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1. Posiadane dyplomy, stopnie i tytuły naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy,
miejsca i roku ich uzyskania
1997 – magister filologii polskiej, na podstawie pracy: "Sędziwoj" J. B. Dziekońskiego
jako książka romantyczna pod kierunkiem prof. H. Krukowskiej, recenzent: dr hab. Anna
Wydrycka, prof, UwB, obrona na Wydziale Humanistycznym UW Filia w Białymstoku;
2009 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy: Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego napisana pod kierunkiem prof.
Marii Kalinowskiej (UMK, UW) – obrona w Toruniu (UMK) 23 czerwca 2009, recenzenci: prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (IBL PAN) i prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (UAM).
2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych
1996–2000 – na stanowisku naukowo-technicznym w Instytucie Filologii Polskiej na
Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego (od 1997 Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku);
od 2000 – na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu w
Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku);
od 2010 – na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych, aktualnie Katedra badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku);
3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311).
a) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy)
Krzysztof Korotkich, Alchemia ducha. Studia i szkice o twórczości Józefa Bogdana
Dziekońskiego, Białystok 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku;
Recenzenci: dr hab. Ewa Nawrocka, prof. UG; dr hab. Włodzimierz L. Próchnicki, prof.
UJ
b) (omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Książka Alchemia ducha. Studia i szkice o twórczości Józefa Bogdana Dziekońskiego jest wynikiem trwającego od wielu lat mojego zainteresowania prozą romantyczną, a
zwłaszcza twórczością Józefa Bogdana Dziekońskiego. Moja praca nad prozą Dziekońskiego rozpoczęła się właściwie od opublikowania w monografii zbiorowej Z problemów
prozy. Powieść inicjacyjna (red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2003) w 2003 roku
artykułu Sędziwoj jako powieść inicjacyjna. Powieści tej poświęciłem kilka szkiców, były
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one drukowane w publikacjach zbiorowych. Zostały włączone do niniejszej monografii
po gruntownym przejrzeniu, zaktualizowaniu i uzupełnieniu. Część książki stanowią zaś
oryginalne, niepublikowane wcześniej studia, są to rozdziały poświęcone opowiadaniom
Siła woli, Pająk oraz Trupia głowa na biesiadzie.
Prezentowane studium wpisuje się w ciąg badań nad twórczością Józefa Bogdana
Dziekońskiego, które za swój główny cel mają rozpoznanie potencjału interpretacyjnego
jego utworów. Proza Dziekońskiego, jak pisał Maciej Szargot, „nie ma w polskim romantyzmie odpowiednika”; i „chociaż nie był literacką gwiazdą pierwszej wielkości” (Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego, Katowice 2004, s. 9), stworzył jedyny w swoim rodzaju, rozpoznawalny i charakterystyczny dla niego język mówienia o
sprawach równie ważnych jak podejmowane przez Mickiewicza czy Słowackiego problemy ojczyzny i historii, wybierając jednak konsekwentną opowieść o człowieku. Człowiek jest najważniejszym tematem twórczości tego romantyka, w centrum uwagi zaś pozostaje zmaganie bohatera z sobą samym i ze światem duchowym – nigdy w pełni rozpoznanym.
Inspiracjami dla moich badań były wyobraźnia tego romantyka, a także paraboliczny
wymiar jego utworów, prowokujący do poszukiwania nowych możliwości interpretacyjnych.
Proza Dziekońskiego właściwie od początku wydawała się niejednoznaczna w ocenie
badaczy, zarówno pod względem jej walorów artystycznych, jak też z powodu kłopotów
z precyzyjnym określeniem ich profilu genologicznego. Zainteresowanie badaczy koncentrowało się przez długi okres prawie wyłącznie na Sędziwoju (Stefan Kawyn, Antoni
Gromadzki, Ewa Owczarz), mniejszym formom prozatorskim poświęcano zaś niewiele
miejsca. Pierwsze obszerne studia na temat reportaży oraz opowiadań tego autora opublikował M. Szargot, proponując ich interpretację z perspektywy kategorii niesamowitości.
