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Do sukcesu Instytutu przyczyniły się wszystkie pracujące w nim 
osoby. Przez pięć lat wziętych pod uwagę w ewaluacji pracownice 
i pracownicy IS PAN opublikowali setki artykułów naukowych, 
w tym w najważniejszych międzynarodowych czasopismach nauko-
wych oraz  łącznie 61 wydanych monografii naukowych, w tym 
60 ewaluowanych. 

W ewaluacji uwzględniono 23 granty naukowe realizowane przez 
pracowników i pracownice IS PAN. Dodatkowo Instytut realizował 
szereg niewziętych w ewaluacji pod uwagę prestiżowych grantów 
strukturalnych, grant interwencyjny oraz aż pięć grantów NCN Pre-
ludium.  

 

 

Dołożymy wszelkich starań, żeby w kolejnej ewaluacji wypaść rów-
nie dobrze lub nawet lepiej! 
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INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
OTRZYMAŁ KATEGORIĘ A+ I A  
W EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH 

 
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Instytut Slawistyki Polskiej Aka-
demii Nauk otrzymał kategorię A+ w dyscyplinie nauki o kulturze 
i religii oraz kategorię A w dyscyplinie językoznawstwo. 

Instytucje naukowe oceniane były w trzech kategoriach:  

I – poziom naukowy działalności naukowej (publikacje naukowe), 

II – efekty finansowe badań naukowych (liczba i wysokość pozy-
skanych grantów) oraz 

III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeń-
stwa i gospodarki. 

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwałę Komisji Ewa-
luacji Nauki, przyznał podmiotom w poszczególnych dyscyplinach 
naukowych kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C, gdzie A+ jest 
kategorią najwyższą, a C kategorią najniższą. 

Wyniki ewaluacji potwierdziły pozycję lidera IS PAN w slawistycz-
nym językoznawstwie oraz uplasowały Instytut wśród elitarnych 
jednostek z najwyższą kategorią w dyscyplinie nauk o kulturze 
i religii.  
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ZMARŁA PROFESOR IRENA KWILECKA 

 
W dniu 11 lipca 2022 roku zmarła wybitna językoznawczyni oraz 
ceniona w kraju i za granicą biblistka. Prof. Irena Kwilecka była 
wieloletnią pracowniczką Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk (wcześniej Zakład Słowianoznawstwa) i kierowniczką (1968–
1996) poznańskiej Pracowni Bohemistycznej przemianowanej 
później na Pracownię Języków Zachodniosłowiańskich IS PAN. 
Zainteresowania naukowe prof. Ireny Kwileckiej skupiały się wokół 
staropolskich i staroczeskich przekładów Pisma św. i ich wzajem-
nych relacji – na szerokim tle europejskim. Ważnym wydarzeniem 
było odnalezienie (1955) rękopisów z tłumaczeniami Biblii  pióra 
Tomasza Łysego ze Zbrudzewa (pierwsza połowa XVI wieku). 
Opracowaniu i wydaniu jego dzieł (w sumie cztery książki) poświę-
ciła wiele lat.  

Współpraca i osobiste kontakty z polskimi i zagranicznymi naukow-
cami zaowocowały projektem wydania w niemieckiej serii „Biblia 
Slavica” w postaci faksymile słynnej „Biblii brzeskiej” z 1563 roku, 
do której prof. Irena Kwilecka napisała obszerny językowy i filo-
logiczny komentarz. „Biblia brzeska” ukazała się w 2001 roku, 
a 4 marca 2002 roku nastąpiło uroczyste wręczenie tego dzieła 
przez wydawców niemieckich prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej – Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.  

Akt wręczenia „Biblii brzeskiej” Głowie Państwa Polskiego ma u nas 
swoją  tradycję.  Pierwszy  raz  miało  to miejsce w 1563 roku, kiedy 

 

książę Mikołaj Radziwiłł Czarny dedykował „Biblię” królowi pol-
skiemu – Zygmuntowi Augustowi, drugi raz w roku 1926. Wówczas 
delegacja Synodu Wileńskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowane-
go wręczyła oryginalny tekst „Biblii brzeskiej” prezydentowi – Igna-
cemu Mościckiemu.  

