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Od Redakcji 
 

Już kilkanaście lat wydajemy nasz biuletyn. Zaczynaliśmy z myślą, że będzie to swoista 

kronika działań organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych Instytutu Słowiańszczyzny 

Wschodniej. Do współpracy włączyliśmy przede wszystkim naszych młodych pracowników, ale 

zawsze nam bardzo zależało, by również nasi studenci mogli tu publikować. Oprócz bieżących 

spraw prezentowaliśmy także utwory poetyckie wybitnych poetów rosyjskich oraz przekłady 

liryki rosyjskiej na język polski i odwrotnie  – liryki polskiej na  język rosyjski. 

Poświęciliśmy też monograficzne numery Profesorom, którzy od nas odeszli na zawsze – 

Profesorowi Albertowi Bartoszewiczowi, Profesorowi Bazylemu Białokozowiczowi, Profesor 

Ewie Nikadem-Malinowskiej. Pamiętamy o Nich, bo bardzo popierali wydawanie naszego 

biuletynu.  Nadal  liczymy, że nasze łamy będą otwarte nie tylko dla pracowników, ale przede 

wszystkim dla studentów. 

    

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat 

      

 

 

 

 

 

 



3  

Slawista nr 32 maj 2014 – maj 2015 

   
 

WSPOMNIENIA 
 

Уже прошло пять лет… 

 
 Пять лет прошло со дня смерти (21.02.2010 г.) Профессора Базыли Бялокозовича, 

который многие годы работал в Варминско-Мазурском университете, преподавая историю 

России и русской литературы, занимаясь со студентами, читая  лекции и проводя 

магистерские семинары, участвуя во многих международных научных конференциях, 

печатая научные статьи и работы, книги и доклады, в которых, продолжая наследие и 

учение своего наставника Профессора Г. В. Краснова, „чувствовалась любовь и гордость 

за вершинные достижения художественного слова, за новаторскую постановку новых 

общественных, эстетических и философских проблем, за непроходящие художественные 

находки и открытия”1. Профессор был одним из наиболее известных исследователей в 

области сравнительного славяноведения, сочетавших в своих многочисленных научных 

жанрах теоретический и исторический подход к польско-русским, польско-

восточнославянским связям, их взаимообогащению и идейно-художественному 

взаимопрониканию. Он является автором многих книг, монографий, научных и 

популярно-научных статей, рецензий, предисловий и послесловий, комментариев  

и тезисов, отчетов и итервью2. А также устных выступлений и до сих пор помнится 

„настолько неповторимо индивидуальна и личностна… речь профессора в лексическом 

исполнении и интонационно-синтаксической характерности,… что возникает 

возможность говорить об особом стилевом феномене – идеолекте Бялокозовича”3. 

Свои труды Профессор Бялокозович писал и издавал на разных языках. Это были 

работы на английском и немецком, украинском и белорусском, сербском и словацком 

языках. Больше всего писал и печатал по-польски и по-русски. В течение лет было 

изданых около 30 монографий и около тысячи публикаций, в большинстве (70%) 

научных. И все они, несмотря на время издания, „przetrwały próbę czasu, tchną świeżością i 

nowatorstwem, gdyż są to prace rzetelne, wnikliwe, obiektywne, odkrywcze, weryfikujące wiele 

wcześniejszych ustaleń. Budzą zaufanie sumiennością, analizą źródeł, doskonałą metodologią, 

walką z fałszem historycznym”4.  

Кроме литературы Профессора интересовали и другие научные дисциплины. Он 

увлекался философией и историей, занимался лингвистикой и  языкознанием, культурой и 

религией. И все работы, затрагивающие эти разные отрасли науки, свидетельствуют „O 

rozległości wiedzy, ogarniającej z niezwykłą erudycją rozmaite zagadnienia i epoki badawcze”, 

создают „spójny, czarujący krąg świata słowiańskiego, jego kultury duchowej i materialnej”5. 

Во многих работах, посвященных Профессору Бялокозовичу, подчеркивается его 

интерес к взаимосвязям и взаимодействиям славянских литератур, постояное отнесение к 

культуре и литературе Белоруссии и Украины, обращается внимание на многолетние 

исследования польско-русских общественных, литературных и культурных связей, 

отмечается интерес Профессора к проблемам славяноведческой компаративистики6.  

В напечатанных после смерти Профессора многих статьях-воспоминаниях 

говорится о вкладе этого „крупного ученого-слависта...в изучение актуальных проблем 

сравнительного славянского литературоведения”7; об обширной Его научной  

и общественной деятельности; вспоминается Профессора-человека, ,,обладавшего 

большим интеллектом, феноменальной памятью и осведомленностью в самой широкой 

гуманитарной проблематике, невероятным трудолюбием и подвижничеством  

 в организации научной жизни” (с. 8); подчеркивается широкий диапозон „его знаний  

в области славянского литературоведения”, логику и экспрессивность его научной мысли 
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(с. 15); обращается внимание как на научную, так и педагогическую, редакторскую, 

издательскую и организационную деятельность (с. 25). 

Прекрасные воспоминания о Бялокозовиче написал в 2012 году (два года после 

смерти) Вячаслаў Рагойша обращая внимание не только на научные достижения  

и исследовательскую и редакторскую деятельность Профессора, но и „наши асабiстыя 

стасункi, абмен лiстамi i навуковымi выданнямi, сустрэчы i гутаркi, што часам перарасталi 

ў гарачыя дыскусii”8. В этих воспоминаниях подчеркивается, что Бялокозович стал 

„адным з самых вядомых польскiх славiстаў, ў тым лiку вядучым русiстам i беларусiстам, 

што ўвасобiлася ў яго шматлiкiх публiкацыях афiцыйных i грамадскiх пасадах…”9.  

 Автор воспоминаний говорит также о том, что Профессор передал „частку свайго 

беларусазнаўчага архiва ў Беларускi «дзяржаўны архiв-музей лiтаратуры  

и мастаутва» и что всегда радовало очень теплое и радушное отношение «гэтага вучонага 

да  беларусаў, беларускай культуры, мовы i лiтаратуры, да Белорусi ўвогула»”10.  

 Уже пять лет нет с нами Профессора Базыли Бялокозовича, задушевного Человека, 

знаменитого Ученого, крупного специалиста сравнительного славянского 

литературоведения, автора многих значительных книг и трудов, участника 

многочисленных международных научных конференций, где выступал с прекрасными 

докладами, поражающими огромной эрудицией, общегуманитарной широтой, 

масштабным объемом знаний, экспрессивностью и полной свободой выражения научных 

мыслей. 

Профессор оставил после себя не только добрую память, но и обширную 

библиотеку, которая находится в Основном фонде Главной библиотеки Варминско-

Мазурского университета. Прошли годы, но всем нам очень не хватает Его теплой 

улыбки, добрых советов и подсказок, личных встреч и задушевных бесед, научных 

консультаций и дискуссий, Его вежливости и умения поддержать и подбодрить,  помочь 

найти правильный путь и выход из любой жизненной и научной ситуации. 

