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Laureatka przypomina, że przesiedlenie to proces, który obejmuje 
zarówno wysiedlenia, jak i ponowne osadnictwo.  

„Zjawisko wysiedleń zostało dotąd stosunkowo dobrze zbadane, ale 
wiele aspektów ponownego osadnictwa wymaga dodatkowej uwagi 
badaczek i badaczy: szczególnie doświadczenia osadników związane 
z rzeczami pozostawionymi przez poprzednich mieszkańców. Pod-
stawą moich analiz będą badania archiwalne i terenowe, prowadzo-
ne w trzech regionach słowiańskiej części Europy Środkowej, gdzie 
ślady dawnych kultur niemieckich pozostały widoczne, niezależnie 
od  wysiłków  mających  na  celu  ich  wymazanie”  –  mówi dr Ćwiek-
-Rogalska. Poprzesiedleńcze spotkanie nowej i dawnej kultury przy-
pomina tym samym formę życia pozagrobowego: użycie języka 
i sposobów myślenia, które wiążemy ze światem duchów, pomaga 
uchwycić istotny aspekt doświadczenia osadniczego, który wymykał 
się innym sposobom opisu lub był przez nie pomijany. Widmontolo-
gia, spektralna teoria bytu, pozwala na pokazanie, w jaki sposób 
teraźniejszość jest przesiąknięta przeszłością i pozwala nam zajmo-
wać się nierozwiązanymi dotąd pytaniami, stając się tym samym 
narzędziem do badania niewyjaśnionych zjawisk. Do widmontologii 
dodaję autorską kategorię recyklingu rozumianego jako mechanizm 
ponownego wprowadzania tego, co pozostawili wysiedleni, w życie 
osadników. 

Jak tłumaczy laureatka grantu, jej podejście przyniesie świeże spoj-
rzenie na codzienne życie w regionach poprzesiedleńczych, zapew-
niając bardziej zniuansowane i spójne zrozumienie procesów przy-
musowych migracji i ich ciągłych reinterpretacji w różnych reżimach 
politycznych i ideologicznych. „Pokazując, czym są rzeczy poprzesie-
dleńcze i jaki jest stosunek ludzi do nich, projekt przedstawi studium 
przypadku tego, czego możemy się dowiedzieć o wyłanianiu się 
nowych kultur z doświadczeń Europy Środkowej” – wyjaśnia laure-
atka.  

Od 2007 roku Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała 
Starting Grants 27 razy badaczkom i badaczom afiliowanym w pol-
skich ośrodkach naukowych. Starting Grant mogą otrzymać naukow-
cy i naukowczynie od 2 do 7 lat po doktoracie na projekt trwający do 
5 lat. » 
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DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA LAUREATKĄ 
KONKURSU EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ  
NAUKOWYCH ERC STARTING GRANT 

 
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska. Fot. Michał Rogalski 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Coun-
cil, ERC) przyznała dr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej Starting Grant na 
projekt „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in 
Poland, Czechia and Slovakia after 1945”. Będzie to pierwszy grant 
ERC realizowany w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 

„Rzeczy działają jak duchy poprzedniej kultury i zmuszają osadników 
do interakcji z widmową obecnością wysiedlonych” – uważa 
dr Karolina Ćwiek-Rogalska, która otrzymała grant na badania kultu-
rowe o przesiedleniach w Polsce, Czechach i na Słowacji po 1945 roku. 

„Zazwyczaj myślimy o duchach jak o widmach zmarłych nawiedza-
jących świat żywych. A jeśliby uznać za duchy wszystkie materialne 
pozostałości, które wydobywają na światło dzienne przeoczone 
aspekty przeszłości i umożliwiają nam zrozumienie innych niż 
nasze doświadczeń? Przyjmuję takie podejście w badaniach nad 
przesiedleniami, prowadzonych na terenach wcześniej zamieszki-
wanych przez jedną kulturę, które w wyniku przymusowych migra-
cji zasiedlili przedstawiciele innej kultury” – opisuje dr Karolina 
Ćwiek-Rogalska. 
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W tej edycji konkursu do ERC wpłynęło ponad 4000 wniosków, 
sfinansowanych zostanie 397 projektów z 22 krajów Unii Europej-
skiej i krajów stowarzyszonych. W tej edycji konkursu dr Karolina 
Ćwiek-Rogalska jest jedyną osobą reprezentującą instytuty Polskiej 
Akademii Nauk. 

Lista wszystkich nagrodzonych projektów Starting Grant ERC 2021 
dostępna jest tutaj: https://erc.europa.eu/news/erc-2021-starting-
grants-results 
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska – adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, bohemistka i antropolożka. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 
Fundacji Fulbrighta i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zajmuje się przemia-
nami kultur Polski, Czech i Słowacji po wysiedleniach przebiegających od roku 1945. 
Jest autorką monografii „Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego 
pogranicza w czasach przemian” (2017). 

DR HAB. HELENA KRASOWSKA, PROF. INST.,  
LAUREATKĄ TRZECH KONKURSÓW NARODOWEGO 
PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI  
MINISTERSTWA NAUKI I EDUKACJI 

 
Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. 

