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Główne zainteresowania badawcze: 

 

1. Polska literatura współczesna (1945-2016). W swoich badaniach poświęconych polskiej 

literaturze skupiam się przede wszystkim na zagadnieniach tożsamości, uniwersalizmu 

(zwłaszcza jako postawy), wspólnotowości, przemocy oraz relacji międzykulturowych. 

Punktem odniesienia dla mnie są przy tym takie dyscypliny, jak filozofia, antropologia i 

socjologia. Podzielam bowiem stanowisko tych badaczy, którzy w odczytywaniu tekstów 

literackich postulują konieczność poszukiwania kluczy interdyscyplinarnych, uznają tym 

samym niewystarczalność metod, jakimi dysponuje wąsko rozumiany dyskurs 

literaturoznawczy. Bliskie jest mi także przekonanie – najpełniej wyrażone przez Hansa-

Georga Gadamera oraz Paula Ricoeura – że tekst posiada swą semantyczną autonomię, ta zaś 

ujawnia się nie tyle w wyniku lektury „historycznej”, polegającej na umieszczeniu dzieła w 

najbliższym mu kontekście, lecz wtedy, gdy do odczytania wprzęgnie się wiedzę i wrażliwość 

czytelnika, a więc uwarunkowania zarówno obiektywne, jak i subiektywne. Dzieło niesie 

pewien ładunek znaczeń, które nie muszą być oczywiście tożsame z intencją autora, pozostają 

jednak w związku z jego egzystencją. Lektura jest więc zawsze w pewnej mierze kroczeniem 

śladem „innego”, dzieło zaś znakiem jego obecności i myśli. Większość badanych przeze 

mnie dzieł reprezentuje literaturę niefikcjonalną, w tym zwłaszcza literaturę dokumentu 

osobistego (według taksonomii Romana Zimanda): dzienniki, listy bądź zbiory listów. 

Przedmiotem mojej uwagi są też eseje (w tej grupie najwięcej moich rozpraw dotyczy 

utworów Zbigniewa Herberta i Mieczysława Jastruna) oraz proza fabularna.  

 

2. Problematyka postkolonialna (postzależnościowa). Punktem wyjścia moich poszukiwań 

jest uznanie zasadności rozpoznania niektórych badaczy (Hanna Gosk, Dariusz Skórczewski, 

Ewa Thompson i inni) o konieczności uwzględnienia kontekstu postzależnościowego 



(postkolonialnego) w opisie kultur Europy Środkowej, w tym Polski. Bliskie jest mi zarówno 

właściwe krytyce postkolonialnej uwrażliwienie na kwestie kulturowego podporządkowania, 

jak i założenie, że skutki skolonizowania trwają z reguły o wiele dłużej niż uzależnienie 

polityczne. Przede wszystkim jednak uważam, że proces opisu innej kultury, czy po prostu 

„innego”, nie jest nigdy zjawiskiem obiektywnym, zawsze bowiem określa go bagaż 

kulturowy, jaki ów poznający z sobą niesie. Uwzględniam także problematykę tożsamości 

regionalnych i odniesień kultur regionalnych do szeroko rozumianej polskości.   

 

3. Twórczość Andrzeja Bobkowskiego. Pisarski dorobek autora słynnych Szkiców piórkiem 

badam od wielu lat, poświęciłem mu osobną monografię, rozdział w kolejnej monografii oraz 

szereg artykułów. Im bardziej zagłębiam się w lekturę, tym wyraźniej uświadamiam sobie 

doniosłość tych dzieł w kontekście polskiej kultury i znaczenie refleksji autora poświęconych 

współczesnej mu kulturze. Wiele lat upłynie jeszcze, zanim można będzie powiedzieć, że 

rozumiemy w pełni fenomen znany jako „Andrzej Bobkowski”, sądzę przy tym, że pomocne 

może się okazać (szczególnie, gdy koncentrujemy się na pytaniu – a to pytanie wydaje właśnie 

mi się najciekawsze – o reprezentowany przez autora model tożsamości czy też 

uniwersalizmu) spojrzenie przez pryzmat naszych współczesnych kłopotów z tożsamością i 

uniwersalizmem, i literatury, która te kłopoty stara się racjonalizować. Myślę, że wnioski, 

jakie mogłyby z tego wyniknąć, z pewnością byłyby interesujące dla nas, mieszkańców 

społeczeństw, które socjologowie określili mianem postkonwencjonalnych, dla których wiele 

pytań, z jakimi borykał się pisarz, nabrało wymiaru praktycznego.     

