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Od Redakcji 

 

To ostatni numer „Slawisty” jako biuletynu informacyjnego Instytutu Słowiańszczyzny 

Wschodniej UWM. Od nowego roku akademickiego nasz Instytut przestaje funkcjonować 

w dotychczasowej formie. Powodem są zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału 

Humanistycznego związane z jej dostosowaniem do obowiązującego obecnie podziału 

na dyscypliny naukowe. Nie znaczy to jednak, że my także kończymy działalność. Nadal 

zamierzamy dokumentować wszystko, co będzie się działo w slawistyce olsztyńskiej, i nie tylko. 

Nasze kierunki kształcenia – filologia rosyjska, lingwistyka w biznesie i komunikacja 

międzykulturowa w Europie – pozostaną na mapie edukacyjnej UWM. Jako nowe jednostki 

organizacyjne podejmiemy stojące przed nami wyzwania, i mamy nadzieję, że czekające nas 

zmiany będą tylko na lepsze. Tego właśnie nam, naszym pracownikom i studentom, a także 

wszystkim czytelnikom i sympatykom „Slawisty” serdecznie życzymy, 

    

Redakcja 
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WSPOMNIENIA 

 

Kilka faktów z historii olsztyńskiej slawistyki 

 

Rok akademicki 2018/2019 to ostatni rok działalności Instytutu Słowiańszczyzny 

Wschodniej. Nie znaczy to jednak, że slawistyka olsztyńska przestanie funkcjonować. 

Od nowego roku odnajdziemy się w nowych strukturach Wydziału Humanistycznego. Nie jest to 

pierwsza zmiana w naszej historii – działaliśmy i działamy pod różnymi nazwami jako jednostka 

organizacyjna trzech (!) uczelni. O przeszłości rusycystyki, a później slawistyki olsztyńskiej 

w niezwykle interesujący sposób pisał prof. Walenty Piłat („Slawista” nr 27 i 32), który był i jest 

jej naocznym świadkiem, ponieważ był jednym z pierwszych pracowników zatrudnionych 

w Zakładzie Filologii Rosyjskiej WSN. 

Korzystając z okazji, chcemy przypomnieć bardziej lub mniej znane informacje oraz 

ciekawostki o Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej i jego poprzednich „wcieleniach”. 

Prezentację wzbogacamy niezwykle cennym eksponatem – zestawem archiwalnych zdjęć 

przekazanych przez byłych i obecnych pracowników oraz studentów i zestawionych w porządku 

historycznym. Wystawa zdjęć została przygotowana z okazji jubileuszu 50-lecia rusycystyki 

olsztyńskiej, który przypada w bieżącym roku. Z pewnością wielu Czytelników odnajdzie 

na nich swoich wykładowców, kolegów i koleżanki, a może nawet siebie. To niepowtarzalna 

okazja, aby wrócić pamięcią do tego, co być może zostało już nieco zapomniane, do młodości, 

lat studenckich, przypomnieć twarze osób, których dawno nie widzieliśmy lub których już 

nie ma wśród nas. I pamiętajmy: historia tworzy się dzisiaj, jesteśmy jej częścią, a za kolejne 

dziesięć lat na nowym panelu znajdą się nasze twarze. 

Zapraszamy do lektury i oglądania! 

 

Redakcja 



4  
Slawista nr 36  październik 2018 – czerwiec 2019 

 

 

 

 

 



5  

Slawista nr 36  październik 2018 – czerwiec 2019 

 
  

 

➢ Filologia rosyjska jest najdłużej działającą na naszej uczelni filologią obcą. Zaistniała 

w Olsztynie w 1969 roku, wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. 

Ówczesne studia miały charakter wyższy zawodowy (odpowiednik obecnych studiów 

I stopnia), a ich celem było kształcenie przyszłych nauczycieli-rusycystów na potrzeby 

regionu, i nie tylko. 

➢ Na przestrzeni lat nasza jednostka organizacyjna miała różny status i nazwy: Zakład 

Filologii Rosyjskiej, Katedra Słowiańszczyzny Wschodniej, Instytut Słowiańszczyzny 

Wschodniej, Instytut Neofilologii (wspólnie z Katedrą Filologii Angielskiej i Katedrą 

Filologii Germańskiej) i ponownie Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, pod którą 

nazwą działa do chwili obecnej. 

➢ Funkcjonowaliśmy w strukturach trzech uczelni: Wyższej Szkoły Nauczycielskiej 

(1969-1974), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-1999) i Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego (od 1999). 

➢ Zakład Filologii Rosyjskiej WSN (od roku 1974 WSP) tworzyli od podstaw: mgr (dr1) 

Nina Korcz, mgr (prof. zw. dr hab.) Mieczysław Jackiewicz, mgr (dr) Jadwiga 

Łaginowicz, mgr (dr) Larysa Tyrolska, mgr Borys Kondziero, mgr Julia Janukowicz, 

mgr Irena Jackiewicz, mgr Irena Korsak-Bałabańska, dr Nina Korcz a także mgr (prof. 

zw. dr hab.) Walenty Piłat, mgr (dr hab. prof. UWM) Irena Rudziewicz i mgr Anna 

Starościak (później Starościak-Bartoszewicz), którzy pracowali w naszym Instytucie 

(w różnym jego kształcie, zwanym dalej dla uproszczenia Instytutem) aż do odejścia 

na emeryturę w roku 2016. 

➢ Studia zaoczne uruchomiono w roku 1974. Ich celem było początkowo umożliwienie 

zdobywania kwalifikacji zawodowych pracującym nauczycielom-rusycystom. Z czasem 

wśród kandydatów pojawili się absolwenci szkół średnich. Ostatni rocznik studentów 

zaocznych ukończył naukę w roku 2009. 

➢ I Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna zorganizowana przez olsztyńskich 

rusycystów odbyła się w roku 1985 z inicjatywy prof. Alberta Bartoszewicza. Od tej 

pory miało miejsce już 21 takich konferencji. 

 
1 W nawiasach podajemy aktualne stopnie i tytuły naukowe. 
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➢ Pierwsza rozprawa habilitacyjna w naszym Instytucie została obroniona w roku 1986 

(Walenty Piłat). 

➢ Trzy absolwentki naszej uczelni (Ewa Nikadem-Malinowska, Iwona Anna Ndiaye 

i Joanna Orzechowska) po ukończeniu studiów podjęły tutaj pracę, obroniły rozprawy 

doktorskie i habilitacyjne i uzyskały tytuł profesora UWM. 

➢ Obecnie wśród etatowych pracowników Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej 

jest dwanaścioro naszych absolwentów. 

➢ W latach 70.-80. zeszłego wieku Zakład Filologii Rosyjskiej prowadził weekendowe 

zajęcia dla licealistów przygotowujących się do udziału w Olimpiadzie Języka 

Rosyjskiego. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko doskonalenia znajomości 

i poprawności użycia języka, ale także wysłuchania interesujących wykładów, także 

w wykonaniu delegowanych czasowo do pracy w Polsce specjalistów radzieckich: 

doc. Eleny Achmietzakijewej, doc. Natalii Batażok, doc. Gity Oksman  doc. Olgi 

Straszkowej i in. 

➢ Do roku 1989 rusycyści byli najbardziej uprzywilejowaną grupą wśród filologów 

w Polsce: w ramach studiów jeden semestr obowiązkowo spędzali na uczelniach 

w ZSRR. Nasi studenci najczęściej wyjeżdżali do Moskwy, chociaż zdarzały się lata, 

kiedy mieliśmy okazję studiować w Mińsku czy Kijowie. 

➢ Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM aktywnie współpracuje z dwunastoma 

 uniwersytetami i instytucjami naukowymi z Rosji (Kaliningrad, Moskwa, Syktywkar, 

Siewierodwińsk, Ufa, Jekaterynburg, Niżny Nowogród, Perm, Piatigorsk)  i innych 

krajów rosyjskojęzycznych: Kazachstanu (Ałmaty), Kirgizji (Osz), Litwy, Łotwy. 

W kolejnych numerach „Slawisty” zamierzamy zamieszczać krótkie prezentacje tych 

uczelni. 

➢ Trzech pracowników Instytutu zostało uhonorowanymi tytułem doktora honoris causa: 

prof. Bazyli Białokozowicz (1981, Leningradzki Uniwersytet Państwowy, i 1995, 

Niżegorodzki Uniwersytet Państwowy), prof. Albert Bartoszewicz (1997, 

Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy) oraz prof. Walenty Piłat (2008, Kaliningradzki 

Uniwersytet Państwowy). 
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➢ Prof. Bazyli Białokozowicz w latach 1976-1986 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego  

najważniejszej światowej organizacji skupiającej rusycystów – Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (Международная 

ассоциация преподавателей русского языка и литературы, МАПРЯЛ), a w latach 

1976-1981 – przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. 

➢ W Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej są wydawane trzy czasopisma naukowe: 

„Acta Polono-Ruthenica”, „Acta Neophilologica” i „Fontes Slaviae Orthodoxae”. 

➢ Od początku istnienia olsztyńskiej rusycystyki w naszym Instytucie (według wyliczeń 

prof. W. Piłata opublikowanych w numerze 32 „Slawisty” (2015) i uzupełnionych 

o aktualne dane) pracowało – w pełnym lub niepełnym wymiarze – 96 osób, w tym 

25 profesorów,  10 wykładowców delegowanych z ZSRR i 6 sekretarek. 

➢ Władzę w Instytucie na różnych etapach jego istnienia sprawowało jedenastu 

kierowników / dyrektorów. Zakładem Filologii Rosyjskiej WSN / WSP kierowali: 

doc. Antonina Dieriagina, dr Adam Bezwiński, dr Włodzimierz Poczynajło, dr Czesław 

Sim, dr (obecnie prof. dr hab.) Mieczysław Jackiewicz, dr (obecnie prof. dr hab.) 

Walenty Piłat, prof. dr hab. Wanda Zmarzer. Katedrą Słowiańszczyzny Wschodniej, 

a potem Instytutem Słowiańszczyzny Wschodniej WSP / UWM – prof. dr hab. Albert 

Bartoszewicz, dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska (także dyrektor Instytutu Neofilologii 

UWM), dr Barbara Kozak, dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM.  

• Pracownicy Instytutu pełnili także funkcje kierownicze na Wydziale Humanistycznym 

i w jego jednostkach organizacyjnych. Dziekanami Wydziału byli prof. dr hab. Walenty 

Piłat (1987-1990) i prof. Albert Bartoszewicz (1996-1999), prodziekanami dr hab. 

Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (1999-2002); (2002-2005) i dr hab. Ewa Nikadem-

Malinowska, prof. UWM (2012). Prof. Iwona Anna Ndiaye kierowała także  Ośrodkiem 

Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie, który jest 

samodzielną jednostką organizacyjną UWM (2005-2008). 
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• Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie nie tylko w szkołach, biurach tłumaczeń, 

urzędach czy firmach, ale także w Policji, sądach, Straży Granicznej czy Krajowej 

Administracji Skarbowej (dawniej Służba Celna). Prócz tego co roku prowadzony jest 

nabór do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, gdzie znajomość 

języka rosyjskiego stanowi niewątpliwy atut. Niestety, szczegółowymi informacjami 

o sukcesach absolwentów ISW w postępowaniu rekrutacyjnym do tych służb 

nie dysponujemy.  

• Język rosyjski przestał być przedmiotem obowiązkowym w polskich szkołach w roku 

1989. Aby wyjść naprzeciw potrzebom absolwentów szkół średnich 

i ponadgimnazjalnych, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej jako jedna z pierwszych 

uczelni w Polsce zdecydował się uruchomić kształcenie osób nieznających języka 

rosyjskiego. Było to duże wyzwanie zarówno dla wykładowców, jak też dla samych 

początkujących studentów, którzy już na drugim roku studiów mieli być zbliżeni 

poziomem znajomości języka rosyjskiego do ich zaawansowanych koleżanek 

i kolegów. Udało się, a obecnie wśród nowoprzyjętych studentów osoby początkujące 

stanowią zdecydowaną większość. 

• Prof. Albert Bartoszewicz wraz z prof. Swietłaną Wauliną byli inicjatorami utworzenia 

ośrodka badań i studiów polonistycznych na Rosyjskim Uniwersytecie Państwowym 

w Kaliningradzie (obecnie Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta). 

• Wśród pracowników Instytutu byli i są nie tylko nasi absolwenci, ale także… dzieci 

naszych pracowników! Przez krótki czas zajęcia w niepełnym wymiarze prowadziły 

mgr Irena Korcz-Bombała (córka dr Niny Korcz) i mgr Olga Tyrolska (córka dr Larysy 

Tyrolskiej). Obecnie pracownikiem ISW jest mgr Dominika Malinowska (córka 

prof. Ewy Nikadem-Malinowskiej). Mgr D. Malinowska była także naszą studentką, 

chociaż ukończyła ostatecznie filologię angielską. 

 

Redakcja  
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UCZELNIE PARTNERSKIE ISW: 

Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta 

(Kaliningrad) 

 

   

 

Żródło: www.kantiana.ru 

 

Pierwszą rosyjską uczelnią partnerską olsztyńskiej slawistyki (obecnie Instytut 

Słowiańszczyzny Wschodniej UWM) był Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy 

(Калининградский государственный университет)), który zawarł umowę o współpracy z 

Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie. Obecnie obowiązuje umowa o współpracy podpisana 

między władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Bałtyckiego 

Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta w Kaliningradzie, będących spadkobiercami tych 

uczelni. Warto zaznaczyć, że niezależnie od zmian natury organizacyjnej współpraca z 

uniwersytetem w Kaliningradzie trwa nieprzerwanie do dziś. 
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O początkach i rozwoju kontaktów olsztyńsko-kaliningradzkich pisał w „Slawiście prof. 

Walenty Piłat („Slawista” nr. 27 i 32). Z kolei doskonałym podsumowaniem naszej współpracy 

jest artykuł autorstwa prof. Swietłany Wauliny (BUF), który ukazał się w czasopiśmie 

„Балтийский регион” w roku 2010. Poniżej publikujemy jego tłumaczenie na język polski 

wykonane przez studentów III roku filologii rosyjskiej (2014) pod kierunkiem dr I. Borys. 

 

S. Waulina 

 

„DUŻE RZECZY WIDAĆ Z DUŻEJ ODLEGŁOŚCI”: 

PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY FILOLOGÓW UNIWERSYTETU 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO I RUP IM. I. KANTA 

 

 Analiza współpracy filologów-slawistów RUP im. I. Kanta i UWM w Olsztynie, 

realizowanej od lat 80. w ramach umowy o współpracy międzyuczelnianej; omówienie głównych 

aspektów współpracy, jej najważniejszych rezultatów, nawiązanie do postaci naukowców-

slawistów, którzy wnieśli w nawiązanie i rozwój wzajemnych kontaktów największy wkład. 

 

Słowa kluczowe: Współpraca, filologia, slawistyka, rusycystyka, polonistyka, współpraca 

naukowo-dydaktyczna, jedność słowiańska. 

 

Kontakty międzyuczelniane stanowią, jak wiadomo, jeden z najważniejszych aspektów  

działalności każdej uczelni. Stwierdzenie to w pełni można odnieść do Rosyjskiego 

Uniwersytetu Państwowego  im. I. Kanta (do 2005r. Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy)2, 

w którym stworzono system owocnych kontaktów z uniwersytetami rosyjskimi i zagranicznymi. 

Jako doskonały przykład takich kontaktów z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 

w Olsztynie (do 2000r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna). 

 
2 od roku 2011 Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta (Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования „Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта”) (przyp. tłum.) 
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Pomysł nawiązania kontaktów naukowych i edukacyjnych między naszymi uczelniami 

pojawił się jeszcze pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i zyskał realne kształty w roku 1980, 

kiedy to władze Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

w Olsztynie podpisały umowę o wieloaspektowej i wieloletniej współpracy. Umowa 

przewidywała współpracę różnych wydziałów, jednak w praktyce okazało się, że w sposób 

najbardziej konsekwentny i ukierunkowany rozwijają się kontakty pomiędzy naukowcami-

slawistami. Autor niniejszego tekstu bezpośrednio uczestniczył w owych, obecnie już odległych 

w czasie, wydarzeniach, dlatego uważa się za osobę uprawnioną do przedstawienia początków, 

przebiegu i najważniejszych wyników tej współpracy. 