            

Dr hab. Irena Rudziewicz, prof. UWM 

 

 Примечания 
 
1 Б. Бялокозович, Мой путь к Толстоведению. Часть 1, „Slawista” 2003, nr 15, s. 7. 
2 См.: I. Rudziewicz, Bibliografia publikacji Bazylego Białokozowicza. Lata pracy w Olsztynie (1992 – 2000), 

„Acta Polono-Ruthenica VI”, Wyd. UWM,  Olsztyn 2001, s.475-497; Та же, Bibliografia Profesora zwyczajnego 

doktora habilitowanego Bazylego Białokozowicza, „Regiony i pogranicza” 2010, nr 3, s. 221-289; Bibliografia  

Profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Bazylego Białokozowicza, opr. I. Rudziewicz, [wus.:] W zgodzie z 

sumieniem, pod red. Jarosława Strycharskiego, Olsztyn 2012, s. 81-155. 
3 А. Дмитровский, Профессор Б. Бялокозович, „Slawista” 1999, nr 5, s. 24. 
4 A. Andrusiewicz, Życie dla nauki. Jubileusz Profesora Bazylego Białokozowicza, [w:] Polska i jej wschodni 

sąsiedzi , t. 8, pod red. A. Andrusiewicza, Rzeszów 2007, s. 7. 
5 Там же, с. 8. 
6 См. об этом: „Acta Polono-Ruthenica VI”, Wyd. UWM,  Olsztyn 2001, s. 3-71. 
7 См.: „Slawista” 2010, nr 26. Numer specjalny, poświęcony pamięci Profesora Bazylego Białokozowicza, s. 5;  

I. Rudziewicz, Odszedł humanista, badacz, erudyta, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2010, nr 4, s. 21. 
8 В. Рагойша, Шчыры сябар Беларусi, „Лiтаратура i мастаутва” 2012, nr 4 (27 студзеня), с. 15. 
9 Там же. 
10 Там же. 
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Z ŻYCIA INSTYTUTU SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ 

 
We wrześniu 2014 roku dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM, odwiedziła Perm, 

gdzie przebywała na zaproszenie Permskiego Narodowego Badawczego Uniwersytetu 

Politechnicznego. Pani profesor wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Русский язык в билингвальном переводческом дискурсе”, w ramach której wygłosiła 

wykład plenarny „Культурные особенности медиа-перевода”. Poniżej prezentujemy 

reportaż Pani Profesor z pobytu na dalekiej Syberii.  

 

 

TOŻSAMOŚĆ PRZESIEDLONA… 

 

2300 kilometrów na wschód od Olsztyna, u stóp gór Ural stanowiących granicę 

między Europą a Azją, rozpościera się permski kraj. Symboliczną stolicą tego regionu jest 

milionowe miasto Perm, założone w 1723 roku. W czasach sowieckich prowincjonalny Perm 

zasłynął z głowic atomowych dla rakietowych pocisków balistycznych, produkowanymi 

w miejscowym Zakładzie Przemysłu Chemicznego. Ten etap historii miasta symbolicznie 

odzwierciedlała ówczesna nazwa Mołotow – od nazwiska ministra spraw zagranicznych 

Wiaczesława Mołotowa. Ale trzystuletnia historia Permu to przede wszystkim ważna część 

dziejów rosyjskiej kultury – baletu i literatury, w której nie zabrakło polskich akcentów...  

 

 

 
 

 

 

JÓZEF PIOTROWSKI – polski zesłaniec, działacz oświatowy na Syberii 
 

 

W centrum Permu, przy ulicy Lenina (nazwy pozostała sprzed transformacji ustrojowej), 

zachował się przedrewolucyjny budynek, zabytek architektury drugiej połowy XIX wieku. To 

miejsce dobrze znane mieszkańcom i chętnie przez nich odwiedzane. Obecnie mieszczą się tutaj 

Centralne Delikatesy. Ale niewielu pamięta historię tego miejsca. W ferworze codziennych 

spraw, w trosce o chleb powszedni, mało kto zwraca uwagę na tablicę pamiątkową, mówiąca o 

tym, że niegdyś polski zesłaniec Józef Piotrowski (1840–1923) otworzył tutaj pierwszą w 

Permie księgarnię. 

 

http://vk.com/photo3315192_299364361
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Fot. Tablica pamiątkowa umieszczona 7 grudnia 1993 roku na budynku przy ulicy Lenina 

w Permie. Autor – rzeźbiarz Dmitrij Motowiłow. Tablica ufundowana przez osoby 

prywatne, administrację miasta oraz Ambasadę RP w Moskwie. Źródło: Книжный магазин 

О.О. Петровской, http://www.metrosphera.ru/history/streets/?pub=125 [dostęp: 

08.06.2014] 

 

 

Józef Piotrowski walczył w powstaniu styczniowym, był aresztowany i skazany na 

zesłanie na Syberię. Po odbyciu kary osiedlił się w Permie, gdzie poślubił Rosjankę – Olgę. Aby 

odciągnąć od siebie uwagę władz carskich, zmienił imię na Josif.  

28 stycznia 1876 roku w kamienicy u zbiegu ulic Pokrowskiej (obecnie Lenina) i 

Sibirskiej na nazwisko żony otworzył księgarnię „Olga Pietrowska”, która zapoczątkowała 

prawdziwy rynek księgarski ukierunkowany na szerzenie oświaty w Permie. Wcześniej miała 

miejsce pojedyncza sprzedaż, głównie podręczników. Piotrowski miał jednak większe ambicje, 

niż czerpanie zysku ze sprzedaży książek. W swojej księgarence organizował dziesiątki imprez, 

spotkania autorskie, dzięki czemu bardzo szybko zdobyła ona popularność i stała się ulubionym 

miejscem spotkań miejscowej inteligencji. Pełniła również funkcję punktu dystrybucji 

nielegalnej literatury, której oficjalny obieg był zakazany. Wiele z tych publikacji posiadało 

antycarską, rewolucyjną treść.  

 

 

http://www.metrosphera.ru/history/streets/?pub=125
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Fot. Budynek, w którym mieściła się księgarnia „Olga Pietrowska”. Źródło: В.С. 

Эерхоланцева, Город Пермь, его прошлое и настоящее, Пермь 1913, 

http://www.archive.perm.ru/page.php?id=81 [dostęp: 08.06.2014]. 

 

 

Na zachowanych fotografiach widać wnętrze sklepu: wysokie aż do sufitu stelaże 

z książkami, na których można było znaleźć nowości literatury rosyjskiej i światowej z niemal 

wszystkich dziedzin wiedzy, a także wydawnictwa periodyczne. Sklep bardziej przypominał 

bibliotekę, niż punkt handlowy. Wśród dekoracji: gipsowe popiersie Puszkina, reprodukcje 

rosyjskiego malarstwa i skrzypce. Można było tutaj uzyskać informację o nowościach życia 

kulturalnego Permu, kupić bilety na koncerty miejscowego kółka muzycznego, dowiedzieć się o 

występach gościnnych znanych muzyków, zapoznać się z repertuarem spektakli operowych. 

