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W zredagowanej w jgzyku hiszpaúskim monografii pt. Lo dimensión política de lo
irreal: el componente ideológico en la narrativa fantástica española y catalana (UAM,
2015) [Polityczne wymiary nierealnego: element ideologiczny w hiszpaáskiej i
kataloúskiej prozie fantastycznejl analizujg rolg, jak4 w literaturze fantastycznej pelniq
elementy ideologiczne wywoluj4ce wieloznaczno§é narracji. Zasadniczym celem monografii
jest okre§lenie róZnorodnych relacji zachodz1cych migdzy ideologi4 a fikcj4 w literaturze
fantastycznej. Realizujg go, omawiaj4c utwory literackie opowiadaj4ce o zjawiskach, które w
éwietle dominuj4cego wspólczeénie paradygmatu naukowego uznaje sig za nierzeczywiste.
Drug4, kluczow4 cech4 tego rodzaju prozy jest usytuowanie postaci w kontek§cie,który - za
spraw4 zastosowanych w tekstach mechanizmów narracyjnych - moLe zostaó utoZsamiony
przez czltelnika ze §wiatem rzeczywistym. W tym sensie istota literatury fantastyczrtej
zasadza sig na konfliktowej naturze, jak4 w tek§cie wykazuje element nierzeczywisty przeczqc konwencjonalnej idei rzeczywisto§ci, wywoluje on rozdarcie stanowiqce zasadniczy
element opowiadanej historii; równocze§nie stymuluje on rozwój akcji i okreéla model
odbioru. Takie ujgcie analityczne prowadzi do rozróinienia migdzy, z jednej strony, literatur4
fantasffczn4 d, z drugiej, literack4 cudownoSci4, surrealizmem, realizmem magicznym,
.fantasy i fantastyk4 naukow4 - w nich bowiem konflikt migdzy zjawiskiem nierealnym a
konwencjonalnym pojgciem rzeczywistoéci nie stanowi osi narracji.

Korpus i literatura przedmiotu

Dziewigtnastu pisarzy hiszpaúsko- i katalorískojgzycznych, których teksty tworz4
korpus rozprary, to w opinii wspólczesnych literaturoznawców i autorów antologii czolowi
przedstawiciele prozy fantastycznej. Reprezentuj4 oni kilka istotnych nurtów hiszpariskiej i
kataloáskiej beletrystyki oraz róZnorodne sposoby rozumienia zjawiska literatury i
problematycznego dzialania elementów nierealnych w utworze. Do analizy wybrano teksty
przedstawiaj?ce w szczególno§ci dwa rnotywy: postaó sobowtóra oraz przedmioty o
nieprawdopodobnych wla§ciwo§ciach; w pracy omówiono jednak równie? inne zjawiska
fantastyczne pojawiaj4ce sig w opowiadaniach. Teks§ bgd4ce przedmiotem analizy
opublikowane zostaly na przestrzeni trzech ostatnich stuleci. Najwczeéniejsze powstaty na
przelomie XIX i XX w., czyliw momencie, w którym realizm wchodzi w róZnorakie zwi4zki
zrozwijajqcym sig podówczas modernizmem; ich autorami sq: Emilia Pardo Bazán, Miguel
de Unamuno, Miguel Sawa, Pío Baroja i Luis Valera (w jgzyku hiszpaúskim) oraz Joaquim
Ruyra i Diego Ruiz (w jgzyku kataloriskim). Z okresu wojny domowej (1936-1939) i
frankizmu pochodz4 teksty autorów takich, jak Noel Clarasó i Álvaro Cunqueiro (w j.
hiszpaúskim) oraz Pere Calders, Joan Perucho i Maria Aurélia Capmany (w j. katalorískim), a
z koica czasu dyktatury i okresu przechodzenia do demokracji utwory mlodych,
pocz4tkuj4cych wówczas pisarzy - s4 nimi: Juan José Millás, José María Merino i Cristina
Fernández Cubas (w j. hiszpariskim) oruz Maria Antdnia Oliver i Jaume Fuster (w j.
kataloriskim). Z kolei pokolenie tworzqce juz na pocz1tku xxt wieku reprezentuj4 Albert
Sánchez Piñol (w j. kataloúskim) oraz José María García Hemández (w j. hiszpaúskim).
Przedmiotem rozwaZaít zaprezentowanych w pierwszej czg§ci rozprary staly sig
teorie dotyczqce literatury fantastycznej oraz pojgcia ideologii. W rozdziale po§wigconym
literaturze fantastycznej przedyskutowano rczróZnienia zaproponowane przez Tzvetana
Todorova, gdyL pozostajq one - szczegílnie sformulowana przez niego definicja literatury
fantastycznej, oparta na idei niezdecydowania, jakiego do§wiadcza czytelnik implikowany obowi4zkowym punktem odniesienia w badaniach nad zagadnieniem bgd4cym przedmiotern
pracy. W monografii omówiono równiez koncepcje rozwijaj4ce my§l Todorova, np.
perspektywg Iréne Bessiére, wprowadzaj4c4 do teorii literatury fantastycznej elementy
historii kultury, oraz ujgcia wlqczajqce psychoanalizg i (post)marksizm, zaproponowane
przez Rosemary Jackson czy Joségo B. Monleóna - wzbogacaj4 one schematyczny system
rozróZnieÁ Todorova, wzmacniaj1c fundamenty krylycznego podej§cia do utworów
zawierajqcych elementy fantastyczne. Przedmiotem refleksji stala sig równieZ idea kresu
literatury fantastycznej w ujgciu klasycznym, przeciwstawiona ,,literaturze neoflantastycznej",
tak juk rozumie jq Jaime Alazraki. Przedyskutowano teL znaczenie podej§ó
metodologicznych, które rozumienie literatury fantastycznej l4czq z okreélonym sposobem
recepcji utworów literackich, np. ujgcie Davida Roasa, który strach czy niepokój uwuZa za
element niezbgdny do wytworzenie tzw. ,,efektu thntastycznego" .
W czg§ci po§wigconej pojgciu ideologii omówiono najciekawsze dla przedmiotu
rozprau{y sposoby jego ujmowania - pocz4wszy od zaloileÁ marksistowskich, czgsto
wykorzystywanych przez autorów prac humanistycznych, a2 po nowoczeéniejsze koncepcje
oddalaj4ce sig od tamtej tradycji. W analizie utworów dokonywanej z perspektywy teorii
ideologii wykorzystano pojgcia wypraaowane ptzez lewicowe orientacje ideologiczne (np.
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falszywa Swiadomo§ó, mzeczowienie pracy, klasa dominuj4ca, hegemonia czy Ideologiczne
Aparaty Paástwowe). Stalo sig tak z twagi nato, Le w wielu przypadkach autorzy opowiadari
fantastycznych zostali uksztahowani przez paradygmat mentalny nacechowany tymi
pojgciami. Przegl4d teorii ideologii. jakiego dokonano w pracy, byl za(t niezbgdny zuwagi
na potrzebg odnalezienia metodologii i ujgó naukowych odpowiednich do analizy zlohonych
zjawisk ideologicznych w czasach wspótczesnych. W analizie dziel wchodz4cych w sklad
korpusu wykorzystano przede wszystkim zakohenia wypracowane przez politologa M.
Freedena, m.in.: przypisanie ideologii do grup spolecznych (a nie jedynie do klas);
utozsamienie ideologii zzadaniami, takimi jak legitymizacjawlaüy, integracja, socjalizacja,
symplifikacj a czy zorientowanie na dzialanie; przekonanie, 2e ideologia jest form4 myólenia
politycznego oddaj4c4 (blqdne) postrzeganie i konceptualizacje istniej4cych lub
wyobraZonych §wiatów spolecznych. W monografii wykorzystano zaloíenia ideologii, takich
jak konserwatyzm,liberalizn-r, anarchizm, socializm, nacjonalizm i feminizm, zauwalaj1c, i2
nie stanowi4 one jednolitych konstrukcji, lecz raczej sieó cech róizniqcych sig od siebie
zaleínie od kraju i epoki; znajduje to odbicie w analizie przejawów ideologii w tekstach
literackich.
Osiqenigte wyniki

