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noty o aUtorach

Małgorzata abassy – dr hab. prof. Uj, kulturoznawca i literaturoznawca, kierownik zakładu 
nowożytnej kultury rosyjskiej i teorii systemów kulturowych w instytucie rosji i eu-
ropy wschodniej, na wydziale studiów międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
jagiellońskiego, członek komisji kultury słowian Polskiej akademii Umiejętności, autorka 
czterech monografii: Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnasto-
wiecznej inteligencji rosyjskiej (2008), Irańska inteligencja i Rewolucja Konstytucyjna 
(1905-1911), (2010), Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie 
porównawczej (2013), Russian Mason – Nicolas Novikov (2015) oraz kilkudziesięciu artyku-
łów, obszary zainteresowań badawczych: kulturowe uwarunkowania odmienności rosji 
i krajów islamskich od zachodu, stosunki rosyjsko-irańskie i polsko-rosyjskie na funda-
mencie kultury, literatura piękna i publicystyka jako narzędzia kształtowania świadomości 
narodowej.
orcid: https://orcid.org/0000-0002-9294-6156

beata biel – magister historii, doktorantka literaturoznawstwa w Uniwersytecie humani-
styczno-Przyrodniczym im. jana długosza w częstochowie, autorka 7 artykułów, m.in.: Ka-
tolicyzm w PRL. Obrona polskiej tożsamości chrześcijańskiej i łacińskie (2006) Polityczność 
sporu partii komunistycznej z Kościołem rzymsko-katolickim w Polsce Ludowej o tożsamość 
cywilizacyjną narodu polskiego (2007), Nowe Drogi” świadectwem inżynierii polityki wobec 
wartości chrześcijańskich. Przyczynek do analizy komunistycznej polityki wyznaniowej (2010). 
orcid: https://orcid.org/0000-0002-5149-2493

bartłoMiej brążkiewicz – doktor, rosjoznawca, literaturoznawca, adiunkt w zakładzie an-
tropologii kultury rosyjskiej instytutu rosji i europy wschodniej Uniwersytetu jagielloń-
skiego, członek komisji kultury słowian Polskiej akademii Umiejętności, autor m. in. ksią-
żek: Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją polityczną w latach 1918-1984 
(2004); Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej (2011). Główne obszary ba-
dań: literaturoznawstwo rosyjskie, antropologia kultury rosyjskiej (w szczególności choroba 
psychiczna w kontekstach: religijnym, społecznym i politycznym; filozofia i antropologia 
Petersburga).
orcid: https://orcid.org/0000-0003-2223-8151
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UrszUla cierniak – dr hab. prof. Ujd, filolog rusycysta, etnolog, tłumaczka, kierownik 
zakładu Badań interkulturowych w instytucie Filologii obcych Uniwersytetu humanistyczno-
-Przyrodniczego im. jana długosza w częstochowie, członek: komisji kultury słowian 
Polskiej akademii Umiejętności, towarzystwa Badaczy starego obrzędu międzynarodo-
wego kongresu slawistów, komisji emigrantologii międzynarodowego kongresu 
slawistów, sekretarz redakcji czasopisma „kultura słowian”, autorka m.in. książek: 
Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców (częstochowa 1997) i Wiara i wła-
dza. Wokół sporu o katolicyzm i chrześcijańską Europę w dziewiętnastowiecznej literaturze 
i myśli rosyjskiej (częstochowa 2013), redaktorka i współredaktorka tomów: Drogi i roz-
droża kultury chrześcijańskiej Europy (2003), Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu – 
między pamięcią a oczekiwaniem (2006). W poszukiwaniu prawdy- chrześcijańska Europa – 
między wiara i polityką (2010), O wolność i sprawiedliwość- chrześcijańska Europa – między 
wiara i rewolucją (2018).  
orcid: https://orcid.org/0000-0003-2958-9982

Maciej czerwiński – dr hab., adiunkt w instytucie Filologi słowiańskiej, członek międzyna-
rodowego kolegium redakcyjnego czasopism naukowych „Fluminensia” (chorwacja) oraz 
„Balkan social science review” (macedonia), „rasprave instituta za hrvatski jezik i jeziko-
slovlje”, członek komisji etnolingwistycznej przy międzynarodowym komitecie slawistów 
(2013-2018), redaktor tematyczny czasopisma „socjolingwistyka”, członek komisji kultury 
słowian Polskiej akademii Umiejętności, autor m.in. książek: Język, ideologia, naród. 
Polityka językowa w Chorwacji a język mediów (kraków 2005), Semioza gatunku – semioza 
stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu (kraków 2011), Semiotyka 
dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu (kraków 2012), 
Kultura, dyskurs, znak (kraków 2015), Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi, (zagreb 
2018), współredaktor Adriatic Epopee. Ivan Meštrović (kraków 2017). 
orcid: https://orcid.org/0000-0002-6602-1299.

