2020
marzec

DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE URODZIN
PROF. DR HAB. HANNY POPOWSKIEJ-TABORSKIEJ
Profesor Hanna Popowska-Taborska – językoznawczyni, wybitna badaczka języka
kaszubskiego, doctor honoris
causa Uniwersytetu Gdańskiego – 22 marca 2020 roku
obchodziła dziewięćdziesiąte
urodziny. Pani Profesor jest
absolwentką Uniwersytetu
Łódzkiego (1952), doktorat
(pod opieką prof. Zdzisława
Stiebera) obroniła w 1959
roku na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego (kaszubska zmiana ę > i oraz
Profesor Hanna Popowska-Taborska.
Fot. Z archiwum prywatnego autorki
ĭ, y, ŭ > ë). Stopień doktora
habihabilitowanego uzyskała w 1966 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1972 roku, a następnie tytuł profesora zwyczajnego
w roku 1979. Profesor Hanna Popowska-Taborska prawie 60 lat
(w latach 1954–2012) pracowała w Instytucie Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk (wcześniej Zakład Słowianoznawstwa, Instytut Słowianoznawstwa PAN).
Zainteresowania naukowe Profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej
skupiają się głównie wokół kaszubszczyzny (opis dialektów i zabytków językowych, dialekty kaszubskie w świetle dziewiętnastowiecznych materiałów archiwalnych, studia nad kaszubską
leksykografią, prace dotyczące statusu kaszubszczyzny, opis
dokonujących się współcześnie przemian, kształtowanie się
kaszubskiego języka literackiego), co znalazło odzwierciedlenie
w wielu artykułach i monografiach, m.in. Kaszubszczyzna – zarys
dziejów, Warszawa 1980; Szkice z kaszubszczyzny: dzieje, zabytki,
słownictwo, Gdańsk 1987 (współautorstwo z Ewą Rzetelską-Feleszko); Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów
archiwalnych,

archiwalnych, Warszawa 2009; Współczesny kaszubski język literacki
z dziedzictwem leksykalnym w tle, Warszawa 2019 oraz Atlas
językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez
Zespół Zakładu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk: t. I–VI
pod kierunkiem Z. Stiebera; t. VII–XV pod kierunkiem H. Popowskiej-Taborskiej, Wrocław 1964–1978. Ważną część dorobku stanowią
także opracowania dotyczące leksyki i etymologii słowiańskich, np.
(we współautorstwie z W. Borysiem) Słownik etymologiczny
kaszubszczyzny, t. I–VI, Warszawa 1994–2010 – nagroda Prezesa
Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w 2012 roku; (we
współautorstwie z W. Borysiem) Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996; Z językowych dziejów Słowiańszczyzny,
Warszawa 2004.
Uznanie językoznawców, a także historyków i archeologów zdobyła
publikacja poświęcona roli leksyki w dociekaniach nad etnogenezą
Słowian: Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Wrocław 1991
(wydanie 2: 1993, wyd. 3, popr. i uzup.: Warszawa 2014), która została przełożona na język słoweński: Zgodnja zgodovina Slovanov
v luči njihovega jezika, tłum. K. Kenda-Jež, Ljubljana 2005. Autorka za
tę książkę otrzymała w 1993 roku nagrodę Wydziału I Polskiej Akademii Nauk im. Kazimierza Nitscha. Poza tym Profesor Hanna Popowska-Taborska opublikowała kilka prac na temat pogranicza
językowego polsko-dolnołużyckiego (m.in. Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie w świetle danych toponomastycznych,
Wrocław 1965).
Pani Profesor była pierwszą badaczką, która zwróciła uwagę na
znaczenie spuścizny Bartłomieja z Bydgoszczy. Wraz z prof. Ireną
Kwilecką wydała monografię Bartłomiej z Bydgoszczy – leksykograf
polski pierwszej połowy XVI wieku, Wrocław 1977. Później prace nad
słownikiem Bartłomieja z Bydgoszczy kontynuowano w oddziale
poznańskim IS PAN.
Można by wskazać jeszcze wiele pól zainteresowań Jubilatki, ale już
te wymienione wyżej dają imponujący obraz naukowczyni i intelektualistki, która w sposób przejrzysty i rzetelny umie przekazać czytelnikom i czytelniczkom wyniki swoich żmudnych dociekań.
Pani Profesor składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności.
(Oprac. D. K. Rembiszewska)

1

Materiały wybrała Agnieszka Ayşen Kaim (agnieszka.kaim@ispan.waw.pl). Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz

2020
marzec

SEMINARIUM POD TYTUŁEM „DYSTANS –
ZAANGAŻOWANIE – UWIKŁANIE. BADACZ
WOBEC SPOŁECZNOŚCI MNIEJSZOŚCIOWYCH”,
PROWADZONE PRZEZ DR HAB. EWĘ MICHNĘ, PROF. UJ,
DLA UCZESTNIKÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH
Dnia 2 marca 2020 roku doktoranci i doktorantki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza,
mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy
Studiów Doktoranckich), uczestniczyli w seminarium prowadzonym przez dr hab. Ewę Michnę, prof. UJ, z Instytutu Amerykanistyki
i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seminarium
zatytułowane „Dystans – zaangażowanie – uwikłanie. Badacz wobec
społeczności mniejszościowych” odnosiło się do badań prowadzonych przez dr hab. Ewę Michnę, prof. UJ, wśród Ślązaków.

