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Główne zainteresowania badawcze (w formie opisu, w punktach): 

1. Badania statystyczne tekstu:  

Porównywałam reprezentatywną próbę materiału językowego, zaczerpniętego z utworów lirycznych 

K. I. Gałczyńskiego, ze zbliżoną co do wielkości próbą reportażową (odwołując się do badań języka 

prasowego prowadzonych przez Walerego Pisarka) – co pozwoliło na ukazanie interesujących 

zbieżności między językiem poezji Gałczyńskiego a językiem mediów. W celu przeprowadzenia tych 

badań stworzyłam słownik frekwencyjny liryki Gałczyńskiego, obejmujący blisko 80% badanej próby, 

składający się z 31345 wyrazów (uwzględniłam frekwencję od 1333 do 4 użyć wyrazów w tekście), co 

w efekcie dało 1240 wyrazów hasłowych. Korzystam z tego słownika za każdym razem, kiedy 

badania statystyczne tekstu mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych.  

2. Posługiwanie się pojęciem powszechnika semantycznego: 

Zagadnienie dotyczy pól wyrazowych (semantycznych) i słów-kluczy. Za powszechniki semantyczne 

uważam struktury, które nie są właściwością języka konkretnego autora, ale gromadzą wyrazy 

przynależące do poruszanego tematu (przedmiotem moich badań była na przykład antologia polskich 



wierszy poświęconych Fryderykowi Chopinowi - 29 wierszy autorstwa 20 poetów, a powszechnik 

semantyczny odnosił się do muzyki Chopina) względnie takie, które w twórczości jednego autora, w 

różnych dziełach i w różnym okresie aktywności twórczej dotyczą jednego, konkretnego tematu 

(przedmiotem moich badań była na przykład twórczość Czesława Miłosza, a powszechnik 

semantyczny ujmował wizerunek kobiety w różnych okresach jego twórczości). Wyraziście 

sformułowany temat literacki, zwłaszcza jeśli dłużej znajduje się w kulturowym obiegu, gromadzi 

określoną (ale podlegającą pomniejszym fluktuacjom) liczbę takich powszechników, które go 

„obsługują” w potocznych realizacjach. Działają one w oparciu o zasadę obrazowości i skojarzenia, 

gdyż wówczas właściwe im słowa-klucze uruchamiają całe łańcuchy skojarzeniowe, a ponadto wraz z 

innymi słowami-kluczami tworzą „zespoły”, całą siatkę semantycznych oddziaływań, w wyniku 

których słowa wzajemnie się objaśniają i wzmacniają w procesie zintensyfikowanej interferencji 

znaczeń. W swojej książce Imiona róży (2006) udowadniałam, że symbole towarzyszące róży, 

traktowanej tutaj jako słowo-klucz, występują w polu semantycznym róży w sposób 

nieumotywowany, z niepodważalnie większą częstotliwością (2,5 razy częściej) niż w tekście 

kontrolnym, i że objaśnienie tego fenomenu wykracza poza uwarunkowania językowe. 

3. Psychoanaliza w badaniach literackich 

W mojej książce doktorskiej pt. Imiona róży zajęłam się interpretacją motywu róży w kulturze i w 

literaturze. W pracy wykorzystałam metody amplifikacji i eksperymentu asocjacyjnego, narzędzia z 

warsztatu badawczego psychologii analitycznej, a konkretnie psychoanalizy Carla Gustava Junga. 

Antropologiczną egzegezę motywu róży – bazującą na szeroko rozwiniętej amplifikacji, odwołującej 

się do tekstów mitycznych, religijnych i folklorystycznych – dopełniłam analizą utworów literackich. 

