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Od Redakcji 

Niniejszy zeszyt „Slawisty” poświęcony jest pamięci Prof. zw. dr. hab. Alberta 

Bartoszewicza. Właśnie minęła dziesiąta rocznica Jego śmierci. Jak ten czas leci!! Był 

człowiekiem nietuzinkowym. 

A kiedy już po moich zabiegach zdecydował się zatrudnić u nas, to, naszej Jednostce  

i wszystkim pracownikom poświęcał jak najwięcej uwagi. To dzięki Niemu (nie wiem czy dziś 

wszyscy pamiętają?) wypromowały się młode wówczas asystentki (a bardzo Mu na tym 

zależało!), aktywnie włączył się we współpracę z Kaliningradem, zdobywając tam nowych 

przyjaciół i oczywiście promując młodych tamtejszych pracowników. To dzięki Niemu powstał 

periodyk naukowy naszego Instytutu – „Acta Polono-Ruthenica” (którym ja dziś kieruję), był też 

gorącym zwolennikiem „Slawisty”. Był znakomitym językoznawcą, slawistą, organizatorem 

naukowych imprez, ale też i zwykłym „normalnym” człowiekiem, chętnie uczestniczył w naszych 

rodzinnych i towarzyskich spotkaniach, niezależnie od tego, czy zapraszał Go profesor, czy 

magister. Poznałem Go w 1968 roku (wtedy był doktorem), potem po wielu latach (kiedy już 

robiłem doktorat w Polskiej Akademii Nauk) spotkałem Go na jakichś korytarzach tej szacownej 

instytucji i odtąd nasza znajomość nabrała intensywności. Wiele mi pomógł, ale też nie było 

taryfy ulgowej. Jak miałem telefon od Niego i jeśli tam czegoś nie zrobiłem, to musiałem się 

wiele „nagimnastykować”, żeby się jakość z tego „wywinąć”. Dbał o tzw. akademickość 

jednostki, w której pracował i nienawidził, kiedy z uczelni wyższej, jak mówił, robiono „szkółkę 

gminną”. Był po prostu PROFESOREM. Wymagał szacunku dla siebie, ale też dbał o to, by 

młody magister czy doktor też uczył się akademickości, by szanował profesora, szanując tym 

samym siebie, bo przecież na uczelni wyższej powinni pracować zdolni, kulturalni, no  

i profesjonalni młodzi ludzie. Takie było jego zdanie. W pełni je podzielałem, ale niestety nie 

zawsze tak jest. Profesorze, bardzo nam Cię brakuje! Wraz z Paniami Magister Starościak-

Bartoszewicz i Profesor Ireną Rudziewicz zapaliliśmy Ci znicze na miejscu Twojego wiecznego 

spoczynku. Nigdy nie odszedłeś z naszej pamięci. 

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat 

dr honoris causa Federalnego Uniwersytetu im. J. Kanta  

w Kaliningradzie  
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WSPOMNIENIA

ПАМЯТИ 

ПРОФЕССОРА АЛЬБЕРТА БАРТОШЕВИЧА (1942 – 2001) 

Отмечая десятую годовщину смерти доктора филологических наук, профессора 

Альберта Бартошевича (02.08.1942 – 28.08.2001), напоминаем изданную сотрудниками  

и друзьями Профессора в 2006 году книгу статей и воспоминаний, посвященную его 

памяти „В кругу проблем языкознания и литературоведения”1. 

Крупный польский ученый-славист, талантливый организатор научной жизни, 

великий знаток восточнославянского языкознания, прекрасный преподаватель  

и руководитель, душевно щедрый и обаятельный человек Альберт Бартошевич был 

профессором Варминско-Мазурского университета. Являлся большим сторонником 

разнообразного развития сотрудничества между Калининградским государственным 

университетом и ольштынским университетом. Совет КГУ высоко оценил вклад 

Профессора в продуктивные формы развития международных контактов между 

университетами и в 1997 году присвоил звание Почетного доктора.  

Книгу посвященную Бартошевичу, открывает короткое „Вступительное слово”,  

в котором Авторы Валенты Пилат и Ян Собчак обращают внимание на значение 

Профессора как ученого, лингвиста, слависта, так и Человека открытого, дружеского, 

умеющего слушать и понимать других, трудолюбивого, смелого и честного. 

Весь собранный в книге материал разделен на три части. В первой – „Языкознание” 

находим восемь статей авторов из Калининграда, Люблина, Ольштына, Ополя, Вроцлава, 

в которых рассмотрены, проанализированы и раскрыты многообразные проблемы 

восточнославянских языков.  

Часть вторая – это „Литературоведение”, где находится шесть текстов польских 

авторов из Белостока и Ольштына, в которых исследованы различные вопросы, 

касающиеся русской и белорусской литературы.  

Третья часть книги – это воспоминания людей, которые знали Профессора 

Бартошевича, встречались с Ним, сотрудничали, вместе работали и переживали 

различные моменты в трудные времена существования Высшей Педагогической Школы  

и развития Варминско-Мазурского университета. Самый большой текст-воспоминание – 

это записки из дневника профессора Яна Собчака, который он систематически ведет  

с 1955 года, а опубликовал из него фрагменты, касающиеся встреч с Бартошевичем  

в октябре – декабре 1993 года.  

В этой части находятся воспоминания и других преподавателей из Ольштына, а также 

знакомых ученых и исследователей из других городов Польши (Gdańsk, Piotrków 

1
W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia poświęcone pamięci Profesora 

Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę Jego śmierci. Red. Naukowa Norbert Kasparek, Adam Koseski, Walenty 

Piłat, Jan Sobczak, Warszawa 2006.
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Trybunalski, Toruń), которые сотрудничали с Профессором в разные годы и периоды их 
жизни. 

Во всех этих воспоминаниях преобладает сожаление, что замечательный Человек  
и Ученый умер слишком рано, что еще многое мог сделать и для сотрудников, и для 
коллег, и для университета, и для науки, что всем нам не хватает его советов, помощи, 
подсказок, бесед и просто с Ним разговоров. 

Заканчивает книгу „Список публикаций Профессора Бартошевича”, составленный  
в хронологическом порядке, с разделением на монографические труды, учебники  
и пособия, словари, научные статьи, тезисы и рецензии, популярно-научные материалы.  

Ирена Рудзевич

*  *  * 

PROF. ZW DR HAB. ALBERT BARTOSZEWICZ,  

CZŁOWIEK JEDNAK NIEZASTĄPIONY 

Żywe jest stereotypowe przekonanie, iż nie ma ludzi niezastąpionych, jednakże okazuje się, 
że doświadczenia są bogatsze niż obiegowe sądy 

W sierpniu bieżącego roku minęło 10 lat od śmierci Profesora Alberta Bartoszewicza, 
naszego wieloletniego wspaniałego Szefa i równie wspaniałego Kolegi. Nie miejsce tutaj, a i nie 
czas, żeby wymieniać, zresztą niejednokrotnie podnoszone, Jego bardzo wybitne i różnorakie 
zasługi. 

Może jednak warto jeszcze raz przypomnieć, ile Mu zawdzięczamy jako człowiekowi; był  
z nami od roku 1992, kiedy to opuścił Uniwersytet Warszawski , aż do końca swoich dni. To 
Profesor stworzył Instytut Rusycystyki w ramach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 
Zalążkiem tej znaczącej jednostki naukowo-dydaktycznej był zaledwie Zakład Języka 
Rosyjskiego. To On stał się animatorem w procesie powstawania Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. 

Jego Autorytet naukowy oraz, powiedziałabym, - charyzma społeczna, stały się podstawą 
coraz to lepszej kondycji Instytutu, który rozwijał się w atmosferze niezmiernie korzystnej. Pan 
Dyrektor stawiał wysokie wymagania zarówno pracownikom, jak i studentom, ale i sam dawał 
przykład, jak można i trzeba wysokim wymaganiom sprostać. Pan Dyrektor dbał nie tylko  
o właściwą kondycję dydaktyczną i naukową swoich kolegów; nieobca była Mu troska  
o zaspokojenie również ich potrzeb życiowych. 

Zatem trudno się dziwić, że bez żalu porzuciłam w roku 1993 Uniwersytet Warszawski, 
wybierając współpracę z Profesorem i Jego gronem. Decydująca była dla mnie zaobserwowana 
atmosfera wzajemnej życzliwości, dająca żywą nadzieję, że jednostkowe dążenie do sukcesu tak 
naturalne i w naszym środowisku, jest zgodne z oczekiwaniami Szefa, człowieka pozbawionego 
jakiejkolwiek zawiści, który nie tylko ceni sobie takie właśnie efekty, ale  
i cieszy się z osiągnięć kolegów. 