Początki współpracy są nierozerwalnie związane z osobą profesora Walentego Piłata, który 

w tym czasie pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Olsztynie. Nie tylko uczestniczył on aktywnie w opracowaniu głównych 

kierunków współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Kaliningradzkiego i Katedry 

Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ale także, co było rzeczą niezwykle istotną, 

zachęcił do owej współpracy profesora Alberta Bartoszewicza, rusycystę, uczonego światowej 

sławy, przejawiającego głębokie zainteresowanie rozwojem polsko-rosyjskich kontaktów 

naukowych i edukacyjnych. Już po niedługim czasie zaczęła się konsekwentna realizacja 

tego przygotowanego z dużą nadzieja na sukces planu. 

Przede wszystkim poświęcono wiele uwagi szkoleniowo-dydaktycznemu aspektowi 

programu. Czołowi profesorowie i wykładowcy WSP regularnie wygłaszali wykłady 

dla studentów kaliningradzkich; wielu absolwentów Wydziału Filologii i Dziennikarstwa 

RUP im. Kanta z wdzięcznością wspomina wspaniałe wykłady problemowe z historii języka 

rosyjskiego wygłoszone przez profesora Alberta Bartoszewicza, wyróżniające się błyskotliwa 

logiką, ekspresją i dynamiką myślenia naukowego wykłady profesora Bazylego Białokozowicza 

na temat aktualnych zagadnień powiązań między literaturami słowiańskimi, niezwykle ciekawe 

wykłady profesora Walentego Piłata o współczesnej dramaturgii rosyjskiej, zwracające uwagę 

trafnością spostrzeżeń wykłady profesor Joanny Korzeniewskiej-Berczyńskiej na temat 

zagadnień lingwokulturologii, głęboko przemyślane wykłady profesor Ireny Rudziewicz 

o twórczości współczesnych pisarzy rosyjskich i, oczywiście, wysoko profesjonalne i naprawdę 

twórcze zajęcia z języka polskiego, prowadzone przez starszego wykładowcę Annę Starościak-

Bartoszewicz. Z kolei profesorowie i czołowi docenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
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Kaliningradzkiego: R.W. Alimpijewa, S,S, Waulina, A.Z. Dmitrowskij, W.I. Griesznych, 

L.N. Darjałowa wygłaszali wykłady i prowadzili cykle zajęć specjalizacyjnych z zakresu 

aktualnych zagadnień historii języka rosyjskiego i literatury dla polskich studentów. 

Tego rodzaju systematyczna współpraca w ramach planu pracy dydaktycznej stała się doskonałą 

podstawą do zorganizowania na Wydziale Filologicznym KUP specjalizacji „Język polski”, 

a następnie samodzielnej specjalizacji „Język polski i literatura” w ramach specjalności 

„Filologia. 

Niezwykle ważnym elementem współpracy w zakresie kształcenia polskich studentów-

rusycystów i rosyjskich studentów-rusycystów, realizujących dodatkową specjalizację z języka 

polskiego, stała się organizacja corocznych bezpłatnych miesięcznych praktyk językowo-

dydaktycznych, odbywających się odpowiednio w Olsztynie i Kaliningradzie. Program 

tej praktyki został opracowany z najwyższą starannością i zawierał, dla polskich studentów, blok 

zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego, wykładów z literatury rosyjskiej, historii Rosji 

i realioznawstwa, a dla studentów rosyjskich – odpowiedni podobny blok zajęć z praktycznej 

nauki języka polskiego, historii Polski i realioznawstwa. Należy podkreślić, że wykłady 

wygłaszali profesorowie i czołowi docenci, a zajęcia praktyczne prowadzili wysoko 

wykwalifikowani wykładowcy, doskonale znający i stosujący w praktyce współczesne metody 

nauczania języka rosyjskiego i polskiego jako obcego. Nieodłączną częścią składową praktyki 

był program kulturalny, obejmujący zarówno poznanie zabytków i wydarzeń kulturalnych 

obwodu kaliningradzkiego i województwa olsztyńskiego, jak i wycieczki do ośrodków 

kulturalnych Polski i Rosji. 

Na uwagę zasługuje fakt, że kontakty formalne i nieformalne studentów rosyjskich 

i polskich z wykładowcami podczas zajęć i całego przebiegu praktyki umożliwiły 

im doskonalenie znajomości języka rosyjskiego i polskiego, zgłębianie tajników wielkiej 

literatury obu narodów oraz kultury Rosji i Polski, a w przypadku wielu studentów 

zadecydowały o związaniu ich losów z działalnością naukowo-dydaktyczną. Absolwenci 

specjalności z zakresu języka polskiego Wydziału Filologicznego KUP przygotowywali i bronili 

prace doktorskie z zakresu problematyki rosyjsko-polskiej, a obecnie pracują jako wykładowcy 

na RUP im. I. Kanta oraz na innych uczelniach rosyjskich i zagranicznych. Wśród nich jest 

Larysa Kołobkowa, kierująca katedrą języków słowiańskich i bałtyckich RUP im. I. Kanta, 

w której odbywa się kształcenie studentów w zakresie specjalności „Filologia” specjalizacji 
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„Język polski i literatura”’ Leonid Malcew, obecnie docent w Katedrze Filologii Obcych, 

którego rozprawa habilitacyjna poświęcona była literaturze polskiej; Swietłana Babulewicz, 

łącząca pracę jako docent w Katedrze Historii Języka Rosyjskiego i Językoznawstwa 

Porównawczego z odpowiedzialną funkcją administracyjną głównego specjalisty ds. programów 

dydaktycznych; Irina Kisieliewa i Natalia Usankowa, które prowadzą zajęcia z języka 

rosyjskiego na uczelniach zagranicznych. 

Również polscy studenci-rusycyści, którzy w różnym czasie odbyli praktykę 

na Uniwersytecie Kaliningradzkim, po ukończeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

pracują jako nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach i kolegiach językowych w Polsce, 

niektórzy z absolwentów pozostali na uczelni jako pracownicy Instytutu Słowiańszczyzny 

Wschodniej. Wśród nich są Joanna Nawacka, Monika Piotrowska-Mazurowska, Jarosław 

Strycharski, którzy obronili rozprawy doktorskie poświęcone aktualnym zagadnieniom filologii 

słowiańskiej i przygotowują rozprawy habilitacyjne, a także  Izabella Siemianowska, Irena 

Chowańska, Joanna Olechno-Wasiluk, łączący pracę dydaktyczną w Instytucie Słowiańszczyzny 

Wschodniej ze studiami doktoranckimi. 

Kolejnym ważnym kierunkiem programu realizowanego w ramach umowy o współpracy 

pomiędzy filologami KUP (RUP im. I. Kanta) a WSP (Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim) 

stała się współpraca naukowa, która od razu przybrała regularny i wieloaspektowy charakter. 

Istotnym elementem owej współpracy był aktywny udział pracowników naukowych 

uczelni partnerskich w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych na bazie 

uniwersytetów. Szczególnie ważne miejsce zajmują konferencje, organizowane regularnie 

od roku 1980 (co dwa lata) na WSP, a następnie na UWM. Konferencje te, poświęcone 

aktualnym zagadnieniom kontaktów pomiędzy językami i literaturami słowiańskimi, zawsze 

perfekcyjnie zorganizowane pod  kierownictwem profesora A. Bartoszewicza, a następnie 

profesora W. Piłata, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Kaliningradzcy naukowcy-

filolodzy niezwykle cenią sobie możliwość uczestnictwa w tych wydarzeniach. Dla profesorów 

i docentów RUP im. I. Kanta są one wspaniałą możliwością nawiązywania owocnych 

znajomości, spotkań formalnych i nieformalnych z cenionymi naukowcami nie tylko z uczelni 

i ośrodków badawczych z terenu Polski, ale także Rosji i innych krajów. Od samego początku 

w konferencjach naukowych, poświęconych kontaktom pomiędzy językami i literaturami 

słowiańskimi, organizowanych cyklicznie (raz na dwa lata) w Instytucie Słowiańszczyzny 
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Wschodniej, biorą czynny udział profesorowie: R. W. Alimpijewa,  S.S. Waulina, 

A.Z. Dmitrowskij, później dołączyli do nich także profesor W.I. Griesznych, docenci 

N.G. Babienko, N.E. Lichina. L.A. Malcew oraz inni pracownicy Wydziału Filologii 

i  Dziennikarstwa RUP im. I. Kanta. Z kolei profesorowie Instytutu Słowiańszczyzny 

Wschodniej UWM – W. Piłat, J. Korzeniewska-Berczyńska, I. Rudziewicz, L. Mironiuk, 

W. Biełousowa, starszy wykładowca A. Starościak-Bartoszewicz – aktywnie uczestniczą 

w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, poświęconych problematyce aktualnych 

zagadnień filologii rosyjskiej i słowiańskiej i organizowanych w RUP im. I. Kanta. Znaczącymi 

wydarzeniami był udział w tych konferencjach slawistów światowej sławy – profesorów 

A. Bartoszewicza i B. Białokozowicza, których wykłady, zwracające uwagę nietrywialnym 

podejściem do badanego tematu, szeroką erudycją naukową i głęboką argumentacją, zawsze 

wywoływały żywe zainteresowanie naukowe licznych słuchaczy. 

Na podstawie umowy o współpracy naukowcy-filolodzy z RUP im. I. Kanta i UWM 

w Olsztynie zyskali szerokie możliwości wymiany publikacji naukowych. Wystarczy 

wspomnieć, że w trakcie współpracy profesorowie: R.W. Alimpijewa,  S.S. Waulina, 

A.Z. Dmitrowskij opublikowali w wydawnictwach WSP, a następnie UWM w Olsztynie ponad 

15 artykułów, wielokrotnie publikowano tam również artykuły profesora W.I. Griesznych, 

docentów N.G. Babienko, N.E. Lichiny, N. Ju. Kuksy, S.N. Babulewicz, I.W. Ostrowierchowoj 

oraz innych naukowców kaliningradzkich. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę 

n regularny udział autorski naukowców z RUP im. I. Kanta w prestiżowym międzynarodowym 

czasopiśmie naukowym „Acta Polono-Ruthenica”, którego redaktorem naczelnym jest profesor 

W. Piłat. Z kolei nasi polscy koledzy aktywnie publikowali i publikują swoje prace 

w wydawnictwach filologicznych RUP im. I. Kanta. 

Ważne miejsce we współpracy naukowej filologów olsztyńskich i kaliningradzkich 

zajmuje działalność naukowo-organizacyjna. Profesor W. Piłat jest członkiem kolegiów 

redakcyjnych czasopism naukowych „Bałtijskij filologiczeskij kurjer”, wielu zbiorowych 

publikacji, zawierających materiały międzynarodowych konferencji naukowych, 

organizowanych na bazie RUP im. I. Kanta. Z kolei profesor S.S. Waulina wchodzi w skład 

kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Acta Polono-Ruthenica”, a profesor 

W.I. Griesznych jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Acta Neophilologica”. 

Profesorowie: W. Piłat, I. Rudziewicz, A.Z. Dmitrowskij, S.S. Waulina regularnie publikują 
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recenzje monografii, podręczników, artykułów naukowych filologów, wydawanych w RUP 

im. I. Kanta i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. 

I wreszcie integralnym składnikiem współpracy naukowej jest wymiana staży naukowych 

wykładowców partnerskich uniwersytetów. W różnych okresach takie staże na UWM odbyli 

profesorowie: R. W. Alimpijewa,  S.S. Waulina, docenci: L.W. Kołobkowa, S.N. Babulewicz, 

L.A. Malcew, a na RUP im. I. Kanta – profesorowie A. Bartoszewicz, W. Piłat, 

J. Korzeniewska-Berczyńska, I. Rudziewicz, starszy wykładowca A. Starościak-Bartoszewicz, 

a także początkujący naukowcy – doktoranci i asystenci, korzystający ze specjalistycznych 

konsultacji profesorów RUP im. I. Kanta z zakresu swojej działalności naukowej. 

Prócz tego, i na ten aspekt należy zwrócić szczególną uwagę, dzięki współpracy zaistniała 

możliwość rozwoju nowych aspektów talentu profesorów uczelni partnerskich. Dla przykładu, 

profesor R.W. Alimpijewa, znana z nieprzeciętnych zdolności poetyckich, zainteresowała się 

przekładem wierszy polskich poetów. Wydała ona kilka książek z ich tłumaczeniami na język 

rosyjski, które cieszyły się szeroką popularnością w naszym kraju i za granicą, również sami 

Polacy uważają profesor Alimpijewą za jednego z najlepszych tłumaczy nawet tak wielkich 

poetów polskich, jak A. Mickiewicz. „Czytelnik rosyjski, – zauważa W. Piłat w swojej recenzji 

książki jej tłumaczeń A. Mickiewicza, – otrzymuje bodajże idealne tłumaczenie poezji wielkiego 

poety polskiego epoki romantyzmu…” [2, s. 15]. Znamienny jest również inny fakt: pewnego 

razu po przeczytaniu wierszy profesora W. Piłata, które pisał on „dla siebie”, odkryła w nich 

prawdziwą poezję, przetłumaczyła na język rosyjski, następnie tłumaczenia te profesor 

W.I. Griesznych z dużą radością opublikował w czasopiśmie  „Bałtijskij filologiczeskij kurjer”, 

a profesor A.Z. Dmitrowskij z nie mniejszym zadowoleniem zamieścił je w czasopiśmie 

„Literaturnaja stranica”, popularnym periodyku naukowo-publicystycznym, wydawanym 

regularnie od wielu lat na RUP im. I. Kanta z inicjatywy i pod redakcją profesora. Nawiasem 

mówiąc, sam A.Z. Dmitrowskij, autor wielu niezwykle interesujących artykułów naukowych 

i publicystycznych o polskiej literaturze i kulturze, zaprezentował niezwykle szeroki zakres 

swojej wiedzy filologicznej i humanistycznej oraz wysoki patos obywatelski patrioty-

Słowianina. 

„Kartkując” cały okres wieloletniej współpracy RUP im. I. Kanta i UWM w Olsztynie, 

należy podkreślić, że przez cały czas charakteryzowała się ona żywym zainteresowaniem oraz 

chęcią jej zachowania i rozwoju ze strony władz naszych uczelni partnerskich. Zainteresowanie 
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to wielokrotnie wyrażali rektorzy obu uniwersytetów podczas wielu spotkań, a także w formie 

uroczystych aktów uznania zasług inicjatorów i głównych organizatorów współpracy. W roku 

1997 decyzją Rady Naukowej Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego za wielki wkład 

w rozwój współpracy w zakresie filologii słowiańskiej tytuł Doktora Honoris Causa 

Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego przyznano profesorowi Albertowi 

Bartoszewiczowi, a w roku 2008 tytułem Doktora Honoris Causa Rosyjskiego Uniwersytetu 

Państwowego im. Immanuela Kanta został uhonorowany profesor W. Piłat. 

Z kolei w 1998r. władze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie za znaczący wkład 

w organizację i rozwój współpracy WSP i KUP nagrodziły autora tych słów – profesor 

S.S. Waulinę – medalem Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 

„Duże rzeczy widać z dużej odległości”. Głębia i sprawiedliwość tych słów S. Jesienina 

jest szczególnie widoczna obecnie, kiedy to z perspektywy szczególnego jubileuszu – 30-lecia 

współpracy między naszymi uczelniami z wielkim wzruszeniem analizujemy jej początek, 

tworzenie i rozwój. Jest rzeczą oczywistą, że wszystkiego nie da się zawrzeć w tak krótkim 

artykule. W chwili obecnej przyczyny natury obiektywnej i subiektywnej spowodowały, 

że w naszej współpracy wiele się zmieniło. Rozszerzeniu uległy kontakty partnerskie z wieloma 

polskimi uczelniami, nasi studenci-poloniści odbywają obecnie praktyki studenckie nie tylko 

na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W tradycyjną ideowość naszej współpracy wmieszał 

się czynnik finansowo-ekonomiczny, który ograniczył możliwość organizacji staży naukowych 

wykładowców. Jest nam niezmiernie żal, że nie ma już pośród nas liderów idei naukowych, 

naszych „braci w myśli”, prawdziwych, wiernych przyjaciół –  profesorów A. Bartoszewicza 

i B. Białokozowicza. 

Mimo wszystkich tych przeszkód nasza współpraca trwa. Polscy studenci 

pod kierownictwem wspaniałego pedagoga-rusycysty, największej i najbardziej oddanej 

orędowniczki zachowania i kontynuacji naszej współpracy dydaktycznej – Anny Starościak-

Bartoszewicz w bieżącym roku odbyli na RUP im. I. Kanta kolejną dwutygodniową praktykę 

językową, której poziom organizacyjny i dydaktyczny zapewnili wysoko wykwalifikowani 

pracownicy katedry językoznawstwa ogólnego i rosyjskiego na czele z kierownikiem katedry – 

doktorem habilitowanym nauk filologicznych N.G. Babienko. Trwają i rozwijają się kontakty 

naukowe. Do starszego pokolenia profesorów obu uczelni dołączyła utalentowana młodzież, 

która przejmuje najlepsze tradycje naszej współpracy. 