Fot. Diana Deykun 

ma inną historię obecności Polaków niż Bukowina. Mimo zmian 
politycznych granic i sytuacji ekonomicznej na przestrzeni wieków 
do dzisiaj mieszkają tam osoby, które kultywują kulturę polską. 

 

Prezentacyjną funkcję platformy będzie pełniła strona internetowa 
jako encyklopedia wiedzy o Polakach na Bukowinie oraz w Naddnie-
strzu, udostępniająca co do zasady zgromadzone materiały w formie 
umożliwiającej wygodne przeglądanie lub odtwarzanie. Zostanie 
zaprojektowana od podstaw z uwzględnieniem wszystkich celów 
projektu i różnorodności materiałów. Zasoby zostaną opisane meta-
danymi  i powiązane z interaktywna mapą regionu. Umożliwi to użyt-
kownikom strony nie tylko przeglądanie, ale też identyfikację zgro-
madzonych świadectw dziedzictwa kulturowego. 

Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst., znalazła się również w gronie 
osób, którym przyznano dofinansowanie na tłumaczenie monografii 
na języki kongresowe. W module Uniwersalia 2.1 – konkurs 10 Na-
rodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) otrzymała grant 
na tłumaczenie na język angielski monografii „Górale polscy na Bu-
kowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne”. 
W konkursie tym udział wzięło 25 wniosków, 19 najlepiej ocenio-
nych projektów zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. 

W kolejnym konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
(NPRH) w module Uniwersalia 2.1 (konkurs 11) finansowanie otrzy-
mała książka Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha 
Suchomłynowa „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska 
na Bukowinie: Rumunia–Ukraina”. Do tego konkursu zgłoszono 18 
wniosków, z czego 12 najlepiej ocenionych otrzymało dofinansowanie. 

Przedmiotem konkursu NPRH w module Uniwersalia 2.1 jest tłuma-
czenie na języki kongresowe oraz publikacja najwybitniejszych mo-
nografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do między-
narodowego obiegu prac naukowych. W ramach realizacji programu 
obie monografie zostaną przetłumaczone na język angielski i opubli-
kowane w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang. 

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania:  

Konkurs 10: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-
wynikow-konkursu-uniwersalia-21–konkurs-10 

Konkurs 11: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-
wynikow-konkursu-uniwersalia-21–konkurs-11 » 

 

ruskich uczelni i jednostek naukowych przyjazdu do polskich insty-
tucji szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować pro-
jekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne. Program jest 
wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i 
ma na celu wsparcie represjonowanych naukowców i naukowczyń z 
Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia 
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Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst., 
otrzymała dofinansowanie na realiza-
cję projektu „Świadectwo zanikającego 
dziedzictwa. Encyklopedia wiedzy 
o Polakach na Bukowinie Karpackiej 
oraz w Naddniestrzu” w module Dzie-
dzictwo narodowe – konkurs 9 Naro-
dowego Programu Rozwoju Humani-
styki (NPRH). Projekt będzie współre-
alizowany przez Instytut Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum 
Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

Celem projektu jest zbadanie śladów 
kultury polskiej na Bukowinie oraz 
w Naddniestrzu. Region Naddniestrza 
ma inną historię obecności Polaków na 
tym terenie niż Bukowina. Zmiana 
polityczna granic, sytuacja ekonomicz-
na na przestrzeni wieków sprawiła, że 
do dzisiaj mieszkają tam osoby, które 
kultywują kulturę polską.  

kultury europejskiej. Jednocześnie jest 
to najbardziej obszerne opracowanie 
na temat najnowszej literatury chor-

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Slavisches Seminar Uniwersytetu Karola Eberharda w Tybindze. 
Wykład współorganizowany przez Institut für Empirische Kultu-
rwissenschaft Uniwersytetu w Tybindze odbył się w trybie hybry-
dowym. Wystąpienie mgr. Tymoteusza Króla było jednym z punktów 
wyjazdu na dwutygodniową kwerendę w ramach programu „PROM”, 
realizowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Pracę 
nad wykładem umożliwiło mu z kolei trzymiesięczne stypendium 
w Institut für Volkskunder der Deutschen des östlichen Europa we 
Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. 

 

Mgr Tymoteusz Król podczas wykładu. Fot. Tilman Berger 

Mgr Tymoteusz Król – doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zajmu-
je się działaniami na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. Członek Stowarzyszenia 
„Wilamowianie”, z którym prowadzi działalność edukacyjną, popularyzatorską i eman-
cypacyjną, a także Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2016 roku kierownik 
„Diamentowego grantu”, dotyczącego historii powojennych prześladowań Wilamowian. 
W 2019 roku otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

 

 

Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 

 
Prezentacja książki „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowi-

nie: Rumunia–Ukraina” z udziałem konsula generalnego RP w Winnicy,  
Czerniowce 2019. Fot. Maria Mojsiuk 

Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. – slawistka w Instytucie Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, popularyzatorka wiedzy na temat kultury i języka Bukowiny. Prowadzi 
badania terenowe wśród mniejszości polskiej na Ukrainie, w Mołdawii, Rumunii oraz 
Gruzji. Jej projekty naukowe były wspierane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, 
Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studium 
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Lanckorońskich, Fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jej książki 
były nominowane do Nagrody im. Jerzego Giedroycia (2014, 2019). Odznaczona 
między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz Brązowym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Organizatorka Bukowińskiego Festiwalu Nauki oraz Polskiego Festiwalu 
Nauki w Ukrainie. Jej dorobek obejmuje m.in. 7 monografii autorskich i 8 współautor-
skich, a także liczne artykuły naukowe. Współautorka (wraz z M. Pokrzyńską 
i L. A. Suchomłynowem) obszernej monografii „Mowa polska na Bukowinie: Rumunia–
Ukraina. Świadectwo zanikającego dziedzictwa” (2018). 