Drugim ważnym wydarzeniem w karierze naukowej prof. Ireny 
Kwileckiej było odnalezienie w 1971 roku dwóch rękopiśmiennych 
słowników łacińsko-polskich Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 
i 1544 oraz przygotowanie ich do edycji w wersji oryginalnej, 
a następnie w wersji „odwróconej”, czyli polsko-łacińskiej. Nowa 
edycja ukazała się niedawno pt. „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – 
wersja polsko-łacińska (t. 1–5, 1999–2012, opr. E. Kędelska, 
I. Kwilecka, A. Łuczak; t. 6, 2019, opr. L. A. Jankowiak, E. Kędelska 
i A. Łuczak) i liczy ogółem ok. 10 600 wyrazów polskich, które ilu-
strują bogate słownictwo używane w dobie Bartłomieja (i wcześniej). 
Opracowanie i edycja rękopisów Tomasza i Bartłomieja oraz badania 
nad dawnymi przekładami Biblii to główne kierunki prac prof. I. Kwi-
leckiej. Dwaj szesnastowieczni pisarze – Tomasz ze Zbrudzewa 
i Bartłomiej z Bydgoszczy – zyskują dzięki jej pracom należną im 
rangę w polskiej literaturze naukowej. Tomasz okazał się wybitnym 
tłumaczem ksiąg biblijnych, a Bartłomiej – największym leksykogra-
fem polskim pierwszej połowy XVI wieku. Liczne artykuły i książki 
świadczą o podejmowanej przez autorkę problematyce biblijnej, 
leksykalnej oraz leksykograficznej. Badaczka uczestniczyła w wielu 
konferencjach krajowych i międzynarodowych. Była też członkinią 
wielu komisji i towarzystw naukowych. Pozostanie w naszej pamięci 
jako znana slawistka oraz dobry i życzliwy człowiek. 

DR HAB. MARIA TRAWIŃSKA, PROF. INST., LAUREATKĄ 
KONKURSU NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU  
HUMANISTYKI 

Dr hab. Maria Trawińska, prof. inst., została laureatką konkursu 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), organizowa-
nego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pani Profesor otrzymała 
finansowanie na realizację projektu pt.: „Słownik Bartłomieja z Byd-
goszczy. Wersja łacińsko-polska”. Projekt badawczy został bardzo 
wysoko oceniony przez recenzentów i uplasował się na piątym miej-
scu na liście wniosków zakwalifikowanych do finansowania. » 
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Profesor dr hab. Irena Kwilecka (1925–2022). 
Fot. Materiały archiwalne IS PAN 
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UDZIAŁ DR EWELINY DRZEWIECKIEJ W MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA 
BADAŃ BIBLIJNYCH – EUROPEAN ASSOCIATION OF  
BIBLICAL STUDIES (EABS) 

W dniach 4–7 lipca 2022 roku dr Ewelina Drzewiecka brała udział 
w międzynarodowej konferencji naukowej Europejskiego Towarzy-
stwa Badań Biblijnych – European Association of Biblical Studies 
(EABS). W tym roku konferencja odbyłą się w Tuluzie i była organi-
zowana we współpracy z Uniwersytetem w Tuluzie – Jean Jaurès, 
Instytutem Katolickim w Tuluzie, Protestanckim Instytutem Teologii 
w Montpellier i Paryżu oraz Wspólnotą Dominikańską w Tuluzie. 
Dr Drzewiecka jest współprzewodniczącą funkcjonującej w ramach 
EABS jednostki badawczej „Słowiańskie Tradycje Parabiblijne” (wraz 
z prof. Florentiną Badalanovą-Geller – The Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, London / University College 
London; prof. Anną-Marią Totomanovą – Uniwersytet Sofijski; 
prof. Alexandrą Vukovich – University of Oxford). Podczas jednego 
z posiedzeń tejże sekcji wygłosiła referat pt. „King vs. Prophet: Biblical 
Topoi in the Context of Modern Discourse on Religion in Bulgaria”. » 