20  
Slawista nr 36  październik 2018 – czerwiec 2019 

 

 

 

 

W jednym w artykułów publicystycznych profesora A.Z. Dmitrowskiego, poświęconym 

zagadnieniom kontaktów międzysłowiańskich, znajduje się niezwykle ciekawa wypowiedź. 

Może ona wydawać się kontrowersyjną, jeśli chodzi o treść, ale mnie uderzył w niej autentyczny 

patos i głębia idei jedności słowiańskiej. „Słowiańska brać filologiczna, – pisze autor, – 

nie dysponuje bezpośrednimi wpływami politycznymi, ale sama w sobie stanowi wzorzec 

zdrowej polityki w kulturze, gospodarce i w kontaktach osobistych”.  Stąd wynikają zadania: 

my, filolodzy, musimy być godni swojego dziedzictwa ogólnosłowiańskiego, a politycy – 

wrażliwi na filologię, pozostając pod wpływem jednoczącego ducha Związku Słowiańskiego…” 

[1, s. 28]. 

Pokuszę się o stwierdzenie, że długoletnia współpraca filologów RUP im. I. Kanta i UWM 

w Olsztynie, oparta na szczerej miłości do słowa i kultury słowiańskiej, serdeczności 

prawdziwych przyjacielskich kontaktów oraz na głębokim poczuciu jednomyślności, może stać 

się miniwzworcem  słowiańskiej braci filologicznej. A to z kolei otwiera nowe perspektywy 

współpracy między naszymi uczelniami. 

Bibliografia: 

1. Димтровский А.З. Славянское слово //Slawista. Biuletyn informacyjny Instytutu 

Neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nr 24, czerwiec 2008. s. 28-29 

2. Пилат В. «Чтоб камни могли заплакать...» // Adam Mickiewicz. Słyszę zew 

życia – Слышу жизни зов. Wiersze w języku polskim i rosyjskim. Стихи на польском и 

русском языках / Перевод с польского Розы Алимпиевой. Калининград: Янтарный сказ, 

1998. s. 13-15  
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Z ŻYCIA INSTYTUTU SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ 

 

* * * 

30 października 2018 r. w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej odbyło się spotkanie 

z pisarzami rosyjskimi Andriejem Korowinem i Borisem Bartfeldem. Spotkanie prowadził 

prof. Krzysztof Szatrawski. 

 

 

Redakcja 

 

 

* * * 

Seminarium  naukowe "Konceptualizacja języka" 

. 

7 grudnia 2018 r. w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej odbyło się seminarium 

naukowe "Konceptualizacja języka", dedykowane prof. zw. dr hab. Alle Kamalovej. 
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Prof. Alla Kamalova i prof. Joanna Orzechowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypomnijmy, że Pani Profesor Alla Kamalova 1 października 2018 r. przeszła 

na emeryturę. Mimo to jest nadal obecna w życiu Instytutu – podczas seminarium zapewniła, 

że będzie wygłaszać wykłady otwarte, spotykać się z pracownikami i studentami, służyć swoim 

bogatym doświadczeniem, radą i pomocą. 

Wykłady wygłosili: dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM; prof. Maria Balova 

(Uniwersytet w Siewierodwińsku), dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM, dr hab. Grzegorz 

Ojcewicz, prof. UWM, dr hab. Iryna Betko, prof. UWM. 

 

 

 

 

Studenci ze Studenckiego Koła 

Slawistycznego prowadzonego przez mgr 

Joannę Olechno-Wasiluk przygotowali 

program „А.С. Пушкин и музыка”.  
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Uroczystość zakończył koncert romansów rosyjskich 

w wykonaniu Olgi Romanowej (Kaliningrad). 

 

 

 

 

 

Iwona Borys 

 

* * * 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w Morągu  

na zajęciach w ISW 

 

Na początku grudnia Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej odwiedzili wyjątkowi goście 

– uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w Morągu wraz z nauczycielką języka rosyjskiego 

mgr Agnieszką Kosiewicz, absolwentką ISW pozostającą z nami w stałym kontakcie. Licealiści 

nie tylko zwiedzili Wydział Humanistyczny, ale także mieli możliwość uczestniczenia 

w zajęciach razem ze studentami. O wizycie tak pisze organizatorka, pani A. Kosiewicz: 

12 grudnia 2018 r. uczniowie klas I i II uczący się języka rosyjskiego mieli możliwość 

uczestniczenia w zajęciach z fonetyki języka rosyjskiego ze studentami I roku filologii rosyjskiej 

UWM w Olsztynie. Zajęcia prowadziła Pani dr Magdalena Zaorska. Przed zajęciami powitała 

nas Pani dr Beata Jeglińska, zastępca dyrektora Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM. 

Pani Doktor osobiście oprowadziła naszych uczniów po Wydziale Humanistycznym 

i przedstawiła kierunki studiów będące w ofercie edukacyjnej wydziału. Pod koniec zajęć 
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z fonetyki odbyło się spotkanie ze studentami II roku Lingwistyki w Biznesie, którzy zapoznali 

uczniów z życiem studenckim „od kuchni”. Warto dodać, że jednym ze studentów uczestniczącym 

w spotkaniu był nasz absolwent Adrian Dunia. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałe i ciepłe 

przyjęcie.  Wycieczkę zorganizowała nauczycielka j. rosyjskiego i doradca zawodowy 

A. Kosiewicz. 

 

 

fot. Beata Jeglińska 

 

Źródło: http://www.zsl-13.pl/zajecia-z-fonetyki-jezyka-rosyjskiego-ze-studentami-i-roku-

filologii-rosyjskiej-uwm-w-

olsztynie/?fbclid=IwAR1HNxymXNpYQje7XuSOCXzOX1oLREE8Hj9mfzKBOlZKFSx85ah3

mF6Zpjs 

 

 

* * * 
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* * * 

О русском романcе замолвите слово… 

Nowy rok rozpoczął się w naszym Instytucie tak, jak powinien – naukowo, edukacyjnie 

i… śpiewająco. Studenci filologii rosyjskiej oraz lingwistyki w biznesie uczestniczyli 

15 stycznia 2019 r. w kolejnym otwartym wykładzie prof. Ally Kamalovej pod tytułem 

«О русском романcе замолвите слово». Jako że wykład wygłoszony został po rosyjsku, 

szczególną tremę mieli z tej okazji studenci pierwszego roku uczący się języka rosyjskiego od 

października. Okazało się, że niepotrzebnie – byli w stanie zrozumieć jeśli nie wszystko, to na 

pewno znaczną część wystąpienia. Cieszymy się, że Pani Profesor nie zapomina o nas! 

 

 

Prof. Alla Kamalova i prof. Joanna Orzechowska 

 

          Redakcja 
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* * * 

Staż naukowy w Moskwie 

W dniach 31.03.2019 – 07.04.2019 przebywałam na stażu naukowym na Rosyjskim 

Uniwersytecie Przyjaźni Narodów w Moskwie. Staż przeznaczony był dla pracowników 

naukowych oraz naukowo-dydaktycznych i dotyczył metodologii nauk filologicznych: „General 

and specific methodology of philological science”. Organizatorami stażu była katedra 

językoznawstwa ogólnego i rosyjskiego wydziału filologicznego RUPN. 

 Program stażu obejmował wykłady, dyskusje naukowe, warsztaty oraz krótki program 

kulturalny, a w nim m.in. zwiedzanie Moskwy.  

 

             Joanna Olechno-Wasiluk 

 

* * * 

Szkolenie dla wykładowców i nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego  

w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej 

W dniach 26-27 marca 2019 pracownicy ISW uczestniczyli w szkoleniu Współczesne 

tendencje w metodyce nauczania języka rosyjskiego i literatury zorganizowanym przez 

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny i Rossotrudnichestvo. Celem warsztatów 

była wymiana doświadczeń związanych z nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego w Rosji 

i w Polsce. 

 
 

Panorama Moskwy z wieży telewizyjnej Ostankino (Останкинская телебашня) 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwyPCKv5PjAhVilYsKHXZKDggQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F&usg=AOvVaw0fHhazKw0ORBwifcXod75o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwyPCKv5PjAhVilYsKHXZKDggQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F&usg=AOvVaw0fHhazKw0ORBwifcXod75o
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Dwudniowe szkolenie otworzyło przemówienie rektora MPUP А.W. Łubkowa. Zajęcia 

odbywały się w następujących sekcjach: „Tradycje i innowacje w metodyce nauczania języka 

rosyjskiego jako obcego”,  „Język, literatura, historia, kultura”, „Słowo i kultura”. 

Warsztatom towarzyszyła prezentacja najnowszych podręczników do nauczania języka 

rosyjskiego jako obcego autorstwa pracowników Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu 

Pedagogicznego. Zwieńczeniem szkolenia przeprowadzonego w Olsztynie oraz w Warszawie 

jest elektroniczna wersja publikacji poszkoleniowej Современные тенденции в методике 

преподавания русского языка и литературы. Сборник материалов методических 

мероприятий для преподавателей образовательных организаций с преподаванием 

русского языка и обучением на русском языке pod red. S. M. Kolesnikowoj. 

Na koniec warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. 

 

Pamiątkowe zdjęcie: Goście z Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego 

oraz Dyrekcja i pracownicy Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej 

 

Joanna Olechno-Wasiluk 
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* * * 

18 lat korespondencji z Rosji:  

Rosja oczyma Wacława Radziwinowicza 

 

W dniu 2 kwietnia 2019 r. na Wydziale 

Humanistycznym odbyło się spotkanie 

z dziennikarzem „Gazety Wyborczej” 

Wacławem Radziwinowiczem. Jest on znanym 

i cenionym, nie tylko w Polsce, ale także w 

Rosji znawcą kultury, polityki i mentalności 

rosyjskiej. Wystarczy wspomnieć, że wszystkie 

jego publikacje są tłumaczone na język 

rosyjski na portalu inosmi.ru, zamieszczającym 

przekłady tekstów prasowych na temat Rosji 

pojawiających się w czołowych gazetach z 

całego świata. Rosjanie zauważają co prawda, 

że spojrzenie autora na Rosję i jej problemy 

jest dosyć krytyczne, równocześnie podkreślają 

jednak, że jest to krytyka obiektywna i 

konstruktywna, a opinie W. Radziwinowicza 

cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno polskich, jak też rosyjskich czytelników. 

Spotkanie zorganizował Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

   

      Iwona Borys 
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* * * 

Встреча с литературоведом, переводчиком, исследователем 

литературы русского зарубежья Ивоной Анной Ндяй (Польша) 

8 апреля 2019 года в рамках философско-литературных собраний «Отражения» 

в Доме русского зарубежья в Москве состоялась встреча с литературоведом, 

переводчиком, исследователем, профессором Восточнославянского института 

Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша) Ивоной Анной Ндяй. 

Начиная встречу, профессор Ндяй высказала точную и важную мысль, обыграв 

название нашего научного цикла — «Отражения». Отражения культур, научных традиций 

— это обмен идеями и наработками на симпозиумах, семинарах и в неформальном 

общении, это интенсивный научный и человеческий диалог, взаимообогащающее, словом, 

подлинное научное сотрудничество. 

Во время встречи в рамках научной стажировки Ивоны Анны Ндяй в Доме русского 

зарубежья им. А.Солженицына по программе развития Варминско-Мазурского 

университета (ВМУ), финансируемой Европейским Союзом, прошла презентация ее книг 

и исследовательских проектов. Сотрудничество И.А.Ндяй с Домом русского зарубежья 

многогранно и насчитывает уже много лет: участник многих научных конференций Дома, 

профессор Ндяй с 2014 года проводит научные встречи в Ольштыне под общим названием 

«Luminarze rosyjskiej emigracji / Великие имена русской эмиграции» и издает серию 

одноименных материалов (совместно с заведующей отделом культуры российского 

зарубежья ДРЗ, доктором филологических наук Т.В.Марченко). 14–15 октября 2019 года 

традиционная встреча будет посвящена эмигрантской геопоэтике.  Ольштынские встречи 

проходят в оригинальном формате: помимо научных докладов в программу конференции 

включены документальные фильмы киностудии «Русский путь», вернисажи 

фотодокументальных и художественных выставок, литературно-музыкальные 

композиции, презентации новых польских и российских изданий. 
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В Ольштыне изучение эмигрантологии ведется уже около сорока лет. Ольштын 

превратился в центр изучения русской эмиграции, в том числе, благодаря неутомимой 

деятельности Ивоны Анны Ндяй. Заседания постоянно действующей Комиссии 

по эмигрантологии славян, созданной при Польской академии наук и по инициативе 

ее председателя, профессора Люциана Суханека приобретшей статус комиссии 

при Международном комитете славистов, теперь проходят в Ольштыне. Профессор Ндяй 

стала секретарем комиссии и сейчас работает над созданием ее сайта на трех языках — 

польском, русском и английском.  На встрече Ивона Анна рассказала и об этом 

направлении своей работы. Сайт будет действовать как большая узловая станция, 

где будут соединяться векторы научных исследований и издания ученых из разных стран. 

Биобиблиографическая база непрестанно проверяется и пополняется, а администрация 

сайта готова к информационному диалогу со всеми заинтересованными лицами. 

Небольшая выставка демонстрировала целый ряд изданных Ивоной Анной книг — 

в качестве автора, редактора и переводчика (о русских в Варшаве, о Дмитрии Философове 

и Иване Бунине, о матери Марии — это далеко не полный список тем), но на вечере 

она подробно рассказала об одной книге. Только что в Ольштыне из печати вышла 

монография исследовательницы «Под маской Талии: О поэтической идентичности 

Надежды Тэффи» (2019). Это первое и пока единственное монографическое исследование 

поэтического наследия прославленной писательницы. Российским рецензентом издания 

выступил доктор филологических наук Д.Д.Николаев (ИМЛИ им. Горького РАН), давший 

прекрасную оценку изданию в своем выступлении на вечере. Знаток литературы русского 

зарубежья, исследователь и издатель прозы Н.Тэффи, Дмитрий Николаев как-то высказал 

мысль о главном лейтмотиве в творчестве писательницы — вера, надежда, любовь. 

И.А.Ндяй воспользовалась этим тезисом как приемом, приложив его к анализу поэзии 

Тэффи. Жизнь, Сон, Любовь и Бог — таковы, по мысли польской ученой, главные 

концептосферы поэзии Тэффи, доскональному рассмотрению которых и посвящена книга. 

Кстати: научный дискурс русского и польского языков настолько близок, что мы горячо 

рекомендуем российскому филологу этот замечательный, скрупулезный и во многом 

образцовый труд, все цитаты в котором приведены в оригинале (по-русски). 

За время московской стажировки профессор Ндяй подготовила к изданию корпус 

неизвестных российскому исследователю публикаций Д.В.Философова, собранных 
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в малодоступной межвоенной польской периодике, и книгу рассказов Надежды Тэффи 

«Демоническая женщина: переводы Юлиана Тувима» — в том войдут параллельные 

тексты в оригинале и на польском языке, а также обзор рецепции творчества Тэффи 

в Польше. Наконец, И.А.Ндяй и Т.В.Марченко работают над учебно-методическим 

пособием для польских студентов, изучающих русскую литературу и перевод. 

Оно готовится к 150-летию Ивана Бунина, основано на его текстах и вберет в себя 

элементы культурологического, биографического, литературоведческого 

и лингвистического анализа. 

Следующая встреча с профессором Ивоной Анной Ндяй состоится в октябре 

в Ольштыне, где она будет принимать московских исследователей русского зарубежья 

с ответным визитом на конференции «Homo geographicus. Творчество русских эмигрантов 

в перспективе литературной географии». 

