
 

2021 
styczeń 

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

W wielowyznaniowej Białorusi może on być prawosławnym, ka-
tolikiem, neoprotestantem, żydem, muzułmaninem czy nawet ateistą 
– byleby pozostawał dobrym i sprawiedliwym człowiekiem. Takim, 
dla którego mają znaczenie przede wszystkim wartości etyczne, nie 
ideologiczne. […]  

 
Anna Engelking i Nieoniła Cyhanok, nauczycielka i działaczka społeczna, na Kongresie 

Białoruskim w Wilnie, 2019. Zdjęcie z kolekcji Anny Engelking 

W przejrzanych przeze mnie raportach na temat Białorusi 
powraca pewien typ wyższościowej retoryki, która wydaje mi 
się symptomatyczna. „Skala nastrojów proradzieckich wynikała 
z niskiej świadomości odrębności narodowej Białorusinów”, 
„zaprzepaszczony dorobek pierwszych lat niepodległości”. Ten 
rodzaj opisywania Białorusi jako niedokończonego czy nie-
udanego projektu, w którym coś się nie odbyło, jakieś prze-
miany nie zaszły, jest dowodem braku refleksji, że to nie jest 
projekt niedokończony, tylko że jest inny, a co za tym idzie – 
wymaga odmiennego aparatu pojęciowego. » 
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WYWIAD Z DR HAB. ANNĄ ENGELKING, PROF. INST., 
NA TEMAT REWOLUCJI W BIAŁORUSI W „NOWEJ 
EUROPIE WSCHODNIEJ” 
Rewolucja mirnych ludiej / Białoruś dobrych ludzi („Nowa Europa 
Wschodnia”, 6/2020, s. 91–103). 

Z dr hab. Anną Engelking, prof. inst., antropolożką i badaczką 
kultury białoruskiej, rozmawia Anna Łazar. Poniżej fragmenty 
wywiadu: 

Jak na rewolucję w Białorusi patrzy naukowczyni, która blisko 
trzydzieści lat zajmuje się głębokimi strukturami kultury 
białoruskiej? 

Opowiem o jednym aspekcie tej niezwyczajnej rewolucji, który 
wyraźnie widzę i który mnie porusza. Mam na myśli skrypty 
kulturowe lub inaczej wzory kultury, które się podczas niej 
aktualizują. Wiążą się one z kluczowymi, fundującymi wartościami 
białoruskiej kultury. Dziś możemy obserwować, jak przejawiają się 
w aktywności protestujących: w hasłach, okrzykach, napisach, 
happeningach, akcjach artystycznych czy wypowiedziach uczestni-
ków wydarzeń. Wzory te wywodzą się z kultury chłopskiej – 
kultury uniwersalistycznej, głęboko humanistycznej i obojętnej na 
nacjonalizmy. 

Jakie wartości masz na myśli? 

Proces narodotwórczy przebiegał w Białorusi inaczej niż w Polsce 
czy innych państwach środkowej Europy. Nie funkcjonuje tam 
konsolidujący zbiorową tożsamość obraz narodowego czy re-
ligijnego wroga. Polski narodowy mit jest oparty na anty-
semityzmie: na obrazie Żyda jako wroga polskości i katolicyzmu. Za 
drugi typ wroga polskości uznawany jest bolszewik-komunista, 
inny to Ukrainiec czy szerzej: ruski chłop czyhający na polskiego 
pana. Natomiast w białoruskim, nienacjonalistycznym i nieetno-
religijnym modelu tożsamości centralne miejsce zajmuje Białorusin 
nie jako członek lepszego niż inne narodu, ale jako człowiek 
współtworzący i chroniący wspólnotę podobnych mu ludzi. To 
człowiek wierzący w Boga, czy raczej „mający Boga w duszy”, przy 
czym kwestia jego formalnego wyznania okazuje się drugorzędna. 
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Tak, to są skrypty symptomatyczne dla polskiego postrzegania nie 
tylko zresztą Białorusi – nasze okulary kulturowe składają się ze 
szkła nacjonalistycznego i kolonialnego czy postkolonialnego. 
Polska kultura produkuje wyższościowe, paternalistyczne klisze 
w stosunku do swoich sąsiadów ze Wschodu; dziś to niepodległe 
państwa, ale w przeszłości, jak dobrze wiemy, był to obszar polskiej 
ekspansji i dominacji. Poza tym wielu ekspertów rozumuje na 
podstawie zachodnich teorii politologicznych i socjologicznych, 
mało adekwatnych do Białorusi. Nie wszyscy znają kraj wystarcza-
jąco dobrze, nie doświadczyli różnych stron życia w nim. Próba 
intelektualnego uchwycenia Białorusi narzędziami z katalogu teorii 
środkowoeuropejskich nacjonalizmów czy teorii modernizacji nie 
bardzo się udaje. Bo Białoruś, jak powiedziałaś, jest inna i wymaga 
innego języka opisu. 

