publicznej przetrwala wol-

noSciowa idea ponadreligijnej wsp6lnoty polsko-ruskiej. Pisarz przez cale swoje d,ojrzale Zy-

cie staral sig poznai bezposrednie czynniki odpowiedzialne za jej upadek.

Podrozdzial piqty zatytulowany Cywilizucja rdwno.fci koncentruje sig wok6l pr6by

przedstawienia w r62norakich tekstach interesuj4cego nas pisarza zarysu romantycznego pro-

jektu bezkonfliktowej kultury. Studia nad przedchrzeScijariskimi 2r6dlami kultury pozwalaly

Borkowskiemu twierdzic, 2e europejskie religie monoteistyczne odpowiadajq za rozkwit na-

cjonalizmu. Zabor moskiewski i austriacki jest tego najwaZniejszE egzemplifikacjq. W ksi4z-

kach i artykulach popularyzuj4cych kulturg staroindyjskq (Setka Bhartriharis'a, O najdav,-

nieiszych zabytkach piimiennych, PowieSciarstwo polskie) Borkowski przedstawial naukowe

dowody, ze skonfliktowane religie galicyjskie to uboczny ,,produkt" wielkiego ducha cywili-

zacji indyjskiej, a odkrywaj4c wedyjskie zabytki piSmiennictwa nauka przeksztalci religig

w antropologiE.

W podrozdziale sz6stym pt. Wspdlczesne pissrzowi sqdy krytyczne prezentujg recep-

cjg pogl4d6w Borkowskiego. Dzigki kontaktom z 6wczesnymi oSrodkami literackimi, zreali-

zowal idee ,,duchowego poslannictwa"; w schylkowym okresie romantyzmu byi nawet po-

r6wnywany z Mickiewiczem. Dyskurs Borkowskiego ilustruj e tezg,Ze hasla rewolucji roman-

tycznej byly dewaluowane nie tylko przez reakcjg na wz6r zaboru rosyjskiego, ale w monar-

chii Habsburg6w nie m6gl on polemizowa(, z,.wynajgtymi piszczalkami", jak nazywal pisa-

tzy z obozu wrogiego romantyzmowi. Krytycy tacy jak Michat Grabowski uwaLalijego pisar-
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ski program za przejaw zawiSci wobec sfer, do kt6rych nie m6gl nalezec lub zazdroSci

o slawg bardziej utalentowanych pisarzy. Sojusznik6w Borkowski znalazl w ,,Tygodniku Li-
terackim", uznaj4cym prowadzony przez niego dyskurs za szczegolny przejaw ducha czasu.

Ze wzglgdu na program jednoczenia zniewolonej Slowiafrszczyzny, ,,Gazeta Narodowa"

zwalczala wszystkie wyst4pienia Borkowskiego, nazywajqc go Liliputem migdzy Pigmejczy-

kami. Dopiero w roku 1879 w warszawskich ,,Nowinach" pojawil sig postulat nowego wyda-

nia jego Parafianszczyzny dla kolejnego pokolenia czytelnik6w.

Reasumuj4c, nale?y zauwazy(,,2e dyskurs kulturowy Aleksandra Dunina Borkow-

skiego tworzyl jedn4 z najwalniejszych w polskiej mySli pozaborowej manifestacji roman-

tycznei SwiadomoSci. Pisarz, podobnie jak Mickiewicz, tworzyl nowy system uczestniczenia

w kulturze, w zakresie zar6wno postaw epistemologicznych jak i aksjologicznych, co wedle

zwolennik6w literackiego romantyzmu musialo doprowadzic do uksztaltowania jednostki

wolnej w wymiarze duchowym jak i politycznym. Galicyj skr enfbnt terrible jednoznacznie

odrzucal oSwieceniowy model racjonalizmu, a zwlaszcza spos6b recepcji ,,tekst6w umni-

czych".

Borkowski nieszczegolnie troszczyl sig przy tym o recepcjg swojego przekazu, ana-

wet manifestacyjnie (Co mdwiq o ,,Parafianszczyinie) lekcewaZyl wypowiedzi polemiczne,

nie interesowaly go takZe praktyczne skutki dyskursu. Przekonany o duchowym charakterze

procesu dziejowego uwaza| ze samo slowne sformulowanie idei uruchamia proces jej samo-

realizacji. StEd zarowno w sejmie konstytucyjnym okresu Wiosny Ludow jak i podczas

dw6ch kadencji sejmu galicyjskiego wyglaszal mowy budz4ce podziw i aplauz sluchaczy, ale

nie prowadzily one niestety do konkretnych projekt6w politycznych. Nie znalazl jednak wielu

nastEpc6w politycznych, jedynie Ryszard Berwiriski i Kornel Ujejski czuli sig duchowymi

dziedzicami radykal izmu spoleczne go B orko wski e go.

