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Literatura XXI wieku i Holokaust. Perspektywa komparatystyczna i
wielojęzykowa (2020–2023)
Instytucje: University of Antwerp, Belgium (Instytucja kierująca) , Katolicki
Uniwersytet Lubelski (Instytucja współpracująca) , Bar-Ilan University (Instytucja
współpracująca)

Głównym celem realizacji projektu jest szukanie związków pomiędzy sześcioma
narodowymi literaturami, które funkcjonują w języku polskim, rosyjskim,
angielskim, niemieckim, niderlandzkim i hebrajskim, oraz w różnorodnych
tradycjach kulturowych. Wyodrębnione przez międzynarodowy zespół hipotezy
badawcze (weryfikowane co pół roku podczas seminariów aktualizowane i
weryfikowane) dotyczą: 1) pamięci o Zagładzie – wciąż żywej w najnowszych
literaturach krajów europejskich (choć nie tylko); 2) reakcji na dyskurs publiczny
dotyczący tego Wydarzenia we współczesnej kulturze (częstokroć opisywanej jako
post-traumatyczna); 3) faktu, że mimo ponad siedemdziesięciu lat, które dzielą
współczesność od drugiej wojny światowej i ludobójstwa Żydów, nadal
doświadczenie to kształtuje społeczną świadomość kolejnych pokoleń
Europejczyków, Izraelczyków i Amerykanów.

Zespół ma nadzieję odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
1) Jakie jest znaczenie tradycji żydowskiej dla najnowszej literatury na temat
Holokaustu? Czy literatury te wykorzystują starożytną żydowską topikę? Jeśli tak, to
w jaki sposób? Czy istnieją jakieś związki między tymi literaturami? [„toposy/
obrazy”];
2) Jakie są główne różnice między kreacją artystyczną a użyciem kategorii
związanych z pamięcią w tych literaturach? Jakie rodzaje pamięci o Holokauście
można odnaleźć w najnowszej literaturze różnych języków? [„pamięci”];
3) Jakie są związki pomiędzy pamięcią o Holokauście a poszczególnymi językami?
W jaki sposób języki wpływają na pamięć o Zagładzie i jak literatura Zagłady
wpływa na języki? [„języki”];
4) Jakie są funkcje kreacji zwierząt, roślin oraz przedmiotów materialnych w tym
procesie w najnowszej literaturze Holokaustu? [„materialność”];
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5) W jaki sposób współczesna literatura Holokaustu pomaga w dialogu? Kogo z kim
on dotyczy? [„dialog”].
Wykorzystanie grantu uwzględnia sześć cyklicznych seminariów naukowych (po
dwa w ciągu roku) w różnych ośrodkach badawczych w Polsce, Niemczech, Belgii i
Izraelu oraz – podsumowującą projekt – międzynarodową konferencję na
Uniwersytecie w Antwerpii. Zostaną przygotowane także dwie monografie
naukowe: jedna, prezentująca bezpośrednie rezultaty komparatystycznych
eksploracji, druga, stanowiąca zbiór artykułów powstałych po finalnej konferencji.
Miejmy też nadzieję na to, że całe przedsięwzięcie otworzy nową perspektywę
komparatystycznych badań nad literaturą Holokaustu.
Trzynastu naukowców biorących udział w pracach to: prof. Sławomir Jacek Żurek
(KUL), dr Sylwia Karolak (UAM) – podzespół polonistyczny; prof. Irena Barbara Kalla
(UWr), prof. Kris Van Heuckelom (The Catholic University of Leuven, Belgia) –
podzespół niderlandystyczny; dr Pnina Rosenberg (The Technion Israel Institute of
Technology, Izrael), dr Sarah Minslow (State University in Los Angeles, USA) –
podzespół anglistyczny; prof. Roman Katsman (Bar Ilan University, Izrael), prof.
Marina Balina (Illinois Wesleyan University, USA) – podzespół rusycystyczny; dr
Erga Heller (Kaye Academic College of Education, Izrael), dr Shai Rudin (Gordon
College of Education in Haifa, Izrael), prof. Daniel Feldman (Bar-Ilan University,
Izrael) – podzespół hebraistyczny; dr Michal Ben-Horin (Bar-Ilan University,
Izrael), prof. Vivien Liska (University of Antwerp, Belgia) – podzespół
germanistyczny.
Opis projektu pochodzi z artykułu Prof. Sławomira J. Żurka „Literatura XXI wieku i
Holokaust. Perspektywa komparatystyczna i wielojęzykowa (2020–2023)” / “21 stCentury Literature and the Holocaust. Comparative and Multilanguage Perspective
(2020–2023)”.

Linki:
• https://www.uantwerpen.be/en/projects/literature-holocaust
Słowa kluczowe: przekład, pamięć, dyskurs, tłumaczenie, Holokaust, Zagłada,
pamięć o Zagładzie
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