Татьяна Марченко 

Źródło: 

http://www.domrz.ru/press/news/vstrecha_s_literaturovedom_perevodchikom_issledovatel

em_literatury_russkogo_zarubezhya_ivonoy_annoy_/ 

 

* * * 

 

Dni Humana 2019 

 

Tegoroczne Dni Humana odbyły się w dniach 15-17.04.2019 r. Pracownicy i studenci 

Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej jak co roku przygotowali bogaty i ciekawy program 

(podano w kolejności wystąpień): 

 

1. Coj i inni: rewolucja, której ogień rozpalił rock + pokaz filmu „Виктор Цой. 

Легенда о последнем герое” z tłumaczeniem i napisami wykonanymi przez 

studentów I roku MU filologii rosyjskiej (dr Iwona Borys, studenci I roku MU FR) 
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2. Wyszywanka – ikona mody popkultury ukraińskiej (dr Mirosława Czetyrba-

Piszczako) 

3. Wołodia, Wołodia – Putin ikoną rosyjskiej popkultury (dr Beata Jeglińska) 

4. Koncert ballad rosyjskich (prof. Aleksander Kiklewicz- IDZiKS, dr Robert Bieliński – 

SJO) 

5. Studencki Chór Aleksandrowa – Rosja, jaką codziennie poznajemy (dr Barbara 

Kozak, dr Joanna Nawacka) 

6. Młodzi dziennikarze – nieoczekiwane gwiazdy rosyjskiego Internetu (dr Barbara 

Kozak) 

7. Bohaterowie popkultury – Kaukaz (studenci komunikacji międzykulturowej 

w Europie) 

8. Skecze „Z życia studentów” (studenci komunikacji międzykulturowej w Europie 

i lingwistyki w biznesie) 

9. Из истории русских романсов (prof. Alla Kamalova) 

10. Masza i Niedźwiedź – globalny fenomen bohaterów rosyjskiej popkultury 

(Studenckie Koło Slawistyczne, mgr Joanna Olechno-Wasiluk) 

 

Redakcja 

 

 

* * * 

 

Spotkanie z Marią Żyrową 

` 

W dniu 4 czerwca 2019 r.  w sali posiedzeń Rady Wydziału odbyło się spotkanie 

z p. Marią Żyrową pracującą na co dzień w Muzeum Oceanu Światowego (Музей Мирового 

океана) w Kaliningradzie. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Olsztynie oraz Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie. 

Prezentacja nosiła tytuł „Zachodnia Rosja. Dzieci baby-boomerów – młodość i kariera” i była 

poświęcona życiu Kaliningradu i jego mieszkańców. Tytułowi baby-boomerzy to pokolenie 
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urodzone w obwodzie kaliningradzkim w latach sześćdziesiątych, a ich dzieci – współczesna 

młodzież – są rówieśnikami polskich uczniów i studentów. Informacje o codziennym życiu, 

nauce i perspektywach zawodowych młodych kaliningradczyków okazały się bardzo 

interesujące nie tylko dla słuchaczy, którzy jak dotąd nie odwiedzili jeszcze tego sąsiadującego 

z naszym regionem obwodu. Z zaciekawieniem słuchali także rosyjscy studenci komunikacji 

międzykulturowej w Europie. Pani Maria opowiedziała także o swojej pracy w Muzeum Oceanu 

Światowego. Druga część spotkania była poświęcona niezwykle ciekawej inicjatywie z zakresu 

współpracy transgranicznej – turystyce rowerowej. Okazało się, że nasza prelegentka 

jest członkinią turystycznego klubu rowerowego, który od lat współpracuje z olsztyńskim 

klubem „Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej  Kołodrom”.  Wspólnie organizują 

wycieczki rowerowe nie tylko po północno-wschodniej Polsce. Podczas jednego z rajdów mieli 

okazję zwiedzić wschodnie Niemcy. Na zakończenie goście zaprosili miłośników turystyki 

rowerowej, i nie tylko, do udziału w organizowanych przez nich imprezach. 

          

Iwona Borys 

 

 

* * * 

 

Dzień Piśmiennictwa i Kultury Słowiańskiej 

 

28 maja w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej tradycyjnie już świętowaliśmy Dzień 

Piśmiennictwa i Kultury Słowiańskiej. W auli 31 zebrała się społeczność Instytutu 

oraz sympatycy języka i kultury rosyjskiej. Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor ISW dr hab. Joanna 

Orzechowska, prof. UWM, która powitała zebranych i krótko przedstawiła program obchodów. 

Jako pierwsza – również tradycyjnie – wystąpiła prof. Alla Kamalova, która w tym roku 

wygłosiła wykład zatytułowany „Язык – Письменность – Межкультурная коммуникация”. 

Przypomnijmy, że od 1 października prof. Kamalova jest już na emeryturze, nie oznacza 

to jednak, że  przestała być obecna w życiu Instytutu. Nadal prowadzi aktywną działalność 

naukową i regularnie wygłasza gościnne wykłady otwarte dla naszych pracowników i studentów.  
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Prof. Alla Kamalova i prof. Joanna Orzechowska 

 

Druga część imprezy odbyła się w Auli Teatralnej. Przygotowali ją studenci komunikacji 

międzykulturowej w Europie pod kierunkiem dr hab. Iwony Ndiaye, prof. UWM. Na początku 

wysłuchaliśmy interesującej opowieści studentów I i II roku na temat Kaukazu i jego kultury. 

Okazało się, że o swoim regionie (wszyscy pochodzą z Piatigorska) mogą opowiadać naprawdę 

bez końca. Towarzyszyła im Aizan Ismaiłowa, studentka z Piatigorska przebywająca na naszym 

wydziale w ramach wymiany międzynarodowej. Dla wielu spośród obecnych był to pierwszy 

kontakt z tym niezwykle różnorodnym pod względem społecznościowym i kulturowym 

regionem.  Prócz tego przekonaliśmy się, że nasi studenci doskonale sprawdzili się jako 

prelegenci. Największe wrażenie wywarła jednak niespodzianka przygotowana przez Aizan, 

która mistrzowsko zatańczyła taniec kaukaski. Występ zakończył się burzliwymi oklaskami. 

Wszystkich, którzy chcieliby (może po raz kolejny?) podziwiać talent naszej tancerki, 

zapraszamy na relację z jej występu na Facebooku na profilach Instytutu Słowiańszczyzny 

Wschodniej i Komunikacji międzykulturowej w Europie.  

         Iwona Borys 
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* * * 

 

WAKACYJNY UNIWERSYTET.  

ROSYJSCY STAROOBRZĘDOWCY NA MAZURACH 

Cykl wykładów realizowany przez pracowników 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

we współpracy z Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców 

oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

 

W dniach 8-13 lipca 2019 roku w Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców 

w Wojnowie w ciągu 6 kolejnych, wakacyjnych dni pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego wygłoszą 12 prelekcji pod wspólną nazwą „Wakacyjny Uniwersytet. Rosyjscy 

staroobrzędowcy na Mazurach”.  

Impreza organizowana jest przede wszystkim dla turystów, którzy będą mieli okazję 

poszerzyć wiedzę o regionie, jego historii i kulturze, poznać jego wielonarodową, 

wielokulturową i wieloreligijną tożsamość.  

Prelekcje wygłaszane w budynkach, należących do byłego klasztoru staroobrzędowego, 

obecnie Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców pozwolą na stworzenie autentycznej 

atmosfery poprzez obcowanie z eksponatami muzealnymi. 

Prelegenci (Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Helena Pociechina, Joanna Orzechowska, 

Aleksandra Wąsiewska) należą do zespołu badawczego, którego głównym przedmiotem badań 

jest historia i kultura (przede wszystkim piśmiennictwo) staroobrzędowców, zamieszkujących 

Mazury. Zespół zrealizował 3 granty, opublikował ok. 50 artykułów naukowych, monografię 

autorską, monografie wieloautorskie.  

Wakacyjny Uniwersytet jest nową inicjatywą, finansowaną przez Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 
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Program wykładów: 

 

8.07.2019 godz. 17.00 

Staroobrzędowcy w Rosji 

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM 

8.07.2019 godz. 19.00 

Historia klasztoru w Wojnowie 

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM 

9.07.2019 godz. 17.00 

Historia wspólnoty staroobrzędowej na Mazurach 

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM 

9.07.2019 godz. 19.00 

Fiedosiejewcy a sakrament małżeństwa 

mgr Aleksandra Wąsiewska 

10.07.2019 godz. 17.00 

Kultura mazurskich staroobrzędowców 

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM 

10.07.2019 godz. 19.00 

Starobrzędowe elementarze i nauczanie języka cerkiewnosłowiańskiego 

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM 

11.07.2019 godz. 17.00 

Starowiercy – "ludzie ksiąg" 

dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, em. prof. UWM 

11.07.2019 godz. 19.00 

O staroobrzędowych ikonach 

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM 

12.07.2019 godz. 17.00 

Rachunek sumienia i spowiedź staroobrzędowców 

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM 

12.07.2019 godz. 19.00 

Tajemnice ksiąg z klasztoru w Wojnowie 
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dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, em. prof. UWM 

13.07.2019 godz. 17.00 

Milionerzy i filantropi. Dobroczyńcy wojnowskiego klasztoru 

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM 

13.07.2019 godz. 19.00 

Starowiercy – obrońcy starej wiary prawosławnej 

dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, em. prof. UWM 

prof. Joanna Orzechowska 
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NASZE KOFERENCJE 

 

* * * 

„Luminarze rosyjskiej emigracji” 

 

 

 

W dniach 22–23 października 2018 r. w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej UWM 

odbyła się czwarta już konferencja z cyklu „Luminarze rosyjskiej emigracji” („Великие имена 

русской эмиграции”). Hasło spotkania brzmiało: „Dusza rzeczy: byt i egzystencja emigracji 

rosyjskiej w jej książkach, listach i wspomnieniach” („Душа вещи: быт и бытие русской 

эмиграции в ее книгах, письмах и воспоминаниях”). 

Rolę współorganizatora konferencji tradycyjnie pełnił Dom Zagranicy Rosyjskiej 

im. A. Sołżenicyna (Moskwa). Tym razem instytucję tę na konferencji reprezentowała prof. 

Tatiana Marczenko, kierownik działu kultury zagranicy rosyjskiej DZR i przewodnicząca Rady 
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Naukowej konferencji, oraz sekretarz naukowy DZR dr Maria Wasiliewa. Pracą Komitetu 

Organizacyjnego kierowała dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM.. 

Tegoroczna edycja konferencji miała szczególny charakter. W jej ramach odbyło się 

posiedzenie Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Wzięli 

w nim udział wybitni slawiści z Polski i zagranicy na czele z prof. Lucjanem Suchankiem, 

pionierem polskich badań emigrantologicznych  i przewodniczącym Komisji od chwili 

jej powstania w roku 1998. Na posiedzeniu podjęto niezwykle ważną dla naszego Instytutu 

decyzję: prof. Iwona Anna Ndiaye została jednogłośnie wybrana na stanowisko sekretarza 

Komisji, zaś jej siedzibę przeniesiono z Opola do Olsztyna  (o posiedzeniu Komisji 

Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów piszemy szerzej na str. 38).  

Rozpoczynające konferencję wystąpienie prof. Lucjana Suchanka oprócz podsumowania 

działalności Komisji poświęcone było perspektywom badań emigrantologicznych. Prelegent 

podkreślił, że będą one zmierzały przede wszystkim w kierunku zaakcentowania znaczenia 

homo emigrantus jako homo geographicus z uwzględnieniem przestrzeni pamięci o utraconej 

ojczyźnie i topiki „obcych miast”. Prof. Tatiana Marczenko nie tylko z entuzjazmem przyjęła 

tezy wystąpienia, ale także podkreśliła, że są one zgodne z kierunkami badań prowadzonych 

w Domu Zagranicy Rosyjskiej, gdzie powstaje unikalna ekspozycja muzealna poświęcona 

twórczości emigracyjnej. 

Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach omówili aspekty twórczości 

przedstawicieli rosyjskiej literatury emigracyjnej – I. Surguczewa, G. Gazdanowa, N. Teffi, 

A. Ładinskiego, N. Berberowej i in. Prof. Joanna Mianowska opowiedziała o obrazie ikony 

w twórczości pisarzy pierwszej fali emigracji, prof Michał Głuszkowski przedstawił opis bytu 

w twórczości poetyckiej staroobrzędowców mieszkających za granicami Rosji. Prof. Lola 

Zwonariowa zapoznała słuchaczy z twórczością malarza Aleksandra Aleksiejewa.  

Głównym językiem wystąpień był język rosyjski, jednak niektóre referaty zostały 

wygłoszone w języku polskim. Organizatorzy zwrócili na to uwagę, słusznie stwierdzając, 

że nie mogły one zostać należycie omówione i ocenione. Zaproponowano przeprowadzenie 

w przyszłości warsztatów dla początkujących badaczy w trakcie jednej z kolejnych konferencji. 

W ramach spotkania odbyła się projekcja filmu O. Kolina i I. Kaliadina „Borys Anrep. 

Mozaika losu” („Борис Анреп. Мозаика судьбы”, 2014; «Русский путь» — «Вифсаида») 

udostępnionego przez centrum filmowe Domu Zagranicy Rosyjskiej. 
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Po raz pierwszy uczestnikom konferencji zaproponowano objazdową wycieczkę 

po regionie (zamek w Lidzbarku Warmińskim, sanktuarium w Gietrzwałdzie). 

Prof. T. Marczenko wspomina ją tak: „Увы, непогода свирепствовала, погулять 

по старинным прусским городкам не удалось, золотую листву срывало ледяными ветрами 

близящейся зимы, а ливень хлынул такой, что к корчме с традиционной вкуснейшей едой 

микроавтобус с экскурсантами подплывал почти вслепую… Но зато участники 

конференции вряд ли забудут этот вечер за обильно накрытым столом, когда шло 

прощание с темой четвертых «Люминажей» и намечались контуры следующих — homo 

viator, эмигрант как путник, топика чужих земель, чужих городов…” (źródło: 

http://www.domrz.ru/press/news/231018_mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferentsiya_v_institu

te_vostochnoslavyanskoy_filologii_varminsko_mazursk/?sphrase_id=1492)  

Iwona Borys 

Zdjęcie: http://www.domrz.ru/upload/iblock/ 

 

* * * 

Olsztyn – siedzibą Komisji Emigrantologii Słowian 

 

Komisja Emigrantologii Słowian swoją siedzibę będzie teraz mieć w Olsztynie, 

a nie w Opolu. To oznaka coraz większego znaczenia UWM w badaniach nad emigracją 

Słowian. 

W Olsztynie obradowała Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu 

Slawistów. Jej obrady toczyły się (22.10.) przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

organizowanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej w cyklu „Luminarze Rosyjskiej 

Emigracji”. Prezydium, siedzibę komisji, która dotychczas mieściła się na Uniwersytecie 

Opolskim, przeniosło do Olsztyna, zaś odpowiedzialną funkcję sekretarza powierzyło dr hab. 

Iwonie Annie Ndiaye, prof. UWM. 

Decyzje te były uwarunkowane umacnianiem się Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. 

Interdyscyplinarne badania nad dziejami i kulturą emigracji rosyjskiej prowadzone są w jego 

Zakładzie Literatur Wschodniosłowiańskich od ponad 25 lat. Obecnie w jednostce realizowany 

jest temat statutowy „Studia emigrantologiczne. Interpretacja – recepcja –  przekład” (kierownik: 
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I.A. Ndiaye). Wydawana jest też seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji” (red. I.A. Ndiaye, 

G. Ojcewicz). Wyniki badań naukowych z zakresu emigrantologii prezentowane są także 

na łamach czasopisma „Acta Polono-Ruthenica” (Lista B, 13 pkt). 

Zlokalizowanie w Olsztynie siedziby Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego 

Komitetu Slawistów sytuuje Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej wśród najważniejszych 

centrów badań emigrantologicznych w Polsce. Z pewnością przyczyni się również 

do rozpoznawalności jednostki na arenie międzynarodowej. 

W posiedzenie Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu 

Slawistówwzięli udział wybitni slawiści polscy i zagranicznych: prof. zw. dr. hab. Lucjan 

Suchanek (przewodniczący), prof. dr. hab. Franciszek Apanowicz, dr. hab. Michał Głuszkowski, 

prof. dr. hab. Bronisław Kodzis, prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska, dr hab. Iwona Anna 

Ndiaye, prof. UWM, dr. hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM, prof. Lola Zwoniariowa. 

 

 

 

Na zdjęciu członkowie Komisji Emigrantologii Słowian 

 

Źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/olsztyn-siedziba-komisji-emigrantologii-slowian 
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* * * 

„Między słowami – między światami” 

 

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej oraz 

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 

20-21 maja 2019 roku zorganizowały kolejną, 

VI Międzynarodową Konferencję Naukową 

z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY 

ŚWIATAMI”. KOMUNIKACJA 

MIĘDZYKULTUROWA W ŚWIETLE 

WSPÓŁCZESNEJ TRANSLATOLOGII. 