5. Om6wienie pozostalych osi4gnigd naukowo-badawczych

Moje zainteresowania naukowe koncentruj4 sig przede wszystkim na kulturze literac-

kiej romantycznej Galicji. Horyzont ten wytyczyla juz poniek4d, zorganizowana przez samo-

rz4d mojej rodzinnej Gminy Korczyna, w dniach 18-19 czerwca 1993 roku, konferencja upa-

migtniaj4ca 200. rocznicg urodzin Aleksandra Fredry. Tezy wygloszonego pod6wczas przeze

mnie referatu pt. Aleksander Fredro wobec sprqw publicznych i politycznych spowodowaly,

ze uczestniczEcy we wspomnianej konferencji, jeden z najwybitniejszych znawc6w tematu -
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prof. dr hab. Bogdan Zakrzewski zasugerowai mi podjgcie wielostronnych badari nad Swia-

domoSci4 literack4 i polityczn4 Srodowiska romantycznego Lwowa. poklosiem naukowych

rozpoznai aktywnoSci tw6rczej galicyjskiej inteligencji s4 dwie ksi4zki, w tym jedna wskaza-

na i om6wiona juL wczeriniej, jako gl6wne osi4gniEcie w przewodzie habilitacyjnym (zob. zat.

3 I A, 1 ; I A, 2), a takle caly szereg rozpraw publikowanych w punktowanych czasopismach

naukowych oraz recenzowanych monografiach zbiorowych. WSrod tych prac wyodrgbni6

molna trzy gl6wne obszary badawcze, kt6rych problematyka niejednokrotnie, na wielu plasz-

czyznach, przenika sig i zazgbia. Osobny blok w moim naukowym dorobku stanowi natomiast

kilkanaScie artykul6w z zakresu dydaktyki szkolnej oraz wsp6lredagowanaprzeze mnie mo-

nografia pokonferencyjna (zob. 2a1.3, I B, 1). Ten obszar zainteresowari wynika z faktu, t2 od,

pocz4tku zatrudnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim zwiqzany jestem z Zakladem Metodyki

Nauczania Literatury i Jgzyka Polskiego.

5.a. Recepcja twrirczo5ci Aleksandra Fredry

Jeden z najwahniejszych krgg6w moich naukowo-badawczych zainteresowan zwr4za-

ny jest z postaci4 galicyjskiego pisarza - Aleksandra Fredry. Tw6rca ten, choi dosyc czgsto

goScil w pracach naukowych historyk6w literatury polskiej, to jednak recepcja jego dorobku

nie zostala dokladnie om6wiona. Przecigtnemu, humanistycznie wyksztalconemu czytelniko-

wi Fredro znany jest gl6wnie jako autor przynale2nych do kanonu teatralnego komedii. Tym-

czasem w krggu galicyjskich romantyk6w komediopisarz budzil sprzeczne emocje, a jego

prymat na literackim Parnasie stal sig pretekstem do ujawniania pogl4d6w, kt6re pokazywaly

wieloSi opinii i ocen o funkcjach i zadaniach sztuki w okresie niewoli. Najwa2niejsz4 z moich

publikacji syntetyzuj4cych to zagadmeme jest monografia - recenzowana przez prof. dr. hab.

Jozefa Bachorza - pt. Rdd Zoilfw i publicznoit. Recepcja tw6rczoici Aleksandra Fredry

w latach 182 I - I 882 (zal. 3.1 A, 1), stanowi4ca poklosie badari zwi4zanych z pracE doktorsk4.

Staralem sig w niej pokazac,2e obraz dziewigtnastowiecznej recepcji tw6rczoSci Aleksandra

Fredry istnieje w naszej SwiadomoSci w spos6b uproszczony. Autobiograficzny wiersz Pro

memoria utrwalil bowiem w zbiorowej wyobraZni stereotyp pisarza skrzywdzonego przez

recenzent6w. Z takim uschematyzowaniem polemizowal juZ Stanislaw Pigofr, zauwaZajqc, Ze

stan wiedzy o dyskusjach literackich na temat tw6rczoSci Fredry jest niewystarczajqcy, a hi-

storia ocen jego komedii w recenzjach teatralnych nie zostala opracowana zupelnie; historia

zaS og6lnej jego ,,reputacji literackiej" - bardzo dorywczo i niedokladnie.
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Ksi4Zka, kt6rej jestem autorem, przedstawia okres prapremier i skupia siq na prezenta-

cji krytycznych s4d6w o komediopisarstwie Fredry, poSr6d kt6rych najwigcej miejsca zajmujE

wypowiedzi formulowane przez Srodowisko polistopadolvych poet6w galicyjskich. Blizszy

ich naukowy ogl4d pozwolil na sformulowanie kilku zasadniczych wniosk6w. Ot6Z Fredro

nie utozsamial siE z Zadnq szkol4 i grup4 literackq, podEaal zawsze za wlasnym artystycznym

instynktem i st4d teltw6rczoSi ta wymyka sig spod pr6b jednoznacznego przypisania do kt6-

regoS z pr4d6w literackich. Jest ona zbyt eklektyczna, czerpie zroZnych poetyk, wigcej lub

mniej, ale nigdy dostatecznie duzo, by moc jednoznacznie mianowai jej autora przykladowo

,,poet4 klasykiem", ,,poet4 romantycznym" lub pozy.tywist4. Nale2y przy tym pamigtac, ze

jest to tw6rca o5wieceniowo-romantycznego przelomu, dlatego komedie Mqi i zona, Odludki

i poeta i - nieoczekiwanie - Nowy Don Kiszor 6wczeSni doktrynerzy nowej SwiadomoSci

uznawali za polemikg z kultur4 romantyzmu. To z krggu polistopadowych prsaruy - Seweryna

