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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI. WOKÓŁ
SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY. EUROJOS XIV
Od 11 do 13 września odbyła się w Nałęczowie międzynarodowa
konferencja naukowa Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej
aksjosfery. EUROJOS XIV współorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundację Slawistyczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 18 zagranicznych ośrodków
naukowych (m.in. Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego
im. M. Łomonosowa, Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki, Uniwersytetu w Gandawie, Instytutu Języka Chorwackiego
i Lingwistyki, Instytutu Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii
Nauk, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Białoruskiego Uniwersytetu
Państwowego, Uniwersytetu w Helsinkach, Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, Uniwersytetu Wileńskiego,
Uniwersytetu w Nowym Sadzie) oraz 10 ośrodków krajowych
(m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) reprezentujący łącznie 12 krajów – Polskę, Rosję, Ukrainę, Białoruś, Finlandię, Meksyk, Austrię,
Belgię, Litwę, Bułgarię, Serbię i Chorwację.
Wysłuchano ponad 40 referatów w językach polskim, rosyjskim,
serbskim, bułgarskim i czeskim. Ich autorzy dążyli do zdiagnozowania specyficznego rozumienia określonych wartości ‒ traktowanych jako koncepty kulturowe ‒ przez użytkowników poszczególnych języków. Uczestnicy omawiali takie pojęcia, jak: ZDROWIE, RODZINA, TOLERANCJA, DEMOKRACJA, PRZYJAŹŃ, NARÓD, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WOLNOŚĆ, PATRIOTYZM, DOM. Zgodnie z założeniami projektu EUROJOS
analizowano wartości podzielane nie tylko przez poszczególne
narody słowiańskie, ale też przez ich bliższych i dalszych sąsiadów.
Dlatego też na spotkaniu prezentowano opracowania dotyczące
konceptów w językach duńskim, fińskim, hiszpańskim, niemieckim
i litewskim.

Prezentowano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród respondentów w Finlandii, Danii, Polsce, Serbii, na Białorusi i Ukrainie. Uwagę
poświęcono również zagadnieniom metodologicznym badań aksjolingwistycznych. Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
przedstawiła referat O sposobach eksplikowania konceptów aksjologicznych.

Uczestnicy Konferencji. Fot. K. Sosnowska

Dnia 13 września odbyło się otwarte posiedzenie redakcji Leksykonu
aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów prowadzone przez redaktora
serii prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Na spotkaniu omówiono
plan pracy nad kolejnymi tomami Leksykonu, przede wszystkim nad
tomami ZDROWIE i RODZINA, które są już znacząco zaawansowane.
W konferencji oraz w spotkaniu redakcyjnym obok doświadczonych
badaczy uczestniczyli doktoranci z Litwy, Białorusi i Polski, rozpoczynający pracę naukową w obszarze aksjolingwistyki.
(Oprac. D. Pazio-Wlazłowska)
Materiały konferencyjne są dostępne na stronie: www.eurojos.wordpress.com.
Międzynarodowa konferencja naukowa: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej
aksjosfery. EUROJOS XIV (11−13 września 2018) ‒ zadanie finansowane w ramach
umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
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HISTORYCY Z INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK NA VI KONGRESIE MEDIEWISTÓW
POLSKICH
Kongresy Mediewistów Polskich organizowane są od 18 lat z inicjatywy Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Stanowią one najważniejsze i najliczniejsze spotkania badaczy średniowiecza
w Polsce, a zarazem forum prezentacji najnowszych osiągnięć mediewistyki oraz wymiany doświadczeń badawczych. W tym roku
spotkanie zorganizował Wydział Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu w dniach 20–22 września 2018 roku pod
hasłem „Media aetas – historia viva / Średniowiecze – historia
żywa”. Przedmiot obrad stanowiły obszary refleksji związane ze
średniowiecznymi fundamentami cywilizacji i kultury europejskiej
w kontekście światowym, obecnością wieków średnich w dzisiejszej kulturze i życiu społecznym oraz rozwojem metod badawczych
i ich interdyscyplinarnością. W Kongresie wzięli udział również
badacze pracujący w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz naukowcy związani z Instytutem dzięki
uczestnictwu we wspólnych projektach badawczych.
Kierownik Zakładu Historii, prof. dr hab. Ryszard Grzesik, w ramach sekcji Historiografia w kręgu kultury pisma w średniowieczu wygłosił referat pt. Dwie redakcje Legendy św. Stefana pióra
biskupa Hartwika, w którym omówił tradycję rękopiśmienną Legendy św. Stefana pióra Hartwika, ułożonej za życia króla Kolomana Uczonego, zmarłego 3 lutego 1116 roku, może w pierwszych
latach XII wieku. Legenda ta cieszyła się popularnością, o czym
świadczy fakt, że przechowała się w 10 rękopisach oraz w przeróbce, wchodząc w skład Kroniki węgiersko-polskiej jako źródło wiadomości o królu Węgier Stefanie. Analiza odkrytego przed ćwierćwieczem rękopisu z klasztoru kartuzów w Seitz, przechowywanego
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Grazu, pokazuje, że Legenda funkcjonowała w dwóch redakcjach: dłuższej, przechowanej przez
większość manuskryptów, i krótszej, zachowanej w rękopisie
z Seitz oraz w Kronice węgiersko-polskiej. Referat powstał w ra-