Aby udowodnić, że mamy do czynienia z symbolem archetypowym (nie tylko z integralnym 

składnikiem zjawisk kulturowych, ale z czynnikiem obecnym również w indywidualnym 

doświadczeniu człowieka współczesnego i będącym odzwierciedleniem procesów zachodzących w 

obszarze psyche nieświadomej) – na podstawie i w oparciu o metody analityczne Junga – dokonałam 

psychoanalizy cyklu autentycznych marzeń sennych. Z kolei potraktowanie tych snów jako tekstów 

literackich wykazało istotną zbieżność wyobraźni poetyckiej i obrazów wyłanianych przez 

nieświadomość, co potwierdziło zasadność stosowanej praktyki badawczej (użycie metod właściwych 

dla psychoanalizy marzeń sennych w odniesieniu do badań literackich). Potrzeba przeprowadzania 

badań całych sekwencji skojarzeń – w wyniku czego udaje się wyłonić motywy, których wzajemne 

relacje nie poddają się racjonalnej analizie – skłoniła mnie do sięgnięcia po psychologię 

humanistyczną i psychologię transpersonalną Abrahama Maslowa i Stanislava Grofa, spadkobierców 

psychologii analitycznej C.G. Junga. Narzędzia i aparat pojęciowy tych dyscyplin mogą znaleźć 

zastosowanie w badaniach literackich, a w każdym razie – w duchowym rozumieniu kultury jako 

uniwersum symbolicznego – uzupełniają tradycyjny warsztat poetyki opisowej. Analizując dzieła 

literackie, często korzystam z tych narzędzi. 



4. Religioznawcze konteksty literatury 

Kolejnym czynnikiem, kształtującym moje podejście metodologiczne w badaniach tekstu 

literackiego, było zainteresowanie religioznawstwem, podbudowane dwuletnimi studiami 

podyplomowymi z zakresu religioznawstwa na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Religioznawcza perspektywa, wpisując się w coraz wyraźniej dominujący 

paradygmat kulturowy, daje możliwość przeprowadzenia szeregu interesujących analiz literackich. 

Część moich prac na ten temat została opublikowana, w tym książka Śladami mitu, przedstawiająca 

badania dotyczące obecności mitu w strukturze głębokiej tekstu literackiego; większość z nich 

wykorzystuję w ramach zajęć prowadzonych ze studentami (realizując kursy specjalności 

kulturoznawczej, w tym m.in. takie przedmioty, jak teoria kultury, antropologia religii, religioznawcze 

konteksty literatury), a zwłaszcza na seminariach licencjackich i magisterskich, gdzie moi dyplomanci 

traktują antropologię religii jako istotny kontekst interpretacyjny. Mit w strukturze głębokiej tekstu 

odgrywa istotną rolę, gdyż wykracza poza jednostkowe ego i wobec tego nie poddaje się 

psychoanalizie. Badany zostaje układ motywujących się wzajemnie, tych samych (lub podobnych) 

obrazów, używanych przez różnych twórców, w różnych epokach i niezależnie od siebie, dla 

przedstawienia danego zjawiska. W ten sposób niewątpliwie funkcjonuje w kulturze symbol 

archetypowy – wraz z towarzyszącymi mu w jego polu semantycznym symbolami-rekwizytami 

tworzy w tekstach literackich tak zwane przeze mnie powszechniki semantyczne. Interpretacja musi 

jednak uwzględniać nie tylko nieświadome motywowanie takich struktur, ale też ich kulturowe, 

topiczne uwarunkowania. Mit sytuuje się w pobliżu archetypu, jest narracyjnym rozwinięciem 

symbolu archetypowego. Rekonstrukcja mitu w oparciu o analizę powszechnika semantycznego 

prowadzi do wniosku, że pojawia się on w polu asocjacyjnym kodu kulturowego jako pewien zalążek 

struktury, na mniej lub bardziej zaawansowanym poziomie krystalizacji, najczęściej jako coś w 

rodzaju wzoru protosemantycznego, sugerującego narrację mityczną niekompletną i przemieszczoną. 

Takie nieregularne figury semantyczne poddają się analizie przy użyciu niestandardowych narzędzi: 

np. pojęcia synchroniczności (czyli zawieszenia zasady przyczynowości, niestałego, przypadkowego 

związku zjawisk), czy pojęcia numinosum, w odniesieniu do zjawisk sytuujących się poza językiem. 

