NOTY O AUTORACH

Bogdan B u r d z i e j, doktor habilitowany, historyk literatury. Urodzony w 1954 r. w Mrą
gowie. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1977-1981 nauczyciel wiejski (Łążyn, gmina Obrowo). Od 1982 r. pracownik na
ukowo-dydaktyczny UMK, obecnie adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej.
Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Główne obszary badań: literatura XIX w. (literatura zesłańcza, topika biblijna, historia cen
zury, tematy żydowskie, interpretacje dzieł literackich).
Najważniejsze publikacje książkowe: Inny świat ludzkiej nadziei. „Szkice” Adam a Szym ań
skiego na tle literatury zsyłkowej (1991); Super flum ina Babylonis. Psalm 136(137) w literaturze
polskiej X IX -X X w. (1999). Edycje krytyczne: F. Łasiewicki Pamiętniki Woźnego Cenzury (1995);
A. Szymański Szkice (1998).
Rocco B u 11 i g 1 i o n e, profesor, filozof, prawnik, polityk. Urodzony w 1948 r. w Gallipoli
(Włochy). Studia uniwersyteckie w Rzymie i Turynie.
Profesor na Uniwersytecie w Teramo, na Uniwersytecie im. św. Piusa V w Rzymie oraz
w Internationale Akademie fur Philosophie (Liechtenstein).
Sekretarz Generalny Cristiani Democratici Uniti. Od 2001 r. Minister do Spraw Integracji
Europejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej.
Członek Pontificia Accademia della Scienze Sociali, współpracownik wielu czasopism, m. in.
„II Nuovo Areopago”, „II Sabato”, „30 Giorni”, „A w enire”, „II Tempo”. Uczestnik ruchu Comunione e Liberazione.
Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Główne obszary badań: antropologia filozoficzna, etyka, myśl Karola Wojtyły, teoria dialektyki, filozofia kultury i polityki, prawo.
Najważniejsze publikacje książkowe: Dialettica e nostalgia (1978); La crisi delieconomia marxista (1978); IIpensiero di Karol Wojtyła (1982; wyd. poi. Myśl Karola Wojtyły, 1996); L ’uomo e il
lavoro (1982); Metafisica della conoscenza e politica (1986); U uom o e la famiglia (1991); La crisi
della morale (1991; wyd. poi. Kryzys w etyce, 1994); Augusto Del Noce. Biografia di un pensiero
(1992); II problema politico dei cattolici (1993); Chrześcijanie a demokracja (1993); II pensiero
deliuom o che divenne Giovanni Paolo II (1998).
Wojciech C h u d y , profesor, filozof, publicysta. Urodzony w 1947 r. w Dąbrowie k. Wielu
nia. Studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1983 r. pracownik naukowy KUL. Obecnie kierownik Katedry Filozofii Wychowania na
Wydziale Nauk Społecznych.
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Zastępca dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Filozo
ficznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL.
Laureat II Nagrody w Konkursie im. R. Schneidera (1981). Wyróżniony Nagrodą POL-CUL
(Australia).
Główne obszary badań: filozofia poznania, metafizyka, filozofia człowieka, nauczanie Jana
Pawła II, myśl filozoficzna G. W. Hegla.
Najważniejsze publikacje książkowe: Refleksja a poznanie bytu (1984); Filozofia wieczysta
w czas przełomu (1986); Rozw ój filozofowania a „pułapka refleksji” (1993); Śniadanie u Sokratesa,
czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze (1999); Skosem w prawo. Między polityką a metafizyką
(1999); Filozofia kłamstwa (w druku).
Grażyna H a l k i e w i c z - S o j a k , doktor habilitowany, historyk literatury. Urodzona
w 1952 r. w Zabartowie koło Bydgoszczy. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1976-1978 nauczycielka języka polskiego w szkole średniej. Od 1978 r. pracownik
naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej (obecnie Instytutu Literatury Polskiej) UMK.