mach wieloletniego projektu edycji łacińsko-polskiej Legend św.
Stefana, przez lata realizowanego w ramach bezdewizowej współpracy między Polską Akademią Nauk a Węgierską Akademią Nauk
przez zespół w składzie: dr László Veszprémy, dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM i prof. dr hab. Ryszard Grzesik. Obecnie projekt jest
tematem statutowym IS PAN.
Dr Wojciech Mądry w ramach badań prowadzonych nad problematyką związaną z miejscami pochówków przedstawicieli dynastii
piastowskiej podczas obrad sekcji Średniowieczne miejsca grzebalne
i ich społeczne uwarunkowania zapoznał słuchaczy z problemem: Giecz i Wiślica jako przypuszczalne miejsca zapomnianych XIi XII-wiecznych pochówków piastowskich – Ottona i Henryka Sandomierskiego. Zwrócił w nim między innymi uwagę, jak wiele pytań
i kontrowersji budzą wśród badaczy miejsca spoczynku XI- i XII-wiecznych przedstawicieli dynastii piastowskiej. Pomocą w ich
ustaleniu mogą służyć pewne analogie związane z obyczajami panującymi w tym okresie na dworach innych chrześcijańskich władców
Europy, a zwłaszcza na dworze cesarskim, mające swój wyraz zarówno w architekturze sakralnej, jak i umiejscowieniu w jej przestrzeni samego miejsca pochówku. Zarówno krypty, jak i budowle
sakralne, w których znajdowały się owe krypty, są przykładem naśladowania przez Piastów kręgu tzw. sztuki ottońskiej, należącej do
europejskiej „Christianitas”. Miało ono służyć gloryfikacji dynastii
piastowskiej, a także podkreśleniu posiadania przez nią przyrodzonych praw do jej państwa.
Związana z IS PAN udziałem w projektach grantowych dr hab. Anna
Kotłowska, prof. UAM, na posiedzeniu sekcji W cieniu starego cesarstwa: bizantyńskie Bałkany od VII do końca XII wieku zapoznała słuchaczy z Problematyką wołoską w Historii Jerzego Akropolity, podstawowym źródle do dziejów Bizancjum w pierwszej połowie XIII
wieku (1203–1261). Przedmiotem referatu był komentarz filologiczno-historyczny trzech fragmentów Historii, dotyczący wzmianek
o Wołochach w powyższym dziele, ze szczególnym uwzględnieniem
rozumienia terminu geograficzno-administracyjnego tzw. Wielkiej
Wlachii.
(Oprac. R. Grzesik, W. Mądry, A. Kotłowska)
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DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA LAUREATKĄ
STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH
NAUKOWCÓW MINISTERSTWA NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Wśród 181 laureatów tegorocznej edycji stypendiów Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
poniżej 35. roku życia znalazła się pracowniczka IS PAN, dr Karolina Ćwiek-Rogalska.
Przez okres trzech lat badaczka będzie otrzymywała stypendium
przyznawane w uznaniu za prowadzenie wysokiej jakości badań
oraz imponujący dorobek naukowy.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska. Fot. P. Piekarska