WYKŁADY I SPOTKANIA AUTORSKIE 
Dnia 12 stycznia 2022 roku doktorant Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk mgr Tymoteusz Król wygłosił wykład w języku 
niemieckim pt. „Die Wilmesauer in deutschen und polnischen Nar-
rativen“   (Wilamowianie   w  niemieckiej  i  polskiej  narracji)  w   ramach 

about:blank
about:blank
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Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 

Dr Elżbieta Janicka – asystentka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, literatu-
roznawczyni (romanistka, polonistka), artystka wizualna. Bada wzory kultury, narracje 
oraz fantazmaty fundujące prawomocność przemocy i wykluczenia. Głównym obiektem 
jej badań są: krytyka kategorii opisu polskiego kontekstu Zagłady i topografia symbo-
liczna dawnego getta warszawskiego. Autorka książek: „Sztuka czy Naród? Monografia 
pisarska Andrzeja Trzebińskiego” (2006), „Festung Warschau” (2011) oraz „Przemoc 
filosemicka. Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000” (2016; we współautorstwie 
z T. Żukowskim). W minionym roku w wydawnictwie Rowman and Littlefield ukazało się 
amerykańskie wydanie ostatniej z wymienionych pozycji jako „Philo-Semitic Violence: 
Poland's Jewish Past in New Polish Narratives”. 

OTWARTE ZEBRANIA NAUKOWE INSTYTUTU  
SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
Zakład Językoznawstwa 

W dniu 18 stycznia 2022 roku dr Agata Trawińska przedstawiła 
referat „Aproksymanta w kontekście fonetyki międzywyrazowej”. 
Zebranie otwierające tegoroczny cykl odbyło się w trybie zdalnym 
i zgromadziło sporą grupę uczestników, zarówno pracowników 
IS PAN, jak i gości spoza Instytutu. 

Wystąpienie dotyczyło współistniejących w polszczyźnie dwóch ty-
pów wymowy: krakowsko-poznańskiej i warszawskiej. Bardzo do-
brze znane i historykom języka, i dialektologom, a także zajmujące 
fonologów zagadnienie zostało przedstawione z perspektywy fone-
tycznej, co pozwoliło dokonać, po pierwsze, uszczegółowienia meto-
dologii badań, dotychczas głównie audytywnych i zaliczających każ-
de ‘dźwięczne’ wymówienie połączenia międzywyrazowego do po-
świadczeń wymowy krakowsko-poznańskiej, a po drugie, zidentyfi-
kować zjawisko o znaczącej regularności, które określono w wystą-
pieniu jako katalizator wycofywania się wymowy udźwięczniającej 
z polszczyzny ogólnej. » 

 
Odsetek realizacji dźwięcznej (wraz z aproksymantami) i bezdźwięcznej fonetyki mię-

dzywyrazowej w wymowie analizowanych mówców z uwzględnieniem odsetka realizacji 
aproksymowanych na granicy wyrazowej (materiały autorki) 

 

W styczniu 2022 roku dr Elżbieta Janicka prowadziła seminarium 
autorskie „Conquering the Space: Symbolic Topography of the For-
mer Warsaw Ghetto” na zaproszenie YIVO Institute for Jewish Re-
asearch w Nowym Jorku. Zajęcia poświęcone były symbolicznemu 
zagospodarowaniu terenu dawnego getta warszawskiego. Pytania 
badawcze stawiane były w horyzoncie podejścia do krajobrazu jako 
tekstu kultury oraz przestrzeni jako produktu i środka produkcji 
relacji władzy. Seminaryjna analiza dotyczyła wzorów narracji 
wpisywanych w przestrzeń dawnego getta warszawskiego i two-
rzących czytelne modele przestrzenno-dyskursywne. Zastanawiano 
się między innymi nad rozdźwiękiem między nimi a żydowską 
historią miejsca oraz nad ich powtarzalnością nasilającą się po 
akcesji Polski do UE. Dyskutowano o periodyzacji i stawkach całego 
procesu. Seminarium stanowiło część YIVO-Bard Winter Program 
on Ashkenazi Civilization prowadzonego przez YIVO we współpra-
cy z Bard College w Annandale-on-Hudson w stanie Nowy Jork. 