Tutaj także informowano o nowościach Permskiego Muzeum Naukowo-Przemysłowego 

(obecnie Krajoznawczego), jako że Josif Piotrowski przez wiele lat był członkiem jego rady i 

skarbnikiem.  
 

 

 

 
 

Księgarnia „Olga Pietrowska”. Źródło: В.С. Эерхоланцева, Город Пермь, его прошлое и настоящее, 

Пермь 1913, http://www.archive.perm.ru/page.php?id=81 [dostęp: 08.06.2014]. 
 

 

 

Na przestrzeni niemal pięćdziesięciu lat księgarnia pełniła rolę popularyzatora dobrej 

książki, sprzyjała rozwojowi wykształcenia i oświaty w Permie. Słynęła także z fachowej i miłej 

obsługi. Odwiedzających witali sami właściciele: Olga Płatonowna oraz dostojny posiwiały 

Josif, z  wąsami, w niezmiennym czarnym surducie i białej koszuli z wykładanym kołnierzem, 

przewiązanym na polską manierę czarnym krawatem.    

 

Z okazji 35-lecia sklepu „Permskie Gubernialne Wiadomości” („Пермские губернские 

ведомости”) pisały: „Dwa pokolenia przywykły widzieć za ladą zawsze uprzejmego 

i dobrodusznego Josifa Julianowicza”.  We wspomnieniach krajoznawcy W.W. Mołodcowa 

odnajdziemy następujące słowa: „Zaledwie jedno okno księgarni wychodziło na ulicę Sybirską, 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.archive.perm.ru%2Fpage.php%3Fid%3D81
http://vk.com/photo3315192_299364461
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.archive.perm.ru%2Fpage.php%3Fid%3D81
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ale jego witryna zawsze przyciągała uwagę, na niej wystawiano nowości księgarskie. 

Zapamiętałem specyficzny zapach tego sklepu. Pachniało w nim… książkami i farbą drukarską. 

[…] Księgarnia Olgi Pietrowskiej, bez wątpienia, stanowiła „ognisko kultury”, chociaż skromnie 

prezentowała się w porównaniu z innymi sklepami, których witryny maniły jaskrawymi 

światłami i towarami. W pamięci pozostali też sprzedawcy, starzy ludzie o wyglądzie 

inteligentów, bardziej przypominający lekarzy lub prowizorów1”2.  

 

Księgarnia funkcjonowała do początku lat dwudziestych. W 1911 roku Piotrowscy 

sprzedali sklep swojemu wychowankowi N.I. Ammosowowi. W 1919 roku sklep został 

zamknięty. Piotrowski zmarł w 1923 roku, został pochowany na miejscowym cmentarzu.  

Możliwe, że nigdy nie dowiedzielibyśmy się o tej karcie historii Syberii, gdyby nie wnikliwa 

i żmudna praca naukowo-badawcza, którą na przestrzeni wielu lat prowadziła historyk 

i krajoznawca Jelena Charitonowa. Wiele cennych materiałów źródłowych przechowywanych 

jest w zbiorach muzeum miejskim w Permie, gdzie przekazano bogatą dokumentację po śmierci 

Józefa (Josifa) Piotrowskiego w 1923 roku.  

 

 
 
Tablica informacyjna na budynku, gdzie mieści się  

obecnie księgarnia „Piotrowski”.  

Fot. I.A. NDiaye (Archiwum prywatne) 

 

 

Pamięć o inicjatywie polskiego zesłańca postanowili wskrzesić młodzi ludzie – Denis 

Korniejewski, Michaił Malcew i Siergiej Panin i Dmitrij Wiatki, którzy w 2010 roku, idąc 

śladami swojego poprzednika, otworzyli księgarnię „Piotrowski”, z zamiarem propagowania 

                                                 
1  Prowizor – daw. tytuł zawodowy uzyskiwany przez pracowników aptek po kursie uniwersyteckim i praktyce 

zawodowej.  
2  Podaję w tłumaczeniu własnym na podstawie publikacji Книжный магазин Петровских, zamieszczonej na 

stronie „О земле уральской”, http://uralhistory.ru/zhivaya_nitj_vremen/knizhnyj_magazin_petrovskih [dostęp: 

21.06.2014]. 
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„mody na wiedzę”. Jak sami podkreślają na swojej stronie, „księgarnia została nazwana na cześć 

księgarza – działacza oświatowego Józefa Julianowicza Piotrowskiego, który założył pod koniec 

XIX wieku pierwszą w Permie księgarnię o określonym kierunku demokratycznym” 

[http://piotrovsky.su/] 

 

W przeciągu czterech lat sprzedano ponad 100 tysięcy książek [!]. Księgarnia-klub 

przekształciła się w centrum kulturalno-edukacyjne, w którym zorganizowano dziesiątki imprez, 

spotkań twórczych i prezentacji. „Piotrowski” jest członkiem Stowarzyszenia Niezależnych 

Wydawców i Dystrybutorów Książek (Альянс независимых издателей 

и книгораспространителей). W 2011 i 2012 roku pod egidą księgarni odbyły się 

międzynarodowe targi książki, które odwiedziło 20 tysięcy osób [!].  

 

 

 
 

Fot. Akcja wyprzedaży zorganizowana przez księgarnię „Piotrowski”. Archiwum L. Malcewa. Źródło: О. 

Яковлева, Просветительские амбиции магазина «Пиотровский» привели к созданию новой 

образовательной площадки. 

 http://www.business-class.su/article.php?id=23871 [dostęp: 08.06.2014]. 

 

 

W 2013 roku, gdy z powodów zmiany warunków wynajmu pomieszczenia, dalsze losy 

księgarni stanęły pod znakiem zapytania, wiadomość o tym stała się niemal najważniejszą 

sensacją medialną milionowego miasta, odnotowaną nawet w moskiewskich publikatorach 

centralnych. Nie obyło się bez listu otwartego do samego gubernatora, w którym pisano 

o „Piotrowskim” jako „wyrazistej palecie kulturalnej nadającej miastu niepowtarzalne barwy”3. 

Gubernator odpowiedział na swoim blogu i obiecał pomoc. Trudno jednoznacznie stwierdzić co 

sprawiło, że problem został rozwiązany, świadomość wysokich urzędników o potrzebie takich 

inicjatyw czy masowe akcje w sieci, publikacje medialne i protesty społeczne w obronie 

księgarni. 