W latach 1996-1997 członek redakcji „Przeglądu Artystyczno-Literackiego”.
Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Toruńskiego Towarzystwa
Naukowego.
Główne obszary badań: historia literatury polskiej XIX i XX wieku.
Najważniejsze publikacje książkowe: Byron w twórczości Norwida (1994); Wobec tajemnicy
i prawdy. O Norwidowskich obrazach całości (1998); Zygmunt Krasiński Spojrzenia po 140. latach
(red., w druku).
Dorota K l i m a n o w s k a CSSF, magister, polonista. Urodzona w 1965 r. w Sulęcinie.
Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 1998 r. nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Felicjanek w Warszawie.
Główny obszar badań: historia literatury polskiej.
Autorka artykułów z powyższej dziedziny publikowanych w czasopismach specjalistycznych.
Anna K u b a l e , doktor habilitowany, historyk i teoretyk literatury. Urodzona w 1947 r.
w Warszawie. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1971-1972 pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdań
sku, od 1973 r. Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie wicedyrektor Instytutu).
Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Szek
spirowskiego, Socićtć Internationale D ’Histoire Comparće du Thćatre, de L’Općra et du Ballet
(Paryż).
Główne obszary badań: historia literatury okresu romantyzmu (szczególnie etyczne, świato
poglądowe i egzystencjalne perspektywy świata romantycznego), teoria literatury.
Najważniejsze publikacje książkowe: Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze (1984); Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego (1997).
Ks. Piotr M o s k a l , doktor habilitowany, filozof. Urodzony w 1955 r. w Tczewie. Studia
teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, filozoficzne na Katolickim Uniwer
sytecie Lubelskim.
W latach 1980-1984,1990-1991 wikariusz parafialny w diecezji chełmińskiej (Popowo Bisku
pie, Bydgoszcz-Fordon, Gdynia). Od 1991 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Filo
zofii KUL, obecnie kierownik Katedry Filozofii Religii.
Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu i Towarzystwa Naukowego KUL.
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Główne obszary badań: filozofia religii (szczególnie problem racji religii), filozofia Boga,
filozofia dziejów.
Autor artykułów z powyższych dziedzin oraz książki Problem filozofii dziejów. Próba roz
wiązania w świetle filozofii bytu (1993).
Maciej N o w a k , magister, polonista. Urodzony w 1970 r. w Wyrzysku (Wielkopolska).
Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1996 roku pracownik Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL.
Główne obszary badań: sacrum w literaturze, polska powieść historyczna.
Autor artykułów z powyższych dziedzin oraz współredaktor tomu Małe prozy biblijne (w dru
ku).
i

Robert P i ł a t , doktor habilitowany, filozof. Urodzony w 1959 r. w Warszawie. Studia z za
kresu filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
W latach 1986-1997 pracownik naukowo-dydaktyczny ATK, od 1988 r. Polskiej Akademii
Nauk, obecnie wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Główne obszary badań: filozofia języka, filozofia umysłu, epistemologia.
Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Etyka”.
Najważniejsze publikacje książkowe: Czy istnieje świadomość (1993); Umysł jako osobisty
model świata (1999). Współautor podręcznika gimnazjalnego Edukacja filozoficzna (2001).
Giovanni R e a 1 e, profesor, historyk filozofii. Urodzony w 1931 r.
Profesor historii filozofii antycznej na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.
Główne obszary badań: myśl filozoficzna Platona, Arystotelesa, Teofrasta i presokratyków.