 
Mapa getta warszawskiego stanowiąca fragment upamiętnienia jego granic projektu 

Eleonory Bergman i Tomasza Leca (2008) – skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej.  
Fot. Elżbieta Janicka 
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Odsetek realizacji dźwięcznej (po wyłączeniu aproksymant) i bezdźwięcznej fonetyki 
międzywyrazowej oraz progresywnych ubezdźwięcznień sonornych po bezdźwięcz-

nych spółgłoskach właściwych, w tym na granicy wyrazowej, w wymowie analizowa-
nych mówców (materiały autorki) 

 

Spektrogram wyrazu ‘pomyślał’ z bezdźwięczną realizacją spółgłoski l  
(materiały autorki) 

 

Spektrogram frazy ‘nawet miał’ z bezdźwięczną realizacją spółgłoski m na granicy 
wyrazowej (materiały autorki) 

Metodologicznie dokonano następującego zastrzeżenia: aproksy-
mowane realizacje spółgłosek właściwych – czyli uproszczone 
artykulacje, podobne co do sposobu artykulacji do samogłosek 
i o adekwatnej strukturze akustycznej – w wygłosie wyrazu przed 
nagłosowymi samogłoskami i sonorantami kolejnego wyrazu nie są 
przykładami krakowsko-poznańskiej fonetyki międzywyrazowej.  

 Materiały wybrała Kinga Capik  (kinga.capik@ispan.waw.pl).  Opieka graficzna  i skład Barbara Grunwald-Hajdasz 

Jako empiryczny argument za koniecznością uwzględnienia tego 
zastrzeżenia wskazano występowanie aproksymant, ex  definitione 
‘dźwięcznych’, w obu typach wymowy w pozycji przed samogłoskami 
i sonornymi na granicy wyrazowej. Weryfikując zachowanie wymo-
wy udźwięczniającej, stwierdzono, iż po wyłączeniu aproksymant 
wymowa taka realizowana była przez analizowanych mówców re-
prezentujących typ udźwięczniający średnio w mniej niż 50% płyn-
nych połączeń (od 5,4% po 82,4%). Natomiast zidentyfikowany 
czynnik systemowo przyspieszający wycofywanie się fonetyki mię-
dzywyrazowej z polszczyzny ogólnej to progresywne częściowe lub 
całkowite ubezdźwięcznienia sonorantów po bezdźwięcznych spół-
głoskach właściwych, także, i zwłaszcza, dokonujące się na granicy 
wyrazowej. Zjawisko to odnotowano w obu typach wymowy z rela-
tywnie wysoką regularnością: średnio dotyczyło to ponad 60% od-
powiednich połączeń spółgłoskowych dla każdego typu wymowy. 

Zreferowane w wystąpieniu badania mogą być użyteczne, zwłaszcza 
w aspekcie metodologicznym, m.in. w badaniach dialektologicznych 
i socjolingwistycznych, ale także przy wyborze spójnych, adekwat-
nych formalizacji fonologicznych opisujących zróżnicowanie polsz-
czyzny na dwa odmienne typy wymowy. 
Dr Agata Trawińska – stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie języko-
znawstwo uzyskała na podstawie rozprawy „Charakterystyka akustyczna realizacji 
miękkiego odpowiednika bezdźwięcznego okluzywu welarnego w polszczyźnie ogólnej” 
przygotowanej w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; jest członkiem Komisji 
Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, zawodowo od ponad 
dwudziestu lat zajmuje się analizą sygnału mowy, rekonstruując treść wypowiedzi 
i wykonując badania porównawcze mówców. 

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa  

W dniu 11 stycznia 2022 roku, w trybie on-line, odbyło się otwarte 
seminarium naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznaw-
stwa. Podczas zebrania dr Agnieszka Ayşen Kaim i dr Paulina Domi-
nik przedstawiły referat pt. „Transkulturowi agenci w imperium 
osmańskim. Między Europą a Bliskim Wschodem”. 

W referacie przedstawiono dotychczasowe wyniki badań nad zjawi-
skiem transkulturowości w drugim pokoleniu polskich emigrantów 
w imperium osmańskim w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku. » 
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Bohaterami projektu są aktywni działacze osmańscy (żyjący na 
pograniczu kulturowym między chrześcijanami o europejskim 
pochodzeniu a Turkami-muzułmanami), którzy jako osoby dwukul-
turowe pozwalają się kategoryzować jako go between. Badane po-
staci to: synowie Antoniego Bońkowskiego (1788–1848): Karol 
Bonkowski (Bonkovski Pasza, 1841–1905, naukowiec, chemik 
i generał, inspektor sanitarny, specjalista od higieny) oraz Ernest 
Bonkovski (1843–1904, dyplomata); dzieci Michała Czaykowskie-
go / Mehmeda Sadıka Paszy (1804–1886):  Karolina Suchodolska 
(ok. 1835 – po 1898, działaczka niepodległościowa i żona oficera 
Pułku Kozaków Sułtańskich, Piotra Suchodolskiego) oraz Włady-
sław Czaykowski / Muzaffer Pasza (1843–1907, generał i polityk); 
syn Seweryna Bielińskiego / Nihada Paszy (1815–1895) – Alfred 
Bieliński / Ahmed Rüstem Bey (1862–1934, dyplomata, polityk, 
dziennikarz i pisarz) oraz syn Konstantego Borzęckiego (1826–
1876) / Mustafa Celâleddina Paszy – Hasan Enver Pasza (1857–
1929, dyplomata i generał). 