 

4. Relacje kulturalne polsko-słoweńskie. Kulturę słoweńską, jako kulturę w wielu aspektach 

odmienną od polskiej, postrzegam jako wyzwanie dla mojej umiejętności przekroczenia 

bariery stwarzanej przez odmienny system symboliczny, odmienną tradycję, historię, pamięć. 

Tę inność i obcość śledzę między innymi w tekstach krytycznoliterackich, komentujących 

obecne w Słowenii przekłady wierszy polskich poetów młodej generacji oraz w słoweńskich 

odczytaniach poezji polskich autorów. Badania te prowadzą mnie między innymi do wniosku, 

że kultura polska w słoweńskiej przestrzeni literackiej bywa funkcjonalizowana jako swego 

rodzaju „tradycja pośrednicząca” – swoisty łącznik pomiędzy kulturą rodzimą a wzorami na 

tyle obcymi, że odczuwanymi jako odległe i nieprzetłumaczalne. W ten sposób, poprzez 

medium polskie, słoweńskiej kultury przeniknęło wiele prądów europejskich, a w ostatnich 

dekadach poezja „poetów nowojorskich”.  

 

 

5. Teoria i praktyka przekładu artystycznego. W swych analizach przekładów akcentuję 

szczególnie kontekst kulturowy, problem barier, jakie w procesie literackiej komunikacji 



stwarza idiomatyczność kultury i języka. Lektura tłumaczeń, ich porównywanie, jest dla mnie 

okazją do prześledzenia odmiennych strategii translatorskich oraz przyjrzenia się temu, jak 

zmienia się znaczenie konkretnego utworu, a także sens twórczości autora, gdy jest on 

poddawany lekturze w kontekście kulturowym innym niż rodzimy  

 

 

AUTORSKIE KSIĄŻKI NAUKOWE 

 

 

Refleksja nad kulturą w twórczości Andrzeja Bobkowskiego. Arkadia i apokalipsa, 

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice–Warszawa 2003, ss. 166. 

 

Obecność innego. Studia o literaturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013, ss. 202. 

 

Pytanie o wspólnotę. W kręgu twórczości Zbigniewa Herberta, Andrzeja Bobkowskiego i 

Mieczysława Jastruna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 

Bielsko-Biała 2013, ss. 356. 

 

 

PUBLIKACJE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ 

 

Więzy tradycji, red. A. Węgrzyniak, M. Kopczyk, „Scriptum”, Bielsko-Biała 2005, ss. 400. 

  

Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. 

Kopczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

Bielsko-Biała 2011, ss. 236. 

 

Czego się boją Polacy [numer monograficzny], red. M. Kopczyk, „Świat i Słowo” 2004, nr 1 

(2), ss. 352. 

 

Dialog. Rozmowa z innym [numer monograficzny], red. M. Kopczyk, R. Pysz, „Świat i 

Słowo”, nr 2, ss. 320. 

 

Światy i słowa [numer monograficzny], red. A.E Banot, M. Kopczyk, „Świat i Słowo”, nr 1, 

ss. 336. 

 

Lista najważniejszych recenzowanych artykułów naukowych odzwierciedlających główne 

zainteresowania badawcze: 

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH (WYBÓR) 

 

„Złudzenie olbrzymich terytoriów”. Obraz nadawcy w listach Andrzeja Bobkowskiego do 

Anieli Mieczysławskiej, „Ruch Literacki” 2011, nr 6, s. 567–582.  

 

 „(Nie)nowy Miłosz” po słoweńsku, „Przekładaniec” 2011, nr 25, s. 308–317. 