Zarysowany przez tego uczonego horyzont interpretacyjny ułatwił kolejnym badaczom
rozpoznanie w twórczości Dziekońskiego treści aktualnych, uniwersalnych, jak chociażby ich aspekt psychologiczny, przekonał, iż jego warsztat pisarski reprezentuje niedoceniony poziom artystyczny, wart bliższego badania. Mimo trwającego zainteresowania
twórczością Dziekońskiego, wydaje się ono niewystarczające, a obraz wyłaniający się z
poszczególnych interpretacji pozostawia poczucie niedosytu. Także ta monografia nie rości pretensji do wypełnienia wszystkich istniejących luki interpretacyjnych, jest jedynie
próbą uzupełnienia części recepcji, ważnej ze względu na możliwość poszerzenia jej o
analizę kilku charakterystycznych dla pisarza, stałych w jego twórczości ogniw wyobraźni, do których należy między innymi alchemia.
Tytułowa alchemia ducha jest w mojej książce rozumiana jako metafora stosowana
przez Dziekońskiego nie tylko w jego powieści, ale także w mniejszych utworach; odnosi
się do życia wewnętrznego bohaterów, opisuje ich problemy duchowe, moralne, wpisane
w niezwykły obraz niesamowitości, przeze mnie rozumianej jako narzędzie dotarcia do
zakrytych sfer egzystencji człowieka. Dziekoński jawi się jako wnikliwy obserwator relacji społecznych, analizuje skrajne zachowania człowieka, interesuje go warstwa psychologiczna i związane z nią zaburzenia, które pisarz wykorzystuje do własnej reinterpretacji
świata. Alchemia to również znak przemiany, w przypadku utworów Dziekońskiego
określającej także, a może przede wszystkim, metamorfozę wewnętrzną bohaterów, co
ma przypominać czytelnikowi konieczność doskonalenia duchowego, przemianę każdego
człowieka. W wybranych, reprezentatywnych dla tematu, utworach próbuję wskazać na
konsekwencję pisarza w kreowaniu właśnie takiej wizji świata, w której warstwa metafizyczna jest nie mniej ważna od realnej, materialnej, a on sam dzięki temu tworzy swego
rodzaju światopogląd, by nie powiedzieć „filozofię antropologiczną”. Aspekt antropologiczny jest przeze mnie podejmowany jako nowa propozycja lektury tych utworów, które
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są poświęcone tajemnicom egzystencjalnym, „niesamowitości” wpisanej w człowieka.
Chciałbym podkreślić uniwersalność podejmowanych przez Dziekońskiego problemów
oraz w jakiejś mierze prekursorski sposób wprowadzania przez niego do literatury zagadnień trudnych i ważnych, które pod maską fantastyczności czy niesamowitości prezentują
się jako wnikliwe studium psychologiczne (ukazuje on problem uzależnień, fobii, chciwości, pychy itp. jako przyczyn zaburzeń psychicznych).
Ważne dla moich badań było odniesienie twórczości Dziekońskiego do tradycji antycznej, zwłaszcza do Biblii, która okazała się częstym – choć stosowanym nie wprost –
kontekstem, a nawet źródłem wyobraźni pisarza. Interesowały mnie oryginalne metody
wprowadzania aluzji biblijnych zwłaszcza do opowiadań Dziekońskiego, świadczące o
wysublimowanym warsztacie literackim (unika on stawiania radykalnych tez na korzyść
subtelnych aluzji, nawiązuje do znanych motywów literackich, przetwarzając je w nowe,
świeże obrazy), świetnie opanowanym przez autora Siły woli.
Podstawową metodą interpretacji było w tej pracy fenomenologiczne ujęcie wyobraźni, ukierunkowane hermeneutycznie. Odwołałem się do głównych tez krytyki tematycznej, pozwalającej odkrywać kolejne, nie zawsze brane pod uwagę oraz nie zawsze w
pełni ujawnione sensy dzieła, zamknięte w formule parabolicznej. Chciałem podkreślić
polifoniczność i polisemantyczność tych dzieł, pozwalających lepiej uzasadnić współistnienie w prozie Dziekońskiego realności i nadprzyrodzoności, sfery onirycznej z jaźnią, a
także ponownie przyjrzeć się obrazom literackim jako oryginalnym, pojemnym znaczeniowo, inspirującym. Niezbędne okazało się również odwołanie do metod interpretacji
tekstu wypracowanych na gruncie hermeneutyki biblijnej, odwołanie do Biblii jako tekstu
źródłowego wobec innych tekstów kultury, podstawowego bodźca poruszającego wyobraźnię pisarza.