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencja 

poświęcona była zagadnieniom z zakresu teorii 

i praktyki przekładu nieliterackiego, przekładu 

artystycznego, przekładu literackiego, przekładu 

audiowizualnego oraz nowoczesnych technik 

wspomagających pracę tłumacza. Do udziału 

zaproszono tłumaczy i lingwistów, literaturoznawców, kulturoznawców oraz reprezentantów 

innych dyscyplin humanistycznych.  

Wykłady plenarne wygłosiły prof. KUL dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, Dziekan 

Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Kierownik Katedry Historii Języka Angielskiego 

i Translatoryki KUL oraz prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld,  kierownik Zakładu 

Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego UAM. 

Uczestnicy konferencji obradowali w dziewięciu sekcjach tematycznych poświęconych 

takim zagadnieniom, jak np. studia nad teorią i praktyką przekładu tekstów literackich,  

metodologia tłumaczenia, przekład literacki, specjalistyczny i audiowizualny w perspektywie 

komunikacji międzykulturowej, kody kulturowe w przekładzie i in. 

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w Restauracji Kortowskiej. 

         Iwona Borys 
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* * * 

 

XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna 

   

W dniach 26-27 czerwca 2018 roku 

w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej odbyła 

się XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna 

„Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, 

literackie, kulturowe”. Tegoroczna edycja 

konferencji miała wyjątkowo bogaty program – 

oprócz obrad w jej ramach odbyło się zebranie 

robocze Komitetu Organizacyjnego Czwartych 

Czytań Miandinskich (Четвертых Мяндинских 

чтений), dyskusja panelowa „Polacy na Kaukazie” 

oraz spotkanie w formie okrągłego stołu 

«Использование материалов тотального диктанта 

для проведения орфографических 

и пунктуационных навыков». 

Uroczystego otwarcia XXI MKS dokonała 

dyrektor Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM. 

 imieniu władz Wydziału Humanistycznego uczestników przywitał dziekan dr hab. Andrzej 

Szmyt, prof. UWM.  Obrady plenarne poświęcone były podsumowaniu badań prowadzonych 

w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej. Dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM wygłosiła 

wykład pod tytułem Olsztyńskie badania emigrantologiczne — historia, stan obecny 

i perspektywy rozwoju, a dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM zaprezentowała wystąpienie 

Badania nad kulturą starowierów w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej a współpraca 

międzynarodowa. Z kolei dr hab. Irena Betko, prof. UWM porównała twórczość dwóch 

wybitnych poetów Słowiańszczyzny w wykładzie Парадигмы жизни и творчества Тараса 

Шевченко и Михаила Лермонтова: попытка конфронтативного психобиографического 

анализа (в 205-ую годовщину со дня рождения поэтов). 
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Wykład na obradach plenarnych wygłasza prof. Helena Pociechina 

 

Tak jak co roku, również obecna edycja konferencji spotkała się z szerokim 

zainteresowaniem zarówno wśród polskich, jak też zagranicznych, przede wszystkim rosyjskich 

slawistów. Gościliśmy przedstawicieli wielu polskich uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie, UMCS 

w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu 

Szczecińskiego, UMK w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. W konferencji brali udział goście zagraniczni z Rosji (Moskwa, Biełgorod, 

Jekaterynburg, Niżny Nowogród, Piatigorsk, Sankt-Petersburg, Siewierodwinsk, Syktywkar, 

Ufa, Tomsk), Białorusi, Łotwy, Ukrainy. Wyniki prowadzonych badań przedstawiły także prof. 

dr hab. Alla Kamalova i dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, em. prof. UWM. Mimo że obie 

Panie Profesor są już na emeryturze, nadal aktywnie działają naukowo i organizacyjnie, 
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wspomagając nas swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem.  

Oprócz obrad pięciu sekcji tego dnia odbyły się dwa wydarzenia towarzyszące: 

wspomniane wcześniej zebranie robocze Komitetu Organizacyjnego Czwartych Czytań 

Miandinskich (Четвертых Мяндинских чтений) oraz dyskusja panelowa „Polacy 

na Kaukazie”. W dyskusji udział wzięli historycy, pracownicy naukowi Piatigorskiego 

Uniwersytetu Państwowego, moderatorem zaś była prof. Iwona Ndiaye.     

Pierwszy dzień konferencji zakończył się tradycyjnie uroczystą kolacją w Restauracji 

Kortowskiej. Tematem przewodnim części rozrywkowej była muzyka i tańce Kaukazu. 

Program drugiego dnia obejmował obrady sekcji oraz otwarte spotkanie „Использование 

материалов тотального диктанта для проведения орфографических  

и пунктуационных практикумов”. Prowadzący, dr Jelena Dudina (Samarski Państwowy 

Uniwersytet Techniczny) i Kamil Dyjankiewicz (nauczyciel języka rosyjskiego, Łódź), 

przedstawili ideę, zasady i przebieg Totalnego Dyktanda - międzynarodowej cyklicznej imprezy 

umożliwiającej uczestnikom sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu języka rosyjskiego 

oraz poprawę kultury pisania. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko 

uczestników konferencji, ale także pracowników dydaktycznych ISW. Mieliśmy okazję 

spróbować swoich sił rozwiązując wybrane zadania dyktanda oraz poznać zasady jego oceny.   

Tego dnia chętni uczestnicy konferencji wraz z prof. Heleną Pociechiną i prof. Zoją 

Jaroszewicz-Pieriesławcew udali się na wycieczkę do Muzeum Ikon i Kultury 

Staroobrzędowców w Wojnowie, Interesariusza ISW. Goście mieli okazję zwiedzić jedyną 

w naszym województwie czynną molennę staroobrzędową w Wojnowie, były żeński klasztor, 

obecnie siedzibę Muzeum, kompleks budynków poklasztornych oraz cmentarz 

staroobrzędowców.  

Wystąpienia uczestników konferencji po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną 

opublikowane w formie artykułów w czasopismach prowadzonych przez ISW UWM: 

Acta Polono-Ruthenica, Acta Neophilologica, Fontes Slaviae Ortodoxae. 

dr Iwona Borys 
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Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH 

 

*  *  * 

 

Z życia Studenckiego Koła Slawistycznego 

 

Kalendarium wydarzeń (rok akademicki 2018/2019): 

 

1. Prezentacja "Rosja jakiej nie znacie" przygotowana przez członków SKS w ramach 

Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki  

2. Program artystyczny "Puszkin i muzyka" uświetniający seminarium naukowe 

"Konceptualizacja języka" poświęcone Prof. A.A. Kamalovej  

3. Wspólne wyjście do Teatru im. Jaracza w Olsztynie na spektakl „Anna Karenina” 

4. Udział w X Online Festiwalu Kina Rosyjskiego „Dubldwa”. Organizator wydarzenia 

to Российская газета, która stworzyła specjalny portal https://d2.rg.ru/, na którym, w trakcie 

trwania festiwalu, dostępne były filmy oraz spektakle konkursowe. W tym roku jury nagrodziło 

dramat Лес (reż. Роман Жигалов), nagrodę widzów zdobyła trylogia Свидетели 

(reż. Константин Фам). Studenckie jury wyróżniło m.in. spektakl Мёртвые души 

(reż. Александр Пантыкин и Константин Рубинский). Studenci naszego Instytutu, w drodze 

głosowania, wybrali film Не чужие (reż. Вера Глаголева) oraz spektakl Алые паруса 

(reż. Максим Дунаевский)  

5. Prezentacja "Masza i Niedźwiedź – globalny fenomen bohaterów rosyjskiej popkultury" 

w ramach 13. Dni Humana  

6. Piknik z okazji 20. urodzin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

https://d2.rg.ru/
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Piknik UWM (01.06.2019) w Parku 

Centralnym w Olsztynie, od prawej 

Agnieszka Milewska (II LwB), mgr Joanna 

Olechno-Wasiluk, Adriana Skindzier 

(II LwB) oraz Karol Wasilewski (II LwB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun Studenckiego Koła Slawistycznego 

Joanna Olechno-Wasiluk 

 

* * * 

Sukcesy naszych Studentów 

• Michał Szczuka (II FR) zajął III miejsce w finale Międzynarodowej Olimpiady Języka, 

Literatury i Kultury Rosyjskiej w Kaliningradzie. W końcowym etapie Olimpiady 

Olimpiadzie wzięło udział ponad 60 studentów z 21 uniwersytetów z Rosji, Polski, 

Chorwacji, Słowacji, Łotwy, Estonii, Kazachstanu, Brazylii, Kolumbii, Angoli, Konga 

i in. Międzynarodowa Olimpiada Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej odbyła się 

przy wsparciu informacyjnym fundacji „Russkij mir”. Przypomnijmy, że Olimpiada 

organizowana jest od roku 2011, do tej pory wzięło w niej udział ponad 6000 studentów 

z 60 uniwersytetów z całego świata. Gratulujemy! 
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Żródło: https://www.kantiana.ru/news/151/253525/ 

 

• Dawid Antoszewski (II LwB), Wiktoria Łapińska (II FR), Agnieszka Milewska 

(I LwB) Weronika Wełnicka (III FR) przeszli pierwszy etap i zakwalifikowali się 

do finału Międzynarodowej Olimpiady Języka i Kultury Rosyjskiej w Kaliningradzie. 

Niestety, z przyczyn obiektywnych nie mogli wyjechać do Kaliningradu i nie wzięli 

udziału w finale. Niemniej jednak gratulujemy! 

 

• Milena Głażewska (III FR, członkini Studenckiego Koła Slawistycznego) wystąpiła 

na dwóch konferencjach naukowych z referatami: Fantastyka a władza. Występowanie 

wątków politycznych we współczesnej literaturze fantastycznej na przykładzie twórczości 

Dmitrija Głuchowskiego (Warszawa), Językowy sposób przedstawienia przestrzeni 

miejskiej na podstawie utworu „Metro 2033” Dmitrija Głuchowskiego (Pobierowo). 

Prace napisane zostały pod kierunkiem dr hab. H. Pociechiny, prof. UWM. Gratulujemy! 

           Joanna Olechno-Wasiluk 
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   WARTO PRZECZYTAĆ 

 

*  *  * 

 

• Iwona Anna Ndiaye. Pod maską Talii... O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi. Olsztyn 

2019, ss. 424. 

• Oksana Zabużko, Iza Chruślińska. Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie 

z Izą Chruślińską. Wydawnictwo: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, Wrocław 2013, s. 392. 

• Konstanty Usenko. Buszujący w barszczu. Kontrkultura w Rosji sto lat po rewolucji. 

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018. S. 400. 

  

*  *  * 

Konstanty Usenko: moje kraje to i Polska, i Rosja. Oba denerwują 

Wiktoria Bieliaszyn: Tytuł twojej najnowszej książki to „Buszujący w barszczu”. 

Trudno powstrzymać się od skojarzenia z „Buszującym w zbożu” Salingera. Bohater 

tej powieści to młody chłopiec wałęsający się po Nowym Jorku, przepełniony uczuciem 

gniewu, smutku i rozczarowania dorosłym życiem, zakłamaniem i fałszem. Widzisz 

w tym analogię do dzisiejszej Rosji? 

Konstanty Usenko: Choć mam rosyjskie korzenie i często tam bywam, to na co dzień 

tam nie mieszkam. I nie czuję się dość kompetentny, by opowiadać o tamtej rzeczywistości 

z punktu widzenia lokalsa, choć na pewno jestem bardziej stamtąd niż większość osób, które 

w Polsce o Rosji piszą. Czyli jakby jestem trochę stąd, a trochę stamtąd, a w praktyce nie jestem 

do końca ani stąd, ani stamtąd. Rozdarcie, które towarzyszy mi od dziecka, długo było dla mnie 

czymś trudnym. Później zrozumiałem, że to narzędzie, które może pomóc w przekuciu mojej 

wiedzy i doświadczenia w coś bardziej uniwersalnego i obiektywnego. Jestem dwujęzyczny, 
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rozumiem wiele rzeczy i identyfikuję się z nimi na poziomie emocjonalnym. To nie jest łatwe, 

oznacza wieczny wewnętrzny konflikt i szarpaninę. Sporo czasu zajęło mi przekroczenie 

i ogarnięcie tego chaosu. 

- Tytułowy barszcz Sosnowskiego jest rośliną trującą, bardzo niebezpieczną. 

Pamiętam całe hektary pól nim porośniętych, które mija się po przekroczeniu granic 

obwodu moskiewskiego. Ci wszyscy żyjący w Rosji indywidualiści, których nazywasz 

buszującymi w barszczu i którzy sprzeciwiają się czemuś złemu... 

– Nie chodzi tu nawet o sam sprzeciw. Wielu „buszujących” po prostu się wśród tego 

barszczu potrafi poruszać. Przede wszystkim oni nie próbują udawać, że go nie ma, 

w odróżnieniu od dużej części społeczeństwa. 

–  Dzisiejsza rosyjska rzeczywistość to wielkie pole barszczu? 

– Nie, bo ten świat jest bardziej skomplikowany, niż się wielu osobom wydaje – i wciąż 

się dynamicznie zmienia. Polskie życie też można opisać wyłącznie w mrocznych barwach, 

odpowiednio montując ze sobą różne bezsporne fakty. Lustrzanym odbiciem tej postawy 

jest próba niedostrzegania zła, nierozmawianie o nim, zamiatanie brudów pod dywan – 

z powodu konformizmu, zmęczenia albo zwykłego poczucia totalnej bezsilności. W przedmowie 

do „Barszczu” nawiązuję do popularnego rosyjskiego zwrotu „czernucha”. Najpierw miał 

on oznaczać depresyjne filmy, książki i reportaże o ciężkich sprawach społecznych, popularne 

w czasach pierestrojki. Dziś spora część w miarę nieźle ustawionej klasy średniej nazywa 

tym słowem każdy artystyczny przejaw kontestacji rzeczywistości czy krytyki władzy. Lubią 

mówić: znamy to z czasów pierestrojki, wszyscy wiemy, co było później: nędza, mafia, głód, 

przemoc, upokorzenie. Mało kto zadaje sobie pytanie, skąd tak naprawdę to wszystko się wzięło, 

i dochodzi do wniosku, że świadomość społeczna potrzebuje wielkiej pracy u podstaw, a krytyka 

ma być motorem rozwoju, a nie czynnikiem destrukcyjnym. Koło się zamyka, bo pokrzywdzeni 

nie chcą słyszeć o tym, że sami krzywdzili czy cały czas krzywdzą. Kolejne rosyjskie 

przekleństwo to ciągłe zadręczanie się pytaniem, czy jesteśmy lepsi, czy gorsi od innych. Gówno 

prawda, bo wszyscy ludzie wszędzie są tacy sami. Dopiero nowe internetowe pokolenie 

dostrzega tę najprostszą rzecz. 

– Wpadanie w skrajności jest dość charakterystyczne dla rosyjskiej mentalności. 

– Niby tak, ale to też są wszystko stereotypy. Bardzo dużo ludzi ma po prostu na wszystko 

wywalone, tak samo jak w Polsce. Fajnie by było, gdyby Polacy i Rosjanie mogli przejrzeć się 
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w sobie jak w lustrze. Oba kraje uważam za swoje, ale oba mnie dziś strasznie denerwują. 

Bo nie istnieje coś takiego jak „unikatowe doświadczenie” czy „specjalna misja dziejowa”. 

Zdajcie sobie sprawę z tego, że trudna historia i „pokiereszowana świadomość” to cecha wielu 

narodów na całym świecie – nie tylko w tych wschodnich czy biedniejszych państwach, 

ale tak samo w większości krajów Zachodu. 

– Co jeszcze łączy nas z Rosją? 

– Bez popadania w te głupie stereotypy wódczano-słowiańskie to pierwsze do głowy 

przychodzą mi emocjonalność i melancholia, ale w sensie narodowym też upodobanie 

do fantomów, mistycznego mesjanizmu. Ale też czarny humor, ironia, używanie metafor i trochę 

chaotyczne, ale prawdziwe ciepło w stosunkach międzyludzkich, czasami też zdolność 

ekspresyjnego wyrażania nienawiści. To samo doświadczenie mieszkania w blokach 

czy codziennych kombinacji, śmiechu z absurdów codzienności, te wszystkie „bareizmy”. 

Taka sama symbioza kultury wysokiej z nizinną kulturą gitowską, jakimiś kodeksami ulicznych 

zachowań. Już nie mówiąc o podobieństwach pomiędzy Warszawą i Moskwą czy Łodzią 

i Petersburgiem. Wiele popularnych zjawisk muzyczno-kulturowych też mamy podobnych, 

poczynając od pieśni bardów, poprzez białostockie disco, kończąc na ostatniej modzie 

z Wiksapolu. Tych podobieństw jest jeszcze więcej. 

