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Partnerami spotkania byli: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 
i Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka 
Publiczna i Czytelnia Naukowa w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 

  
Spotkanie było transmitowane na żywo na fanpage’u IS PAN oraz na 
stronach bibliotek. 

 

Promocja wspomnianej publikacji odbyła się także 22 kwietnia 2021 
roku w Instytucie Polskim w Sofii. Więcej szczegółów na temat tej 
prezentacji można znaleźć pod linkiem: 

https://instytutpolski.pl/sofia/pl/2021/04/14/online-promocja-
wielotomowej-publikacji-naukowej-instytutu-slawistyki-pan-leksykon-
idei-wedrownych-na-slowianskich-balkanach/  

(Materiały ze strony IS PAN) 

 

Tomy 1–2 Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII–XXI wiek zostały 
opublikowane ze środków wspomnianego w tekście grantu Narodowego Centrum Nauki, 
natomiast tomy 3–10 dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (umowa nr 703/P-DUN/2019). 
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PREZENTACJA LEKSYKONU IDEI WĘDROWNYCH NA 
SŁOWIAŃSKICH BAŁKANACH, T. 1–10,    
W INSTYTUCIE SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
W WARSZAWIE I W INSTYTUCIE POLSKIM W SOFII 
Dnia 29 kwietnia 2021 roku odbyła się prezentacja dziesięciotomowej 
publikacji pt. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. 
XVIII–XXI wiek (2018–2020). Praca będąca efektem projektu kierowane-
go przez dr hab. Grażynę Szwat-Gyłybową, prof. inst., realizowanego 
w ramach grantu OPUS NCN (nr 2014/13/B/HS2/01057), znajduje się 
w otwartym repozytorium dziedzinowym iReteslaw, w kolekcji „Idee 
wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” [Migrating ideas in the Slavic 
Balkans] (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1076). 

Prezentacja w szczególny sposób dotyczyła trzeciego tomu leksy-
konu, obejmującego hasła: konserwatyzm, liberalizm, naród. 

 
Leksykon przedstawiła prof. Lilla Moroz-Grzelak (IS PAN). Czynny 
udział w dyskusji wzięli prof. Jarosław Kilias (UW), prof. Adam 
Kożuchowski (IH PAN), prof. Krystyna Pieniążek-Marković (UAM) 
i prof. Jarosław Rubacha (UWM). W spotkaniu uczestniczyli wykonawcy 
i wykonawczynie projektu oraz recenzenci i recenzentki leksykonu. 
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OTWARTE SEMINARIUM NAUKOWE  
ZAKŁADU JĘZYKOZNAWSTWA IS PAN 
W dniu 27 kwietnia 2021 roku dr Dorota Pazio-Wlazłowska wygło-

siła referat O za dużych grubasach uwag kilka. Wartościowanie osób 

z otyłością we współczesnej polszczyźnie. 

Prelegentka podjęła próbę rekonstrukcji konceptu „osoba gruba” na 
podstawie tekstów współczesnej literatury pięknej, Słowosieci oraz 
ankiet. Osoba z otyłością jest charakteryzowana w analizowanym 
materiale w aspekcie fizycznym, psychicznym, estetycznym, spo-
łecznym i medycznym. Symptomatyczne dla aspektu fizycznego jest 
używanie intensyfikatorów: bardzo gruby, niewiarygodnie gruby, 
nieprzyzwoicie gruby, wśród których wyróżnia się przysłówek 
nieprzyzwoicie, niosący silny ładunek oceniający. W aspekcie spo-
łecznym uwagę zwraca eksponowanie niechętnego stosunku oto-
czenia do osób z otyłością oraz podkreślanie ich głównego pola 
aktywności – nadmiernego i bezustannego jedzenia, opisywanego 
m.in. przy pomocy czasownika żreć, dehumanizującego osoby grube 
przez przypisanie im czynności typowych dla zwierząt (por. żreć 
jak świnia). W ramach aspektu estetycznego oceniane są wrażenia 
słuchowe, wzrokowe i węchowe.  

Ogląd zgromadzonego materiału dowodzi, że w charakterystyce 
osób z otyłością istotne, a może nawet centralne miejsce zajmuje 
negatywne wartościowanie, realizowane m.in. za pomocą przy-
miotników: wstrętny, brzydki, niezgrabny, paskudny.  

(Oprac. D. Pazio-Wlazłowska) 

Dr Dorota Pazio-Wlazłowska − językoznawczyni, rusycystka, adiunkt w Instytucie 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół 
językowego i tekstowego obrazu świata, aksjolingwistyki i mediolingwistyki. Autorka 
ponad 60 artykułów naukowych. Współredaktorka 10 tomów zbiorowych. Od 2013 
roku członek sekretariatu międzynarodowego konwersatorium EUROJOS. 

