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noty o aUtorach

AlicjA BAńczyk  –  romanistka, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznaw-
stwa, asystent w instytucie Filologii romańskiej Uniwersytetu jagiellońskiego w krakowie. 
jest również magistrem prawa. w swoich badaniach skupia się na relacjach łączących prawo 
i literaturę, szczególnie średniowieczną (law and literature studies). jest członkiem towarzy-
stwa naukowego rencesvals. wybrane publikacje: Wpływ twórczości Jana di Piano Carpi-
niego i Marco Polo na postrzeganie cywilizacji mongolskiej przez Europejczyków, „acta 
erasmiana” 2018, t. XVii, ss. 21-27; Granice „Uległości”, czyli wizja przyszłości chrześci-
jańskiej Francji u Michela Houellebecqa  [w:] O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska 
Europa między wiarą i rewolucją, red. U. cierniak, n. morawiec, a. Bańczyk, częstochowa 
2018, ss. 607 - 615; The conflict between obligations toward the family and toward the lord 
on the example of medieval French epic poems, [w:] IV ciclo di Studi Medievali, atti del Con-
vegno, Firenze 2018, ss. 260-265; Rozwód Georges’a du Roy w Bel-Ami Guy de Maupassanta 
w kontekście zmian we francuskim ustawodawstwie rozwodowym drugiej połowy XIX wie-
ku, „studia litteraria Universitatis iagellonicae cracoviensis” 2021, t. 16, nr 3, ss. 197-
210;  Badania w nurcie law and literature  a nauczanie prawniczego języka obcego osób 
niebędących prawnikami [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, bezpieczeństwa i ter-
roryzmu, red.  j. jędrzejewska, j. kozłowska, lublin 2021, ss. 18-28. 
orcid: 0000-0003-2873-9870

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 (od 2012). Główne 
obszary badań: literaturoznawstwo rosyjskie, antropologia kultury rosyjskiej (w szczególno-
ści szaleństwo w kulturze rosyjskiej; choroba psychiczna w kontekstach: religijnym, spo-
łecznym i politycznym; filozofia i antropologia Petersburga; „tekst miejski” i „tekst miasta” 
Petersburga). Publikacje książkowe: Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją 
polityczną w latach 1918-1984 (2004); Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej 
(2011). wybrane artykuły: Nie być, żeby być. Szaleńcy Boży w świetle antropologii apofa-
tycznej, „ethos” 2015, nr 2(110), ss. 57-71; Blask Taboru. Światło ikony. Od bizantyńskiej 
mozaiki do Andrieja Rublowa, „ethos” 2017, nr 3(119), ss. 59-74; Petersburg – miasto jako 
bohater literacki, „kultura słowian” 2018, t. 14, ss. 305-333; Потерянный во времени. 
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Сюжетные сложности современной русской прозы. Выбранные примеры, [w:] Czas 
w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, red. a. dudеk, kraków 2019, ss. 591-601; 
W zderzeniu z teraźniejszością. Dialogiczność współczesnej prozy petersburskiej, „ethos” 
2020, nr 1(129), ss. 91-116.
orcid: 0000-0003-2223-8151

UrszUlA cierniAk – dr hab., filolog rusycysta, etnolog, tłumaczka, profesor Uniwersytetu 
humanistyczno-Przyrodniczego im. jana długosza w częstochowie, członek: komisji kultury 
słowian Polskiej akademii Umiejętności, towarzystwa Badaczy starego obrzędu między-
narodowego kongresu slawistów, komisji emigrantologii międzynarodowego kongresu 
slawistów, sekretarz redakcji czasopisma „kultura słowian”, sekretarz komisji kultury 
słowian PaU. autorka książek: Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców 
(częstochowa 1997) i Wiara i władza. Wokół sporu o katolicyzm i chrześcijańską Europę 
w dziewiętnastowiecznej literaturze i myśli rosyjskiej (częstochowa 2013), redaktorka i współ-
redaktorka tomów: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy (2003), Dziedzictwo chrześ-
cijańskiego Wschodu – między pamięcią a oczekiwaniem (2006). W poszukiwaniu prawdy – 
chrześcijańska Europa – między wiara i polityką (2010), O wolność i sprawiedliwość – chrze-
ścijańska Europa – między wiarą i rewolucją (2018).  
orcid: 0000-0003-2958-9982

mAgdAlenA dyrAs – dr hab., prof.Uj, historyczka literatury, tłumaczka, pracuje w instytucie 
Filologii słowiańskiej Uj. zajmuje się historią współczesnej literatury chorwackiej, obecno-
ścią historii w kulturze chorwackiej po 1990 roku, narracyjnymi wymiarami i przemianami 
tożsamości, prozą „nowohistoryczną”, autobiograficznym dyskursem lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku. jest autorką dwóch książek W poszukiwaniu prawdy. „Nowa serbska proza” 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, (kraków 2000) i Re-inkarnacje narodu. 
Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (kraków 2009).
orcid: 0000-0003-2694-0212