W badaniach wykorzystałem również historię motywu (toposu), przy czym do analizy zostały wybrane te motywy, które pozostają w ścisłej zależności z treścią, symboliką,
formami obrazowania „alchemicznego”. Do najważniejszych motywów (tematów), obecnych zarówno w Sędziwoju jak też w opowiadaniach, zaliczyłem motyw: podróży (wędrówka), walki (zmaganie z wrogiem lub chorobą), cmentarza, grobu, ruiny, nieznajomego (sobowtór, diabeł), pożądania (złota lub sił nadprzyrodzonych), uzależnienia, śmierci i
prób jej przezwyciężenia (nieśmiertelność), wiedzy (zdobywanie jej, inicjacja), czarów
(magia), samotności, nieszczęśliwej miłości, muzyki, malarstwa, ducha i duchowości
(sfera psychiczna i nadprzyrodzona), nudy, pamięci, przeszłości, bramy i progu (przejście), ucieczki, filozofii i nauk Wschodu, natury, uzdrawiania (magnetyzm), tracenia,
księgi oraz przemiany i oczywiście złota (także pieniędzy). Przedmiotem zainteresowania
w mojej książce jest także symbolika, którą pisarz posługuje się wyjątkowo często, by
wymienić w tym miejscu: ogień, kamień, droga, słowo, niebo, piorun. Można dostrzec
szczególną skłonność pisarza do wybierania wyrazistych, mocnych akcentów w kreowaniu literackiego świata. Krajobraz wypełniony takimi motywami, wątkami opisuje nie
tylko świat, ale przede wszystkim odnosi się do bohaterów, ukazując ich uwikłanie w zagadkę egzystencjalną.
Twórczość Dziekońskiego podporządkowana jest paradygmatowi antropologicznemu, pisarz upomina się o człowieka wpisanego w wartości mające swoje źródło w Biblii, filozofii humanistycznej, wreszcie w idee fundamentalne, w dobro, prawdę i piękno.
Jednocześnie demaskuje rzeczywisty stan, aktualną kondycję duchową i moralną człowieka, ale też szereg anomalii związanych z jego zdrowiem, projektując w ten sposób obraz ludzkości dotkniętej chorobą o nieznanej etiologii. Pisarz sugeruje remedium, uleczenie człowieka i ludzkości poprzez przywrócenie harmonii ciała i duszy, co jest możliwe
tylko wtedy, jeśli przypomni on sobie powody utracenia raju i określi Eden jako kierunek
swej ziemskiej wędrówki.
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Zasadniczą część prezentowanej książki stanowią rozdziały, w których próbuję
bliżej przyjrzeć się tej parabolicznej strukturze wybranych utworów, ze szczególnym
uwzględnieniem owych wspólnych, wiodących w twórczości Dziekońskiego motywów.
Drugi rozdział, najobszerniejszy z przyczyn oczywistych, poświęcony został jedynej powieści Dziekońskiego: Sędziwoj. Romantyczne marzenia o nowym człowieku. Głównym
tematem tej części pracy jest bohater poszukujący spełnienia w zaspokojeniu potrzeb intelektualnych, materialnych, zmagający się z siłami nadprzyrodzonymi. Pisarz rekonstruuje mit o pierwszym człowieku, który chcąc dorównać Bogu wiedzą, traci wszystko, co
posiada, wraz z własną tożsamością, zaprzecza, że jest dzieckiem Stwórcy. Dziekoński
odwołuje się do treści biblijnych, włączając w nie liczne odniesienia do literatury, filozofii, teologii oraz mitologii, ukazując obraz niewygasłej potrzeby powrotu człowieka do
Edenu, Arkadii, do Natury.
Trzeci rozdział Archeologia ducha. O „Duchu jaskini” jest interpretacją opowiadania, w którym bohaterowie doświadczają przemiany wewnętrznej, zatrzymując się w
trakcie podróży przy zniszczonych grobach i wkraczając do jaskini. Paraboliczny charakter utworu pozwala na śledzenie w wyobraźni Dziekońskiego wpływów filozofii neoplatońskiej, uzupełniającej refleksję pisarza nad być może autentycznym wydarzeniem (znane są liczne opisy podróży pisarza po kraju, tu chodzi o okolice Buska Zdroju).