 

Kategorija sočutja v esejistiki Zbigniewa Herberta [Kategoria współczucia w eseistyce 

Zbigniewa Herberta], „Slavistična revija” (Słowenia) 2012, nr 1 (styczeń–marzec), s. 29–39.  

 



Srečanje v kronotopu prevoda [Spotkanie w czasoprzestrzeni przekładu] [rec. B. Tokarz, 

Spotkania: Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego, Katowice 2010], „Slavistična revija” 

(Słowenia) 2012, nr 2 (kwiecień–czerwiec), s. 251–256. 

 

Bobkowski i polskie demony, „Teksty Drugie” 2012, nr 4, s. 109–118.  

 

Jaką poezję lubi Katarina Šalamun-Biedrzycka? O antologiach: Srebro i mech / Mah in 

srebro oraz Dotyk ducha / Dotik duha, „Między oryginałem a przekładem” XVIII, 

Dominanta w przekładzie, red. A. Bednarczyk, J. Brzozowski, Księgarnia Akademicka, 

Kraków 2012, s. 237–253. 

 

Radość ponownego spojrzenia. Kategoria powtórzenia w esejach Zbigniewa Herberta, 

„Teksty Drugie” 2013, nr 5, s. 216–233. 

 

„Cały ten konflikt amerykańsko-europejski pachnie zawracaniem głowy”. O Andrzeju 

Bobkowskim i jego dyskusji z Ameryką, „Arkadia” 2001, nr 9/10, s. 159–167. 

 

Tożsamość kosmopolity. O uniwersalizmie Konstantego A. Jeleńskiego i Andrzeja 

Bobkowskiego, „Świat i Słowo” 2004, nr 1, s. 249–264. 

 

Styl wysoki jako źródło obcości przekładu. Uwagi przy okazji tłumaczenia poezji Dane 

Zajca, „Między oryginałem a przekładem”, z. XIV, Wzniosłość i styl wysoki w przekładzie, 

red. J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 145–

158. 

 

Dzieło – dialog – wspólnota. O Zbigniewa Herberta filozofii sztuki (na marginesie jego 

esejów), „Świat i Słowo” 2011, nr 1, s. 197–212. 

 

Między poetami. O korespondencji Herbert–Miłosz, „Studia Slavica”, t. XV, red. J. 

Raclavska, J. Czaplińska, Ostrawa 2011, s. 121–134. 

 

Zbigniewa Herberta miasta prowincjonalne (na marginesie esejów autora), „Świat i Słowo” 

2012, nr 2, s. 205–224.  

 

Ślady obecności. Polskojęzyczny dorobek Katariny Šalamun-Biedrzyckiej, „Świat i Słowo” 

2012, nr 2 [rozszerzona wersja tekstu Katarina Šalamun-Biedrzycka – promotorka slovenske 

književnosti na Poljskem], s. 333–341. 

 

Humor in the Essays by Zbigniew Herbert, „Świat i Słowo” 2013, nr 1, s. 87–99. 

 

Metafory w esejach Zbigniewa Herberta, „The Peculiarity of Man” 2013, nr 17, s. 301–315. 

 

Doświadczenie domu w języku współczesnej poezji śląskiej, w: Nowy Śląsk. Materiały III 

sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego, red. T. Głogowski, M. Kisiel, M. Sporoń, „Forum Sztuk”, Katowice 

1999, s. 89–98 [współautorka: Agnieszka Będkowska]. 

 

Kreacja nadawcy w komunikacji listowej – na przykładzie korespondencji Andrzeja 

Bobkowskiego, w: Jazyková komunikácia v 21. staročí, red. V. Patráš, Fakulta humanitných 

vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy, Banska Bystrzyca 2001, s. 225–234. 

 

„La douce France”, czyli rozprawa z mitem. (Klęska militarna Francji w oczach Andrzeja 

Bobkowskiego), w: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane profesorowi 

Edwardowi Możejce, red. B. Tokarz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002, s. 

131–138. 