  
                                                  1                                                                                                                2 

1. Bonkovski Pasza, ok. 1890. Źródło: https://istanbultarihi.ist/474-health-in-istanbul; 
2. Ahmet Rustem z Mustafą Kemalem Paszą w Kayseri w drodze do Ankary, grudzień 
1919. Źródło: https://mustafakemalim.com/ataturku-duelloya-davet-eden-milliyetci-
alfred-rustem/ 

Badaczki zakładają, że dwukulturowa formacja ułatwiła im kariery 
zawodowe w osmańskim aparacie władzy, a następnie w nowo 
powstałej Republice Turcji. Jako transkulturowi pośrednicy czerpali 
oni z zasobów obu dostępnych im kultur, a ich umiejętności wynika-
jące z synkretycznego modelu wychowania i wykształcenia sprawi-
ły, że posiadali kompetencje pozwalające im wziąć czynny udział w 
modernizacyjnych  

 

ły, że posiadali kompetencje pozwalające im wziąć czynny udział 
w modernizacyjnych działaniach reformatorskich opartych na euro-
pejskich wzorcach. Podczas prezentacji obok wątków biograficznych 
omówione zostały następujące zagadnienia: zjawisko podwójnego 
wykluczenia, przejęcie obrazu dziedziczonej ojczyzny, „nakładające 
się” lojalności, przynależność do ojczyzny ojców i nowej ojczyzny 
oraz różnie wyrażana myśl narodowa. 

Dr Agnieszka Ayşen Kaim – orientalistka, turkolożka, tłumaczka języka tureckiego, 
pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się literaturą ustną, 
sztuką widowiskową na Bliskim Wschodzie, kinematografią turecką, wpływami turecki-
mi na Bałkanach, mistycyzmem muzułmańskim w literaturze i obrzędach, Polakami 
kategorii go between w Imperium Osmańskim. Członkini Zarządu Europejskiej Federacji 
Opowiadaczy i Stowarzyszenia „Grupa Studnia”, w którym działa jako opowiadaczka 
i animatorka kultury, realizując projekty kulturalne w kraju i za granicą. Autorka mono-
grafii „Meddah – turecki tradycyjny teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury 
ustnej z kulturą widowiskową” (2020); „Ludzie dwóch kultur. Wybrane przypadki 
transgresji kulturowej Polaków w Imperium Osmańskim w XVII, XVIII i XIX wieku” 
(2020) oraz autorskiej opowieści dla dzieci i młodzieży „Bahar znaczy Wiosna” (2015). 

Dr Paulina Dominik – orientalistka, turkolożka, absolwentka orientalistyki na Uniwersy-
tecie Oksfordzkim, tytuł doktora historii globalnej uzyskała na Freie Universität Berlin 
na podstawie rozprawy „For our freedom and yours: a global biography of Seyfeddin 
Thadée Gasztowtt (1881–1936)”. W latach 2017–2021 była uczestniczką programu 
„Intelektualna Historia Globalna” – wspólnego przedsięwzięcia berlińskich Freie Univer-
sität i Humboldt Universität. Obecnie jest wykonawczynią w grancie Narodowego Cen-
trum Nauki, kierowanym przez dr Agnieszkę Ayşen Kaim (nr 2020/37/B/HS3/01572). 

 
Zakład Historii  

Dnia 20 stycznia 2022 roku odbyło się zebranie naukowe poznań-
skich pracowników i pracowniczek Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, podczas którego dr hab. Anna Kotłowska, prof. ucz., 
przedstawiła referat „Starożytne źródła greckie do dziejów Słowian. 
Na marginesie I tomu Testimoniów greckich”. Zaprezentowany pod-
czas seminarium referat składał się z dwóch zasadniczych części. 
W pierwszej z nich omówione zostały założenia badawcze, które 
legły u podstaw prac nad pierwszym tomem „Testimoniów najdaw-
niejszych dziejów Słowian. Seria grecka”. Przedstawiono zakres 
chronologiczno-geograficzny i całościową kompozycję tomu (wraz 
z wyborem źródeł) oraz strukturę wewnętrzną około tysiąca haseł 
leksykonu topo- i etnonimów. » 

 

about:blank
https://mustafakemalim.com/ataturku-duelloya-davet-eden-milliyetci-alfred-rustem/
https://mustafakemalim.com/ataturku-duelloya-davet-eden-milliyetci-alfred-rustem/
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 Druga część referatu, znacznie obszerniejsza, została poświęcona 
charakterystyce greckiej geografii historycznej. Omówione zostały 
w niej najstarsze źródła pisane (od przełomu VIII/VII wieku p.n.e. 
do II wieku n.e.), zawierające informacje o Euroazji, a w konse-
kwencji także grecka wiedza, koncepcje teoretyczne i wyobrażenia 
na temat Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej. 
Zagadnienia te wywołały następnie żywą dyskusję, a zwłaszcza 
kwestia ewolucji geograficznego rozumienia pojęcia „Europy”. 

