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Od Redakcji 

 
 25 numer Slawisty ukazuje się po dłuŜszej przerwie. Nowy rok, przynosi szereg zmian. 

Instytut Neofilologii został podzielony na 3 osobne Instytuty. Nazwa naszego Instytutu powraca 

do swego pięknego brzmienia Instytut  Słowiańszczyzny Wschodniej. 

 Z okazji świąt składamy serdeczne Ŝyczenia: Niech magiczna moc świąt BoŜego Ciała 

przyniesie pokój i radość, a Nowy Rok obdaruje nas pomyślnością i szczęściem. 

Mamy nadzieję, Ŝe w tym roku, dzięki wzajemnej współpracy z Wami – czytelnikami  i 

twórczemu zapałowi, będziemy mieli okazję do częstszych spotkań na łamach Slawisty. 
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KONFERENCJE NAUKOWE 
 

Kolejna Konferencja Naukowa w Instytucie Neofilologii 
Na Wydziale Humanistycznym UW-M w Olsztynie odbyła się w dniach 29-30 czerwca 

2009 r. zorganizowana przez Instytut Neofilologii  XIII Mi ędzynarodowa Konferencja 
Slawistyczna „Dialog Kultur. Z dziejów kontaktów polsko-wschodniosłowiańskich. Język, 
kultura, literatura”.  

W obradach konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele Białorusi (Grodno, Mińsk), Bułgarii 
(Burgas), Polski (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, 
Katowice, Lublin, Olsztyn, Poznań, Słupsk, 
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra), Rosji (Kaługa, 
Moskwa, Sarańsk, Tomsk) i Ukrainy 
(Dniepropietrowsk, Łuck, Odessa, Ostróg), którzy 
przygotowali referaty w języku białoruskim, 
polskim, rosyjskim i ukraińskim o literaturze, 
języku, kulturze i wzajemnych polsko-
wschodniosłowiańskich kontaktach. 

Po posiedzeniu plenarnym obrady odbywały 
się w pięciu tematycznych sekcjach. W sekcji „A” i „B” referaty dotyczyły Ŝycia literackiego  
i twórczości wielu bardziej lub mniej znanych twórców literatury rosyjskiej, ukraińskiej, 
białoruskiej i polskiej oraz wzajemnych powiązań, zaleŜności i wpływów tych literatur  
(L. Tołstoj, F. Dostojewski, M. Szołochow,A. Strug, J. Andrzejewski, M. Cwietajewa,  
G. Herling-Grudziński, J. DruŜnikow, M. Tank, D. Samojłow, W. Otraszenko i in.). 

Referaty w sekcji „E” w przewaŜającej części dotyczyły literatury białoruskiej  
i ukraińskiej. Analizowano w nich twórczość zarówno poetów i prozaików XIX wieku, autorów 
współczesnych oraz pisarzy emigracyjnych. 

Wystąpienia w sekcji „C” i „D” 
dotyczyły problemów języka i językoznawstwa 
zarówno w Polsce jak i u naszych wschodnich 
sąsiadów oraz wszelkich zmian zachodzących w 
tych językach we współczesnym świecie.  

Wygłoszone referaty wzbudzały 
zainteresowanie, powodowały szeroką wymianę 
poglądów, dyskusję, było stawianych wiele 
pytań i padło mnóstwo nowych propozycji  
i rozwiązań. Wśród słuchaczy wygłoszonych 
tekstów byli nie tylko uczestnicy konferencji 
lecz równieŜ pracownicy i studenci Wydziału 
Humanistycznego. Obrady przebiegały w 
bardzo rzeczowej, przyjaznej i pracowitej atmosferze. 

Następna konferencja w Instytucie Neofilologii jest planowana za dwa lata w 2011 roku. 

Irena Rudziewicz 



4 Slawista nr 25 – lipiec 2008 – listopad 2009  

 
 

Konferencja w Warszawie 

Na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 16-17 października 2009 roku przez Katedrę 
Białorutenistyki została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-
białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturowe”. 

 Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Dyrektora Wydziału Lingwistyki Stosowanej 
prof. Wandę Zmarzer odbyło się Posiedzenie Plenarne, gdzie zostały przeczytane cztery referaty 
badaczy z Homla (Іван Штэйнер) i Warszawy (ElŜbieta Smułkowa, Аляксандaр Баршчэўскі, 
Mikołaj Timoszuk). 

 Obrady odbywały się w trzech grupach. W sekcji literaturoznawczej, którą zaszczyt miała 
prowadzić prof. Irena Rudziewicz, odczytano trzynaście tekstów, autorów z Mińska  
(Ірына Бурдзялёва, Мікалай Хмяльніцкі, Павел Навойчык, Зося Тычына), Olsztyna  
(Irena Rudziewicz), Opola (Tomasz Wielg), Warszawy (Мікола Хаўстовіч, Grzegorz Górski, 
Krzysztof Kleszcz, Надзея Панасюк, Аліна Сіроцка, Małgorzata Wojciechowska) i Wrocławia 
(Renata Chrzan). 

 Referenci w bardzo interesujący sposób przedstawili powiązania i związki literatury 
białoruskiej z Polską; przeanalizowali twórczość wybranych prozaików i poetów białoruskich; 
pokazali recepcję polskich pisarzy na terenie Białorusi. Zainteresowanie badaczy było 
skierowane na literackie dokonania Уладзіміра Арлова, Zbigniewa Herberta,  
Uładzimira Karatkiewicza, Janki Kupały, Iwana MieleŜa, Jana Niesłuchowskiego, Maksima 
Tanka, Juliana Tuwima i wielu innych. 

  Referaty były bardzo interesujące, oryginalne z nowymi problemami i tezami i wywołały 
szeroką dyskusję nie tylko w czasie obrad, ale i podczas kawowych przerw i obiadowych 
spotkań. 

RównieŜ wieloosobowa była Sekcja historyczno-kulturoznawcza, gdzie przeczytano  
13 referatów autorów z Białegostoku (2), Gdańska (1), Grodna (1), Lublina (2), Mińska (1)  
i Warszawy (6) w języku polskim i białoruskim. W Sekcji językoznawczej przedstawiono  
8 tekstów, dotyczących róŜnorodnych aspektów białoruskiego i polsko-białoruskiego 
językoznawstwa. Wystąpili tu autorzy z Mińska (3), Прэшаў, Славакія (1) i Warszawy (4). 

Wystąpienia we wszystkich Sekcjach cieszyły się znaczącym zainteresowaniem, czego 
dowodem były stawiane pytania oraz udział w oŜywionej dyskusji uczestników konferencji  
i słuchaczy, wśród których byli studenci filologii białoruskiej. 

Irena Rudziewicz 

*** 
Конференция в Калининграде 

 
17-19 сентября в Российском государственном университете им. Иммануила Канта 

в Калининграде состоялась Международная научная конференция «Модели  
в современной науке: единство и многообразие». Проф. С.С. Ваулина, Председатель 
Организационного Комитета, торжественно открыла конференцию, приветствуя гостей   
и участников. После приветственных выступлений Проректора по научной работе проф. 
Г.И. Федорова и Декана факультета филологии и журналистики доц. Н.Е. Лихиной 
началось пленарное заседание, где было прочитано восемь рефератов ученых из 
Екатеринбурга, Калининграда, Санкт-Петербурга, Смоленска. 
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Среди выступающих был проф. Валенты Пилат из Варминско-Мазурского 
университета, который прочитал доклад «Бинарная оппозиция белого и черного  
в новейшей драматургии (новые модели действительности)», который вызвал 
оживленную дискуссию. 

