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Niniejszy, ósmy numer pisma Societas/Communitas koncentruje siê
wokó³ zagadnieñ badawczych, które wy³oni³y siê w trakcie ekspedycji Archiwum Etnograficznego (o pracowni zob. tekst Anny Zawadzkiej Archiwum
Etnograficzne. Prezentacja pracowni badawczej) na Podlasie hajnowsko-bielskie w grudniu 2007 r. Wprowadza w nie Raport podlaski ni¿ej podpisanej,
bêd¹cy czêciowym opracowaniem rezulatów wyprawy, dotycz¹cych prawos³awnego kultu w. Gabriela Zab³udowskiego. Tego samego tematu dotycz¹
te¿ dwa kolejne studia: artyku³ Paw³a Buszki ¯yd ¯ydem. Wizerunek ¯yda
w kulturze ludowej podlaskich prawos³awnych Bia³orusinów, a tak¿e tekst
Aleksandry Wróblewskiej Wêdrówka Gabriela  ambiwalencja kultu wiêtego Gabriela na Podlasiu hajnowskim z perspektywy antropologii wizualnej. Eksperymenty z nieuprzywilejowan¹ pozycj¹ re¿ysersk¹ i jej zakwestionowanie oraz sonda internetowa: Wokó³ antysemickich w¹tków
prawos³awnego kultu wiêtego Gabriela. Dyskusja na temat wniosków
z badañ etnograficznych na Podlasiu hajnowsko-bielskim. Film Aleksandry
Wróblewskiej zosta³ pokazany podczas debaty w Fundacji Batorego 27
czerwca 2009 r., podczas której dyskutowano nad wynikami badañ podlaskich. Uzupe³nieniem debaty by³ te¿ film Jurija Worobjewskiego Gabriel 
twierdza Bo¿a (rozpowszechniany na Podlasiu bez zgody Kocio³a autokefalicznego), którego cie¿kê dwiêkow¹ publikujemy we fragmentach w niniejszym numerze.
Z inspiracji badañ podlaskich zrodzi³o siê równie¿ studium socjologiczno-historyczne Anny Zawadzkiej pt. ¯ydokomuna. Szkic do socjologicznej
analizy róde³ historycznych. Artyku³ stanowi zarazem zapowied filmu pod
tym samym tytu³em, przygotowywanego przez zespó³ Archiwum.
Kolejnymi elementami bloku podlaskiego w naszym pimie s¹ ród³a
zebrane w terenie i w trakcie kwerendy archiwalnej. Te ostatnie to relacje
¿ydowskie dotycz¹ce Zag³ady na Podlasiu, odnalezione w Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (zespó³ 301) i przedrukowane
tu za zgod¹ Dyrekcji ¯IH. Ich przek³ad z jêzyka jidysz na polski, dokonany
przez Aleksandrê Geller, zosta³ sfinansowany z funduszy Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Najwa¿niejszym ród³em pozyskanym w trakcie ekspedycji by³ pamiêtnik Pana Borysa Szczuki, sêdziwego mieszkañca wsi
Kleszczele, pisany jêzykiem o wielkiej urodzie. Formalne aspekty tego jêzyka
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zosta³y opracowane specjalnie dla numeru naszego pisma przez jêzykoznawcê, dr Miros³awa Jankowiaka.
Kontynuacjê zajmuj¹cej nas tu problematyki stanowi tekst Micha³a Stepaniuka, Stosunek podlaskich Bia³orusinów do ruchu Solidarnoæ w wietle rozmów z przedstawicielami grupy mniejszociowej, a tak¿e przeprowadzony przez tego autora Wywiad z pisarzem bia³oruskim Sokratem Janowiczem
(ur. 1936).
Tematyki ¿ydowskiej, choæ ju¿ nieograniczonej do Podlasia wschodniego, dotycz¹ te¿ cztery inne teksty: Katarzyny Barañskiej Gostynin bez ¯ydów. Historia, etnografia, (nie)pamiêæ; Alicji Podbielskiej Ró¿nie to bowiem
bywa z s¹siadami. Czarne eufemizmy w My z Jedwabnego Anny Bikont;
Ma³gorzaty Pakier, ¯yd ca³kiem zwyczajny. Historia i pamiêæ we wspó³czesnym kinie niemieckim i polskim, a tak¿e Florence Mercier-Lecy, £askawe
i tragedia grecka. Makabryczny ci¹g dalszy Oresteji Ajschylosa, który przedrukowujemy w przek³adzie Zofii Walickiej (za zgod¹ Autorki).
W dziale recenzji i polemik zamieszczamy nastêpuj¹ce teksty: Klaudii
Niemkiewicz recenzjê ksi¹¿ki prof. Anny Czekanowskiej, Kultury tradycyjne
wobec wspó³czesnoci. Muzyka, poezja, taniec (2008); Dominiki Dzido  nowej ksi¹¿ki Richarda Shustermana, Body Consciousness. A Philosophy of
Mindfulness and Somaesthetics (2007), Moniki Stec  zbioru pod redakcj¹
Catherine Besteman i Hugh Gustersona, Why Americas Top Pundits Are
Wrong. Anthropologists Talk Back (2005), a tak¿e pisane przez doktorantów
Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego komentarze i recenzje rozmaitych tekstów dotycz¹cych debaty o stosunkach
polsko-¿ydowskich, wybrane przez prof. Ma³gorzatê Melchior.
Numer zamykaj¹ Mai Brand Sprawozdanie z konferencji powiêconej ks. Stanis³awowi Musia³owi (Uniwersytet Jagielloñski, Kraków, 46 marca 2009 r.),
Anny Zawadzkiej Archiwum Etnograficzne. Prezentacja pracowni badawczej, Weroniki Pawilno-Pacewicz i Henryka Klawe Sprawozdanie z konferencji: Style ¿ycia i obyczaje w perspektywie przemian spo³eczno-kulturowych
(Uniwersytet Warszawski, 1617 marca 2009) oraz wspomnienie Anety Gawkowskiej o tragicznie zmar³ej w maju 2009 r. Ewie Grzeszczyk.
Zapraszamy do lektury.
Joanna Tokarska-Bakir
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