Goszczyriskiego, Wincentego Pola czy Aleksandra Dunina Borkowskiego - wyplyngia kryty-

ka, kt6ra doprowadziia do wieloletniego milczenia autora. Romantyczna recepcja polistopa-

dowa Fredry odcisnglo teZ swoje pigtno na prezentowanym w latach 1877-1882 nieznanym

publicznoSci dorobku ,,szufladowym". Nadal krzy2uja, sig w nim wplywy klasycyzmu, senty-

mentalizmu, estetyki romantycznej i postulowanej przez pozytywist6w tendencyjnoSci, a nad-

rzgdnqjego dominant4 pozostala - tak charakterystyczna dla calej dzialalnoSci tw6rczej auto-

ra Zemsty - synkretycznoSi i kulturowa polifonicznoSi.

Aleksandrowi Fredrze poSwigcilemtel wiele artykul6w, kt6re z r6znorakich perspek-

tyw oSwietlaj4 jego literack4 spuScizng. S4 to m.in.: Legenda Aleksandra Fredry (zal.3,I C b,

2l), Recepcja komedii Aleksandra Fredry ,, Mqi i iona" (zal.3, I C b,23), Aleksandra Fredry

dyskurs z kulturqromantyzmuw ober|y JLzefa Kapki. O,,Odludkach i poecie" (zal.3, I C c,

2), Fredro na lekcjach jgzyka polskiego a edukacja regionalna w gimnazjum (zal.3, I C a,

13). Wylania sig z nich obraz tw6rcy sztuk teatralnych, ktory przeZywszy klasyk6w, romanty-

k6w i czgSciowo pozy'tywist6w, p6lwieczn4 aktywnoSci4 literack4 zdobyl uznanie publiczno-

Sci. Byl pisarzem ocenianym przez wyznawc6w trzech estetyk i nie byly to bynajmniej oceny

jednoznaczne, a uplywaj4cy czas poglgbial ich dyferencjacjg. Fredro zyskal jednak ostatecz-

nie miano klasyka teatru i stworzyl now4 jakoSc - zwiqzal widza z instytucj4, jego nazwisko

przyciatgalo do teatru tiumy wielbi4ce ,,polskoSd komedii", rekompensuj4c4 niewyszukan4

niejednokrotnie intrygq tychZe sztuk. PublicznoSi cenila nie tylko ich ponadczasowy charak-

ter, ale i budowane na ich kanwie mistrzowskie kreacje aktorskie.
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5.b. W krggu projektrfw kulturowych Zieworiczykrlw

Wtaz z kwerendami i wspomnianymi pracami nad recepcj4 Aleksandra Fredry moje

naukowo-badawcze poszukiwania ewoluowaly w kierunku polistopadowej kultury literackiej

w Galicji. Kierowala mn4 przede wszystkim potrzeba zrozumienia autorskich decyzji kome-

diopisarza, kt6ry cho6 zachEcaly go deputacje i petycje w imieniu widz6w, do Smierci w 1876

roku nie ujawnial swoich nowych sztuk. Zaowocowalo to wieloma rozprawami i artykulami,

kt6re stanowi4 kolejne przyczynki do caloSciowego, syntetycznego ujgcia zjawiska nowej

romantycznej SwiadomoSci tw6rc6w przynaleZ4cych do polistopadowej grupy poet6w zwa-

nych Zieworiczykami. Wymienic tu nale2y m.in. Slow ianofilski dyskurs kulturowy inteligencji

galicyjskiej po roku 1830 (zal.3, I C b, 10); Poeci w ,,symbolicznym teatrze klasycyzmu".

Galicyjskich Zieworiczykdw dyskurs kulturowy z tradycjq ,,Sofij6wki" (zal.3, I C b, 11);

wply, ,,pieini historycznej ziewoficzykfw" na dyskurs kulturowy,,Mohorta" (zal.3, I c b,

3); Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w ,,Czasach wincentego Pola" (zal.3,r C a,2);

Idea slowiafiskq w lwowskich prelekcjach Wincenlego Pola w perspektywie romantycznego

dyskursu o dwukulturowoici Galicji (zal.3,I C b, 2); Galicyjscy Ruteitcy w fw6rczoici lite-

rackiei i publicystyce Leszka Dunina Borkowskiego (zal.3, I C b, 18); Wptyw cenzury nare-

cepcjg twirczoici literackiej Leszka Dunina Borkowskiego, (zal.3,I C a,7).

W tym obszarze moich naukowych zainteresowari miesci sig r6wniez monografia

wskazana j ako osi4gnigcie habilitacyj ne.

