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Już w trakcie studiów polonistycznych, które odbyłem w trybie indywidualnym pod 

opieką dr hab. Marka Bratunia (obecnie profesor w Instytucie Dziennikarstwa UWr) zapoznałem 

się z hermeneutyczną orientacją w humanistyce, która to myśl okazała się w dalszej mojej drodze 

naukowej najistotniejsza. W tej perspektywie umieściłem, wybierając temat mojego pracy 

doktorskiej, późną twórczość Mirona Białoszewskiego (doktorat Struktura podmiotu. Pó^na twórczość 

Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutyc^nej, napisany pod kierunkiem prof, dr hab. Juliana 

Kornhausera, obroniłem na Wydziale Filologicznym Instytutu Filologii Polskiej 19 września 2002 

roku). 

Książka podoktorska („W tej latarni... ". Pó^na twórczość Mirona białoszewskiego w perspektywie 

hermeneutycznej), w której postanowiłem odpowiedzieć na pytanie o wartość znaczeniową 

tekstów Białoszewskiego dla czytelnika, który nie będzie znać ani biografii pisarza ani jej 

społecznych i kulturowych kontekstów ukazała się w roku 2004. „W bardzo obszernej 

bibliografii prac o Białoszewskim książka Adriana Glenia — napisał w recenzji wydawniczej prof, 

dr hab. Andrzej Zawada — mieć będzie miejsce swoiste, głównie dzięki konsekwencji 

metodologicznej, z jaką zostało ono zamienione w postępowanie analityczne. Praca ta może mieć 

odświeżające znaczenie nie tylko dla dalszego czytania Białoszewskiego, ale również dla szerszej 

świadomości literaturoznawczej". Rzecz doczekała się kilku nagród i wyróżnień (zob. załącznik 

* W tej części prezentuję jedynie dokonania naukowe, wszelkie dodatkowe informacje mające wpływ na ocenę 
dorobku (działalność środowiskową, popularnonaukową oraz dydaktyczną) przedstawiam w osobnym dokumencie. 
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nr 2) oraz licznych omówień na łamach prasy specjalistycznej (m.in.: „Przestrzeni Teorii", 

„Pamiętnika Literackiego" i „Tekstów Drugich"). 

W latach 2005—2007 zrealizowałem projekt badawczy (w obrębie tzw. badań własnych) 

polegający na re-konstrukcji paradygmatu rozumienia dzieła literackiego w ujęciu Martina 

Heideggera, który stał się dla mnie równocześnie bazą metodologiczną dla pracy habilitacyjnej. 

Moje dociekania koncentrowały się na skonstruowaniu Heideggerowskiej wykładni odbioru 

tekstu literackiego i przysposobieniem filozoficznych kategorii egzystencjalnych do rozumienia 

dzieła literackiego. Głównym celem badań było wskazanie na te wątki, które mogłyby stanowić 

płaszczyznę do zbudowania systemu dyrektyw wyznaczających heideggerowski model lektury. W 

monografii Bycie - słowo — człowiek. Inspiracje beideggerowskie w literaturoznawstwie 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007) starałem się udzielić odpowiedzi na 

pytanie, czy propozycje autora Bycia i c^asu dają adaptować się na grunt literaturoznawstwa w 

postaci metody, która wolna byłaby od określonych koncepcji ontologiczno-metafizycznych, czy 

też owa metoda ograniczona będzie do percepcji tych jedynie dzieł literackich, które podejmują 

problematykę fundamentu bycia człowiekiem (wczesny Heidegger), bądź kwestię Bycia samego 

(późna twórczość fryburskiego filozofa). 

Książka została przychylnie przyjęta i doczekała się kilku recenzji na łamach prasy 

specjalistycznej oraz w pismach popularnonaukowych. „Adrian Gleń podjął śmiałą próbę 

„aplikacji" — pisał w recenzji Bogdan Baran — myślenia Heideggera. To dobrze, że w 

zdecydowanej większości odniósł ją do polskiej poezji. Choć kojarzenie (niemieckiej) metafizyki z 

poezją samo się narzuca, podobnych przedsięwzięć w Polsce jest niewiele". Zainteresowanie 

koncepcjami Martina Heideggera i współczesnych hermeneutów próbowałem wykorzystać w 

drugiej, praktycznej części owej publikacji do analiz interesującej mnie relacji między słowem a 

rzeczywistością (problem referencji w literaturze i języka „legeicznego") w przestrzeni wierszy 

Tymoteusza Karpowicza, Mirona Białoszewskiego i Czesława Miłosza. 

Mariaż hermeneutyki i antropologii (spod znaku francuskiej krytyki historycznej, historii 

idei i krytyki tematycznej) wprowadziłem w monografii (ukazała się w ważnej serii wydawniczej -

„Biblioteka Krytyki" — firmowanej przez pismo „Topos") Istnienie i literatura. Notatnik hermeneuty 

(Sopot 2010), poświęconej problemom recepcji polskiej literatury współczesnej, nazywając w tejże 

pozycji uprawiany przeze mnie model pisania krytycznego — hermeneutyką personalistyczną1, a 

1 Nazwa zastosowana na określenie tego rodzaju krytyki brzmi, oczywiście, znajomo. Mój projekt jednak ma 
zdecydowanie mniejsze ambicje, aniżeli znakomite propozycje Marii Janion (Projekt krytyki fantazmatycznej, 1991) i 



akcentując przy tym przede wszystkim przewartościowanie estetyki dokonane przez 

hermeneutykę w duchu heideggerowskim, i zwracając uwagę na rolę głosu krytycznego jako 

wskazu idei. 

Ów autorski tom zawierający dwadzieścia studiów, poprzedzonych esencjonalnym 

wstępem, zapowiadającym konieczność wypracowania reguł funkcjonowania krytyki 

hermeneutycznej, świadczy „o intelektualnej — napisał w przedmowie do całości prof, dr hab. 

Andrzej Zawada — niezależności autora, o odwadze przyjmowania samodzielnej perspektywy. 

Perspektywa taka, przyznająca dominacyjną rolę tekstowi literackiemu, pozwala nie tylko na dość 

zasadniczą rewizję rezultatów wcześniejszych lektur, ale — przede wszystkim — na nowe 

odczytania". Książka została zauważona przez recenzentów, a niektóre tezy otworzyły dyskusję o 

stanie i miejscu krytyki literackiej w naszej kulturze (recenzje w „Śląsku", „Toposie", „Odrze" i 

„Stronach"). 