Lata szefowania prof. Alberta Bartoszewicz można niewątpliwie określić jako bardzo dobre, 
wszechstronnie pożyteczne, dynamiczne. Pozbawione zresztą jakichkolwiek objawów 
niesprawiedliwości, animozji, nieżyczliwości, ale i przysłowiowego tumiwisizmu. 
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Harmonijnemu rozwojowi naukowemu (doktoraty, habilitacje, profesury) towarzyszył także 

rozwój ilościowy.  

Nad całym porządkiem rzeczy czuwał wybitny i skromny uczony, autentyczny humanista, 

który w codziennych kontaktach interpersonalnych dawał zawsze wyraz troski o wszystkich 

swoich, nie tylko najbliższych, kolegów. 

Trudno jest określić słowami rozmiary naszej wdzięcznej pamięci, ale Profesor żyje  

w dobrych i wdzięcznych wspomnieniach. Tylko tyle, i aż tyle… 

Zatem są ludzie, których zastąpić jest bardzo trudno, a poczucie niepowetowanej straty nie 

umiera. I tak już pewnie zostanie. 

Prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczyńska 

*  *  * 

Wydawać by się mogło, że 10 lat od śmierci człowieka to dużo. 

Powoli zamazuje się jego twarz, sylwetka, powoli zapominamy jego głos, sposób mówienia  

i stosunek do nas. 

Czy jednak w każdym przypadku? Myślę, że nie. Niektórych ludzi nie sposób zapomnieć. 

Profesora Bartoszewicza pamiętam jako człowieka i jako szefa. W jego przypadku tych 

dwóch pojęć nie sposób oddzielić. W swoim szefowaniu był przede wszystkim człowiekiem. 

Interesował się nami, naszym życiem zawodowym i osobistym. 

Umożliwiał rozwój naukowy wszystkim, którzy chcieli się rozwijać, stwarzał możliwość 

kontaktów z najwybitniejszymi rusycystami w Polsce i za granicą. Kilku z nich udało mu się  

zatrudnić w Olsztynie, co zaowocowało przekształceniem Zakładu Filologii Rosyjskiej  

w Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej z językiem białoruskim i ukraińskim. Utworzył również 

kierunek filologia rosyjska z językiem niemieckim i filologia rosyjska z językiem angielskim. 

 Profesor Bartoszewicz oprócz tego, że był świetnym organizatorem, jak byśmy to dziś 

powiedzieli menadżerem, to również bardzo integrował nasze środowisko. 

Na częstych zebraniach Instytutu mieliśmy okazję nie tylko wysłuchać referatów 

pracowników naukowych, ale wspólnie napić się kawy, zjeść ciasto, czy złożyć sobie życzenia 

świąteczne lub imieninowe. Uroczyście obchodziliśmy każdą obronę pracy doktorskiej  

i habilitacyjnej. 

Profesor Bartoszewicz oznaczał się także ogromną empatią w stosunku do swoich 

pracowników, nie lekceważył naszych problemów, a pomagał je rozwiązywać. Pamiętał nawet 

ile mamy dzieci i jak mają na imię. Pytania w rodzaju: „Co u Marty Pani Jolu, jak Maciek?„ 

zdarzały się często i odnosiły się nie tylko do mnie. 

Trudno zatem się dziwić, że minione 10 lat nie zatarło Jego obrazu w mojej pamięci. 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Być może, ale z całą pewnością są tacy, których 

trudno zastąpić i do takich właśnie należał ś.p. profesor Bartoszewicz. 

Jolanta Dokurno 
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*  *  * 

Na zdjęciu Profesor Albert Bartoszewicz wraz z prof. Wandą Zmarzer i prof. Janem 

Sikorą – byłym Rektorem WSP w Olsztynie w czasie plenarnych obrad I 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polsko-wschodniosłowiańskie związki 

literackie, językowe i kulturalne”, która odbyła się w Olsztynku („Perkoz”) w 1985 roku. 

Profesor był jednym z organizatorów i uczestnikiem 8 jeszcze kolejnych konferencji, które 

odbywały się co dwa lata. Brał aktywny i czynny udział w IX Konferencji w czerwcu 2001 

roku, pełen optymizmu, nadziei, planów na przyszłość. Ale – niestety…. Już wszystkie 

następne spotkania slawistów w Olsztynie, aż do czerwca 2011 roku (XIV) odbyły się bez 

Jego aktywnego udziału, ale przy stałej Jego obecności we wspomnieniach, rozmowach, 

myślach, planach… 

� �� �
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PISANO O PROFESORZE 
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*  *  * 

*  *  * 
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UCZONY, HUMANISTA, CZŁOWIEK ZASAD 

W dniu 28 sierpnia 2001 roku olsztyńskie środowisko naukowe opuścił na zawsze przed-

wcześnie zmarły w wieku 59 lat wybitny językoznawca, rusycysta, prof. zw. dr hab. Albert 

Bartoszewicz (1942-2001). 

Jako historyk nie jestem kompetentny, by pisać o Jego naukowym dorobku z zakresu 

językoznawstwa. Chcę przypomnieć tylko w paru luźnych uwagach Jego sylwetkę jako 

człowieka, przypomnieć to, jakie Jego cechy najdłużej zapadną w moją pamięć. Ten wybitny 

slawista, autor wielu książek i interesujących artykułów, był obdarzony dużymi uzdolnieniami 

w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, co potwierdziła w pełni Jego działalność na wielu 

odpowiedzialnych stanowiskach w życiu akademickim, i to nie tylko Olsztyna, ale  

i Warszawy, Poznania czy też Wrocławia. Owszem, lubił władzę, ale traktował ją podobnie 

jak wielu ambitnych ludzi jako sposób spełnienia się, sprawdzenia swej sprawności  

i pożyteczności. Uzyskiwane godności wykorzystywał przede wszystkim dla pożytku innych, 

swego zakładu, instytutu, wydziału, swych przyjaciół. Władza, zajmowana pozycja  

w strukturach akademickich, była dla Niego koniecznym instrumentem skutecznego działania, 

a nie celem samym w sobie, jakim pozostaje, niestety dla wielu. 

Mówiło się, że miał szczęśliwą rękę w forsowaniu w odpowiednich wysokich instancjach  

i komisjach wszelkich wniosków kwalifikacyjnych, które popierał. Wielu dzisiejszych 

profesorów miałoby tu sporo do powiedzenia. Niekiedy bardzo trudno było Go przekonać, 

namówić do jakiegoś kontrowersyjnego przedsięwzięcia, ale jeśli już się zgodził, to na Jego 

zdaniu można było polegać. Stanowiska swego nie zmieniał pod wpływem koniunkturalnych 

układów i chwilowych okoliczności. Dlatego też spotykane przy takich okazjach wyliczanie 

funkcji, książek i honorów, nawet jeśliby było najbardziej skrupulatne, nie oddałoby w naj-

mniejszym stopniu Jego osobowości jako człowieka pełnego humoru, serdeczności, opty-

mistycznie nastrojonego do ludzi i świata, humanisty w najprawdziwszym znaczeniu tego 

słowa, niesłychanie przy tym wrażliwego na sprawy innych, zawsze gotowego służyć im 

pomocą. 

Jak wielu innych Jego przyjaciół i kolegów, pozostawałem przez kilka ostatnich lat 

niezmiennie pod urokiem Jego osobowości. Czuję się zaszczycony faktem, że dane mi było 

zaprzyjaźnić się z Nim, nierzadko rozmawiać, dyskutować, snuć różne plany na przyszłość, 

wzbogacać swój sposób postrzegania łudzi i świata. Poznałem się z Nim bliżej po raz pierwszy 

na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat polsko-wschodnioslowiańskich 

powiązań kulturowych, literackich i językowych, obradującej 7-9 października 1993 roku w 

ośrodku turystyczno-wypoczynkowym „Perkoz" w Mierkach k. Olsztynka. W publikacji 

prezentującej pokłosie tej konferencji ukazał się mój pierwszy artykuł z tematyki dotyczącej 

Mikołaja II, tak że nazwałem Go następnie żartobliwie „ ojcem chrzestnym " mych kolejnych 

prac z zakresu biografii ostatniego cesarza Rosji, swej wdzięczności dałem zresztą wyraz w 

książce „Cesarz Mikołaj II"... Wtedy to stał się również inicjatorem mego bliższego związania 

się z olsztyńskim środowiskiem naukowym i odtąd już zawsze doświadczałem Jego serdecznej 

opieki i życzliwości. Z Jego inicjatywy uczestniczyłem też w ostatniej z Jego udziałem, już  

IX Konferencji Międzynarodowej, jaka odbyła się w końcu czerwca br. w malowniczej Iławie. 