Wszystkie wymienione powyZej prace maj4 na celu przyblizenie perspektywy stwo-

rzenia syntetycznego ujgcia kultury literackiej w Galicji po roku 1830, gdzie doszlo do istot-

nych polemik o wplywy romantyzmu polistopadowego na projekt nowej kultury. Jak wykazu-

j4 moje ustalenia, caly sp6r wynikal glownie z odmiennego pojmowania funkcji sztuki. Daw-

ni pisarze i teoretycy - Aleksander Fredro, Jan Nepomucen Kamiriski czy Walenty Chlgdow-

ski preferowali bowiem literaturg woln4 od aktualnych uwarunkowan spolecznych i politycz-

nych, natomiast pokolenie galicyjskich ,,fi1omat6w" (Seweryn Goszczyriski, Lucjan Siemiefr-

ski, Kazimierz Wladyslaw W6jcicki, Dominik Magnuszewski, Jozef i Aleksander Borkow-

scy) zamierzalo obalid wszelkie formy uniemoZliwiaj4ce postEp - dawne idee, nacjonalizm,

cenzurg i stworzyd uniwersalizm kulturowy rohnych ludow i religii. Na 6wczesnym etapie

SwiadomoSci czytelniczej i jednoznacznie antywolnoSciowej polityki zaborc6w okazalo sig to

j ednak, niestety, zbyt rewolucyjne.
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5.c. Wybrane aspekty twrirczoSci Aleksandra Dunina Borkowskiego

Niew4tpliwie bardzo blisko powi4zane ze wspomnianymi powyzej tematami, tj. re-

cepcj4 Fredry i projektem kultury Ziewonczyk6w, jest moje zainteresowanie najgloSniejszym

Zorlem galicyjskiego romantyzmu - Aleksandrem Duninem Borkowskim. To wlaSnie temu

pisarzowi zawdzigczamy silne zdynamrzowanie literackiego dyskursu i jego przeksztalcenie

w wolnoSciowy projekt kultury, przybierajqcy w swym pocz4tkowym wymiarze charakter

badat'r nadprzyczynami pojawienia sig w Europie nacjonalizm6w.

A. Inspiracj e staroindyj skie

Poznawanie SwiadomoSci estetyczno-literackiej i kulturowej pisarza wymaga dotarcia

do ksztaltujqcych jego pogl4dy czynnik6w tworz4cych fundament formulowanego przezeh

przekazt. W przypadku Borkowskiego, niezwykl4 nowoSci4 bylo studiowanie przez niego

praLrodel kultury europejskiej. Jednak wbrew wskaz6wkom Ludwika Nabielaka, kt6ry postu-

lowal szukanie kulturowej wsp6lnoty w zabytkach piSmiennictwa Czech6w, Serb6w i Rosjan,

Borkowski siggn4l glgbiej, poza teksty cenzurowane przez zaborc6w. Prsarz studiowal bo-

wiem oryginalne dziela indyjskie, w Kr6lewcunauczyl sig sanskrytu, tlumaczyl na jgzyk pol-

ski ksiggi wedyjskie i uwalal, 2e kultura praindoeuropejska odrzucala podzialy religijne,

a w konsekwencji niebezpieczny nacjonalizm. W artykule Inspiracje staroindyjskie w twor-

czoici Leszka Dunina Borkowskiego (zal. 3, I C a, 12) pokazujg, 2e Swiat konflikt6w religij-

nych, kt6ry doprowadzil do destrukcji europejskiego uniwersalizmu, jest - zdaniem prsarza -
wt6rny, narzucony przez despotyczne oSrodki wladzy. Borkowski program zjednoczenia Slo-

wian pod berlem car6w zastqpil ide4 tworzenia wsp6lnoty opartej na antropologii kultury

i cywilizacji praindoeuropejskiej, kt6ra nie tylko l4czylaby skonfliktowane religie, ale zrow-

nalaby wszystkie grupy spoleczne. Tezy te przedstawilem w artykule pt. Motyw wielokultu-

rowej cywilizacji europejskiej w tw6rczoici literackiej i publicystycznej Leszka Dunina Bor-

kowskiego (zal. 3,1 C b, 14). Galicyjski tw6rca pr6bowal udowadnia6, ze spory religijne to

konflikty o panowanie nad terytorium a nie o wiarg i dlatego s4 elementem strategii kazdej

despotycznej wladzy. Problem ten om6wilem w rozprawie zatytulowanej Filozofia wedyjskn

a europejskie koncepcje Boga w twdrczoici literackiej i publicystycznej Aleksandra Dunina

Borkowskiego (zal.3, I C b, l7). SwE wiedzg antropologicznq pisarz pr6bowal przedstawii

takze w formie tekstu fikcjonalnego, kt6rego tlem byla legenda o zamku w Dobromilu. Pisa-

lem o tym z kolei w artykule Swiat slowianskiej fantastyki ludowej w ,,Orlach z Herburtdw"

Leszka Dunina Borkowskiego (2atr.3, I C b,9).
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Wymienione powy2ej publikacje z tego zakresu zostaly docenione przez dr hab. Hali-

ng Marlewicz z InstTlutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellofskiego i zainspirowaly ja,

do zaprezentowania Borkowskiego jako popularyzatora wedyjskiej filozofii kultury. W swej

ksi4Zce pt. Ex India Lux. Romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego (Krakow 2015)

autorka wielokrotnie odwoluje sig do efekt6w moich badari.

