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WYKŁAD PROF. ANNY ZIELIŃSKIEJ W WIEDNIU
Dnia 14 marca 2017 roku w siedzibie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, w sali Jana III Sobieskiego odbył się wykład
w języku niemieckim prof. Anny Zielińskiej pt. Schibboleth. Untersuchung zu Sprachen und Identitäten im Gebiet von Lebus (Westpolen)
[pol. Szybolet. Badania nad językami i tożsamościami w regionie lubuskim (zachodnia Polska)]. Tematyka wykładu dotyczyła stygmatyzacji
języków mniejszości w zachodniej Polsce na terenach, które do 1945
roku należały do Niemiec. Inspirację metodologiczną stanowiła książka wiedeńskiej językoznawczyni Brigitty Busch Mehrsprachigkeit
(Wiedeń 2013). B. Busch przywołuje pochodzące ze Starego Testamentu (Księga Sędziów 12,6) pojęcie szybolet, które w językoznawstwie oznacza stygmatyzowane cechy językowe, wskazujące na nieakceptowane przez grupę dominującą regionalne lub społeczne pochodzenie mówiącego.
W czasie wykładu prezentowane były fragmenty wywiadów z mieszkańcami regionu lubuskiego oraz fotografie, w eleganckiej oprawie
graficznej, zaprojektowanej i wykonanej przez Barbarę Grunwald-Hajdasz. Temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, czego
wyrazem była długa dyskusja. Wykład odbył się na zaproszenie Dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, prof.
Bogusława Dybasia.
(Źródło: A. Zielińska)

Pierwsza strona prezentacji

Anna Zielińska w Wiedniu. Fot. Lidia Gertz

GRANT PATTERNS LECTURES

RELACJE MIĘDZY DYSKURSAMI GRUP DOMINUJĄCYCH
I MNIEJSZOŚCIOWYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
PO 1989 ROKU. ANALIZA KRYTYCZNA
W semestrze zimowym 2016/2017 w ramach grantu Patterns Lectures,
przyznawanego przez wiedeńską fundację ERSTE Stiftung, dr Nicole
Dołowy-Rybińska i dr Anna Zawadzka prowadziły seminarium dla doktorantek i doktorantów pt. Relacje między dyskursami grup dominujących i mniejszościowych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku.
Analiza krytyczna.
W ramach zajęć odbyły się 4 wykłady gościnne. Pierwszy, inauguracyjny wykład cyklu wygłosił Daniel Lörcher – koordynator aktywności kibiców klubu Borussia Dortmund. Wykład poświęcony był wysiłkom
niemieckiego klubu piłkarskiego na rzecz marginalizacji wpływów
skrajnej prawicy wśród jego fanek i fanów. Drugi wykład – wygłoszony
przez Magdę Lipską, kuratorkę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – dotyczył działań na granicy sztuki i animacji kultury lokalnej.
Podczas kolejnego wykładu gościnnego dr Katharina Wiedlack, badaczka z Uniwersytetu Wiedeńskiego, opowiadała o instrumentalizacji
wschodniego aktywizmu LGBT i Queer w zachodnich przedstawieniach
medialnych. Czwarty wykład wygłosił dr Tomasz Rakowski – antropolog z Uniwersytetu Warszawskiego – na temat wykraczania poza ramy
klasycznej etnografii na rzecz eksperymentalnego współdziałania. Pozostałe spotkania w ramach cyklu prowadziły dr Nicole Dołowy-Rybińska i dr Anna Zawadzka.
Ze względu na otwarty charakter wykładów gościnnych kurs cieszył się
dużą popularnością. Wzięły w nim udział nie tylko doktorantki i doktoranci z różnych ośrodków akademickich (m.in. ISNS UW i Artes Liberales UW), lecz także osoby zainteresowane podejmowanymi tematami,
niezwiązane z jednostkami naukowymi. Wykłady odbyły się w sali
konferencyjnej w lokalu Państwomiasto przy ul. Andersa 29.
Jest to już drugi grant dydaktyczny Patterns Lectures realizowany
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Poprzedni kurs pt.
Transformacja norm seksualnych i tożsamości narodowej w Polsce po
1989 roku prowadziły dr Anna Jawor i mgr Anna Kurowicka.
(Źródło: A. Zawadzka)
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STYPENDIUM BADAWCZE
DR EWY WRÓBLEWSKIEJ-TROCHIMIUK
W ZAGRZEBIU
W dniach 1–28 lutego 2017 roku dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
przebywała na stypendium badawczym w zagrzebskim Instytucie
Etnologii i Folklorystyki. Podczas pobytu w Chorwacji naukowczyni
prowadziła badania nad kwestią wizualności chorwackich protestów,
zarówno współczesnych, jak i historycznych. W ramach seminarium
Instytutu Etnologii i Folklorystyki dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
zaprezentowała swoje dotychczasowe badania dotyczące chorwackiej
sfery wizualnej, a także wygłosiła wykład na temat wizualnych (auto)reprezentacji protestujących wspólnot. Za punkt wyjścia referatu
posłużyła demonstracja chorwackich weteranów wojennych, która
miała miejsce w Zagrzebiu w latach 2014–2016. Ponadto w trakcie
stypendium dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk przeprowadziła kilkanaście wywiadów z uczestnikami demonstracji i kontrdemonstracji,
a także ich obserwatorami.
(Źródło: E. Wróblewska-Trochimiuk)