Wyzwolenia krytyki — na łamach Istnienia i literatury — upatrywałem właśnie w ścisłym jej 

związaniu z perspektywą hermeneutyczną, w której interpretator ma swobodę (językową, 

gatunkową) prymarnego rozpoznawania realizacji określonej idei w bieżących tekstach literackich. 

Szacowałem, iż w ten sposób zapewne dokonać się może pewien odwrót od społecznej roli głosu 

krytyki (kształtowanie gustów czytelniczych, rozpoznawanie wartości estetycznej dzieła, etc), ale 

równocześnie z uwolnieniem dyskursu krytycznego od tych zadań może wykrystalizować się kilka 

kluczowych dla współczesności problemów, na które krytyka będzie wskazywać. 

Jak pisał Mieczysław Dąbrowski, uprawianie refleksji zawsze związane jest z 

uruchamianiem, nawet mimowolnym, językowej przemocy2 przejawiającej się chociażby w 

prymarnym akcie prezentacji siebie, którą ograniczyć potrafi obecność Innego przyjętego przez 

nas jako tego, który nie zagraża naszej toż-samości3. W przeciwieństwie do Emanuela Levinasa, 

nie widzę jednak w ekspresji sobości czynnika zagrażającego dialogowi, odwrotnie — spontaniczne 

powiedzenie „ja", traktuję jako u-dzielanie siebie, zaproszenie w gościnę. Takie, bliskie mi, 

Derridiańskie rozumienie gościnności, zabezpiecza, jak sądzę, przyjęta w wielu moich tekstach 

poetyka notatki {nota: znamię, piętno, skinienie; notabilis-. godny uwagi, wart zapamiętania, 

wpadający w oko; notatio: spostrzeżenie, uwaga, śledztwo), w której czynność zapisu jest 

wskazywaniem kierunku podążania do sensu, wybawia piszącego od grzechów absolutyzacji sensu 

i radykalizacji dyskursu. 

Mieczysława Dąbrowskiego {Projekt krytyki etycznej, 2005), nie tyczy się bowiem samego zajęcia historyka kultury, lecz 
jedynie wstępnej fazy jego pracy, która umożliwi w ogóle budowanie dyskursu historycznoliterackiego. 
2 Zob. M. Dąbrowski, Projekt krytyki etycznej, Warszawa 2005, s. 11-12. 
3 Zob. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o %ewnętręiości, tłum. M. Kowalska, wstępem poprzedziła B. Skarga, 
Warszawa 2000, s. 31-32. 



Dopełnieniem tych rozważań stała się pozycja: Do-prawdy? Studia i szkice o polskiej literaturze 

najnowszej (Opole 2012). Teksty zawarte w tejże monografii, na którą składają się studia i szkice 

(publikowane przy różnych okazjach, jak i dotychczas niedrukowane) stanowią obraz recepcji 

jednego z najbardziej interesujących motywów obecnych w najnowszej literaturze i życiu 

literackim - milczenia rozumianego zarówno jako fenomen podstawowego poetyckiego 

paradoksu (rezygnacji z nazywania, niewiary w moc poetyckiego słowa), jak i „miejsca 

zerwania" dialogu dokonującego się o literaturze. Tak zestawiona książka ma zarysować 

punkt, w którym znajduje się refleksja literaturoznawców nad kondycją i jakością współczesnego 

dyskursu krytycznoliterackiego (dotychczas książka doczekała się wstępnych omówień na łamach 

„Nowych Książek" i „Toposu"). 

„Autor — napisał w recenzji wydawniczej prof, dr hab. Piotr Śliwiński - rozumie sytuację 

poezji i krytyki, ich upodrzędnienie, marginalizację, lecz nie godzi się na degradację wartości, dla 

których człowiek w ogóle czyta. Nie kryje dozy goryczy, ale tym bardziej nie kryje się z afirmacją, 

podziwem, zachwytem. O literaturze zdaje się myśleć, że ciążenie ku prawdzie jest jej naturalną 

właściwością, co dla krytyki również winno być drogowskazem. A przy tym obca jest mu 

ortodoksja, paseizm, kaznodziejstwo. Jego własna krytyka jest uczona i jednocześnie gorąca. Gleń 

niezbyt chętnie angażuje się w utarczki, stroni od polityki literackiej, w myśl swoich zasad stara się 

zlokalizować, omówić i przeżyć sens utworu". 

Korzystając z grantu na rozwój młodej kadry (przyznanego przez Wydział Filologiczny 

UO w ramach środków MNiSzW, czas realizacji: czerwiec — grudzień 2011; efekt — książka: „Było 

nie minęło". Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 318, ISBN 978-83-7395-464-9), przygotowałem 

antologię prac naukowych i krytycznych poświęconych pisarstwu Juliana Kornhausera. Rzecz ta 

ma dawać asumpt do dalszej dyskusji na temat miejsca poezji autora Świata nie 

przedstawionego w polskiej literaturze współczesnej, ożywić recepcję tej twórczości a 

także ukazać wpływ poetyki Kornhausera na dykcję poetów przełomu wieku XX i XXI. 

Książka, w tej mierze, stanowi — jak mi się wydaje — potrzebne dla badania spuścizny Nowej Fali 

opracowanie, będąc przy okazji pierwszym tego typu przedsięwzięciem. 

Monografia ,JSAarzęnie, które czyni poetą...". Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana 

Kornhausera (Universitas, Kraków 2013, seria: „Krytyka XX i XXI wieku" pod redakcją Marty 

Wyki, tom 23, ss. 370, ISBN 97883-242- 2345-9) - rozumiana przeze mnie jako osiągnięcie 

naukowe, o którym traktuje ustawa, i którą to monografię tym samym chciałbym uczynić 



podstawą wszczęcia procedury habilitacyjnej — jest pierwszym opracowaniem tyczącym się 

twórczości jednego z najważniejszych polskich poetów, którego dzieło umiejscowione zostało w 

obrębie pokolenia Nowej Fali. Krakowski pisarz nie doczekał się dotychczas - należnego mu, jak 

sądzę — zainteresowania ze strony badaczy i krytyków. Z czwórki najważniejszych bowiem 

polskich poetów, których debiut przypadł na lata, gdy na scenę wkraczało pokolenie 

ukształtowane przez doświadczenie marca'68 i grudnia'70 — Stanisława Barańczaka, Ryszarda 

Krynickiego, Adama Zagajewskiego i Juliana Kornhausera — zdecydowanie najmniej mówi się i 

pisze o tym ostatnim. Nie stawiałem jednak problemu (nie)obecności Kornhausera w obrębie 

historycznoliterackiego i estetycznego dyskursu dotyczącego współczesnej polskiej poezji — jako 

dominującego, przyjmując (i tezę tę udowadniając, co nb. czyniłem również we wstępie do 

antologii „Było nie minęło", sumującej dotychczasową historię recepcji dzieła autora Zasadniczych 

trudności), że częściową „winę" za uproszczenia w widzeniu pisarstwa Kornhausera ponoszą 

historycy literatury skłonni do posługiwania się symplifikującymi kategoriami „czystości 

pokoleniowej" (w tej mierze w dyskursie nowofalowym mieszczą się głównie Krynicki i 

Barańczak, Kornhauser zaś — jako poeta „wahania", „zwrotu prywatnego" — nie poddaje się 

procedurze nowo falowego programowania). 