Katarzyna DuDa – prof. dr hab., filolog rosjoznawca, kulturoznawca, literaturoznawca, pro-
fesor zwyczajny w instytucie rosji i europy wschodniej na wydziale studiów międzynaro-
dowych i Politycznych Uniwersytetu jagiellońskiego, członek komisji kultury słowian Polskiej 
akademii Umiejętności, komisji emigrantologii słowian międzynarodowego komitetu 
slawistów oraz komitetu redakcyjnego czasopisma „emigrantologia słowian” oraz komitetu 
naukowego „tarnowskich zeszytów literackich”, autorka książek: Antyutopia w literaturze 
rosyjskiej XX wieku, kraków 1995; Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, (kraków 
2001), Andriej Amalrik – rosyjski dysydent (kraków 2010), Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku 
(Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec… kraków 2017), 
współautorka podręcznika akademickiego Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad 
Rosją, (kraków 2004) oraz książek: Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyj-
skich pisarzy emigracyjnych (kraków 1997), Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej 
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(kraków 1998), autorka artykułów poświęconych kulturze emigracji rosyjskiej oraz najnow-
szej literaturze rosyjskiej. 
orcid: https://orcid.org/0000-0001-5303-3760

oleg Fiedotow – prof. zw. dr hab., filolog rusycysta, filozof, estetyk, teoretyk literatury, pro-
fesor w katedrze rosyjskiej literatury klasycznej Państwowego moskiewskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego, pracownik centrum mistrzostwa Pedagogicznego w moskwie, emeryto-
wany profesor instytutu Filologii obcych wsP (obecnie Uniwersytet humanistyczno-Przy-
rodniczy im. jana długosza) w częstochowie; autor m.in. książek: История западноевро-
пейской литературы средних веков (moskwa 1999, 2002, 2003, 2004, 2011), Основы 
русского стихосложения» (moskwa 2002), Основы теории литературы (moskwa 2003), 
Сонет (moskwa 2011), Между Моцартом и Сальери. О поэтическом даре Набокова 
(moskwa 2014), Стихопоэтика Ходасевича (moskwa 2017).
orcid: https://orcid.org/0000-0002-9059-568X 

aleksy kUcy – doktor nauk humanistycznych, duchowny Polskiego autokefalicznego kościoła 
Prawosławnego, absolwent wydziału Politologii Uniwersytetu marii curie-skłodowskiej 
w lublinie (2000), instytutu słowianoznawstwa kijowskiego Uniwersytetu slawistycznego 
w równem (1998) oraz wyższego Prawosławnego seminarium duchownego w warszawie 
(2004), wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny lingwistyki stosowanej Umcs w lu-
blinie (2007-2018), kanclerz europejskiego kolegium Uniwersytetów Polskich i Ukraińskich 
(2010-2011), założyciel i dyrektor centrum europy wschodniej Umcs w lublinie (2011-
2013), dyrygent chóru lubelskiej Parafii prawosławnej pw. św. metropolity Piotra mohyły 
(2004-2011), specjalizuje się w dziedzinie badań w zakresie historii kościoła prawosławne-
go, stosunków państwo – kościół, implikacji religijno-politycznych, filozofii religii, historii 
rosji i kulturoznawstwa rosyjskiego, translatoryki i językoznawstwa.
orcid: https://orcid.org/0000-0001-6655-6886

józeF kUFFel – dr hab. adiunkt w katedrze średniowiecznej i nowożytnej literatury 
rosyjskiej instytutu Filologii wschodniosłowiańskiej wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
jagiellońskiego, członek komisji kultury słowian Polskiej akademii Umiejętności, autor 
książek i przekładów odnoszących się do literatury bizantyńsko-słowiańskiej, m.in: Święty 
Paisjusz Wieliczkowski. O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej (Białystok 1995), 
W drodze na Tabor. Theosis w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego (kraków 
2005), Hezychazm Rusi Moskiewskiej; Metoda interpretacji na podstawie wybranych zabytków 
literatury przekładowej i oryginalnej (kraków 2013), Hezychazm Rusi Moskiewskiej. Nił Sorski, 
część pierwsza (kraków 2014), Hezychazm Rusi Moskiewskiej. Nił Sorski, część druga (kraków 
2018), zajmuje się cerkiewnosłowiańską oraz rosyjską literaturą religijną oraz recepcją bizan-
tyńsko-słowiańskiej tradycji hezychazmu na obszarze rusi moskiewskiej i rosji.
orcid: https://orcid.org/0000-0001-8223-6209
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jakUb kUdroń – mgr rosjoznawstwa, doktorant na wydziale studiów międzynarodowych 
i Politycznych, autor artykułów: Reforma w kulturze teocentrycznej: innowacja, renowacja 
czy herezja? Rozważania na temat percepcji XVII-wiecznych reform liturgicznych patriarchy 
moskiewskiego Nikona w późnośredniowiecznym społeczeństwie ruskim (2016), Świadomość 
grzechu i poczucie świętości jako dwa bieguny tożsamości prawosławnych Rosjan (2013), 
Mnich i asceta, czyli posiadacz wiedzy prawdziwej (2013), Rosyjska Cerkiew Prawosławna 
względem cierpienia i cierpiących. Nauczanie i działalność (2014). 
orcid: https://orcid.org/0000-0001-8282-7770

