językowe praktyk religijnych, charakterystyczny jeszcze

w

ogólnym
powierzchownym rozumieniu starszego pokolenia, wśród młodych katolików
stopniowo przestaje funkcjonować. Ftzadsze staje się teŻ przekonanie, ze
językiem modlitwy katolików powinien być ję,yk polski. Jest to dla mnie
wniosek oczywisty, poniewaŻ juz ponad dwadzieścia lat temu jeden z trzech
katolickich kościołóww Mińsku, kościółpod wezwaniem św.Rocha na ZŁotej
Górce, był.v,ryłączniebiał.oruskojęzycznyi skupiał głównie białoruskąmłodziei
i inteligencję. Językiem liturgii dwu pozostĄch były wówczas przemienrue (z
godzinowym zróinicowaniem mszy ś*.)ję"yk polski i białoruski; w ostatnich
Iatach w katedrze mińskiej wprowadzono dodatkowo jedną mszę św.w języku
ro syj skim, odprawi arlą w dniach świątecznych.
Badaczka skupia swą uwagę na średnim i młodszym pokoleniu katolików
o róinym stopniu świadomościpolskiego pochodzenia. Stwierdza potrzebę
obsługi sfery sacrum w języku polskim, tam gdzie wierni tego istotnie

potrzebują. Równocześnie słusznie zaznaaza, Za szerzenia się ję,yka
biatoruskiego w liturgii Kościołakatolickiego nie mozna rozpatrywaó jako
rugowania polskości, poniewaz nawet w okresie polskiej pństwowości na
zachodniej Białorusi znaczna częśó ludnościchłopskiej nie posługiwała się w
Ęciu codziennym językiem polskim tylko mówiła po prostu, czy|i gwarq
białoruską. obserwuj qc zachowania i ana|irujęc wypowiedzi |udzi młodych
autorka dochodzi do wniosku o róznorodności postaw (''p. sferę sacrum
obstuguje ję,yk białoruski - trwa polska identyfikacja i toŻsamośó narodowa i
odwrotnie przy liturgii polskojęzycznej tozsamośćbiałoruska) i ich
dynamicznym charakterze, ale teŻ o pewnej znianie ogólnej ,,...Kościoł... nie
jest juz nośnikiem wzorców religijnych i narodowych, a jedynie religijnych. Jest
w nim miejsce i dla Polaka i dla Białorusina''. I co wazne stwierdza, ze wśród
młodych ,,nie ma antagonizmu pomiędzy polszcryrrtą i białoruszczyzną oraz
narodowościępolską i białoruską i mozliwe jest świadomebudowanie własnej
tozsamości na róimych poziomach czerpiqcych z obu tradycji: polskiej i
białoruskiej''.

w literaixze poświęconej
języka
problemowi współzależnościwyznania,
praktyk religijnych i tozsamości
mieszkańców Białorusi.
Bardzo cennym elementem recenzowanej ksiązki są zamieszczone w niej
polskie i białoruskie teksty mówione wywiadów, zapisane w transkrypcji
półfonetycznej (polskie) i ortograficmej (białoruskie). Sq świadectwem stanu
języka w badanym okresie, przynoszą waŻne informacje o Życiu Kościoła
katolickiego i jego wyznawców w latach prześladowań ale i podczas
jęrykomawcrych
odrodzenia, mogę być wykorzystane do dalszych badań ściśle
i socjolingwistycznych; stanowią cenny materiał informacyjny dla
przedstawic ieli innych nauk humanisty czny ch i społecznych.
Warto podkreślió, Że omawianapraca została wykonana w ramach grantu
(II. G wykazu) w latach 2009-2012, MNiSW i NCN.
Powyisze stwierdzenia stanowią novum

II. omówienie pozostaĘch osiągnięó naukowo - badawczych.
Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze habilitantki, dadzq się ujęó w
dwoch działach: socjolingwistycznym i ściślejęrykorctawcz)tm, co nie znaczy,
ie zawsze moznaje tatwo rozgranicryć.
Drugim, po omówionym wyiej dziele podstawowym' obszernym działem
badan socjolingwistycznych jest opracowanie jęryka i kultury drobnej szlachty