Zakładam, że istnieje teoretycznie wymierna liczba wzorów protosemantycznych i dopuszczam 

możliwość zinwentaryzowania występujących w tekstach literackich mitycznych metastruktur, gdyż 

archetypy, mając neuropsychologiczne podstawy, muszą występować w określonej liczbie – 

ograniczonej sposobem funkcjonowania mózgu ludzkiego. Z kolei symbole archetypowe, będące 

obrazami, poprzez które przejawia się archetyp, prowadzą do wielości literackich amplifikacji, 

stanowiących o bogactwie i różnorodności literatury. Z pewnością jednak można wskazać grupę 

wzorów protosemantycznych, leżących u podstaw tego bogactwa. W swojej książce podejmuję także 

próbę wpisania mitu w światopogląd ukształtowany przez najnowocześniejsze teorie naukowe, 

porównując pierwotną kosmogonię i religijny model Wszechświata z modelem stworzonym przez 



fizyków przełomu XX i XXI wieku. Między nimi można bowiem zauważyć analogie, pozwalające na 

usytuowanie nowego paradygmatu poznawczego (holistycznego, czy też kulturowego, jak się go 

określa), nadspodziewanie blisko myślenia w kategoriach mitu. A to pozwala zwrócić uwagę na 

aktualność i ponadczasowość mitu rozumianego jako struktura świadomości człowieka 

współczesnego. 

Opublikowałam kilkadziesiąt artykułów. Obecnie pracuję nad książką poświęconą religijnemu 

modelowi świata w literaturze fantastycznej. Jestem także redaktorem (wraz z dr Angeliką Matuszek i 

dr Eweliną Gajewską) 3 numerów pisma „Świat i Słowo” oraz dwóch monografii. Organizowałam 

dwie konferencje: „Zmierzch” w 2013 i „Myślenie religijne wobec wyzwań współczesności” w 2014 

r.  

Najważniejsze książki/monografie naukowe (autorskie i pod redakcją): 

AUTORSKIE KSIĄŻKI NAUKOWE 

 

1. Imiona róży, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2006, ss. 235. 

2. Śladami mitu, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012, ss. 293.  

 

PUBLIKACJE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ 

 

1. Redaktor (wraz z dr Angeliką Matuszek) monograficznego numeru pisma „Świat i Słowo” pt. 

Poszukiwania – interpretacje - glosy [„Świat i Słowo” 2 (13) 2009]. 

2. Redaktor (wraz z dr Angeliką Matuszek i dr Eweliną Gajewską) monograficznego numeru pisma 

„Świat i Słowo” pt. Zmierzch [„Świat i Słowo” 2 (21) 2013]. 

3. Redaktor (wraz z dr Angeliką Matuszek i dr Eweliną Gajewską) monograficznego numeru pisma 

„Świat i Słowo” pt. Myślenie religijne wobec wyzwań współczesności [„Świat i Słowo” 2 (21) 

2013]. 

4. O zmierzchu myśli różne, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014, ss. 278, praca pod 

red. naukową B. Tomalak, A. Matuszek i E. Gajewskiej. 

5. Zmierzch w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014, ss. 244, praca 

pod red. naukową B. Tomalak, A. Matuszek i E. Gajewskiej. 

 

 

 

 

 

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=Bielsko-Bia%B3a+Wydawnictwo+Naukowe+Akademii+Techniczno+-+Humanistycznej+2012+


Lista najważniejszych recenzowanych artykułów naukowych odzwierciedlających główne 

zainteresowania badawcze: 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH 

1. Próba intersemiotycznej interpretacji symbolu w oparciu o pewne aspekty wzajemnych relacji 

między literaturą, psychoanalizą i religią, [w:] „Świat i Słowo” nr 1, 2003, pt. Wobec wartości, 

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, s. 183-205. 

2. Imiona róży: O niektórych funkcjach i znaczeniach motywu róży w literaturze polskiej XIX i XX 

wieku, [w:] Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, red. H. Synowiec, [w:] Prace Naukowe 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, t. 17, s. 30-49. 

3. Książka „mówi” - próba hermeneutycznej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta, [w:] 

Interpretacje i nowa matura, red. A. Opacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, 

s. 99-108. 

4. Kognitywny aspekt metafory reifikacyjnej w poezji K. I. Gałczyńskiego, [w:] „Świat i Słowo”, nr 1 

(2) 2004: Czego boją się Polacy, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. Św. 