B. Kultura salon6w

Drugim obszarem mojej pracy naukowo-badawczej bylo zagadnienie upowszechniania

przez Borkowskiego romantycznych hasel r6wnoSci i braterstwa. Pokoleniowa niezgoda na

despotycznErzeczywistoS6 wynikalaze specyficznie pojmowanego utozsamiania sig z filozo-

fi4 buntu przeciw kulturze oficjalnej i elitarnej. Na uksztaltowanie kontestacyjnego stosunku

Ziewoiczyk6w do pozaborowej socjety wplyngla lektura Dziad|w cz.III (Salon warszawski)

i programowa pogarda romantyzmu dla chryzokracji. Jak staralem sig udowodni6 w publika-

cji pt. Epistolarny portret cesarskiego szambelana - mecenasa polskiej kultury. Korespon-

dencja Stanislawa Dunina Borkowskiego do autora ,,Parafianszczyzny" (zal.3,I C a, l), jed-

noznaczne potgpianie arystokracji bylo takze nastgpstwem osobistych doSwiadczef romanty-

ka, kt6ry przez prawie dwadziescia lat prowadzil majEtek ziemski jednego z ,,galicyjskich

snob6w". Natomiast w artykule Dw6r Dunin Borkowskichw Winniczkach 1833-1896. Kultu-

ra - literatura * ekonomia (2atr.3, I C b, 13) przedstawilem trzy pokolenia obecnych na mapie

kultury galicyjskiej przedstawicieli rodu Dunin Borkowskich: szambelana i wydawcE Psalte-

rza floriaitskiego - Stanislawa, autora Parafiafiszczyzny - Aleksandra orazjego syna - autora

kilku komedii - Witolda. Tylko drugie pokolenie - Jozef jako autor Sonet|w peltewnych,

a zwlaszcza Aleksander Dunin Borkowski w wielu artykulach prasowych, poSr6d 6wczesnej

elity galicyjskiej reprezentowalo patriotyczny, ale takZe racjonalny model kultury czas6w

niewoli. W rozprawach Obraz salondw Lwowa w twdrczoici literackiej Leszka Dunina Bor-

kowskiego (zal. 3,1 C b, 6,) oraz Satyryczne portrety galicyjskich arystokratek w dyskursach

kulturowych Leszka Dunina Borkowskiego (zal.3, I C b,4) ukazalem gl6wne przyczyny kry-

tycznego stosunku pisarza do panuj4cych w krEgach arystokracji wzorc6w wychowawczych,

ograniczonych potrzeb intelektualnych i duchowych, kt6rych podtrzymywanie leZalo w inte-

resie zaborc6w.

Innym obszarem sztuki, na kt6rym Borkowski podejmowal pr6bg przeciwdzialania

polityce destrukcji, bylo szerzenie idei cywilizacyjnych za poSrednictwem malarstwa. W ar-

tykule Kryzys literatury romantycznej. Leszek Dunin Borkowski jako tw1rca programu lwow-

skiego Towarzystwa Przyjaci1l Sztuk Pigknych (1567-1581) (zal.3,l C b, 8) zaprezentowalem
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now4, podjEt4 przez galicyjskiego pisarza strategig upowszechniania romantycznych doktryn.

Wraz z nasileniem sig konfliktu narodowoSciowego oraz gorEcych spor6w prasowych o histo-

riE i jgzyk, Borkowski wprowadzil do sal wystawienniczych wielkie dziela malarstwa pol-

skiego, zapocz4tkowuj4c w salonach akcjonariuszy towarzystwa modg na kolekcjonowanie

obraz6w. W corocznych podsumowaniach dzialalnoSci kierowanej przez siebie insty.tucji

przypominal, 2e w dobie ,,chlodnego pozytywizmu" wielkie dziela plastyczne przechowaly

dlaprzyszloSci dawne wielkie osi4gnigcia cywilizacyjne dwukulturowej wsp6lnoty.

C. Idee romant5rczne

W efekcie prowadzonych przeze mnie kwerend archiwalnych okazalo sig, ze wiedza

o romantycznym Swiatopogl4dzie Aleksandra Dunina Borkowskiego nie jest pelna, migdzy

innymi dlatego, iz w warunkach cenzuralnych nie udalo sig poecie wydai wielu przygotowy-

wanych utwor6w. Jednym z takich tekst6w byl niedokofczony dramat, o kt6rym pisalem

w artykule pt. Leszka Dunina Borkowskiego dyskurs o wolnoici w tragedii ,,Arnalda de Ro-

cas, czyli zdobycie Nikozji" (ral.3, I C a,3). Utw6r powstal w roku 1828 w Czerniowcach

i by1 efektem swoistych korepetycji filozoficznych udzielanych autorowi przez chroni4cych

sig w Galicji przed przesladowaniami greckich powstaric6w. Z kolei naSladuj4ca Mickiewi-

czowski model ,,poety natchnionego" tw6rczoSi pisarza zostala om6wiona w publikacj i Gali-

cyjski qteusz. Profetyzm, mistycyzm i romanlyzm w twdrczoici Aleksandra (Leszka) Dunina

Borkowskiego (zal.3, I C a, 8). Podobnie istotne dla rozpoznania SwiadomoSci estetyczno-

literackiej autora stalo sig rozszyfrowanie zakresu i znaczenia najwaaniejszej kategorii kry-

tycznej,jak4 tw6rca ocenial dziela sztuki nazywane ,,umniczymi". PoSwigcilem temu zagad-

nieniu osobny artykul Talent ,,umniczy" Leszka Dunina Borkowskiego - perspektywa autor-

ska i czytelnicza (zal.3, I C a, 5), w kt6rym jednoznacznie rozstrzygam,2e kategoria ta zosta-

la stworzona z potrzeby omijania zakazow cenzury ,,umniczymi" pisarz nazywal bowiem

wszystkie utwory realizuj4ce Mickiewiczowski model literatury patriotycznej.