 

Czy można opisać obraz? Problem przekładu intersemiotycznego w eseistyce Zbigniewa 

Herberta, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w 

literaturze, red. B. Tokarz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002, s. 152–161. 

 

Marzenia o Arkadii. Kreacje światów idealnych w powieści lat dziewięćdziesiątych, w: 

Literatura polska 1990–2000, t. 2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Wydawnictwo Zielona Sowa, 

Kraków 2002, s. 219–230. 

 

 „Nie przełykam nic rosyjskiego”. O wizerunku Rosji w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, 

w: Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, red. A. de Lazari, R. Bäcker, Ibidem, 

Łódź 2003, s. 175–188. 

 

Vprašanje sodobnega univerzalizma. Nekaj opomb ob branju „Dnevnika” Witolda 

Gombrowicza [Dylematy współczesnego uniwersalizmu. Kilka uwag przy okazji lektury 

Dziennika Witolda Gombrowicza], w: Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske 

integracije, red. V. Mikolič, K. Marc, Založba Annales, Koper 2005, s. 57–66. 

 

Dziennik rozmów. O dialogowym charakterze „Szkiców piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego, 

w: Stabilita a labilita žánrů, red. L. Pavera [i in.], seria: Žánrové metamorfózy 

v středoevropskem kontekxtu, z. II, Verbum, Opawa 2005, s. 165–175. 

 

Mityzacja przestrzeni miasta w utworze Magdaleny Tulli „Sny i kamienie”, w: Przestrzeń w 

języku i w kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, t. 22, red. J. 

Adamowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 111–

122. 

 

Między Polską a Europą. Wizja uniwersalizmu w pisarstwie Witolda Gombrowicza i 

Konstantego A. Jeleńskiego, w: Folia Philologica Macedono-Polonica 6, red. G. Šoklarova-

Ljorovska, Fililoški fakultet „Blaže Koneski”, Skopje, s. 151–168.   

 

Rozmowa z dystansu. Literatura polska w niepodległej Słowenii (Rekonesans), w: Literatura 

polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Wydawnictwo Gnome,  

Katowice 2006, s. 57–66. 

 

Andrzej Bobkowski – uciekinier z historii, w: Poza historią, red. J. Lyszczyna, M. 

Barłowska, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2006, s. 182–191. 

 

Podmiot pisarski esejów Zbigniewa Herberta jako obserwator. Próba ujęcia kognitywnego, 

w: Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. J. Ślósarska, G. Habrajska, Universitas, Kraków 

2006, s. 59–69. 

 

Terra (ki je vedno manj) incognita. O položaju slovenske literature na Poljskem po letu 1991 

[Terra (coraz mniej) incognita. O sytuacji literatury słoweńskiej w Polsce po roku 1991], w: 

Preseganje meje: izdajanje slovenske leposlovne klasike, slovenistični Zagreb, ilirizem, 

slovanske literature in slovenska književnost, slovenistična in primerjalna literarna veda, 

slovenist v razredu, mladinska književnost, red. M. Hladnik, Slavistično društvo Slovenije, 

Lublana 2006, s. 191–196. 

 

Dziennik jako rytuał. Autotematyczny wymiar „Dziennika” Andrzeja Kijowskiego, w: 

Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 

1918, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Fa-art, Katowice 2007, s. 84–94. 

 

Literarni kanon – politika – šola (K razpravi o tem, kaj sodi v šolski literarni kanon na 

Poljskem) [Kanon literacki – polityka – szkoła (wokół dyskusji na temat kształtu szkolnego 



kanonu lektur w Polsce)], w: Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode, seria 

„Obdobja” 25, Metode in zvrsti, red. B. Krakar Vogel, Univerza v Ljubljani, Filozofska 

Fakulteta, Lublana 2008, s. 337–348. 

 

Kanon  i okolice. O postawie apokryficznej w kontekście eseistyki Zbigniewa Herberta, w: 

Žánr – ponorná řeka. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. IV / Gatunek – 

rzeka podziemna. Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim, t. IV, red. L. 

Pavera [i in.], Verbum, Praga 2009, s. 123–134. 