Jana Kantego, s. 157-184. 

5. O sadowniku, jego żonie i trzech synach, Janku Kiceczokowym, babce Góralczyczce i o Panu Bogu, 

po świecie Zegadłowiczowskich ballad się przechadzającym - słów kilka, [w:] Więzy tradycji, red. A. 

Węgrzyniak, M. Kopczyk, Bielsko-Biała 2005, s. 199-210. 

6. Nieoczekiwane konteksty poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, [w:] Czytanie 

Dwudziestolecia, red. E. Hurnikowa i A. Wypych Gawrońska, Wydawnictwo im. Stanisława 

Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2005, s. 127-134. 

7. ”Orfeusz i Eurydyka” Cz. Miłosza - inny wymiar, [w:] „Świat i Słowo, nr 1(6) 2006, pt. 

Czytanie Miłosza, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, 

s. 191-214. 

8. Kulturowe konteksty liryki Jana Pawła II, [w:] Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II, red. A. 

Węgrzyniak, ks. L. Łysień, Bielsko-Biała 2006, s. 195-209. 

9. Struktura mitu jako przykład gramatyki narracyjnej w opowiadaniu „Katedra” Jacka Dukaja, [w:] 

Nasz XX wiek : style, tematy, postawy pisarskie, red. A. Opacka i M. Kisiel, Katowice, Wyższa Szkoła 

Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2006, s. 291-303.  



10. Metafora "beskidzka" w "Pastorałkach" Stanisława Goli, [w:] „Świat i Słowo” nr 1 (10) 2008, pt. 

Mała ojczyzna, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, s. 

273-289.  

11. Mit religijny w poezji Zbigniewa Herberta [w:] „Świat i Słowo”: filologia, nauki społeczne, 

filozofia, teologia, nr 2 (13) 2009, pt. Poszukiwania - interpretacje – glosy, Akademia Techniczno-

Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, s. 27-39. 

12. K.I. Gałczyński - badanie języka osobniczego w kontekście składni i słownika, [w:] 

Czytanie Dwudziestolecia II / red. E. Hurnikowa i E. Wróbel, Częstochowa: Wydawnictwo im. 

Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2009, s. 207-218. 

13. Archetypowy wzorzec postaci zbójnika tatrzańskiego, [w:] Dom na pograniczu / Dom na 

pohraničí, red. L. Pavera, Bielsko-Biała 2010, s. 353-374. 

14. Słowa - klucze twórczości poetyckiej poświęconej muzyce Chopina, [w:] Naučni Trudove. 

Filologia / Plovdivski Universitet "Paisii Hilendarskii", Plowdiw 2010, t.48 kn.1A., s. 342-358. 

15. Wspólnotowy aspekt poezji K.I. Gałczyńskiego w kontekście Mickiewiczowskiej frazy „Hej! ramię 

do ramienia!” [w:] Wspólnoty opisane: zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, 

red. M. Kopczyk,: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 

2011, s. 122-133.  

16. Eschatologia w literaturze fantastycznej: prawda mitu i prawda dogmatu, [w:] Istina, mistifikaciâ, 

lža v slavânskite ezici, literaturi i kulturi : sbornik s dokladi ot Desetite nacionalni slavistični četeniâ, 

posveteni na 90-godišinata ot roždenieto na prof. Svetomir Ivančev, Sofiâ, 2011, s. 419-428. 

17. Mit w publicystyce polskiej – na przykładzie „Wściekłego psa” Wojciecha Tochmana, [w:] Esej v 

současných slovanských literaturach / Esej we współczesnych literaturach słowiańskich, red. L. 

Pavera, Praha 2011, s.100-135. 

18. Teatr świata w późnych wierszach Czesława Miłosza, [w:] Zaczytani, red. M. Bernacki, T. Bielak, 

I. Gielata, K. Koziołek, tom prac naukowych na jubileusz Profesor Anny Węgrzyniak, Bielsko-Biała, 

2012, s. 181-195. 

19. Zapoznana epopeja. [w:] LiteRacje – kwartalnik naukowo-artystyczny nr 3 (26) 2012, s. 23-30, 

ISSN 1730-8623. 