Monografia ujawnia uwarunkowania ideologiczne róZnych teorii dotycz4cych
literatury fantastycznej, pokazuj4c,2e nie sQ one neutralne. W monografii wskazujg szczeliny
i niespójno§ci pojawiaj4ce sig w logice stosowanej przez wielu teoretyków literatury
fantastycznej - przedstawiaj4 oni przei§cie od paradygmatu starego ladu do paradygmatu
nowoczesnoécijako raptowny ruch zmieniaj4cy mentalno§ó Zachodu. W rozprawie omawiam
sposób, w.jaki elementy ideologii wpisuj4 sig w dzieta literackie, których auforzy postuguj4
sig elementami postrzeganymi przez czylelników jako fantas\rczne; pokazujg w ten sposób,
Ze terminy ,,ideologia" i ,,literatura fantastyczna" s4 kategoriami analitycznymi uZytecznymi
dla nauk humanistycznych. W toku analizy opisujg konkretne fonny v'ryobraíania oraz
abstrahowania zastosowane w utworach fantastycznych, a tak2e relacj e zachodzqce migdzy
tymi ostatnimi a funkcjonowaniem pojgcia ideologii rozumianej w zt'nczeniu
psycholo gic znym, spolecznym, po litycznym,
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ligij nym, itd.