17 сентября, после обеда, заседания продолжались в шести секциях, где 
прослушано выступления докладчиков из Быдгощи (1), Великого Новгорода (1), 
Вильнюса (1), Волгограда (2), Калининграда (70), Минска (1), Москвы (1), Ольштына (2), 
Санкт-Петербурга (1), которые рассматривали модели в математике, философии, 
психологии, логике, культурологии; говорили о моделировании дидактических процессов; 
представляли выступающие модели и формы моделирования в языке, речи, тексте  
и русской литературе. 

В секции VI прозвучали три доклада польских исследователей. И. Мяновска писала 
о роли смежных полей в моделировании творческой личности Б.К. Зайцева;  
В.В. Белоусова (Ольштын) прочитала реферат «Модели русского авангарда сквозь призму 
постмодернистской иронии»; И. Рудзевич (Ольштын) представила модель мира  
в поэтических и публицистических текстах Наталии Горбаневской. 

18 сентября конференция проходила в Светлогорске , где продолжали работать 
некоторые секции. Модели и моделирование в языке, речи и тексте анализировали 
докладчики из Брянска (2),  Екатеринбурга (3), Гданьска (2), Калининграда (2),  
Минска (2), Саратова (1), Томска (2). Из Ольштына с докладом «Модельный  
тонус русской коммуникации» выступили проф. Л.Ф. Миронюк и проф.  
И. Коженевска-Берчинская, которая представила текст  «Универсальное и 
 индивидуальное в моделировании оценок в публицистическом дискурсе  (на материале 
русского и польского языков)». 

Отдельная секция была посвящена исследованиям модели и моделирования на 
материалах зарубежной литературы, где выступили докладчики из Великого Новгорода 
(2), Калининграда (12), Москвы (2), Нижнего Новгорода (1), относясь между другими   
к творчеству С. Даха, И.В. Гёте, Ч. Диккенса, Ф. Ницше, О. Уайльда, Г. Гёссе,  
Е. Анджеевского, В. Гомбровича. 

После прочтения и обсуждения докладов прошло заключительное пленарное 
заседание, где были подведены итоги, прозвучали отчеты и выступления  руководителей 
секций, представителей и участников конференции.  

В последний день, 19 сентября, были организованы две экскурсии: «Посещение 
Национального парка «Куршская коса» и по городу Светлогорску.  

Конференция, как нам кажется, была очень интересной, плодотворной  
и разнообразной. В ней принимали участие представители многих дисциплин, знакомя  
с разными науками, изображая различные научные формы преподнесения материала. 
Были поставлены многие проблемные и спорные вопросы, высказаны многообразные 
суждения, преподнесены любопытные тезисы и темы для будущих исследований 

И. Рудзевич 

 
� ��  
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PISANO O NAS 
 

„ Наше Cлово” Nr 41, 11 października 2009 r. 
ОЛЬШТИНСЬКА україністика потребує реанімації 
 

Останнього  понеділка вересня відбулося відкриття навчального року на 
Гуманітарному факультеті Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині –  
у складі саме цієї освітньої одиниці знаходиться українська філологія. Цього року ані 
на перший курс українсько-англійської та українсько-польської філології, ані на 
маґістратуру з україністики не набрано відповідної кількості кандидатів.  Не допоміг 
навіть додатковий набір. Через це перших і маґістерських курсів цього року не буде. 
З неофіційних джерел також відомо, що до такої ситуації спричинилася, зокрема,  
й нездорова атмосфера в навчальному закладі. 

Серед запрошених на інавґурацію гостей в ольштинській альмаматер були 
представники Посольства України в  Польщі: радник-посланник професор Мирон Янків та 
ІІІ секретар Ірина Сухович. 

– Ми зацікавлені в тому, щоб мати якомога більше контактів з вищими 
навчальними закладами в Україні і щоб україністика надалі працювала, – запевнив на 
інавґурації ректор університету професор Юзеф Гурневич. – Університет розпочинав 
свою діяльність 1999 р., і на одному з перших засідань університетської ради ми 
здійснили перегляд закордонних договорів. Тоді виявилося, що в нас підписано договори 
з трьома українськими вищими навчальними закладами, але немає жодного студента  
з України. Зараз ми дуже активно співпрацюємо з Україною, на сьогодні вже підписали  
14 договорів. Серед закордонних студентів (126 осіб) найбільша група – саме з України. 
Серед докторантів – четверо з України, отже, ця співпраця є. З іншого боку, всім нам 
болить, що українська філологія занепадає. Нашою турботою є те, щоб ми реанімували цю 
ініціативу наступного року. 

Ректор університету, говорячи про запобіжні заходи, які мають врятувати 
ольштинську україністику, підкреслив, що він двічі розмовляв у цій справі з міністром 
науки і вищої освіти Барбарою Кудрицькою. За словами професора Ю. Гурневича, 
«...міністр дала зрозуміти, що тут мусять бути залучені матеріальні засоби не тільки  
з польської сторони, отже, не можна сягати до кишень польських студентів». Тому 
здобуття засобів на навчання студентів з України в польських університетах, зокрема, на 
україністиці мусить бути нашим пріоритетом на найближчий час.  

Радник-посланник Посольства України в Республіці Польщі М. Янків, 
поговоривши з керівництвом університету, зазначив: „Після довготривалих  
і конструктивних розмов, у тому числі з керівництвом Гуманітарного факультету, ми 
обговорили й теперішній стан спеціальності „україністика”, визначили, які кроки 
необхідно робити, щоб україністика або підготовка спеціалістів з української тематики 
набирали ширшого розмаху. Коли ми обговорювали проблеми реанімації, – адже цього 
року практично нема набору, – ми спільно задумувалися, як зміцнити кадровий склад 
україністики. Я думаю, що були конструктивні пропозиції, і ми знайдемо відповідний 
алгоритм для того, щоб виправити цю ситуацію”. 

Степан Мігус    
* * * 
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„Warto!”, nr 2 (25) luty 2009 r. 
W miłości nie ma rzeczy niemoŜliwych 

 
Mieszkanie na ostatnim piętrze wieŜowca na olsztyńskich Nagórkach na pierwszy rzut 

oka wygląda zupełnie przeciętnie. Dopiero fotografie na ścianach zdradzają, Ŝe właściciele mają 
związek z odmienną od polskiej kulturą, religią, odległym krajem. Po jednej stronie zdjęcia 
Mekki i islamskich przedstawicieli duchowych, po drugiej — uśmiechnięci mieszkańcy Afryki 
w tradycyjnych strojach. A takŜe zdjęcia ślubne pięknej blondynki i ciemnoskórego 
przystojniaka. Od chwili, kiedy oficjalnie powiedzieli „tak” w olsztyńskim urzędzie stanu 
cywilnego, minęło siedem lat. 

Z Rosji do Olsztyna 

Moskwa, rok 2000. Wtedy zobaczyli się po raz pierwszy. Bara Ndiaye, zdolny student 
uniwersytetu w Dakarze, przyjechał do Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego pod koniec 
lat 90. na stypendium doktoranckie. Anna była juŜ pracownikiem naukowym Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Odbywała w Moskiewskim 
Instytucie dwumiesięczny staŜ naukowy, przygotowujący ją do habilitacji. Zobaczyli się na 
meczu piłkarskim.  

— Jeszcze długo po tym momencie nic nie wskazywało na to, Ŝe będziemy parą — 
wspomina Anna. — Ale po tym jak poznałam Barę, wracałam do Polski z przekonaniem, Ŝe 
chcę zmienić swoje Ŝycie. Bardzo imponował mi swoją niezwykłą osobowością, wewnętrznym 
spokojem, poukładaniem, niezmienną pogodnością. Chciałam być taka jak on. Po powrocie do 
Polski podjęłam decyzję o rozwodzie. Mój związek od dawna leŜał w gruzach. 

Potem były listy, telefony, kolejne spotkania w Moskwie. Po dwóch latach Anna i Bara 
zdecydowali się wspólnie zamieszkać w Olsztynie. 