ZAPROSZENIE
NA 14. NAUKOWĄ SESJĘ DOKTORANCKĄ

WYKŁAD MGR GABRIELI AUGUSTYNIAK-ŻMUDY
W IWANO-FRANKIWSKU
Dnia 27 marca 2017 roku na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym
im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku odbył się wykład doktorantki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, mgr Gabrieli Augustyniak-Żmudy. Celem wystąpienia było upowszechnienie wyników
badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, afiliowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii
Nauk Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Helena
Krasowska. Wyniki grantu mają ogromne znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego Polski, Ukrainy i Rumunii, co podkreślono w wykładzie. Na wykład przybyli licznie pracownicy Katedry Języków Słowiańskich oraz studenci filologii polskiej i ukraińskiej.
Mgr Gabriela Augustyniak-Żmuda od dwóch lat jest lektorką języka
polskiego na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla
Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Jej wykład to jeden z rezultatów współpracy między ukraińską uczelnią a Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w ramach zawartej w 2015 roku umowy o współpracy
naukowej.
(Źródło: G. Augustyniak-Żmuda, H. Krasowska)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza na 14. naukową
sesję doktorancką, organizowaną przy udziale Samorządu Doktorantów oraz Koła Naukowego Doktorantów IS PAN, która odbędzie się
25 kwietnia 2017 roku.
Program na:
http://ispan.waw.pl/default/images/materialySD/2017/Program_se
sja_2017.pdf

Fot. Khristina Pitsak
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TESTIMONIA NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW SŁOWIAN
JUŻ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
Monografia naukowa pt. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian.
Seria łacińska, t. 1: Starożytność. Pisarze najdawniejsi, przekład i opracowanie Anna Kotłowska i Ryszard Grzesik, przy współudziale Barbary Grunwald-Hajdasz, Poznań-Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk, 2016, ss. 425.
Wersja elektroniczna:
http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/24.
(Monografia powstała dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, afiliowanemu w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, realizowanemu w latach 2012–2016).

Od przełomu lat 80. i 90. XX wieku ukazują się kolejne zeszyty Testimoniów najdawniejszych dziejów Słowian, przygotowywane w dzisiejszym Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
i podające ekscerpty tych fragmentów starożytnych i średniowiecznych źródeł narracyjnych, w których pojawiają się Słowianie. Jest to
seria wydawnicza w polskiej slawistyce pionierska – jej celem jest
dostarczenie badaczom pełnowartościowego tekstu krytycznego,
służącego dalszym badaniom. Założeniem serii jest przekazanie fragmentów tekstów dotyczących Słowian w oparciu o najlepsze wydania,
czyli najlepiej oddające oryginalną wersję źródła.

Dotąd ukazywały się tylko tomy serii greckiej, zbierające przekazy
autorów bizantyńskich, przy czym na opracowanie czeka jeszcze
tom poświęcony greckim źródłom antycznym. Większość z nich
opracował zespół w składzie: Wincenty Swoboda i Alina Brzóstkowska, do których dołączyła reprezentująca młodsze pokolenie
badaczy – Anna Kotłowska. W ostatnich latach to ona przejęła ciężar wydawania kolejnych zeszytów serii greckiej. Ona też stała się
główną autorką pierwszego tomu serii łacińskiej Testimoniów,
gromadzącego przekazy historyków ze „złotej ery” Cesarstwa
Rzymskiego: wypisy Justyna z zaginionego dzieła Pompejusza Trogusa, Res Gestae Divi Augusti, Seneki młodszego, Scriptores Historiae
Augustae, Aureliusza Wiktora, Eutropiusza, Pawła Orozjusza, Pomponiusza Meli, Pliniusza Starszego, Tacyta i Ammiana Marcellina.
Oprócz Anny Kotłowskiej, której dziełem był wybór ekscerptów, ich
tłumaczenie oraz napisanie komentarzy rzeczowych i przygotowanie obszernego zestawienia bibliograficznego, zespół autorski tworzyli: Ryszard Grzesik, biorący udział w pisaniu komentarzy, będący
też kierownikiem otrzymanego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11 H 12 031381, oraz Barbara Grunwald-Hajdasz, autorka map.