Najważniejsze publikacje książkowe: IIconcetto di filosofiaprim a e l’unita della „Metafisica” di
Aristotele (1961); Teofrasto e la sua aporetica metafisica. Saggio di ricostruzione e di interpretazione
storico-filosofica eon traduzione e commento della „Metafisica” (1964); Aristotele, La Metafisica
(tłum. i oprać., 1.1-2,1968); Melisso. Testimonianze e frammenti (1970); Storia della filosofia antica
(t. 1-5, 1975-1980, wyd. poi. Historia filozofii starożytnej, dotychczas ukazały się: t. 1, 1993; t. 2,
1996; t. 3-4, 1999); Per una nuova interpretazione di Platone (1989); Saggezza antica (19%); Ra~
faello. La „Scuola di A tene” (1997); Raffaello. „La Disputa” (1998); Eros. Demone mediatore
(1999); Corpo, anima e salute. II concetto di uomo da Omero a Platone (1999); Karol Wojtyła,
Persona e atto (współred. 1999). Redaktor serii „Testi a fronte”. Wydawca i współtłumacz wszyst
kich dialogów Platona.
Adam R o d z i ń s k i , profesor, etyk, filozof kultury. Urodzony w 1920 r. w Grabnie
k. Wojnicza. Studia z zakresu filologii polskiej i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1952-19% pracownik naukowo-dydaktyczny KUL.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL
i Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Ethos”.
Główny obszar badań: aksjologia kultury.
Najważniejsze publikacje: Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności mająt
kowych w II i III wieku (1960); U podstaw kultury moralnej (1968); Osoba i kultura (1985); Osoba,
moralność, kultura (1989); Na obrzeżach wartości (1998).
Ks. Jan S i e n n i c k i , doktor, teolog. Urodzony w 1954 r. w Węgrowie. Studia z zakresu
teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach i na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim.
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W latach 1980-1984 oraz 1987-1993 wikariusz w parafiach diecezji siedleckiej, a także diecezji
we Freiburgu (Niemcy). Od 1993 r. sekretarz Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej
w Siedlcach.
Członek Towarzystwa Mariologicznego.
Główny obszar badań: problematyka teologii dziejów w literaturze pięknej.
i

Dariusz S k ó r c z e w s k i , doktor, teoretyk literatury. Urodzony w 1967 r. w Kielcach.
Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1992 r. asystent w Katedrze Teorii Literatury KUL.
Główne obszary badań: krytyka literacka, teoria interpretacji dzieła literackiego, zagadnienia
teorii przekładu, literatura autobiograficzna.
Autor książki: A by rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim - krytyku literackim i pu
blicyście (1996) oraz licznych artykułów.
Andrzej S t o f f, doktor habilitowany, profesor UMK, teoretyk i historyk literatury. Uro
dzony w 1947 r. w Wąbrzeźnie. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
W latach 1992-1994 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK; od 1995 r. kierownik
Zakładu Teorii Literatury.
Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego w Toruniu; członek-korespondent Towarzystwa
Naukowego KUL.
Główne obszary badań: teoria literatury (teoria dzieła literackiego, interpretacja, poetyka
prozy i liryki, język dramatu), aksjologia literatury (wartości istotą literatury, funkcjonowanie
wartości w odbiorze dzieła literackiego, arcydzieło, wartości sytuacyjne), historia literatury (twór
czość S. Lema, trylogia H. Sienkiewicza), metodologia badań literackich (status i treść wybranych
pojęć).
Najważniejsze publikacje książkowe: Formy wypowiedzi lirycznej (1980); Powieści fantastycz
no-naukowe w twórczości Stanisława Lema (1983); Formy wypowiedzi dramatycznej (1985); Lem
i inni. Szkice o polskiej science fiction (1990); Studia z teorii literatury i poetyki historycznej (1997);
Teoria karnawalizacjl Konteksty i interpretacje (współred., 2000); Z inspiracji Ingardenowskiej
w teorii literatury (współred., 2001).
Zbigniew S u d o l s k i , profesor, historyk literatury. Urodzony w 1930 r. w Sierpcu. Studia
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1952-1956 asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Od 1956 do
2000 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1962-1971 wice
dyrektor „Polonicum”, 1996-1999 - dyrektor Instytutu Literatury Polskiej. Od 1971 do 1974 r.
lektor i wykładowca na Sorbonie w Paryżu.
Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza i Towarzystwa Naukowego Warszaw
skiego (w latach 1995-2001 prezes Wydziału I). Związany z ZNP (praca społeczna).
Wyróżniony licznymi nagrodami, m. in. „Praemium Triennale” TNW.
Główne obszary badań: historia literatury polskiej okresu romantyzmu, biografistyka, edytor
stwo naukowe.
A utor licznych opowieści biograficznych, m. in.: Mickiewicz. Opowieść biograficzna (1985,
wyróżniona jako „Książka miesiąca”), wydania krytycznego korespondencji Krasińskiego (t. 1-13,
1965-1995) oraz publikacji Świadek epoki. Listy Elizy Z Branickich Krasińskiej (t. 1-4,1995-1996);
Archiwum Filomatów. Listy z zesłania (t. 1-3) i Listy z więzienia (1997-2000).
Ks. Antoni T r o n i n a, profesor, biblista. Urodzony w 1945 r. w miejscowości Ostrowy nad
Okszą. Studia teologiczne w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, specjalistycz
ne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

N oty o autorach

387

Od 1976 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Ksiąg Histo
rycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu. Od 1980 r. wykładowca również w Częstochow
skim Seminarium Duchownym (w latach 1992-1994 rektor).
Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Główne obszary badań: biblistyka i orientalistyka biblijna (Ugarit, Qumran).
Najważniejsze publikacje książkowe: Bóg przybywa z Synaju (1989); Przez K rzyż do nieba
(1992); Apokalipsa, orędzie nadziei (1995); Teologia psalmów (1995); Zawitaj Pani świata (1995);
Psałterz Biblii greckiej (1996); Panie, abym przejrzał! (1997); Do Hebrajczyków. Słowa zachęty na
dni ostatnie (1998).
Andrzej T y s z c z y k , doktor, teoretyk i historyk literatury. Urodzony w 1955 r. we Wroc
ławiu. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, filozoficzne (niepełne) na KUL.
Od 1987 r. pracownik KUL, od 1993 adiunkt w Katedrze Teorii Literatury.
Członek redakcji „Roczników Humanistycznych” (literatura polska).
Główne obszary badań: teoria dzieła literackiego, twórczość Romana Ingardena, aksjologia
literacka, estetyka, metodologia badań literackich, teoria interpretacji, problematyka tragizmu,
twórczość Czechowicza i Herberta.
Najważniejsze publikacje książkowe: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze
(współred., 1992); Estetyczne i m etafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena
(1993).
Pdl S. V a r g a, doktor habilitowany, historyk literatury. Urodzony w 1955 r. w Debreczynie.
Studia z zakresu filologii węgierskiej, rosyjskiej i ugrofińskiej na Uniwersytecie im. Lajosa Kossu
tha (KLTE) w Debreczynie. W latach 1979-1983 nauczyciel w liceum. Od 1986 r. pracownik
naukowo-dydaktyczny w Instytucie Literatury Węgierskiej w KLTE, obecnie kierownik Katedry
Literatury Światowej. W latach 1989-1992 lektor języka węgierskiego i współzałożyciel hungarys
tyki w Jyvaskyla w Finlandii, a w latach 1999-2000 wykładowca literatury węgierskiej na Uniwer
sytecie Wiedeńskim.
Główne obszary badań: dziewiętnastowieczna literatura węgierska, zagadnienia historyczno
literackie w poezji, twórczość Imre Madacha.
Najważniejsze publikacje książkowe: A gondviseleshittól a vitalizmusig. A magyar kólteszet
vilagkepi tendenciai a 19. szazad mdsodik feleben (1994); Ket vilóg kó zt valaszthatni Vilagkep es
tóbbszólamusóg A z ember tragedidjaban (1997); „...az ember vćges śllat...” A kulturantropológia
fordulata a felvilagosodas u tan - Herder es Kólcsey (1998).