Aby ukazać, iż dzieło Kornhausera, po pierwsze: nie zawiera się jedynie — jakkolwiek zeń 

wyrasta — w obrębie dykcji pokoleniowej, po drugie zaś, iż jest pewnego rodzaju dynamicznym, 

ale spójnym i ciągłym, procesem, sięgnąłem po kategorię autentyczności, która, wydaje mi 

się, pozwala ukierunkować badania nad całokształtem pisarstwa na poszukiwanie 

aksjologicznego i metafizycznego paradygmatu, dającego się rekonstruować z dzieła poety. 

Kategoria autentyczności, o czym piszę w Introdukcji do książki, nie cieszy się dziś dobrą 

sławą, zdekonstruowana jako szkodliwa obsesja nowoczesności4 i odrzucona na rzecz „spotkania 

z Innością", które mocniej każe porzucać fantazmat toż-samości, wyzwalając nieustanną 

gotowość transgresyjną labilnego podmiotu, aniżeli potrzebę oporu wobec Innego. 

Antagonizowanie „sobości" (Selbst) i Inności wydaje mi się jednak ponowoczesną obsesją, równie 

szkodliwą, jak i modernistyczne oraz egzystencjalne jeremiady nad utraconą bezpowrotnie 

suwerennością i autonomią „ja". 

Postanowiłem połączyć dwa, dotychczas raczej przeciwstawiane sobie pojęcia 

(autentyczności i empatii), aby opisać językowe wybory dokonywane przez Kornhausera 

w swoim dziele, wybory, dodajmy, które widziane były przez krytykę jako, po częstokroć 

niewytłumaczalne, metamorfozy stylu i widzenia, co najczęściej powodowało swoistą izolację 

pisarstwa Kornhausera od głównych nurtów narracji krytyczno- i historycznoliterackich. 

4 zob. M. Warchala, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Kraków 2006, s. 5-12; K. 
Sipowicz, Heidegger: degeneracja i nieautentyczność, Warszawa 2005, s. 203. 



Decyzja, jak sam autor pisał po latach, aby sięgnąć „po liryczny dystans [. . .] i ironizowany 

etos rezygnacji'" brała się z potrzeby obrony przed dwubiegunową retoryką opozycjonistów, 

radykalizmem postaw krytyków i ich oczekiwaniami, a w imię „indywidualizacji artystycznych 

wyborów"6. Wejścia zaś w krąg tematyki prywatności Kornhauser nigdy nie upatrywał jako 

wyrazu odejścia od nowofalowego ideału zaangażowania i autentyczności. Ta rzekoma wolta, 

przyznaje krakowski twórca na łamach Postscriptum, zwiodła krytyków, którzy odczytali ów gest 

wejścia w przestrzeń intymistyki jako rasowe „odchylenie", a co ex post Kornhauser przedstawiał 

jako „artystycznie uzasadnioną transformację postawy uczestnika"8. 

W takim, całościowym, ujęciu dzieło autora Świata nie przedstawionego jawi się jako — 

szczególnie dzisiaj — interesujące, nie ustala się bowiem w nim zhieratyzowanej postaci 

poetyckiego „ja", mówiącego określonym językiem, lecz dopuszcza „języki Innych" i 

inne języki w myśl zasady, że bliżej różnorodności licznych sposobów nazywania 

rzeczywistości, to bliżej świata, o którego opisanie rzecz literacka zabiega. Podmiot tego 

pisarstwa jest tedy miejscem osmozy, przenikania się tego, co swoje, własne i tego, co 

inne, czy obce, przestrzenią spotkania, które wiąże się tyleż z koniecznością oporu, ile 

warunkuje aksjomat empatii, bez której wszak nie byłoby komunikacji i wspólnoty9. 

Autentyczność w dziele Kornhausera staram się zrekonstruować, posługując się 

koncepcjami Charlesa Taylora, który neguje podstawowy w dotychczasowym widzeniu dziejów 

tego pojęcia determinant, jakim jest osiągnięcie idiomu samorealizacji1". Pod tym względem 

twórczość Kornhausera wydaje się być poetyckim odpowiednikiem nowoczesnego (po 

Taylorowsku) rozumienia tego, co w ludzkim byciu autentyczne. Formuła tożsamości podmiotu 

bowiem w tym pisarstwie neguje wszelki „lęk przed wpływem", wyklucza i porzuca monadyczne 

myślenie na rzecz „bycia instrumentalnego", przy zachowaniu podmiotowej — wyrazistej 

aksjologicznie i etycznie — „życzliwości"11, która objawia się jako empatyczny namysł i działanie 

utrzymujące się w granicach własnego istnienia (self) przy jednoczesnej możliwości wykraczania 

ku Innemu. 

5 J. Kornhauser, Postscriptum. Notatnik krytyczny, Kraków 1999, s. 10. 
6 Ibidem. 
7 Zob. B. Tokarz, Poetyka Nowej Fati, Katowice 1990, s. 83. 
8 J. Kornhauser, Postscriptum..., s. 10. 
9 Taki obraz koegzystencji pojęć autentyczności i empatii odnajduję w jednym z ostatnich esejów Cezarego 
Wodzińskiego, który etykę — miejsce przenikania {ethos) „ja" i Inności — ustawia w centrum dzisiejszej filozofii (zob. 
C. Wodziński, Zagadka gościnności, „Borussia" 2011, nr 50, s. 61). 

Spotkanie z Innością - rozumiane jako to, które „nie tylko odbiera, ale i daje: proponuje mi możliwość 
zrewidowania własnych przekonań i przyzwyczajeń" (zob. M. Januszkiewicz, Kim jestem Ja, kim jesteś Ty? Etyka, 
tożsamość, rozumienie, Poznań 2012, s. 87) — stanowi podstawę współczesnej hermeneutyki, która będąc „płaszczyzną 
metodologiczną" akcentującą dialog toczący się ze szczególnym wyczuleniem na językową odmienność, zdaje się 
wyznaczać odpowiedni horyzont, w obrębie którego umieszczam pisarstwo Kornhausera. 
10 Zob. C. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 2002, s. 41, 43. 
11 Zob. Ibidem, 101. 