Romantyzm, takhe w efekcie recepcji tw6rczo5ci Borkowskiego, zainicjowal pewne

spory i doprowadzll do nieodwracalnych zmian w antagonizowaniu kultur, a w konsekwencji

stworzyl idee Srodkowoeuropejskich paristw narodowych. W artykule Europa i nacjonalizmy.

Dyskursy kulturowe Leszka Dunina Borkowskiego (zal.3, I C b, 5), przedstawilem gl6wne

tezy prsarua zwalczajqcego korzystn4 dla zaborc6w politykg. Borkowski byl inicjatorem uro-

czystych obchod6w pigidziesigciolecia powstania listopadowego; w okolicznoSciowej mowie

podsumowal idee swojej generacji, kt6rych najwaZniejszym celem bylo odrzucenie przemocy.

Pisalem o tym w rozprawie pt. Mit powstania listopadowego w galicyjskich odczytach i publi-
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cystyce Leszka Dunina Borkowskiego (zal.3, I C b, 7). W artykule L'< enfant terrible r de

Galicie. Les iddes de modernitd dans les discours sur la culture de Leszek Dunin Borkowski

(zal.3,I C b, 1)pokazalem natomiast, na czym polegalo specyficzne wyalienowanie repre-

zentowanych przez pisarza pogl4d6w w demoralizowanym przez despotyzm ,,eksperymencie

kolonialnym". Jak staratrem sig udowodni6 w artykule llegocjowanie nowoczesnoici w dys-

kursach Leszka Dunina Borkowskiego (zal.3, I C c, l), romantyczne idee Borkowskiego two-

rzyly antynomicznQ wobec wladzy SwiadomoSc - nowoczesnego spoleczefistwa, kt6re samo

decydowalo o swej przyszloSci.

5.d. Wybrane zagadnienia wsp6lczesnej edukacji polonistycznej

Zatrudnienre w Zakladzie Metodyki Nauczania Literatury i Jgzyka Polskiego sprawia,

2e moje zainteresowania i badania naukowe s1l4 rzeczy maj4 charakter dwutorowy, aczkol-

wiek oba kierunki maj4 wspolny mianownik - migdzypokoleniowy transfer osi4gnigc kultury.

Tradycyjna szkola pozwalala na stereotypowe rozwi4zania i reprodukowanie podobnych

schemat6w treSciowych. NowoczesnoSd natomiast - podobnie jak w okresie romantyzmu -
wymaga stalego dostosowania sig nadawc6w komunikat6w do aktualnych preferencji kultu-

rowych i charakteru postaw epistemologicznych. Taka mySl przySwiecal a organizatorom kon-

ferencji zorganizowanej w 2009 roku w Rzeszowie (zob. zal.3,II 23), kt6rej efektem jest

wsp6lredagowana przeze mnie monografia zbiorowa pt. Ksztalcenie literackie w dobie kultury

masowej - polisensorycznej (zal.3,l C c, l).

Zagadmemom wplywu nowych medi6w na procesy wyposa2ania ucznia w okreSlony

poziom kompetencji komunikacyjnych poSwiEcilem cykl artykul6w o czytelnictwre: Wspol-

czesna kultura polisensoryczna e preferencje czytelnicze uczni|w szkoly podstawowej (zal.3,

I C b, 22), Edukacja czytelnicza i medialna w pracy nauczyciela (zal.3,I C a, 4), Postawy

czytelnicze uczni1w szkoly podstawowej w perspektywie przemian kulturowych (zal.3, I C a,

6).

Zalo1enie,2e szkola musi dostosowad swoje formy pracy do wsp6lczesnego systemu

postaw epistemologicznych, stalo sig motywem przewodnim zespoiu artykul6w na temat

zmian w procesie nabywania sprawnoSci poslugiwania sig jgzykiem: Proktyczne aspekty sca-

lania treici humanistycznych w ksztalceniu sprawnoici jgzykowych ucznifw gimnazjum (za\.

3, I C a,76), Wsp1lczesne determinanty kompetencji jgzykowej uczni|w w perspektywie pracy

badawczei nauczycielo (zal.3,l C b, 19), Integracja ksztalcenia jgzykowego i kulturowego we

wspdlczesnej szkole (zal.3,l C b, l5), Wsp1lczesne aspekty integracji ksztalcenia jgzykowego

i kulturowego w gimnazjum (zaL.3, I C b,l2).
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Wbrew tezom wsp6lczesnego dyskursu literaturoznawczego, w obrgbie kt6rego domi-

nuj4cQ tolg zaczyna pelni6 wspomniana perspektywa kulturowa, zaszczepianie gotowych ka-

tegoryzacji zdeterminowalo przemiang postaw wobec kultury i tekstu literackiego, a tradycyj-

ne metody literaturoznawcze, na kt6rych oparta jest cala obecnie dostgpna nauczycielom me-

todyka polonistyczna, nie btdz4 zainteresowania uczni6w i nie pozwalajE dotrzec do tego, co

jest na rozmaite sposoby kulturowo uwarunkowane. St4d kolejny cykl moich prac o wplywie

oSrodka centralnego na ,,mierzony" poziom kompetencji i sprawnoSci polonistycznych

lrcznia: Taksonomia w kszlalceniu sprawnoici polonisecznych (zal.3,I C a, l4), Wplyw mini-

sterialnego rozporzqdzenia o ocenianiu na poslawy epistemologiczne i aksjologiczne ucznifw

gimnazium (2a1.3,1 C a, 11), Pomiar dydaktyczny w procesie organizacji pracy nauczyciela

(2a1.3,I C a, 9).