— Gdybym nie poznał Ŝony, wróciłbym do Senegalu po zrobieniu doktoratu — zapewnia 
Bara. — Nie chciałem zostać w Europie, tęskniłem za krajem, rodziną. Przekonała mnie, abyśmy 
spróbowali zmierzyć się z trudnościami i naszym związkiem w Polsce. Na szczęście Uniwersytet 
w Olsztynie umoŜliwił mi pracę w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.  

Islam znaczy pokój 

Bara jest muzułmaninem od urodzenia, jak większość Senegalczyków. Europejczykom 
islam niezbyt kojarzy się z Afryką. 

— I słusznie — zapewnia Bara. — W Afryce islam jest rozumiany zupełnie inaczej niŜ 
przyzwyczaiły nas do tego media. Nie mamy nic wspólnego z ekstremizmem, terroryzmem. 
Słowo islam znaczy pokój. Opiera się na modlitwie, wierze i pracy, a nie na zemstach, 
zamachach. Zdarza się, Ŝe w jednej rodzinie senegalskiej są i muzułmanie, i katolicy. I nie 
prowadzą wojen religijnych. Kobiety mają swoje obowiązki, ale równe z męŜczyznami prawa.  

Cztery lata temu Anna wyznała po arabsku wiarę w niewielkim meczecie w Bochonikach 
pod Białymstokiem. 

— To była bardzo świadoma decyzja — zapewnia. — Nie przyjęłam wiary męŜa, ale 
religię, do której sama dojrzałam. Nie byłam wcześniej praktykującą katoliczką, poza tym stale 
czegoś w Ŝyciu szukałam. Jeszcze w Rosji zaczęłam interesować się islamem. Koran po raz 
pierwszy czytałam po rosyjsku. Chciałam poznać męŜa i zrozumieć zasady, jakimi kieruje się w 
Ŝyciu. A takŜe pomóc sobie, uporządkować swoje Ŝycie, uspokoić wnętrze. Patrząc na męŜa, 
wiedziałam, Ŝe zachowując zasady, uzyskam spokój, moje Ŝycie nabierze stałego rytmu. 
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Czułam, Ŝe ta religia moŜe mi pomóc. Chciałam, aby przyjęcie wiary odbyło się przed moim 
pierwszym wyjazdem do Senegalu. 

Mimo Ŝe w naszej kulturze islam brzmi jak wyrok dla kobiety, Anna nie była 
uprzedzona. 

— UwaŜam, Ŝe ludzkie zło nie ma tak naprawdę związku z religią samą w sobie — 
twierdzi. — Zdarza się w takiej samej mierze wśród katolików. Islam jest w tej chwili napiętno-
wany przez media. Ale czy polskie kobiety zawsze są wzorcowo traktowane przez męŜów? 

W kwestii wieloŜeństwa, którą islam dopuszcza, małŜonkowie dogadali się od razu. 

— Nie zaakceptowałabym sytuacji, w której nie byłabym jedyną Ŝoną — mówi Anna. — 
To chyba jedyna rzecz, którą wykluczyliśmy, podejmując decyzję o stworzeniu rodziny. 

Pochwała Ŝycia 

PodróŜ na trasie Polska-Senegal wymaga wielu formalności. Po długich 
przygotowaniach, w 2005 roku małŜonkowie po raz pierwszy wspólnie wybrali się do rodziny 
Bary. Anna, zwana przez męŜa Aishą, musiała zdobyć akceptację kilkudziesięciu jego 
najbliŜszych i krewnych. Senegalskie rodziny są bardzo zŜyte ze sobą. Wspólnie mieszkają, 
razem podejmują decyzje, dzielą się obowiązkami. Decydujący glos ma najstarsza osoba, w tym 
przypadku starsza siostra Bary. 

— Rodzina na szczęście zaakceptowała Aishę — mówi Bara. — ChociaŜ Ŝona długo nie 
mogła przełamać lodów z młodymi dziewczynami z klanu. 

— Postrzegały mnie jako konkurentkę — dodaje Anna. — Bara, który mieszka  
w Europie, jest tam świetną partią, a śluby wśród krewnych są dopuszczalne. 

Anna poznała trochę senegalski język — wolof. I z czasem przekonała rodzinę, Ŝe Bara 
dokonał dobrego wyboru. 

— Czułam się komfortowo wśród Senegalczyków — zapewnia. — Nie wzbudzałam tam 
sensacji, jaką Bara wzbudza często w Polsce. Ludzie mają tam zupełnie inne problemy: jak 
zdobyć wodę, zatroszczyć się o jedzenie dla rodziny. My odkręcamy kran i nie zastanawiamy się 
nad tym, Ŝe na innym kontynencie woda to największy skarb. Afrykańczycy mają więcej 
powodów do radości, bardziej cenią Ŝycie. Są pogodzeni z tym, co niesie im los. 

— U nas nikt nie narzeka — dodaje Bara. — Na pytanie „co słychać?” zawsze 
odpowiadamy „świetnie”. Jedyna rzecz jakiej nie lubię w Polsce to ciągle narzekanie. No  
i temperatury. Ja juŜ się przyzwyczaiłem, ale dla członków mojej rodziny zima tutaj byłaby 
zabójcza. 

śyjemy normalnie 

Państwo Ndiaye myśleli początkowo o wyjeździe z Polski. Wiadomo — nie Ŝyjemy  
w najbardziej tolerancyjnym kraju pod słońcem. 

— Przyzwyczailiśmy się juŜ do ciągłych komentarzy, nieprzychylnych spojrzeń — 
wzdycha Anna. — śyjemy normalnie, ale unikamy raczej nocnych spacerów, bo nieco bardziej 
niŜ inni musimy myśleć o naszym bezpieczeństwie. Ale nie chcielibyśmy uciekać, wyjeŜdŜać 
stąd pod jakąś presją. To musiałaby być świadomy wybór, uzasadniony zawodowo. Bycie 
obywatelami drugiej kategorii nie interesuje nas. Tutaj przynajmniej rozwijamy się naukowo. 

— Jeśli mielibyśmy wyjechać, to chyba tylko do Senegalu — dodaje Bara. — Tam 
łatwiej byłoby mi utrzymać rodzinę, chociaŜby ze względu na bardziej korzystny system 
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podatkowy. Ale ja nie czuję się źle w Polsce. Przyznam, Ŝe 99 procent ludzi, których spotykam 
na swojej drodze, jest Ŝyczliwych dla mnie. Nie daję im powodu, aby traktowali mnie źle. 

Jak wygląda codzienność w domu rodziny Ndiaye? Obok świąt muzułmańskich, 
obchodzą wszystkie święta typowo polskie, z tym, Ŝe bez wymiaru religijnego. Na stole nie ma 
jedynie miejsca dla wieprzowiny i alkoholu. Wrzesień był okresem ramadanu — postu, podczas 
którego nie jada się od wschodu do zachodu słońca, duŜo czasu poświęca się na modlitwę. 

— Nie uczestniczę w obrządku muzułmańskim w pełnym wymiarze, ale na przykład  
w kaŜdy piątek — dniu modlitwy, symbolicznie okrywam głowę chustą — tłumaczy Anna. 