(Oprac. A. Engelking) 

Dr hab. Anna Engelking, prof. inst. – antropolożka, etnografka, etnolingwistka 
w IS PAN, badaczka i popularyzatorka dorobku antropologa Józefa Obrębskiego. Dzięki 
jej wieloletnim staraniom ukazały się dwie monografie tego uczonego: J. Obrębski, 
Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (przygotowanie do druku i przedmowa A. Engelking, 
2005) oraz J. Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne (t. 1, redakcja naukowa i wstęp 
A. Engelking, 2007). Kierowniczka projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej 
etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie 
w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii 
sporządzonej w latach 1930” (grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w programie „Dofinansowanie Upowszechniania Nauki” nr 800/P-DUN/2018), którego 
efektem jest witryna internetowa https://ispan.waw.pl/obrebski/. Autorka kilku-
dziesięciu artykułów oraz monografii Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa (2000), jak 
też Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI 
wieku (2012), będącej wynikiem badań etnograficznych prowadzonych w Białorusi 
w latach 1996–2012. Książka ta uzyskała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” (2012) 
oraz Nagrodę Międzynarodowego Kongresu Badaczy Białorusi w kategorii „najlepsza 
polska monografia dotycząca Białorusi w latach 2011–2015” (2016). 

UDZIAŁ DR HAB. KATARZYNY OSIŃSKIEJ, PROF. INST., 
W DYSKUSJI DOTYCZĄCEJ PIERWSZEJ  
OPUBLIKOWANEJ PO ROSYJSKU MONOGRAFII 
O AKTORCE IRENIE SOLSKIEJ  
Dnia 22 stycznia 2021 roku dr hab. Katarzyna Osińska, prof. inst., 
uczestniczyła w dyskusji online zorganizowanej przez moskiewskie 
Centrum Wozniesienskiego (https://voznesenskycenter.ru/) na 
temat wydanej w ubiegłym roku pierwszej w języku rosyjskim 
monografii poświęconej Irenie Solskiej. » 
 

 
Irena Solska w roli Ofelii, 1909. Źródło: https://commons.wikimedia.org/ wi-

ki/File:J%C3%B3zef_Sebald_-_Irena_Solska_w_roli_Ofelii_1909.jpg  
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OTWARTE SEMINARIUM ZAKŁADU  
LITERATUROZNAWSTWA I KULTUROZNAWSTWA IS PAN  

 
Dnia 19 stycznia 2021 roku na platformie Zoom dr hab. Joanna 
Roszak, prof. inst., przedstawiła temat Ubi pelicula, ibi poesis. Widz 
jako odbiorca wiersza. Omówiła, jak wiersze odnajdują się w ma-
teriale filmowym oraz serialowym, przywołując konstatację 
Giovanniego Sartoriego: „jestes my i na długo pozostaniemy – homo 
videns”. We współczesnej kulturze ekranu (screen-based culture) 
wskazanie kontekstu wizualnego, jednego ze s wiadectw odbioru 
wiersza, utwierdza widzów w przekonaniu, z e oto spotykają się 
z tekstem poetyckim mającym bogatą recepcję i woko ł kto rego urosła 
wspo lnota czytających. Nasuwają się przy tym bardziej szczegółowe 
pytania o inkluzję tekstu poetyckiego w filmie lub serialu – czy wiersz 
pojawia się  ukradkiem, przelotnie, czy zyskuje dodatkowy wymiar, »  
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Autorką książki pt. Ирена Сольская. Бремя необычности (Irena 
Solska. Brzemię niezwykłości) jest dr Natalia Jakubowa, mieszkają-
ca obecnie w Wiedniu, wykładająca w moskiewskim GITIS-ie (Ro-
syjskim Instytucie Sztuki Teatralnej – wydawcy prezentowanej 
publikacji), postać dobrze znana w kręgu polskich teatrologów. 
Centrum Wozniesienskiego – to ceniony moskiewski ośrodek, 
obecnie działający w trybie online, organizujący spotkania i dysku-
sje wokół najnowszych wydarzeń w rosyjskim życiu kulturalnym – 
literaturze, sztukach wizualnych, kinie i teatrze. Dyskusja odbyła się 
w ramach cyklu poświęconego nowemu spojrzeniu na teatr i jego 
historię w badaniach teatrologicznych.  