Przeprowadzone badania pokazaly, irc przejawy fantastyczno§ci i ideologii posiadaj4
waanq wspóln4 cechg jqst ni4 dwuznacznoÉé, a nawet wieloznacznoSó. Odbiór tekstów
naznaczonych t4 cech1 .vqimaga ujednoznacznienia owych przejawów. W perspektywie
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ideologicznej ujednoznacznienie to polega na nadawaniu konkretnych znaczei wachlarzowi
politycznych pojEó, podczas gdy w odniesieniu do literatury fantastycznej chodzi o ustalenie
elementu nadprzyrodzonego w literackim obrazie naszej rzeczywistoóci. Interesuj4cym
zjawiskiem jest, w tym kontekécie, zbieiLno§ó wieloznaczno§ci, czyli oscylacja miEdzy
wieloznacznoéci4 wywolanq przez element nadprzyrodzony a wieloznaczno§ciq komponentu
ideologicznego; ich okreólenia dokonaó musi obserwator-odbiorca. Innymi slowy. chc4c
poddaó procesowi interpretacji niejednoznacztTe elementy zwi1zane z ideologicznym
obszarem tekstu, sytuuj4ce go w orbicie jednej lub kilku ideologii, czytelnik musi
zrekonstruowaó to, co w narracjifantastycznej nie zostalo wytlumaczone, i wyobrazió sobie
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to, co jako element fantastyczno§cijest niewytlumaczalne, a co z kolei moZe równiea, mieó
wplyw na rozurnienie aspektów ideologicznych tekstu.
Równolegle jednak zachodzi istotna róLnica migdzy elementem fantastycznym a
elementem ideologicznym w utworach literackich. Je§li pojawiaj4ce siE w nich przejawy
ideologiczno§ci pojmujemy jako elementy rzeczywistoéci czy pewien sposób
podporz4dkowania postaci literackich realnemu §wiatu i nadawania im toZsamo§ci - zgodnie
z ideologicznym efektem tzw. upodmiotowienia Althussera, nadaj4cym osobie status
podmiotu - zatwaLamy, 2e nigdzy ideologi4 a tzw. efektem fantastycznym powstaje
konflikt. Rodzi on w4tpliwoéci do§cz?ce samego statusu czy toísamoéci podmiotu: o ile
popruez interpelacje ideologie nadajq osobom charakter podmiotu, o tyle element
fantastyczny uruchan-ria proces odwrotny; tym samym zaskakuje czytelnika i zmusza go do
poszukiwan ia bar dziej zloLonej interpretacj i.
Estetyczna jako§ó i zloíono§ó omawianych utworów pozwalaj4 na dokonanie
interesuj4cych odczytaú zawartych w nich elementów ideologicznych. I tak, na przyktad, w
monografii pokazano przypadki karykaturalnego obrazowania wierzehnadprzyrodzonych, a
- z drugiej strony - równieí parodiowania naukowe go rygoryzmu. Zatwaaono równieí
tendencjg do apologizowania prozy fantastycznej, którq analizowane utwory przedstawiaj4
jako formg poszukuj4c4 wolno§ci w sposobie my§lenia, promuj4c4 zmiany w mentalnoSci i
zaclrowaniu oraz pigtnuj qcq przemoc wywieranE ptzez zinstytucjonalizowane systemy
religijne i dyskursy nienawi§ci. Korzystajqc z okre§lonych technik naruacyjnych, twórcy
fantastyki k,westionuj4 okreólone zasady oraz wypaczai4 idee i przekonania, które, inaczej
przedstawione, mogtyby okazaó sig solidne i atrakcyjne; stosuj4 przy tyn caly wachlarz
rozwi4zai: od naturalizacji fiadycyjnych wyznan religijnych poprzez pozorny racjonalizrn
pozytywistyczny do metafikcyjnej karnawalizacji destabilizuj4cej epistemologiczne i
ideologiczne postulaty, na których opiera sig odbiór rzeczywistoríci.
Równocze§nie niektóre z analizowanych utworów wskazuj4 na krzywdy lub
niesprawiedliwo§ó polityczn1, których dopuszczajq siQ niepo24dane wersje fzw.

Ideologicznych Aparatów Paústwowych: rz4dy imperialistyczne, totalitarne czy
skorumpowane, Ko§ciól wprowadzajqcy system zakazów czy rodzina przedstawiona jak
ostoja patriarchalizmu. W innych attorzy sygnalizuj4 kwestie narodowe, stosuj4c
perspektywg proekologicznq i L1czqc je z przedstawieniami przejawów zla WobraZaj4cego
kapitalizrn, a czasem z obrazatni przeszlo§,ci wypaczonej przez wladzE rzydz4cq. We
wszystkich tych wyraánie zideologizowanych opowiadaniach fantastyczno§é stata sig
Érodkiem, dzigki któremu autorom udalo sig w subtelny sposób dokonaó odnowienia znaczen,
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szczególno§ci poprzez podanie w wqtpliwo§ó ideologicznych idealizacji wyplywaj¡cych z
historycznie i politycznie usankcjonowanych dyskursów.

l{lp&w¡a¡ys¡yplintqrazlrykqzy§tqni_e_qsi4gnlelyqhwynikóiy
Podejmuj4c zagadnienie analiry ideologicznej, przedstawiona monografia wypelnia
lukg w studiach nad fantastycznoSciq w literaturze. Jej innowacyjno§ó polega na tym, ize nie
traktuje ideologii jako pojgcia, którego znaczenie jest oczywiste. Zaproponowane w
monografii podej§cie analityczne zasadza sig na l<rytycznym i opasm na róZnorodnych,
odpowiednio dobranych teoriach, kompleksowym rozumieniu pojEcia ideologii. Takie
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podej§cie do sposobu rozumienia roli ideologii w prozie fantastycznej nie tylko otwiera nowe

nrozliwoóci badawcze w obszarze literatury fantas§cznej, lecz tak2e tworzy szansQ
odnowienia narzEdzi metodologicznych stosowanych w badaniach nad elementami
ideologicznymi w tekstach naleí4cych do innych gatunków literackich.