Tworzymy mocną całość 

Anna pochodząca z śyrardowa pod Warszawą, nie miała zbyt mocnych związków ze 
swoją rodziną. Chciała jak najszybciej uciec z rodzinnego miasteczka, stąd wybór studiów  
w Olsztynie. — Nie wspominam mile dzieciństwa — przyznaje. — Rodzice rozeszli się, kiedy 
byłam dzieckiem, ojca praktycznie nie widziałam przez ponad 30 lat. Dzięki namowom Bary 
odnalazłam go. W tej chwili jesteśmy w bardzo bliskich kontaktach. Dzięki męŜowi porządkuję 
swoje Ŝycie, odzyskuję równowagę, wyzbywam się złych emocji. Choć mieliśmy bardzo trudne 
momenty, nigdy nie miałam wątpliwości co do naszych niezwykle silnych uczuć. Nasz związek 
jest wyjątkowy. Nasze dusze nie róŜnią się kolorem, jak nasze ciała. Pewne rzeczy robimy 
telepatycznie, rozumiemy się w pół słowa. Nawet powielamy zakupy w sklepie.   

— Udało nam się przełamać wiele róŜnic, barier — dodaje Bara. — Wspólnie tworzymy 
mocną całość. Mamy ogromny potencjał uczuciowy, intelektualny. MoŜe to dobrze, Ŝe tak wiele 
nas dzieli. Przynajmniej zawsze jest nad czym pracować, rozwijać się, inspirować nawzajem. 
KaŜdego dnia odkrywamy w sobie coś nowego. 

Zanim Bara nauczył się języka polskiego, małŜonkowie rozmawiali po rosyjsku, który on 
poznał juŜ w senegalskim liceum. 

— To język, którym w pełni moŜna wyrazić swoje uczucia, najgłębsze emocje — 
twierdzi Anna. — Ja ljublju tiebia. Czy to nie brzmi pięknie? 

Beata Waś 

*** 
A. Królica, Wokół Iwana Wyrypajewa. Historia kilku nieporozumień, „Scena”, 2008, nr 4. 
(Autorka artykułu powołuje się między innymi na prace prof. W. Piłata). 

 
� ��  
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Z śYCIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  
 

Spotkanie z Anną Czakur 
 

10 września 2009 r. w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego  
w Olsztynie  odbyło się spotkanie z białoruską dziennikarką Anną Czakur. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im.  
W. Kętrzyńskiego pod tytułem Współczesne Ŝycie i byt na Białorusi na przykładzie rejonu 
ostrowieckiego. 

Anna Czakur od lat mieszka w miasteczku Ostrowiec, połoŜonym nad rzeką Łosza  
w obwodzie grodzieńskim. Od roku 1998 pracuje w redakcji gazety „Астравецкая праўда” jako 
dziennikarka i kierownik działu gospodarki rolnej i strony tematycznej „На карце 
Астравеччыны”. Czakur jest autorką ciekawych szkiców historycznych, reportaŜów o ludziach, 
a takŜe wierszy, które zostały opublikowane w zbiorze „Астравецкай зямлі галасы”. W roku 
2005 zajęła pierwsze miejsce w konkursie dziennikarz roku. 

Spotkanie z Anną Czakur rozpoczęło się od omówienia gazety, w której obecnie pracuje. 
Dziennikarka zwróciła uwagę na to, Ŝe „Астравецкая праўдa” w odróŜnieniu od innych 
białoruskich gazet wszystkie artykuły publikuje się w języku narodowym Białorusinów.  

Następnie Czakur opowiadała o historii i kulturze Białorusi, skupiając się szczególnie na 
miasteczku Ostrowiec. Starała się przybliŜyć słuchaczom piękno ziemi ostrowieckiej, jej zabytki, 
kulturę, tradycję oraz próbowała zachęcić do zwiedzania zarówno Ostrowca jak i całej Białorusi. 
NaleŜy zaznaczyć, iŜ w tym czasie toczyły się rozmowy w sprawie sprzyjania wymiany 
turystycznej między Ostrowcem i Lidzbarkiem-Warmińskim, do których zaproszono między 
innymi Annę Czakur. 

Pod koniec spotkania poruszony został temat budowy pierwszej białoruskiej elektrowni 
atomowej powstającej w okolicy Ostrowca. Wspomniano o licznych protestach i wystąpieniach 
organizowanych przez mieszkańców Ostrowca i okolicznych miejscowości oraz ekologów 
nastawionych negatywnie do energetyki nuklearnej. 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego nie po raz pierwszy organizuje 
spotkania z ciekawymi ludźmi zza wschodniej granicy. Zaproszeni goście prezentują ciekawe 
poglądy na temat Ŝycia współczesnego, historii, kultury i tradycji rodzimego kraju. Takie 
spotkania są cennym źródłem wiedzy na temat naszych bliskich sąsiadów, niewątpliwie godnym 
polecania zarówno dla studentów, nauczycieli jak i dla miłośników historii. 

Irena Chowańska 

***  

Wizyta Eugenii Kononenko w Polsce 

Eugenia Kononenko, współczesna pisarka, dobrze znana czytelnikom na Ukrainie, 
zwłaszcza kręgom feministycznym, korzystając z zaproszenia w marcu br. - odwiedziła 
Polskę. W trakcie wizyty gościła m.in w Warszawie, a wcześniej równieŜ w Olsztynie. 
Tutaj - na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego spotkała 
się ze studentami i pracownikami. Spotkanie z pisarką cieszyło się duŜym 
zainteresowaniem. MoŜna było na nim usłyszeć wybrane fragmenty twórczości pisarki w 
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przekładzie na język polski, posłuchać wykładu Kononenko na temat recepcji w kulturze 
masowej „Pieśni lasu” Łesi Ukrainki, a na koniec zadać samej Autorce wszelkie nurtujące 
czytelników pytania. 

Kononenko to postać nietuzinkowa. Absolwentka 
Wydziału Mechaniczno-Matematycznego na Kijowskim 
Państwowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki i 
filologii francuskiej w Kijowskim Instytucie Języków 
Obcych początkowo zajmowała się tłumaczeniem 
literatury francuskiej. Debiutowała jako poetka 
zbiorem: Вальс першого снігу (Walc pierwszego 
śniegu) - 1997. Jej powieść detektywistyczna 
Імітація (Imitacja) - 2001, tłumaczona na róŜne 
jeŜyki, cieszyła się duŜym zainteresowaniem nie tylko 
wśród ukraińskich czytelników. Inne jej powieści, jak 
chociaŜby Зрада. ZRADA madę in Ukraine (Zdrada) - 
2002, czy autobiograficzny zbiór Без мужика (Bez 
faceta) - 2005, równieŜ odbiły się echem w literackim 
świecie. Największą popularność Autorka zyskała sobie 
jednak pisząc tak zwaną krótką prozę. Do kobiecych 

torebek zapewne na długą chwilę trafiły takie zbiory nowel jak: Новели для нецілованих 
дівчат (Nowele dla niecałowanych dziewcząt) - 2006, Повії теж виходять заміж 
(Prostytutki teŜ wychodzą za mąŜ) — 2006. 

Najczęściej bohaterkami jej utworów są kobiety. To im poświęca najwięcej uwagi  
w swoich utworach. Autorka skupia się na pozycji kobiet we współczesnej szarej 
rzeczywistości ukraińskiej. KaŜda bowiem kultura i epoka tworzy własne, często ściśle 
określone, wzorce kobiecości i męskości. Na Ukrainie, z jej immanentną, patriarchalną 
kulturą, z jednej strony, z upodobaniem operuje się wizerunkiem stojącej na piedestale 
kobiety – opiekunki, gloryfikując postaci wybitnych Ukrainek i ich historyczną rolę.  
Z drugiej zaś strony, paradoksalnie, istnieje totalny strach przed kobiecością we 
wszystkich publicznych sferach Ŝycia. Od zawsze jednak kobiecość i męskość były ze 
sobą ściśle powiązane, współzaleŜne i komplementarne. Nawet jeśli - jak twierdzą 
feministki - działo się to kosztem kobiet, których kobiecość w społeczeństwach 
patriarchalnych była tworzona według męskiego wzorca. JednakŜe w ostatnich latach 
wszystko poddane zostało gwałtownemu przewartościowaniu, w tym takŜe wzajemna 
zaleŜność kobiety i męŜczyzny. Tak niewinny i wdzięczny z pozoru temat kobiecości 
przez Autorkę został ukazany z diametralnie innej, zaskakującej perspektywy. 