Zadbał tam o prezentacje mojej ostatniej książki „O Rosji nieco inaczej”. Takim był, lubił 

pomagać ludziom, wspierać ich awanse naukowe, sprzyjać promocji ich prac. Interesował się 

zresztą nie tylko sprawami naukowymi, ale i drobiazgami życiowo-materialnymi, zawsze 
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gotowy pomóc, gdy ktoś z Jego otoczenia lub przyjaciół przeżywał jakieś problemy. Z punktu 

widzenia tej ujmującej troskliwości mogę Go porównać tylko jeszcze z jednym ze swoich 

zmarłych wielkich przyjaciół - profesorem Ludwikiem Bazylowem. 

I jeszcze jedna cecha wydaje mi się godna przypomnienia. Albert był człowiekiem zasad. 

To nie konformista. Miał swoje poglądy, przekonania i nie ukrywał ich. To nie znaczy 

oczywiście, iż nie uwzględniał zmieniających się warunków, nie dostosowywał swego postę-

powania do wymogów czasu. W kręgu swych przyjaciół miał zresztą ludzi o różnych prefe-

rencjach politycznych i światopoglądowych. Był tolerancyjny, dostrzegający w ludziach przede 

wszystkim to, co było w nich najistotniejsze. Wymownym potwierdzeniem tej zasadniczości 

Alberta jest dla mnie zresztą sam świecki charakter Jego pogrzebu. Taką wyraził wolę i żywię 

głęboki szacunek dla Jego Najbliższych, iż wolę te uszanowali. To nie zawsze się zdarza. 

Ktoś kiedyś powiedział, iż człowiek nabiera poczucia coraz większej wolności osobistej w 

miarę upływu lat, gdy się starzeje, ale pełną wolność uzyskuje się dopiero w chwili śmierci. 

Znikają wówczas wszelkie przejściowe układy i względy drugorzędne. Człowiek ostaje się 

wówczas takim, jakim był naprawdę. I właśnie takim zapamiętamy Alberta Bartoszewicza: jako 

człowieka zasad, szlachetnego, prawego, wspaniałego Humanistę i Przyjaciela. 

W wydanym fundamentalnym słowniku biograficznym „ Współcześni uczeni polscy" jako 

swoje hobby profesor Bartoszewicz podał spacery po lesie i łąkach, zbieranie grzybów.  

Drogi Albercie, niech Ci będzie dobrze na Ziemi Olsztyńskiej. 

Prof. dr hab. Jan Sobczak

Wspomnienie ukazało się w „Gazecie Wyborczej” z 19 września 2011 r., nr 219. 

� �� �

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА  
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ГРЕШНЫХ 

В Калининградском университете имени Иммануила Канта в очень торжественной 

обстановке был отмечен Юбилей 70-летия Заведующего Кафедрой Зарубежной 

Филологии Профессора доктора филологических наук ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

ГРЕШНЫХ.  

Достойного Юбиляра поздравляли, произносили речи, преподносили подарки 

Проректор, Деканы разных факультетов, Сотрудники Филологического Факультета, 

Преподаватели, Аспиранты, Студенты Кафедры, Коллеги и Друзья. В проведенных 

торжествах участвовали Профессор нашего Института, Почетный Доктор 

Калининградского университета Валенты Пилат, который от своего имени и от имени 

руководителей, преподавателей и студентов нашего Института поздравил Юбиляра, желая 

многих лет жизни, здоровья, жизненного оптимизма, успехов в научной  

и преподавательской деятельности, творческих и педагогических достижений, 

общественных и издательских свершений. 

 В честь Профессора Грешных появилось много различных поздравлений  

и пожеланий. Некоторые из них были напечатаны на страницах калининградского 
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университетского издания „Литературная 

страница”. Можно там найти слова пожеланий в  

стихотворной форме, например, тексты Мала-

щенко, стихи в статье В. Х. Гильманова, 

стихотворное посвящение Р. В. Алимпиевой 

       Могучий дух, таланта торжество, 

          И обаянье Ваше безгранично. 

 Мысль рвется ввысь, отточено логично, 

      В ней Гофмана мерцает волшебство. 

Ваш путь отмечен вехами побед: 

Профессор, доктор, масса публикаций. 

А сколько завершенных диссертаций 

Под руководством Вашим вышло в свет?! 

Свой мир Вы создали, чтоб мыслить и творить. 

            Он стал для Вас надеждой и опорой. 

Здесь Женщина хранитель, без которой  

Немыслима сама возможность  Жить. 

И имя ей великое – Любовь. 

Вокруг нее покой и вдохновенье, 

И чувств, «и дум высокое стремленье», 

И ощущенье утра вновь и вновь.  

  Но что ж Вам пожелать? Желаю Вам добра, 

         Мир Вашим близким, радостных событий, 

      Внезапных удивительных открытий, 

           Всего того, чем наша жизнь жива! 

Некоторые пожелания печатались в форме воспоминаний о личных научных 

контактах с Юбиляром (тексты Л. А. Мальцева, М. Э. Королевой, Г. В. Яновской), в виде 

раздумий о „Свете как форме обращения”, оконченных обращением «К 

глубокоуважаемому Юбиляру, коллеге и руководителю, в этой исторически исходной и 

подлинно жизненно-надежной форме: „Свет Владимир Иванович!”» (А. З. Дмитровский),а 

также в юмористическом жанре „Памятка пользователя”, где дается удивительно четкая  

и подробная характеристика Профессора и его оригинальных форм поведения. 

„Если увидев Вас Шеф охотно отвечает на ваши вопросы о его (Шефа) здоровье,  

о погоде и ведет с вами научно-популярный диалог (скажем, объясняет вам, чем 

биография отличается от библиографии) – спите спокойно, так как раньше следующей 

недели Шеф от вас ничего не ждет”.  

Присоединяемся ко всем поздравлениям, добрым словам и пожеланиям и в честь 

достойного Юбиляра произносим наше традиционное польское  „STO LAT” 

Ирена Рудзевич
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KONFERENCJE NAUKOWE  

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SLAWISTYCZNA 
W INSTYTUCIE SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ  

W dniach 27–28 czerwca 2011 roku odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja 

Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie relacje kulturowe, literackie, językowe (Fakty. 

Stereotypy. Mity)”, zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM  

w Olsztynie. Jak i w poprzednich latach Konferencji przewodniczył Prof. zw. dr hab. Walenty 

Piłat. Konferencja ta organizowana jest co dwa lata, a zatem już 28 lat promuje nie tylko 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ale i Olsztyn. Uczestnikami Konferencji byli slawiści  

z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, 

Bułgarii. Wszystkie wystąpienia uczestników tychże Konferencji były publikowane w różnych 

wydawnictwach uczelnianych, a w ostatnich latach w periodyku „Acta Polono-Ruthenica”. Ta 

prestiżowa impreza naukowa, odnotowywana w cyklu letnich wydarzeń kulturalnych  

i naukowych miasta Olsztyna, zyskała uznanie w europejskim świecie slawistycznym. 

Obecna Konferencja także cieszyła się ogromną popularnością, wzięło w niej udział około 

stu naukowców z Polski i z innych krajów europejskich.  

W ramach Konferencji po raz pierwszy odbyło się posiedzenie „Okrągłego Stołu” na temat: 

„Wartości społeczne w zmieniającej się Europie – w zwierciadle opinii społecznej, mediów 

masowych i języka”. Posiedzenie zostało zorganizowane przez Centrum Badań Europy 

Wschodniej UWM w Olsztynie, dyrektorem którego jest Prodziekan ds. nauki i współpracy 

międzynarodowej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie Profesor dr hab. Aleksander 

Kiklewicz. 

 Temat tegorocznej Konferencji w pełni został zrealizowany. W wielu referatach 

wskazywano, że stereotyp Rosjanina w polskiej świadomości często bywa mylący, podobnie 

zresztą jak stereotyp Polaka w odbiorze rosyjskim. Jak podkreślano w wielu referatach, stereotyp 

Polaka, a zwłaszcza Polki zapoczątkowany przez Aleksandra Puszkina („polskaja krasawica”) 

funkcjonował w świadomości rosyjskiej przez długie lata i często nie miał nic wspólnego  

z realną rzeczywistością. Podobnie jak funkcjonujący w twórczości Adama Mickiewicza 

stereotyp „Moskala”, a potem po Rewolucji Październikowej ukształtowany głównie przez 

czynniki ideologiczne stereotyp „Sowieta”. Oba te stereotypy dziś są mitami, zmieniły się realia 

i jako najbliżsi sąsiedzi, co podkreślano w wielu referatach, powinniśmy dążyć wzajemnie do 

zrozumienia naszych mentalności. Odnosi się to także do Ukraińców i Białorusinów. Temu służą 

między innymi literatura i język, ale nie tylko. Fakty dziś są jakie są; poznanie wzajemne, jak 

podkreślano, na pewno rozbije wiele mitów, co jest ogromnie ważne w polityce i kulturze.  

