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INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W LICZBACH. ROK 2017

Ponadto Instytut prowadził działalność na rzecz społeczeństwa,
angażując się w organizację wykładów popularyzatorskich, wystaw,
a także warsztatów naukowych w szkołach oraz na Uniwersytetach
Trzeciego Wieku.
Ważnym osiągnięciem Instytutu było otrzymanie prawa do posługiwania się logo HR Excellence in Research, które nadawane jest przez
Komisję Europejską instytucjom naukowym gwarantującym stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także
pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

W 2017 roku badania naukowe w IS PAN były prowadzone w ramach 58 tematów statutowych, 24 projektów realizowanych we
współpracy z instytutami z zagranicznych akademii nauk z 12 krajów oraz 23 grantów zewnętrznych – NCN, NPRH, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senat RP, Fundacja ERSTE
(Austria).
Wyniki badań zostały upowszechnione w formie 260 publikacji,
145 referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą
(74 referaty w 24 krajach). O międzynarodowym prestiżu Instytutu
świadczą liczne zaproszenia na wykłady gościnne (23 wykłady na
zaproszenie zagranicznych instytucji w 15 krajach). Oprócz tego
25 pracowników naukowych Instytutu odbyło wyjazdy badawcze
do 9 zagranicznych akademii nauk. Natomiast do IS PAN przyjechało 30 gości zagranicznych w ramach współpracy z zagranicznymi
akademiami nauk z 8 krajów. Współpraca międzynarodowa rozwijana jest także w ramach programu Erasmus+. Instytut ma podpisanych 6 umów z placówkami z Niemiec, Francji, Chorwacji. W roku
2017 odbyły się pierwsze wyjazdy pracowników Instytutu na wykłady do tych placówek.
Instytut był współorganizatorem 10 konferencji naukowych, jednego kongresu (VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi)
oraz III Bukowińskiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Instytutu
wzięli też udział w Festiwalu Nauki w Warszawie, na którym wygłosili 4 referaty.

W 2017 roku w Instytucie zatrudnionych było ogółem 86 pracowników, w tym 63 naukowych i 14 wspomagających badania. Na studiach doktoranckich kształciło się 20 doktorantów.
Prof. dr hab. Anna Zielińska, Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

DYPLOM UZNANIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH I EUROPEJSKICH REPUBLIKI SŁOWACKIEJ DLA
PROF. DR HAB. JOANNY GOSZCZYŃSKIEJ
Dnia 8 stycznia 2018 roku, podczas uroczystego przyjęcia zorganizowanego przez Ambasadę Republiki Słowackiej w Warszawie z okazji Dnia Powstania Republiki Słowackiej, prof. dr hab. Joanna Goszczyńska otrzymała Dyplom Uznania Ministra Spraw Zagranicznych
i Europejskich Republiki Słowackiej za szczególne zasługi dla rozwoju przyjacielskich stosunków z Republiką Słowacką. Doceniona została wieloletnia praca badawcza nad literaturą Słowacji z uwzględnieniem jej kulturowych uwarunkowań, a także działalność akademicka
oraz translatorska prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej.
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To prestiżowe wyróżnienie, przyznane z okazji 25. rocznicy powstania Republiki Słowackiej, wręczył jej ambasador Słowacji
w Polsce, Dušan Krištofík.
(Oprac. A. Daszuta)

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
wraz z ambasadorem Słowacji, Dušanem Krištofíkem.
Fot. L. Hensel

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, bohemistka i słowacystka, tłumaczka. Jej obszar
zainteresowań to mitologia narodowa, historia idei, a także szeroko rozumiany modernizm. Autorka wielu artykułów naukowych oraz monografii (Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001; Sławni i zapomniani. Studia
z literatury czeskiej i słowackiej, Warszawa 2004; Synowie Słowa. Myśl mesjanistyczna
w literaturze słowackiej, Warszawa 2008; Wielkie spory małego narodu, Warszawa
2015).