DR AGNIESZKA A. KAIM LAUREATKĄ
KONKURSU MINIATURA 2
Dr Agnieszka A. Kaim znalazła
się na liście laureatów konkursu
Miniatura 2 Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem
naukowym projektu Przypadkowy Bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej jest opracowanie studium dwukulturowości Konstantego Borzęckiego, polskiego
emigranta, konwertyty Mustafy
Dżelaleddina Paszy
(1826–
–1876), który sformułował
społeczne i polityczne koncepcje nowoczesnego narodu tureckiego oraz turoaryjską koncepcję etnogenezy Turków.
Koncepcja ta weszła w skład
kemalistowskiej ideologii politycznej i narodowościowej
Dr Agnieszka A. Kaim.
twórcy Republiki Tureckiej,
Fot. z archiwum A.A. Kaim
Atatürka (1923).
Przedmiotem badania będą materiały dotyczące Borzęckiego, przede
wszystkim korespondencja Agencji Wschodniej, dekrety sułtańskie
i korespondencja jego syna, osmańskiego generała, Envera Paszy.
Dokumenty te pozwolą prześledzić proces transgresji człowieka
i ideologa, który skutecznie przetransponował rozwiniętą w Polsce
z tradycji „arystokratycznego” republikanizmu (XVIII wiek) zachodnią „oświeceniową” i opartą na obywatelstwie koncepcję narodu na
grunt osmańskiej Turcji.
(Na podstawie tekstu A.A. Kaim oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)
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PRACOWNICY INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK Z WYKŁADAMI NA FESTIWALU
NAUKI
NIEPODLEGŁOŚĆ UKRAINY A JĘZYK UKRAIŃSKI
Dnia 26 września br. w ramach Festiwalu Nauki mgr Pavlo Levchuk
wygłosił wykład pt. Niepodległość Ukrainy a język ukraiński.
W czasie wystąpienia zostały omówione dzieje języka ukraińskiego
w ciągu ostatnich 100 lat. Prelegent zwrócił uwagę na stopniowe
sztuczne zbliżenie języka ukraińskiego do języka rosyjskiego,
szczególnie w zakresie leksyki, przedstawiając prace różnych badaczy. Wynikiem sztucznego zbliżenia obu języków stał się socjolekt
mieszany, nazywany „surżykiem”, którym do dzisiaj posługuje się
część społeczeństwa ukraińskiego.
Drugim ważnym zagadnieniem były problemy języka ukraińskiego
już po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku. Mimo
oficjalnego statusu języka ukraińskiego jako jedynego państwowego języka, jego rolę w państwie do 2015 roku można uznać za symboliczną. Dopiero po „Rewolucji Godności” władze Ukrainy przywróciły dekomunizację toponimów, wprowadziły obowiązkowe
używanie języka ukraińskiego w radiu i telewizji, zajęły się sprawą
certyfikacji języka ukraińskiego jako obcego, problemami pisowni
języka ukraińskiego, związanymi z edukacją w tym języku.

Mgr Pavlo Levchuk podczas wykładu. Fot. P. Piekarska

Podsumowaniem rozważań była krótka prezentacja wyników badań
nad trójjęzycznością na Ukrainie autorstwa badacza. Po wygłoszeniu
referatu miała miejsce ożywiona dyskusja.
W spotkaniu uczestniczył radca Ambasady Ukrainy w Polsce – Mykola Yarmoliuk.
(Oprac. P. Levchuk)
Mgr Pavlo Levchuk, asystent w Zakładzie Językoznawstwa IS PAN. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską pt. Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia pod opieką naukową prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki. Jego
zainteresowania naukowe skupiają się wokół następujących tematów: wielojęzyczność
i wielokulturowość, kontakty językowe, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, glottodydaktyka porównawcza. Uczestniczy w projekcie nt. Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa kulturowego (nr grantu: 1bH 15
0354 83), afiliowanym przy IS PAN.