W czwartym rozdziale Niewola ducha. O „Sile woli” znalazła się interpretacja
opowiadania o bohaterach uwikłanych w działanie mocy nadprzyrodzonych, w co sami
wierzą, tracąc jednocześnie całkowicie kontrolę nad własnym życiem. Nie można w tym
przypadku raczej mówić o dydaktycznej formie utworu, to jednak pisarz ukazał subtelną
strukturę zagrożeń czyhających na człowieka w nieodpowiedzialnie używanym języku
(moc słowa), w żądzach, wreszcie w oddanie własnej woli we władanie innego człowieka
lub innych sił, co w opowiadaniu może być metaforą oddania duszy we władanie zła. O
ile w Duchu jaskini bohaterowie doświadczając głębokiego przeżycia, mają szansę na
przemianę, o tyle w Sile woli pisarz ukazuje konsekwencje braku woli takiej przemiany.
Piąty rozdział Uciec od siebie. O „Pająku” i „Trupiej głowie na biesiadzie” został zaplanowany jako próba lektury intertekstualnej dwóch utworów Dziekońskiego, pozornie zresztą odmiennych genologicznie. Zbieżne okazują się natomiast nie tylko perypetie bohaterów obu opowiadań, ile środki użyte przez pisarza do wyrażenia zawiłości
życiowych, źródeł ich tragedii; w obu dziełach niezwykłą rolę pełnią literackie aluzje do
tematów biblijnych, m.in. do wieży Babel, ale też do utworów muzycznych (Mozart, Bellini) czy do arcydzieł literackich, do których z pewnością należał według Dziekońskiego
Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor ukazuje proces tracenia przez bohaterów wszystkiego,
co jest dla nich najcenniejsze: języka, szczęścia oraz nadziei. Dramat bohaterów Dziekoński ukazany został jako doświadczenie ilustrujące losy ludzkości; człowiek w tej rzeczywistości niezmiennie, od początku świata, odkrywa swoją tęsknotę za utraconym rajem, który dla współczesnego człowieka może oznaczać utracenie języka, zaprzepaszczenie umiejętności porozumienia z bliźnim oraz zanik nadziei. Utrata tej ostatniej okazuje
się – iście dantejską – bramą piekła.
Szósty rozdział jest swego rodzaju syntezą wyobraźni Dziekońskiego oglądanej z
perspektywy zainteresowania pisarza Biblią, religią, chrześcijaństwem. Po raz zostaje
pierwszy przywołane w kontekście jego twórczości literackiej tłumaczenie Chrystusa w
obliczu dziejów... de Lorguesa, pod którego niewątpliwym wpływem był autor Sędziwoja.
Są to właściwie prolegomena do problemu, który wymaga osobnych studiów, w tej
książce jedynie pełniące rolę argumentu, wskazującego na wagę tej części aktywności
Dziekońskiego, do której należy jego translatoryka – niestety, wciąż niedostatecznie odczytana.
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Mam nadzieję, że książka ta przywróci dyskusję na temat twórczości Dziekońskiego, pisarza godnego odpomiętywania, ciągłego doczytywania, wyprowadzania go z
kręgu literackiej drugorzędności. Czułbym satysfakcję, gdyby próba przybliżenia tych
utworów w prezentowanych interpretacjach zdołała przekonać kolejne grona czytelników
do prozy Dziekońskiego jako szczególnego zjawiska w romantyzmie krajowym.
4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych)
Przedmiotem moich zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań jest wyobraźnia literacka, a także jej przemiany na przestrzeni XIX i XX wieku. Paradygmat romantycznej wyobraźni postrzegam jako stały element literatury tworzonej przez wielu pisarzy
aż po współczesność, dlatego w moich pracach literatura XX i XXI wieku zajmuje równie ważne miejsce. Poprzednie książki poświęciłem analizie fenomenu wyobraźni zdominowanej przez tematy apokaliptyczne i tanatyczne, należące do ważniejszych problemów romantyzmu. Rozpatrywałem je w kontekście estetycznym, filozoficznym i religijnym.
a) W 2011 roku opublikowałem książkę Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – symbole, której podstawą była rozprawa doktorska, na potrzeby
tej monografii rozwinięta, uzupełniona o najnowszą literaturę przedmiotu, uwzględniająca uwagi i sugestie recenzentów. Apokaliptyczność w dziełach Słowackiego służy reinterpretacji elementów wielkich chrześcijańskich narracji o zbawieniu (soteriologia) i rzeczach ostatecznych (eschatologia), jest głęboką, poetycką wariacją na te tematy, przy
czym, co starałem się pokazać, Słowacki częściej pokazuje światy atroficzne, rozbite,
które tęsknią do soteriologii i eschatologii, marzą o scaleniu przez jakiś nadrzędny porządek, zasadę, ale jej nie znają i poznać nie mogą. Rzadziej kreuje światy zbawczo spełnione, po prostu zbawione, osiągające pełnię istnienia w jakiejś wyobrażonej Nowej Jeruzalem. W centrum refleksji postawiłem pytanie o istotę zła, a nade wszystko problem istnienia Boga w świecie ogarniętym przez zło oraz Jego relacji ze światem. W monografii
skupiłem się na wybranych utworach poety: Żmija, Balladyna, Sen srebrny Salomei, Beniowski, Lilla Weneda, Genezis z Ducha, Pan Tadeusz. Szukałem w nich reprezentatywnego w całej twórczości pisarza skomplikowanego znaczeniowo obrazu, który ze względu na imaginatywny charakter nazwałem fantazmatem, wyrażający pragnienie odsłonięcie ostatecznego fundamentu rzeczywistości.