PROF. DR HAB. JOANNA TOKARSKA-BAKIR
LAUREATKĄ DWÓCH PRESTIŻOWYCH STYPENDIÓW

Informujemy, że prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir została laureatką dwóch prestiżowych zagranicznych stypendiów.
Pierwsze z nich to dziesięciomiesięczne stypendium pobytowe
w Hanse-Wissenschaftskolleg, Institut for Advanced Study (Delmenhorst, Niemcy), podczas którego stypendystka będzie realizować
autorski projekt pt. „Court Trials after the Kielce Pogrom of 4 July
1946 in Light of Shoshana Felman's Theory of Juridical Unconsciousness and Donald Black's Social Control Theory”. Stypendium będzie
realizowane w roku akademickim 2018/2019. Projekt dotyczy
związków pomiędzy procesami sprawców pogromu kieleckiego,
traumy, którą pogrom wywołał, a także publicznej pamięci tej traumy – trzech zagadnień, które kiedyś uważano za oddzielne, dziś
natomiast, jak sugeruje Shoshana Felman, winny być badane łącznie,
aby zrozumieć dynamikę przepracowania trudnych obszarów przeszłości, które pomimo wysiłków wciąż nie zostały włączone do pamięci zbiorowej. Hanse-Wissenschaftskolleg, Institut for Advanced
Study to fundacja państw związkowych Bremy i Dolnej Saksonii oraz
miasta Delmenhorst, w ramach której działa niezależny instytut
badawczy, skupiający się na promocji interdyscyplinarnych badań
zarówno uznanych naukowców, jak i młodych adeptów nauki.
Drugie uzyskane stypendium obejmuje sześciomiesięczny pobyt
w The Imre Kertész Kolleg Jena (Niemcy). Prof. dr hab. J. Tokarska-Bakir w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020
będzie realizować projekt pt. „A Social History of the Krakow Pogrom, August 11, 1945”, który będzie dotyczyć społecznej analizy
pogromu krakowskiego z sierpnia 1945 roku – przede wszystkim
pochodzenia społecznego jej sprawców i ofiar, rekonstruowanego na
podstawie metryczek zawartych w protokołach przesłuchań, uzupełnionych obszerną kwerendą archiwalną w instytucjach krakowskich.
The Imre Kertész Kolleg Jena to instytucja związana z Uniwersytetem
Fryderyka Schillera w Jenie, zajmująca się wspieraniem interdyscyplinarnych i transnarodowych badań historii Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej w XX wieku.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
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TURECKI KOLOS I JEGO PRZYSZŁOŚĆ W EUROPIE
Dnia 16 stycznia 2018 roku w ramach comiesięcznych zebrań naukowych, organizowanych w poznańskiej siedzibie IS PAN wykład
wygłosiła dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN na podstawie fragmentu przygotowywanej w wydawnictwie SOW monografii zatytułowanej Piastuni dziejów. Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej. Autorka zaprezentowała problematykę
poruszaną w jednym z rozdziałów pracy (Turecki kolos i jego przyszłość w Europie) na temat postrzegania Turcji przez Polaków piszących w epoce romantycznej, przybliżając nadrzędne zagadnienia, które nurtowały ówczesnych twórców myśli w tym przedmiocie. W wizjach dominowały rozważania nad pochodzeniem etnicznym Turków w kontekście ich związków z Europą i Azją oraz cechami wspólnotowymi reprezentantów Wschodu muzułmańskiego.
Zastanawiano się nad kwestią, czy istnieje turecka wspólnota ducha
– spójnia myśli, uczuć i celu oraz co może ona zaoferować chrześcijańskiej Europie. W kontekście historyczno-politycznym dociekano
przyczyn upadku Turcji z pozycji państwa zaborczego, potężnego
do stanu zacofanego, słabego, bytu pełniącego rolę „ofiary” zainteresowanych nią mocarstw Rosji, Austrii, Francji i Anglii.
W sposób szczególny autorka skoncentrowała się na zmianach
w oglądzie Turcji i jej mieszkańców, jakie dokonały się w pierwszej
połowie XIX wieku pod wpływem określonych wydarzeń, koncepcji
politycznych, ale i w efekcie bezpośrednich obserwacji i kontaktów
odwiedzających Turcję podróżników, „ludzi pióra” czy działaczy
politycznych. W tym okresie doszło do znaczących przewartościowań i dawny wizerunek Turcji tradycyjnie uosobiony w „turbanie
i półksiężycu” stopniowo zastąpił nowy. Nie był to już kraj tyranii,
ciemnoty, bezwzględnego okrucieństwa wobec poddanych chrześcijan, byt trwający uporczywie przy tradycji, ale naród reformujący się, coraz bardziej oświecony, walczący o wolność i narodową
całość, pozwalający zachowywać podbitym ludom narodowe znamiona.