Na Ukrainie, ale przecieŜ równieŜ i w Polsce, jest wiele kobiet, dla których 
feminizm i pozytywny wizerunek feministki jako kobiety samodzielnej i zorientowanej na 
partnerstwo, mógłby stać się przykładem alternatywnego genderu i identyfikacji 
grupowej, którego w powszechnej świadomości tak bardzo brakuje. W rzeczywistości 
jednak większość kobiet nie ma Ŝadnych szans na zdobycie rzetelnych informacji o ruchu 
kobiecym. Brak jest w gazetach artykułów informujących o tym zjawisku, a modne 
czasopisma starannie omijają „niewygodne” kwestie feministyczne. Dlatego tak ciekawym 
wydaje się ujęcie kwestii kobiecości przez Kononenko. Jej twórczość moŜe być właśnie 
wypełnieniem owej genderowej luki dla czytelniczek, ale równieŜ i czytelników, którzy 
niewątpliwie wiele ciekawego w tych utworach dla siebie znajdą. Bo przecieŜ świat kobiecy 
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tylko wtedy w pełni lśni kobiecym blaskiem, jeśli jest przedstawiony w odniesieniu do świata 
męskiego. 

Kononenko jest jedną z tych pisarek, która porusza narosłe wokół tego świata 
stereotypy i wyobraŜenia. Stawia męŜczyznom coraz większe wymagania, oczekując 
jakiejś znaczącej zmiany. W obecnych czasach męŜczyźni poddawani są coraz cięŜszym 
próbom, a zdaniem pisarki, tym codziennym wymaganiom nie umieją sprostać. Autorka 
podkreśla to w swoich utworach celowo piętnując pewne wady i przywary męskiego świata,  
i chociaŜ pisarka krytykuje ukraińskich męŜczyzn dzieląc ich na kategorie, z których Ŝadna 
nie przedstawia się w pozytywnym świetle, jej sugestie i zauwaŜenia wiele wyjaśniają w 
damsko-męskich relacjach. Na spotkaniach z Autorką to właśnie męska część widowni 
bardzo często czynnie bierze udział w dyskusjach, starając się dociec powodów tak 
negatywnej opinii o płci męskiej. Kononenko jest jednak nieugięta w swoich przekonaniach 
i wyjaśnia, iŜ taki obraz to wynik uprawianej przez nią prozy realistycznej, a nie 
fantastycznej. 

To właśnie wśród tematów damsko-męskich toczyły się spotkania i dyskusje, 
w trakcie pobytu Kononenko w Polsce. Wizyta była okazją dla wielbicieli talentu 
pisarki do zadania czasem niewygodnych i otwartych pytań, na które, co warto zauwaŜyć, 
Autorka odpowiadała z klasą i bez Ŝadnej krępacji. Zainteresowanie twórczością Kononenko 
jest coraz większe. Twórczością pisarki od dawna zajmuje się badaczka literatury 
ukraińskiej prof. Irena Betko. Eugenia Kononenko była równieŜ tematem badań pracy 
magisterskiej absolwentki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Małgorzaty Nogi. 
Ponadto pojawiają się liczne przekłady ksiąŜek autorki na róŜne języki, m.in. rosyjski, 
angielski, niemiecki, francuski, chorwacki, czeski, japoński. W Polsce do niedawna  
z twórczością pisarki moŜna było spotkać się jedynie w oryginale lub uŜywając któregoś  
z wymienionych języków. JednakŜe dzisiaj moŜna odnaleźć juŜ pierwsze tłumaczenia na 
język polski przełoŜone przez absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przekłady 
nowel zamieszczone zostały w piśmie literacko-kulturalnym „Portret”, są to: Колосальний 
сюжет (Świetny temat, tłum. Piotr Antuszewicz), Драні колготи (Podarte rajstopy, tłum. 
Agata Korycka). Поцілунок у сідницю (Całus w pupkę, tłum. Agata Korycka). 

Monika Mazurkiewicz  

*** 
Prawdziwe ukraińskie Andrzejki 

 
Absolwenci filologii ukraińskiej załoŜyli stowarzyszenie – grupę „Swoboda” i 13 grudnia 

w studenckim klubie „Luzak” zorganizowali wieczór wróŜb andrzejkowych. Tradycyjne wróŜby 
i ukraińskie obrzędy okraszone były ukraińską muzyką. Grupa „Swoboda” zadbała nie tylko  
o strawę dla ducha ale takŜe dla ciała i ta równieŜ miała ukraiński charakter. WróŜby były bardzo 
pomyślne, a fusy herbaty przepowiedziały wiele następnych ciekawych inicjatyw zdolnej 
młodzieŜy.   

 
� ��  
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INFORMACJE 
 
 

A jednak szkoda… 
 

 Jak dowiedzieliśmy się w roku akademickim 2009/2010 nie uruchomiono I roku filologii 
ukraińskiej ze względu na brak kandydatów (zgłosiło się sześć, czy dziewięć osób i Pani 
Prorektor, kierując się obowiązującymi przepisami, zdecydowała, Ŝe I roku ukrainistyki nie 
będzie). Oczywiście rozumiem, Ŝe przepisów trzeba przestrzegać, ale ukrainistyka zawsze była i 
jest bardzo wąską specjalizacją i wiadomo, Ŝe nigdy nie będzie nawału chętnych na ten kierunek.  
W czasach minionych np. Uniwersytet Warszawski organizował rekrutację co dwa lata i to 
zdawało egzamin. Utworzenie ukrainistyki na UWM kosztowało wiele wysiłków i zabiegów. 
Jako dyrektor Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej WSP, a potem UWM włoŜyłem wiele 
pracy, by właśnie na Warmii i Mazurach równieŜ ten kierunek zaistniał. Stało się wtedy juŜ 
niemal tradycją, Ŝe jechałem do Liceum Ogólnokształcącego w Górowie Iławeckim, spotykałem 
się z uczniami, organizowałem wykłady (między innymi Profesorów Alberta Bartoszewicza, 
Bazylego Białokozowicza, Leontija Mironiuka, Tadeusza Zienkiewicza i in.) Na te inicjatywy 
zawsze był otwarty ówczesny Pan Dyrektor Liceum – mgr Miron Sycz. Jemu i władzom 
Związku Ukraińców w Polsce bardzo zaleŜało na uruchomieniu filologii ukraińskiej w naszej 
Uczelni. W tych działaniach wspomagał nas Kościół unicki w Olsztynie (teŜ wielokrotnie 
spotykałem się z ks. Moskałykiem). ZaleŜało teŜ na tym ówczesnym władzom rektorskim 
Uczelni. W końcu się udało. Zaczęliśmy zatrudniać kadrę naukową (to teŜ wcale nie było łatwe), 
gromadzić literaturę naukową. Czyniliśmy to tzw. drobnymi krokami. I udało się. Wreszcie 
mogliśmy uruchomić stacjonarne studia. Mieliśmy dwudziestu studentów. Dziś te osoby są juŜ 
magistrami filologii ukraińskiej. Część z nich była moimi magistrantami. Potem staraliśmy się 
uatrakcyjnić te studia z myślą o pracy przyszłych absolwentów, uruchomiliśmy specjalizację 
filologia ukraińsko-polska. Powiększyła się kadra naukowa, chociaŜ wciąŜ było bardzo trudno  
o tzw. pracowników samodzielnych. Zorganizowaliśmy wakacyjne praktyki dla studentów  
w Odessie i Iwano-Frankowsku, nasi studenci wielokrotnie bywali laureatami ogólnopolskich 
konkursów języka ukraińskiego, pisano o nas w prasie ukraińskiej (udzieliłem kilku wywiadów), 
zapraszaliśmy gości z Ukrainy (naukowców, pisarzy), myśleliśmy o uruchomieniu 
samodzielnego Zakładu Filologii Ukraińskiej, a potem moŜe Katedry. No i co? Dziś mamy co 
mamy. Wierzę jednak, iŜ w przyszłym roku akademickim ta sytuacja ulegnie zmianie, ale nad 
tym musimy wszyscy intensywnie popracować. 