Mapa przedstawiająca hydronimy antyczne
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Celem zespołu było zebranie wiedzy rzymskich autorów o ziemiach
dzisiejszej Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej aż po Azję
Środkową, znajdujących się poza limesami.
Ekscerpty podane są w wersji oryginalnej oraz w polskim przekładzie, nieraz pierwszym w historii. Teksty opatrzone są komentarzami
filologicznymi w przypisach tekstowych, które pokazują różne przekazy nazw czy słów w spuściźnie rękopiśmiennej. Obszerny komentarz rzeczowy opracowany został w formie leksykograficznej, by
podkreślić tradycję Zakładu Historii Instytutu Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk, dawnej redakcji Słownika starożytności słowiańskich.
Pomysłodawczynią tego rozwiązania była Barbara Grunwald-Hajdasz. W ten sposób powstał chyba pierwszy i wyjątkowy w literaturze
światowej słownik geografii antycznej ziem pozalimesowych. W 663
hasłach encyklopedycznych połączono wyjaśnienia z zakresu filologii
klasycznej, germańskiej i iranistyki z wiedzą historyczną i archeologiczną, uzyskując całościowe wyjaśnienie problemu będącego przedmiotem hasła (np. nazwy geograficznej czy etnicznej). Jak zauważył
w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk „Leksykon nie
ma odpowiednika w polskim piśmiennictwie naukowym, a także
dokładnego odpowiednika w znanej mi fachowej literaturze obcej”.
Z przedstawianego tomu mogą skorzystać historycy czasów starożytnych, średniowiecza i epoki nowożytnej, badający obecność antycznej
nomenklatury etno-geograficznej, filolodzy klasyczni, badacze dziejów Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej w czasach starożytnych, archeolodzy, otrzymujący pomoc w lokalizacji zasięgu kultur
archeologicznych, etnografowie otrzymujący historyczne opisy zwyczajów czy wierzeń ludów ery przedchrześcijańskiej, językoznawcy
badający dawne języki, nie tylko słowiańskie, wreszcie slawiści dociekający, na których terytoriach wykształcili się Słowianie. Tom jest
głosem polskiej nauki w światową dyskusję nad Barbaricum, czyli
terenami Europy i Azji Środkowej, pozostającymi poza politycznymi
strukturami Imperium Rzymskiego, a nowatorska forma leksykonu
ułatwi badaczom interpretację tekstów antycznych.

AUDYCJA RADIOWA
Z UDZIAŁEM DR EWELINY DRZEWIECKIEJ
Polecamy uwadze audycję radiową z udziałem dr Eweliny Drzewieckiej. Rozmowa, która została wyemitowana w radiu TOK FM, odnosiła
się w sposób bezpośredni do książki autorstwa dr Eweliny Drzewieckiej pt. Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej: studium przypadku (2016).
Audycji można posłuchać:
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Herezja-Judasza-w-kulturze-ponowoczesnej/47855.
Monografia Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium
przypadku (Kraków: TAiWPN Universitas, 2016, ss. 416) sytuuje się
na skrzyżowaniu kulturoznawczo zorientowanego literaturoznawstwa oraz historii idei. Podejmuje problem funkcjonowania tradycji
judeochrześcijańskiej w warunkach (po)nowoczesności, ujmowanej
w świetle myśli postsekularnej. Przedmiotem uwagi są utwory literackie, które jako teksty kultury świadczą o poszukiwaniach światopoglądowych epoki. Książka ma charakter wielowymiarowego studium przypadku, pozwalającego uchwycić ogólniejszy kierunek następujących w ostatnim stuleciu przemian kulturowych. Refleksja
dotyczy strategii transformacji motywów biblijnych w kulturze bułgarskiej. Ilustrację stanowią autorskie parafrazy wątku Judasza. Analiza odsłania aksjologiczne niepokoje pisarzy oraz ich podatność na
intelektualne i religijne mody o fundamentalnym znaczeniu dla formowania się kultury nowoczesnej. „Przypadek bułgarski” unaocznia
nie tylko lokalną specyfikę zjawiska, lecz także powiązane z nim procesy charakterystyczne dla wędrówki idei w kulturze i myśli religijnej
Zachodu. W efekcie monografia nie tylko wypełnia pewną lukę w bułgarystycznej literaturze przedmiotu, lecz także wpisuje się w jeden
z istotnych nurtów dyskusji współczesnej humanistyki.
(Źródło: E. Drzewiecka)