Irena Chowańska i Joanna Nawacka  

*  *  * 
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Конференция в Кельцах 

В Университете гуманитарных и естественных наук в г. Кельце состоялась 20 – 21 

сентября 2010 года VII Международная научная конференция „Язык, литература  

и культура России в XXI веке – теория и практика”, в которой приняли участие 

докладчики из разных стран и городов Польши. Декан Филологического факультета 

Jadwiga Muszyńska торжественно открыла конференцию, приветствуя представителей 

воеводских и городских властей, группу ученых из Вильнюсского университета, 

работающих в его филиале в Каунасе, с которым Университет в Кельцах тесно  

и плодотворно сотрудничает, участников конференции и слушателей. 

Директор Института русской филологии Kazimierz Luciński после приветственного 

слова представил участников Пленарного заседания, которые прочитали доклады  

о литературе русских эмигрантов (Joanna Mianowska – Bydgoszcz), о развитии языка  

и языковых структур в современном языкознании (Sylwester Józefiak – Kraków)  

и о глоттодидактике, а точнее о заимствованиях в когнитивном аспекте (Luciński). 

После этих выступлений начались секционные заседания. В Секции „Языкознание”  

в течение двух дней прочитано 16 рефератов, которые характеризовались несколькими 

общими чертами, а именно: высоким научным уровнем; оригинально и интересно 

поставленными вопросами и проблемами, касающимися развития современного 

языкознания; профессиональным и четким представлением материалов. Все доклады 

были хорошо приняты, были обширные обсуждения, горячие споры и дискуссии. Авторы 

этих выступлений приехали из разных учебных заведений Польши (Быдгощ, Кельце, 

Краков, Люблин, Островец, Сосновец) и России (Курск, Томск, Челябинск). 

Секция „Глоттодидактики” заседала один день. Прочитано пять докладов, 

посвященных методам преподавания русского языка делового общения, межкультурной 

коммуникации, европейских контактов. После всех докладов проводилась бурная 
дискуссия, во время которой повторялась мысль о необходимости расширения 

дальнейшего обучения и изучения русского языка на разных уровнях в многочисленных 

школах и существующих учебных заведениях. 

Один день работала и Секция „Переводческая”, где обсуждались три проблемы, 

представленные авторами трех рефератов. Интересовал их вопрос и роль заимствований  

в переводческой деятельности; проблемы национального колорита при переводах текстов 

художественной литературы; возможности сохранения цельности образов при переводе 

литературных текстов. 

В самой многочисленной Секции „Литературы”, которая проходила в течение двух 

дней прочитано 18 рефератов из Польши (Быдгощ – 1, Кельце – 5, Люблин – 4, Ольштын 

– 1, Сосновец – 1, Варшава – 2), России (Москва –  1, Санкт-Петербург – 1) и Украины 

(Киев – 1), которые были посвящены разным периодам развития русской литературы. 

Многие выступления касались авторов и текстов, тенденции и жанров классической 

литературы (М. Dąbrowska, J. Grada, О. Н. Гринбаум, J. Nowakowska-Ozdoba,  

B. Trojanowska), периода развития литературных стилей, жанров и разновидностей в XX 

веке (К. Babkiewicz, F. Listwan, I. Rudziewicz, Я. В. Солдаткина, Z. Zborowski). 

Значительное количество докладов относилось к литературе авторов-постмодернистов, 

авторов-эмигрантов, к вопросам развития литературных  линий, школ, стилей к XX –  

н. XXI века (G. Grabińska, M. Grygiel, I. Hubicka, З. Куцая, A. Lenart, K. Lis,  

Т. И. Тверитикова, Л. И. Шевченко). 
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Работа в Секции велась успешно, вызывая всеобщий интерес не только у авторов,  

у всех слушателей, но и, будем верить, у будущих читателей и рецензентов, принося 

удовольствие от интересно и оригинально поставленных вопросов, представленных 

проблем, показанных направлений, проанализированных программ, стилей и поэтик. 

Докладчики занимались творчеством как писателей известных, признанных, знаменитых, 

издавна существующих в литературном процессе (В. Аксенов, А. Бестужев-Марлинский, 

С. Залыгин, Л. Леонов, Вл. Набоков, Б. Пастернак, А. Пушкин, А. Чехов, М. Шолохов), 

так и мало известных современным читателям, актуальных, входящих в литературу  

и пользующихся уже большим успехом (Б. Акунин, Н. Баранская, Н. Евреинов, Б. Зайцев, 

В. Пелевин, Д. Рубина, С. Ферельцт). 

Самые горячие дискуссии, споры, разговоры велись во время кофейных перерывов, 

обеденных часов, встреч в кафе и во время прогулок по очень красивому городу. После 

Заключительно пленарного заседания состоялась пешеходная прогулка по улицам 

Старого города, вдоль которых поставлены скульптуры самых известных представителей 

как западноевропейской, так и польской, и русской культуры. Участники конференции 

познакомились тоже с замечательными архитектурными памятниками, провели осмотр 

прекрасного Итальянского огорода, который находится на Королевской возвышенности 

рядом с Дворцом Краковских Епископов (сейчас Музей) и изумительной красоты 

Кафедральным Собором.  

Как нам кажется, конференция прошла очень успешно, на самом высоком научном 

уровне, а ее организация была безупречной. И будем верить, что скоро, и тоже успешно, 

состоится и следующая. 

Ирена Рудзевич

*  *  * 
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

„LITERATURY SŁOWIAŃSKIE W KONTEKŚCIE ŚWIATOWYM”, 
MIŃSK 6-8 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

W dniach 6-8 października 2011 r. w Mińsku odbyła się X Międzynarodowa Naukowa 

Konferencja „Literatury słowiańskie w kontekście światowym”. Organizatorem konferencji była 

Katedra Literatur Słowiańskich Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu.  

W pierwszym dniu konferencji, w czasie jej uroczystego otwarcia, głos zabrał 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego profesor Iwan Rowda oraz Rektor Białoruskiego 

Państwowego Uniwersytetu profesor Siargiej Abłamejka. Obrady plenarne zainaugurowało 

wystąpienie Wiaczasława Ragojszy, prof. z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu, pt. На 

скрыжаванні славянскіх традыцый: Верш Максіма Багдановіча. Następnie wygłoszono trzy 

referaty. Prof. Tacjana Szamiakina (Mińsk) poruszyła temat krytyki literackiej na przełomie XX 

i XXI wieku (Литературная критика на рубеже столетий: мировоззренческий аспект), dr 

Iryna Pypys (Kijów) omówiła prozę ukraińską w latach 1910 – 1920 (Украіньска проза 10-20 

років XX ст.: естетичний вимір), natomiast prof. Iwan Czarota (Minsk) przedstawił życie  

i twórczość pierwszego białoruskiego naukowca J. Karskiego (Памяці першага  

і найгалоўнешага акадэміка-беларуса Я. Карскага).  
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Po zakończeniu części plenarnej rozpoczęły się obrady w sześciu sekcjach: Droga 
historycznego rozwoju literatury białoruskiej; Tendencje rozwojowe innych literatur 
słowiańskich; Aktualne problemy slawistyki i komparatystyki; Twórczość Maksima 
Bahdanowicza w kontekście światowym i narodowym; Mitologia – folklor – literatura: problemy 
poetyki; Literatura rosyjska w kontekście światowym. Przez dwa dni w owych sekcjach 
wygłoszono wiele ciekawych referatów przez naukowców z białoruskich ośrodków naukowych 
(Mińska, Grodna, Mohylewa, Homla, Witebska) oraz ośrodków zagranicznych (Kijowa, 
Berdiańska, Dniepropietrowska i Olsztyna). Pod koniec drugiego dnia obrad dokonano ogólnego 
podsumowania i oceny konferencji. Wszystkie wygłoszone referaty wzbudziły duże 
zainteresowanie oraz dyskusję. Przewodniczący sekcji niejednokrotnie podkreślali ich wartość 
naukową, wyrażając przy tym radość z obecności nowych naukowców, zarówno krajowych, jak  
i zagranicznych, podejmujących nowe tematy i zagadnienia. Trzeciego dnia uczestnikom 
konferencji zaproponowano wycieczkę objazdową po Mińsku  i jego okolicach, którą 
poprowadziła Świetlana Dworeckaja.   

X Międzynarodowa Naukowa Konferencja to nie tylko obrady, ale także doskonała okazja 
do wymiany doświadczeń naukowych, możliwość kontaktu z językiem i kulturą Białorusinów.  

Wygłoszone referaty złożą się na kolejny pokonferencyjny tom, który organizatorzy planują 
na rok 2012. 

Irena Chowańska  

*  *  * 
Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat wziął udział w dwóch konferencjach międzynarodowych. 