 
Dr Ewelina Drzewiecka na kampusie Mirail –  

Uniwersytet w Tuluzie Jean Jaurès.  
Fot. z archiwum Eweliny Drzewieckiej 
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Projekt „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja łacińsko-pol-
ska” jest kontynuacją badań nad spuścizną bydgoskiego mnicha 
Bartłomieja, które od lat są prowadzone w naszym Instytucie. Pod-
stawą źródłową słownika będzie manuskrypt „Vocabularius ex 
Calepino, Breviloquo et Mamotrecto recollectus” z 1532 roku 
i starodruku łacińskiego słownika J. Reuchlina „Vocabularius Brevi-
loqus” zredagowanego w 1475 roku, do którego Bartłomiej dodał 
polskie objaśnienia. Planowane opracowanie będzie liczyło około 
17 000 haseł. Projekt będzie realizowany przez siedmioosobowy, 
interdyscyplinarny zespół, który tworzą historycy języka polskiego, 
latyniści, leksykograf i informatyk. Efektem końcowym będzie 
trzytomowa edycja w formie książkowej, udostępniona w trybie 
open access. Dzieło Bartłomieja jest przykładem niezwykłego połą-
czenia późnośredniowiecznego słownictwa łacińskiego z renesan-
sową leksyką. Jest to bardzo cenne źródło do szeroko rozumianych 
badań historycznojęzykowych, które pozwala śledzić kształtowanie 
się polskiego słownictwa literackiego oraz adaptację łacińskiej 
terminologii specjalistycznej z wielu dziedzin. Widoczny brak ści-
słego paralelizmu pomiędzy pojęciem łacińskim a polskim odpo-
wiednikiem odsłania, jak długi i żmudny był to proces. Projekt 
wpisuje się także w najnowsze badania nad relacjami „łacina – 
język wernakularny”, które koncentrują się na funkcjach, jakie 
łacina pełniła w obrębie danej wspólnoty. W czasach I Rzeczypo-
spolitej język ten miał uprzywilejowaną pozycję prawie we wszyst-
kich dziedzinach życia społecznego. W tym aspekcie dzieło Bartło-
mieja jest również nie do przecenienia. 

Szczegółowe opisy tych zjawisk wymagają dalszych, pogłębionych 
studiów. Opracowany w ramach projektu materiał źródłowy po-
zwoli je kontynuować i poszerzać o nowe obszary badawcze. 

 
Dr hab. Maria Trawińska, prof. inst. – prowadzi badania nad łacińsko-polskimi rękopi-
sami średniowiecznych ksiąg ziemskich w zakresie paleografii, fonetyki, onomastyki 
i dwujęzyczności. Jest autorką książek: „Fonetyka wielkopolskich rot sądowych” 
(2005), „Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386–1400). Wokół analizy 
filologicznej oraz Indeksów do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku” (2013). 
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Zgromadzone dokumenty ukazują kształtowanie się struktur władzy 
i proces kulturowego oraz politycznego zagospodarowywania tere-
nów Pomorza Środkowego po 1945 roku. Poszukiwania archiwalne 
zostały uzupełnione o badania terenowe słupskich miejsc pamięci 
oraz dodatkową kwerendę w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Dr Izabela Mrzygłód – adiunktka w IS PAN, historyczka i redaktorka. Zajmuje się pro-
blematyką socjalizacji politycznej i nacjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej XX 
wieku, w swojej rozprawie doktorskiej badała proces radykalizacji politycznej studen-
tów Warszawy i Wiednia w okresie międzywojennym. Pracuje przy projekcie „Dokumen-
ty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola 
w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)”. Ostatnie publikacje: „The Cult of 
the Martyr. The Symbol of Stanisław Wacławski and Rituals of Violence in Warsaw 
Student Milieu of the 1930s” (Sprawy Narodowościowe: Seria Nowa, 2021); „In Need of 
a Leader: Bolesław Piasecki’s Charismatic Leadership in the 1930s” (East European 
Politics and Societies, 2021, pp. 876–898). 