– Polakom wydaje się dzisiaj, że bardzo się od Rosjan różnią. 

– W latach 80. było z tym o wiele gorzej. Dziś w Polsce mieszka wiele osób 

z postradzieckiego kręgu kulturowego i to m.in. dzięki nim Warszawa powoli zmienia się 

w europejską, multietniczną metropolię. Brak komunikacji pomiędzy ludźmi to nie tylko brak 

znajomości języka i umiejętności odczytywania znaczeń. To patrzenie na siebie przez pryzmat 

propagandy jednej z dwóch stron nowej zimnej wojny albo wieczne odwoływanie się do historii. 

Myślenie uproszczeniami plus wieczne stosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności 

prowadzi do zwykłych postaw rasistowskich. 

– Czy Polacy wrogo nastawieni do Rosjan sami siebie czegoś pozbawiają? 

– Według mnie takie postawy są tylko na rękę tym, którzy chcą przedstawiać Polskę 

jednoznacznie w złym świetle, i dziwi mnie, że tak wielu ludzi tego nie rozumie. 

Żeby przezwyciężać autorytarną mentalność, ludzie powinni trzymać się razem i komunikować 

się, a nie bezwolnie pozwalać na szczucie według etnicznego klucza. Z kolei skrajna prawica 

obu krajów całkiem nieźle się dziś ze sobą dogaduje i kontaktuje – przecież to jakiś totalny 
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absurd. Wrzucanie wszystkich do jednego wora to ulubione zajęcie mas. Wydawać by się mogło, 

że w takiej sytuacji można tylko walić głową w mur, ale można też przecież próbować budować 

mosty. 

 

Konstanty Usenko - muzyk, dziennikarz, znawca kultury rosyjskiej.  

Wokalista zespołu Super Girl And Romantic Boys    Fot. Jędrzej Nowicki 

– W Rosji jednak temat Polski nie jest zbyt popularny. 

– Rosjanie o dzisiejszej Polsce po prostu mało wiedzą. W latach 60. wiedzieli więcej. 

Polska kultura była w ZSRR popularna, bo była nasycona pierwiastkiem większej swobody, 

zwłaszcza obyczajowej. 

– Jak oceniasz dzisiejsze nastroje w Rosji? Nie mam tutaj na myśli polityki, 

ale społeczeństwo. 

– Wszystko zależy dziś od poziomu życia i statusu. Młodzi z prowincji zazwyczaj 

wyjeżdżają do Moskwy, względnie do Petersburga. W Moskwie jest najwięcej pracy, kasy 

i atrakcji, ale rozwijają się też poszczególne milionowe miasta w regionach. Ale ludzie są też 

coraz bardziej wściekli z powodów socjalnych. Większość protestów w dzisiejszej Rosji zaczyna 

się od tego, że ludzie związani z władzą i oligarchami robią to, co im się żywnie podoba, kupują 
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sobie jachty i jakieś zamki na Lazurowym Wybrzeżu, podczas gdy inni często ledwo wiążą 

koniec z końcem. Ta masakryczna klasowość jest cechą wielu poradzieckich krajów, ale tam 

rozstrzał pomiędzy ostentacyjnym bogactwem a prawdziwą nędzą bywa totalny. Co oczywiście 

nie oznacza, że pomiędzy tymi skrajnościami nic nie istnieje. 

Jak protesty wpływają na kulturę? I jak wpłynęły te, które zakończyły się 

rozczarowaniem? Mam teraz na myśli lata 2011–2012. 

– Przede wszystkim gołym okiem widać zmiany pokoleniowe i mentalne. Wbrew pozorom 

wielu ludzi nauczyło się brać swoje sprawy we własne ręce, nie tylko w dużych miastach, 

ale i w mniejszych, oddalonych. Nie boją się protestować w lokalnych sprawach – przeciw 

deweloperom, którzy chcą wyciąć im park czy wysiedlić, przeciw lokalnym oligarchom 

czy skorumpowanym urzędnikom. 

Jeszcze 10 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Narasta społeczny nacisk w sprawie 

przemocy policji, tortur w aresztach śledczych. To nowa straszna plaga – łapanki urządzane 

na przypadkowe dzieciaki w internecie przez funkcjonariuszy FSB, którzy chcą przyszywać im 

sprawy o terroryzm i ekstremizm na postawie lajków czy tweetów. Trwa poważna rozgrywka, 

ale już nie w ukryciu, bo zaczęto o tym mówić i pisać, także w mainstreamowej prasie 

(mam na myśli pisma takie jak „Ogoniok”). Ogólnie ma się wrażenie, że zachodzą tam jakieś 

podskórne ruchy tektoniczne, nie wiadomo tylko, w którą stronę to wszystko będzie się 

przesuwać, i za fasadą tego całego lunaparku czuć wielkie napięcie. Tylko że to akurat nie jest 

nic nowego, bo takie wrażenie ma się w Rosji często. 

– Sztuka protestów wpływa na muzykę? 

– Najgłośniejszy jest na pewno front klasowy, rap z biednych dzielnic występuje 

przeciwko elitom. Bo jeśli chodzi o raperów, choć często lubią powtarzać, że są przeciw 

systemowi, to ich poglądy polityczne są kompletnie rozstrzelone. Tak samo to rozstrzelenie 

jest widoczne na demonstracjach. Dziś raperzy to najpopularniejsi i najwięcej zarabiający 

wykonawcy, nawet na zabitych deskami wsiach, wszędzie słychać ich bity z telefonów. Można 

powiedzieć, że do mainstreamu przedostały się piosenki, które poruszają ważne tematy. 

O problemach społecznych mówi się dziś głośno. Kawałki Husky’ego czy Noize MC – jest tam 

sporo o samowolce VIP-ów, przemocy domowej, militaryzmie, bezdomności, przemocy policji. 
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Tatarska poetka i raperka Ajgiel nagrała cały album poświęcony szczegółom sprawy sądowej 

i więziennej rzeczywistości – na podstawie prawdziwej historii swojego chłopaka. 

– Czy na podstawie tego, co powiedziałeś, możemy uznać, że forma artystyczna 

jest wobec tego najbezpieczniejszą formą protestu? 

– Problem polega na tym, że w Rosji nigdy nie wiadomo na pewno, gdzie może się kryć 

pułapka. Tak jak wcześniej mówiłem, do więzienia można dziś trafić za zwykłe lajki. Internetu 

nikt na razie nie planuje wyłączać, łatwiej jest w nim urządzać łapanki, by zastraszyć najmłodsze 

pokolenie. I właśnie tej sprawie był poświęcony performance Pussy Riot na ostatnim meczu 

mundialu. Akcjonistyczny kolektyw postanowił zmienić strategię na społecznie uniwersalną 

i pozytywną, skierowaną też do młodszych, stąd taneczno-wiksiarskie motywy w piosence 

opublikowanej po akcji. Sprawa więzionych nastolatków i tortur na komisariatach jest dziś jedną 

z najbardziej bolesnych i dających poczucie absolutnej bezradności. Mimo to są osoby 

zabierające głos w ich sprawie, są wśród nich znani intelektualiści, dziennikarze i adwokaci. 

Po ostatnim Marszu Matek w Moskwie dwie 18-latki przetrzymywane w areszcie w strasznych 

warunkach wypuszczono do domu, pod areszt domowy. To strategia małych kroków, ale coraz 

więcej osób próbuje coś robić, podejmując ryzyko. Za największe, prawdziwe osiągnięcie Pussy 

Riot uważam stworzenie platformy Media Zona, realnie pomagającej represjonowanym 

w więzieniach. Tak więc cały czas ma się wrażenie, jakby równolegle istniały w Rosji 

dwa przeciwstawne światy. Ale tak było chyba zawsze. 

Konstanty Usenko 

Urodzony w 1977 r. Muzyk, kompozytor, autor tekstów piosenek i producent. Od początku 

lat 90. związany z szeroko pojętą sceną niezależną, członek zespołów Super Girl & Romantic 

Boys i 19 Wiosen. Dziennikarz zajmujący się tematyką społeczno-kulturalną, współpracował 

m.in. z pismami „Lampa” i „Nowa Europa Wschodnia” oraz z portalem Dwutygodnik.com. 

Od dzieciństwa zawieszony pomiędzy Polską a Rosją. Tłumacz, znawca rosyjskiej kultury 

alternatywnej. Autor książek „Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego 

undergroundu” oraz „Buszujący w barszczu”. 

Wiktoria Bieliaszyn 

Źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23819363,konstanty-usenko-

moje-kraje-to-i-polska-i-rosja-oba-denerwuja.html
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 STUDENCI TWORZĄ… 

 

*  *  * 

Tłumaczenie audiowizualne w praktyce:  

z doświadczenia studentów (i wykładowców) 

 

Studia drugiego stopnia są dla studentów nie tylko kolejnym etapem nauki, ale także 

możliwością podejmowania nowych wyzwań, które, wydawałoby się, były nie do zrealizowania 

jeszcze pod koniec trzeciego roku studiów licencjackich. O tym, czy rzeczywiście jesteśmy 

na nie gotowi, przekonali się studenci I roku MU filologii rosyjskiej na zajęciach z tłumaczenia 

pisemnego prowadzonych przez dr Iwonę Borys. 

Na początku drugiego semestru pojawił się pomysł przetłumaczenia z języka rosyjskiego 

filmu i opracowania do niego wersji lektorskiej lub napisów w języku polskim. Wybrano film 

„Виктор Цой. Легенда о последнем герое”. Pierwszym zadaniem domowym było oczywiście 

obejrzenie filmu i zapoznanie się z jego tematyką oraz wyszukanie informacji o kontekście 

społeczno-kulturowym. Podczas wprowadzenia teoretycznego dowiedzieliśmy się, na czym 

polega tłumaczenie audiowizualne i jak jest realizowane. Po namyśle zdecydowaliśmy się 

na wersję z napisami – wydała nam się łatwiejsza do zrealizowania pod względem technicznym 

ze względu na brak konieczności nagrywania wersji lektorskiej, poza tym celem naszych zajęć 

jest doskonalenie nawyków i umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego. 

Rozpoczęliśmy od ponownego obejrzenia filmu i spisania jego tekstu wraz z tzw. kodami 

czasowymi, czyli informacją, kiedy się zaczyna i kiedy kończy dana wypowiedź (z dokładnością 

do jednej sekundy). Kody czasowe służą do odpowiedniego umiejscowienia napisów na ekranie, 

bez opóźnień czy przyspieszeń. Oczywiście gdybyśmy dysponowali oryginalnym scenopisem, 

operacja ta nie byłaby potrzebna, ponieważ scenopis zawiera już odpowiednią informację. 
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Tak się jednak nie stało, i po podzieleniu filmu na części wykonaliśmy tę pracę w dwu- 

lub trzyosobowych zespołach. 

Kolejnym etapem było przetłumaczenie spisanego przez nas tekstu i umieszczenie go 

w tabeli równolegle z tekstem oryginału w rubrykach odpowiadających kadrom filmu 

z oznaczonymi kodami czasowymi. Doświadczeni tłumacze nierzadko pomijają ten etap 

i przechodzą od razu do kolejnego, my jednak wykonaliśmy rzetelnie swoją pracę, niczego 

nie opuszczając. 

Dalej czekało nas nie mniej trudne, chociaż z pozoru proste zadanie: trzeba było 

tak skrócić  tekst każdego kadru, aby zmieścił się maksymalnie w dwóch-trzech wersach 

napisów u  ołu ekranu. Pozostawienie pełnej wersji przekładu mogłoby spowodować, że napisy 

zasłonią ekran lub będą zbyt długie, aby widz mógł je odczytać w czasie wyświetlania kadru. 

Okazało się, że skracanie też może być problemem – obawialiśmy się, aby nie pominąć istotnych 

informacji, ponieważ do tej pory jednym z najważniejszych kryteriów oceny przekładu 

pisemnego była rzetelność i kompletność przekazu. Na szczęście i z tym sobie poradziliśmy. 

Ostatnim etapem było wstawienie napisów do filmu. Tutaj nie mogło się obejść 

bez znajomości odpowiedniego programu komputerowego. Zadanie to wziął na siebie p. Eryk 

Zamara, i trzeba przyznać, że efekt końcowy nie odbiegał od napisów wykonanych 

w profesjonalnym studiu. 

Po wspólnym obejrzeniu naszego dzieła stwierdziliśmy, że spisaliśmy się doskonale. 

Zadowolenie przełożyło się na oceny, dobre i bardzo dobre. 

Wyniki naszej pracy przedstawiliśmy także podczas tegorocznych Dni Humana. 

Dr I. Borys opowiedziała o Wiktorze Coju i jego epoce, a studenci I roku MU FR o praktyce 

tłumaczenia audiowizualnego. Słuchali nas, i oglądali, głównie studenci i wykładowcy z innych 

kierunków, nieznający języka rosyjskiego. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy mogli oni 

poznać lepiej historię i kulturę kraju, którego języka się uczymy, a także przekonać się, na czym 

polega tłumaczenie audiowizualne. 

Warto wspomnieć, że był to pierwszy tego rodzaju projekt zrealizowany na zajęciach 

z tłumaczenia pisemnego. 

 

Iwona Borys 
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*  *  * 

 

Współczesny tłumacz prozy jako niewolnik przekładu 

 

 Tłumaczenie tekstów literackich to nie tylko skomplikowane zadanie lingwistyczne, ale 

także podjęcie swego rodzaju gry z duchem tekstu oryginalnego, jego warstwą językową oraz 

znaczeniową. Oznacza to przede wszystkim konieczność odejścia od przekładu „słowo  

w słowo”, zdaniem E. Balcerzana jest ono bowiem „utopią, w której doskonałość tłumaczenia 

spotyka się z niemożliwością”3. Jak słusznie zauważa autor cytowanych słów, nieliczni 

zwolennicy tego rodzaju dosłowności operują zazwyczaj paradoksami, a ambitny tłumacz 

zawsze dąży do wolności, jednak jego zadanie nie jest łatwe, można wręcz stwierdzić,  

że niewolnicze. Opinię tę potwierdzają słowa wybitnego polskiego tłumacza literatury 

francuskiej, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który stwierdził: „Przekład jest to rzecz trudna; 

pod względem formalnym trudniejsza niż pisanie; łatwiej bowiem znaleźć formę dla myśli 

własnej, która w naturalny sposób rodzi się w odpowiednim dla siebie kształcie, niż dla myśli 

cudzej, powstałej z innego zupełnie ducha”4. 

Na początek warto się zastanowić nad tym, czym w teorii i praktyce translatorskiej 

jest „dobre tłumaczenie”. Olgierd Wojtasiewicz, ojciec polskiej translatoryki, w swojej 

rozprawie „Wstęp do teorii tłumaczenia” przytacza słowa Alexandra Frasera Tytlera, według 

którego dobre tłumaczenie to proces przeniesienia całkowitej wartości artystycznej dzieła 

oryginalnego na grunt języka docelowego, tak aby użytkownicy tegoż języka nie odczuwali 

obcości przekładu w żadnym aspekcie, ani językowym ani kulturowym. Trzy prawa udanego 

przekładu, według Tytlera, to: konieczność całkowitego oddania w tłumaczeniu wszystkich 

założeń (idei) tekstu oryginalnego, odzwierciedlenie maniery pisarskiej tekstu źródłowego 

poprzez styl pisania przekładu oraz swobodne oddawanie kompozycji oryginału5.  

Z definicji tej wynika więc, że podstawowym wyznacznikiem dobrego przekładu 

jest zgodność z oryginałem pod względem przekazywanych treści, wierność intencjom 

autorskim oraz specyfice języka dzieła. Oznacza to nie tylko konieczność dokładnego 

 
3 E. Bacerzan, E. Rajewska (2007), Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia, Poznań, s. 22. 
4 Tamże, s. 106. 
5 O. Wojtasiewicz (1996), Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa, s. 17.   
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zapoznania się z oryginałem, ale też poznania klimatu epoki oraz różnych uwarunkowań, 

związanych z powstawaniem utworu. Należy więc przyjąć, że dobre tłumaczenie to proces 

trudny i żmudny, poprzedzony zarówno studiami biografii autora, jak i innych jego dzieł. 