 

                                                 
3 Zob. Пермский аналог «Фаланстера» решили выселить, 10 stycznia 2013, lenta.ru;  Верещагина В., СМИ 

прочат закрытие книжному магазину «Пиотровский», „Аргументы и Факты” 2013, 10 stycznia; Астахов Д., 

Книжный магазин «Пиотровский» оказался на грани закрытия, „Коммерсантъ” 2013, 9 

stycznia; М.В. Сеславинский, Письмо руководителя Роспечати Михаила Сеславинского губернатору 

Пермского края Виктору Басаргину, 25 stycznia 2013, www.fapmc.ru [dostęp: 21.06.2014]. 

http://lenta.ru/news/2013/01/10/piotr/
http://www.perm.aif.ru/culture/news/62639
http://www.perm.aif.ru/culture/news/62639
http://www.kommersant.ru/news/2101694
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2013/01/item9.html
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2013/01/item9.html
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Siedziba księgarni „Piotrowski” przy ul. Lenina 54 
Fot. I.A. NDiaye (Archiwum prywatne) 

 

 

Obecnie księgarnia „Piotrowski” mieści się przy ulicy Lenina 54. Zadbano o każdy 

szczegół, aby zadbać o odpowiedni klimat. Nawet na klatce schodowej udało się stworzyć 

niemalże domową atmosferę. Stare lustro, metaloplastyka, porcelana, w sąsiedztwie – 

kawiarenka i stoisko z płytami winylowymi…  

 

 
 

Korytarz prowadzący do księgarni 

Fot. I.A. NDiaye (Archiwum prywatne) 
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Klatka schodowa prowadząca do księgarni 

Fot. I.A. NDiaye (Archiwum prywatne) 

 

To wszystko wprawia odwiedzających w odpowiedni nastrój, którego dopełnia bogata 

oferta księgarska. „Piotrowski”, podobnie jak moskiewski „Falanster” czy petersburski „Szyk 

wyrazów”, specjalizuje się w literaturze intelektualnej z zakresu historii, filozofii, sztuki, 

beletrystyki…  

 

 
 

Jedno z trzech pomieszczeń księgarni 

Fot. I.A. NDiaye (Archiwum prywatne) 

 

Tak oto, niewielka księgarenka mieszcząca się w trzech niewielkich pomieszczeniach 

starej kamienicy, zyskała sławę jednej z najlepszych księgarni w kraju. Dziennikarze określają to 

miejsce mianem ostatniego przyczółku rewolucji kulturalnej Permu.  W tym miejscu wszelkie 

dyskusje o „kryzysie rynku wydawniczego”, „końcu epoki Gutenberga” itp. nie mają racji 

bytu…  

 

  Dr hab. I.A. NDiaye, prof. UWM 
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Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Iwan Bunin: człowiek, 

pisarz, tłumacz” 
 

27-29 października 2014 r. na Wydziale Humanistycznym UWM odbyła się konferencja 

naukowa „Iwan Bunin: człowiek, pisarz, tłumacz” poświęcona pierwszemu rosyjskiemu 

laureatowi Nagrody Nobla, zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej. Wzięli 

w niej udział wybitni emigrantolodzy z Polski i zagranicy, między innymi profesor Tatiana 

Marczenko z Domu rosyjskiej emigracji im. Sołżenicyna w Moskwie. 

Postawiliśmy przed sobą cel nie tylko naukowy, chcemy również aby nasze spotkania 

były okazją do aktywizowania i integrowania studentów i pracowników Instytutu, ale też aby 

stały się stałym punktem na kulturalnej mapie Olsztyna. 

Iwan Bunin, wielki prozaik i poeta, to także jeden z najwybitniejszych rosyjskich 

twórców emigracyjnych, dlatego właśnie ta fascynująca postać otworzyła nasz cykl spotkań. 

Wybrany przez nas temat konferencji jest nie tylko niezwykle pojemny zakresowo, lecz także 

dał badaczom olbrzymie możliwości swobodnego wypowiedzenia się o rosyjskim nobliście, 

pokazując go jako żywego człowieka, autora poezji i prozy, a także wytrawnego tłumacza 

literatury obcej. 

Tym spotkaniem otworzyliśmy nowy cykl konferencji pod hasłem Luminarze Rosyjskiej 

Emigracji. W jego ramach proponujemy szeroki wachlarz tematów dotyczących studiów nad 

dorobkiem literackim i kulturowym rosyjskich emigrantów. 

Trzy fale uchodźstwa, zainicjowane rewolucją październikową 1917 roku, wciąż stanowią 

intrygujące wyzwanie badawcze dla uczonych na całym świecie, którzy profesjonalnie zajmują 

się emigrantologią rosyjską. 

 W kolejnych edycjach naszego cyklu nie zabraknie nazwisk tej rangi, co Matka Maria z 

Paryża, Zinaida Gippius, Dmitrij Mierieżkowski, Borys Popławski, Teffi i wielu innych. 

Wybór tematyki – literatura rosyjskiej emigracji – i rosyjskiego partnera (Dom rosyjskiej 

zagranicy im. A. Sołżenicyna) nie są przypadkowe.  

Jesteśmy przekonani, że nasilenie procesów migracyjnych we współczesnym świecie 

sprzyja wyciąganiu wniosków z doświadczeń poprzednich pokoleń. Polityczno-historyczne 

przyczyny uwarunkowały pionierską rolę polskiej nauki w obszarze badania doznania utraty 

ojczyzny. Polscy badacze jako pierwsi podjęli trud zbadania literatury i kultury emigracji, 

dlatego też teraz możemy podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem z innymi. Badanie 

rosyjskiej emigracji i jej literackiej spuścizny już od kilku lat jest jednym z głównych kierunków 

badań w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie. Profesor Iwona Anna 

NDiaye jest uznanym specjalistą, autorką prac naukowych i antologii tekstów rosyjskich pisarzy 

emigracyjnych, takich jak Iwan Bunin, Borys Popławski, Teffi czy Dymitr Fiłosofow. Od roku 

2011 w Instytucie wydawana jest seria «Luminarze Rosyjskiej Emigracji» (do dziś ukazały się 

następujące pozycje: t. 1: B. Popławski, Automatyczne wiersze, przeł. G. Ojcewicz. Olsztyn, 

2011; t. 2: Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę…, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz. Olsztyn, 2013; w 

przygotowaniu są: t. 3: Iwan Bunin: człowiek, pisarz, tłumacz, red. I.A. NDiaye, B. Kozak; t. 4.: 

Matka Maria. Nie ma życia bez cierpienia, red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz). Poczynając od tomu 

piątego w prace w charakterze autora i współredaktora włączy się profesor Tatiana Marczenko.  

Projekt jest skierowany do zróżnicowanych odbiorców: do polskich rusycystów – 

specjalistów w zakresie literatury rosyjskiej, do polskich studentów zdobywających 

wykształcenie filologiczne, do naukowców rosyjskich specjalizujących się w tematyce rosyjskiej 

emigrantologii, a także do wszystkich badaczy zainteresowanych proponowaną tematyką, 

gotowych do dyskusji na temat rosyjskiej zagranicy. Właśnie dlatego nazwaliśmy naszą 
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konferencję spotkaniami naukowymi. Konferencja nie jest obliczona na masowy udział, chodzi 

nam raczej o stojący na wysokim poziomie dialog naukowy. Jednak na wykłady będą zaproszeni 

nie tylko wybitni uczeni o światowej renomie ale również młodzi, początkujący naukowcy.  