BADANIA TERENOWE DRA ROBERTA BORGESA  
W RAMACH PROJEKTU „NOWI UŻYTKOWNICY JĘZYKÓW 
MNIEJSZOŚCIOWYCH: BIEGŁOŚĆ, ODMIANA I PROCESY 
ZMIAN” (NCN POLS)  

W dniach 4–8 lipca 2022 roku dr Robert Borges prowadził badania 
terenowe w Wilamowicach. Badania zostały zaplanowane w ramach 
kierowanego przez dr. Roberta Borgesa grantu „Nowi użytkownicy 
języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”, 
realizowanego w ramach grantu NCN POLS (nr 2020/37/K/HS2/02779).  

Dwie postawione w projekcie hipotezy głoszą, że utrwalenie języko-
we (tj. płynność funkcjonalna) jest celem w procesie uczenia się 
drugiego języka oraz że jest ono mierzalne. Pomiar utrwalenia po-
zwoli zrozumieć, czy odmienności w strukturach językowych danej 
osoby, które nie odpowiadają założonym celom pedagogicznym lub 
są odległe od odmiany standardowej, są płynne (z powodu ciągłego 
procesu uczenia się) lub czy są stabilnymi cechami idiolektu tejże 
osoby. 

Te hipotezy zostaną przetestowane poprzez zbadanie dwóch języ-
ków mniejszościowych w Polsce, którymi posługują się tzw. nowi 
użytkownicy: kaszubskiego i wilamowskiego. Są one uważane za 
zagrożone, jednak ostatnio odnotowano wzrost działań rewitaliza-
cyjnych. » 

 
Wnętrze głównego gmachu obrad Olympe de Gouges. Fot. Ewelina Drzewiecka  

Dr Ewelina Drzewiecka – adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 
oraz w Centrum Cyrylo-Metodejskim Bułgarskiej Akademii Nauk. W swych badaniach 
zajmuje się różnymi wymiarami relacji religia – nowoczesność, m.in. problemem 
(nie)obecności tradycji chrześcijańskiej w bułgarskiej literaturze i dyskursie literatu-
roznawczym oraz funkcjonowaniem mitu cyrylo-metodejskiego w kulturze i nauce 
bułgarskiej XX wieku. Za książkę pt. „Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. 
Studium przypadku” (2016) otrzymała Nagrodę Fundacji Slawistycznej za debiut 
z dziedziny slawistyki. 

BADANIA DR IZABELI MRZYGŁÓD W RAMACH GRANTU 
„DOKUMENTY I BIUROKRACJA W REGIONACH  
PONIEMIECKICH: PAŃSTWOTWÓRCZOŚĆ, REGULACJA 
I KONTROLA W POLSCE I CZECHOSŁOWACJI” (NCN OPUS)  

Od 26 czerwca do 10 lipca 2022 roku dr Izabela Mrzygłód prowa-
dziła kwerendę w słupskim oddziale Archiwum Państwowego 
w Koszalinie w ramach projektu OPUS „Dokumenty i biurokracja 
w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola 
w Polsce i Czechosłowacji” (NCN OPUS, nr 2021/41/B/HS3/00118) 
realizowanego pod kierunkiem dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej. 
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Dane językowe zostaną wielokrotnie pozyskane w tej samej grupie 
nowych użytkowników tych języków. Za nowych użytkowników 
uważa się osoby, które same rozpoczęły naukę i posługują się języ-
kiem mniejszości, niebędącym ich językiem prymarnym, w którym 
się wychowały. Perspektywa nowych użytkowników jest interesu-
jącym kontekstem do testowania tych hipotez, ponieważ w sytuacji 
zagrożenia i rewitalizacji języka nowi użytkownicy zaczęli odgry-
wać znaczącą pod względem liczbowym i społecznym rolę w spo-
łeczności językowej (np. jako nauczyciele języków, działacze na 
rzecz praw językowych itp.). 