POLAK POTRAFI, CZYLI POLSKI WKŁAD W TRANSFORMACJĘ
IMPERIUM OSMAŃSKIEGO W NOWOCZESNĄ REPUBLIKĘ TURCJI
W dniu 27 września w Pałacu Staszica dr Agnieszka A. Kaim wygłosiła wykład nt. Polak potrafi, czyli polski wkład w transformację Imperium Osmańskiego w nowoczesną Republikę Turcji. Podkreśliła w nim,
że w historii przemian państwowości tureckiej (gdy z wielonarodowego imperium przekształcała się w republikę), istotną rolę odegrali
nie tylko lokalni przedstawiciele mniejszościowych grup religijno-etnicznych, lecz także emigranci z Europy. Ich napływ w drugiej
połowie XIX wieku sprawił, że pojawiła się tu wyszkolona kadra
wojskowa i specjaliści z różnych dziedzin. Ich obecność stała się dla
podupadającego Imperium Osmańskiego wartą rozważenia kwestią,
nawet za cenę skandalu dyplomatycznego z carską Rosją i habsburską Austrią. Imperia miały prawo na mocy traktatów z Portą domagać się zwrotu swoich dysydentów.
Wśród emigrantów po powstaniu listopadowym, Wiośnie Ludów
i powstaniu styczniowym liczną grupą byli Węgrzy i Polacy. I tak
w niezbędnej dla Osmanów transformacji posłużyły zachodnie wzory
i fachowa kadra „z importu”. Wraz z ludźmi wędrowały też nowe
idee. Jednak, aby uniknąć ekstradycji oraz zyskać akceptację na różnych szczeblach administracji i wojska, napływowi „obcy” w większości zdecydowali się przyjąć islam. Pod nowymi, muzułmańskimi
imionami z rangą żołnierzy osmańskich, w muzułmańskich nakryciach głowy, zasilili szeregi poddanych Imperium. Wśród nich byli »
prości żołnierze, walczący o codzienne przetrwanie w XIX-wiecznym
Stambule, dla których zerwanie z katolicką polskością poprzez konwersję często oznaczało odrzucenie ze strony rodaków.
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żołnierze walczący o codzienne przetrwanie w XIX-wiecznym
Stambule, dla których zerwanie z katolicką polskością poprzez
konwersję często oznaczało odrzucenie ze strony rodaków.
Nie wszystkich uwierała zmiana tożsamości. Polityczna konwersja
stawała się tylko ceną, jaką należało zapłacić za wygranie sprawy
polskiej przy boku Turcji. Do entuzjastów nowej misji należał charyzmatyczny Józef Bem (Murat Pasza), który bez wahania przyjął
muzułmańsko-osmańską tożsamość, porywając za sobą innych,
Węgrów i Polaków. Jedni, jak Michał Czaykowski, służyli sprawie
polskiej, opierając ją na aliansie z Turkami i wierząc w potencjał
kozacki i ukraiński, inni, jak monarchista Adam Czartoryski, wierzyli w siłę związków z Europą Zachodnią.
Historia wspomina głównie mężczyzn, ale były też kobiety, które
stały za swoimi „mężami” i kontestowały nowe „orientalne” okoliczności dla sprawy polskiej. Istotną rolę w aktywności polskiej
emigracji w Stambule odegrały Ludwika Śniadecka, muzułmańska
żona „bigamisty” Czaykowskiego, i Jadwiga Zamoyska, bacznie
obserwująca rozwój wydarzeń wokół skłóconej emigracji polskiej
w Konstantynopolu.
Polacy chętnie podejmowali hasła prądów reformatorskich, gotowi
je urzeczywistniać chociażby na obczyźnie. Nowa „oświeceniowa”
koncepcja narodowości oparta na obywatelstwie, a nie na kryteriach etnicznych, rozwinięta w Polsce z tradycji arystokratycznego
republikanizmu ukształtowanego w XVIII wieku, została przetransponowana na grunt Imperium. W jej popularyzacji odegrał
istotną rolę polski emigrant, konwertyta Konstanty Borzęcki –
późniejszy Mustafa Dżelaleddin Pasza. Jego innowacyjna wizja
narodu tureckiego (osmańskiego) włączająca też inne nacje, otwarta na obywateli osmańskich pochodzenia nietureckiego i pozwalająca zachować tymże nie tylko odrębność etniczną, ale też religijną,
była doniosła dla koncepcji państwowych twórcy Republiki, Kemala Paszy Atatürka. Podobną aktywną rolę odegrał były powstaniec
styczniowy, generał Marian Langiewicz (Langi Bey), późniejszy
osmański żołnierz i współorganizator struktur ruchu Nowych
Osmanów, podobnie jak inny Polak – Władysław Plater. Idee młodotureckiego Komitetu Jedności i Postępu (İttihad ve Terakki Cemiyeti) wspierał zaś urodzony w Paryżu polski emigrant Tadeusz
Gasztowtt (Seyfeddin Bey) – dziennikarz, dyplomata i osmański
żołnierz-ochotnik. To tylko kilka przykładów z licznej grupy polskich działaczy w Turcji. Niektórzy tureccy historycy jak İlber Ortaylı uważają polskich oficerów za przednią straż osmańskiej modernizacji podczas okresu reform Tanzimatu. Zdaniem brytyjskiego