Mamy ambitne plany. Spotkanie drugie będzie poświęcone kobietom – pisarkom i 

poetkom, eseistkom i pamiętnikarkom rosyjskiej emigracji. Niektóre z nich (Zinaida Gippius, 

Marina Cwietajewa, Teffi) są stałym punktem dyskursu naukowego i są wymieniane we 

wszystkich podręcznikach literatury, inne są mniej znane, ale równie warte zainteresowania. Bez 

nich trudno wyobrazić sobie dziś rosyjską literaturę XX wieku. W ramach trzeciego spotkania 

chcemy zająć się memuarystyką a tematem spotkania czwartego będzie „Śmiech przez łzy: 

komizm w literaturze rosyjskiej emigracji”.  

W ramach każdej konferencji przewidujemy wystąpienia specjalistów polskich i 

zagranicznych, głównie rosyjskich, okrągłe stoły podejmujące problemy przekładu na język 

polski spuścizny literacko-dokumentalnej rosyjskiej emigracji, prezentację nowych publikacji 

polskich, rosyjskich oraz przygotowanych wspólnie poświęconych rosyjskiej emigracji (badania, 

tłumaczenia, materiały pokonferencyjne), wykłady wiodących specjalistów w zakresie 

literaturoznawstwa, przeprowadzenie corocznego konkursu dla polskich studentów rusycystyki 

na najlepszy przekład tekstu rosyjskiej literatury emigracyjnej. 

Oczekujemy, że nasze konferencje spowodują intensyfikację międzynarodowej 

współpracy naukowej a wymiana doświadczeń naukowców z różnych państw i połączenie ich 

wysiłków umożliwi umiędzynarodowienie nauki, wykorzystanie wzajemnego potencjału dla 

działalności wydawniczej i przekładowej a także wspólne aplikowanie o granty naukowe. 

 

Dr Barbara Kozak 

 

 
 

Uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Iwan Bunin: człowiek, pisarz, tłumacz” 
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DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W OLSZTYNIE 

 

 Dnia 12.03.2015 r. w naszym Uniwersytecie można było wziąć udział w “Dniu otwartych 

drzwi”. Duża część z naszych studentów pokazywała młodzieży-przyszłym studentom, 

najciekawsze oferty Uniwersytetu. Każdy kierunek przygotował swoje stanowisko, aby 

zainteresować jak największą część potencjalnych studentów. Na stanowiskach między innymi 

można było skosztować tradycyjnej narodowej kuchni z całego świata, zapoznać się z kulturą 

różnych państw. Także orkiestra oraz zespół pieśni i tańca zaprezentował się w tym dniu ze 

swojej jak najlepszej strony. Studenci filologii rosyjskiej przygotowali swoje stanowisko na 

pierwszym piętrze. Niektórzy, ubrani w narodowe barwy, zapraszali młodzież do zapoznania się 

z rosyjską kulturą. Próbowaliśmy udowodnić, że język rosyjski jest całkiem łatwy i przyjemny. 

Chętnie gościliśmy rosyjską herbatą z samowara oraz tradycyjnymi blinami. Największą 

popularnością  cieszył się wykład dr hab. Joanny Orzechowskiej - “Rosyjski to łatwy język”. 

Nasz Uniwersytet przedstawił studentom szeroki wybór kierunków. Mamy nadzieję, że każdy 

znalazł coś dla siebie. 

        

Studentki II FRA Natalia Rogowska, Agata Zielińska 

 

STAŻ DYDAKTYCZNY W CENTRUM NAUKOWO-WYDAWNICZYM 

„ZLATOUST” W SANKT-PETERBURGU 

 

Rok akademicki 2014/2015 rozpoczął się dla mnie wyjątkowo. 6 października 

rozpoczęłam trzytygodniowy staż dydaktyczny w Centrum Naukowo-Wydawniczym Zlatoust w 

Sankt-Petersburgu. Wyjazd w całości był sfinansowany ze środków europejskich w ramach 

projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM” (ProEdu). 

Wybór przeze mnie tego ośrodka nie był przypadkowy. Centrum Zlatoust jest wiodącym 

ośrodkiem szkolenia wykładowców języka rosyjskiego jako obcego. Centrum organizuje 

seminaria, konferencje oraz przyjmuje stażystów na indywidualne kursy podnoszenia 

kwalifikacji. Jednak większość osób kojarzy nazwę Zlatoust z wydawnictwem, które wydaje 

podręczniki do nauki języka rosyjskiego jako obcego. Miałam to szczęście, że mogłam przyjrzeć 

się najnowszym pozycjom wydawniczym i zaopatrzyć się w niektóre z nich. 

Pracownicy Centrum Zlatoust byli bardzo pomocni w organizacji mojego stażu. Program, 

który mi zaproponowali, był bogaty i różnorodny. Codzienne zajęcia z doskonalenia mojego 

warsztatu dydaktycznego przeplatały się z programem kulturalnym oraz pracą w wydawnictwie, 

co było dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Ciszę, która panuje w czasie redagowania 

każdego podręcznika, zapamiętam na pewno na długo. 

Centrum Naukowo-Wydawnicze przyjmuje na kursy języka rosyjskiego uczniów i 

studentów z całego świata. Miałam możliwość obserwowania zajęć dla Włochów, Francuzów i 

Chińczyków. Lekcja języka rosyjskiego bez użycia języka pośrednika – doświadczenie 

niezapomniane. Metody nauczania języka rosyjskiego w Zlatouście to połączenie tradycyjnych 

metod z bardziej nowoczesnymi. To co wyróżnia pracowników Centrum to ogromna pasja i 

zaangażowanie w proces dydaktyczny. Swoje pomysły często przenoszą na papier i w taki 

sposób wydają podręczniki, repetytoria, tablice, plansze i inne pomoce dydaktyczne do nauki 

języka rosyjskiego jako obcego.  
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Największe wrażenie zrobił na mnie warsztat dydaktyczny Tatiany Esmontovej – autorki 

znanego na całym świecie podręcznika 5 элементов. Jej energia, pasja a przede wszystkim 

profesjonalizm w pracy dydaktycznej są godne naśladowania.  

Przeważająca część nauczycieli w Centrum Zlatoust to nauczyciele akademiccy z 

Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu. Zlatuost współpracuje ponadto z Instytutem 

Puszkina w Moskwie oraz z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów (Moskwa).  

Jednak nie samą nauką żyje człowiek… Nie można być w Petersburgu i nie zobaczyć 

Twierdzy Pietropawłowskiej (Петропавловская крепость), Placu Pałacowego (Дворцовая 

площадь), Ermitażu (Эрмитаж), Cerkwii Zmartwychwstania Pańskiego (Спас на Крови), 

Soboru Izaaka (Исаакиевский собор), Soboru Smolnego (Смольный собор), Jeźdźca 

Miedzianego (Медный Всадник) i można byłoby tak wymieniać, bo Petersburg to miasto 

piękne i magiczne. Tam każda kamienica, ulica, zaułek to fragment konkretnej historii. 

Spacerowanie po Newskim Prospekcie, po którym kiedyś spacerowali Aleksander Puszkin, 

Mikołaj Gogol, Fiodor Dostojewski, Piotr Czajkowski i inni znamienici Rosjanie do dziś 

wywołuje moje wzruszenie i poczucie ogromnego szczęścia.  