 

  
Zdjęcie nowego dwujęzycznego witacza w Wilamowicach. Fot. Robert Borges 

 

Dr Robert Borges – adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, języko-
znawca. Jego zainteresowania naukowe to dokumentacja językowa, wielojęzyczność, 
zagrożenie języków i ich rewitalizacja, opis języka i typologia języków, gromadzenie 
i przetwarzanie danych, technologia językowa i antropologia języka. Kierownik 
projektu: „New Speakers of Minority Languages: proficiency, variation, and change”, 
POLS NCN, DEC-2020/37/K/HS2/02779. 
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BADANIA TERENOWE DR OLGI BARTOSIEWICZ-NIKOLAEVEJ 
W RAMACH GRANTU „TOPOS «WMUROWANEJ KOBIETY» 
W KULTURACH EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 
I WĘGIER” (NCN OPUS) 

W dniach 2–9 lipca 2022 roku dr  Olga Bartosiewicz-Nikolaev prze-
bywała na badaniach terenowych (wywiady, zbieranie materiałów, 
wizyty w instytucjach kultury) w Rumunii w miejscach związanych 
z rumuńskimi wariantami legendy o Mistrzu Manole oraz motywem 
ofiary zakładzinowej.  

Badania terenowe zostały przeprowadzone w ramach grantu „Topos 
«wmurowanej kobiety» w kulturach Europy południowo-wschodniej 
i Węgier”, kierowanego przez dr hab. Grażynę Szwat-Gyłybową, prof. inst., 
finansowanego w ramach konkursu OPUS NCN (nr 2020/37/B/ 
HS200152). » 

 
Cerkiew metropolitarna w Curtea de Argeș.  

Fot. Olga Bartosiewicz-Nikolaev 

5 



 
Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 

2022 
lipiec 

 

 

6 

Jednym z elementów badania terenowego było sporządzenie do-
kumentacji wizualnej miejsc związanych z legendą o wmurowaniu 
kobiety. Poniższe zdjęcie przedstawia cerkiew metropolitalną 
w Curtea de Argeș (ufundowaną w latach 1512–1517 przez 
hospodara Neagoe Basaraba), z której budową powiązana jest 
ludowa legenda o Mistrzu Manole, podejmująca wątek ofiary 
zakładzinowej żony Mistrza (o imieniu, w różnych wariantach 
ballady, Ana bądź Caplea). Obecnie cerkiew stanowi popularną 
atrakcję turystyczną, jest również celem pielgrzymek oraz nekropo-
lią dynastii Hohenzollernów na tronie Rumunii.  
Dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev – literaturoznawczyni, romanistka, rumunistka, tłu-
maczka, związana z Instytutem Filologii Romańskiej UJ, aktualnie post-doc w IS PAN, 
członkini stowarzyszona Centrum Badań nad Literaturą Nowoczesną (FIM) Uniwersy-
tetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce. Autorka książki „Tożsamość niejednoznaczna. 
Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a 
Fondane’a (1898–1944)” (2018). Zajmuje się literaturą i kulturą rumuńską XX i XXI 
wieku oraz problematyką tożsamościową i sferą wyobrażeniową współczesnego 
społeczeństwa rumuńskiego. Uczestniczka międzynarodowego projektu dla tłumaczy 
i pisarzy CELA. Za przekład na język polski powieści Adriana Schiopa „Żołnierze. Opowieść 
z Ferentari”, otrzymała w 2019 roku translatorską Nagrodę „Literatury na Świecie”. 

BADANIA TERENOWE DR GABRIELI AUGUSTYNIAK- 
-ŻMUDY W RAMACH GRANTU „RÓŻNORODNOŚĆ  
JĘZYKOWA W POLSCE: JĘZYKI KOLATERALNE,  
DZIAŁANIA NA RZECZ JĘZYKÓW I KONCEPTUALIZACJA 
TOŻSAMOŚCI ZBIOROWEJ” (NCN SONATA BIS) 

W  dniach  18  lipca  – 7  sierpnia  2022  roku  dr  Gabriela  Augustyniak-
-Żmuda przebywała na wyjeździe badawczym na Podlasiu w ramach 
grantu Narodowego Centrum Nauki „Różnorodność językowa w Polsce: 
języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsa-
mości zbiorowej” (nr 2020/38/E/HS2/00006), realizowanego w IS  PAN, 
pod kierownictwem dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. inst. 