b) Książka Ścieżki wyobraźni. O wrażliwości i estetyce w literaturze XIX wieku, opublikowana w 2017 r. jest propozycją nowej lektury takich arcydzieł literackich, jak Maria
Antoniego Malczewskiego czy Straże nocne Bonawentury, ale też mniej znanych utworów Zygmunta Krasińskiego (Poeta) czy Cypriana Norwida (Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy), Seweryna Goszczyńskiego (Noc w Zofiófce), a także tekstów romantyków pozostających poza kanonem wielkości (Ignacy Pietraszewski). Można
w nich odnaleźć wspólne dążenie do zgłębiania sensu ludzkiej egzystencji, do poznania
prawdy o celu ludzkiej wędrówki ku niejasnemu kresowi. Wspólną dla omawianych pisarzy siłą okazuje się wyobraźnia – zdolna do wyrażania bólu istnienia i znalezienia remedium na tę chorobę. Kluczem do zrozumienia wyobraźni literackiej stały się tematy,
symbole, motywy, wątki, które mogłyby prowadzić do kolejnych znaczeń utworu, do
rozpoznania warstw pozornie błahych, niekoniecznie znajdujących zainteresowanie dotychczasowych czytelników. Tematem dominującym interpretowanych utworów są problemy związane ze sztuką, estetyką, religią, historią oraz filozofią egzystencji. Istotą le ktury dzieła literackiego w przedstawionej pracy było rozpoznawanie znaczeń takich detali
i wątków, jak: światło, kolor, podróż czy taniec. Motywami przewodnimi są: śmierć ro5

zumiana jako próba przemiany człowieka w byt duchowy, samotność bohatera w świecie
chylącym się ku zagładzie, pytanie o Boga oraz o utracony raj, a także „apokalipsa” jako
oczekiwanie na nadejście innego porządku świata, takiego, w którym Bóg nie będzie już
tajemniczym i przerażającym bytem. Poszukiwanie ocalenia przed nicością jest motywem łączącym teksty składające się na całość zebranych tu studiów. Jeśli ocalenia nie
można szukać na zewnątrz, bo stamtąd nadchodzi pełna ironii apokalipsa, to jedyną pewną przestrzenią okazać się może wnętrze, królestwo ducha i wyobraźni – również tej, która w akcie twórczym wydobywa na zewnątrz obraz upragnionego ocalenia.
c) Spośród prac opublikowanych po doktoracie w monografiach zbiorowych oraz w czasopismach do najważniejszych zaliczam rozprawy poświęcone twórczości polskich romantyków, ale także szkice o poezji współczesnej, w której poszukuję owego uniwersalnego modelu wyobraźni romantycznej. Dominuje w nich problematyka metafizyczna, tanatyczna, nihilistyczna, religijna, apokaliptyczna (Słowackiego pojedynki z Bogiem, w:
Debaty Artes Liberales, pod red. M. Kalinowskiej i J. Kieniewicza, t. V, Warszawa 2012;
U progu apokalipsy. O kilku problemach z Bogiem w „Strażach nocnych” Bonawentury,
pod red. K. Kopani, Warszawa 2012; Biblia w twórczości J. B. Dziekońskiego, w: Biblia
w literaturze polskiej. Romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska, pod red. E. Jakiela i J.