Jedna w Kaliningradzie na temat: „Балтийский образовательный форум” (7 – 8 październik). 
Druga zaś w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, zorganizowanej przez Rosyjską Akademię 
Nauk i Polską Akademię Nauk na temat: „Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe 
uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki”, gdzie prof. 
W. Piłat mówił o współpracy Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej z Wydziałem Filologii  
i Dziennikarstwa Federalnego Uniwersytetu w Kaliningradzie im. I. Kanta. 

� �� �

ROZPRAWA DOKTORSKA 

W dniu 31 maja 2011 roku odbyła się obrona rozpra-
wy doktorskiej mgr Izabelli Siemianowskiej. Temat 
dysertacji: System wartości w prozie Władimira 
Maksimowa. Komisja jednogłośnie zaakceptowała 
pracę doktorską i pozytywnie oceniła jej obronę. 
Rozprawa została napisana pod kierunkiem dr hab. 
Ewy Nikadem-Malinowskiej, prof. UWM. 
Recenzentami pracy byli: prof. zw. dr hab. Walenty 
Piłat (UWM w Olsztynie) i dr hab. Andrzej Ksenicz, 
prof. UZ. Gratulujemy! 
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Z ŻYCIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

В этом году студенты русской филологии нашего университета приняли участие 
в конкурсе "Pусский диктант", организованном сотрудниками Балтийского федерального 
университета имени И. Канта в Калининграде. Конкурс состоялся 18 марта 2011 года, 
лауреатами стали: Наталья Даць, Наталья Висьневска, Наталья Осовска, Моника 
Ольшевска, Анна Венецка и Виктория Коженевска. Лауреаты, кроме книжных наград, 
получили приглашения на однонедельную экскурсию в Калининград. В экскурсии 
принимали участие всего лишь четыре студентки, в том числе и я. 

В самый западный город России мы поехали вместе с преподавательницей нашего 
университета, кандидатом филологических наук Иреной Хованской. Во время пребывания  
в Калининграде мы проживали в уютной гостинице "Вилла Татьяна". Мы все были очень 
довольны хорошими условиями в номерах и тем, что нас не поселили в общежитии.  

В Калининградской области 
мы провели семь незабыва-
емых дней. Мы участвовали 
в научной конференции и в 
торжественном заседании 
совета БФУ, смотрели дос-
топримечательности города. 
Мы познакомились со сту-
дентами польской филоло-
гии, вместе с ними участво-
вали в придуманной студен-
тами БФУ акции "Билио-
найт". Как сказал один из 
журналистов Первого канна-
ла российского телевидения, 
в ту ночь университетская  
библиотека превратилась в 

"настоящее царство хорошего настроения", где каждый мог найти для себя что-то 
интересное и увлекательное, напр., лекции, спектакли, концерты.  

Организаторы нашей экскурсии с самого начала были с нами (они нас встретили, 
поселили в гостинице, показывали нам город и его музеи), они ездили с нами также  
в Светлогорск, прекрасный город-курорт, расположенный на побережье Балтийского 
моря, где мы прекрасно провели время.  

Мне кажется, что экскурсия по Калининградской области была очень интересной  
и познавательной. По-моему, каждый человек, изучающий русский язык, должен хотя бы 
раз побывать в России, чтобы увидеть, как живут, учатся, отдыхают русские, так как это 
может помочь ему понять русскую душу. Ведь невозможно узнать страну только из книг. 
В Калининграде меня удивило то, что трамваи останавливаются посередине улицы, и то, 
что водители не соблюдают правил дорожного движения.  Благодаря этой экскурсии,  
я убедилась в том, что русские очень добрые и общительные люди, и они отличаются от 
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того образа, который создается в настоящее время в польском СМИ. А также я смогла 
попробовать традиционные русские блюда. Больше всего мне понравились блины, 
которые я научилась печь. 

Наталья Висьневска 

*  *  * 

SUKCES W KRAKOWIE 

W maju w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej odbyły się eliminacje do XIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej. Organizatorem konkursu jest Zarząd 
Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Konkurs jest imprezą coroczną. Celem 
jego jest rozbudzenie zainteresowań studentów rusycystyki poezją rosyjską oraz kształtowanie 
umiejętności estetycznego prezentowania tekstów rosyjskich w oryginale.  

W konkursie biorą udział studenci 
filologii rosyjskiej ze wszystkich 
uniwersytetów w Polsce. Jury wybrało  
3 laureatów – Dawida Lompę z II FR, 
Urszulę Zarembo – II FRA oraz Monikę 
Soljanin z I FRA. Cała trójka 
reprezentowała UWM w Krakowie na 
eliminacjach centralnych, które odbyły 
się w dniach 24.06. – 26.06.2011 na 
kameralnej scenie Teatru Ludowego  
w samym centrum Krakowa – na Rynku 
Głównym. Studenci przygotowali po 2 
utwory poetyckie w języku rosyjskim. 
Jury, w skład którego weszli aktorzy 
Teatru Starego w Krakowie oraz 

wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybrało spośród wielu studentów z całej Polski 
trójkę laureatów, zdobywców atrakcyjnych nagród pieniężnych. Z dumą informujemy, iż Dawid 
Lompa zajął II miejsce, kontynuując tym samym wieloletnią już tradycję zajmowania wysokich 
miejsc przez studentów naszego Instytutu w wyżej wymienionym konkursie. 

mgr Edyta Chełchowska 

*  *  * 

Международная школа по фольклористике и культурной антропологии 

Мифологии живые и книжные 

W dniach 29.10.2011 – 06.11.2011 r. w Pieresławlu Zaleskim odbyło się kolejne – jedenaste 
spotkanie młodych naukowców: folklorystów, etnologów, lingwistów, literaturoznawców, 
antropologów – ludzi, których pasją stała się mitologia oraz szeroko pojęta kultura nie tylko 
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rosyjska, ale mongolskа, buriackа, cygańskа, a nawet baskijska. Cykliczne spotkania 
organizowane są przez Centrum Typologii oraz Semiotyki Folkloru działające przy 
Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym.  

Centrum zostało powołane do życia w 2003 roku. Od tego czasu skupia wokół siebie 
wybitnych naukowców z Rosji (Sergey Nekludov, Svietlana Burlak, Aleksandra Arkchipova, 
Władimir Napolskich), Estonii (Jonathan Roper), Niemiec (Florentina Badalanova) oraz Stanów 
Zjednoczonych (Dragan Kujundzic) i Australii (Elena Mihalik). Krąg zainteresowań Centrum 
obejmuje zarówno badania nad tradycyjnym folklorem narodów Centralnej i Północnej Azji, 
regionów Syberii, jak również skupia się na analizie współczesnego folkloru (постфольклор) 
oraz współczesnej mitologii.  

Pracownicy Centrum aktywnie uczestniczą w wyjazdach na kilkudniowe lub 
kilkutygodniowe ekspedycje (np. Mongolia, Buriacja, Chiny, Hiszpania, Obwód Permski) 
mające na celu pogłębienie wiedzy o tradycjach oraz obrzędach charakterystycznych dla danych 
obszarów. Szczególnym osiągnięciem pracowników oraz studentów angażujących się  
w charakterze wolontariuszy jest projekt Międzynarodowej Szkoły Folkloru będącej doskonałą 
okazją do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad antropologią kulturową oraz 
wzajemnym powiązaniem tradycyjnej mitologii i mitologii współczesnej.  

W .tym roku miałam ogromną przyjemność wziąć udział w spotkaniach folklorystów, 
których hasłem przewodnim były Мифологиu живыe и книжныe. Wśród interesujących 
prelekcji oraz konwersatoriów na szczególną uwagę zasługiwały wykłady Aleksandry 
Arkсhipovej Шестипалый (poświęcony funkcjonującemu w świadomości Rosjan przekonaniu 
o tym, iż Stalin był posiadaczem sześciu palców, co było wyznacznikiem jego przynależności do 
świata demonów), Бабочка, укравшая огонь: живой миф в монгольской и тюркской 
традициях, a także Władimira Napolskich Уральские мифологии, Sergeya Nekludova Анализ 
мифологического текста. 

Należy podkreślić również ogromne znaczenie seminariów zadaniowych z zakresu 
semantyki przestrzeni, struktury tekstu oraz historii języka. Zadania te, podobnie jak i zadania 
konkursowe, układane są przez specjalistów (Jurij Bieriozkin, Ilja Itkin, Artiom Kozmin) 
reprezentujących różnorodne dziedziny nauki. Wymagają one od uczestników szkoły nie tylko 
określonej wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, co bardzo często 
przysparza początkującym badaczom wiele trudności. Jednakże nieoceniona pomoc zarówno ze 
strony wykładowców jak również uczestników, których wiedza znajdowała się w bardziej 
„zaawansowanym stadium” nie pozwala na to, by w chwili zwątpienia poddać się bez walki. 