Seminarium dla doktorantów i doktorantek. Fot. Nicole Dołowy-Rybińska

W trakcie seminarium zostały omówione wyniki długoletnich badań terenowych wśród śląskich działaczy, poświęconych strategiom walki o uznanie i polityce tożsamości prowadzonej przez
cześć ślą-

cześć śląskich aktywistów. Szczególną uwagę zwrócono na rolę ideologii językowych i ich wpływ na procesy emancypacji śląszczyzny.
Seminarium było pretekstem do rozmowy na temat wyzwań, jakie
stoją przed badaczami i badaczkami grup mniejszościowych/etnicznych, oraz zastanowienia się nad uwikłaniami badających na każdym
etapie prowadzenia badań: począwszy od wyboru tematu badawczego, poszukiwania inspiracji teoretycznych, aż po pracę w terenie,
publikowanie wyników i ich społeczny odbiór.
(Oprac. N. Dołowy-Rybińska)

NOWE „PRACE SLAWISTYCZNE. SLAVICA”
W REPOZYTORIUM IRETESLAW

Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba
cogitandi i verba sentiendi), red. Małgorzata Korytkowska, cz. I–II
(1 i 2), Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
& Fundacja Slawistyczna, 2019 [seria: Prace Slawistyczne. Slavica
145]; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087.
W repozytorium iReteslaw jako 145 tom serii „Prace slawistyczne.
Slavica” jest dostępny Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny
czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi
i verba sentiendi) pod redakcją Małgorzaty Korytkowskiej, składający
się z obszernej monografii oraz dwóch słowników zawierających »
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opis semantyczno-syntaktyczny dwóch klas czasowników języków
bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego: czasowników mentalnych
i czasowników emotywnych. Badania stanowiące podstawę publikacji
były
prowadzone
przez
zespół
autorski
(prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz; prof. dr hab. Małgorzata
Korytkowska; dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, prof. nadzw. UŁ;
dr hab. Agnieszka Zatorska, prof. nadzw. UŁ) w Instytucie
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu Narodowego
Centrum Nauki (nr grantu: 2013/11/B/HS2/03116), przyznanego
na lata 2014–2017. Opublikowanie efektów tej ogromnej pracy
było możliwe dzięki środkom Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonym na dofinansowanie upowszechniania
nauki, pozyskanym przez Fundację Slawistyczną (nr 703/P-DUN/2019).
Głównym celem autorów było badanie relacji między właściwościami semantycznymi czasowników a ich cechami składniowymi, w której centralną rolę odgrywają cechy czasowników
konstytuujących struktury zdaniowe. Zanalizowano procesy
semantyczno-syntaktyczne zachodzące w strukturach zdaniowych,
które najczęściej mają charakter procesów kondensacyjnych, oraz
zjawiska przejawiania się w sposób formalny podstawowych
kategorii zdaniowych, rzutujących na cechy struktur syntaktycznych. Kolejnym polem badawczym były kwestie leksykograficzne dotyczące wyodrębniania jednostek hasłowych
słownika, kształtu i zawartości hasła oraz jego granic, poza którymi
znajdują się już jednostki o odmiennych cechach, a więc odrębne
jednostki słownikowe. Badanie trzech języków słowiańskich
stanowiło też pole dla obserwacji i wniosków o charakterze
konfrontatywnym.
Monografię o charakterze teoretycznym uzupełniają bazy słownikowe czasowników mentalnych i emotywnych w postaci pdf-ów
zawierających aktywne odnośniki nie tylko od poszczególnych
czasowników w zestawach haseł do haseł głównych w danym
języku, lecz również od haseł głównych do ich odpowiedników
w pozostałych językach. Nawigację ułatwia rozbudowany system
zakładek.

graficznego (w perspektywie konfrontacji polsko-bułgarsko-rosyjskiej)” przyznanego
na lata 2014–2017 przez Narodowe Centrum Nauki RP (nr grantu:
2013/11/B/HS2/03116). Kierownik projektu: Małgorzata Korytkowska.
Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich
i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi) (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

„STUDIA LITTERARIA ET HISTORICA”
NA PLATFORMIE CZASOPISM IS PAN

(Oprac. D. Leśniewska)

Na Platformie czasopism
Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (ISS
PAS Journals) warto zwrócić uwagę na numer 9 czasopisma „Studia Litteraria
et Historica” zatytułowany
Stalinizm po polsku, pod
redakcją Anny Zawadzkiej
i Konrada Matyjaszka
(https://ispan.waw.pl/jou
Ilustracja otwierająca numer 9 czasopisma „Studia rnals/index.php/slh/issue
Litteraria et Historica”. Autorka Natalia Kulka
/view/106).
Tom w swej głównej części jest poświęcony antropologicznej
i socjologicznej analizie lat 1945–1956 w Polsce oraz dekonstrukcji
współczesnych polskich narracji o stalinizmie. Redakcja podejmuje
polemikę z interpretacją tego okresu zaproponowaną przez Andrzeja
Lederera.
(Oprac. D. Leśniewska)
Zadanie „Studia Litteraria et Historica” jest finansowane na podstawie umowy
103/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Praca została przygotowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego
„Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksyko-
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