Mosakowskiego, Gdańsk 2013; Problemy z Bożym Narodzeniem w „Złotej Czaszce” Juliusza Słowackiego”, w: „Biblia w dramacie”, pod red. E. Jakiela, Gdańsk 2018; Problemy z Bożym Narodzeniem w „Złotej Czaszce” Juliusza Słowackiego”, w: „Biblia w
dramacie”, pod red. E. Jakiela, Gdańsk 2018; Rozum – wiara – objawienie. O „Stokrótkach” i „Chmurach” J. Słowackiego, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów
słowiańskich, Białystok 2018; Nerwy wiary Norwida, w: Odonovianum 2016-2017. Język, kultura i literatura w 1050 rocznicę chrztu Polski, red. J. Krzysztoforska-Doschek,
Odonów – Wiedeń 2019) ale też zagadnieniom estetycznym czy motywom (toposom) (O
idei sztuki w „Strażach nocnych” Klingemanna, w: Stolice i prowincje kultury. Księga
Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego,
M. Skrzypczyka i M. Stanisza, Warszawa 2012; Czy romantycy nie lubili dzieci?, „Bibliotekarz Podlaski” 2018/2).
d) Prowadzę badania nad kontynuacją tematów apokaliptycznych i tanatycznych w wyobraźni poetyckiej współczesnych poetów, podejmujących zagadnienia jak się okazuje
uniwersalne i ponadczasowe. W kręgu moich zainteresowań znalazła się twórczość pisarzy szukających nowych form wyrazu dla problemów z tego właśnie obszaru, poświęciłem im następujące rozprawy: „Umieram niechętnie”. O śmierci w poezji Ewy Lipskiej,
w: „Wiener Slavistiches Jahrbuch” pod red. A. Woldana, Wiedeń 2011; Wyobrażenia
śmierci w poezji E. Lipskiej, w: Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi, pod red. Z. Rudnickiego, Poznań 2012; Wielki Testament. O wyobraźni apokryficznej Edwarda Stachury,
w: W kręgu apokryfów, pod red. E. Jakiela, Gdańsk 2015; W Białymstoku: Über ein wenig populäres Gedicht von Agnieszka Osiecka, w: Slawische Popkultur, Herausgegebenvon J. Doschek und S. Simonek, Wien 2015; Sen poety, w: Bibliotheca mundi. Studia
bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok
2016; Od pisma ptasiego do Pisma świętego. O poezji Katarzyny Citko, w: Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016, red. naukowa W. Kass i J. Ławski, Białystok
– Pranie 2018.
e) Już w czasach studenckich rozpocząłe współpracę z Zespołem prof. Haliny Krukowskiej, kontynuowaną pod kierunkiem prof. zw. Jarosława Ławskiego. Byłem współorganizatorem konferencji naukowych:
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa Piękno Słowackiego, Białystok 6-9 maja
2009 r. – współorganizator, sekretarz Komitetu Organizacyjnego;
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• Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza – Wschód – Kresy a idee Europy – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Białystok 13-14 maja 2011;
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stefan Żeromski i tradycje inteligencji Polskiej. Idee – Estetyka – Język – sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Białystok – Konstancin 30 maja – 2 czerwca 2011 r.;
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Julian Tuwim. Tradycja – Recepcje – Perspektywy badawcze, 17-18 czerwca 2013;
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Słowozofia”, Białystok 27 maja 2015;
• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe
narodów słowiańskich. Język, literatura, kultura, historia – współorganizator, 14-15
maja 2015;
• Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa W 200. rocznicę debiutu poetyckiego Adama Mickiewicza: 1818-2018. Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków.
Tradycje – Strategie – Idee – Język, Białystok 9-10 listopada 2018 – sekretarz.
W ostatnich latach uczestniczyłem w konferencjach krajowych i międzynarodowych:
• Umieram niechętnie. Śmierć w poezji Ewy Lipskiej, Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Ewa Lipska, Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der
Wissenchaften, Wiedeń 12 października 2010;
• U progu apokalipsy. O „Strażach nocnych” Klingemanna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej,
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 13-15 stycznia 2011;
• Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia?, z cyklu: „Zapomniany” język romantyzmu?, 12 maja 2012, Artes Liberales UW: Słowackiego pojedynki z Bogiem.
• Nie-popularna Osiecka. O problemach poezji uwikłanej w sławę: Międzynarodowa
Konferencja Naukowa: Polnische Popkultur / Slawische Popkultur, Polnische Akademie der Wissenschaften, Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 10-12 kwietnia 2013.