Celem wyjazdu było przeprowadzenie badań ankietowych etnoling-
wistycznej witalności, wywiadów z aktywistami i aktywistkami 
językowymi oraz mieszkańcami i mieszkankami Podlasia, a także 
obserwacja uczestnicząca. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 33 miejscowościach: 
Biała, Białowieża, Bielsk Podlaski, Dubicze Cerkiewne, Grabowiec, 
Guszczewina, Haćki, Hajnówka, Hermanówka, Istok, Janowo, Juch-
nowiec Kościelny, Knorydy, Koszele, Kotły, Kudrycze, Lewkowo 
Nowe, Lewkowo Stare, Mikłaszewo, Mokre, Narewka, Nowosady, 
Orla, Piliki, Planta, Plutycze, Siemianówka, Skupowo, Świnoroje, 
Tarnopol, Teremiski, Trześcianka, Zabłudów. Kwestionariusze zosta-
ły rozpowszechnione wśród osób na stale zamieszkujących Podlasie. 
Ostatecznie zebrano 231 ankiet. Nagrano ponad 1400 minut wywia-
dów. Rozmowy prowadzone były z przedstawicielami i przedstawi-
cielkami kilku grup pokoleniowych (od 22–85 lat). Dotyczyły między 
innymi obecnej sytuacji mowy „po swojemu”, wpływu podejmowa-
nych działań na jej rzecz, kształtowania się tożsamości regionalnej, 
ideologii językowych, zarządzania językiem. » 

 
Galeria im. Tamary Soloniewicz w Narewce.  

Fot. z archiwum prywatnego Gabrieli Augustyniak-Żmudy 
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 W dniu 30 lipca 2022 roku dr Gabriela Augustyniak-Żmuda uczest-
niczyła w konferencji pt. „Wokół naszej tożsamości” organizowanej 
przez Stowarzyszenie Kulturalne Ruś i Stowarzyszenie Skansen 
w Białowieży. Podczas wystąpienia przedstawiła szczegółowe cele 
badawcze badań na Podlasiu, opis metod badawczych oraz przewi-
dywane efekty realizowanego projektu. 

 1 

 

 2 

 

  

 

 

 

3 
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1. Biblioteka im. ks. Grzegorza Sosny przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Fot. 
Gabriela Augustyniak-Żmuda; 2. Dwujęzyczne znaki. Fot. Gabriela Augustyniak-Żmuda; 
3. Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Fot. Gabriela Augustyniak-Żmuda; 4. Konfe-
rencja. Na zdjęciu dr Gabriela Augustyniak-Żmuda, prof. Irena Matus i Doroteusz Fionik. 
Fot. z archiwum prywatnego Gabrieli Augustyniak-Żmudy 
 
Dr Gabriela Augustyniak-Żmuda – adiunktka w IS PAN, absolwentka filologii polskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, starszy wykładow-
ca języka polskiego w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka 
w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Tematem jej rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierun-
kiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej są „Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich 
województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim”. 

 

 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Paweł Kowalski, „Współczesny mikrojęzyk porabski. Rzecz 
o języku Słoweńców porabskich i Porabju w perspektywie 
ekologii języka”, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Aka-
demii Nauk 2022 [Prace Slawistyczne. Slavica 154] 

 
W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iRete-
slaw została opublikowana monografia autorstwa Pawła Kowal-
skiego pt. „Współczesny mikrojęzyk porabski. Rzecz o języku Sło-
weńców porabskich i Porabju w perspektywie ekologii języka”. 
Stanowi 154 tom serii „Prace Slawistyczne. Slavica” (nr handle: 
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1943). Książka jest poświę-
cona niewielkiej grupie Słoweńców porabskich jako wspólnocie 
komunikatywnej, stanowiącej mniejszość narodową na Węgrzech. 
Autor opisuje sytuację języka słoweńskiego na Porabju w ujęciu 
ekologii języka. Stara się odpowiedzieć na pytania: jak wygląda 
sytuacja językowa regionu, jakim językiem lub językami porozu-
miewają się Słoweńcy porabscy, jaki status ma język słoweński 
wśród omawianej mniejszości. Odwołuje się przy tym do interdy-
scyplinarnego paradygmatu opisu języka, wypracowanego w ra-
mach ekologii języka. Wykorzystuje w monografii struktury matryc 
ekologicznych (zaproponowanych przez polskich i zagranicznych 
badaczy) do prezentacji szczegółowych kwestii.  