5. Omówienie pozostalych osi4gnigé naukowo-badawczych

Monografia La dimensión política de lo irreal powstala w ramach indywidualnego
projektu badawczego pt. ,,El componente ideológico en la literatura fantástica / Element
ideologiczny w literaturze fantastycznej" (2011/01/B11732103615), finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki (NCN, program Opus). Realizowatem go od grudnia 2011 r. do
grudnia 2015 r. (wliczajqc jeden rok przedhienia umowy). Najwa2niejszym osi4gnigciem
projektu jest wspomniana wyíej monografia. Ornówione w niej zagadnienia, czyli relacje
miEdzy ideologi4 a literatur4, nalez1 do glównego nurtu moich badaÁ, którym jest analiza
procesów wpisywania sig elementów ideologicznych w tekst. Analizg tg prowadzilem
równie2 w innych obszarach literaturoznawstwa porównawczego i kulturoznawstwa, badaj4c
tematykg zaangahowania w liferafurze, zwi1zki migdzy fantastycznoSciq i polityk4 oraz
migdzy muzyk4 i ideologi4, zajmtjqc siE krytyk4 przekladu literackiego i problematyk4
tozsamoúci w systemie kulturowym. Rozprawa doktorska, któr4 obronilem w roku 2005,
dotyczyla powojennej kataloriskiej i francuskiej poezji zaangizowanej, a celem
przeprowadzonej analizy staNa sig refleksja nad istot4 afizmu w poezji tego typu,
zilustrowanej przylúadami dwóch twórców francuskich - P. Éluarda i J. Préverta - oraz
dwóch autorów kataloúskich - S. Espriu i M. Martí i Pola. Wypracowawszy wlasny model
opisywania i analizowania poezji zaangaíowanej, porównatem twórczo§ó Espriu z dzielem
Éluarda oraztwórczoéó Marlí i Pola zpoezj4Préverta, traktuj4c fbrmg literack4 jako element,
w któryrn twidacznia sig zwiqzek idei i estetyki. Z przeprowadzonych badari wyci4gn4lem
wniosek, i2 analizy afizmt nie moZna dokonywaó jedynie za ponToc4 sformalizowanego
aparutt krytycznego, czynnikiem wyrózniajqcym poezjg zaangaíowan4 jest bowiem proces
wspóldzialania ideologii w ksztaltowaniu znaczei't.Wizja ideologiczna jest czyntrikiern, który
zapewnia dzielu spoistoóó pozwalaj4c4 dostrzec w utworach postawy zaangaíowania.
Po otrzymaniu stopnia doktora opublikowalem 3S artykulów (w jgzyku kataloúskim,
hiszpaúskim, polskim, angielskirn oraz francuskim). Prezentowalem w nich wyniki
przeprowadzonych badai wpisuj4cych sig we wspomniane powy2ej dzíeüiny. Prace te
zostaty opublikowane w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych, monografiach
zbiorowych oraz aktach pokonf'erencyjnych. W wigkszo§ci tych artykutrów przedmiotem
refleksji stala sig literatura fantastyczna. Do tej grupy naleíy praca ,,Las corrientes de
investigación en teoría de lo fantástico presentes en el hispanismo: estado de la cuestión"
(2013\ zawieruiqca_iedyna w literaturoznawstwie hispanistycznym panorumiczn4 yyizrig teorii
literatury fantastycznej opracowanej w -iezyku hiszpariskim. Równocze§nie zajmowalem sig
analiz1 utworów fantastycznych autorów tworzqcych w jgzykach kataloúskim i hiszpaúskim.
Opublikowalem m.in. artykuty poéwigcone tekstom Joana Perucho: ,,Joan Perucho: Lo
fantástico, la mitificación y el territorio" (2011) fJoan Perucho: fantastycznoéó, mitologizacja
i region] i ,,Trascendencia, inmanencia y ritual: una nueva mirada a las novelas de Joan
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Perucho" [Transcendencja, immanencja i rytual: nowe podej§cie do powieSci Joana Perucho].
Badatem równieZ dzielo dwóch szczególnych postaci literatury kataloúskiej, których teksty
nie by§ wcze§niej w poglgbiony sposób analizowane m.in. z uwagi na ich nietypowo§ó.
Pierwsz4 z nich jest Elvira A. Lewi, pisarka pochodzenia Zydowsko-niemieckiego, która
stattrs wyj4tkowoéci uzyskala z uwagi na wybór jgzyka, w którym tworzy swe powieéci i
opowiadania. W tekstach tych pojawiaj4 sig elementy fantastyczne oraz wptylvy germaáskie,
które analizowalem w pracy: ,,Els motius fantástics en les narracions d'Elvira A. Lewi: E/s
habitants del pis 200 o el trencaclosques de la modernitat" [Motywy fantastyczne w
opowiadaniach Elviry A. Lewi: Els habitants del pis 200 albo lamiglówka nowoczesno§ci]
(2009). Z kolei Noel Clarasó, pisarz kataloriski tworzqcy przede wszystkim w jgzyku
hiszpaúskim, sw4 wyjqtkowoéó zawdzigczafemu,2e tworzyl w okresie, w którym hiszpaúska
literatura fantastyczna niemal nie istniala. W artykule ,,lt4iedo de Noel Clarasó: ¿más allá del

terror, más allá

de lo

fantástico?" lMiedo Noela Clarasó: poza terrorem, poza
fantastyczno§ci4?] (2013) omawiam elementy ideologiczne pojawiaj4ce sig w jego
opowiadaniach fantasty czny ch.