20. The cathedral – próba intersemiotycznego przekładu, [w:] Slawianite. Obszestwo. Religia. 

Kultura, jubileen sbornik w czest na 60-godiszninata na prof. dfn Panajot Karagyozov, red. K. 

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=Nauc%7E21ni+Trudove+Filologia+Plovdivski+Universitet+Paisii+Hilendarskii+Bu%B3gari
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=Nauc%7E21ni+Trudove+Filologia+Plovdivski+Universitet+Paisii+Hilendarskii+Bu%B3gari
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=Wsp%F3lnoty+opisane+zjawisko+wsp%F3lnotowo%B6ci+w+perspektywie+interdyscyplinarnej+p
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=Wsp%F3lnoty+opisane+zjawisko+wsp%F3lnotowo%B6ci+w+perspektywie+interdyscyplinarnej+p
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=Wsp%F3lnoty+opisane+zjawisko+wsp%F3lnotowo%B6ci+w+perspektywie+interdyscyplinarnej+p


Bahneva, A. Burova, E. Daradanova i in., Sofia, Uniwersytetsko izdatelstwo „Sw. Kliment 

Ochrydzki” 2012, s. 284–294. 

21. Taniec i bal w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. [w:] Czytanie Dwudziestolecia III, t. I. 

red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana 

Długosza, Częstochowa 2012, s. 121-137, ISBN 978-83-7455-284-4. 

22. Transpersonalna analiza psyche nieświadomej w poezji Czesława Miłosza [w:] „Świat i Słowo” 

1(20), 2013, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, s. 57-78. 

23. Zmierzch antropomorfizmu – na przykładzie literatury fantastycznej, [w:] „Świat i Słowo”, nr 2 

(21) 2013, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, s. 95-106. 

24. Metafora religijna, [w:] The Peculiarity of Man” nr 17, 2013, Toruń-Kielce, s. 275-286. 

25. Religijny model świata w literaturze fantastycznej [w:] „Świat i Słowo” nr 2 (23), 2014, Akademia 

Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, s. 213-229. 

26. „Ten mistycyzm, ta druga strona gór” – opowiadanie Stanisława Lema ‘Upadek’ [w:] J. Pacuła 

red. Góry i wędrowanie. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi, Akademia Techniczno-

Humanistyczna, Bielsko-Biała 2014, s. 61-68. 

27. Powszechniki semantyczne utopii [w:] W. Gorczyca, I. Pospišil red. Problemy utopii i antyutopii w 

literaturach słowiańskich i historii Słowian, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 

2014, s. 41-76. 

28. Zwierzęcy (i roślinny) bohater w micie i w literaturze fantastycznej [Tiere und Pflanzen als 

Darstellungsform des Helden im Mythos und in der Fantasyliteratur] [w:] K. J. Krasoń, B. Haedrich 

red. III. Mit, baśń i legenda w literaturach europejskich [III. Mythos, Märchen und Sage in 

Europäischen Literaturen], Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 99-153. 

29. Bajkoterapeutyczny wymiar „Zwierzoczłekoupiora” Tadeusza Konwickiego [w:] A. Grabowski, 

M. Zaorska red., Naukowe fascynacje bajką, t. 6, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

Olsztyn 2014, s. 308-317. 

30. Mityczne konteksty i podteksty rzeczywistości, [w:] L. Wiśniewska red., Projekt komparatystyki 

mitograficznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 127-166. 

 

Udział w krajowych i zagranicznych projektach naukowo-badawczych: 

- 



Członkostwo w zespołach redakcyjnych, radach wydawniczych i innych instytucjach 

naukowych:  

- członek Komitetu Redakcyjnego pisma naukowego „Świat i Słowo” (od 2003)  

 

Lista wypromowanych doktorantów lub doktoratów w trakcie powstawania (z podaniem 

tematyki dysertacji doktorskich): 

3 prace doktorskie na etapie początkowym: 

1. Percepcja motywów baśniowych w kulturze współczesnej 

2. Bestiariusze literatury fantastycznej 

3. Obraz transcendencji w literaturze fantastycznej 

 

Znajomość języków obcych: 

 język angielski – bierna 

 język rosyjski – bierna 