Staż w Petersburgu był idealną okazją do przyjrzenia się codzienności Rosjan, których 

życie w ogromnym mieście nie jest najłatwiejsze. Jednak znajdują czas na życie kulturalne. 

Poraża wręcz ich chęć chodzenia do teatru, opery, muzeum. Teatrów w Sankt-Petersburgu jest 

kilkadziesiąt a mimo to, kupienie biletu na operę, balet czy spektakl nieraz graniczy z cudem. Na 

szczęście udało mi się kupić bilet i trafić do Teatr Maryjskiego, który dla większości 

Petersburżan pozostaje najlepszym teatrem opery i baletu w mieście.  

Od mojego powrotu minęło już kilka tygodni, a ja wciąż widzę przepięknie położone 

malownicze miasto, w śniegu i słońcu (w połowie października spadł pierwszy śnieg). I nie 

wiem dlaczego, wspominając Petersburg od razu widzę Pałac Jusupowa (Юсуповский дворец – 

wspaniały pomnik historii i kultury z przepięknymi wnętrzami i miniaturowym teatrem. Pałac 

przeszedł do historii jako miejsce, w którym zamordowano Grigorija Rasputina) oraz Carskie 

Sioło (Царское Село) i nie tyle Pałac Jekatieryninski ile dacza Puszkina, i jej ciepła, niemalże 

domowa atmosfera. Turyści czują się tu po prostu dobrze. Koordynatorka mojego stażu w 

Petersburgu (Анна Любивая), z którą podzieliłam się swoimi odczuciami, odpowiedziała mi 

jednym zdaniem: „Александр Сергеевич умеет принимать у себя гостей…”.  

 
Carskie Sioło. 
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Staż w Centrum Naukowo-Wydawniczym Zlatoust był bardzo owocny w nowe 

doświadczenia dydaktyczne. Na pewno część z nich przeniosę do swojego warsztatu, by 

podnieść jakość zajęć, które mam przyjemność prowadzić. 

 

 
Wręczenie certyfikatu. Od prawej: Татьяна Эсмонтова, Анна Любивая, Иоанна Олехно- 

Василюк 
 

Mgr Joanna Olechno-Wasiluk 

 

*  *  * 

 
Z historii Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej 

Część II 

Niniejszy tekst jest kontynuacją szkicu zamieszczonego w poprzednim numerze 

„Slawisty”. Uzupełniam tu niektóre fakty, dołączam listę pracowników zatrudnionych 

początkowo w WSN, potem w WSP, a następnie na UWM. Na początku lat siedemdziesiątych w 

Zakładzie Filologii Rosyjskiej WSN rozpoczęły pracę mgr Irena Rudziewicz (o niej już 

pisałem), mgr Larysa Tyrolska i mgr Julia Janukowicz.  

Larysa Tyrolska całe swoje życie zawodowe poświęciła olsztyńskiej rusycystyce. 

Zaczynała jako magister, wkrótce z powodzeniem obroniła rozprawę doktorską na 

Uniwersytecie Warszawskim. Przez lata prowadziła nie tylko zajęcia (gramatyka opisowa języka 

rosyjskiego, ćwiczenia z praktycznej nauki języka rosyjskiego), ale też aktywnie uczestniczyła w 

pracach organizacyjnych, olimpiadach języka rosyjskiego, konkursach i imprezach 
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rusycystycznych. Cieszyła się uznaniem i autorytetem wśród studentów. Po wieloletniej pracy 

odeszła na emeryturę i, jeśli jej zdrowie pozwala, czasem odwiedza nasz Instytut. 

Niewątpliwie zasłużonym dla naszego Instytutu pracownikiem jest mgr Julia Janukowicz. 

Pracowała jako wykładowca i starszy wykładowca. Prowadziła praktyczną naukę języka 

rosyjskiego. Bardzo wymagająca. Zawsze uśmiechnięta, z poczuciem humoru. lubiana przez 

studentów. Z niektórymi z nich do dziś utrzymuje kontakt. Podobnie, jak dr Larysa Tyrolska, 

udzielała się w pracach organizacyjnych Zakładu (egzaminy wstępne, rozmowy kwalifikacyjne i 

in.). Bez niej też nie odbyły się żadne wojewódzkie eliminacje olimpiady języka rosyjskiego. 

Aktualnie już nie pracuje, jednak utrzymuje z nami kontakt, bywa w Instytucie.  

Trudno tu nie wspomnieć o innych pracownikach. Mam na myśli mgr Ninę Zielińską. 

Przepracowała z nami kilka lat. Obecnie jest zatrudniona w Studium Języków Obcych UWM. 

Pracowali z nami: dr Włodzimierz Skukowski – fascynował się SCS-em i gramatyką 

historyczną , mgr Władysław Świacki prowadził praktyczną naukę języka rosyjskiego,  

mgr Irena Jackiewicz ćwiczenia praktyczne, dr Nina Korcz zajęcia z historii literatury rosyjskiej, 

mgr Maria Złota, mgr Wiesława Samko i wiele innych osób (niżej podaję listę). 

Lista osób zatrudnionych w Zakładzie Filologii Rosyjskiej WSP i Instytucie 

Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w latach 1970-2014: 

1. mgr Jolanta Bajena 

2. prof. dr hab. Albert Bartoszewicz 

3. prof. dr hab. Iryna Betko 

4. prof. dr hab. Adam Bezwiński 

5. prof. dr hab. Bazyli Białokozowicz 

6. prof. dr hab. Wiera Biełousowa 

7. mgr Tamara Bołdak-Janowska 

8. dr Iwona Borys 

9. mgr Igor Brewka 

10. mgr Edyta Chełchowska 

11. dr Irena Chowańska 

12. dr Mirosława Czetyrba 

13. mgr Dariusz Dąbrowski 

14. mgr Ryszard Dembiński 

15. mgr Jolanta Dokurno 

16. mgr Mirosław Gmurkowski 

17. mgr Zinaida Griesznych 

18. mgr Izabela Jabłońska 

19. mgr Irena Jackiewicz 

20. prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz 

21. mgr Antoni Janowski 

22. mgr Julia Janukowicz 

23. mgr Grażyna Jasińska 

24. mgr Wanda Jastrzębska 

25. dr Beata Jeglińska 

26. prof. dr hab. Ałła Kamałowa 

27. dr Teresa Kawula 

28. prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz 
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29. mgr Borys Kondziero 