(Źródło: R. Grzesik)
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NOWOŚCI WYDAWNICZE W OTWARTYM DOSTĘPIE
W REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYM iRETESLAW
Arleta Łuczak, Droga Szymona Budnego do krytycznego wydania
Nowego Testamentu z 1574 roku, seria: Prace Slawistyczne: Slavica
140, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2016,
ss. 188.
Wersja elektroniczna:
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/52.

Praca została poświęcona przekładom Nowego Testamentu Szymona Budnego – wybitnego polskiego pisarza, znakomitego lingwisty
i biblisty okresu reformacji z XVI wieku, kalwinisty i arianina. Celem
pracy jest próba opisu zmian zachodzących w trzech przekładach
Nowego Testamentu Szymona Budnego (z roku 1570, 1572 oraz
1574). Opis został oparty na analizie filologicznej tych przekładów
w porównaniu z innymi polskimi tłumaczeniami biblijnymi z XVI
wieku (głównie z Biblią brzeską z 1563 roku i wzorowanym na niej
przekładzie Nowego Testamentu z 1568 roku) oraz z greckimi
i łacińskimi tekstami. Dynamiczny proces kształtowania się zmian
w kolejnych przekładach Nowego Testamentu Budnego, które autor
ciągle poprawiał i doskonalił, jest najbardziej widoczny w jego
krytycznej edycji Nowego Testamentu z 1574 roku. W niej autor
przedstawił wyniki swoich opartych na wielu źródłach badań nad
autentycznym, tj. poprawnym i wolnym od błędów tekstem oryginału, nad metodą tłumaczenia oraz swoją (związaną z wyznaniem)
teologiczną interpretację tekstu.
(Źródło: iRETESLAW)

Beata Raszewska-Żurek, Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staroi średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna), seria: Prace Slawistyczne: Slavica 141, Warszawa:Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2016, ss. 486.
Wersja elektroniczna:
http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/51.

Przedmiotem analizy jest ZGODA – pojęcie ze sfery społecznej i wartość uznawana przez Polaków doby staro- i średniopolskiej. Pojęcie
ZGODA wyrażane jest w języku przede wszystkim leksemem zgoda
i jego rodziną wyrazową (zgodny, zgodliwy, zgodzić / zgadzać się
wraz z antonimami), rzadziej innymi leksemami. Szczegółowym
badaniom poddano hiperonim pojęcia ZGODA – leksem zgoda wraz
z derywatami i oppositum – niezgoda – hiperonimem pojęcia przeciwnego – NIEZGODA. Zestawienie w analizie pojęć przeciwnych
lepiej uwidacznia ich sens oraz eksponuje wyraziście związane z nimi
wartościowanie. Opracowanie oparte jest na materiale kartotek
trzech słowników odpowiednich okresów polszczyzny – kartotece
Słownika staropolskiego, kartotece Słownika polszczyzny XVI w.
i kartotece Słownika polszczyzny XVII i 1. poł. XVIII w. Analizie poddano 4937 użyć w tekstach leksemów z rodziny zgody – 3932 jednostek
pochodnych od zgoda – 1005 jednostek od niezgoda.
(Źródło: iRETESLAW)
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INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W KRAJU KWITNĄCEJ WIŚNI
WYWIAD Z DR HAB. DOROTĄ REMBISZEWSKĄ, PROF. IS PAN
B.K.: Niedawno wróciłaś z Japonii, gdzie przebywałaś na zaproszenie japońskiego slawisty, prof. Motokiego Nomachiego. Nie jest to
jednak ani pierwsza wizyta naukowca naszego Instytutu, ani pierwszy kontakt naukowy z tym krajem. W ramach projektu badawczego
prof. Masanari Kobayashiego w Japonii przebywała przez dłuższy
czas prof. Ewa Rzetelska-Feleszko, zaś w Instytucie Slawistyki, pod
kierunkiem prof. Anny Zielińskiej, swoją socjolingwistyczną pracę
doktorską o polskich społecznościach na Litwie obronił prof. Koji
Morita. Powiedz, dla kogo przeznaczony był twój wykład i dlaczego
wybrałaś akurat temat dotyczący nazwisk Polaków w ujęciu geograficznym?
D.R.: Wykład był przeznaczony przede wszystkim dla studentów
slawistyki, pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Tokijskiego. Wybrałam temat dotyczący nazwisk w ujęciu geograficznym, ponieważ wydawał mi się on interesujący ze względu na
swoją interdyscyplinarność. W wystąpieniu mogłam zwrócić uwagę
nie tylko na bogactwo polskiej antroponimii, różne typy onimiczne,
ale także przywołać ważne fakty z historii Polski, które spowodowały ruchy osadnicze, przemieszczenia ludności, co przecież wpłynęło
na zmiany w geografii nazwisk. Mówiąc o nazwiskach odapelatywnych, miałam okazję sięgnąć do zasobu gwar polskich, podać kilka
nazw gwarowych, np. charakterystycznych dla północnego Podlasia. Jednocześnie chciałam w jakiś sposób przypomnieć prof. Ewę
Rzetelską-Feleszko, która była wybitną onomastką, a – jak powiedziałaś – pierwsza reprezentowała nasz Instytut w Japonii.
B.K.: Oprócz piękna przyrody oraz wysublimowanej kultury japońskiej, co jeszcze cię zaskoczyło w kraju, którego symbolem jest
sakura – kwiat wiśni?