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat 

***  
29 maja 2009 w Bibliotece Uniwersyteckiej miały miejsce Wystawa KsiąŜek 

współczesnych rosyjskich wydawnictw humanistycznych oraz uroczystość przekazania ich  
w darze Bibliotece Uniwersyteckiej. Podczas wystawy oprócz prezentacji Domu Rosyjskiej 
Zagranicy w Moskwie odbyła się prezentacja ksiąŜki Borysa Popławskiego „Automatyczne 
wiersze” w tłumaczeniu Grzegorza Ojcewicza. Program zakończył wykład moskiewskiego 
prozaika Aleksieja Warłamowa, który dotyczył losów rosyjskich pisarzy w XX w. 

***  
Ukazał się „Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie”, Olsztyn 2009. Znajdujemy tu biogramy naszych pracowników. 
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Новый калининградский сборник научных трудов 
В Калининграде в 2009 году издан очень интересный сборник научных текстов 

«Оценки и ценности в современном научном познании» под редакцией профессоров  
С.С. Ваулиной и В.И. Грешных. Тексты разделены на три части.  

В первой «Оценки и ценности как объект междисциплинарного научного 
изучения» рассмотрены с позиции междисциплинарного подхода теоретические вопросы, 
которые касаются содержания оценок и ценностей, их роли в жизни человека и общества, 
их анализа, а также связей с другими философскими категориями. Среди восьми докладов 
находится один автора из Москвы, шесть из Калининграда и один из Польши.  
В.И. Грешных представил статью «Роман ХХ века: аксиология формы», пытаясь 
рассмотреть новую форму романа, в которой бы отразился «опыт прошлых столетий  
и эстетический опыт современности» (с.29). И Коженевска-Берчинска   на основе 
лингвопрагматического анализа описала категорию вежливости в польском и русском 
пространстве.  

В восьми докладах второй части авторы из Калининграда категорию ценностей   
и оценок рассматривали на примерах лирики доромантического периода; поэмы  
А.С. Пушкина «Цыганы»; рассказа Ф. Достоевского «Господин Прохарчин»; 
произведений С.Т. Аксакова; сборника стихов «Неопалимая Купина» М. Волошина; 
творчества Ал. Введенского; военной прозы 40-х годов ХХ века А. Платонова и рассказов 
Т. Толстой. С.Г. Исаев из Великого Новгорода представил пространство и время  
в произведениях З.Н. Гиппиус и А.П Чехов как ценностнообразующий фактор;  
И. Мяновска (Быдгощ) обратила внимание на изменения оценок и ценностей в прозе  
Б. Зайцева; И. Рудзевич (Ольштын) проследила систему ценностей в последних 
произведениях С.Залыгина; Г.Л. Нефагина (Гданьск) на примерах из современной русской 
прозы отнеслась к релятивности оценок.  

 В третьей части сборника «Проблемы аксиологии в зарубежной литературе» 
находится семь выступлений авторов их Москвы, Великого Новгорода и Калининграда.  
В большинстве из них авторы категорию ценностей и оценок рассматривали на примерах 
произведений и авторов зарубежной литературы. Они обратились к творчеству Г. Гессе; 
СЛЭШ-произведениям; романам Г. Грина «Сила и слава» и «Путешествия с моей 
тетушкой»; к художественной структуре романов А. Байетт; к рассказу-апокрифу  
Г. Херлинга-Грудзиньского, а также к разным текстам постмодернистских романов. 

 Представленный сборник содержит очень интересные и оригинальные 
материалы по современной русской и зарубежной литературе. Стоит, несомненно, ближе 
познакомиться с этими текстами. 

Ирена Рудзевич 

*** 
Ukazał się „Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie”, Olsztyn 2009. Znajdujemy tu biogramy naszych pracowników. 
 

***  
W mijającym roku Wydział Humanistyczny świętował 40 lat swego istnienia. Główne 

uroczystości odbyły się 26 maja 2009 r. w sali teatralnej w Centrum Nauk Humanistycznych.  
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Памяти Профессора Георгия Краснова 
(1921 – 2008) 

 
Георгий Васильевич Краснов, известный русский литературовед, исследователь 

творчества многих русских писателей и литературного процесса XIX века родился  
2 января 1921 года в Уфе. В 1943 году окончил Педагогический институт в Ташкенте  
и поступил в аспирантуру. Свою первою научную статью «Русские люди в творчестве 
великого писателя. К 35-летию со дня смерти Л.Н. Толстого» опубликовал в Ташкенте  
в газете «Правда Востока» в 1945 году. Этому писателю посвятил свое внимание, научные 
исследования, труды и работы, хотя интересовали Краснова и другие проблемы  
и писатели русской литературы.  

 После службы в армии в 50-е годы Краснов переезжает в Горький (ныне Нижний 
Новгород) и начинает работу в Горьковском государственном университете (ныне 
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского), где организует  
и развивает настоящую исследовательскую деятельность; ведет семинары о творчестве 
автора «Войны и мира»; печатает о нем много работ, статей, разборов, анализов  

и рецензий книг других авторов о Толстом; издает сборники материалов и статей об его 
творчестве в серии «Ученые записки».  

В течение многих лет Краснов постоянно обращался к творчеству других русских 
писателей (особенно к творческим достижениям Н. Некрасова, А. Чехова, В. Короленко); 
исследовал значение и развитие русского реализма, интересовался периодизацией 
критического реализма; вопросами народа и русского народного характера; ролью 
русских революционных демократов в литературе XIX века (Н. Добролюбов,  
Н. Чернышевский) и связями литературного процесса с общественно-политическим 
движениeм (роль журнала «Современник»); занимался развитием реализма в разных 
славянских литературах, например, болгарской и польской.  

Главной темой научных трудов и исследований Профессора остается, несомненно, 
творчество Толстого, которому посвящает большое количество работ, не забывая  
и о статьях научно-популярных, которые печатает на страницах «Горьковской правды», 
например, о годовщинах рождения и смерти русского писателя, об эмиграции его 
произведений, о постановках пьес по его произведениям в горьковских театрах. 

В центре научных интересов Краснова остается Толстой и после переезда  
в 1976 году в город Коломна около Москвы, где начинает работать в Педагогическом 
институте. В своих трудах обращает особое внимание на воздействие русского классика 
на европейскую и русскую литературы; связи Толстого с творчеством и личностью других 
писателей (нр. А. Пушкин, А. Радищев, В. Гюго, Н. Некрасов, А. Чехов); подробно 
анализирует и исследует роман Толстого «Анна Каренина»; создает подробный  
и тщательный комментарий к «Собранию сочинений» Толстого в 22-х томах. 

В последние годы Профессор Краснов все чаще обращался к эпохе русского 
романтизма, особенно к творчеству А. Пушкина. Повлияли на это , должно быть, связи  
и контакты с музеем Пушкина в Болдино, участие в организации конференций  
и издательства «Болдинские чтения», где часто печатал свои анализы как отдельных 
произведений Пушкина, так и всего творчества, статьи о связях Пушкина и А. Мицкевича.  