Zaletą Szkoły Folkloru oprócz znakomitej organizacji jest również to, iż zajęcia odbywają 
się z dala od moskiewskiego zgiełku w Pieresławlu Zaleskim (jednym ze średniowiecznych 
miast Złotego Pierścienia Rosji) w zabytkowym Domu Twórczości imienia A. N. Kardowskiego.  

 Дом творчества    

им. Д. Н. Кардовского 

(Переславль-Залесский) 
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Jego dogodne położenie (niedaleko do centrum miasta) sprzyjało licznym pieszym 
wycieczkom organizowanym spontanicznie w przerwie pomiędzy wykładami. Dzięki temu 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bogatą historią miasta oraz zabytkami staroruskiej 
architektury.  

Podsumowując, udział w Szkole Folklorystycznej to dla młodych naukowców doskonała 
szansa na to, by poszerzyć swoje zainteresowania związane z mitologią, etnologią oraz 
antropologią. Dzięki obecności na wykładach i seminariach uczestnicy mogli przyswoić 
interesujące fakty dotyczące np. mongolskiej jurty, czy też przyjrzeć się bliżej metodom oraz 
technikom analizy mitologicznego tekstu.  
 Na łamach czasopisma „Slawista” chciałabym serdecznie podziękować za okazaną 
pomoc komitetowi organizacyjnemu Szkoły, a w szczególności Siergiejowi Niekludovovi 
Aleksandrze Arkhipovej, Julii Lachovej oraz Irinie Shuvalovej. 

Olga Letka-Spychała 

� �� �

       INRORMACJE  

Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2011 roku 
odznaczył Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę prof. Walentego Piłata, prof. Irenę 
Rudziewicz oraz mgr Anną Starościak-Bartoszewicz. 

Prof. Ewa Nikadem-Malinowska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Uroczystości wręczenia odznaczeń odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 

2011 roku, a dekoracji w imieniu Kancelarii Prezydenta dokonał Wojewoda Warmińsko-
Mazurski Marian Podziewski w towarzystwie J. M. Rektora UWM Profesora Józefa 
Górniewicza. 

*  *  * 

20 listopada telewizja polska wyemitowała film p. t. „Leningrad”. Autorem scenariusza  
i reżyserem był Aleksander Burawski. Dlaczego o tym piszę? Otóż dlatego, że w swoim czasie 
przyjaźniłem się z nim (był dramaturgiem), pisałem o jego sztukach (zob. Współczesna 
dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte, Olsztyn 1995, s. 7, 13, 100-102), byłem w jego domu 
(Moskwa, ulica Gorkiego, dziś Twerska), spotykałem się z nim w domu znanego Michaiła 
Szatrowa (дом на Набережной). Pani Magister A. Starościak przeprowadziła z nim wywiad dla 
czasopisma „Kierunki”. Zawsze, kiedy byliśmy w Moskwie (ja i Pani Magister Starościak), to 
Sasza zawsze miał dla nas czas. Pamiętam taką anegdotę. Kiedy kolejny raz przyjechałem do 
Moskwy, oczywiście zadzwoniłem do Saszy, a on mi powiedział, że chętnie się ze mną spotka, 
ale przedtem musi przywieść żonę ze szpitala. Z córką Michaiła Szatrowa (wybitny dramaturg) 
dość długo czekaliśmy na ten powrót Saszy ze szpitala, a kiedy już wrócił i opowiadał nam  



Slawista nr 28 – czerwiec – grudzień 2011 21

o różnych radzieckich absurdach wygłosił takie zdanie: „Вот такой наш Советский Союз, где 
так вольно дышит человек”. I to był komentarz tych radzieckich absurdów. 
 Wracając do filmu „Leningrad”. Znakomicie zrobiony, znakomicie zagrany przez 
rosyjskich i anglojęzycznych aktorów (współprodukcja angielsko-rosyjska). Ten film trudny (bo 
blokada Leningradu, niektóre sceny drastyczne), ale Sasza zrobił film o głęboko 
humanistycznych treściach i, co najważniejsze, okazał się znakomitym reżyserem. 

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat 

� �� �

WARTO PRZECZYTAĆ

ЖУРНАЛ ИЗ НОВОСИБИРСКА 

„Сибирский Филологический Журнал” – это журнал сибирских ученых  
и исследователей, издаваемый с 2011 года в Новосибирске, а в его редакции принимают 
участие преподаватели из Сибирского отделения Российской Академии Наук, из разных 
вузов в Алтае, Иркутске, Кемерове, Новосибирске и Томске. Находятся в нем три раздела: 
„Литературоведение”, „Языкознание” и „Рецензии”, в которых помещены очень 
разнообразные материалы, статьи и тексты. 

 Во втором номере журнала находим пятнадцать литературоведческих статей, 
шестнадцать работ по проблемам языкознания и одну рецензию Л. Г. Панина из 
Новосибирска монографии Т. А. Исаченко, „Переводная московская книжность. 
Митрополичий и патриарший скрипторий XV – XII вв.”. 

В литературоведческой части журнала напечатаны тексты как по литературе XIX века, 
так и по творчеству современных писателей; статьи о влиянии традиций разных литератур 
на творчество авторов иных наций; рассуждения о лирическом герое в поэзии 
современных авторов; анализ драматических отрывков Л. Леонова и автобиографии  
В. Шукшина. 

Стоит обратить внимание, как нам кажется, на статью С. А. Ташлыкова (Иркутск), 
который проанализировал прозу А. Куприна 1900-х годов с точки зрения осмысления 
писателем категории пространства и героя, а также на текст Т. Л. Рыбальченко (Томск)  
о семантике молчания в лирике И. Бродского. Автор подчеркивает, что „самое 
характерное для Бродского проявление молчания – это не отказ от слова, отказ от звука, 
от крика, от речи, обращенной к миру, не распространяется на письменное высказывание, 
на безмолвный текст... Бродский, считает Рыбальченко, воспроизводит преимущественно 
две ситуации молчания: экзистенциальное молчание субъекта как осознанный отказ от 
диалога с миром при интенции к реальности и тайне бытия, – и онтологическое молчание, 
результат открытия Ничто, молчания бытия” (с. 87). 

Интересно, считаем, представлено ролевое начало и проблема лирического героя  
в стихах Вл. Высоцкого в статье Е. В. Климаковой (Новосибирск), которая утверждает, 
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что «множество ипостасей лирического героя Высоцкого сводимы к общему знаменателю 
– это человек периферии, герой – „волк”. При этом наиболее концентрированным 
выражением данного варианта героя знаменитая „Охота на волков”» (с. 75). 

В части „Языкознание” стоит, по нашему мнению, обратить внимание на статью  
М. Д. Коваленко (Новосибирск) о разнообразных рекомендациях профессора  
А. А. Некрасова к переводу древнегреческих форм будущего времени в его заметках  
о переводе Нового Завета на русский язык; на текст В. Н. Карпухиной (Барнаул)  
о лингвоаксиологическом аспекте переводов детской художественной литературы; на 
работу Н. Г. Петровой (Новосибирск), в которой рассмотрены как общие закономерности 
организации познавательной деятельности читателей в поэтических текстах без заглавий 
К. Бальмонта и В. Брюсова, так и их индивидуальные особенности. 

  Как нам кажется, новый журнал должен привлечь внимание читателей своим 
разнообразием и широким анализом различных явлений в литературе и в развитии 
русского языка. Представлены в нем материалы направлены не только к преподавателям, 
ученым, исследователям, но и к студентам-филологам.  

Ирена Рудзевич

*  *  * 

W 2010 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało 
wydane nowe czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski”2. Była to realizacja idei 
zrodzonej w 2007 roku po powołaniu Centrum Badań Europy Wschodniej na Uniwersytecie  
w Olsztynie „w celu integracji działań środowiska naukowego w dziedzinie kulturowych, 
politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej” (s. 7). 

Czasopismo składa się z kilku tematycznych działów. W części I „Historia” (s. 11–103) 
znajduje się sześć tekstów o zróżnicowanej tematyce i problematyce historycznej. Dwa artykuły 
dotyczą historycznego rozwoju Bułgarii i mówią o problemach wsi i chłopstwa bułgarskiego  
(A. Malinowski, s. 79–88) oraz o walkach tego narodu o niepodległość w XIX wieku  
(J. Rubacha, s. 89–103). 

J. Sobczak (s. 11–28) omawia politykę wschodnią, stosunki z Rosją i przedstawia stan badań 
nad tymi problemami; M. Melnyk (s. 29–46) prezentuje ideę katolicko-prawosławnej unii Polski 
z Litwą; K. Sacewicz (s. 47–62) pokazuje tematy związane z ZSRR pojawiające się w polskiej 
prasie podziemnej w latach 1939 – 1945. К. Jackowska (s. 63–77) na przykładzie dziejów 
rodziny Melanii Herman omawia nową metodę badawczą „oval history” stosowaną w studiach 
zbiorowych z wykorzystaniem materiałów, danych, dokumentów i relacji rodzin oraz zbiorów 
rodzinnych i podkreśla, że „technika ta wydaje się przydatna w badaniach obszarów, dla których 
nie zachowały się inne źródła historyczne, a także w badaniach nad pamięcią indywidualną  
i społeczną oraz zachodzących między nimi relacji” (s. 76–77). 