D.R.: Tak, wiśni w Japonii nie brakuje – niestety, w lutym jeszcze nie
kwitły. W Japonii wiele mnie zachwyciło i wiele zaskoczyło. Chyba
tak jak u każdego Europejczyka wzbudziły mój podziw porządek
i świetna organizacja życia codziennego. Na przykład na peronach
stacji kolejowej dokładnie oznaczone są miejsca, gdzie otwierają się
drzwi poszczególnych wagonów. Jest mnóstwo ludzi na ulicach,
w metrze, ale każdy wie, jak ma iść, żeby nie przeszkadzać innym.
Może trochę tę dyscyplinę ruchu burzą turyści z krajów, gdzie obowiązuje ruch prawostronny, ale i oni w końcu się dostosowują do
ustalonego trybu. Jeśli zaś chodzi o slawistykę japońską, to byłam
zdumiona bogactwem księgozbioru slawistycznego w bibliotece
wydziałowej – zgromadzono w niej mnóstwo ważnych i cennych
pozycji (ze wszystkich krajów słowiańskich), również tych wydanych ostatnio. Oczywiście znajdują się w niej też ważne opracowania slawistów naszego Instytutu, m.in. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny.
(dalszy ciąg wywiadu na następnej stronie)
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Poza tym chcę podkreślić wielką gościnność i życzliwość Japończyków, z którymi miałam okazję się spotkać. Prof. Nomachi z Uniwersytetu Hokkaido podejmował gości z Polski (byłam z prof. Januszem
Siatkowskim) iście po królewsku. Zadbał nie tylko o odpowiednią
oprawę naszych wystąpień, ale także o dodatkowe atrakcje. Mieliśmy okazję spotkać się z Hikaru Ogurą – tłumaczką na japoński powieści Olgi Tokarczuk. Na pewno też na długo zapamiętam wyprawę do Kamakury, miasta znanego z wielu świątyń, w którym znajduje się ponadtrzynastometrowy posąg Wielkiego Buddy.
B.K.: Ruth Benedict napisała swoją słynną książkę o Japonii pt.
Miecz i chryzantema, nigdy nie będąc w tym kraju. Z kolei Nicolas
Bouvier, autor Kroniki japońskiej, kilkakrotnie tam powracał.
W jednej z podgórskich wsi obserwował lokalny rytuał japoński ku
czci zmarłych przodków, który swoją strukturą przypominał mi
obrządek „dziadów”. Gdybyś miała napisać książkę o Japonii lub
założyć stację PAN w Tokio, jakich tematów, jako slawistka, byś się
podjęła?
D.R.: Trochę zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Kiedy wyjeżdżałam do
Japonii, nie myślałam o Kraju Wschodzącego Słońca jako inspiracji
do napisania książki, ale to może dobry pomysł. Obawiam się jednak, że na tym etapie znajomości Japonii trudno byłoby naprędce
wymyślić temat, który odpowiadałby moim zainteresowaniom
badawczym i wpisywał się w potrzeby slawistyki japońskiej.
B.K.: Dziękuję za rozmowę.

Dorota Rembiszewska z prof. Januszem Siatkowskim w Japonii.
Zdjęcia udostępniła Dorota Rembiszewska
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