Na konieczność podjęcia niewolniczej wręcz pracy zwracał uwagę wspomniany T. Boy-Żeleński 

w tekście „Studya i szkice z literatury francuskiej” z 1920 roku, w następujący sposób 

charakteryzując swoje podejście do pracy związanej z przekładem: „Rozłożyłem, zdanie 

po zdaniu, słowo po słowie, każdą szrubkę twórczego mechanizmu szeregu pisarzy, docierając 

tam, gdzie mieści się najtajniejsza a zarazem najtrwalsza istota twórczości: do stylu, języka. 

Brałem ich w siebie całkowicie, zżywałem się kolejno z nimi, myślałem ich myślą, śmiałem się 

ich śmiechem, użyczałem im wzajem własnej krwi (…), musiałem rozebrać ich po prostu 

do gaci (…)”6.   

Z cytowanej wypowiedzi rysuje się obraz mrówczej pracy tłumacza, polegającej 

na szczegółowym zbadaniu warstwy językowej oryginalnego dzieła a także dokładnym  

poznaniu osobowości jego twórcy. Przede wszystkim należy rozpoznać i przeanalizować 

specyfikę stylu przekładanego autora, ale dobry tłumacz także stara się zrozumieć emocje 

twórcy, jego sposób myślenia, podejście do rzeczywistości. Podczas pracy translatorskiej wręcz 

utożsamia się z autorem oryginału.  

Ciekawych spostrzeżeń na ten temat dokonała Maria Dąbrowska. Na podstawie własnych 

doświadczeń, związanych z tłumaczeniami dzieł prozatorskich, m.in. Czechowa, sformułowała 

trzy istotne zasady dobrego przekładu. Brzmią one następująco: „Nie polegać na sobie 

i korzystać ze współpracy tych, co nam pomóc mogą. Nie dowierzać swojej znajomości 

oryginału i studiować go wielokrotnie. Trzecia zasada mówi, że najważniejszym bodźcem 

warunkującym dobry przekład jest upodobanie, więcej – miłość do tłumaczonego dzieła”7.  

Z cytowanej wypowiedzi można wysnuć wniosek, że dobry przekład prozy wymaga 

przede wszystkim ponadprzeciętnej znajomości języka oryginału, jego frazeologizmów, metafor, 

czyli jednym zdaniem sensów przenośnych. W tym względzie z pewnością warto skorzystać 

z fachowej pomocy innych znawców tego języka, to pozwoli uniknąć  niepotrzebnych błędów. 

Praca translatorska wymaga ponadto gotowości do podjęcia dużego wysiłku, jest to zajęcie 

bardzo pracochłonne i rozciągnięte w czasie. Przywiązuje tłumacza do tekstu przekładanego 

 
6 E. Balcerzan, E. Rajewska, op. cit., s. 126. 
7 Ibidem, s. 191.  
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dzieła, wymaga wielokrotnego sięgania po oryginał. A wreszcie niezbędny jest emocjonalny 

związek tłumacza z tekstem oryginału. Dobre tłumaczenie powstaje bowiem na bazie osobistego 

zainteresowania dziełem, jego dobrej znajomości oraz szczerego zaangażowania tłumacza 

w pracę nad nim. 

Biorąc pod uwagę zacytowane wcześniej wypowiedzi, należy się zastanowić 

nad zasygnalizowaną na wstępie kwestią wolności tłumacza. Czy jest możliwa? Wspomniany 

na początku moich rozważań Edward Balcerzan twierdzi, że bez wolności tłumacza 

nie ma dobrego przekładu. O uznanie twórczego aspektu działalności tłumacza upominało się 

też wielu praktyków oraz badaczy sztuki przekładu, w Polsce między innymi Anna Legeżyńska, 

według której „tłumacz drugi autor”, ponieważ w odniesieniu do autora oryginału podejmuje 

inną rolę, czasem gorszą, a częściej równorzędną. Zdaniem wspomnianej autorki, przekład 

„dostarcza o tłumaczu informacji (…) o jego sposobie użycia języka. Dopiero w analizie dwu-

tekstu (przekładu i oryginału) ujawniają się także kompetencje tłumaczącego w zakresie języka 

oryginału oraz informacje o sposobie przenoszenia znaczeń jednego komunikatu na drugi”8. 

Również Stanisław Barańczak, znakomity poeta a zarazem tłumacz poezji, zwracał uwagę 

na dwoistą naturę przekładu, nazywając go tekstem „związanym”, choć funkcjonującym 

samodzielnie w kulturze docelowej. W sensie artystycznym tłumacz jest więc odtwórcą 

koncepcji autorskiej, „jednak dokonując reekspresji reprodukuje dzieło literackie w procesie 

twórczym na poziomie ukształtowania językowego przekładu”9.  

Dobry przekład z pewnością musi oddać sens i ducha oryginału. Każdy tłumacz zdaje 

sobie z tego sprawę, na różne sposoby próbując rozpoznać intencje autora. Maciej Słomczyński, 

tłumacz arcydzieł literatury anglosaskiej, w tym dramatów Szekspira, potrzebował aż jedenastu 

lat pracy, aby przetłumaczyć trudny tekst „Ulissesa” Jamesa Joyce’a. Z jego wspomnień wyłania 

się ciekawe podejście do warstwy językowej tekstu: „(…) wbijałem sobie w głowę jedno 

uczucie: oto siedzi obok mnie Joyce i ja cały czas myślę, jak by on to napisał po polsku (…). 

Dla mnie przekład to dokładne oddanie tego, co autor napisał w oryginale. To jedynie 

jest istotne. Na miłość boską! Skoro tekst napisano wielką angielszczyzną, to tłumaczenie 

musi być wielką polszczyzną!”10.  

 
8 A. Legeżyńska (1986), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa, s. 22. 
9 Za: B. Tokarz (2015), Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach 

współistnienia, „Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 6, cz. 1, s. 76. 
10 E. Balcerzan, E. Rajewska, op. cit., s. 379.  
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O problemach dobrego przekładu wspomina też Zofia Chądzyńska, genialna tłumaczka 

literatury tworzonej w języku hiszpańskim, między innymi dzieł Cortazara. Pisze ona: „(…) 

nieraz przeżywam konflikt sumienia. Nigdy nie wiem, czy mam go (tj. twórcę oryginału) 

zdradzić (…), czy też oddawać myślowe łamańce (…), które co sztywniejszy krytyk mógłby 

uznać za nieznajomość polszczyzny”11. Z kolei Maria Kurecka, opowiadając  

o trudnej pracy związanej z tłumaczeniem „Doktora Faustusa” Tomasza Manna, stwierdza: 

„Nic chyba tak skutecznie nie wytrąca z bezmyślnego pustosłowia i zautomatyzowanych 

nawyków językowych, jak właśnie praca nad przekładem”12. Nie ma gotowych recept ani jednej 

metody na dobry przekład. 

Zacytowane wypowiedzi świadczą chyba najlepiej o tym, że sami tłumacze  

w pewnym sensie czują się niewolnikami przekładu. Podejmując się tej tytanicznej wręcz pracy, 

szczególnie sięgając po dzieła światowej klasyki, arcydzieła literatury, czują ogromną 

odpowiedzialność za słowa, nawet przed sobą.  W ten sposób ograniczają świadomie swoją 

wolność, aby nie wejść w etyczny (zawodowy, psychologiczny i kulturowy) konflikt  

z autorem i tekstem lub w konflikt poznawczy i komunikacyjny z własnym odbiorcą. 

Ta odpowiedzialność wobec autora pierwowzoru oraz odbiorcy tłumaczonego dzieła zmusza 

każdego tłumacza zarówno do zachowania harmonii pomiędzy kulturową obcością  

a swojskością, jak też do naśladowania mechanizmów tworzenia światów przedstawionych 

oraz formowania sensu przez autora oryginału.  

Bożena Tokarz, rozpatrując to zagadnienie, stwierdza: „Wolność tłumacza 

jest marzeniem, podobnie jak wyobrażenie o tym, że wolność egzystencjalistyczna czyni nas 

przez wybór jednostkami niezależnymi, odpowiedzialnymi przed sobą samym i skazanymi 

na siebie”13. Ponieważ wieloznaczność, a przez to również uniwersalność literatury nie daje 

możliwości jednoznacznego zrozumienia jej sensu, niemożliwa jest jedna interpretacja dzieła 

oryginalnego przez twórców jego przekładu, wpływ na to mają takie czynniki, jak: rozwój 

cywilizacji, postęp wiedzy, zmieniające się techniki percepcji. Jednak zawsze konieczny 

jest szacunek tłumaczy dla autora i jego tekstu jako źródła działania przekładowego.  

Będąc „drugim autorem”, tłumacz faktycznie nie jest autorem przekładanego dzieła, 

ma wobec niego pewne zobowiązania, podobnie jak wobec docelowego odbiorcy, którego 

 
11 Ibidem, s. 271. 
12 Ibidem, s. 246.  
13 B. Tokarz (2015), op. cit., s. 74.  
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powinien przenieść do kultury wyjściowej (autora zaś do kultury docelowej). Aby wypełnić 

to dwustronne zobowiązanie, tłumacz musi stać się swego rodzaju łańcuchem, łączącym odrębne 

kultury, umożliwiać dialog pomiędzy należącymi do nich ludźmi. Jako swego rodzaju 

przewodnik odbiorcy, tłumacz zawsze odpowiada przed autorem i zmuszony jest 

do ograniczenia swojej wolności nie tylko na poziomie konceptualnym, ale także 

językowo‑stylistycznym. Według B. Tokarz, „powinien być świadomy przesunięć w zakresie 

mechanizmów sensotwórczych, prowadzących do powstania nowego przedmiotu literackiego”14. 

Tłumacz prozy jako niewolnik przekładu to przede wszystkim pełen poświęcenia badacz 

warstwy językowej przekładanego dzieła, z którą musi się zmierzyć się tak, aby uniknąć 

niezręcznej dosłowności. Jednak nie sam kod językowy, ale przede wszystkim specyfika dwóch 

kultur, tj. związanej z dziełem oryginalnym oraz jego przekładem, stanowi właściwe pole pracy 

tłumacza. W tym zakresie tłumacz nie może korzystać z całkowitej wolności, jest jednocześnie 

odtwórcą i twórcą, a stworzone przez niego dzieło nosi ślady kulturowego, emocjonalnego 

i intelektualnego napięcia z treścią oryginału. Przekład istnieje wyłącznie w języku kultury 

docelowej, musi więc korzystać z jego zasobu słownictwa, struktur gramatycznych, a także 

warstwy znaczeniowej. Tworząc swój własny, językowy  

i kulturowy świat przekładu, tłumacz musi uwzględniać szczegóły świata oryginału, istotne 

dla przyszłego odbiorcy. 

Natalia Oryńczak, I rok MU filologii rosyjskiej 
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             Grzegorz Ojcewicz 

 

 

Z warsztatu tłumacza 

 

(ze „Wstępu” do przekładu) 

 

 

Tak się szczęśliwie złożyło, że pierwszy tom dzienników Gieorgija Efrona (1925–1944) 

w przekładzie na język polski został przygotowany przeze mnie dokładnie w 94. rocznicę jego 

urodzin i w 75. tragicznej, do dzisiaj owianej tajemnicą oraz domysłami, śmierci. Stąd data 

1 lutego 2019 ma dla mnie znaczenie symboliczne i wiążę z nią dobry los tej książki, na którą 

bardzo długo czekało w Polsce nie tylko środowisko filologów, ale także każdy, komu zależy 

na pogłębionym poznaniu złożonych losów emigrantów rosyjskich pierwszej fali, zwłaszcza 

zaś tych spośród nich, których rewolucja bolszewicka najpierw zmusiła do opuszczenia 

ojczyzny, a następnie splot wydarzeń historycznych i osobistych wyborów powodował 

konieczność nie zawsze upragnionego powrotu z zagranicy do ZSRR, by ratować własne życie 

i życie najbliższych.  

Diariusze Efrona są długą serią opatrzonych dokładnymi datami notatek w układzie 

chronologicznym. Zostały napisane w narracji pierwszoosobowej i charakteryzują się nieskrywaną 

szczerością, otwartością oraz śmiałością sądów, niekiedy formułowanych w sposób bardzo 

bezpośredni, subiektywny, a przy tym dla ocenianego — niekoniecznie miły. Tym, co wyraźnie 

wyróżnia tekst syna Cwietajewej na tle innych ego-dokumentów jego czasów, jest aspekt 

historycznorealioznawczy, a więc odzwierciedlenie nie tylko bieżącej rzeczywistości radzieckiej, 

lecz także wspomnieniowej, francuskiej, z okresu, gdy Mur mieszkał z rodzicami w wolnej Francji.  

Dzienniki Gieorgija Efrona mają również dużą wartość jako dokument biograficzny 

o wzajemnych relacjach między matką a synem. Owszem, nie należały one zapewne do prostych 
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i były momentami dość odległe od ideału macierzyństwa czy wyobrażeń Mura na temat powinności 

rodzica wobec dorastającego syna. Nie można jednak mówić, według mnie, o matczynej 

nadopiekuńczości Mariny Cwietajewej czy emocjonalnej oziębłości jej syna. Co prawda, 

nie znajduję na stronicach diariusza scen, w których piszący odsłaniałby wylewność emocjonalną 

matki, mamy raczej do czynienia z naturą chwilami histeryczną, a więc o cechach wyczerpania 

nerwowego i skłonną do depresji, lecz sposób traktowania syna przez matkę wynikał 

z jej konstytucji psychicznej i uwarunkowań, w jakich sama wyrosła i co jej wpojono jako młodej 

dziewczynie. Cwietajewa-pisarka i Cwietajewa-matka Ariadny i Gieorgija to mimo wszystko dwie 

różne osoby, lecz każda z nich potrzebowała kontaktu z Murem i Ariadną, nawet gdyby wydawał 

się zimny, oschły15. Mur nigdzie na kartach diariusza nie wypowiada się o Marinie Iwanownie 

negatywnie. Owszem, często mocno denerwuje go nieporadność i niepraktyczność życiowa matki, 

wścieka się, gdy musi się wielokrotnie pakować, przeprowadzać i ponownie rozpakowywać, 

przeżywa bezsilność, której źródłem jest bierna postawa Mariny, lecz martwi się o nią szczerze, 

widząc, jak podupada na zdrowiu psychicznym i fizycznym, smuci się z powodu wypowiadanych 

coraz częściej przez rodzicielkę myśli o samobójstwie jako rozwiązaniu wszelkich problemów, 

poważnie niepokoi z uwagi na niedrukowanie utworów przez radzieckie wydawnictwa 

oraz przeżywa brak godziwych warunków do pracy twórczej dla matki-poetki.   

 

Poniżej zamieszczam dwa fragmenty „Dzienników”, dwa charakterystyczne dni. Widzimy 

w nich głównego bohatera i jego życiowe rozterki. Cały tom I jest nimi wypełniony.   

 
15 Interesujących spostrzeżeń w tym zakresie dostarcza między innymi film „Lustra” («Зеркала») z 2013 roku 

nakręcony przez Marinę Migunową (Марина Мигунова). Rolę Mariny Cwietajewej zagrała w nim Wiktoria 

Isakowa (Виктория Исакова). 
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* * * 

Gieorgij Efron, Dzienniki 1940–1943, Tom I.  Rok 1940 

 

Przekład z rosyjskiego, redakcja i opracowanie naukowe 

Grzegorz Ojcewicz 

 

10 lipca 1940 roku, środa [dziennik nr 7] 

Wczoraj byłem na Utiosowie — kiepskie; w Ermitażu16 przepięknie, lecz nudno samemu. Wczoraj 

zadzwonił Koczetkow i zakomunikował, że Faworski czeka na mnie 10 [lipca] o godzinie 10. 

Poszedłem dzisiaj do Faworskiego. To brodaty typ około sześćdziesiątki17, na pozór — ciamajda. 

Niczego dorzecznego mi nie powiedział. Znowu powiedział, że nie ma studiów. Postara się 

coś dla mnie znaleźć (w co mocno wątpię); powiedział, że na podstawie rysunków nic się nie da 

powiedzieć; powiedział, że nie można być tylko grafikiem i że „U nas graficy zajmują się 

malarstwem”. Powiedział, że jeśli nic ze studiem nie wyjdzie, będę musiał pracować 

samodzielnie (dobre sobie!). Teraz mocno postanowiłem, że sam pracować nie będę. Lepiej 

zapisać się do Instytutu Literatury Zachodniej niż ślęczeć jak dureń nad martwymi naturami 

i jeszcze samemu! Nie, dziękuję. Zanieśliśmy dzisiaj pieniądze do NKWD. Dla Ali przekaz 

został przyjęty, a dla ojca nie. Matka zapytała, czy nie umarł. Odpowiedziano, że nie. 