Plan Stambułu, E. Raczyński, Dziennik podróży do Turcji, Wrocław 1821,
http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/cbn-polona/

Pozytywne zmiany w polskim oglądzie Turcji następowały pod
wpływem kilku czynników. Dostrzeżono analogię do sytuacji Polski,
gdy Turcji bardzo poważnie groził rozbiór państwa, a to wzbudzało
poczucie solidarności i współczucia. Ponadto polsko-tureckie sympatie wiązała idea wspólnego wroga. W obu przypadkach Rosja stanowiła największe zagrożenie dla polskości i bytu państwowego Turcji.
I wreszcie, bezpośrednie obserwacje poczynione w czasie dłuższych
podróży czy wieloletnich pobytów w Turcji obaliły wiele uprzedzeń
i stereotypowych opinii.

3
Materiały wybrała Beata Kubok (biuletyn@ispan.waw.pl). Opieka graficzna Barbara Grunwald-Hajdasz

2018
styczeń

Podkreślano, że choć z pochodzenia azjatycka, dzięki podbojom na
stałe wkroczyła do Europy i od wielu pokoleń jest nierozłącznie
wpleciona w dzieje narodów europejskich. Podobnie codzienne
kontakty z ludami i narodami podbitymi stopniowo przeobrażały
lud turecki, co odnotowywano w podróżniczych narracjach. Nie bez
znaczenia było otwarte na odmienności nastawienie obserwatora,
wolne od poczucia nieuzasadnionej wyższości wobec „Innego”.
Można powiedzieć, że Turcja jawiła się ówczesnym polskim autorom nie tylko jako miejsce odwiecznej konfrontacji, ale i spotkania
różnych kulturowo wpływów, norm, wartości w różnych dziedzinach życia i myśli.
(Oprac. J. Nowak)

Wieża Janczara Agi w Stambule, E. Raczyński, Dziennik podróży do Turcji, Wrocław
1821, http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/cbn-polona/

Widok Stambułu, E. Raczyński, Dziennik podróży do Turcji, Wrocław 1821,
http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/cbn-polona/

Dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN, historyk w Zakładzie Badań Narodowościowych. Obszary badań: historia idei narodu oraz idei europejskiej w polskiej myśli
XIX wieku; twórcy polskiej myśli narodowej; etniczność i nacjonalizm; badania nad
Wielką Emigracją; mity, stereotypy narodowe. Aktualnie realizowany temat badawczy w ramach grantu NCN, afiliowanego przy IS PAN (2016/21/B/HS3/03696)
dotyczy kształtowania się pojęcia rasy od końca XVIII wieku do 1864 roku. Autorka
sześciu publikacji zwartych (dwóch monografii autorskich i czterech we współredakcji). W przygotowaniu wydawniczym monografia pt. Piastuni dziejów. Wizerunki
narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW
NAUKOWYCH INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK W ROKU 2017
Dr Ewelina Drzewiecka została uhonorowana nagrodą dla Młodego
Uczonego Bułgarskiej Akademii Nauk im. Marina Drinowa. Pamiątkowy dyplom dr E. Drzewiecka otrzymała z rąk prezydenta Republiki Bułgarii, Rumena Radewa, w dniu 1 listopada 2017 roku,
podczas uroczystości z okazji bułgarskiego święta Budzicieli Narodowych. W 2017 roku dr E. Drzewiecka została również laureatką
nagrody Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy z dziedziny
slawistyki za książkę Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej.
Studium przypadku (Universitas 2016).