Gasztowtt (Seyfeddin Bey) – dziennikarz, dyplomata i osmański
żołnierz-ochotnik. To tylko kilka przykładów z licznej grupy polskich
działaczy w Turcji. Niektórzy tureccy historycy jak İlber Ortaylı uważają polskich oficerów za przednią straż osmańskiej modernizacji
podczas okresu reform Tanzimatu. Zdaniem brytyjskiego historyka
Bernarda Lewisa, to właśnie rzesze emigrantów z Polski i Węgier po
1848 roku, a wśród nich wielu, których można określić mianem
romantycznych renegatów, przywiozło ze sobą nowe idee. Przyczyniły się one do rozwoju nowych ideologii w Turcji.

Dr Agnieszka A. Kaim podczas wykładu. Fot. P. Piekarska

W trakcie trwającego prawie godzinę wykładu jeden ze słuchaczy
spytał o ruch wolnomularski wśród emigrantów w Porcie. Przyznam,
że wątek ten okazał się dla mnie stosunkowo nowy i zainspirowana
pytaniem, przejrzałam dostępne mi materiały, uwzględniając myśl
masońską. Jak się okazuje trop wolnomularski w polskich ścieżkach
emigracyjnych, wydający się wielu badaczom tylko masońską „teorią
spiskową”, nie jest wprawdzie wiodącym, ale zbieżność wolnomularskich zainteresowań polskich emigrantów z działalnością tureckich
reformatorów sympatyzujących i związanych ze środowiskiem »
sonerii francuskiej i włoskiej daje nową perspektywę badawczą,
którą nie sposób zignorować.
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masonerii francuskiej i włoskiej daje nową perspektywę badawczą,
którą nie sposób zignorować.
(A.A. Kaim)
Dr Agnieszka Ayşen Kaim, orientalistka, tłumaczka z języka tureckiego. Jej obszar
zainteresowań to: literatura ustna i sztuki widowiskowe na Bliskim Wschodzie, kinematografia turecka, relacje Okcydent – Orient, wpływy tureckie na Bałkanach, mistycyzm muzułmański w literaturze i obrzędach, Polacy w Imperium Osmańskim. Wraz ze
Stowarzyszeniem „Grupa Studnia O.” działa jako opowiadacz i animator kultury,
realizując projekty kulturalne w kraju i za granicą. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także autorskiej opowieści dla dzieci i młodzieży Bahar
znaczy Wiosna, nominowanej do nagrody literackiej w konkursie Książka Roku 2016
PS IBBY (III miejsce).

DLACZEGO PAN BÓG BARDZIEJ KOCHA CZECHÓW? DZISIAJ I STO
LAT TEMU
Z uwagi na obchody stulecia niepodległości Polski wykład, który
odbył się na Festiwalu Nauki 28 września 2018 roku, wiązał się
z postacią najważniejszą dla Czechów – również świętujących
w tym roku stulecie niepodległego państwa: Tomášem Garriguem
Masarykiem. Ten filozof, socjolog i polityk, od 1918 roku prezydent
Czechosłowacji, mógł pochwalić się nietuzinkowym życiorysem,
pozostającym nie tylko niewyczerpanym źródłem inspiracji, ale
i wciąż żywym przedmiotem badań. Dr Karolina Ćwiek-Rogalska
postanowiła z perspektywy filozofii praktycznej Masaryka przedstawić nie tylko wizję dziejów czeskich, jaką zaproponował, ale
także spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie miejsce w tej wizji
wyznaczył on religii.
W trakcie spotkania z licznie zgromadzoną w jednej z sal Pałacu
Staszica publicznością badaczka opowiedziała o niełatwych losach
młodego Masaryka, który z pomocnika kowala w niewielkiej miejscowości na południu Moraw przeistoczył się w szanowanego
profesora filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Wraz z przeprowadzką Garrigue’ów Masaryków do Pragi rozpoczął się okres rosnącego zaangażowania w kolejne sprawy dotykające niełatwej,
narodowej materii: tak zwany bój o rękopisy, obrona niesłusznie
skazanego za rzekomy mord rytualny czy śledztwo w sprawie
rzekomych serbskich i chorwackich zamachowców. Masaryk stał
się persona non grata w czeskim środowisku – a równocześnie
rozwijał własną działalność polityczną i filozoficzną.