Interpretacyjna teza, za pomocą której ujmuję całość dzieła literackiego Juliana 

Kornhausera brzmi następująco: naczelną zasadą wyznaczającą kierunki ewolucji językowej i 

formalnej strony tej poezji jest pragnienie wypracowania tego, co nazywam „językami 

autentyczności", a przez co rozumiem próby konstruowania takiego rodzaju poetyckiego 

zapisu, który pozwalałby na odpowiednie względem doświadczenia i rzeczy poznanie, zdobyte na 

drodze, z jednej strony, poszukiwania źródeł własnego języka, jego rozmaitych eksploracji i, z 

drugiej, otwierania się na języki innych, nieustannego zatem kwestionowania prawomocności, 

epistemologii i ontologii opisów rzeczywistości zarówno prywatnej, jak i społecznej. 

Opowieść o poezji autora Było minęło wywiedziona zostaje z jednej niemal uwagi, którą 

poczynił Jacek Gutorow, piszący w pewnym miejscu swojego szkicu, iż zasadą poetyzowania 

Kornhausera staje się nieustanny ruch odkrywania języków, „w jakich wyraża się 

odpowiedzialność pisarza wobec świata"12. Założyłem, że problem ów poddać można 

stosownemu oglądowi dopiero, gdy obejmie się spojrzeniem całokształt poetyckiej drogi 

Kornhausera13 i, w takim horyzoncie, ujawni procesualny charakter owej odpowiedzialności. 

Kolejne zatem paragrafy książki (rzecz bowiem nie ma klasycznego podziału na rozdziały, 

lecz dopełniające się wzajem, poszczególne „stacje") poświęcone zostają „językom 

Kornhausera". Charakteryzowanie dzieła autora Ońgami możliwe jest — jak mi się wydaje — dzięki 

zarysowaniu możliwie najszerszej skali używanych przez niego rejestrów mówienia. Staram się 

zatem rozwijać rozmaite wątki językowych wiwisekcji dokonywanych w tej poezji: 1) relację 

pomiędzy słowem a rzeczywistością (zwłaszcza w paragrafie 1, poświęconym tym wierszom 

Kornhausera, które „w rzecz chcą się przemienić"; paragrafie 4. traktującym o „języku 

epifanijnym" oraz 5., w obrębie którego przyglądam się „intertekstualnym wiązaniom" wierszy 

Kornhausera głównie z utworami amerykańskich obiektywistów); 2) obecność w dziele 

krakowskiego twórcy wszelkich języków „negatywnego zaangażowania" (ironii, negacji, niezgody 

- w paragrafach 2. i 3.); 3) języki ekfrastyczne (paragraf 6, w dużej mierze będący drobiazgową 

interpretacją jednego z najciekawszych cykli poetyckich — Niebu nad górami — poświęconych 

recepcji malarstwa Andrzeja Wróblewskiego); 4) język intymnej obserwacji (paragraf 4.2.), 

wreszcie 5) sposoby udostępniania „języków wykluczonych" (jako najdonioślejszy wyraz 

empatycznego nastawienia autora) oraz 6) to, w jaki sposób język wyraża ludzkie ubywanie, a 

także w jaki sposób mu się przeciwstawia (cały, obszerny paragraf 8, ostatni, w którym poddaję 

analizie głównie cykle Kornhausera pochodzące z ostatnich tomów, jak np. zbiór Elegii 

edmontońskich). 

12 J. Gutorow, Języki Kornahusera, [w:] idem, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003, s. 49. 
13 Por. M.A. Szulc-Packalen, Pokolenie '68. Studium o poezjipolskiej lat siedemdziesiątych, Warszawa 1997, s. 232-233; A.K. 
Waśkiewicz, Trudności uczestnictwa, „Twórczość" 1974, nr 10, s. 106. 



Osobiście, z pewnego dystansu przyglądając się swojej rozprawie, uważam, że 

najciekawsze, z punktu widzenia literaturoznawstwa ogólnego, wydawać się mogą rozważania nt. 

skomplikowanych relacji między słowem poetyckim (wierszem) Kornhausera a rzeczywistością, 

do której poeta chce odsyłać. Pozwolę sobie zatem jeszcze na nieco bliższą charakterystykę tego 

wątku mojej pracy. 

Krakowski autor nie dowierza językowi, usilnie stara się stworzyć rodzaj komunikacji, w 

której znak odsyłałby bezpośrednio do przedmiotu (pomijając wariantywne znaczenia); nawet nie 

o d s y ł a ł b y , lecz stanowił z nim rodzaj o r g a n i c z n e j c a ł o ś c i (de facto w tym punkcie 

Kornhauser wydaje się realizować sposób myślenia o poezji, jaki w swoich późnych pismach — o 

czym piszę szerzej w książce — przedstawił Martin Heidegger), w której nie dałoby się 

przeprowadzić linii demarkacyjnej pomiędzy słowem a rzeczywistością. 

W jego poezji idzie być może o taki rodzaj poetyckiej (u)mowy, która zawiesi elementarne 

prawa semiotycznej reprezentacji i funkcjonować będzie jako typ automatycznej, bezspornej, 

referencji (rozumianej jako bezpośrednie odniesienie do rzeczy). Kornhauserowski wiersz 

„chciałby" stać się znakiem nie podlegającym procedurze tworzenia (używając nomenklatury 

Peirce'a) interpretantów (ergo: byłby nie-interpretowalny14), sam zaś tworzyłby z wy-słowioną 

rzeczą rodzaj nierozdzielnej całości, umożliwiając jej wskazywanie, obdarzając ją istnieniem, 

przenosząc w przestrzeń literackiej komunikacji. Wiersz zatem jako swoiste świadectwo-rzeczy-

dla-kogoś'5. 