 

Praca jest syntezą badań własnych i opracowań, stanowiąc ważne 
źródło wiadomości o Słoweńcach porabskich w polskim i sło-
weńskim środowisku naukowym. Publikacja dofinansowana z pro-
gramu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki.  

(Oprac. Dorota Leśniewska) 

 
Dr Paweł Kowalski – slawista, słowenista, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Aka-
demii Nauk. Pola badawcze: słowotwórstwo słowiańskie, terminologia językoznawcza, 
języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze. 

Elżbieta Zimna, „Czeski teatr absurdu. Dramaty Václava Havla 
na tle czeskiej historii i kultury”, Warszawa: Instytut Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2022 [Kultura 
na Pograniczach 17] 

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iRete-
slaw została opublikowana monografia Elżbiety Zimnej pt. „Czeski 
teatr absurdu. Dramaty Václava Havla na tle czeskiej historii 
i kultury” jako 17 tom serii „Kultura na Pograniczach” (nr handle:  
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1944). » 

 

https://hdl.handle.net/20.500.12528/1944
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Monografia jest pierwszą w Polsce próbą analizy całokształtu twór-
czości Václava Havla, a jednocześnie prezentuje oryginalność cze-
skiego wariantu tzw. teatru absurdu. Autorka przedstawia szczegó-
łowo postać Havla, akcentując znaczący wpływ jego i jego rodziny 
na historię Czechosłowacji, czeskiej kultury i życia intelektualnego 
i zwracając uwagę na myśl filozoficzną bohatera zawartą w jego 
utworach dramatycznych i publicystycznych. W monografii autorka 
stara się też odpowiedzieć na pytanie o społeczne i psychologiczne 
przyczyny licznych prób publicznej dyskredytacji, podejmowanych 
zarówno w czasach totalitarnych, jak i posttotalitarnych. Jednocze-
śnie autorka jako pierwsza analizuje szczegółowo całokształt twór-
czości dramaturgicznej Václava Havla, jej przynależność do nurtu 
teatru absurdu, stosując klucz interpretacji etycznej, dzięki któremu 
omawiane dramaty można odczytywać z perspektywy doświadczeń 
uniwersalnych. Wskazuje na ewolucję powracających motywów 
i udowadnia, że dramaty Václava Havla jako przemyślana całość 
mogą być narzędziem badania przemian duchowych społeczeństwa 
XX wieku. E. Zimna zestawia i poddaje interpretacji wszystkie pol-
skie inscenizacje dramatów Havla. Uważa, że twórczość dramatur-
giczna Václava Havla została w Polsce przyswojona bardzo powierz-
chownie i w przeważającej mierze nie wykroczyła poza obręb ste-
reotypów na temat czeskiej literatury, więc w rzeczywistości mamy 
do czynienia z fałszywą polską recepcją tej dramaturgii. Rozprawę 
uzupełnia część dokumentacyjna: zestawienie dramatów Václava 
Havla wraz ze wskazaniem ich polskich wydań, zestawienie ich 
polskich inscenizacji, kalendarium życia i twórczości Havla oraz 
bibliografia. Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała 
Nauka” Ministra Edukacji i Nauki.  

(Oprac. Dorota Leśniewska) 

 
Dr Elżbieta Zimna – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce 
(teatrologia). Zainteresowania naukowe dr Elżbiety Zimnej to teatr polski, czeski 
i słowacki XX wieku i jego uwarunkowania kulturowe oraz historyczne, kształtowanie 
się idei narodowości Czechów i Słowaków w XIX i XX wieku, literatura czeska XX i XXI 
wieku i jej próby dialogu z historią narodową, historia i architektura Warszawy 
i czeskiej Pragi oraz budynków teatralnych. 