Powiedziano, żeby przyjść 26 [lipca] — wtedy pieniądze przyjmą. Matka jest strasznie 

wzburzona. Jest pewna, że ojciec albo umarł, albo jest w szpitalu. To dziwne, że pieniędzy 

nie przyjęto. Zwykle nie przyjmują pieniędzy, gdy człowiek jest w szpitalu. Można przypuścić, 

że śledztwo się zakończyło i będzie sąd, ale dlaczego powiedzieli: 26 [lipca] proszę przynieść 

pieniądze? A matka wciąż powtarza, że ojciec albo umarł — i 26 [lipca] wydadzą jej jego 

papiery, albo jest w szpitalu — i wkrótce umrze. Jestem absolutnie pewien, że ojciec nie umarł. 

Matka dwa razy pytała: czy umarł, czy jest w szpitalu, lecz odpowiadali, że nie umarł 

i że 26 [lipca] będzie można przekazać pieniądze. Może według ich obliczeń ma dość pieniędzy, 

a 26 [lipca] będzie można dać? Czy będzie wkrótce sąd i skończyło się śledztwo? W każdym 

razie jutro pójdziemy do „Pytań i odpowiedzi” (informacje o więźniach) i, prawdopodobnie, 

czegoś się o ojcu dowiemy, w każdym razie jeśli nie jutro, to pojutrze — w każdym razie 

 
16 Chodzi o moskiewski ogród pod nazwą „Ermitaż”, w którym latem odbywały się koncerty. 
17 Artysta miał wtedy 54 lata. 
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szybciej niż 26. Rzeczywiście, trzeba poznać przyczynę nieprzyjęcia pieniędzy. A przyczyna 

bezsprzecznie jest, tylko nie potrafię powiedzieć, jaka. Lecz wkrótce ją poznamy. Dzisiaj 

powinien zajść Mula. Matka pójdzie do Barskiego (dzisiaj) dopominać się o rzeczy, 

tzn. nie dopominać się o rzeczy, lecz by przekazać sędziemu swoje powództwo. Mimo wszystko 

dlaczego nie przyjmują pieniędzy? I dlaczego mówią, że „26 [lipca] — przyjmiemy”? 

O co chodzi? Może ojciec jest w szpitalu? Lecz wtedy — 26 [lipca]? W każdym razie dowiemy 

się, o co chodzi przed 26 [lipca]. Najpewniej ojciec jest w szpitalu. A może sąd? Wszystko jest 

możliwe. A w jego śmierć nie wierzę i nie uwierzę. Kiedy człowiek umiera, to oddają jego 

papiery. Matka myśli, że 26 oddadzą jej papiery. Lecz to bzdura. Czytam niezwykle interesującą 

i niezwykle pouczającą książkę Aldingtona Śmierć bohatera18. Są tam wyjątkowo trzeźwe 

rozważania  

o stosunkach płciowych, o małżeństwie, które całkowicie podzielam. Te rozważania całkowicie 

się pokrywają z moimi poglądami: doznawać rozkoszy z kobietą, lecz nie mieć dzieci. 

Są wprawdzie prezerwatywy, lecz z prezerwatywą chyba nieciekawie jest „faire l’amour”19. 

Podobno są środki antykoncepcyjne. Lecz czy te środki wykluczają możliwość (przy ich użyciu) 

poczęcia? A może dopuszcza się, że mogą „podłożyć świnię”? Chciałbym wiedzieć, 

czy te środki rzeczywiście są efektywne czy to tylko żarty? Sądząc na podstawie pewnych 

rozważań Aldingtona i jego bohatera George’a, środki te w pełni zapewniają rozkosz 

„spokojną”, bez strasznego ryzyka szpecącej ciąży itp. Lecz czy można wierzyć Aldingtonowi? 

I czy mamy w Związku całkowicie pewne środki? Jak dobrze, gdyby były! Można wtedy dać 

te środki swojej ukochanej i oddać się z nią uciechom miłości, swobodnie i w całości; można się 

uczyć miłości absolutnie bezpiecznie. Ponieważ doprawdy smutno, gdy widzi się nowożeńców, 

którzy się uwielbiają, a potem pojawiają się „dzieci” i okropna w związku z tym mitręga! 

Jak w filmach: widać, że on i ona się kochają, kończy się tym, że biorą ślub. A potem — koniec. 

No i rzecz jasna, będą mieli „dzieci”. Albo o tym nie myślą i nieostrożnie oddają się 

namiętności, a potem chodź, jak dureń, z żoną z ogromnym brzuchem! Nie, dziękuję! 

Rzeczywiście, jest taki dylemat: nie zaspokajaj pragnienia kobiety albo śpij z prostytutkami, 

albo — żeń się, poznaj miłość, a potem — życie, poród, pieluszki, krzyki dziecka i ogłupienie 

 
18 Richard Aldington / Edward Godfree Aldington (1892–1962) — angielski powieściopisarz, poeta i krytyk 

literacki. Zaliczany do grona czołowych twórców imagizmu. Śmierć bohatera z 1929 roku (Death of a Hero) 

ukazała się w Polsce w przekładzie Karola Bunscha (1898–1987) nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony 

Narodowej (Warszawa 1958). 
19 Fr. faire l’amour — uprawiać miłość. 
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matki itp.; taki dylemat jest nie do przyjęcia przez współczesnego człowieka. Jeśli, jak pisze 

Aldington, środki antykoncepcyjne są skuteczne i można na nich polegać, to rzeczywiście 

jest to nadzwyczajne. 

 

27 sierpnia 1940 roku, wtorek [dziennik nr 8] 

Mówię całą prawdę: ostatnie dni były najgorszymi dniami w moim życiu. To fakt. Możliwości 

[załatwienia] pokoju obłamywały się jedna po drugiej, jak zgniłe gałęzie. Przepadł pokój 

na Mietrostrojewce — prawo nie pozwala tam się wprowadzić. Przyjaciele (albo tak zwani 

[przyjaciele]) nie mogą nic zrobić. Jesteśmy zawaleni przez nasze bagaże. Z dnia na dzień mogą 

przyjechać Siewiercewowie. Matka jest bliska samobójstwa i wciąż mówi o samobójstwie. 

Ciągle płacze i mówi o poniżeniu, którego musi doznawać, prosząc znajomych o miejsce 

na rzeczy, szukając pokoju. Mówi: „Niechaj wszystko przepadnie: twoje garnitury, trzewiki, 

wszystko. Niech wszystkie rzeczy wyrzucą na podwórze”. Nienawidzę dramatu całym sercem, 

ale muszę żyć w tym dramacie. Nie widzę żadnego wyjścia z naszej sytuacji. Te dni 

są najokropniejsze w moim życiu. I jak ja się będę uczyć w takich warunkach? Sytuacja 

jest okropna, a matka będzie mnie demoralizować swoim płaczem i [tym] „lâchez tout”20. Matka 

mówi, że wszystko przepadnie, że się powiesi itp. Dzisiaj — najgorszy dzień mojego życia — 

i rocznica aresztowania Ali. Jestem zły, jak diabli. Ta sytuacja sprzykrzyła mi się okropnie. 

Nie widzę wyjścia. Pokoju nie ma; jak rozmieścić rzeczy — nie wiadomo. W domu atmosfera 

śmierci i głupoty — wszystko wyrzucić i sprzedać. Matka, według mnie, oszalała. Ja tak nie mogę. 

Doprawdy, żyję w atmosferze „wszystko skończone”. „Będziemy mieszkać u Lili, nie będzie 

rzeczy”. Nienawidzę naszej sytuacji i awanturuję się z matką, która potrafi się tylko przerażać. 

Matka oszalała. I ja też oszaleję. Zbyt dużo rzeczy. La voilà, la déchéance21. Byłoby mi strasznie 

żal, gdyby nasze rzeczy przepadły. Wyszedłem z pokoju i siedzę w pokoju Siewiercewów. 

Nie mogę dłużej znosić histerii matki. Histeria, która sprowadza się do czego? Do tego, że wszystko 

przepadnie i że nie będę się uczyć itp. Jakże mi się sprzykrzyło to całe łajdactwo. Postanowiłem teraz 

mocno przyjąć postawę egoizmu. 1 [września] pójdę do szkoły i będę się interesować tylko tym. 

Mam to gdzieś. Sprzykrzyło się mi. Oczywiście, w ogóle nie wiem, jak się będę ubierać, jeśli rzeczy 

będą zdekompletowane. A przyjaciele współczują — niby to, jak okropnie — nic, jakoś się ułoży. 

 
20 Fr. lâchez tout — rzucajcie wszystko. 
21 Fr. La voilà, la déchéance — oto on, upadek. 



67  

Slawista nr 36  październik 2018 – czerwiec 2019 

 
  

Chcę mieć normalne życie. Ja tak nie mogę. To najgorsze dni mojego życia. Ale co będzie dalej? 

Ja dłużej tak nie mogę. Matka same okropne rzeczy wygaduje. I ja nie mogę. Do diabła. 

Lecz co będziemy robić? Wszyscy nam współczują. O godzinie 10 przyjdzie Mula. Żaden pokój 

nie jest w zasięgu. Trzeba będzie włóczyć się po znajomych znajomych, aby wziąć jakąś rzecz. 

Do chuja z tym wszystkim. Oby tylko zachowały się dzienniki, zeszyty i podręczniki. 

Idę do szkoły za 5 dni. Do chuja z tym wszystkim. Trzeba być egoistą. Dość mitycznych 

pokojów i przeprowadzek. Do chuja z tym wszystkim. A ja pójdę do szkoły. Matka płacze 

i mówi o samobójstwie. Fakt, sytuacja jest okropna. Mam to gdzieś, gdzieś, gdzieś. 12.30.  

O 10 z minutami był Mula. Napisaliśmy telegram do Kremla, do Stalina: „Proszę mi pomóc, 

jestem w rozpaczliwej sytuacji. Pisarka Marina Cwietajewa”. Wysłałem natychmiast na poczcie. 

Teraz trzeba będzie dopaść Pawlenkę, by powiedział, kiedy wezwą Związek Pisarzy, 

że do 1 [września] musimy się stąd zmywać. Wszystko możliwe. Może, zaoferują nam pokój 

za sprawą tego telegramu. W każdym razie zrobiliśmy [wszystko], co mogliśmy. Jestem 

przekonany, że sprawa się uda. Mula się dowiedział, że Maisel miała już do czynienia  

z wydziałem kryminalnym i że jest aferzystką. Zagroził jej, że się zwróci do wydziału 

kryminalnego i powiedział, że wszystko o niej wie. Ta powiedziała, że jutro do niego przyjdzie 

z kimś, kto wynajmuje pokój. Jeśli jutro nie przyjdzie, Mula idzie do wydziału kryminalnego. 

Tak więc dzisiaj zwrócimy się do Pawlenki (jeśli jest w mieście), po drugie, powinien 

przyjechać Tołstoj, a jego żona obiecała przez telefon przekazać, iż matka musi się z nim 

spotkać. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Jestem przekonany, że sprawa z telegramem 

się uda. Podobno Stalin już przydzielał pokoje i pomagał wielokrotnie ludziom, którzy do niego 

się zwracali. Zobaczymy. Wiążę z nim ogromne nadzieje. Zobaczymy, czy przyjdzie jutro 

Maisel do Muli z tym człowiekiem (Kisinem). W przeciwnym razie — wydział kryminalny 

po raz drugi to wydalenie z Moskwy. W każdym razie zrobiliśmy [wszystko], co mogliśmy. 

Dzisiaj powinien zadzwonić Tarasienkow. Prawdopodobnie, kiedy Stalin otrzyma telegram, 

wezwie do siebie albo Fadiejewa22, albo Pawlenkę i wypyta ich o matkę. Zobaczymy, co będzie 

 
22 Aleksandr Fadiejew (Алексaндр Алексaндрович Фадeев; 1901–1956) — radziecki pisarz, krytyk literacki, 

działacz społeczny, dziennikarz i korespondent wojenny. Laureat Nagrody Stalinowskiej I st. za 1945 rok, czło-nek 

Komitetu Centralnego KPZR od 1939. W latach 1938–1944 i 1946–1954 przewodniczący Związku Pisarzy ZSRR. 

Przed wysłaniem telegramu do Iosifa Stalina Marina Cwietajewa napisała do Aleksandra Fadiejewa, który był 

w tym czasie przewodniczącym Związku Pisarzy i otrzymała od niego dość zaskakującą i niedającą nadziei 

odpowiedź: „List A. A. Fadiejewa do M. I. Cwietajewej / Związek Pisarzy Radzieckich ZSRR / Moskwa, 

ul. Worowskiego, d. 52 / Tel. D 2-14-21 / Zarząd / № S-17 /«17/»1 1940 r. «Tow.<аrzyszko> Cwietajewa! (…) 

znaleźć dla Pani mieszkanie w Moskwie jest absolutnie niemożliwe. Mamy ogromną grupę bardzo dobrych pisarzy i 

poetów potrzebujących mieszkania. I latami nie możemy zdobyć dla nich ani jednego metra (…)». Zob. np.: 
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dalej. Uważam, że słusznie zrobiliśmy, pisząc ten telegram. To ostatnie, co nam pozostało do 

zrobienia. Dzisiaj pójdę po zeszyty do szkoły. Zobaczymy, co da ten telegram. Pisarze mogą 

tylko zaproponować Dom Wypoczynkowy, a tego my nie potrzebujemy. A może nieoczekiwanie 

się powiedzie i telegram odniesie skutek? Zupełnie możliwe. Teraz matka będzie dzwonić do 

sekretarki Pawlenki, Skudiny, by się dowiedzieć, czy Pawlenko jest na miejscu i jak go złapać. 

W każdym razie wszystkie kroki zostały poczynione. Strasznie chce mi się jeść. Maisel 

jest znana „z tego”, że bierze zaliczki i nie wynajmuje pokoju. Miała już sprawę z wydziałem 

kryminalnym z tego powodu. Znów pojawia się we mnie wiara w jakiś „cud z pokojem”. Wiążę 

nadzieje z telegramem. Pawlenko będzie 30 [sierpnia]. Teraz jest na daczy. Chce mi się jeść. 

Wczoraj widziałem się z Mit’ką. Zadzwonił do mnie i umówiliśmy się na godzinę 21. Byliśmy 

w [kawiarni] „Morożenoje” na ul. Gorkiego, byliśmy także w „Nationalu” i bardzo dobrze 

spędziliśmy czas. Pieniądze mam i to dobrze — można coś zjeść. Dzisiaj kupię jeszcze 

10 zeszytów. Dzisiaj będzie dzwonić Tarasienkow. Z Mit’ką dużo gadaliśmy, śmialiśmy się, 

najedliśmy się w „Nationalu”. Tak, pieniądze trzeba mieć. Mit’ce wkrótce uszyją nowy garnitur. 

Będziemy się zapewne spotykać w dni wolne. I to jest świetne. Nakłoniłem w końcu matkę, 

by pozwoliła mi się z nim spotykać. Teraz pozwala. Lecz Muli nic nie mówię i ona też 

nic nie powie. Chce mi się jeść. Będą kotlety — to dobrze. Jestem zadowolony, że wkrótce 

się zacznie szkoła. Niezłe — telegram do Stalina! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj matka 

napisze list do Pawlenki i przekaże go Pasternakowi, który mieszka na daczy w Pieriediełkinie 

w odległości dwóch kroków od Pawlenki i mu przekaże. Dzisiaj wraca na daczę. Strasznie chce 

mi się jeść. Kupię dzisiaj zeszyty. Jeść, jeść, jeść. Niech żyją kotlety z masłem! To fakt, 

są bardzo smaczne i odżywcze. Wolę bezsprzecznie brunetki — trudniej je zdobyć. 

Ale [brunetki] kochają się namiętniej i lepiej niż blondynki. Mit’ka chwalił się, że spał ze swoją 

nauczycielką od niemieckiego (une brune, qui a du style, mon vieux je ne te dis qu’ça!23). 

Bez względu na to, że należy do takiej złej rodziny, odnoszę się do niego wspaniale 

i jest on moim jedynym przyjacielem. Podoba mi się i cudownie się z nim rozumiemy. Dzisiaj 

zawiozę list do Pasternaka. 

 

 

 
С. Кейльман, Дом на Покровском. К 125-летию Марины Цветаевой; https://www.chayka.org/node/8687 [9 IX 

2018]. 
23 Fr. une brune, qui a du style, mon vieux je ne te dis qu’ça! — brunetka, szykowna, stary, zapewniam cię. 
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