Czesław W a 1 e s a, profesor, psycholog. Urodzony w 1934 r. w Jamiewie, woj. nowogródz
kie. Studia z zakresu budownictwa okrętowego na Politechnice Gdańskiej, z zakresu teologii
w Wyższym Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie i z zakresu psychologii na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1963-1964 pracownik Wojewódzkiego Biura Projektów w Jeleniej Górze. Od 1968 r.
pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Roz
wojowej.
Przewodniczący Fundatorów i Rady Fundacji Ekologicznej „Chronić, aby żyć”. Członek Pol
skiego Towarzystwa Psychologicznego (w latach 1987-1990 przewodniczący oddziału lubelskiego)
i Instytutu Kultury Moralnej (od 1997 r. przewodniczący zarządu).
Główne obszary badań: poznawczy, decyzyjny i religijny rozwój człowieka.
Najważniejsze publikacje książkowe: Podejmowanie ryzyka przez dzieci i m łodzież. Badania
rozwojowe (1988, Nagroda PAN im. W. Witwickiego); Problemy współczesnej psychologii (współ
red., 1992); Rozwój religijności dziecka. Studium psychologiczne (1994).
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Andrzej W a ś k o, doktor, historyk literatury, krytyk, publicysta. Urodzony w 1961 r. w Kra
kowie. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pracownik naukowy (adiunkt) Instytutu Polonistyki UJ.
Współzałożyciel i członek redakcji dwumiesięcznika „Arcana”.
Główny obszar badań: literatura polskiego romantyzmu.
Najważniejsze publikacje książkowe: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w litera
turze polskiej lat 1831-1863 (1995); Romantyczna gawęda szlachecka (red., 1999); Zygmunt Kra
siński. Oblicza poety (2001). Redaktor naukowy serii wydawniczej „Biblioteka Sarmacka”.
Ks. Alfred W i e r z b i c k i , doktor, filozof, poeta. Urodzony w 1957 r. w Maryninie na
Lubelszczyźnie. Studia teologiczne i filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz
w Internationale Akademie fur Philosophie w Liechtensteinie.
W latach 1982-1983 wikariusz w Nałęczowie, od roku 1983 do 1986 duszpasterz akademicki
w Lublinie. W 1991 r. duszpasterz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie. W latach 1992-1997 redaktor programów katolickich w Telewizji Lublin. Od 1992 r. pracownik naukowo-dydak
tyczny KUL.
Zastępca dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL i członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Laureat Literackiej Nagrody im. J. Czechowicza.
Główne obszary badań: etyka, filozofia polityki.
Autor książek: The Ethics o fth e Struggle fo r Liberation. Towards a Personalistic Interpretation
o f the Principle o f Non-Violence (1991); Spotkania na placu (2001) oraz tomików poetyckich: Jak
ciemność w ciemności (1991); Inaczej każdej wiosny (1993); Kogut z Akwilei (1999); Znaki szcze
gólne (2000); Zgubionymi kredkami (w druku). Tłumacz A. Rosminiego Zasad etyki (1999).
Ryszard Z a j ą c z k o w s k i , doktor, teoretyk i historyk literatury. Urodzony w 1961 r.
w Częstochowie. Studia z zakresu filologii polskiej i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim.
W latach 1997-1999 nauczyciel języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie w Eichstatt. Od
1999 r. adiunkt w Katedrze Teorii Literatury KUL.
Członek The International Society for Religion, Literature and Culture oraz Stowarzyszenia
im. Romana Brandstaettera.
Główne obszary badań: polska literatura romantyczna (zwłaszcza twórczość Cypriana Norwi
da i Adama Mickiewicza), poezja i proza współczesna.
Autor artykułów z powyższych dziedzin oraz książki „ Głos prawdy i su m ien ieK o śció ł w pis
mach Cypriana Norwida (1998).