Podlasia, wkazanie nóŻnicowania sz|achĘ podlaskiej i następnie
przeprowadzenie bardzo ciekawego porównania sytuacji kulturowej i

socjolingwistycznej szlachty drohickiej ze sz|achtq zaściankowągrodzieńsk4 i
kowieńską. Szlachcie drohickiej E. Golachowska poświęciłamonografię Język i
kultura mieszkąńców wsi włościańskich i szlącheckich dawnej ziemi drohickiej
ną Podląsiu (2006). Zrożmicowaniem Podlasia i nawiązaniami do sytuacji
szlachty Wielkiego Księstwa litewskiego Autotka zĄmuje się w cyklu bardzo
ciekawych artykułów, w tym jeden współautorski (50%): II. A 1, B 1,6 ,9, II,
15, 16, 23, 26, 27 wykazu. Sięgając do szlachty WKL wykorzysĘe dla
porównania prryWadv jęzvkowe z tekstów literackich Elizy Orzeszkowej (II'B
7) tym samym j ej praca ma tei pewien walor historyczno.j ęzykowy.
W dziale badan ściślejęzykorctawczych habilitantki naleĘ podkreślićjej
udział. w pracy zespołowej nad Atląsem gwąr wschodniostowiańskich
Biąłostocczyzny począwszy od tomu YII, Lelcsyka 3. po IX, Lelrsyka 5. i t. IV
Słowotwórstwo 2012 r., gdzie posługując się metodami geografii lingwistycznej
Ewa Golachowska jest autorką określonejliczby map i komentarzy do nich, co
średniostanowi około 20% jej udziat w tym niewątpliwiebardzo wartościowym
dla nauki slawistycznej dziele zbiorowym. Na marginesie prac atlasowych nad
leksyką północno.wschodniej Polski powstał artykuł o stownictwie
astronomicznym (II. B 20).
Szeroki wachlarz problematyki socjolingwistycznej oraz praca nad
Atlasem gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, gdzie habilitantkamiała
do czynierua z oddziĄwaniem gwar litewskich, ukraińskich i przede wszystkim
z wpływem regionalnego i literackiego języka polskiego, w starszym pokoleniu
równiez z wpĘwem rosyjskim, predysponowĄ dr Ewę Golachowską do
aktywnego wt'ączenia się do prowadzonych w InsĘtucie Slawistyki PAN badań
nad polsko.wschodniosłowiańskim i bahyckim pograniczem kulturowym i
ję"ykon,.ym' co Zaowocowało juil kilkoma artykułami wspótautorskimi (II.B 30'
31, 32,33 w ktorych swój udział autorka ocenia się na 50 i 30%), aktywn4
organizacjq konferencji międzynarodowych i następnie redakcją tomów
pokonferencyjnych (II. C I,2 30Yo;3, 4 50oń).

Aktywnośó naukowa dr Ewy Golachowskiej dodatkowo wyraza się
zauwazalnie w jej czynrrym udziale w licznych krajowych i międzynarodowych
konferencjach temaĘcznych (II.I' I.2I) oraz recenzowaniu prac
lingwistycznych (II. A, 2).

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski, współpraca międzynarodowa
habilitanta
Pracownicy naukowi PAN mają nieraz trudności z moŻIiwościępracy
dydaktycznej. W pr"ypadku dr Golachowskiej tak nie jest. Instytut Slawistyki
PAN, którego jest pracownikiem' prowadzi Studium doktoranckie, na którym
habilitantka uczestniczy jako osoba współprowadząca seminarium dla
doktorantów. Ponadto od roku 2010 i obecnie prowadzi konwersatorium
socjolingwistyczne dla studentów polonistyki UKSW. W roku akad. f006l7
prowadziła wyktad dla stud. etnologii, w 20t0lII ówiczenia z gramatyki
historycznej j ęzyka polskiego.
Do działalnościpopularyzatorskiej i organizacyjnej nauki zalicąlc moina
udział. habilitantki w obozie gwuro7-nawczym studentów polonistyki
Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku w roku 20lI i dwukrotne zaproszenie jej
na wykłady gościnneprzez tenie uniwersytet. WspóĘraca międzynarodowa dr
Golachowskiej z BDU (Państwowym Uniwersytetem Białoruskim) rozciąga się
więc takŻe na dydaktykę i popularyzację nauki.
Zaznaczyc teżztrzeba, ze habilitantka ze swoją problematyką badawcząwchodzi
do projektu współpracy PAN z Instytutem Filozofii Akademii Nauk Białorusi
(rII. F, r -2).
Jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych dr
Golachowska zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Slawistyki PAN. Jest tez
członkiem Rady naukowej Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych w
Gorzowie. od roku 2007 do chwili obecnej pełni z duĘm powodzeniem funkcję
Prezesa Zarządu Fundacji Slawistycznej. Fundacja pozyskuje środkiz MNiSW i
wydaŁa juŻ24 ksiązki naukowe.

Z powyŻszego omówienia cennego dorobku naukowego i dydaktycznego
dr Ewy Golachowskiej oraz przedstawienia jej niezaprzeczalnych zasfug w
dziedzinie organizacji i krzewienia nauki wynika jasno, ie habilitantka spełnia
wymogi stawiane ustawowo w procesie habilitacyjnym. Z pełnym
przekonaniem ptzychylam się więc do wniosku o nadanie jej stopnia doktora
hab i l itowane go nauk hum ani sty czny ch w dziedzinie j ęzyko zrawstwa.
ElŻbieta Smułkowa