łUkasz laskowski, ks. – dr teologii i dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 
(filologia klasyczna), lektor łaciny i hebrajskiego klasycznego oraz wykładowca biblijnej 
tradycji profetycznej i sapiencjalnej przy Papieskim Uniwersytecie jana Pawła ii w krakowie, 
wykładowca w wyższym seminarium duchownym archidiecezji częstochowskiej oraz sek-
cji doktoranckiej UP jPii w częstochowie, nauczyciel i twórca programu do przedmiotu 
kultura klasyczna w zespole szkół Plastycznych w częstochowie, autor kilkudziesięciu po-
zycji naukowych z dziedziny Biblii i tradycji grecko-rzymskich, w tym m. in książek:  
Pseudo-Filon, Księga starożytności biblijnych, przekład i opracowanie ł. laskowski, 
(kraków 2015) oraz Druga Księga Machabejska, nowy komentarz Biblijny, stary testament 
XiV/3 (częstochowa 2017).
orcid: https://orcid.org/0000-0002-0087-300X 

norbert Morawiec – dr nauk humanistycznych, historyk, pracownik instytutu historii 
Uniwersytetu humanistyczno-Przyrodniczego im. jana długosza w częstochowie, współ-
redaktor periodyków „Prace naukowe akademii im. jana długosza w częstochowie. zeszyty 
historyczne”, „częstochowskie teki historyczne” oraz serii wydawniczych „historia iii°”, 
„rozdroża”.
orcid: https://orcid.org/0000-0001-5025-5528

jan nowak, ks. – dr hab. teolog, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. władysława 
Bukowińskiego, autor książek: Świadek. Życie i działalność ks. Władysława Bukowińskiego 
apostoła Kazachstanu (kraków 2009); Vianney Wschodu. Ks. Władysław Bukowiński 
(kraków 2010), Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Ka-
zachstanie w latach 1950- 1974 (kraków 2013), Ziarno nadziei. Życie i proces kanonizacyjny 
ks. Władysława Bukowińskiego (kraków 2015), Nie dałem się zatruć nienawiścią (kraków 
2016).
orcid: https://orcid.org/0000-0001-6880-3748

bożena PindUs – filolog rusycysta, doktorantka literaturoznawstwa w Uniwersytecie 
humanistyczno-Przyrodniczym im. jana długosza w częstochowie. debiut naukowy. 
orcid: https://orcid.org/0000-0002-0507-731X
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anna raźny – prof. dr hab., literaturoznawca, kulturoznawca, rosjoznawca, em. prof. 
Uniwersytetu jagiellońskiego, członek komisji kultury słowian Polskiej akademii Umie-
jętności, komisji słowianoznawstwa Pan – oddział w krakowie, komisji historyczno-
literackiej Pan – oddział w krakowie, komisji emigrantologii słowian międzynarodowego 
komitetu slawistów, redakcji „Politei”; redaktor serii wydawniczej Uj Prace katedry 
rosyjskiej kultury nowożytnej Uj, autorka prac z zakresu rosyjskiej kultury XiX i XX wie-
ku, historii myśli rosyjskiej, totalitaryzmu komunistycznego, antropologii kultury, stosun-
ków polsko-rosyjskich, m.in. książek: Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy 
poetyki (1988), Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadec-
two prawdy (1999); współautorka tomów: Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej pro-
zie rosyjskiej (1993), Realiści i postmoderniści. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich 
(1996), Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich (1996).
orcid: https://orcid.org/0000-0003-0752-9647

agnieszka ziołowicz – prof. dr hab., pracownik katedry historii literatury oświecenia 
i romantyzmu na wydziale Polonistyki Uniwersytetu jagiellońskiego, członek komisji 
kultury słowian Polskiej akademii Umiejętności, przewodnicząca komisji historyczno-
literackiej oddziału Pan w krakowie. najważniejsze publikacje: „Misteria polskie”. Z pro-
blemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim (kraków 1996), Dramat 
i romantyczne Ja. Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu (kraków 
2002), Komedia dworkowa (kraków 2006), Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności 
a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria) (kraków 2011), 
Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu (kraków 
2014).
orcid: https: orcid.org//0000-0002-5335-1125

 