Профессор Г. Краснов был связан с Польшей и польской русистикой. Бывал  
в нашей стране, читал лекции о русской литературе XIX века (Варшавский университет), 



16 Slawista nr 25 – lipiec 2008 – listopad 2009  

 
 
выступал на конференциях (Варшава, Гданьск, Ольштын, Оструда, Щетин), печатал 
статьи в польских журналах («Slavia Orientalis», «Acta Polono-Ruthenica»). В 1997 году 
был в Ольштыне, принимал участие в Международной научной конференции «Пушкин и 
славянство», посвященной памяти А.С. Пушкина в 160 годовщину его смерти, которую 
открыл своим выступлением «Запад-Восток в художественном сознании А.С. Пушкина»1. 

Студентки V курса провели тогда с Профессором интервью, в котором шел 
разговор о творчестве Пушкина, «Болдинских чтениях» и подготовке к 200-ому юбилею 
поэта2, текст которого, как и статья, был помещен в «Acta Polono-Ruthenica». В этом же 
журнале был перепечатан отзыв Профессора об ольштынской конференции3, где 
прочитано свыше 30 докладов, которые были «посвящены литературным связям, 
пушкинским традициям в славянских литературах»4. Оценка Краснова была помещена  
в Москве5.  

Профессор Г. Краснов умер 14.XII. 2008 года в Коломне, где создал свою 
литературоведческую «школу», похоронен 18.XII. 2008 года в Нижнем Новгороде  
в фамильном склепе (grobowiec rodzinny).  

Умер замечательный ученый, удивительный человек, настоящий друг Польши  
и польской литературы, о котором Профессор Базыли Бялокозович, ученик и друг,  
в статье «Gieorgij Krasnow» 6 написал: 

«Całokształt zaś jego dorobku świadczy bezspornie, Ŝe zajmuje on jedno z poczesnych 
miejsc we współczesnym literaturoznawstwie. Jest badaczem o wysokim autorytecie naukowym, 
posiadającym świadomość i dar widzenia poszczególnych zjawisk w całej ich złoŜoności. Potrafi 
je dobrze osadzić w rosyjskich realiach społeczno-literackich, a szerokie jego horyzonty i wiedza 
teoretyczna pozwalają mu wciąŜ doskonalić warsztat badawczy, co warunkuje ogólny postęp 
metodologiczno-teoretyczny. Stale modernizowany warsztat naukowy i wysoki poziom wiedzy 
teoretycznej, podbudowanej solidnymi badaniami materiałowymi, rzetelność informacji oraz 
przystępny wykład – umoŜliwiają nowe odczytanie wielu konkretnych zjawisk literackich»7. 

Профессору Г. Краснову Б. Бялокозович посвятил свои воспоминания «Мой путь  
к Толстоведению»8, которые печатались на страницах «Slawisty». «Мои увлечения Л.Н. 
Толстым, – пишет Автор, - связаны с лекциями Г.В. Краснова по истории русской 
литературы второй половины XIX и начала ХХ века, сопровождаемыми практическими 
занятиями и семинарами, а также его спецкурсом, посвященным автору «Войны и мира». 
В проводимых Г.В. Красновым занятиях чувствовалась любовь и гордость за вершинные 

                                                 
1 G. Krasnow. Запад-Восток в художественном сознании А.С. Пушкина, «Acta Polono-Ruthenica III», Olsztyn 
1998. с 11-19.  
2 Profesor Gieorgij Krasnow o Puszkinie, «Болдинских чтениях» i zbliŜającym się jubileuszu 200-lecia poety. 
Wywiad przeprowadziły Justyna Cichocha i Ewa Gołębiewska. «Acta Polono-Ruthenica III», Olsztyn 1998, c. 407-
411. 
3 G. Krasnow. К 200-летию Пушкина. «Александр Пушкин и славянство». «Acta Polono-Ruthenica III», 
Olsztyn 1998, c. 412-416. 
4 Там же, с. 412. 
5 Г. Краснов. К 200-летию Пушкина. «Александр Пушкин и славянство». «Автограф» (Москва) 1997, №5 
(15), с. 6.  
6 B. Białokozowicz. Gieorgij Krasnow (W sześćdziesiątą rocznicę urodzin). «Slavia Orientalis» 1981, nr 4, s. 433-
445. 
7 Там же, с. 443. 
8 Б. Бялокозович. Мой путь к Толстоведению. «Slawista» 2003, nr 15, c. 4-10; 2004, nr 16, c. 3-10; nr 17, c. 3-
12; 2005, nr 18, c. 3-11; nr 19, c. 7-15; 2006, nr 20, c. 3-11; nr 21, c.3-9; 2007, nr 22, c. 3-17. 
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достижения русского художественного слова, за новаторскую постановку новых 
общественных, эстетических и философских проблем, за непреходящие художественные 
находки и открытия»9. 

Ирена Рудзевич 

*** 
Olsztyńscy Brasławianie. Działalność. ReportaŜe z podróŜy, 

wspomnienia, Olsztyn, 2007, ss. 251. 
Omawiany tom jest księgą szczególną. Wydano go jako rezultat istnienia w Olsztynie 

Stowarzyszenia Braslawian w Polsce. Co to znaczy Brasławian? Historia tak zdecydowała, Ŝe 
wielu mieszkańców Błękitnych Jezior oraz północnych regionów Białorusi (wtedy Polski, przed 
II wojną światową) po II wojnie światowej zamieszkałą na Warmii i Mazurach. Ale pamięć  
o tamtej „małej ojczyźnie” pozostała nie tylko w świadomości ojców, dzieci, ale takŜe wnuków  
i moŜe nawet prawnuków. Jak pisze Maria Hanaszek, „pierwsze spotkanie Brasławian odbyło się 
28 maja 1994 r. w Kortowie, na które przybył nasz niezapomniany Profesor – polonista  
z gimnazjum brasławskiego, niestety – obecnie juŜ nieŜyjący, Józef Bujnowski z małŜonką, 
panią Marią Bujnowską. Mówiło się o Nim i mówi dotychczas, Ŝe był to śołnierz, Poeta, 
Nauczyciel – w kaŜdym zawodzie doskonały”. (s. 5) To pierwsze spotkanie zaktywizowało 
mieszkańców naszego regionu stamtąd pochodzących i tam urodzonych, bądź mających tam tzw. 
Korzenie do konstruktywnej działalności. I nie chodziło tylko o sentymentalne wycieczki do 
miejsc rodzinnych. Brasławianie bowiem, organizując wyprawy do swoich rodzinnych stron, 
zawsze pamiętali o charytatywnych działaniach, bo przecieŜ te ubogie wsie i miasteczka do dziś 
pozostają pewną peryferią Białorusi. A wiadomo, ze zapomniane i zaniedbane peryferie zawsze 
potrzebują choćby niewielkiego wsparcia materialnego. A rzecz jeszcze waŜniejsza, chodziło im 
o to, by mieszkańcy tamtego regionu (Polacy) dzięki tym wizytom poczuli więź z Macierzą, by 
nie czuli się zapomniani przez swoich rodaków tam właśnie urodzonych. Stąd tak intensywna 
działalność naszych olsztyńskich Brasławian. 