• Koncepcja wolności w poezji Anny Achmatowej i Josifa Brodskiego, Беларусkaруска-польское супастауляльнае мовазнауства, літаратуразнауства,
културалогія, Witebsk 14-16 listopada 2013;
• Rozum, wiara, objawienie. O dwóch wierszach Juliusza Słowackiego, Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, 17-18 maja 2018, Supraśl;
• Południowa Ukraina i Morze Czarne w prozie Zenona Fisza, Polacy w Odessie i na
ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia - Dziedzictwo - Współistnienie wielokulturowej przestrzeni miasta, 10-11 września 2018, Odessa, Ukraina;
• Die Symbolik der romantischen Phönixe, Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Tiere in Schrift und Sprache, 17 października 2018, Wiedeń: Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński, Austria;
• Zmysły w „Balladach i romansach” A. Mickiewicza, Jubileuszowa Międzynarodowa
Konferencja Naukowa w 200. rocznicę debiutu poetyckiego Adama Mickiewicza:
1818-2018. Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Tradycje – Strategie – Idee –
Język, 9-10 listopada 2018, Białystok.
Współredagowałem również i przygotowałem edytorsko monografie naukowe, wpisujące się w ścisły krąg moich zainteresowań naukowych:
• Noc. Symbol - temat – metafora. Wokół „Straży Nocnych” Bonawentury, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko, t. I, Wokół "Straży nocnych" Bonawentury, Białystok
2011;
• Noc. Symbol - temat - metafora, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko, t. II, Noce
niemieckie, noce polskie, Białystok 2012;
• Piękno Słowackiego. Studia o wyobraźni i poezji, red. J. Ławski, A. Janicka, K. Ko7

rotkich, Białystok 2012;
• Przełomy, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. J. Janickiej, K. Korotkicha i
J. Ławskiego Białystok 2012;
• Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria III, Język – Literatura – Kultura – Historia, t. I, Chrześcijaństwo w literaturze i języku, pod red. Z. Abramowicz i K. Korotkicha, Białystok 2016;
• Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria III, Język – Literatura – Kultura – Historia, t. II, Chrześcijaństwo kulturze, sztuce i historii, pod red. Z.
Abramowicz i K. Korotkicha, Białystok 2016;
• Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, red. K. Andruczyk, E. Gorlewska, K. Korotkich, Białystok 2017;
• Logos. Filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, red. K. Andruczyk, E. Gorlewska, K. Korotkich, Białystok 2017.
Jestem członkiem Redakcji Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”, Rady
Redakcyjnej Naukowej Serii Wydawniczej Colloquia Orientalia Bialostocensia, Rady
Redakcyjnej Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy / Pogranicza”. Wraz z J. Ławskim
założyłem i wspólnie redaguję Serię Naukowo-Literacką „Prelekcje Mistrzów” Wydziału
Filologicznego UwB.
Przygotowałem i opracowałem poprzedzając wstępem naukowym edycję utworów
współczesnych (opublikowanych w Białostockiej Kolekcji Filologicznej, serii powołanej
przeze mnie wspólnie ze studentami specjalności edytorskiej filologii polskiej, na którym
to kierunku prowadzę od lat zajęcia laboratoryjne):
• Włodzimierz Szturc, trauma. dramaty, oprac. i wstęp K. Korotkich, Białystok 2015;
• Anna Markowa, śmierć, oprac. i wstęp K. Korotkich, Białystok 2016. Powieść A.
Markowej została przeze mnie przygotowana do druku jako dzieło pośmiertne pisarki.