W podsumowaniu podniesiono, fundamentalne zdaniem referentki, 
postulaty badawcze: a) podkreślono znaczenie holistycznego ujęcia 
greckiej wiedzy geograficznej dla dalszego postępu badań nad geo-
grafią historyczną obszarów objętych później osadnictwem sło-
wiańskim; b) zwrócono uwagę na znaczenie źródeł w językach 
orientalnych dla poznania dziejów Azji Środkowej w drugiej poło-
wie I tysiąclecia p.n.e. i następnie konieczną ich konfrontację ze 
źródłami zachodnimi (grecko-łacińskimi). Jedynie postęp w powyż-
szych dwóch obszarach pozwoli na jakościową zmianę w badaniach 
nad ewentualną identyfikacją ludności słowiańskiej przed VI wie-
kiem n.e. 
Dr hab. Anna Kotłowska, prof. ucz. – poznańska bizantynolog. Pracuje w Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka wielu przekładów i opracowań z zakresu 
literatury klasycznej i bizantyńskiej oraz geografii historycznej świata antycznego. 
Ostatnio opublikowała m.in. biografię wybitnego bizantynologa polskiego „Jan Sajdak 
(1882-1967)” (2019; z K. Ilskim) oraz rozprawy „Love and Theatre in the Works of 
Nikephoros Basilakes” („Studia Ceranea” 9, 2019, ss. 543–574) czy pionierskie „Polo-
wanie w Bizancjum: Zarys problematyki” (w „Łowy i historia”, red. D. J. Gwiazdowicz, 
2020, ss. 127–168). 

SLAWISTYCZNE ŚRODY 
„Slawistyczna środa” z „Badaczami i Badaczkami na Granicy” 

W dniu 26 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze w nowym roku 
seminarium z cyklu „Slawistyczne środy”. Tym razem pomysłodaw-
czynie inicjatywy „Badacze i Badaczki na Granicy”, mgr Natalia 
Judzińska oraz mgr Nina Boichenko, w wystąpieniu pt. „Kryzys 
humanitarny na polsko-białoruskiej granicy” zaprezentowały stan 
badań, prowadzone działania naukowe, nowe kategorie opisu 
i perspektywy badawcze. 

 

 
Strefa przygraniczna. Fot. Natalia Judzińska 

Aktualnie trwający kryzys humanitarny jest niespotykanym i unika-
towym wydarzeniem w XXI wieku. Od połowy 2021 roku, kiedy to 
odnotowano intensyfikację ruchu migracyjnego na tzw. szlaku granic 
wschodnich, rządy Polski, Litwy i Łotwy – czyli krajów stanowiących 
wschodnią granicę Unii Europejskiej – zaczęły wdrażać działania 
mające na celu powstrzymanie nieudokumentowanej migracji. Jed-
nym z tego typu działań w Polsce było wprowadzenie stanu wyjąt-
kowego, a po jego konstytucyjnej terminacji – „obszaru objętego 
zakazem przebywania” w rejonie przygranicznym. Stan ten został 
wprowadzony w związku z prowadzonymi na szeroką skalę działa-
niami militarnymi polegającymi na siłowym wypychaniu osób po-
szukujących azylu do linii granicy państwowej. 

W ciągu zaledwie kilku tygodni od połowy sierpnia 2021 roku rejon 
przygraniczny znajdujący się wzdłuż 418 kilometrowej granicy Pol-
ski z Białorusią uległ znacznym zmianom. Na drogach prowadzących 
w stronę polskiej granicy wschodniej co kilkadziesiąt/kilkanaś-
cie/kilka kilometrów rozstawione zostały posterunki policji i straży 
granicznej, tak zwane check-pointy. Kontrole wzmagają się w mo-
mencie, gdy tylko straż graniczna rejestruje – używając jej języka – 
tak zwane „nielegalne przekraczanie granicy polsko-białoruskiej” 
w związku z tak zwaną „presją migracyjną” na tejże granicy. » 
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Droga w Puszczy Białowieskiej rozjechana przez pojazdy wojskowe.  

Fot. Natalia Judzińska 

Proces ten ze względu na trwający wciąż kryzys jest działaniem 
niezakończonym. Zmiana otaczającej rzeczywistości silnie wpływa 
nie tylko na mieszkańców i mieszkanki, lecz również na całą prze-
strzeń wokół. Na przykład w Białowieży, która od początku wrze-
śnia 2021 roku znajduje się w strefie stanu wyjątkowego (obecnie 
„obszaru z zakazem przebywania”) na stadionie miejskim mieszczą-
cym się obok przedszkola zorganizowano bazę wojskową. Baza ta, 
to kilkadziesiąt namiotów wieloosobowych, kuchnia polowa, zbior-
niki z wodą, przenośne toalety, ale też zaparkowane przed nią po-
jazdy zbrojne typu „Rosomak”, ciężarówki, „gaziki” i inne nieokre-
ślone przedmioty militarne, jako jedyne skutecznie osłonięte siatką 
maskującą przed wzrokiem. Białowieża z miasta związanego z Pu-
szczą Białowieską i najważniejszym jej fragmentem – rezerwatem 
ścisłym – stała się rezerwatem wojskowym. 

Zmienił się więc i krajobraz. Szutrowe i piaskowe drogi zostały 
rozjeżdżone przez ciężkie pojazdy wojskowe. W sklepach zmienił 
się asortyment, hotele zamiast turystów przyjmują jedynie wojsko-
wych, a rezerwat z uwagi na zakaz wstępu turystów został przez 
Dyrekcję Parku Narodowego zamknięty i obecnie służy za schro-
nienie osobom szukającym azylu. Do końca czerwca 2022 roku 
władze zapowiadają ukończenie budowy tak zwanej „zapory gra-
nicznej”, która utrudni migrację również i zwierząt.  