FrAnçoise lesoUrd – emerytowany profesor Uniwersytetu jean moulin (lyon 3) w lyonie 
(Francja). członek lyońskiego instytutu Badań Filozoficznych (irPhil). specjalistka z za-
kresu historii myśli rosyjskiej. opublikowała w języku francuskim prace dymitra lichaczowa 
oraz Poemat o śmierci (Поэмa о смерти) lwa karsawina. Bada wpływ Pascala na myślicieli 
rosyjskich. obecnie kieruje grupą tłumaczy, pracujących nad przekładem twórczości nikołaja 
Fiodorowa. wybrane publikacje redakcyjne: Les mutations religieuses en Russie: conversions 
et sécularisation, „slavica occitania” 2015, 41; La clandestinité. Études sur la pensée russe, 
Paris, l’harmattan, 2017; Le cosmisme russe. Tentative de définition, „slavica occitania” 
2018, t.  46;  Le cosmisme russe. Nikolaď Fiodorov, „slavica occitania” 2018, t. 47;  Lectures 
russes de Pascal (we współpracy z laurentem thirouin), Paris, classiques Garnier, 2020.
orcid: 0000-0002-4347-5482



269Noty o autorach

mArek melnyk – prof. dr hab., religioznawca, historyk, antropolog kultury. Pracuje w Uni-
wersytecie warmińsko-mazurskim w olsztynie. zainteresowania naukowe prof. melnyka 
obejmują, między innymi: komunikację międzykonfesyjną, aksjologię dialogu kulturo-
wego, fenomenologię religii. skupiają się one jednak przede wszystkim na antropologii 
religii, która związana jest z kulturową konfrontacją i wzajemnym oddziaływaniem 
chrześcijańskiego wschodu i zachodu. wybrane publikacje: Problematyka antropologiczna 
w pismach Piotra Mohyły, olsztyn, wydawnictwo Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego, 
2005; O Ukrainie. Prawie wszystko…?, olsztyn, katedra aksjologicznych Podstaw edukacji 
Uwm, 2011 (współautor m. łesiów); Pre-ekumenizm i konfesjonalizm prawosławne dąże-
nia zjednoczeniowe w Pierwszej Rzeczypospolitej (1590-1596), kraków, collegium colum-
binum, 2018,  Konstantyn Ostrogski and the anti-orthodox policy of Sigismund III Vasa, 
„Ostkirchliche studien” 2018 (67), ss. 305-324; Ewangelicko-prawosławna komunikacja spo-
łeczna na ziemiach ruskich w I Rzeczpospolitej (przełom XVI i XVII w.), „studia religiologica” 
2019, 52 (2), ss. 141-151.
orcid: 0000-0002-7583-5956

lech miodyński – prof. dr hab., slawista literaturoznawca i kulturoznawca (specjalność: sla-
wistyka południowa); instytut literaturoznawstwa – profesor, wydział humanistyczny, 
Uniwersytet śląski. ważniejsze publikacje: Symbole miejsca w kulturze i literaturze mace-
dońskiej. Prace naukowe Uniwersytetu śląskiego nr 2887. wydawnictwo Uniwersytetu 
śląskiego. katowice 2011; Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze 
macedońskiej po 1945 roku. Prace naukowe Uniwersytetu śląskiego nr 1768. wydawnictwo 
Uniwersytetu śląskiego. katowice 1999;  Leksykon idei wędrownych na słowiańskich 
Bałkanach – XVIII-XXI wiek, red. G. szwat-Gyłybowa, d. Gil, l. miodyński, t. 1-10. 
warszawa, instytut slawistyki Pan, 2018-2020, [w:] https://ispan.waw.pl/ireteslaw/han-
dle/20.500.12528/1076; Przeobrażenia kategorii konfesji w macedońskiej świadomości zbio-
rowej XIX i XX w., „slavia meridionalis” 2017, nr 17, [w:] https://ispan.waw.pl/journals/
index.php/sm/article/view/sm.1333; Limits of Competence and Limits of Tolerance in Ma-
cedonian Studies. in: The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power, 
red. B. zieliński, Poznań, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. a. mickiewicza, 2003, 
ss. 79-95.
orcid: 0000-0003-2053-2277

AleksAnder PosAcki –  prof. dr hab., filozof, teolog, kulturoznawca, sektolog. zainteresowania 
badawcze to filozofia rosyjska,  filozofia religii, teologia duchowości, filozofia ezoteryzmu, 
demonologia, antropologia filozoficzna, antropologia teologiczna, antropologia kulturowa. 
wybrane prace: Egzorcyzmy, opętanie, demony, radom, Polwen, 2005 (tłum. na litewski, 
wyd. 2007); Psychologia i New Age, Gdańsk, arka noego, 2007 (tłum. na francuski, wyd. 
2009, tłum. na rosyjski, wyd. 2010), Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty 
filozoficzno-teologiczne i praktyczno-duszpasterskie, radom, Polwen 2009; Neospirytyzm 
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i pseudopsychologie, kraków, wydawnictwo m, 2012; Apostoł Kazachstanu i Świadek 
Ewangelii. Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński,  monumen, warszawa 2017 (wyd. ros. 
2016).
orcid: 0000-0002-7583-5956