30. dr Jarosława Koniewa 

31. dr Nina Korcz 

32. mgr Irena Korsak-Bałabańska 

33. prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczyńska 

34. mgr Oksana Korinecka 

35. dr Barbara Kozak 

36. mgr Anna Kowaliszyn 

37. dr Jadwiga Łaginowicz 

38. mgr Maria Ławrynowicz 

39. prof. dr hab. Stanisław Łaniec 

40. prof. dr hab. Leontij Mironiuk 

41. dr Joanna Nawacka 

42. dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM 

43. dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM 

44. dr Magdalena Makowska 

45. prof. dr hab. Grzegorz Ojcewicz 

46. mgr Joanna Olechno-Wasiluk 

47. dr hab. Joanna Orzechowska 

48. prof. dr hab. Arnoldas Piroczkinas 

49. dr Paweł Pietnoczka 

50. prof. dr hab. Walenty Piłat 

51. dr Monika Piotrowska 

52. dr hab. Helena Potiechina, prof. UWM 

53. dr Włodzimierz Poczynajło 

54. dr hab. Irena Rudziewicz 

55. mgr Wiesława Samko 

56. dr Izabella Siemianowska 

57. dr Czesław Sim 

58. dr Włodzimierz Skukowski 

59. mgr Anna Starościak-Bartoszewicz 

60. dr Włodzimierz Stochel 

61. dr Jarosław Strycharski 

62. mgr Ewelina Szmyt 

63. mgr Władysław Świacki 

64. dr Larysa Tyrolska 

65. mgr Ewa Wrochna 

66. mgr Marta Wysokińska 

67. dr Magdalena Zaorska 

68. mgr Nina Zielińska 
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69. prof. dr hab. Tadeusz Zienkiewicz 

70. mgr Maria Złota 

71. mgr Tatiana Żylina 

 

Na pół etatu bądź na drugim etacie pracowali: 

1. prof. dr hab. Michał Łesiów 

2. prof. dr hab. Antoni Markunas 

3. dr hab. Andrzej Sitarski 

4. prof. dr hab. Wanda Zmarzer 

Ponadto byli zatrudnieni następujący specjaliści rosyjscy: 

1. doc. Lena Achmietzakijewa 

2. doc. Wiktor Badikow 

3. doc. Natalia Batażok 

4. doc. Antonina Dieriagina 

5. doc. Anatolij Gułak 

6. prof. Serafima Jerszowa 

7. doc. Gita Oksman 

8. doc. Olga Straszkowa 

9. doc. Iraida Ustimienko  

10. doc. Wasilij Uszakow 

Sekretarki Zakładu Filologii Rosyjskiej, Katedry Słowiańszczyzny Wschodniej, Instytutu 

Słowiańszczyzny Wschodniej w latach 1973-2014: 

1. mgr Grażyna Pietruczenik 

2. mgr Barbara Zienowicz 

3. mgr Elżbieta Wilczyńska 

4. mgr Wiesława Samko 

5. mgr Olga Letka-Spychała 

6. mgr Janina Szymańska 

Zakładem Filologii Rosyjskiej WSN, WSP kierowali: doc. Antonina Dieriagina, dr Adam 

Bezwiński, dr Włodzimierz Poczynajło, dr Czesław Sim, dr (dziś prof. dr hab.) Mieczysław 

Jackiewicz,  dr (dziś prof. dr hab.) Walenty Piłat, prof. dr hab. Wanda Zmarzer. Katedrą 

Słowiańszczyzny Wschodniej, a potem Instytutem Słowiańszczyzny Wschodniej – prof. dr hab. 

Albert Bartoszewicz, dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, obecnie zaś dr Barbara Kozak. 

Podsumowując, chcę jeszcze raz podkreślić, że u zarania olsztyńskiej rusycystyki byli: dr 

hab. Irena Rudziewicz, dr Larysa Tyrolska, dr Jadwiga Łaginowicz, mgr Borys Kondziero, mgr 

Julia Janukowicz, prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz, mgr Irena Jackiewicz, mgr Anna 

Starościak, mgr Irena Korsak-Bałabańska, dr Nina Korcz i niżej podpisany. 

 

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat 
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Niniejszy tekst jest przedrukiem z „Wiadomości Uniwersyteckich” nr 11 (183), listopad 2014, s. 24. 
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Niniejszy tekst jest przedrukiem z „Wiadomości Uniwersyteckich” nr 2 (186), luty 2015, s. 8. 

*  *  * 

   
 

WYDARZENIA 

 
Фестиваль Русская музыка на Балтике 

 

 С 11 апреля по 22 июня 2014 года с огромным успехом проводился уже  

V Международный фестиваль искусств Русская музыка на Балтике в разных городах  

и лучших концертных залах Германии, Калининградской области, Латвии, Литвы 

и Польши.  Этот фестиваль проходит с 2006 года раз в два года. Проводятся концерты  

в разных жанрах, появляется музыка симфоническая, хоровая, инструментальная, оперная, 

фольклорная и другая; ставятся спектакли и музыкальные, и драматические  

в исполнении как калининградцев, так и многих мастеров искусства из стран Балтийского 

моря. В отличие от других мероприятий, фестивалей, концертов на этом звучит прежде 

всего музыка российских композиторов. 

 Среди множества различных и разнообразных  концертов 2014 года в Ольштыне 18 

мая состоялся Оперный Евросоюзь при поддержке Генерального Консульства Литовской 
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Республики, Генерального Консульства Республики Польша  

в Калининграде, Канцелярии консульского отделения Посольства в Р. Ф. Как говорится в 

Программе „Оперный Евросоюзь – это совместное (в одном концерте) исполнение 

российскими и зарубежными вокалистами сцен, арий, дуэтов из мировой оперной 

классики. В программе широко представлена и русская опера. Цель проекта – еще раз 

показать, как подлинное искусство объединяет людей”. 

В Ольштын приехал концертный духовой оркестр Калининградской филармонии 

(художественный руководитель – Эдуард Гантовский, дирижеры – Виктор Бобков, Роман 

Иванов) и солисты оперных театров стран Балтики и Калининградской филармонии. 

Духовой оркестр существует около двадцати пяти лет, выступает  

с концертами как в Калининграде и области, так и многих странах мира (Германия, Литва, 

Польша, Франция), исполняя самую разнообразную  музыку (оперную, песенную, 

народную), играя с солистами – инструменталистами, вокалистами, дирижерами из 

разных стран, привлекая к инструментальному искусству широкие слои поклонников 

духовой музыки. 

Фрагменты из опер, арии, оперные сценки русских композиторов исполняли 

замечательные вокалисты, солисты Оперных и Музыкальных театров, Филармонии. Лаура 

Зигмантайте (Литва – сопрано) лауреат многих музыкальных конкурсов, выступает на 

музыкальных сценах разных стран (Германия, Италия, Канада, Польша, Россия) с 

известными дирижерами, поет в Литовском Национальном театре оперы и балета, 

принимает участие в спектаклях Клайпедского музыкального театра. 

Представителем Латвии был Михаил Чульпаев (лирический тенор), еще студент 

Латвийской консерватории, но уже и солист Латвийской национальной оперы. Дариуш 

Петшиковский – это тенор, получивший образование в Музыкальной Академии  

в Быдгощи. Выступает на многих оперных сценах Польши (Быдгощ, Варшава, Гданьск, 

Познань), принимает участие в различных международных оперных фестивалях и 

проектах, участвует в концертах с оркестрами и выдающимися дирижерами. 