W części II „Stosunki międzynarodowe” (s. 107–177) w czterech artykułach zostały 
omówione stosunki rosyjsko-czeczeńskie (E. Januszewska, s. 127–139); gospodarcze  
i geopolityczne elementy współpracy między Polską a Ukrainą (A. Oleksiuk, s. 141–161); rolę  
i znaczenie Korpusu Czechosłowackiego w wojnie domowej we wschodniej Rosji i na Syberii 

2 „Przegląd Wschodnioeuropejski”, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010, nr 1, 551s. 



Slawista nr 28 – czerwiec – grudzień 2011 23

(D. Radziwiłłowicz, s. 107–126) oraz współpracę Rosję i Chin w latach 2006–2007 (P. Letko,  
s. 163–177), która jest kontynuowana „na rzecz wzajemnego zbliżenia i rozwoju partnerstwa 
rosyjsko-chińskiego” (s. 176). 

W części „Ekonomika” (s. 181–221) Ал. Никулин (s. 181–201) na przykładzie planów 
Rosji i Ameryki z lat 1920 – 1930 przedstawił znaczenie, wyniki, zamierzenia, powstające 
projekty „аграрной идеи... – преобразование села по образцу крупных индустриальных 
предприятий города” (s. 181), a A. Oleksiuk (s. 201–221) omówił makroekonomiczne skutki 
rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 

W części „Public Relations” (s. 225–310) w czterech artykułach zostały pokazane sprawy 
duchowe i specyfika życia monastycznego w krajach Europy Wschodniej (A. Mirowicz, s. 225–
241); zaprezentowane formy działań społecznych i kulturalnych, gospodarczych i sportowych 
Polaków w odrodzonej Republice Litewskiej (K. Sidorkiewicz, s. 243–265); dzieje ludności 
Warmii i Mazur po 1945 roku, wielokulturowe ich dziedzictwo oraz tematyka i literatura 
przedmiotu o tym regionie (M. Bieniek, s. 267–296), a także osobowości nauki i kultury 
polskiego pochodzenia działające w Syberii Zachodniej w XIX – pocz. XX wieku  
(В. Скубневский, s. 297–310), których nazwiska są przytoczone z podaniem danych 
biograficznych. 

W części V „Kultura i literatura” (s. 313–401) zamieszczone teksty w różnych wersjach 
językowych. Recepcję i oddziaływanie twórczości Hermanna Hesse w ZSRR i Rosji omówił  
w tekście pisanym po niemiecku A. Kotis (s. 361–381); tradycję śródziemnomorską i jej 
oddziaływanie na wschodnioeuropejską na przykładzie twórczości Kazimierza Przerwy-
Tetmajera opisał G. Igliński (s. 351–360), zwracając szczególną uwagę na temat odrodzenia 
przyrody; charakterystyczne cechy polskiego i rosyjskiego stylu naukowego zarysowała К. 
Прокопчук (s. 331–349), wykorzystując „предложенные Гaльтунгом характеристики 
четырех интеллектуальных стилей” (s. 333). 

Wykorzystując materiały Internetu Ю. Чернявская (s. 313–329) przedstawiła „Модель 
этоса современного Белоруса”, którą, jak uważa, „можно определить как 
гетеростатический – в противовес традиционному гомеостатическому” (s. 316).  
Х. Вадас-Возьны, В. Сенкевич (s. 383–401) zamieścili tekst „Герменевтика  
и межкультурная коммуникация (польско-восточнославянские параллели)”, w którym 
udowodniają, że „перевод текста должен рассматриваться как процесс межкультурной 
трансляции, главным и составляющими которого являются категории – информация, 
смысл, понимание, эквивалентность” (s. 401). 

W części „Język” (s. 405–508) zamieszczono pięć artykułów w języku rosyjskim.  
Н. Алефиренко rozpatrzył „Языковые стереотипы русского этнокультурного пространства” 
(s. 405–424) podkreślając, że „этноязыковoе сознаниe как бы интегрирует два типа 
сознаний – концептуальное и языковое” (s. 423). Т. Рамза zwróciła uwagę na „Типы 
спряжения в белорусском языке на фоне русского” (s. 425–446), а В. Сенкевич na 
„архаические и исторические аспекты исследования языка” (s. 477–492) na przykładzie 
często występującym w literaturze rosyjskiej « местоименным выражением „не то”» (s. 477). 

„Коммуникативные партии персонажей и заботы нарратора в семантике 
художественной прозы” (s. 447–475) to tekst dwóch Autorów z Mińska (Н. Мечковская,  
Е. Казанкова), które na podstawie wybranych tekstów z literatury pięknej zwróciły uwagę, że 
„отражение прямой речи персонажей детерминируется преимущественно требованиями 
жанра, художественного направления и индивидуального стиля” (s. 475) и „показывает 
функциональную двойственность общения героев произведения” (s. 474). 
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Występujące błędy i przeoczenia przy tłumaczeniach różnorodnych tekstów przeanalizowała 

Х. Вадас-Возьны (s. 493–508), podkreślając, że „мастерство переводчика заключается в том, 

чтобы найти наиболее удачное в смысловом плане выражение и при этом не погрешить 

против достоверности” (s. 505), a przede wszystkim „сохранить и точно передать смысл, 

выражений на одном языке, средствами другого языка” (s. 507). 

W prezentowanym czasopiśmie znalazły się również „Recenzje. Omówienia” (s. 511–551) 

bardzo różnorodnych książek, prac, wydawnictw, opracowań i leksykonów o zróżnicowanej 

tematyce i problematyce. Wystąpiły tu omówienia książek о języku i kulturze Białorusi (Arnold 

McMillin); o działalności i osobie Piotra Arkadiewicza Stołypina (Zbigniew Anculewicz);  

o rosyjsko-polsko-angielskim leksykonie o ideach w Rosji (Jan Sobczak); o badaniach nad 

dziejami ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Roman Jurkowski); o zbiorze artykułów 

na temat stereotypów i systemów wartości w komunikacji międzynarodowej (Irena Rudziewicz); 

o książce ks. dr. Marka Blazy (Marek Melnyh). 

Jak się wydaje, zebrane w czasopiśmie materiały są bardzo zróżnicowane, interesujące, 

aktualne i odpowiadają wzrastającemu zainteresowaniu „międzykulturowym aspektem 

współczesnych procesów cywilizacyjnych: społecznych, politycznych, ekonomicznych, 

kulturowych, edukacyjnych, komunikacyjnych, językowych” (s. 7). Przedstawione artykuły  

z wielu dziedzin, ich interdyscyplinarny charakter powinny wzbudzić zainteresowanie wśród 

studentów i wykładowców z bardzo wielu kierunków, badaczy i naukowców, prowadzących 

dalsze prace nad poruszanymi zagadnieniami i problemami, szerokich kręgów czytelników, 

skupionych na różnych aspektach rozwoju współczesnego świata.  

Irena Rudziewicz 

� �� �

KĄCIK POEZJI 

СТИХИ АЛЕКСЕЯ ЗАХАРОВИЧА ДМИТРОВСКОГО 

ИЗ СБОРНИКА „СЛАВЯНСКАЯ ЗАСТАВА”  

*  *  * 

У музы на примете                                                            Под небом славянским 

Минуты и века.                                                                  Земля славянина. – 

Я сам за всё в ответе,                                                         Вселенская слава 

Пока вершит рука.                                                             Дубка исполина. 

И сердце для народа,                Могучие корни 

И труд, и стих-мольба,                                                       И кроны покров. 

И русского извода                                                              И музы славянской 

Славянская судьба.                                                             Святой произвол. 
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*  *  * 

РУССКОЕ РОЖДЕСТВО 

Родимая сердцу сторонка,  

В тебе вековечный секрет:  

Рождение в яслях ребенка –  

Явление Бога на свет. 

И каждая женщина знает,  

И ведает каждый отец,  

Как полнится, зреет, играет  

Его родословный венец. 

И благо родного народа,  

И заново каждый рождён  

В семье именинного рода  

И всех разнородных имён. 

И вправду сказать, вы поверьте:  

Над миром зимой журавли.  

Стихами стихи. Но бессмертье  

В соцветье небес и земли! 

*  *  * 

ФРАШКИ 

I 

Зима для работы, для отдыха лето. 

На радость весна, как лицо для портрета. 

И щедрая осень для зрелых семян 

Для русских, поляков, словаков – славян. 