dAriA sereBrennik (Дарья Серебренник) – pedagog, filolog rusycysta, absolwentka instytutu 
językoznawstwa Państwowego wołogodzkiego Uniwersytetu Pedagogicznego, doktorantka 
literaturoznawstwa w Uniwersytecie humanistyczno-Przyrodniczym im. jana długosza 
w częstochowie. obszar zainteresowań badawczych: literatura dziecięca różnych krajów, 
szczególnie rosji. debiut naukowy. 
orcid: 0000-0003-4099-6351

jAnUsz smołUchA – dr hab., profesor akademii igantianum w krakowie, historyk i kulturo-
znawca, autor wielu prac z zakresu dyplomacji papieskiej oraz stosunków Polski ze stolicą 
apostolską w średniowieczu i epoce nowożytnej. jego zainteresowania koncentrują się rów-
nież wokół przemian kulturowych w krajach europy środkowej i wschodniej tamtej doby 
szczególnie w kontekście przezwyciężania kolejnych kryzysów w kościele oraz wspólnej 
obrony przed zagrożeniem ze strony islamu. Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kon-
takty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, kraków, societas Vistulana, 1999; Polityka 
Kurii Rzymskiej za pontyfikatu Piusa II (1458-1464) wobec Czech i krajów sąsiednich. Z dzie-
jów dyplomacji papieskiej w XV wieku, kraków, księgarnia akademicka, 2008, ss. 386; 
Uwagi na temat kwestii tureckiej w działalności dyplomatycznej i naukowej ojca Antonia 
Possevino, [w:] Życie i dzieło ojca Antonio Possevino SJ, red. d. Quirini-Popławska, kraków, 
wam, 2012, ss. 545-562; Ambrogio Contarini i jego podróż na Wschód. Okoliczności na-
wiązania kontaktów dyplomatycznych przez Wenecję i Polskę z Persją w drugiej połowie XV w., 
„Folia historica cracoviensia, 2017, 23/2, s. 353-366; Antonio Possevino, [w:] Christian-
Muslim Relations. A Bibliographical History, t. 9, red. david thomas, john chesworth, leiden, 
Brill, 2017, ss. 635-651.
orcid 0000-0003-2633-7093

jAn strAdomski – dr hab.,  filolog, profesor uczelni, literaturoznawca-mediewista; miejsce 
pracy: Uniwersytet jagielloński, instytut Filologii słowiańskiej. zainteresowania badawcze: 
literatura i kultura słowian prawosławnych starszych epok, historia kościoła, antropologia 
kulturowa. ważniejsze publikacje: Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, 
wydawnictwo Scriptum, kraków 2003; Несколько замечаний о необычной славянской ре-
дакции «Видения апостола Павла» из рукописных cобраний в Польше, „studia ceranea. 
journal of the waldemar ceran research centre for the history and culture of the 
mediterranean area and south-east europe” 2014, t. 4, ss. 191-205; Cykl apokaliptycznych 
egzegez wizji proroka Daniela w kontekście doktrynalnego sporu wschodniego chrześcijań-
stwa z judaizmem (na materiale kodeksu BN 12245), „slavia meridionalis”  2017 nr 17 
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(2017), [w:] https://doi.org/10.11649/sm.1439;  Spór o historię i wartości w świetle katolicko-
-unicko-prawosławnej polemiki religijnej w Pierwszej Rzeczypospolitej (koniec XVI – począ-
tek XVIII wieku), [w:] Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, pod red. m. ku-
czyńskiej [Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, 
t. Xi], warszawa 2017, ss. 238-276; Спор „Руси с Русью” о церковной схизме в религиозной 
полемике Речи Посполитой XVI-XVII вв., [w:] Религия и Русь XV-XVIII вв., red. serii А.В. До-
ронин (=Post-Древняя Русь: у истоков наций Нового времени. 5) Москва, РОССПЭН, 
2020, ss. 341-351. więcej publikacji: https://jagiellonian.academia.edu/janstradomski.
orcid: 0000-0002-7318-6534

woroncowA irinA włAdimirownA (ВоронцоВа ирина ВлаДимироВна) – doktor teologii i hi-
storii, starszy współpracownik naukowy centrum naukowo-Badawczego najnowszej historii 
rosyjskiej cerkwi Prawosławnej (fakultet teologiczny). Publikacje: «Заколдованный круг 
русского сознания…». Проблемы социально-религиозного поиска в православной России 
второй половины XIX – начала XX века, Москва-С-Петербург 2020; Русская религиозно-
-философская мысль в начале ХХ века, Москва 2008; „Реформа” или „реформация”: 
движение за церковное обновление в России начала ХХ в., „Вестник Московского универ-
ситета” 2017. ser. 8 (история), nr 4, ss. 46-63; НРС и „неохристианство” (Петербургское 
религиозно-философское общество в 1907-1909 гг.: дискуссия о содержании «нового ре-
лигиозного сознания»), „Христианское чтение”, 2017, nr 2, 307-324; Религиозно-философ-
ские общества (РФО), [w:] Православная энциклопедия. Т. liX. («Псой-Ринальди»), 
Москва 2020, ss. 458-464. 
orcid:0000-0002-0272-6513
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