To właśnie filozofia historii Masaryka pozwala szukać odpowiedzi na
tytułowe pytanie wykładu. W koncepcji autora w kolejnych wydarzeniach można szukać klucza, uspójniającego całą historię – dla
Masaryka takim kluczem będzie reformacja, która miała znaczący
wpływ na czeską historię. Przejawów myślenia reformacyjnego poszukiwał on jednak nie tylko w przeszłości, ale także w sobie współczesnych czasach. Uważał, że Opatrzność przejawia się w dziejach.
Wyposażony w taką filozofię Masaryk w 1914 roku, po wybuchu
wojny, rozpoczął więc starania o powołanie niepodległego państwa.

Wykład dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej. Fot. P. Piekarska

Słuchacze mieli możliwość nie tylko zapoznać się z życiorysem Masaryka oraz jego filozofią historii, ale także zadawać pytania. Najliczniej
reprezentowane były pytania dotyczące losów legionów czechosłowackich (formacji wojskowych, powstających w trakcie I wojny
światowej i zrzeszających ochotników z kręgów czeskich i słowackich) oraz te związane z religią. Czy Czesi faktycznie są „najbardziej
ateistycznym narodem świata”? Co ich właściwie łączy ze Słowakami? Jakie zdanie o czechosłowackim prezydencie miał twórca książkowego Szwejka, Jaroslav Hašek? Na te i inne pytania prowadząca
miała przyjemność odpowiedzieć. Na koniec wraz z organizatorką
slawistycznej części Festiwalu Nauki, dr Beatą Kubokovą, dr Karolina
Ćwiek-Rogalska poleciła zebranym lektury, poszerzające wiedzę na »
prezentowany
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prezentowany temat, przede wszystkim Rozmowy z TGM, autorstwa
Karla Čapka.
(Oprac. K. Ćwiek-Rogalska)
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska jest adiunktem w IS PAN, bohemistką i antropolożką.
Zajmuje się przemianami krajobrazu kulturowego w dawnej Czechosłowacji oraz
w Polsce po wysiedleniach przebiegających od roku 1945. Jest autorką monografii
Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach
przemian (Warszawa 2017).

BADACZKI INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK NA OBCHODACH 25-LECIA
POLSKIEGO KULTURALNO-OŚWIATOWEGO
TOWARZYSTWA „ODRODZENIE" W BERDIAŃSKU
We wrześniu br. niemal 1000 kilometrów na wschód od granicy
Polski, w położonym nad brzegiem Morza Azowskiego mieście
Berdiańsk obchodziło swój jubileusz istniejące od dwudziestu pięciu lat Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie",
jedna z najstarszych polonijnych organizacji na Ukrainie.
Kilkudniowe obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystościami na
Placu Europejskim, podczas których podniesiono flagi ukraińską,
polską i Unii Europejskiej, odczytano listy gratulacyjne z Kancelarii
Senatu RP i pismo powitalne władz Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska". Następnie uczestnikom uroczystości zaprezentowano miejsca na mapie Berdiańska, w których obecne są ślady działalności
Polaków. Kolejną częścią programu był panel naukowy zatytułowany 100 lat Odrodzonego Państwa Polskiego: zachować polskość za
granicą.
Ważnym wydarzeniem obchodów było także wspólne czytanie
Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, będące częścią akcji Narodowe
Czytanie 2018, polskiej inicjatywy społecznej, zapoczątkowanej
w 2012 roku w celu propagowania znajomości literatury narodowej. Fragmenty powieści odczytali Konsul RP w Charkowie – Jan
Zdanowski oraz dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN.