II 

Какие задачи продвинутой музы? 

Пиррихии в слове, в стихе анакрузы. 

Под рейтинги тексты. Крутой гонорар. 

Продажные оды и лёгкий пиар. 

  III 

Ещё ли у музы большая забота - 

Про ТО и про ЭТО разруливать что-то. 
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Кромешная похоть под розовый флёр. 

Стихи-погремушки, хлопушки – в фавор! 

IV 

Славянские музы в союзе-разладе. 

В Москве ли, в Софии, Варшаве, Белграде. 

Но се Мнемозина и отче Зевес –

Вершители вещих славянских словес! 

V 

Заря молодая! Славянское солнце  

На каждое в мире родное оконце.  

И осенью, летом, весною, зимой –  

Славянская дума, славянский настрой. 

VI 

    Славянская муза! Славянский герой! 

*  *  * 

ПОЛЬША В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ ДМИТРОВСКОГО 

Среди калининградских ученых уже многие годы развивающих и поддерживающих 

польско-русские литературные связи находится Алексея Захаровича Дмитровский (г. рож. 

07.09.1927), профессор Калининградского университета им. Иммануила Канта, 

исследователь славянской культуры, видный литературовед, превосходный преподаватель 

и талантливый поэт. Особенного большие заслуги Профессора в контактах и связях между 

Калининградским и Варминско-Мазурским университетами. Являлся он не только 

активным участником Ольштынских Международных Научных Конференций, но  

и автором различных статей и исследований, напечатанных в наших изданиях. Известен 

тоже Дмитровский как замечательный поэт, автор многочисленных сборников, 

стихотворений в различных газетах, журналах и альманахах, является активным членом 

Союза писателей и Союза журналистов России. 

Родился Дмитровский в г. Почеп Брянской области в учительской семье с очень 

продолжительным (с 1890-го года) педагогическим стажем. После окончания двух вузов 

(Литературный и Философский факультеты) работал учителем русского языка  

и литературы в Светлогорске Калининградской области. Защитив кандидатскую 

диссертацию по проблемам философской поэзии, стал заниматься преподавательской и 

научной работой в Калининградской университете, где и работает до нынешнего времени 

в должности профессора. 

Ведущий мотив поэзии Дмитровского – это тема малой и большой Родины, Русь  

и славянство, культура России и ее тесная связь с другими славянскими нациями, 



Slawista nr 28 – czerwiec – grudzień 2011 27

народами, культурами, а также нравственные, гражданские и политические ориентиры, 

помогающие увидеть, понять и постичь эту связь. 

Очень интересно представлены в поэтическом творчестве Дмитровского польские 

мотивы, отголоски, реминисценции, связи, воспоминания, элементы. Появляются они  

в разнообразных формах и способах выражения. Иногда это бывают посвящения 

отдельным польским поэтам, деятелям, ученым, знакомым; встречаются описания какого-

нибудь события, действия, исторического факта, связанного с Польшей; выступают 

поэтические повествования о польских культурных и научных событиях или подробные 

картины и пейзажные зарисовки польской природы, в частности лесов, озер и видов 

Вармии и Мазур; упоминается Ольштын и другие города Польши (Торунь, Жешув, 

Краков, Илава).  

  Рассвет в Илаве 

  Илава. Утро. Небеса... 

  И заалели паруса 

  У яхт Езёрока – озер. 

  И в сердце польский синий взор. 

      Сентябрьский лес. Особняки. 

  И я от Судости реки. 

  Туман редеющий встает. 

  Осока. Лодки. Утки в лёт
3
.  

В сборнике „Славянская застава” нашлись многие стихотворения, которые посвящены 

полякам, ученым-славистам, друзьям и знакомым (с. 32–40). Среди них „Грюнвальд”, 

Профессору Б. Бялокозовичу; „Славянская застава...” Профессору В. Пилату; Профессору 

Т. Шишко; „В Ольштыне”, Светлой памяти Альберта Бартошевича; „Признание”, Пани 

Зосе Толочко; „Надпись в альбоме”, Пани Марии Рутковской; „Торунь”, Пани Катажине 

Павловской. Напечатаны тут тоже строки о Польше („В Польше”, с. 30–31); польской реке 

Висле („Висла и Волга...”, с. 28); польской и русской истории („Речь Посполита, 

Московская Русь!..”, с. 43; „АЗ, БУКИ – начальное братство...”, с. 44; „Друзьям ляхам”,  

с. 46–47; „Надписи”, с. 56–57; „Речевки”, с. 70–71). 

Очень интересное, как кажется, произведение „Месяцеслов”, с употреблением 

польских и русских названий месяцев.  

        Васильев – месяц! Новый год. 

Январь. Он styczeń изначала. 

Чтобы подвигнут был народ, 

Над миром Слово прозвучало. 

Февраль. По-русски бокогрей, – 

Под вечер дома на лежанке.  

Он польский luty. Так скорей 

С утра на лыжи, дети – в санки (с. 81–83) 

3
 А. З. Дмитровский, Славянская застава, Калининград 2009, с. 29. 
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Среди польских отголосков в сборнике стихов „Глалог и наречия”4 находятся цитаты 

из работ польских исследователей русской литературы и культуры Яна Трохимяка, 

Базыли Бялокозовича, а также высказывание 2000 года генерала Войцеха Ярузельского 

„Уроки истории – не соль на раны” (с. 54) 

       B. Białokozowicz, Z polskiej karty  

Lwa Tołstoja, Olsztyn 2000. 

  Взаимной истории karta – страница 

  „Swobodnoje slowo”, заветные лица. 

  И в русской науке теперь полонизм: 

  Стемповский, Толстой, Бодуэн – „толстоизм” (с. 53). 

В этом коротком четырехстишии поэтическое обобщение основных и ведущих тем 

исследовательской и научной деятельности Профессора Базыли Бялокозовича, которого 

Дмитровский часто вспоминает, подчеркивая роль и значение Бялокозовича в анализе 

проблем и достижений славянства, расширения идей единства славянских народов. Более 

подробно о Бялокозовиче пишет Дмитровский в сборнике „Славянские записки”, 

подчеркивая его роль „в исследовании и активном утверждении главного феномена 

славянской культуры, ее внутренней системности, целостности, взаимности и, что 

особенно важно, в исследовании ее польско-русского состава в контексте общих 

внутриславянских литературных и исторических связей”
5
. В этой книжке находятся тоже 

записки, в которых Дмитровский относится к научной, редакционной и издательской 

работе Профессора Валентны Пилата (с. 119–121); говорит об ольштынских научных 

конференциях, более подробно описывая встречи ученых-славистов в Илаве (с. 134–137), 

где познакомился с польским писателем Эдвардом Куровским (с. 124–127).  

В сборнике стихов „Память” находится отнесение поэта к польскому гимну „Jeszcze 

Polska nie zginęła” и к 600-летию Грюнвальдской битвы; упоминается Ольштын  

и люди с городом связанные, а близкие поэту (нп. Анна Старостяк). 

К поездке в Ольштын 

  Так, что еще подскажет муза? 

  Какие новые слова 

  Для Всеславянского Союза, 

  Что только теплится едва...6

Послание А. Андрусевичу, Б. Бялокозовичу, Б. Тейковсому и Профессору Яну 

Собчаку (с. 28–30) находим в сборнике стихов „Задруга”, где также помещено 

произведение, написанное К 110-летию Кароля Сверчевского, генерала Вальтера.  

Глобальный мир! Года лихие. 

  Противоречий переплет... 

  Герой Испании, России 

  И Польши сын и патриот
7
. 

4
 А. З. Дмитровский, Глагол и наречия, Калининград 2009. 

5
 А. З. Дмитровский, Славянские записки, Калининград 2010, с. 113. 

6
 А. З. Дмитровский, Память, Калининград 2010, с. 6, 28, 36–37, 64. 

7
 А. З. Дмитровский, Задруга, Калининград 2008, с. 31. 



Slawista nr 28 – czerwiec – grudzień 2011 29

 Интерес Дмитровского к Польше длится уже многие годы, находя свое выражение  

в его многочисленных научных работах и исследовательских текстах, часть которых 

опубликована тоже в нашем вузовском журнале „Acta Polono-Ruthenica”, а также во 

многих стихотворениях, в которых Поэт говорит о польско-русских и общеславянских 

связях. 

   Польша 

  Задруга славянская – Польша, Россия. 

  Славянского мира совместный мессия. 

  Истории долгой и трудной вражда. 

Пути и дороги – увы! – в никуда.  

Но гимном гудит двуединая лира 

Славянской вселенной, Славянского мира. 

Мицкевич и Пушкин! Поляк и русак! 

И общей судьбы предначертанный знак
8
. 

Ирена Рудзевич 

8
 Там же, с. 68. 
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