 

Samotność odmieńca („Długi Gerrit” z cyklu „Apokryfy” Zbigniewa Herberta), w: „We 

mnie jest płomień, który myśli” – glosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), red. M. 

Bernacki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

Bielsko-Biała 2009, s. 169–173. 

 

Poza historią. Młoda polska poezja w krytyce słoweńskiej, w: Nowe w poezji najnowszej, 

red. T. Cieślak, K. Pietrych, Księgarnia Akademicka, Łódź 2009, s. 503–512. 

 

„Italia–Śląsk 1937”. O „Sienie” Czesława Miłosza, w: Czytanie Dwudziestolecia II, red. E. 

Hurnik, E. Wróbel, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Częstochowa 2009, s. 57–66. 

 

Tożsamość i miejsce. Śląsk w refleksji księdza Jerzego Szymika, w: Etniczność, tożsamość, 

literatura. Zbiór studiów, red. P. Bukowiec, D. Siwor, Universitas, Kraków 2010, s. 213–

227. 

   

Opisać wspólnotę… Humanistyka w kręgu pytań o istotę „optymalnego związku 

społecznego”, w: Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie 

interdyscyplinarnej, red. M. Kopczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011, s. 7–26. 

 

Literaturoznawstwo i edukacja literacka wobec współczesnych dylematów tożsamościowych. 

Głos w dyskusji, w: Filologie, areál a praxe. Inovativnost v současných filologických 

oborech, cz. I, red. L. Pavera [i in.], Verbum, Praga 2012, s. 115–126. 

 

Katarina Šalamun-Biedrzycka – promotorka slovenske književnosti na poljskem [Katarina 

Šalamun-Biedrzycka – promotorka literatury słoweńskiej w Polsce], w: Slavistika v regijah – 

Koper, red. B. Krakar Vogel, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 

Slavistično društvo Slovenije, Lublana 2012, s. 127–133.   

 

Innowacja w służbie prawdy. O prozie Magdaleny Tulli na marginesie „Włoskich szpilek”, 

w: Filologie, areál a praxe. Inovativnost v současných filologických oborech, cz. II, red. L. 

Pavera [i in.], Verbum, Praga 2012, s. 52–63.  

 

Słowiański dialog z Ameryką w tle. (O tym, jak słoweński poeta Primož Čučnik czyta wiersz 

Marcina Świetlickiego), w: Przekraczanie granic II, red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, 

R. Wojtoń, seria Inovativnost ve vědě a v praxi, cz. IV, Verbum, Praga 2012, s. 39–54. 

 

Petroniusz i chrześcijanie. Problematyka religijna w pismach Andrzeja Bobkowskiego, w: 

Czytanie Bobkowskiego. Studia o twórczości, red. M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2013,  s. 29–66. 

 

Bobkowski i Keyserling, w: Andrzej Bobkowski wielokrotnie, red. K. Ćwikliński, A. S. 

Kowalczyk, M. Urbanowski, Warszawa 2014, s. 295-311. 

 

 

http://bibl.pb.bielsko.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2F0%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=Przekraczanie+granic+II+Krzysztof+Feruga+Agata+Ostrowska-Knapik+Regina+Wojto%F1+


 

 

 

 

Udział w projektach naukowo-badawczych: 

 

Language and identity in the areas of cultural contact in Slovenia and Poland (2004–2005).  

 

Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami (2001–2003).  

 

Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (2012–

2013).  

 

Członkostwo w zespołach redakcyjnych, radach wydawniczych i innych instytucjach 

naukowych:  

 

„Świat i Słowo” (półrocznik naukowy) – redaktor naczelny (od 2015, wcześniej zastępca 

red. naczelnego) 

 

Komisja Historycznoliteracka PAN Prezydium Oddziału PAN w Katowicach, członek 

komisji, okresy kadencji: 2007–2010, 2011–2014. 

 

Redaktor działu w Wydawnictwie Naukowym Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej. 

 

 

Języki, w jakich możliwa jest współpraca:  

 

 polski,  

 angielski,  

 słoweński 

 

 