z kolei, stosowalem perspektywg porównawcz4. W arlykule
Joan Perucho: Periferias centrípetas de lo fantástico" [Álvaro
Cunqueiro i Joan Perucho: Od§rodkowe peryfbrie literatury fantastycznej] (2009) konfrontujg
dwóch twórców, galicyjskieg o pisarua Á. Cunqueiro i wspomnianego juz J. Perucho, których
dziela s4 znakomifym przykladem na to, jak transgresja gatunkowa i dwujgzyczno§ó mogQ
staó sig narzgdziem przedstawienia nierealnego. Przeprowadzllem równieL analizg
porównawcz4 utworów dwóch kataloriskich pisarzy - Perucha i Fustera - oraz albaúskiego
twórcy Ismaila Kadare: ,,Narrativa fantástica i política fantasmagórica: Llibre de cavalleries
de Peruclro, El .jardí de les palmeres de Fuster i Spiritus de Kadare" lProza fantastyczna i
polityka fantasmagoryczna: Llibre de cavalleri¿s Perucha, El jardí de les palm¿r¿s Fustera i
Spiritus Kadare] (2007). Natomiast w artykule ,,Calders, Arreola i Anderson Imberl:
L'esperit de I'humor encarnat en el fantástic" [,,Calders, Arreola i Anderson Imbert: Duch
humoru uciele§niony w literaturze fantastycznej"l (2009) omawiam zagadnienia teoretyczne
dotyczqce relacji migdzy humorem a fantastyczno§ci4, wychodz4c z zalohenia, 2e we
wspólczesnej literaturze fantastycznej komizm (ironia, parodia, groteska) pelni rolg
katalizato r a m oZ liwych o dczytan tekstu.
W innych pracach omawialem gatunki i teksty, które, graniczqc z litera1'rx4
fantastyczn4 i zrywaj1c z'mimetycznym realizmem, sytuujq siE w obszarach nowoczesnej
cudownoéci, farfastyki naukowej, nar:racji postapokaliptycznych, bqdZ, tez nawi4zuj4 do
postaci mitycznych. Nale24 do nich: ,,La construcción de la (anti)utopía a través del género y
el espacio nacional: Lloreng Villalonga, M. Aurélia Capmany y M. Antdnia Oliver"
[Konstrukcja (anti)utopri poprzez pleó i przestrzen narodow4: Lloreng Villalonga, M. Aurélia
Capmany i M. Antónia Oliver] (2012) otaz ,,Mecenoscrit del segon origen Manuela de
Pedrolo: echa mitów biblijnych w czasach postapokaliptycznych" (2015). W pracach tych
poddajg analizie utwory literatury kataloúskiej, zastanawiaj4c sig, jakie znaczenie dla
konstrukcji ideologicznej maj4 pojawiajqce sig w nich odniesienia do tradycji literackiej lub
religijnej. Natomiast arlykuly po§wigcone twórczoéci Jaume Fustera - m.in. ,,Lo maravilloso,
lo fantástico y lo ideológico: Jaume Fuster y la inscripción de la reivindicación nacional"
(2006) [Cudowno§ó, fantastyczno§ó i ideologia: Jaume Fuster a inskrypcja aspiracji
W innych

pracach,
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narodowychf oraz ,,Jaume Fuster: la ideologia de la normalitat a través de la meravella
fantástica" [Jaume Fuster: ideologia normalno§ci poprzez cudowno§ó fantastyczna] (2015) stanowi4 pierwsze naukowe omówienia jego utworów eksperymentuj4cych z cudowno§ci4 i
literatur4 fantastycznq. Podobieústw miEdzy powie§ci4 Fustera a dzielem Tolkiena
poszukiwalem z kolei w artykule ,,Lo maravilloso tolkiano en la trilogía mítica de Jaume
Fuster" fCudowno§ó tolkienowska w mitycznej trylogii Jaume Fustera] (2008).
Innym interesuj4cym mnie obszarem badawczym jest krytyka przekladu literackiego.
W wigkszo§ci prac po6wiEconych tej tematyce stosowalem perspektywE analitycznE
powi1zan4 z literutur4 fanfastyczn4 lub gatunkami s4siaduj4cymi. W dwóch artykulach
omawialem decyzle dokonywaneprzezffumaczy utworów zawierajqcych elementynierealne;
pokazalem, w jaki sposób wptywaj4 one na interpretacjg utworu czytanego zgodnie z
okreélonymi cechami gatunkowymi. W ten sposób zanalizowalem opowiadania dwóch
kataloáskich pisarzy: Pere Caldersa (,,Traducció subtil i altres dificultats: Contes de Pere
Calders en anglés, francés i polonés a la llum de la ideologia i la convenció" [Subtelne
thtmaczenie i inne trudno5ci: opowiadania Pere Caldersa po angielsku, francusku i polsku w
§wietle ideologii i konwencji],2007;,,Lengua, literatura y fantasticidad en dos relatos de Pere
Calders" fJgzyk,literatura i fantastyczno§ó w dwóch opowiadaniach Pere Caldersa], 2014)
oraz Jaume Fustera (,,Gdy gatunki koliduiq: Analiza przekladu kataloúskiej trylogii mitycznej
Jaume Fustera na jgzyk hiszpariski", 2013).
Zajmowalem sig równieZ interpretacj4 tekstów i aspektów dáwigkowych w utworach
naleaqcych do wspólczesnej muzyki popularnej, traktuj4c ideologig jako element
determinuj4cy proces tworzenia, konstrukcjg dziela i jego odbiór. Opublikowalem prace
dotycz4ce zagadnienia odbioru gatunków tTTttzycznych w róZnych kontekstach spolecznokulturowych, m.in. analizE polskiej recepcji twórczo§ci najwa2niejszego barda kataloáskiego,
Lluísa Llacha, twórcy muzyki i podstawowych treríci zaprezentowanych w slynnych
,,Murach" Kaczmarskiego -,,Paraules, música i ideologia: Lluís Llach i la seva obra en clau
polonesa" [Slowa, mtzyka i ideologia: LIuís Llach i jego dzieNo w polskim kontek6cie]
(2007); oraz pracg po§wigcon4 walenckiemu bardowi Raimonowi - ,,Entre la ideologia i els
sons: La recepció de les cangons-poema de Raimon a la Polónia comunista" fMigdzy
ideologi4 i dzwigkami: recepcja pieóni-wierszy Raimona w Polsce okresu komunizmu]
(2009). Omawiatem teZ dziela twórców zwi4zanych z rockiem, m.in. w artykulach:
,,Simpatías por el Mal: El discurso persuasivo en «Sympathy for the Devil» de los Rolling
Stones y <<Jesucristo García» de Extremoduro" (2010) (przedruk w jgzyku polskim pt.
,,Perswazja i dyskurs Zlawe wspólczesnej muzyce popularnej na przykJadach Rolling Stones
i Extremodtro", tkazal sig w 2014 r.) oraz,,Visiones del Estado como mito de poder en la
música popular contemporánea española" [Koncepcje paústwa jako mitu wladzy we
wspólczesnej hiszpariskiej muzyce populamej] (2014). W pracach ,,Brzmienie (queerowego)
poí4dania: hiszpaúski pop i granice dominacji" (2006) i ,,Just Popping?: Anti-homophobic
Elements in Spanish and Catalan Contemporary Popular Music" lCzysta fabryka popowa?:
Anty-homofobiczne elementy wspólczesnej muzyki popularnej w jgzyku hiszpaúskim i
kataloúskiml (2006) skupilem sig na kwestiach dofycz4cych ptci lub orientacji seksualnej,
stosuj4c perspektywQ wypracowan4 w ramach gender studies i innych kulturoznawczych
u.iEó.
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Ostatni4 grupg opublikowanych przez mnie prac naukowych