Остальные солисты работают в Калининградской филармонии и областном 

Музыкальном театре. Приехали в Ольштын  и выступили с прекрасными ариями из 

известных опер русских композиторов. Анаит Мкртчян (сопрано), Николай Горлов, 

Алексанр Дудницкий, Аркадий Мартиросян (баритоны) и  Сергей Сельдяков (бас). 

 Русская музыка на Балтике – это концерты, которые объединяют всех любителей 

музыкального искусства стран Балтийского региона. Эта музыка, как говорится в 

Программе, „всегда удивляет и дарит незабываемые впечатления от встречи с великим 

искусством, вносит заметный вклад в сохранение традиций российской и мировой 

музыкальной культуры”. 

 

Dr hab. Irena Rudziewicz, prof. UWM 
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*  *  * 
       

Olsztyńskie Spotkania Teatralne 
 

W marcu (21-28) 2015 roku odbyła się kolejna XXIII edycja „ Olsztyńskich Spotkań 

Teatralnych”, stając się ciekawą formą uczczenia Jubileuszu 250-lecia istnienia Teatru 

Publicznego w Polsce. Na scenie olsztyńskiego teatru pojawiły się różnorodne formy teatralne, 

widowiska, recitale z różnych teatrów z wielu miast Polski (Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, 

Warszawa). Należy także zaznaczyć, że w prezentacji zróżnicowanych spektakli wystąpili znani, 

cenieni, lubiani aktorzy. 

Wśród wielu interesujących przedstawień oryginalną pozycję stanowił spektakl  Idiota na 

podstawie słynnej powieści Fiodora Dostojewskiego pod tym samym tytułem w reżyserii Igora 

Gorzkowskiego, który zaprezentował Teatr Soho z Warszawy. W pokazywanej adaptacji  zostały 

przedstawione losy głównych postaci ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli księcia Lwa 

Nikołajewicza Myszkina, którego zagrała Agata Buzek. „Tytułowa postać z powieści 

Dostojewskiego to raczej idea, a nie człowiek z krwi i kości. Dlatego tak trudno znaleźć jej 

ekwiwalent sceniczny. Stąd decyzja obsadowa i rozpisanie powieści Myszkina na aktora i 

tancerza. Ten ostatni zabieg daje możliwość wejścia w dialog Myszkina z samym sobą. Główny 

bohater jest lustrem dla pozostałych postaci” – objaśnia swoje decyzje i wybory reżyser na 

łamach Programu Teatralnego.  

 Tancerza w znakomity sposób zaprezentował Marek Kakareko każdym gestem, ruchem, 

obecnością podkreślając, wyrażając emocje głównego bohatera, pokazując  

i komentując ruchem radość i cierpienie, ból i smutek, śmiech i gorycz przeżyć Myszkina. W 

postać Parfiona Rogożyna w zadziwiający sposób wcielił się Eryk Lubos, ukochaną Myszkina 

Nastazję zagrała Magdalena Czerwińska, a beznadziejnie zakochaną w księciu Agłaję – Joanna 

Osyda. 

 Myszkin zaprezentowany przez Agatę Buzek „to bohater pełen wewnętrznego niepokoju 

i sprzeczności, wrażliwy, delikatny, dziecinny i niezdarny jednocześnie. Piękny  

i śmieszny, naiwny, ale pewny swoich racji, słaby i chorowity, ale pełen metafizycznej siły 

przepełnionej dobrem i szczerością” – podkreślają krytycy i recenzenci teatralni (Agnieszka 

Górnicka). 

 Przy omawianiu spektaklu Idiota krytycy zwracają również uwagę na doskonałą grę 

Agaty Buzek, której wypowiedzi i monologi są pełne prostoty, siły, prawdy, bezpośredniością 

budzą sympatię i podziw, podkreślając, że w życiu „nie da się uciec od doznanych ciosów 

 i upokorzeń” (Tomasz Miłkowski). Na niewielkiej przestrzeni sceny teatralnej rozgrywa się 

dramat czwórki bohaterów. Po śmierci Nastazji wracają do jej najbliższych wspomnienia, 

przywoływane są retrospekcyjne obszary, bohaterowie powracają do przeżyć z przeszłości, do 

zaszłych zdarzeń, do cierpień, udręki, bólu i dramatów życia u jej boku. 

 Wybór do inscenizacji trudnego utworu rosyjskiego klasyka literatury zdeterminował 

formę, obsadę i kształt sceniczny tego bardzo interesującego, intrygującego i oryginalnego 

spektaklu teatralnego, poruszającego zawsze aktualne moralne i duchowe, psychologiczne 

 i filozoficzne  problemy i dylematy , niepokoje i obawy, pytania i wątpliwości istniejące  

w świadomości społecznej  każdej epoki. Znakomici aktorzy niebanalnymi metodami  

w bardzo profesjonalny, ale i prowokacyjny sposób przenieśli wewnętrzne dylematy bohaterów 

z utworu Dostojewskiego na płaszczyznę współczesności, na aktualne przeżycia jednostek 

obecnych czasów. 

Dr hab. Irena Rudziewicz, prof. UWM 
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Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Ukraińskiej w Poznaniu 

26 listopada 2014 roku trzy studentki filologii rosyjskiej: Marta Łozińska (I FR, MU), 

Karolina Mieczkowska (II FR, MU) oraz Agata Zielińska (I, FRA) reprezentowały Instytut 

Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na I 

Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Ukraińskiej, którego organizacji podjął się 

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowania 

naszych reprezentantek podjęła się pani doktor Mirosława Czetyrba-Piszczako oraz pani doktor 

Magdalena Zaorska.  

Finał konkursu miał miejsce w Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 

1, o godzinie piętnastej i rozpoczął się od występu grupy wokalnej. Wśród uczestników 

konkursu byli reprezentanci ośrodków ukrainistycznych w całej Polsce, m. in. Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uczestnicy konkursu występowali w kolejności alfabetycznej. Każdy występ poprzedzała krótka 

charakterystyka danego poety przedstawiona przez prowadzących. Jako pierwsza z naszych 

reprezentantek wystąpiła Marta Łozińska z wierszem Łesi Ukrainki „Rusałka” w języku 

ukraińskim oraz „Artysto geniuszu” Liny Kostenko, następnie Karolina Mieczkowska 

zaprezentowała wiersz „Maty” Liny Kostenko w języku ukraińskim oraz „Contra spem spero” 

Łesi Ukrainki w języku polskim. Jako ostatnia wystąpiła Agata Zielińska z wierszami: „Kryła” 

Liny Kostenko w języku ukraińskim oraz „Chopin” Maksyma Rylskiego w języku polskim. 

Finał konkursu zakończył się sukcesem naszego instytutu, Karolina Mieczkowska zajęła trzecie 

miejsce. Pierwsze miejsce przypadło reprezentantowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

natomiast drugie zajęła reprezentantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

     Studentka II FR MU Karolina Mieczkowska 
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Wiersze autorstwa Karoliny Wiśniewskiej, studentki I FR, w jej własnym przekładzie.  Tłumaczenie pod 

kierunkiem dr Iwony Borys. 
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