Konsul RP w Charkowie Jan Zdanowski i dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN podczas
obchodów jubileuszu w Berdiańsku. Fot. Yurij Sopin

Obchodom jubileuszu towarzyszyły również warsztaty naukowo-dydaktyczne, w których wzięli udział nauczyciele języka polskiego,
uczący przy organizacjach polonijnych na Ukrainie. Warsztaty glottodydaktyczne współprowadziła dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
z IS PAN.
(Oprac. E. Wróblewska-Trochimiuk)

INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
NA RZECZ ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
POZA GRANICAMI KRAJU
Na początku września w Berdiańsku odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego, pracujących przy organizacjach polskich
na Ukrainie. W wydarzenie to zaangażowano dwie badaczki z IS PAN:
dr hab. Helenę Krasowską, prof. IS PAN oraz dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk. »
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W panelu naukowo-dydaktycznym wzięło udział 25 osób. Warsztaty były współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.
Wprowadzenie do warsztatów metodycznych stanowiły referaty
wygłoszone przez naukowczynie z IS PAN: Mowa jako dziedzictwo
kulturowe: zachowanie i utrata, przygotowany przez dr hab. H. Krasowską, prof. IS PAN oraz Przywilej czy przekleństwo? Budowanie
prestiżu dwujęzyczności, przygotowany przez dr E. Wróblewską-Trochimiuk. W części otwartej warsztatów dyskutowano na temat
dwujęzyczności, która jest codziennym doświadczeniem środowisk
polonijnych na Ukrainie. Podjęto również kwestię dwujęzyczności
ukraińsko-rosyjskiej i roli języka polskiego w takim układzie odniesienia.
W następnej kolejności odbył się blok metodyczny, podczas którego
prezentowano założenia metody komunikacyjnej w nauczaniu
języka polskiego oraz pokazano praktyczne przykłady ćwiczeń
rozwijających słownictwo u osób dwujęzycznych (dr E. Wróblewska-Trochimiuk), omówiono koncepcję nauczania języka polskiego
poza Polską (dr Jerzy Kowalewski), a także zaprezentowano zasady
organizacji pierwszych lekcji języka polskiego jako obcego
(mgr Marta Kowalewska).

Podczas warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Fot. Yurij Sopin

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Położenie akcentu na metodę komunikacyjną
koncentrującą się na używaniu języka docelowego w różnych kontekstach i realnych sytuacjach sprawiło, że warsztaty prowadzone
przez dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk przerodziły się w prawdziwą
nowoczesną szkołę nauczania języka polskiego jako obcego. Warsztaty były okazją do utrwalenia nowych metod nauczania, a także
przyczyniły się do wymiany doświadczeń między nauczycielami
i nauczycielkami biorącymi udział w szkoleniu. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów złożyli zapotrzebowanie na kolejne kursy doszkalające. Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla uczących
języka polskiego na Ukrainie było jednocześnie realizacją celu, jaki
od lat stawia sobie IS PAN, a mianowicie działalności na rzecz rozwoju społecznego. Wspieranie nauczania języka polskiego poza granicami kraju jest jednym z elementów tego działania.
(Oprac. Zespół Obsługi Badań Naukowych)

POKOLENIOWE ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA: ZMIANY
MORFOSYNTAKTYCZNE WYWOŁANE PRZEZ
POLSKO-NIEMIECKI KONTAKT JĘZYKOWY
Podczas warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Fot. Yurij Sopin