- bardziej zró2nicowan4

stanowi4 artykuly poúwigcone zwiqzkom migdzy jgzykiem, kultur4 a toZsamo§ciq. W
artykule ,,Contra el generolecto: Una lectura crítica desde el constructivismo" fPrzeciwko
genderlect: krytyczna lektura z punktu widzenia konstruktywizma] (2007) omawiam
nieadekwatne uLycie pojgcie genderlect Qgzyka plci), wychodz4c od ujgcia
konstruktywistycznego, inspiruj4cego gender studies. Zkolei w tek§cie ,,Pryzmat rozbitego
lustra: Fragmentaryzacja rynku wydawniczego w jgzyku kataloriskim" (2012) omawiam rolg
jgzyka w produkcji wydawniczej w regionach kataloúskojgzycznych, gdzie toZsamo§ó
narodowa wiqLe sig §ciSle z jgzykiem, którym obywatele posluguj4 sig w Zyciu codziennym
otazw przestrzeni kulturowej i symbolicznej. Innym rodzajem jgzykajest gastronomia - do
tego zagadnienia odnioslem sig w pracy ,,Wspólczesna kataloñska kultura gastronomiczna:
Ferran Adriá i jego kuchnia w kontek§cie historyczno-artystycznym" (2013), w której
omawiatem znaczenie kuchni autorskiej w regionach kataloúskojgzycznych oraz postaó
Ferrana Adriá, kucharza o rnigdzynarodowej slawie. W artykule ,,IJn terrorisme que no va
poder ser: el cas d'El complot dels anell,g" [Terroryzm, którego byó nie moglo: przypadek El
complot dels anellsf (2015) omawiam rolg przejawów innoóci - kulturowej i narodowej - w
ksztahowaniu sig obrazu terroryzmu w ramach wlasnego narodu (w Katalonii). Natomiast w
,,La configuración conceptual de la comunidad nacional en el pensamiento cafaTán
contemporáneo" [Konfiguracja pojgcia wspólnoty narodowej we wspótczesnej myÉli
kataloriskiejl (2012), odnosz4c sig do kataloúskojEzycznej historiografii i eseistyki, dokonujg
przeglqdu politycznych wizji narodu wypracowanych przez wplywowych wspólczesnych
myélicieli kataloáskich.
W ramach dziatalno§ci wydawniczej koordynowalem pracA zespolu redakcyjnego
nronografii zbiorowej pt. Discurso sobre fronteras - .fronteras del di.scurso: estudio,y del
ámbito ibérico e iberoamericanr¡ (2009); zawiera ona 55 artykulów napisanych po
hiszpaúsku i po kataloúsku autorstwa badaczy praculqcych w róZnych krajach Europy,
Ameryki i Azji. Ten spójny i tematycznie wyrazisty tom omawia temat granicy w dyskursie
literackim, eseistycznym i interdyscyplinarnym w obszarze hiszpaÁskirn i
iberoamerykaáskim, przy czym niemal trzeci4 czg§ó ksi4íki stanowi4 artykuly napisane w
jEzyku kataloúskim lub dotycz4ce autorów i zagadnien zwiqzanych z literuturq katalorisk4.
Oznacza to, Le w obszarze §rodkowoeulopejskim jest to jedna z najpowalniejszych prac
zbiorowych, zarówno w zakresie hispanistyki, jak i - w bardziej ograniczonej mierze - w
sferze katalonistyki. Zarnysl wydania ksi4Zki zrodzil sig podczas migdzynarodowej
konferencji naukowej ,,Discurso sobre fronteras - Fronteras del discurso: literatura,
pensamiento y cultura del árnbito ibérico e iberoamericano" zorganizowanej w dniach 22-24
listopada 2007 r. przez komitet, którego bylem czlonkiem (organizatorem konferencji byty
Zal<lad Literatury Hiszpaóskiej i Iberoarnerykaúskiej oraz Pracownia Katalonistyki, w
Instytucie Filologii Romaiskiej UAM).
Bralem równieZ udziaN w pracach zespotu redakcyjnego monografii zbiorowych
,,Literatury mniejsze" Europy romaúskiej (Wyd. Naukowe UAM, 2012) oraz ,,Literafury
mniej,sze" Eu.ropy romaúskie.j 2. Migdzy hi,storiq a mitem (Wyd, Naukowe UAM, 2015).
Pozycje te stanowi4 istotny punkt odniesienia dla czytelników zainteresowanych tematykq
literatur rozwijajqcych siE w warunkach wspótzawodnictwa z wielkimi literaturarni
zaclrodnimi. W tomach omówiono zagadnienia dotyczqce literatury kataloúskiej, literatur
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frankofoúskich (szwajcarskiej, waloúskiej), dialektów wloskich, literatury rumLrriskiej i
galicyjskiej , a takie mniejszo§ci innego typu np. religijnych czy kulturovvych. Razem z dr L.
Sagermann Bustinz4 (UAM) wspólredagowalem równieZ numer monograf,czny czasopisma
Studia Romanica Po,snaniensia pt. ,,Literatura, cine y terrorismo en España e
Hispanoamérica" [Literatura, kino i terroryzm w Hiszpanii i Hispanoameryce] (2015).
Zagadnienia prezentowane w numerze lqczq sig oczywiScie z interesujqc4 mnie problematykq
ideologii w tekstach (literackich i aLrdiowizualnych). W zebranych tu artykulach omówiono
kwestie zwi4zków migdzy sztuk4, przemoc4 i autorskim czy cywilizacyjnym projektern
etycznym, oraz artystyczne przedstawienia problemu terroryzmu. Wigkszoéó tekstów dotyczy
literatury, teatru orazkina kataloáskiego (zostaty one zredagowane w jgzyku kataloáskim).
Pelnilem równie2 funkcjg opiekuna naukowego mgr Matyldy Figlerowicz, która w
ramach programu Diamentowy Grant zrealizowala projekt pt. ,,Do§wiadczenia reZimów XX
wieku na biegunach Europy: przemoc, wstrgt, absurd w literaturze i sztuce Polski i
Hiszpanii". ZostaN on uwieúczony publikacjq monografii naukowej zredagowanej w jgzyku
hiszpaúskirn pt. La memoria en construcción: la experiencia dictatorial franquista y
comunista en las literaturas catalana, española y polaca lPamigó w budowie: doúwiadczenie
dyktatury frankistowskiej i komunistycznej w literaturze kataloriskiej, hiszpaúskiej i polskiej]
(Poznaír, Scientific Publishers OWN, 2015). W trakcie prac prowadzonych nad monografi4
pelnilem funkcjg opiekuna naukowego oÍaz konsultanta filologicznego. Monografia
otrzymala presti2ow4 nagrodE Premi Fundació Mercé Rodoreda 2015. Sprawowalem równieZ