Pewnym paradoksem może wydawać się zrazu sytuacja, w której owo „pragnienie 

prawdziwości", prezentacji rzeczywistości w słowie powstaje na skutek włączenia w obręb tekstu 

literackiego wyraźnych sygnałów intertekstualnych (zwłaszcza wówczas, gdy aktualizowany 

intertekst nie posiada „mocnych" właściwości referencyjnych)16. A jednak w kilku wierszach 

Kornhausera dochodzi do takiego i n t e r t e k s t u a l n e g o w i ą z a n i a , kiedy to pre-tekst 

stanowi konieczne oświetienie rzeczywistości, ta zaś bez t e g o w ł a ś n i e językowego ujęcia 

(obecnego w tekście prekursorskim wobec intertekstualnego odniesienia) wydawałaby się 

niedostępna, nieopisana czy wręcz nieodkryta. W takich sytuacjach (w utworach, które poddaję 

bliższej analizie: np. Ksiq^ka-okno i Osiem linijek z tomu Zjadacie kartofli, czy When the sky is blue... z 

tomu Origami) dokonuje się swoisty akt wyboru języka źródłowego, re-interpretacja tradycji, w 

którym to procesie dowartościowany ontologicznie i epistemologicznie, i uznany za prymarny, 

zostaje, spetryfikowany uprzednio, dyskurs przeszłości. 

14 Zob. J. Simon, Filozofia %naku, przeł. J. Merecki, Warszawa 2004, s. 43. 
15 Zob. M. Dobrosielski, Filozoficzny pragmatyzm C.S. Peirce'a, Warszawa 1967, s. 188. 
16 Zob. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 76-79. 



Zjawisko to, które — w moim mniemaniu — domaga się pogłębionych i gruntownych 

analiz (choć zapewne nie będzie łatwo je syntetycznie skodyfikować ze względu na złożony 

charakter intertekstualnych, intersemiotycznych wiązań), nazywam w swojej pracy umownie 

r e f e r e n c j ą t r a n s t e k s t u a l n ą . 

Wybór języka referencji, za pomocą którego Kornhauser odnosi swojego czytelnika do 

(określonej) rzeczywistości, a który jest, mówiąc słowami Charlesa Taylora, „dostępnym punktem 

odniesienia"1 wiążę z procesem poszukiwania autentyczności. Poeta, dokonując wyboru języka 

tradycji, przeprowadza swoistą modernizację kanonu, który służy wszak za podstawę gramatyki i 

komunikacji a także — a może przede wszystkim — wyznacza granice sfery egzystencjalnej (kwestia 

indywidualnego kształtowania osobowości zależna jest wszak od przyjętego słownika) i 

epistemologicznej (przyjęty słownik rzutuje na jakość naszego poznania). 

Na tym de gest Kornhausera jawi się jako dyskretny, ufundowany bowiem zostaje na 

przeświadczeniu, iż owe „czulsze języki", o których wspomina Taylor, przywołując znaną 

metaforę Shelleya, nie są produktem poety, lecz powstają na skutek budowania sytuacji, w której 

język akceptowanej przez podmiot tradycji użyty zostaje do p r y m a r n e g o n a z w a n i a 

rzeczywistości18. „Jeśli autentyczność — konkludował Taylor, co stało się dla mnie nicią 

przewodnią w interpretacji międzytekstowych dialogów dokonujących się w poezji Kornhausera 

— oznacza wierność samemu sobie, dotarcie do własnego sentiment de /'existence, to niewykluczone, 

że można ją urzeczywistnić w pełni tylko wtedy, kiedy uznamy, iż uczucie to łączy nas z większą 

całością"19. 

* * * 

Od początku mojej drogi naukowej — co, mam nadzieję, ów autoreferat stosownie 

dokumentuje — starałem się konsekwentnie budować swój dorobek wokół trzech kręgów 

zagadnień: literatury dwudziestowiecznej i współczesnej, związków filozofii i literatury (w obrębie 

orientacji hermeneutycznej) oraz współczesnego dyskursu krytycznoliterackiego. 

Kolejna moja książka (Idea i empatia. R%ec% 0 krytyce literackiej Juliana Kornhausera, planowany 

druk: 2014), przygotowana w ramach projektu badawczego (gotowa w 80%), poświęcona będzie 

pisarstwu krytycznoliterackiemu Juliana Kornhausera, które poddaję analizie także dlatego, aby 

wskazać miejsca, w których krystalizuje się moment artykulacji idei w czytanych przez 

Kornhausera tekstach (np. przezroczystości języka, prymarności określonego idiomu, prymatu 

17 Zob. C. Taylor, Etyka autentyczności..., s. 81. 
18 Zob. ibidem, s. 84. 
19 Zob. ibidem, s. 89. 



modusu teraźniejszości, kluczowej roli autentyczności w kreacji językowej tożsamości w 

literaturze). Dodatkowym aspektem rozważań była próba krytycznej rewizji współczesnego 

dyskursu historycznoliterackiego oraz refleksji nt. mechanizmów narratywistycznych rządzących 

selekcją materiału literackiego, konstruowaniem hierarchii wewnątrz pokolenia, wyborem 

tematów literackich i ich wiązaniem z metakrytycznym dyskursem pokoleniowym. 

Dalsze moje plany naukowe związane są z zagadnieniem „logosu poezji". Zamierzam 

uruchomić międzyuczelniany zespół badawczy, który badał będzie sposoby konstruowania (w 

literaturze XX wieku — zwłaszcza w obrębie wyrazistych tendencji awangard, lingwizmu, 

nowofalowości, w poezji o idiomie konwersacyjno-kolokwialnym) poetyckich strategii językowej 

reprezentacji rzeczywistości. W jaki sposób poeci poszukują i wypracowują język „wewnętrznego 

logosu"?, jak owa idea w ich twórczości ewoluuje?, co decyduje o wyborze drogi „poezji 

metafizycznej" (socjologiczne i społeczne uwarunkowania, pokoleniowe widzenia języka 

poetyckiego w spięciu z językiem komunikacyjnym)?, jakimi metaforami posługują się, aby opisać 

własne poszukiwania „słowa doskonale stycznego ze światem"? Docelowo chciałbym 

doprowadzić do zbudowania diachronicznej syntezy języków logosu w dwudziestowiecznej 

poezji. 

The Author's Abstract [a summary] 

It was during my Polish philology studies, which I underwent on individual basis 

supervised by dr. hab. Marek Bratuń, that I came across the hermeneutic approach in the 

humanities that has proven the most crucial one on my subsequent academic path. In this very 

perspective I placed the late literary activity of Miron Białoszewski (I defended my dissertation 

entitled The Structure of a Subject. Miron Białoszewski's Late Phase in the Hermeneutic Perspective and 

written under the academic supervision of prof. dr. hab. Julian Kornhauser at the Polish 

Philology Institute on 19 September 2002). As a result, the post-doctorate monograph ("In this 

Lighthouse..." Miron Białoszewski's Late Phase in the Hermeneutic Perspective), in which I decided to 

answer the question of Białoszewski's texts significance for a reader unfamiliar with the writer's 

biography as well as its social and cultural contexts, was published in 2004. 