Dr hab. Katarzyna Kotyńska została uhonorowana Nagrodą Forum
Wydawców we Lwowie, organizacji pozarządowej, organizującej
Lwowskie Targi Książki, w kategorii „Miasto: Lwów”. Nagroda została przyznana ukraińskiemu wydaniu książki Lwów: o odczytywaniu
miasta na nowo (Львів: перечитування міста) w przekładzie Ostapa Sliwinskiego, wydanej przez Видавництво Старого Лева.

E. Drzewiecka wraz z prezydentem R. Radewem.
Fot. udostępniona dzięki uprzejmości Bułgarskiej Akademii Nauk
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Monografia dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej pt. „Nikt za nas tego
nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków mniejszościowych Europy (Toruń 2017) ukazała się w prestiżowej serii „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Książka
przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz
mniejszości językowych Europy.

ROZMOWA Z DR HAB. NICOLE DOŁOWY-RYBIŃSKĄ
Z ZAKŁADU BADAŃ NARODOWOŚCIOWYCH INSTYTUTU SLAWISYTKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
O EUROPEJSKICH JĘZYKACH MNIEJSZOŚCIOWYCH
Odkąd zaczęłaś się uczyć języka górnołużyckiego na INALCO
[Institut National des Langues et Civilisations Orientales]
w Paryżu, zajmujesz się kulturą mieszkańców Łużyc, niewielkiego obszaru znajdującego się w landach Saksonii i Brandenburgii. To mały teren, jednak pod względem historycznym
i rozwijających się tam w przeszłości różnych etnolektów regionalnych niezwykle skomplikowany. Na czym polega specyfika
geopolityczna, kulturowa oraz językowa tej słowiańskiej wyspy?
Serbołużyczanie to mniejszość bardzo złożona i o trudnej sytuacji
zarówno geopolitycznej, jak i kulturowo-językowej. Nie tylko zamieszkują oni dwa osobne landy – co już ma wpływ na możliwość
prowadzenia kompleksowej polityki językowej – ale są też wewnętrznie podzieleni na dwie grupy (nazywające się dwoma narodami), co najmniej trzy dominujące odmiany językowe (oprócz górnołużyckiego i dolnołużyckiego jest też odmiana przejściowa ze
średnich Łużyc) i dwa wyznania – katolików i protestantów – które
również mają wpływ na tożsamość kulturową i używanie języka. Dla
mnie jako badaczki fascynujące są również konsekwencje wynikające
z sytuacji politycznej, w której Łużyczanie funkcjonowali i funkcjonują i jej wpływu na podejmowane przez nich działania.
Obecnie jesteś zaangażowana w dwa projekty badawcze dotyczące Łużyc Górnych, które prowadzisz równoległe. Co to za
projekty i czym się one różnią, jeżeli chodzi o zakres badań
i metody badawcze?

N. Dołowy-Rybińska podczas promocji swojej książki w siedzibie Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej. Fot. W. Rybiński