 

ZAPROSZENIE DO PUBLIKOWANIA W CZASOPIŚMIE 
„SPRAWY NARODOWOŚCIOWE. SERIA NOWA”  

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów do przyszłoroczne-
go numeru czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”. 
Najbliższe wydanie poświęcone będzie środkowoeuropejskim imagi-
nariom narodowym. Termin zgłaszania artykułów: 31 grudnia 2022 
roku. Czasopismo jest publikowane w języku angielskim.  

 
Sclavinia, Germania, Galia i Roma składają  
hołd Ottonowi III, fragment Ewangeliarza  

Ottona III z ok. 1000 roku. Domena publiczna 

ImagiNations: Visual Embodiments of Central Europe and Its 
Constellations  

Call for Submissions  

Visualizing a homeland is an element of national imagery. It could 
serve as a means to make the state a less abstract entity: instead of 
a collection of legal regulations within certain geographical frontiers, 
the homeland becomes a living person, materializing through the 
image. When it comes to Central Europe, as soon as in 1000 CE we 
can see Sclavinia, i.e. the land of Slavs, among the other provinces of 
the German Empire, paying her tribute to Emperor Otto III. She is 
embodied as a young woman of darker complexion, wearing a crown, 
holding bread in her hand, standing last in a queue of seniority. » 
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Moreover, the homeland can be depicted as a landscape (e.g. Ma-
sovian weeping willows, Dalmatian seashore, Ukrainian sunflower 
fields) or an animal (e.g. animals from coats of arms, such as eagles, 
lions, roosters, horses, bears, martens and others). To present it, the 
materials conceived as native could be used (e.g. glacial erratics, 
limes, marbles), surrounded by particular kinds of plants or trees 
associated with a given nation (e.g. Slavic linden, German oak, Ital-
ian laurel). The visualisations of homeland are communicated by 
various means: monuments, museums, textbooks or posters. More-
over, to be better visible and accessible for the larger audience, the 
visualized nations are displayed in special venues and places, estab-
lished within public space, e.g. altars of the motherland in Italy or 
Croatia, or monumental necropolises where famous representatives 
of a nation are buried, essentializing the idea of homeland (e.g. Sla-
vín in Prague or Powązki in Warsaw). 

This brings us to the main focus of the 55th volume of Sprawy 
Narodowościowe: What do we imagine nations to look like? What 
scopic regimes are involved in creating the visualizations of nations 
living in Central Europe and its constellations?  

Volume 55 of the journal Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / 
Nationalities Affairs will discuss the variety of national imageries. 

We invite submissions concerning issues such as:  

● historical visualizations of nations  

● visual propaganda  

● national monuments, their appearance, localization and practices 
around them  

● “fathers” and “mothers” of nation  

● re-actualization of the image of a nation depending on the context  

● maps and cartographic depictions of nations  

● internet and meme-related images of nations (e.g. “countryballs”)  

● gender aspects of nation’s visualization 

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / Nationalities Affairs (SNSN) 
is the leading Polish journal devoted to nationalism and ethnicity, 
publishing articles in humanities and social sciences. The aim of the 
journal is to provide a platform for transdisciplinary research on 
nationalisms and ethnic issues, especially in Central Europe. The 
subject area in focus is the empirical and theory-oriented study of 
nationalism and ethnicity, pursued with a view to making a contribu-
tion to the development of Central European area studies. The SNSN 
is different from other journals in the field owing to its firm focus on 
Central Europe, understood as a constellation of ideas which is em-
bodied in space. This concept of Central Europe includes both Slavic 
countries and their non-Slavic neighbours (e.g. Albania, Austria, the 
Baltic States, Greece, Hungary, Moldova, Romania). This approach to 
Central Europe requires the examination of reciprocal relations with 
cultures in relatively close geographical proximity, which were often 
the source of ideas proliferating in the region (e.g. Germany, Italy, 
Scandinavian countries, Turkey). Likewise, it does not exclude Russia 
as the most influential neighbouring state.  

 

 