Ostatni4 grupQ zagadnieh, kt6re staly sig polem moich zainteresowari badawczych ja-

ko dydaktyka, byt problem przygotowania mlodego czlowieka do uczestnictwa w kulturze.

Uwtzam,2e wspolczesna szkola ma obowi4zek przekazywanta ustalonego w przeszloSci ko-

du kulturowego, a zaniedbania w tym zakresie bezpoSrednio wplywaj at na naszE codziennoSc.

PoSwigcitem temu nastgpujEce artykuly: Wiedza o teqtrze na lekcjach jgzyka polskiego

w gimnazjum (zal.3, I C a, 15), l|rptyw szkoly na postawy epistemologiczne uczni|w gimna-

zium (zal.3, I C a, 10), Aktywne sluchanie w procesie ksztalcenia kompetencji polonistycz-

nych(zal.3, ICb,20).

6. Omriwienie wsp6lpracy z instytucjami, organizacjami, towarzystwami nauko-
wymi, dzialalnoSd popularyzatorska

Poczqwszy od 2008 roku wzi4lem czynny tdzial w 26 og6lnopolskich oraz miEdzyna-

rodowych (w tym dw6ch zagrantcznych) konferencjach naukowych, literaturoznawczych

i interdyscyplinamych (Rzesz6w - UR 2008; Krak6w PUP im. KEN Krak6w 2009; Ustka -
AP Slupsk 2009; Rzesz6w - UR 2009; L6dz - UL 2011 ; Bialystok - UwB 20ll; Slupsk - Ap

Slupsk, UZ 2011; Warszawa - Muzeum NiepodlegloSci 2Oll; Slupsk - AP 201 2; LSdL - tJL

2012; Lublin-Roman6w - UMCS, Muzeum Lubelskie 2012; Rzesz6w - UR 2012; Rzesz6w -
UR 2012; Toruri - UMK 2012 Wroclaw - Uw 2012; Krak6w - UP im KEN Krak6w, Ar-

chiwum Narodowe Krak6w 2013; Svidnik - Muzeum Kultury Ukraiirskiej w Svidniku, AP

Slupsk, uz 2013; Krak6w - uP JP II Krak6w 2013; Kielce - uJK, Muzeum Narodowe

wKielcach 2013; Kij6w - Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie 2Ol4;

Slupsk-Swolowo - AP 2014; Czudec - UR 2014; Lublin - UMCS, Muzeum Lubelskie 2015:
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L6dL - UL 2016; Lublin - KUL, Muzeum Lubelskie 2016; Lublin - KUL. Muzeum Lubel-

skie 20171' szczeg6lowe informacje zob. zal. 3,lI).

Jestem czlonkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza - Oddzial

w Rzeszowie (od 1996 r. do dzisiaj) i od roku 2004 Stowarzyszenia Innowator6w Edukacyj-

nych w Krakowie.

14 grudnia 2018 roku, w ramach obchod6w 50. rocznicy Smierci patrona szkoly -
Stanislawa Pigonia, zorganizowalem spotkanie uczni6w Szkoly Podstawowej w Komborni

z autorem ksi4zek i wydawc4 korespondencji uczonego * prof. dr. hab. Czeslawem Klakiem.

W 2006 roku w ramach wsp6lpracy z samorzqdem lokalnym zorganizowalem Pol-

sko-Ukraifrski Zjazd Szk6l Fredrowskich (Korczyna 2*3 czerwca 2006), na kt6rym pojawili

sig uczniowie z Nienadowej, Odrzykonia, Nozdrzca, Cisnej i KroScienka Wy2nego, atak1e

miejscowoSci lez4cych na terenie Ukrainy (Biefrkowa Wisznia, Gr6dek, Rudki). W ramach

uroczystej sesji wyglosilem okolicznoSciowy referat pt. Zwiqzki Aleksandra Fredry z Podkar-

paciem. Dzigki wspomnianej Fredrowskiej uroczystoSci, udalo mi sig nawiqzac wsp6lprac9

z przedstawicielami samorz4du rejonu czortkowskiego, a p62niej z kierownictwem szkoly

w Gr6dku nad Seretem, kt6ra obecnie mieSci sig w palacu - miejscu urodzin Aleksandra Du-

nina Borkowskiego. Wsp6lpracowalem r6wnie2 z Biblioteka Uczelnian4 Paristwowej Wyz-

szej Szkoly Wschodnioeuropejskiej w PrzemySlu, w sprawre przekazania ksiggozbioru moje-

go akademickiego nauczyciela - prof. Henryka Kurczabana potrzeby szk6l polskich na Ukra-

inie.