funkcjq opiekuna mgr Belén Moreno Garrido, doktorantki z Universidad Complutense de
Madrid, podczas jej sta2u badawczego w Ins§rtucie Filologii Romaúskiej UAM (9.03.2015e.06.201s).

mi teL rolg recenzenta

zewngtrznego cztercch prac doktorskich
obronionych na kataloriskich uniwersytetach, gdyZtamtejszy system akademicki pozwala,by
w procedurze tej uczestniczyli naukowcy nieposiadajqcy stopnia doktora habilitowanego. W
dwóch przypadkach przygotowa.lem recenzje tzw. ,,doktoratów europejskicl^f' llnforme de
tesis doctoral con Mención Europeaf; byty to oceny prac mgr M. Sales de \a Crtrz, pt. Les
rondalles en les reviste.; publicades a Catalunya durant el segle XIX (pod kierunkiem prof.
Carme Oriol Carazo, Universitat Rovira i Virgili, 2012) oraz mgt L. Villalby Arasy, pt.
Adelaida Ferué i Gomis, .folklorista. Edició, catalogació i estudi del seu corpus rondallístic
(pod kierunkiem prof. Carme Oriol Carazo i prof. Montserrat Palau Vergés, Universitat
Rovira i Virgili, 2014). Trzeci4 recenzj1 zewnqtrzn4 zredagowalem na potrzeby przewodu
doktorskiego mgra X. Pascuala Lópeza pt. Fra,seología española de origen latino y motivo
grecorromano fftod kierunkiem prof. M. Á. Calero Fernández i prof. M. Lipeza L6peza,
Universitat de Lleida, 2012). Bylem równie2 recenzentem i czlonkiem komisji
egzaminacyjnej (15.11.2013) w europejskim przewodzie doktorskim mgr M. Lacuevy
Lorenz, przeprowadzonym na podstawie pracy pt. Elles prenen la paraula. Recuperació
crítica i transmissió a les aules de les escriptores valencianes de postgLtewa: una perspectiva
des de l'educació literitria (pod kierunkiem prof. J. Ballestera Roca, Universitat de Valéncia,

Powierzono

2013).

Po uzyskaniu stopnia doktora (2005) wyglositrem refbraty na 38 konferencjach
naukowych w Polsce i za granic4, m. in. na konferencji V Coloquio Internacional de
Literatura Fantástica "Lo.fitntástico en la literatura hispánica achtal", zotganizowanej w
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A&M International University w Laredo (USA, 2005). Wyglosilem tam referat "Lo
fantástico in-between: De lo estético a lo ideológico". Konferencje zagraniczne, na których
przedstawilem referaty baü vqkNady przed otrzymaniem grantu badawczego NCN lub
Texas

nien-raj4ce zwi4zk:u z projektem odbyty sig we: Francji (Béziers 2006), Niemczech (Tübingen