 

Biolodzy i biolożki wraz z humanistkami i humanistami podważają 
więc ideę budowy muru między Polską a Białorusią, odwołując się do 
ustaleń różnych dziedzin nauk. 

Zmiana aktywizuje także w różny sposób pamięć mieszkańców oraz 
mieszkanek (zarówno pamięć osobistą, kulturową, jak i post-
pamięć). By oswoić otaczającą ich nową rzeczywistość, korzystają oni 
ze starych słowników, stosują porównania z sytuacjami znanymi 
z historii lub filmów, używają paraboli, chcąc podkreślić moc danego 
zjawiska, bądź wymyślają zupełnie nowe słowniki opisu kryzysu 
humanitarnego. 

W listopadzie 2021 roku dzięki staraniom dwóch doktorantek Insty-
tutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk powołany został między-
uczelniany zespół badawczy „Badacze i Badaczki na Granicy” (BBnG). 
Za główne cele zespół postawił sobie: utworzenie oddolnej sieci 
badawczej, mapowanie prowadzonych badań, stworzenie platformy 
internetowej służącej przekazywaniu treści edukacyjnych dotyczą-
cych trwającego kryzysu humanitarnego oraz utworzenie Archiwum 
Kryzysu Humanitarnego. 

Seminarium miało na celu nie tylko prezentację aktualnej sytuacji 
w obszarze nadgranicznym, ale przede wszystkim prezentację pro-
wadzonych obecnie działań badawczych oraz perspektyw ich opra-
cowań. Na przykładzie dwóch zupełnie różnych rodzajów aktywno-
ści badawczej – wieloosobowego projektu Archiwum Kryzysu Hu-
manitarnego oraz jednoosobowego wyodrębnienia nowej kategorii 
opisu – namiok [намёк] ukazane zostały możliwości dalszych opra-
cowań. 
Mgr Natalia Judzińska – asystentka w Zakładzie Badań Narodowościowych Instytutu 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, doktorantka tegoż, magistra kulturoznawstwa 
Europy Środkowo-Wschodniej. Współtwórczyni (wraz z Niną Boichenko) inicjatywy 
„Badacze i Badaczki na Granicy”, współkoordynatorka (z Katarzyną Winiarską) Archi-
wum Kryzysu Humanitarnego BBnG. 

Mgr Nina Boichenko – doktorantka programu „Interdyscyplinarne Doktoranckie Studia 
Humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” 
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, współpracuje z Ośrodkiem Badań nad 
Migracjami przy Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórczyni (wraz z Natalią Judziń-
ską) inicjatywy „Badacze i Badaczki na Granicy”. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

 
rzem dr Alissy Valles, jak również artykuły dziesięciu innych auto-
rów i autorek. Rozdziały te przedstawiają ostatnie badania dotyczą-
ce antyżydowskiej przemocy w wojennej i tuż-powojennej Polsce, 
a także jej interpretacji krążących w dzisiejszym obiegu naukowym 
i politycznym.   

 
Dr hab. Irena Grudzińska- 

-Gross, prof. inst. Fot. Joanna Gromek 

 

 
Dr Konrad Matyjaszek.  

Fot. Z Archiwum IS PAN 

Nowe „Prace Slawistyczne. Slavica” 

Dorota Pazio-Wlazłowska, „Церковь в кругу ценностей: семья, 
традиция, патриотизм (по материалам интернет-портала 
«Российской газеты»)”, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk 2021 [Prace Slawistyczne. Slavica 153] 

 

 

 

W styczniu 2022 roku ukazała się 
książka „Breaking the Frame. New 
School of Polish-Jewish Studies” 
(wydana przez Peter Lang) pod 
redakcją dr hab. Ireny Grudzińskiej-
-Gross, prof. inst. i dr. Konrada 
Matyjaszka. W książce zamieszczo-
ne zostały teksty jej redaktorów, 
a także trzech innych pracowniczek 
Instytutu: dr Anny Zawadzkiej, 
dr Elżbiety Janickiej i prof. dr hab. Jo-
anny Tokarskiej-Bakir. Możemy tu 
znaleźć wiersz Jacka Podsiadły 
„Słup ze słów” w tłumaczeniu na 
angielski  i  z  obszernym   komenta- 

Dr hab. Irena Grudzińska-Gross, prof. inst. – 
literaturoznawczyni w Instytucie Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, historyczka idei, 
eseistka. Jej obszar zainteresowań to kultura 
literacka i polityczna Europy Wschodniej  XX 
wieku. Stypendystka Fundacji Guggenheima 
w 2018 roku. Autorka wielu artykułów i mo-
nografii, m.in. „Piętno rewolucji: Tocqueville, 
Custine i wyobraźnia romantyczna” (1995); 
„Miłosz-Brodski: pole magnetyczne” (2007); 
„Złote Żniwa. Rzecz o tym co się działo na 
obrzeżach Zagłady Żydów” (2011; wspólnie 
z J. T. Grossem); „Honor, horror i klasycy. 
Eseje” (2012) i „Miłosz i długi cień wojny” 
(2020). Obecnie pracuje nad biografią Alek-
sandra Weissberga-Cybulskiego. Odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rze-
czypospolitej Polskiej (1996) oraz Krzyżem 
Oficerskim tego Orderu (2007). 