Dnia 22 września 2018 roku we Wrocławiu odbył się VI Festiwal
Kultury Mniejszości Niemieckiej. Jak podaje Związek Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, we wrocławskiej »
Hali Stulecia zgromadziło się tego dnia od 6 do 7 tysięcy ludzi, a na
scenie wystąpiło aż 450 wykonawców. Dlatego wydarzenie to było
wspaniałą okazją do rozpropagowania informacji o afiliowanym przy
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Hali Stulecia zgromadziło się tego dnia od 6 do 7 tysięcy ludzi, a na
scenie wystąpiło aż 450 wykonawców. Dlatego wydarzenie to było
wspaniałą okazją do rozpropagowania informacji o afiliowanym
przy IS PAN i przy Uniwersytecie w Ratyzbonie projekcie naukowym Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne
wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy.
Pierwsze wystąpienie informujące o projekcie miało charakter
popularnonaukowy i zostało nam umożliwione dzięki uprzejmości
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, który zaprosił
uczestników festiwalu na spotkanie ze świadkami czasu. Towarzyszącej tej debacie prelekcji dr hab. Felicji Księżyk, prof. UO,
i dr Ireny Prawdzic z IS PAN wysłuchało z zainteresowaniem wiele
osób.
Celem realizowanego w IS PAN i UR projektu jest opis polsko-niemieckiego bilingwizmu w Polsce i w Niemczech na podstawie
biografii językowych ludzi dwujęzycznych oraz analiza wzajemnego
wpływu obu języków na siebie. Efektem badań będzie korpus językowy polsko-niemieckiego bilingwizmu, monografia, dwie prace
doktorskie oraz publikacje w polskich, niemieckich i innych zagranicznych czasopismach naukowych. Obecnie projekt znajduje się
w fazie początkowej. Właśnie kończą się pierwsze delegacje, podczas których pary naukowców z Polski i z Niemiec przeprowadzają
wywiady z przedstawicielami najstarszej generacji osób dwujęzycznych w Polsce. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie
podobnych wywiadów z reprezentantami średniego pokolenia,
którzy w latach 70./80. XX wieku wyemigrowali z Polski do Niemiec
i tam postanowili zostać. To ogromne przedsięwzięcie, o którym
będziemy sukcesywnie informować, finansuje Narodowe Centrum
Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.
(Oprac. I. Prawdzic)

WARSZTATY „JAK CZYTAĆ POMNIKI?”
W ramach działalności popularyzującej naukę 20 września 2018
roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska poprowadziła dwugodzinne zajęcia w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie dla uczniów II
klasy o profilu medialno-prawnym. Pierwsza lekcja miała charakter
teoretyczny. Prowadząca zaproponowała wspólny namysł nad tym,
czy pomniki da się odczytywać tak samo, jak inne elementy kultury.

Uczniowie wskazywali na te składowe pomników, które mogą zostać
poddane analizie i starali się samodzielnie dojść do wniosku, jakie
znaczenia da się im przypisać. W trakcie drugiej lekcji, która miała
charakter praktycznego warsztatu – prowadząca i uczestnicy wspólnie interpretowali trzy nowogardzkie pomniki, pochodzące z różnych epok rozwoju miasta. W ten sposób analizie zostały poddane
pomniki Bohaterom poległym w walce o wolność prastarej ziemi
słowiańskiej oraz pomnik Braterstwa broni, a także nieistniejący już
pomnik Ottona von Bismarcka. Uczniowie nie tylko odczytywali
znaczenia zawarte w samych pomnikach i ich otoczeniu, ale także
poddali namysłowi sposoby przerabiania pomników i dodawania do
nich nowych znaczeń wraz ze zmianami społeczno-historycznymi.
(Oprac. K. Ćwiek-Rogalska)
Upowszechnianie nauki i działalność na rzecz społeczeństwa są istotnymi elementami
długofalowej polityki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Instytut angażuje się
nie tylko w organizację wielkich przedsięwzięć promujących osiągnięcia polskiej nauki
czy wydarzenia centralne (np. Festiwal Nauki w Warszawie), ale dociera także do mniejszych szkół i regionalnych ośrodków kulturalnych i edukacyjnych, działając na rzecz
kształtowania otwartych postaw społecznych. Koordynatorem działań popularyzujących
naukę w szkołach ponadpodstawowych z ramienia IS PAN jest dr Agnieszka Ayşen Kaim.

„COGNITIVE STUDIES/ETUDES COGNITIVES”
W BAZIE SCOPUS
Tydzień temu „Cognitive Studies/Études Cognitives” (https://ispan.
waw.pl/journals/index.php/cs-ec/issue/view/89) jako piąte spośród ośmiu czasopism Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
zostało włączone do bazy indeksacyjnej Scopus. W zeszłym roku
pomyślnie
ewaluację
przeszły
„Colloquia
Humanistica”
(https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/index) i „Slavia Meridionalis” (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/index). Najdłużej w bazie Scopus są indeksowane: „Acta Baltico-Slavica”
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/index)
i
„Studia
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” (https://ispan.waw.pl/journals/
index.php/sfps/index).
Serdecznie gratulujemy Redakcji „Cognitive Studies/Études Cognitives” i życzymy dalszych sukcesów.
(Oprac. D. Leśniewska)
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