Stale wsp6lpracujg te2 z instS.4ucjami rodzinnej gminy Korczyna zajmuj4cymi siE po-

pularyzacjq lokalnych tradycji. Jednym z efekt6w tej wsp6lpracy bylo zebranie i wydanie

wspomnieri mieszkaric6w Korczyny z okresu II wojny Swiatowej, kt6re ukazaly sig w ksi4zce

pt. II woina iwiatowa we wspomnieniach mieszkafic6w Korczyny (pod red. P. Polakowskiego

i T. P6lchlopka, Krosn o 2007). Poklosiem tych dzialafi bylo teZ, w ramach wsp6lpracy z cza-

sopismem samorz4dowym ,,Prz4dki", opublikowanie artykulu, w kt6rym spolecznoSc lokalna

po siedemdziesigciu latach poznala losy jednego z mieszkaric6w Korczyny - zamordowanego

w Charkowie Zolnierza 1939 roku (Pro memoria. Zapomniany nauczyciel - ppor. Wlaclyslaw

Wianecki,,,Prz4dki" 2010, nr 3). W ramach wsp6lpracy z Gminnym Osrodkiem Kultury wie-

lokrotnie przygotowywalem mlodzie? do wystgpow w Konkursach Poezji Bronislawy Betlej

(Jedlicze, 2004-2009), a w zeszlym roku zorganizowalem i przewodniczylemjury Konkursu

Poezji Patriotycznej (Korczyna, 16.11.20i8 r.). W tym samym czasie, we wsp6lpracy zkusto-

szem Muzeum Podkarpackiego w KroSnie - mgr Czeslawem Nowakiem, przygotowalem wy-

stawg z okazjr stulecia odzyskania przez Polskg niepodlegloSci (Korczyna, 20i 8 r.).
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Od pocz4tku mojego zatrudnienia najpierw w WSP, a p62niej na Uniwersytecie Rze-

szowskim bylem wsp6lpracownikiem Zeszytow Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

(seria ,,Dydaktyk&"), 4 aktualnie jestem Czlonkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego

,,Dydaktyka Polonistyczna" (od 2015 r. do dzisiaj). Ze wzglgdu na profil prowadzonych ba-

dari, od lat wsp6lpracujEtelzZakladem Romantyzmu i Pozytywizmu IFP UR (uczestniczenie

w sesjach, zebraniach, wyglaszanie referat6w naukowych dla pracownik6w i doktorant6w

ZRiP).Caly czas biorg r6wniez aktywny udzial w dzialalnoSci Instytutu Filologii Polskiej

(obecnie Insty'tutu Polonistyki i Dziennikarstwa), anga2ujqc sig w r62noraki spos6b w prace

o charakterze organizacyjno-administracyjnym, m.in.: od pierwszego roku zatrudnienia je-

stem czlonkiem komisji harmonogramowej na studiach stacjonarnych dla kierunku filologia

polska jak i dziennikarstwa; przez wiele lat pelnilem funkcjg sekretarza Zakladu, Metodyki

Nauczania Literatury i JEzyka Polskiego; aktywnie uczestniczylem w pracach nad wdro2e-

niem w Instytucie Filologii Polskiej IJP. zaloheri Krajowych Ram Kwalifikacji, opracowuj4c

m.in. nowe wersje sylabus6w; wsp6lprzygotowywalem, opracowanE przezjednostkE prowa-

dzqcq studia dokumentacjg programu ksztalcenia (nowe specjalizacje - promocja miasta

i regionu i nauczanie jgzyka polskiego jako obcego); pelnilem r6wnie2 funkcjg kierownika

studenckich praktyk zawodowych (na kierunku filologia polska oraz filologia angielska)

w szkolach podstawowych i gimnazjach; aktywnie uczestniczylem te| w pracach przy wpro-

wadzaniu danych do elektronicznego systemu,,Wirtualna Uczelnia" UR.

Wa2ne miejsce na polu mojej aktywnoSci zawodowej stanowi dydaktyka. W macie-

rzystym Instytucie Filologii Polskiej UR prowadzihem wyklady kursoryczne i monografrczne,

6wiczenia, warsztaty, konwersatoria, seminaria magisterskie i licencjackie. W 2015 i 2016

roku prowadzilem zajgcia na studiach podyplomolvych z zakrest nauczania jgzyka polskiego

jako obcego; w latach 2015-2018 odbywalem r6wnieZzajgcia w Centrum Kultury r Jgzyka

Polskiego dla Polak6w z Zagranicy i Cudzoziemc6w ,,Polonus". Poklosiem moich doSwiad-

czeri dydaktycznych s4 liczne artykuly z zakresu nauczania literatury i jgzyka polskiego. Zor-

ganizowalem r6wnie2 Ogolnopolsk4 Konferencjg Naukowq pt. Edukacja poloniseczna

w dobie kultury popularnej - polisensorycznej (Rzesz6w, 19-20 maja 2009 r.) - zob. za|. 3,Il
23. Od 2002 roku wypromowalem 26 prac magisterskich oraz 11 licencjackich. Ponadto by-

lemte? recenzentem 165 prac magisterskich i 31 licencjackich.

Tod"ur6. QaWfrp,
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