 

Dr Konrad Matyjaszek – adiunkt w Instytucie 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, architekt 
i kulturoznawca. Autor monografii „Produkcja 
przestrzeni żydowskiej w dawnej i współcze-
snej Polsce” (2019), członek zespołu redak-
cyjnego pisma „Studia Litteraria et Historica”. 
Jego praca naukowa koncentruje się na 
badaniach kulturowych funkcji przestrzeni 
miejskiej i architektury, badaniach polskich 
dyskursów antysemickich oraz narracji 
dotyczących miejskiej modernizacji i nowo-
czesności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W repozytorium Instytutu Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk iRete-
slaw została opublikowana mono-
grafia autorstwa Doroty Pazio-Wla-
złowskiej „Церковь в кругу ценн-
остей: семья, традиция, патрио-
тизм (по материалам интернет-
портала «Российской газеты»)”, 
jako 153 tom serii „Prace Slawi-
styczne. Slavica”, nr handle: 
https://hdl.handle.net/20.500.1252
8/1937.  
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Praca napisana w języku rosyjskim przedstawia korelacje aksjolo-
giczne między konceptem CERKIEW i konceptami RODZINA, TRA-
DYCJA i PATRIOTYZM. Antropomorfizacja CERKWI sprzyja jej po-
strzeganiu przez pryzmat RODZINY, głównie w aspekcie psychospo-
łecznym i aksjologicznym. Dla obu konceptów kluczowe są relacje 
międzyludzkie − troska, a przede wszystkim miłość, postrzegana 
nie tylko jako najwyższa wartość, ale też warunek człowieczeństwa 
i prawdziwego szczęścia. Dla związku zachodzącego między CER-
KWIĄ i TRADYCJĄ zasadnicza jest fundamentalna dla społecznej 
samoidentyfikacji kategoria trwania. TRADYCJA postrzegana jest 
jako suma wymiaru świeckiego i religijnego, historia Cerkwi jest 
bowiem nierozerwalnie związana z historią państwowości zarówno 
w planie materialnym, jak i duchowym. Wspólnymi elementami 
konceptów CERKIEW i PATRIOTYZM są miłość do ojczyzny i goto-
wość do jej obrony. Znaczenie mają również kategorie pamięci 
i trwania w czasie.  

Materiał badawczy stanowił korpus ponad 400 tekstów opubliko-
wanych w latach 2011−2020 na portalu www.rg.ru.  
Dr Dorota Pazio-Wlazłowska – językoznawczyni, rusycystka, adiunktka w Instytucie 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół 
językowego i tekstowego obrazu świata, aksjolingwistyki i mediolingwistyki. Autorka 
ponad 60 artykułów naukowych. Współredaktorka dziesięciu tomów zbiorowych. 
Uczestniczka międzynarodowego konwersatorium „Językowo-kulturowy obraz świata 
Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym” (EUROJOS), prowadzonego wspólnie 
przez IS PAN i Instytut Filologii Polskiej UMCS we współpracy z Komisją Etnolingwi-
styczną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.  

Wojciech Sosnowski, „Studium konfrontatywne frazeologii 
bułgarskiej, polskiej i ukraińskiej”, Warszawa: Instytut Slawi-
styki Polskiej Akademii Nauk – Fundacja Slawistyczna 2021 
[Prace Slawistyczne. Slavica 152] 

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iRete-
slaw została opublikowana monografia autorstwa Wojciecha So-
snowskiego, „Studium konfrontatywne frazeologii bułgarskiej, 
polskiej i ukraińskiej”, jako 152 tom serii „Prace Slawistyczne. Slavi-
ca”, nr handle: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1936.  

 

 

 

 

kulturowym; powstawanie najnowszych frazeologizmów i związa-
nych z nimi procesów derywacyjnych oraz podobieństwa i różnice 
obserwowane w procesie wzbogacania zasobu frazeologicznego. 
Analiza konfrontatywna pokazała, że język bułgarski, polski i u-
kraiński w podobny sposób reagują na zmiany w rzeczywistości 
społeczno-ekonomiczno-kulturalnej, które opisują i interpretują za 
pomocą wielu nowych frazeologizmów powstających w wyniku 
podobnych procesów derywacyjnych. 

W pracy autor wykorzystał około 1500 jednostek frazeologicznych, 
po 500 z każdego języka. Sporządzenie indeksu najczęściej używa-
nych frazeologizmów pozwoliło zarejestrować zwroty frazeologicz-
ne nienotowane w żadnych innych opracowaniach.  

 
Dr Wojciech Sosnowski.  

Fot. Archiwum IS PAN 

 

Monografia poświęcona jest badaniu 
najnowszych zasobów frazeologicznych 
trzech języków słowiańskich – bułgar-
skiego, polskiego i ukraińskiego. Podsta-
wowym celem badań była konfrontacja 
frazeologizmów w tych językach pod 
różnymi aspektami, takimi jak: typy opisu 
leksykograficznego; rola korpusów w no-
towaniu frazeologizmów; homonimia ję-
zykowa; sposoby wzbogacania zasobu 
frazeologicznego języków; obecność i ży-
wotność frazeologizmów z komponentem 
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