W rozmowie moderowanej przez kuratorkę Centrum Wozniesien-
skiego Julię Girbę uczestniczyły, poza pracowniczką IS PAN: autor-
ka książki oraz Olga Tarakanowa – dramaturżka, przedstawicielka 
najmłodszej generacji krytyków. Katarzyna Osińska przedstawiła 
słuchaczom sylwetkę polskiej aktorki oraz skoncentrowała się na 
problemie wykorzystania źródeł w pisaniu biografii. Natalia Jaku-
bowa poruszyła kwestię konstruowania przez Witkacego oraz 
Jerzego Żuławskiego wizerunku Solskiej jako „demonicznej kobie-
ty” oraz młodopolskiej femme fatale, natomiast Olga Tarakanowa 
spojrzała na książkę w perspektywie feministycznej.  

Warto zaznaczyć, że wydanie tej monografii poza walorami meryto-
rycznymi i metodologicznymi ma także aspekt popularyzatorski. 
Irena Solska jest bowiem w Rosji praktycznie nieznana, choć – jak 
podkreślali organizatorzy spotkania – była gwiazdą pierwszej wiel-
kości, a w jej twórczości i życiu odbijają się poszukiwania charakte-
rystyczne dla pierwszych dziesięcioleci XX wieku. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:   
https://voznesenskycenter.timepad.ru/event/1529451/ oraz 
http://oteatre.info/tsentr-voznesenskogo-prodolzhaet-diskussii/ . 

(Oprac. K. Osińska) 

Dr hab. Katarzyna Osińska, prof.  inst. – rusycystka w IS PAN, zajmująca się historią 
teatru rosyjskiego XX i XXI wieku, związkami teatru ze sztukami plastycznymi oraz 
zagadnieniami transferu kulturowego. Autorka licznych monografii: Leksykon teatru 
rosyjskiego XX wieku (1997); Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku. Wybrane 
zagadnienia (1997); Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, 
Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow (2003); Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. 
Kontynuacje, zerwania, transformacje (2009); Teatr masowy – teatr dla mas (2012). 
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Ilustracja z broszury Józefa Ulatowskiego, Z czarów i tajemnic przyrody, 

 Grudziądz 1912; Źródło: Domena publiczna 

wprowadza tajemnicę lub ją wyjawia, jak uruchamia się przy tej 
imersji paradygmat gęstego opisu? (C. Geertz). Wierny odbiorca 
poezji dostęp do odczytania dzieła  ilmowego znajdzie tam, gdzie 
brzmi wiersz, w nim dostrzez e decydujący moment interpretacyjny.   

 (Oprac. J. Roszak) 

Dr hab. Joanna Roszak, prof. inst.  – literaturoznawczyni w IS PAN, zajmuje się krytyką 
literatury XX i XXI wieku, pamięcią i pedagogiką krytyczną. Jest autorką książek: 
 iejsce i imi .  oeci niemieckoj zyczni ży owskiego pochodzenia (2014); Słyszysz? 
Synagoga. Wycho ząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej (2015) i Żuraw 
z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie (2019) oraz redaktorką naukową publikacji: 
Kartki o Nelly Sachs (2021) i Republika musicali (2021). 

REFERAT DR HAB. KATARZYNY WRZESIŃSKIEJ, PROF. INST., 
W RAMACH OTWARTEGO ZEBRANIA ONLINE 
W POZNAŃSKIEJ SIEDZIBIE IS PAN  
Dnia 14 stycznia 2021 roku na platformie Zoom dr hab. Katarzyna 
Wrzesińska, prof. inst., przedstawiła referat pt.  Rasy wyższe, rasy 
niższe. O popularyzacji wiedzy na temat różnoro ności ludzkiej. 
Prelegentka przedstawiła temat upowszechniania wiedzy o rasach 
ludzkich w okresie pozytywizmu na ziemiach polskich, rzutującej 
na spojrzenie na Innych i Obcych w czasie kształtowania się 
nacjonalizmów oraz ideologii rasistowskiej.  