2006, Bamberg 2008), Wielkiej Brytanii (Liverpool 2006, Lancaster 2006, Londyn 2007,
Londyn 20ll), na Wggrzech (Budapeszt 2006), w Szwecji (Góteborg 2007), Hiszpanii
(Barcelona 2007,León20l2,Barcelona 2015) i we Wloszech (Wenecja 2008). Wyniki badaú
realizowanych w ramach projektu badawczego prezentowalem na 9 konferencjach
naukowych w: Hiszpanii (Barcelona 2012 i 2014 [2 konferencje], León 2014, Yic 2014),
Niemczech (Berlin 2012), Wielkiej Brytanii (Manchester,2013), Szwajcarii (Lozanna2013) i
Polsce (Poznañ 2014). Obrady na tych konferencjach prowadzone byty w jgzyku hiszparískim
(4) i kataloriskim (4), a w jednym przypadku, w jgzyku polskim. WÉród nich znalazty sig:
dwie edycje Visiones de lo fantástico w Barcelonie, X Coloquio Internacional de Literatura
Fantástica: Paisajes góticos w Lozannie oruz I Congreso Internacional Figuraciones de lo
insólito en las literaturas española e hi.spanoatnericana w León - naleZy one do
najwa2niejszych hiszpaiskojEzycznych konferencji naukowych poéwigconych literaturze
fantastycznej, jakie odby§ sig w Europie w okresie trwania projektu. Zorganizowalem
równieZ sympozjum Los límite,s de lo fantástico en la literatura hispánica (Granice
fantastyczno§ci w literaturze w §wiecie hiszpaiskim) - odbylo sig ono w Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (3-7.03.2014), a brali w nim udzial glównie go§cie
zagraniczni. Bytem teL czlonkiem komitetu organizacyjnego migdzynarodowej konferencji
naukowej ,,Literatury mniejsze" Europy romanskiej: Migdzy historiq a mitem na UAM w
Poznaniu (26-28.02.2014). Referaty, jakie wyglosilem, dotyczyly róZnorodnej tematyki, m.in.
ogólnych feoretycznych aspektów fantastycznoéci oruz analizy konkretnych utworów J,
Fustera, J. Perucho, N. Clarasó, M. de Pedrolo, A. Guimerá, M. Sawy, C. Peri Rossi i M. de
Palola.

Wyniki badaÁ zrealizowanych w ramach projektu prezentowalem równieZ podczas
dwóch wyktadów goScinnych, na Uniwersytecie im. L. Eótvósa w Budapeszcie (2012) i na
Universitat Oberta de Catalunya w Barcelonie (2015), oraz w trzech wykladach
wygloszonych w ramach studiów magisterskich na Universitat Rovira i Virgili (2013,2014 i
2015). Za szczególnie cenny efekt realizacji projektu uwaZam moZliwo§ó zakupu l4l pozycji
literatury naukowej niezbgdnej do badari nad fantastyk4 (w jgzykach: hiszpaúskim,

kataloriskim, fiancuskim i angielskim). Pozycje te, niedostgpne do tej pory w bibliotekach
polskich o6rodków akademickich, zostaly wlqczone do zbiorów Wydzialu Neof,rlologii UAM
i stan4 sig przydatnym narzqdziem dla poznaúskich i - szerzej - polskich naukowców
chc4cych prowadzié badania dotycz4ce przedstawieú nierealnego w literaturze i szttce.
W okresie pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pelnilem
równieZ funkcje organizacyjne. Od I grudnia 2013 r. kierujg Pracowni4 Katalonistyki w
Instytucie Filologii Ron-raúskiej. W ramach wspólpracy z innymi o§rodkami akademickimi
wspólorganizowalem dwa wydarzenia naukowe promuj4ce katalonistykg w Polsce. Byty to:
seminarium traduktologiczne ,,Teoria i praktyka przekladu literackiego z jgzyka
kataloúskiego na polski", jakie odbyto sig na Uniwersytecie Jagielloúskim w Krakowie (2123.03.2016), zorganizowane we wspólpracy z tamtejszym lektoratem jEzyka kataloúskiego

oraz ze wsparciem finansowym kataloúskiego Ins§.tutu Ramona Llulla,

oraz
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migdzynarodowe seminarium naukowe Literatura i República; mifes i símbols,
zorganizowane wraz z Grtp de Recerca Iderititats en la Literatura Catalana (GRILC) z
Universitat Rovira i Virgili (UAM Poznan, 7-8.04.2016). Prócz tego bylem b4dZ jestem
czlonkien-r komitetów zagranicznych konferencji W Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (19-21.09.2014, Universitat de Valéncia i
Universitat Politécnica de Valéncia, Hiszpania) oraz Jornades d'Estudi sobre "El Zombí: una
metdfora global per al segle XXI" (7-8.07.2016, Universitat d'Alacant, Hiszpania). Pelnilem
równieí funkcjg czlonka kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Mundu bat,
begirada anitz / Un mundo, muchas miradas (Euskal Hemiko Unibertsitatea, ISSN 18892663). Dzigki badaniom realizowanym w ramach projektu finansowanego przez NCN
zostalem zaproszony do komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego Brumal: Revista de
investigación sobre lo fantástico (ISSN 2014-7910) wydawanego przez Universitat
Autónoma de Barcelona. Jestem tównie? czlonkiem stowarzyszeri naukowych: Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (MiEdzynarodowe Stowarzyszenie Jgzyka i
Literatury Kataloúskiej), od 2000 r.; Associació de Professionals en Llengua i Literatura
Catalanes (Stowarzyszenie Specjalistów w Dziedzinie Jgzyka i Literatury Kataloúskiej) od
2001 r.; Polskie Stowarzyszenie Hispanistów, od 2004 r.; Anglo-Catalan Society
(Stowarzyszenie Angielsko-Kataloáskie), od 2004 r.
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