Between the years 2005-2007 I fulfilled a research project (as a part of the so-called own 

research) of the re-construction of the literary text understanding paradigm according to Martin 

Heidegger, which has simultaneously become the methodological basis for my habilitation 

project. My considerations (published in a monograph Being — Word — Human. Heidegger's Influences 



on Uteraiy Studies, Opole University Publishing House, Opole 2007) focused on the construct of 

Heidegger's understanding of a literary text reception as well as transferring philosophical, 

existential categories into literature decoding. 

I was trying to present the blend of hermeneutics with anthropology (as represented by 

the French historical criticism, the history of idea and thematic criticism) in a monograph Being 

and Literature (published in the important series "The Criticism Library" by the periodical 

"Topos," Sopot 2010), devoted to the problems of the Polish contemporary literature reception. 

In this book I called my model of critical writing - personalistic hermeneutics, with the emphasis 

both on the aesthetics revaluing as achieved by Heidegger's hermeneutics and the critical voice's 

significance as an indicator of an idea. 

These deliberations were completed with the monograph In-deed? The Essays about the 

Latest Polish Literature (Opole 2012). All these articles (both published and completely new ones) 

constitute a picture of the reception of one of the most interesting motifs present in the latest 

literature and literary life, i.e. remaining silent understood both as the phenomenon of the 

essential poetic paradox (i.e. resignation to name, lack of faith in the power of a poetic word), and 

the "breaking point" of the dialogue that goes on in literature. 

Making use of the grant for the development of the young staff, bestowed by the Opole 

University Philological Department, I edited an anthology of academic and critical texts devoted 

to Julian Kornhaiser's writing ('Ъу-and-not-gone. "An Anthology of Critical Essays on Julian Kornhauser's 

Uteraiy Output, Opole University Publishing House, Opole 2011). The book is a kind of an 

introduction to a further discussion on the place of this poet's writing in the contemporary Polish 

literature; its objective is also to animate Kornhauser's literary output reception and to reveal the 

impact of his poetics on the authors at the turn of the 20th and 21st centuries. 

The monograph "The Dream that Makes a Poet..." Authenticity and Empathy in Julian 

Kornhauser's Uteraiy Works (Universitas, Kraków 2013, the series: "The 20th and 21st Century 

Criticism" edited by Marta Wyka) — understood as an academic achievement in accordance to the 

legal act — is the first study on the literary output of this poet, one of the most important ones in 

Polish literature, generally associated with the New Wave generation. Simultaneously, this 

monograph is also to become the basis for launching my habilitation procedures. 

I used the category of authenticity to show that Kornhauser's works, firsdy, do not 

contain the generation's diction although take their roots from it; and, secondly, they constitute a 

kind of a dynamic, however consistent and continuous, process. Therefore, the aforementioned 

category of authenticity allows to steer the study of the whole body of the poet's writing towards 



a search for the axiological and metaphysical paradigm which can be reconstructed from his 

works. 

I decided to combine two so far rather contradictory notions (i.e. of authenticity and 

empathy) in order to describe the linguistic choices made by Kornhauser in his writing; the 

choices, it must be added, which were perceived by criticism as frequently unexplainable 

metamorphoses of style and sight, resulting in a peculiar isolation of Kornhauser's works from 

the main critical and historic literary currents. 

Since the very beginning of my academic career, I have been attempting to consistently 

build my attainments around three domains of assumptions: the 20th-century and contemporary 

literature, the relationships between philosophy and literature (within the limits of hermeneutics), 

and the contemporary literary criticism. 

2001 - magister filologii polskiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (na 
podstawie pracy: „Oddzielić życie od pisania". Pó^na twórczość Mirona Białos^ewskiego, napisanej pod 
kierunkiem prof, dr hab. Juliana Kornhausera, recenzent: dr Marian Wańczowski). 

2002 — doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny 
Uniwersytetu Opolskiego (na podstawie pracy: Struktura podmiotu. Pó^na twórczość Mirona 
Białos^ewskiego w perspektywie hermeneutyc^nej, napisanej pod kierunkiem prof, dr hab. Juliana 
Kornhausera, recenzenci: prof, dr hab. Ryszard Nycz, dr hab. Adela Pryszczewska-Kozołub). 

od roku 2002 — adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie: Instytucie Polonistyki i 
Kulturoznawstwa) Uniwersytetu Opolskiego; 

w latach: 2003-2006 - adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury przy Instytucie Filologii Polskiej 
Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) w Siedlcach. 

dr Adrian Gleń (Opole) 
Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury 
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytet Opolski 

Inne okoliczności ważne dla oceny dorobku 

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

Informacje o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia: 



DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNAI POPULARYZATORSKA 

a) w Uczelni: 
X 2005 — IX 2008 — z-ca Dyrektora IFP ds. promocji i parametryzacji [w ramach pełnionej 
funkcji: przygotowanie i uruchomienie strony internetowej Instytutu, przygotowanie prezentacji 
multimedialnej dotyczącej działań i funkcjonowania IFP, koordynacja prac w ramach Festiwalu 
Nauki, kontynuacja programu popularnonaukowego skierowanego do uczniów szkól 
ponadgimnazjalnych: „Latający Uniwersytet Polonistyczny"; rokroczna parametryzacja 
działalności naukowej pracowników Instytutu] 

b) w środowisku: 
stała współpraca i udział w niektórych kolegiach redakcyjnych w następujących czasopismach 
naukowych i popularnonaukowych: 

— „Przegląd Filozoficzno-Literacki" afiliowanym przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego (współpraca przy numerze poświęconym Tadeuszowi Różewiczowi), 

— kwartalnik humanistyczny „Ogród" afiliowanym przy Instytucie Filologii Polskiej 
Akademii Podlaskiej (Siedlce) [obecnie tytuł zawieszony], 

— kwartalnikiem literackim i literaturoznawczym „Kresy" (Lublin) [obecnie tytuł 
zawieszony]; 

— kwartalnikiem literackim „Topos" (Sopot): pomysł i redakcja dwóch numerów 
monograficznych, poświęconych: Julianowi Kornhauserowi („Topos" 2006, nr 3), 
Mironowi Białoszewskiemu („Topos" 2013, nr 3). 