Dążono wówczas do upowszechnienia zdobyczy nauki światowej 
w dziedzinie antropologii, przyjmując jako pewnik istnienie ras, 
które starano się opisać. I tak na łamach takich periodyków, jak 
m.in. „Wędrowiec”, „Wszechświat”, „Tygodnik Ilustrowany” „Biblio-
teka Warszawska” i „Prawda”, zaznajamiano czytelnika z klasy-
fikacjami rasowymi według cech wyglądu zewnętrznego. Jednakże 
biali podróżnicy, za nimi często gabinetowi uczeni, opierający się na 
mało wiarygodnych lub tylko pojedynczych relacjach, w dalszej 
kolejności publicyści, z czasem politycy poczęli hierarchizować rasy 
według innych kryteriów: możliwości rozwoju umysłowego, 
moralności itp. Punktem odniesienia był wzorzec cywilizacyjny 
i wynikający stąd poziom i tryb życia, a także wygląd zewnętrzny 
ówczesnych zdobywców, ludzi białych. » 
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Na ziemiach polskich zetknięcie się społeczeństwa z egzotyką 
i poznanie odmiennych kultur i ludów nastąpiły w latach 60. XIX 
wieku dzięki rozwojowi kultury masowej. Niepozbawione były 
europocentrycznego piętna, poczucia wyższości białego człowieka. 
Jeśli szukać źródeł rasizmu, należałoby się skupić właśnie na 
drugiej połowie XIX wieku, gdy piśmiennictwo, będące od-
zwierciedleniem epoki, zaczęło oswajać z okrucieństwem wobec 
ludzi innych i słabszych, traktując to jako normę. 

Przedstawione wyniki badań powstały dzięki grantowi Naro-
dowego Centrum Nauki nr 2016/21/B/HS3/03696. 

 (Oprac. K. Wrzesińska) 

Dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. inst. – pracowniczka w Zakładzie Badań 
Narodowościowych IS PAN. Jej główny obszar zainteresowań dotyczy dziewiętnasto-
wiecznych relacji między nauką, ideą a praktyką polityczną oraz zagadnień mitów 
rasowych, m.in w kontekście etnogenezy Słowian. Autorka monografii: Obraz 
mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918–1939 
(2002); Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918).  i  zy i eą 
wychowania a polityką (2012).  

NOWOŚCI WYDAWNICZE  
Dorota Krystyna Rembiszewska, Gwary Mazur wschodnich 
w XIX wieku (na podstawie ankiet Georga Wenkera do Niemiec-
kiego atlasu językowego), Warszawa: Instytut Slawistyki Pol-
skiej Akademii Nauk, 2020 [Język na Pograniczach 44] 

 

 

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

Książka zawiera edycję oraz analizę językową ankiet z 80 miejsco-
wości Mazur wschodnich (z powiatów ełckiego, gołdapskiego i olec-
kiego), opracowanych przez Georga Wenkera (1852–1911), bibliote-
karza z Marburga, na potrzeby Niemieckiego atlasu j zykowego. An-
kiety służyły do ustalenia gwar niemieckich, niemniej na ich podsta-
wie autorce udało się wskazać polskie cechy gwarowe, dzięki czemu 
– jak pisze – „było możliwe częściowe odtworzenie stanu gwar ma-
zurskich w XIX wieku na terenie wysuniętym najdalej na wschód 
ówczesnych Prus Wschodnich”. Ten peryferyjny obszar był przez 
długie lata oderwany od polszczyzny ogólnej, od polskiego życia 
kulturalnego i politycznego, „na co dzień naznaczonym infiltracją 
języka niemieckiego”. Kwestionariusze G. Wenkera przyczyniły się 
przypadkiem do utrwalenia, niemalże w ostatnim momencie, stanu 
polskiej gwary mazurskiej u schyłku XIX wieku. 

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 55 za 2020 rok 

 
Ponadto zawiera tradycyjnie artykuły z zakresu filologii polskiej 
słowiańskiej, studia konfrontatywne, artykuły dotyczące kontaktów 
międzyjęzykowych i światowej slawistyki, jak też recenzje. 

Miłej lektury! 
(Oprac. Dorota Leśniewska) 
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W repozytorium Instytutu Slawistyki Pol-
skiej Akademii Nauk iReteslaw została 
opublikowana monografia dr hab. Doroty 
Krystyny Rembiszewskiej, prof. inst., 
pt. Gwary Mazur wschodnich w XIX w. (na 
podstawie ankiet Georga Wenkera do Nie-
mieckiego atlasu j zykowego) jako 44 tom 
serii „Język na Pograniczach” (https:// 
hdl.handle.net/20.500.12528/1786).  

 

Na Platformie czasopism Instytutu 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (ISS 
PAS Journals) czytelnicy mogą się 
zapoznać z 55 numerem czasopisma 
„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 
(https://ispan.waw.pl/journals/index.ph
p/sfps/issue/view/124). 

Tom jest bardzo obszerny, po części 
poświęcony pamięci dr hab. Elżbiety Kę-
delskiej, prof. inst., leksykografki, dłu-
goletniej pracowniczki IS PAN i wielo-
letniej stałej autorki czasopisma.  

 

Publikację tomu 55 czasopisma Studia z Filologii Polskiej i Słowiań-
skiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
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