OTWARTE SEMINARIUM  
ZAKŁADU LITERATUROZNAWSTWA  
I KULTUROZNAWSTWA IS PAN  
W dniu 20 kwietnia 2021 roku dr Elżbieta Zimna z Instytutu Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk wygłosiła w formie zdalnej referat pt. 
Czeski przełom kulturowy lat sześćdziesiątych XX wieku na przykładzie 
teatru. Przełom kulturowy, do jakiego doszło w czeskiej kulturze lat 
sześćdziesiątych XX wieku, miał charakter pokoleniowy i był żywio-
łową reakcją na narzucone polityczne wzorce. Lata sześćdziesiąte 
(nazywane „złotymi” w czeskiej kulturze) to czas spontanicznego 
powstawania nowych zespołów nazywanych „teatrami małych 
form”, a poszukujących własnych środków ekspresji i nowego wyra-
zu artystycznego. Zjawisko to zapoczątkowało otwarcie się kultury 
czeskiej na zachodnie prądy myślowe, kulturowe czy muzyczne 
i otworzyło drogę do Praskiej Wiosny.  

Wystąpienie poświęcone zostało omówieniu relacji między powsta-
jącymi z inicjatywy społeczeństwa teatrami a polityką kulturalną 
państwa. Przedstawione zostały strategie stosowane przez artystów 
na rzecz poszerzenia przestrzeni nieskrępowanej twórczości, podda-
ne analizie metody działania władz dąz ących do likwidacji lub ogra-
niczenia zasięgu kultury niezalez nej, zinterpretowany został także 
wpływ krajowej i zagranicznej popularności konkretnych zespołów 
na stosunek do nich politycznych decydentów. Poprzez działalność 
programowo apolitycznych i skupiających się na poszukiwaniach 
formalnych grup pokazano odradzanie się społeczeństwa obywatel-
skiego w Czechosłowacji, jego dążenie do demokratyzacji życia poli-
tycznego oraz jego powrót do zachodnioeuropejskiego obszaru kul-
turowego.  

     (Oprac. E. Zimna) 

Dr Elżbieta Zimna – teatrolożka i bohemistka oraz tłumaczka z języka czeskiego. Przez 
wiele lat pracowała w Instytucie Teatralnym i Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 
gdzie napisała rozprawę doktorską o twórczości dramaturgicznej Václava Havla 
i czeskim teatrze absurdu oraz była jednym z reaktorów/redaktorek Słownika biogra-
ficznego teatru polskiego. W IS PAN zajmuje się badaniami nad czeskim teatrem XX wieku.  

 
 

2 

mailto:agnieszka.kaim@ispan.waw.pl


 

2021 
kwiecień 

 

 

3 

Badaczka przyglądała się zarówno działalności instytucji pola lite-
rackiego – związkom pisarzy, zjazdom literatów, nagrodom i innym 
wydarzeniom – jak i dyskusjom wokół nowego realizmu, toczącym 
się w środowiskach krytycznoliterackich, a wreszcie – twórczości 
najważniejszych pisarzy nowego realizmu: Romana Sienczina, Sier-
gieja Szargunowa oraz Zachara Prilepina.  

Szerzej z tematyką poruszoną w książce można zapoznać się na stro-
nach: http://malyformat.com/2020/12/ironia-niczym-radiacja-
zniszczyla-zywe/ oraz: http://malyformat.com/2020/12/chcieli-
byc-wysluchani-chcieli-tego-nigdy-dotad/.  

(Oprac. K. Roman-Rawska) 

Dr Katarzyna Roman-Rawska – literaturoznawczyni i socjolożka, badaczka współczesnej 
literatury oraz kinematografii rosyjskiej w kontekście społeczno-politycznym. Tłumacz-
ka literacka, adiunktka w IS PAN. Autorka monografii Nowy realizm w rosyjskim polu 
literackim po 1991 roku. Literatura i polityka (2020). 

OTWARTE SEMINARIUM NAUKOWE POZNAŃSKIEJ 
PRACOWNI IS PAN  
Dnia 15 kwietnia 2021 roku na platformie Zoom dr hab. Maria Tra-
wińska, prof. inst., wygłosiła referat pt. Słownik Bartłomieja z Byd-
goszczy z perspektywy zmiany paradygmatu. » 

 
Zdjęcie fragmentu karty 76 słownika Johanna Reuchlina, Vocabularius Breviloquus, 

dostępnego na stronie: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-
content/publication/edition/18203?id=18203&dirids=4 
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SLAWISTYCZNE ŚRODY 
WYSTĄPIENIE DR  KATARZYNY ROMAN-RAWSKIEJ 
PT. ZWIĄZKI LITERATURY I POLITYKI  
WE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI 
Spotkanie dotyczyło książki Nowy realizm w rosyjskim polu literac-
kim po 1991 roku. Literatura i polityka (opublikowanej przez Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w 2020 roku pod patro-
natem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). 