W latach 2000-2002 — założenie i redakcja kwartalnika „Przez czerń" (Opole); 

W latach 2002-2004 - sekretarz redakcji kwartalnika „Strony" (Opole), od roku 2009 członek 
redakcji, redaktor działu literackiego (razem z drem Bartoszem Małczyńskim); od roku 2013 
redaktor naczelny; 

W latach 2008-2012 - Prezes opolskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza. 

Od roku 2012 — członek Akademii Młodych Uczonych przy Polskiej Akademii Nauk [kadencja 

2012-2017] 

Od roku 2012 - członek Komisji Nauk o Literaturze przy I Wydziale PAN [kadencja 2012-2015] 

Od roku 2013 — członek Komisji Rozwoju Edukacji Narodowej przy I Wydziale PAN [kadencja 2013-2016] 

W latach 2000-2006 założyłem a następnie sprawowałem opiekę nad pracami 
Studenckiego Naukowego Koła Literackiego. 

Pełny wykaz przeprowadzonych inicjatyw naukowych i popularyzatorskich: 

IV. 2000 Współorganizacja sesji naukowej „Skazani na Tajemnicę", poświęconej 
twórczości K. Kieślowskiego (z udziałem K. Piesiewicza); 



Założenie i objęcie funkcji przewodniczącego Studenckiego Naukowego 
Koła Literackiego (SNKL) przy IFP UO; w latach 2002-2006 opieka 
naukowa nad SNKL-em; 
Organizacja sesji popularnonaukowej Przeszli Barbarzyńcy? oraz Spotkania z 
poetami formacji „brulionu" (udział wzięli: Marcin Swietlicki, Jacek 
Podsiadło, Jacek Gutorow, Krzysztof Koehler, Karol Maliszewski, Darek 
Foks); 
Organizacja sesji naukowej studentów, doktorantów i młodych 
pracowników naukowych: „Fenomen początku i końca w literaturze 
polskiej XX wieku"; 
Organizacja II edycji sesji naukowej studentów, doktorantów i młodych 
pracowników naukowych: „Dążenie i przekraczanie. Droga i transgresja w 
literaturze XX wieku"; 
Organizacja III edycji sesji naukowej studentów, doktorantów i młodych 
pracowników nauki: Nas^e przestrzenie. Figura Miasta w literaturze i kulturze 
XX wieku, Zakład literatury Polskiej XX wieku, Instytut Filologii Polskiej, 
Uniwersytet Opolski (prowadzenie, wstęp i referat: W skalnym mieście. 
Uwagi o „Sonetach Krymskich", wędrowaniu i tekście). 
Organizacja IV edycji sesji naukowej studentów, doktorantów i młodych 
pracowników nauki: Doświadczenie religijne a doświadczenie poetyckie (Instytut 
Filologu Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, projekt autorski), 
prowadzenie, wykład wstępny i referat: Późna twórczość Mirona 
В га Io szewskiego wobec doświadczeń religijnych. Próba syntez))-
Organizacja V edycji sesji naukowej studentów, doktorantów i młodych 
pracowników nauki: Tożsamość i literatura, Instytut Filologii Polskiej UO 
[projekt autorski]; prowadzenie, wykład wstępny i referat: Formuła 
tożsamości artysty w twórczości Mirona Białoszęwskiego. 

2004-2006 Udział w pracach zespołu badawczego, współorganizacja cyklicznych 
seminariów naukowych w ramach projektu: „Śmierć w literaturze XX 
wieku" (wraz z prof, dr hab. Ireną Jokiel, dr hab. Mirosławem Lenartem, 
dr Małgorzatą Burzką-Janik, dr Marianem Wańczowskim, dr Markiem 
Szladowskim). 

Od roku 2004 — jestem pomysłodawcą i jurorem (wspólnie z dr hab. Jackiem 
Gutorowem i dr Sławomirem Kuźnickim) w ogólnopolskim konkursie na esej literaturoznawczy 
dla licealistów i studentów (10 edycji poświęconych w kolejności: Witoldowi Gombrowiczowi, 
Czesławowi Miłoszowi, Wisławie Szymborskiej, Stanisławowi Barańczakowi, Zbigniewowi 
Herbertowi, Mironowi Białoszewskiemu, Sławomirowi Mrożkowi, Tadeuszowi Różewiczowi, 
Marcinowi Swietlickiemu, Ryszardowi Krynickiemu). 

W latach 2006-2009 — byłem koordynatorem serii wykładów w ramach „Latającego 
Uniwersytetu Polonistycznego" (w tych latach kilkanaście wystąpień). Po tym okresie gościłem 
jeszcze wielokrotnie w wielu szkołach na terenie województwa opolskiego (m.in.: Dobrzeń 
Wielki, Prudnik, Kędzierzyn-Koźle), śląskiego (Częstochowa) i dolnośląskiego (Oława) z 
wystąpieniami indywidualnymi. Oto pełen wykaz zrealizowanych tematów wykładów: 

1) Miron Białoszewski, czyli kłopoty z językiem; 
2) Bóg i religijność w poezji współczesnej (Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz 
Różewicz, Zbigniew Herbert); 
3) Rafał Wojaczek — poeta transgresji; 
4) Wędrówka po Krymie i Mickiewiczu (opowieść fotograficzno-literacka); 
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5) I-ilozofia literatury Czesława Miłosza (Miłosz metafizyczny); 
6) Milczenie poezji: Tadeusz Różewicz; 
7) Czy autor może coś mieć na myśli? Uwagi o intencjach twórców literatury; 
8) Żywotność izmów literackich w poetykach XX wieku (dzieje impresjonizmu i ekspresjonizmu); 
9) Zjawisko i poezja Nowej Fali; 
10) Proza chłopska po wojnie (Myśliwski, Redliński, Noawk); 
11) Poezja Wisławy Szymborskiej; 
12) Kaskaderzy literatury (Andrzej Bursa, Rafał Wojaczek, Halina Poświatowska i inni); 
13) Postać outsidera w nowożytnej literaturze i kulturze europejskiej. 
14) Problemy teorii literatury w szkole; 
15) Zbigniew Herbert — czy tylko klasycyzm?; 
16) Co to jest literatura? — odpowiedzi pisarzy i teoretyków XX-wiecznych; 
17) Wiesław Myśliwski, czyli o pisaniu (z) pamięci; 
18) Tadeusz Konwicki i zmory z przeszłości; 
19) Gombrowicz niesamowity; 
20) Tadeusz Nowak — bohater chłopski wobec Zagłady; 
21) Egzystencjalizm w literaturze europejskiej i polskiej; 
22) Edward Stachura w poszukiwaniu siebie. 