Pierwszy projekt, który realizuję w ramach grantu OPUS (NCN),
dotyczy praktyk językowych oraz diagnozy konfliktu kulturowego
wśród uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie, na Górnych
Łużycach.
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Chcę zobaczyć, jakie czynniki mają wpływ na to, czy uczniowie
pochodzący z niemieckojęzycznych domów, którzy uczą się łużyckiego jako drugiego lub w systemie nauczania dwujęzycznego, zaczynają mówić w tym języku i/lub identyfikować się z mniejszością
serbołużycką. Wydaje się, że na ich motywację do uczenia się łużyckiego wpływ mają nie tylko czynniki wynikające z samych metod
nauczania języków mniejszościowych, ale też postawy wobec nich
Łużyczan.
Drugi projekt realizuję we współpracy z dr Cordulą Ratajczak
z Instytutu Łużyckiego w Budziszynie w ramach stypendium przyznanego nam przez Smithsonian Center for Folklife and Cultural
Heritage (część Smithsonian Institute) w programie SMiLE: Sustaining Minority Languages in Europe. W tym programie sześć tandemów badawczych ma zdiagnozować sytuację języków i wysiłki
rewitalizacyjne sześciu mniejszości językowych Europy (oprócz
języków łużyckich badane będą też język fryzyjski w Niemczech,
griko we Włoszech, irlandzki, galicyjski w Hiszpanii i okcytański we
Francji). Wszyscy będziemy odpowiadać na szereg pytań badawczych, sformułowanych wcześniej przez doradców naukowych
projektu, wśród których znajdują się najważniejsi badacze zajmujący się rewitalizacją języków z całego świata. Cały projekt ma więc
charakter porównawczy i ma służyć zdiagnozowaniu najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dziś języki mniejszościowe
Europy. Założeniem grantodawców jest to, że badacze będą bazować na swoim dotychczasowym doświadczeniu i badaniach prowadzonych wśród mniejszości i uzupełniać je dodatkowymi informacjami zebranymi – w naszym przypadku – podczas mikrobadań
etnograficznych, wywiadów z osobami odpowiedzialnymi (na różnych poziomach) za politykę językową na Łużycach oraz wywiadach socjolingwistycznych.
Badania naukowe wymagają czasu, namysłu i szczegółowej,
czasochłonnej analizy – prawdopodobnie więc nieco za wcześnie na konkluzje. Może jednak zdołałabyś dokonać krótkiego
podsumowania tez wynikających z twoich badań terenowych
na Łużycach?

Badania wśród mniejszości łużyckiej prowadzę już kilkanaście lat.
Każdy nowy pobyt tam, spotkania z ludźmi, poznanie nowych punktów widzenia – wzbogacają mój obraz wspólnoty, pozwalają też
dostrzec te sprawy, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi lub
które uznawałam za mniej istotne. W obecnie prowadzonych badaniach (zwłaszcza tych w górnołużyckiej szkole średniej, ale też nad
rewitalizacją języków łużyckich) najważniejsze miejsce zajmuje to,
czy na Łużycach (podobnie jak to się dzieje w przypadku Bretanii
i Walii) ważne miejsce z punktu widzenia zachowania tych języków
i wobec zmniejszającej się substancji językowej, mogą zajmować tzw.
neo-mówcy (new-speakers), czyli te osoby, które języka mniejszościowego nie tylko się nauczyły, ale też chcą go używać, a nawet
działać na jego korzyść. Dotychczasowe badania pokazują, jak trudne
jest to wyzwanie. Ale jednocześnie – jak w każdych badaniach społecznych – sytuacja jest dynamiczna, a same prowadzone przez nas
badania mogą mieć (miejmy nadzieję pozytywny) wpływ na wspólnotę językową.
Z Nicole Dołowy-Rybińską rozmawiała Beata Kubok
Fragment wywiadu pt. Małe jest piękne. Wywiad w całości można przeczytać na stronie:
https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/12-nauki-humanistyczne-ispoleczne/2034-male-jest-piekne-rozmowa-o-europejskich-jezykach-mniejszosciowych
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, kulturoznawczyni i socjolingwistka.
Zajmuje się problematyką języków i kultur mniejszościowych w Europie. Autorka kilku
monografii. Kierowniczka i wykonawczyni grantów afiliowanych przy IS PAN: Strategie
zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy),
2011–2014, Grant SONATA Narodowego Centrum Nauki (2011/01/D/HS2/02085);
Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się
tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie
(Łużyce Górne), 2017–2020, Grant OPUS Narodowego Centrum Nauki
(2016/21/B/HS2/00001). W ramach współpracy między Polską Akademią Nauk
a Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Włochy) wraz z dr Claudią Sorią realizowała także
projekt Protection of the Linguistic Heritage. A Comparison of Attitudes towards Linguistic
Diversity in Poland and Italy, 2014–2016 (CUP B54G13000900005).
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