f) Dzięki otrzymanemu w 2004 roku stypendium Herdera (Herder-Preis-Stipendium) na
Uniwersytecie Wiedeńskim, nawiązałem międzynarodową współpracę naukową z
pracownikami wiedeńskiej slawistyki, która zaowocowała współpracą w zakresie
wspólnych konferencji, publikacji, tam także w 2018 roku przebywałem na stażu naukowym. Współpracowałem w zespołach realizujących granty naukowe:
- MEiNS nr 1 H01C 053 30 – Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty
europejskie przy OBTA UW, pod kierownictwem prof. Marii Kalinowskiej;
- Przekształcenia antycznych tematów, mitów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu – grant KBN nr 5 H01C 034 21 przy OBTA UW, pod kierownictwem prof. Marii Kalinowskiej, wykonawca, autor rozdziału;
- Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej
literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w XII
tomach, NPRH-222, 2018, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, wykonawca,
redaktor i autor wstępów do trzech tomów serii: Zenon Fisz, Edward Żeligowski, Anna Mostowska
g) Od lat staram się aktywnie popularyzować naukę zarówno na Uniwersytecie, jak też w
środowisku młodzieży szkolnej. Wygłosiłem wiele wykładów na zaproszenie szkół
średnich w Białymstoku i w województwie, a także w cyklu „Środy Literackie” organ izowanym przez Książnicę Podlaską, w Klubie Inteligencji Katolickiej, a także za granicą (Polska poezja patriotyczna w XIX wieku, wykład w Domu Polskim w Iwieńcu na
Białorusi z okazji Dnia Kultury Polskiej, 2.10.2010; Przemiany obrazu świata i człowieka w poezji B. Leśmiana, wykład dla studentów slawistyki na Uniwersität Wien, 14
maja 2012). Współpracowałem z teatrami lokalnymi i krajowymi, m. in. przy projekcie
Słowacki: dramaty wszystkie, w tym: współpraca z reżyserką Anną Augustynowicz z
Teatru Współczesnego w Szczecinie w przygotowaniach do spektaklu-lektury Lilli We8

nedy, 2-4 października 2009; wygłosiłem wykład Lilla Weneda Juliusza Słowackiego
jako dramat współczesny wprowadzający do spektaklu z udziałem aktorów Teatru
Współczesnego ze Szczecina w reż. Anny Augustynowicz, na Scenie Klasycznej PWST
w Krakowie, 7 października 2009 oraz w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w
Warszawie, 8 października 2009. Wraz z Akademią Teatralną w Białymstoku oraz
AICT (Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych)
przygotowałem warsztaty krytyki teatralnej dla studentów Wydziału Filologicznego
(2016 i 2017), zakończone publikacją najlepszych recenzji teatralnych w fachowych
czasopismach. Wraz ze studentami założyłem w 2013 roku naukowo-literackie Pismo
Studentów Wydziału Filologicznego „Próby”, dotychczas ukazały się 4 numery monograficzne. W latach 2013-2016 Koło Naukowe pod moją opieką włączyło się w organ izację ze studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 Ogólnopolskich
Konferencji Studentek i Studentów kulturoznawstwa. Od 2006 roku współpracuję ze
białostockim oddziałem Wspólnoty Polskiej przygotowując uczniów z Białorusi, Litwy,
Łotwy i Estonii do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.
Ponadto uczestniczę w pracach kapituły regionalnych i ogólnopolskich konkursów oraz
nagród literackich jako:
• członek Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego
(Civitas Christiana) – od 2009 do 2011;
• założyciel i przewodniczący Kapituły Konkursu Literackiego im. Anny Markowej –
od 2014;
• przewodniczący Kapituły Konkursu Muzycznego i Literackiego „Debiuty” pamięci
Wiesława Szymańskiego (Polskie Radio Białystok) – od 2014 do 2017;
• przewodniczący Kapituły Konkursu Literackiego o Srebrne Pióro im. W. Szymańskiego (Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku) – od 2014;
• członek Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława
Kazaneckiego – od 2019.
Z inicjatywy studentów w 2011 roku powołałem Studenckie Koło Naukowe „Klub
Humanistów”, którego jestem opiekunem. Klub realizuje wiele poważnych zadań naukowych, takich jak konferencje, warsztaty i konkursy literackie, warsztaty i konkursy
recytatorskie. W przestrzeni regionu do rozpoznawalnych konkursów należą kierowane
do uczniów i studentów: Konkurs Recytatorski im. Poetów Polskich (od 2013) oraz
Konkurs Literacki im. Anny Markowej (od 2014). Wraz z kołem naukowym zorganizowałem cykl spotkań z poetami z kraju i z zagranicy „Między słowami”. Na wniosek
studentów oraz absolwentów kierunku filologia polska założyłem w roku 2013 stowarzyszenie Schola Humana, którego jestem prezesem.
h) W latach 2012-2016 byłem zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UwB; od
roku 2008 jestem członkiem Rady Naukowej IFP; od 2012 roku jestem członkiem
Senatu UwB; na wniosek rektora UwB byłem członkiem Rektorskiej Komisji ds.
Promocji (2013-2016) oraz Zespołu ds. Przygotowania Misji i Strategii Rozwoju
Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2014-2024.
i) Jako dydaktyk prowadzę (lub prowadziłem) wykłady i ćwiczenia na kierunku filologia
polska oraz kulturoznawstwo: historia literatury polskiej (romantyzm), analiza dzieła
literackiego, podstawy edytorstwa, technologia informacyjna, cyfrowe przygotowania
tekstu do druku, literatura powszechnej, mitoznawstwo, konwersatoria, seminarium
licencjackie, marketing w wydawnictwie, teatr jako zjawisko społeczne.
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