Od roku 2004 — jestem współorganizatorem cyklicznej imprezy kulturalnej, jednej z 
najważniejszych w regionie — Opolskiej Jesieni Literackiej (wykłady gościnne w szkołach średnich 
na terenie Opola; prowadzenie spotkań autorskich, m.in.: z prof. Julianem Kornhauserem — 
kwiecień 2005; z prof. Krzysztofem Dybciakiem - XII 2006; z prof. Martą Wyką - XII 2007; 
udział - wraz z Pawłem Próchniakiem, Anną Kałużą i Andrzejem Franaszkiem — w panelu 
poświęconym twórczości Zbigniewa Herberta — XII 2008; i - wraz z Tadeuszem Sobolewskim, 
Jackiem Kopcińskim, Jarosławem Fazanem — Mirona Białoszewskiego — XII 2009; oraz — wraz z 
Jackiem Gutorowem i Piotrem Śliwińskim — Juliana Kornhausera — V 2011). 

W roku 2008 doprowadziłem do reaktywacji i do roku 2012 przewodniczyłem pracom 
Opolskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W trakcie mojego 
przewodnictwa odbyło się kilkanaście spotkań naukowych (m.in.: z prof, dr hab. Rolfem 
Fieguthem, prof, dr hab. Zofią Zarębianką, prof, dr hab. Julianem Kornhauserem) i 
popularnonaukowych a zainicjowany wspólnie z drem Bartoszem Małczyńskim projekt: Krytyka 
tematyczna w recepcji polskiej realizowany jest nieprzerwanie od 2009 roku (w tej chwili na 
Uniwersytecie Wrocławskim). 

Wygłosiłem kilkadziesiąt popularnonaukowych wykładów w rozmaitych instytucjach 
kulturalnych na terenie całego kraju, pozwalam sobie na wymienienie tylko tych, które odbyłem 
w ostatnim (2013) roku: 

• 1. marca 2013: „Renesans czy zmierzch? Krytyka literacka dzisiaj", Miejski Dom Kultury, 
Tarnowskie Góry. 

• 15. marca 2013: „Wokół powinności krytyka literackiego", Muzeum Ziemi Prudnickiej, 
Prudnik. 

• 18. marca 2013: „Imiona krytyki, imiona wiersza", Miejska Biblioteka Publiczna, Opole. 
• 26. marca 2013: „«Religijność» w poezji Wisławy Szymborskiej" (referat podczas 

konferencji popularnonaukowej), I LO w Oławie. 
• 3. kwietnia 2013: „Logos poezji? Dwie wersje lingwizmu: Białoszewski i Karpowicz" 

(wykład wygłoszony na zaproszenie Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej Instytutu 
Filologii Polskiej UMK, Toruń). 



• 4. kwietnia 2013: „Specyfika funkcjonowania obiegu czasopiśmienniczego we 
współczesnym życiu literackim" (referat podczas spotkania „TOPOI — wyznania — 
manifesty — poezja"), Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, Bydgoszcz. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 
1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (za pracę: „W tej latarni...". Pó^na twórczość Mirona 
Białoszęwskiego w perspektywie hermeneutyc%nej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004). 
2. Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dla młodych naukowców) w roku 2005. 
3. Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu humanistyki za lata 2000-
2005 w Konkursie im. K. i M. Górskich przyznawane przez Toruńskie Towarzystwo Naukowe 
(Toruń 2006). 
4. Nagroda JMR Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukową: w latach: 2005, 2008, 2010, 
2011,2012. 

Stypendia i inne granty na badania: 

1. Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dla młodych naukowców) w roku 2005. 
2. Grant dla młodych naukowców (w roku 2011): Recepcja twórczości Juliana Kornhausera 

i jej miejsce w Nowej Fali (wydanie antologii Było nie minęło). 
3. Grant dla młodych naukowców (w roku 2012): Krytyka hermeneutyczna — kontynuacje 

(wydanie książki Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej). 

DOROBEK DYDAKTYCZNY: 

1. Prowadzone zajęcia (w latach 2002-2013): 
a) teoretycznoliterackie: 

— Wstęp do wiedzy o literaturze; 
— Poetyka (stylistyka i wersyfikacja); 
— Poetyka/ Teoria literatury (morfologia, genologia, teoria komunikacji literackiej, proces 

historycznoliteracki); 
— Analiza dzieła literackiego; 
— Historia teorii literatury; 
— Metodologia badań literackich; 

b) historycznoliterackie: 
— Literatura XX-lecia międzywojennego; 
— Literatura i życie literackie od roku 1939 (4 ogniwa: literatura polska II wojny światowej; 

literatura polska lat 1945-1955; literatura polska lat 1956-1989; literatura polska po roku 
1989); 

— Literatura europejska w XX wieku; 
— Literatura amerykańska w XX wieku. 

c) inne (konwersatoria monograficzne, kursy specjalistyczne): 
— Filozofia i literatura XX wieku; 
— „Obcy" we współczesnej kulturze i literaturze; 
— Postmodernistyczne modele lektury tekstu literackiego; 
— Hermeneutyka; 
— Postlingwistyczne teorie czytania literatury (krytyka genetyczna); 



— Komunikacja prasowa (warsztaty dziennikarskie); 
— Współczesna literatura krajów Bliskiego Wschodu; 
— Kulturowe konteksty komunikacji; 
— Współczesne strategie krytyki literackiej; 
— Kornhauser i/a Nowa Fala. 

Do wszystkich prowadzonych przeze mnie zajęć ułożyłem obszerne, autorskie instrukcje 
przedmiotowe (dostępne na stronie IPiK UO). Przygotowałem również siatki specjalności na 
studiach polonistycznych (edytorstwo multimedialne, twórcze pisanie). Brałem udział w pracach 
zespołu przedmiotowego konsultującego kształt kanonu polskiej literatury powojennej. 

Byłem opiekunem naukowym ITS-u mgra Bartosza Suwińskiego, służyłem (przed oficjalnym 
wprowadzeniem instytucji promotora pomocniczego) konsultacjami doktorantom: mgrowi 
Bartoszowi Suwińskiemu (promotor: dr hab. Jacek Gutorow), drowi Markowi Szaldowskiemu 
(promotor: prof, dr hab. Irena Jokiel), mgrowi Bartoszowi Swobodzie (promotor: prof, dr hab. 
Irena Jokiel). Po ustawowym wprowadzeniu „promotorstwa pomocniczego" konsultuję oficjalnie 
(decyzją Rady Wydziału Filologicznego UO) mgr Jamróg (promotor: dr hab. Ryszard Wolny). 