 
Autorka przedstawiła wyniki badań z pogranicza socjologii literatu-
ry oraz literaturoznawstwa, w których przyglądała się związkom 
polityki i literatury w Rosji po rozpadzie ZSRR. W badaniu intere-
sowały ją m.in. wewnętrzne mechanizmy rozwoju rosyjskiego pola 
literackiego po 1991 roku w kontekście najistotniejszych przemian 
zachodzących równocześnie w polu władzy politycznej. Te ostatnie 
miały pośredni, lecz istotny wpływ na sposób funkcjonowania 
nowego realizmu. Nurt ten manifestował bowiem jednoznacznie 
swój sojusz z polityką, choć rozumianą szerzej niż tylko działalność 
rządu, partii, instytucji i organizacji politycznych. 
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KOLEKCJA IS PAN W INTERNET ARCHIVE  
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ma własną kolekcję „In-
stitute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences” w międzynaro-
dowym repozytorium Internet Archive: 

https://archive.org/details/institute-of-slavic-studies?&sort=-
week&page=2  

Dzięki pomocy Anety Foder, kierowniczki Biblioteki IS PAN, umiesz-
czono w niej artykuły z czasopism IS PAN opublikowanych w 2020 
roku. Niebawem do kolekcji zostaną włączone monografie wydane 
w roku 2020. Kolekcja będzie uzupełniana na bieżąco.  

Internet Archive jest jedną z większych międzynarodowych bibliotek 
cyfrowych, zawierającą dostęp do 28 milionów tekstów, ale też fil-
mów, stron internetowych, nagrań, plików graficznych oraz opro-
gramowania. Jako organizacja non-profit repozytorium zapewnia 
użytkownikom bezpłatny dostęp do swoich zbiorów. Jest rekomen-
dowane przez Directory of Open Access Journals jako miejsce depo-
nowania artykułów z otwartych czasopism. 

(Oprac. D. Leśniewska) 

 

 

Celem wystąpienia była odpowiedź na pytanie, w jakiej formie 
powinny być kontynuowane prace nad drugą częścią Słownika 
Bartłomieja, który w szesnastowiecznej oryginalnej wersji jest 
łacińsko-polski. Dotychczasowe prace, których efektem jest sześcio-
tomowa edycja w wersji polsko-łacińskiej, były prowadzone  we-
dług paradygmatu badawczego sformułowanego ponad czterdzie-
ści lat temu. Uwaga badaczy wtedy koncentrowała się głównie na 
badaniu polskiego słownictwa literackiego, dlatego polszczyznę 
wysuwano na plan pierwszy. 

W omawianym zabytku język polski został dodany do podstawy 
łacińskiej, która dominuje. Dlatego celem dalszych badań powinno 
być ukazanie bardzo złożonych relacji tych języków. Najwymow-
niejszym przykładem w tym zakresie jest bogactwo łacińskiego 
słownictwa prawniczego z zakresu ius civile. Zapisy polskie Bartło-
mieja trudno jest odczytywać jako objaśnienie łacińskiej podstawy. 
Zastępowanie przez niego rozbudowanego aparatu pojęciowego 
jednowyrazowymi dopowiedzeniami nie oddaje istoty łacińskich 
terminów głęboko zakorzenionych w kulturze prawnej oraz odsła-
nia niewspółmierność treściową obu części.  

Wynika ona przede wszystkim z faktu, że część łacińska słownika, 
którą był Vocabularius Breviloquus, jest autorstwa wybitnego nie-
mieckiego humanisty Johanna Reuchlina, do której skromny mnich 
Bartłomiej w zaciszu klasztornej celi dopisywał polskie odpowied-
niki. Stąd po stronie łacińskiej hasła ilustrowane są przykładami 
z historii starożytnego Egiptu czy Rzymu, a po stronie polskiej 
występuje znany Bartłomiejowi ziemianin. 

Charakter  zabytku  oraz  aktualny  stan  wiedzy o relacjach łaciń-
sko-polskich wymaga takiej zmiany dotychczasowego paradygmatu 
badawczego, która pozwoli ukazać całe bogactwo Słownika, trochę 
niesłusznie przypisywanego wyłącznie Bartłomiejowi. 

(Oprac. M. Trawińska) 

Dr hab. Maria Trawińska, prof. inst. – językoznawczyni, historyczka języka polskiego 
w IS PAN. Zainteresowania naukowe: język staropolski, paleografia łacińska, łacina 
średniowieczna, onomastyka. Autorka trzech monografii: Fonetyka wielkopolskich rot 
sądowych (2005);  Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku. Alfabetyczny 
wyrazów pospolitych, A tergo, Lista frekwencyjna, Płyta CD (2009); Rękopis najstarszej 
poznańskiej księgi ziemskiej (1386–1400). Wokół analizy filologicznej (2013). 
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