Wracając jednak do omawianej księgi, dokumentującej przeszłość i teraźniejszość tamtej 
krainy, a przede wszystkim ludzkich losów z tą ziemią związanych. Wydana ona została pod 
redakcją Jana Dąbrowskiego, przy aktywnej współpracy Marii Hanaszek, Julii Janukowicz  
i Anny Kwiatkowskiej (rzecz jasna, wszyscy Brasławianie). Poszczególne rozdziały tej księgi to 
„Tęsknota za ziemią przodków”, „WaŜne wydarzenia”, „Sylwetki”, „Walka o wiarę”, 
„Brasławianie na podniebnych frontach II wojny światowej”, „Brasławianie w Armii Krajowej”, 
„PodróŜ na Kresy Wschodnie”, „Wspomnienia” nie tylko odzwierciedlają losy poszczególnych 
ludzi, ale teŜ są waŜnym elementem historii naszego narodu, jakŜe tragicznie doświadczonego w 
trakcie II wojny światowej. Jest to waŜny dokument, którym powinni zainteresować się takŜe 
historycy, bowiem w tych materiałach oprócz tzw. osobistych wspomnień, jest takŜe wiele 
faktów niekoniecznie znanych historykom zajmującym się tym okresem w dziejach Polski.  
A zresztą, historia to takŜe pojedyncze losy jednostek determinowane przez właśnie znamienne 
wydarzenia. Gorąco polecam tę ksiąŜkę do lektury. Jest to jakaś cząstka właśnie naszej historii, 
ale teŜ i powód do refleksji nad skomplikowanym ludzkim losem. 

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat     

                                                 
9 Там же, nr 15, c. 7. 
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* * *  
Serdecznie gratulujemy pof. Zw. dr hab. Walentemu Piłatowi powołania do składu 

Kapituły Medalu Benemerenti Universitati Nostrae. 
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WARTO PRZECZYTA Ć 
 
„Angora” 2009, 12 kwietnia 
Złoto Łemków 
 

Zadziwia Ŝywotność kultury łemkowskiej. Po dramatycznych kolejach losu Akcji 
„Wisła”, która rozsiała tysiące rodzin łemkowskich po Polsce, po barbarzyńskich dewastacjach 
świątyń, kaplic i cmentarzy moŜemy z satysfakcją stwierdzić, iŜ nadal jest co oglądać i jest co 
podziwiać. Autorzy albumu skoncentrowali się na cerkwiach łemkowskich, jakie znaleźć 
moŜemy w Beskidach, ale dało to im asumpt do syntetycznej opowieści o  ludzie, związanym  
z Ŝywiołem polskim od wieków, jego tradycjach, związkach ze wschodem i południem Europy. 

Album, będący fotograficznym be-dekerem po Łemkowszczyźnie, jej duchowości  
i materialnym dziedzictwie, składa się z kilkudziesięciu krótkich artykułów, prezentujących 
wybrane świątynie, opisujące ich dzieje i walory. Oglądamy na nich nie tylko ikonostasy, obrazy 
patronów i świętych, polichromie, krzyŜe i wieŜe, ale takŜe świadectwo nieprzerwanej obecności 
kultury łemkowskiej. 

Najstarszą cerkiew łemkowską znajdziemy w Powroźniku. Tu w 1600 roku przybyli 
rusińscy osadnicy i wznieśli cerkiew. Jak piszą autorzy, „dziś ta pokryta gontem perła 
łemkowskiej architektury sakralnej zachwyca bogatym wyposaŜeniem”. Czytelnik poznaje 
skarby tej świątyni, ogląda polichromie, którymi zamalowane jest wnętrze, szczegółowo 
zapoznaje się, dzięki fachowemu opisowi, z wyobraŜoną w figurach świętych i patronów treścią. 
Ikony często urzekają egzotyczną urodą, kolorami zapisanymi na desce, jednak treść teologiczna 
zawarta w malunku jest nam nieznana. Stąd waga informacji i wynikający z nich klucz do 
rozumienia prawd, zapisanych przez piszącego obraz. PomoŜe w tym umieszczony w publikacji 
słowniczek. 

A zawierzając wyborowi autorów, wkraczamy w świat świątyń, jakie moŜemy znaleźć na 
beskidzkich szlakach. W Andrzejówce, Madejowej, Owczarach, Leszczynach, Świątkowej, 
Kotani i wielu, wielu innych miejscach, w których minione wieki skrzyŜowały losy wielu naro-
dów. To niebywałe przeŜycie ujrzeć wspólne dziedzictwo na pięknych fotogramach. 

Ł. Azik 
Ikony i cerkwie. Tajemnice łemkowskim świątyń. GraŜyna i Zygmunt Malinowscy, ElŜbieta i 
Piotr Marciniszyn. CARTA BLANCA, Warszawa 2009 

 

*  *  * 
„Angora” 2009, 12 marca 
Zakupy u Jelisiejewa 
 

Nie nadszedł jeszcze czas, by na weekend polecieć do Moskwy i zanurzyć się  
w specyficznej atmosferze, pełnej imperialnego snobizmu i słowiańskiej wystawności. Rosyjska 
stolica to dziś najdroŜsze miasto Europy, oferujące najbardziej wyszukane atrakcje. Stare, nowe  
i najnowsze, jednak wizy i zaporowe ceny odsuwają nas od tego, co juŜ mamy w zasięgu, od 
ParyŜa, Berlina, Pragi, Wiednia. 

Wbrew pozorom polska wiedza na temat Rosji i jej 15-milionowej metropolii nie jest 
imponująca. Owszem, kojarzymy panoramę Kremla, pamiętamy z telewizji i kina plac 
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Czerwony, słyszeliśmy o Arbacie... Moskwa poraŜa swą wielkością i pięknem, tkwiącym  
w carskim monumentalizmie, miejskiej przestrzeni, urokliwej architekturze cerkwi  
i arystokratycznych pałaców, kamiennymi nabrzeŜami rzeki Moskwy, a nawet urodą metra. Nie 
wystarczy tu wpaść na dwie, trzy noce, by zanurzyć się w klubowych szaleństwach, albo skupić 
się tylko na ofercie koncertowej. Moskwa wymaga czasu, długich godzin spędzonych w Cafe 
Puszkin, wieczoru w Bolszom, popołudnia w Tretiakowce i spokojnych zakupów w secesyjnych 
delikatesach Jelisiejewa. Centrum miasta pęka od nadmiaru atrakcji kulturalnych i kulinarnych, 
więc trudny wybór staje się nieuchronnością. 

Czy moŜna posmakować Moskwy podczas jednego dnia? Ponoć moŜna, choć to tylko 
kąsek z długiej biesiady. Autor przewodnika, niemiecki dziennikarz mieszkający od 20 lat  
w Moskwie, proponuje długi spacer, rozpoczęty w Kitaj-gorodzie, najstarszej części miasta. 
Potem - muzeum Zimnej Wojny, gdzie zagłębiamy się w podziemia, w których w czasach 
stalinowskich funkcjonowała strategiczna centrala komunikacyjna. Po wyjściu z bunkra, wzlot 
ku gwiazdom. Wizyta w Centrum Szkolenia Astronautów, fascynująca dla kaŜdego. Wreszcie 
rzeczny rejs z przystani koło monasteru Nowospasskiego i moŜliwość podziwiania rozległej 
panoramy miasta. A kolacja? „Alchi-mik” na Pokrowce zaspokoi kaŜdego daniami kuchni 
rosyjskiej, zaś najwytrwalsi trafią do jednego z dziesiątków klubów, w których przeszłość 
znalazła harmonię z najnowszymi światowymi trendami. 

Ł. Azik 
Moskwa. Gizbert Mrozek. Seria: MARCO POLO. Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała, str. 144 

 

    
 

Warto przeczytać: 
 

1. Roma Sendyka, Nowoczesny esej. Studium świadomości gatunku, Kraków 2006. 

2. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, pod red. M. Markowskiego  
i R. Nycza, Kraków 2006. 

3. Anna Krajewska, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań 2005. 

4. Ryszard Mandtke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008. 

5. Orlando Figes, Taniec Nataszy, Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2009. 

6. Соломон Волков, История русской культуры ХХ века. От Льва Толстого до 
Александра Солженицына, Москва 2008. 

7. Виктор Пелевин, Числа, Москва 2008. 

8. Urszula Wójcicka, Из истории русской культуры. Истоки христиaнской традиции, 
Bydgoszcz 2005. 

9. Алексей Захарович Дмитровский, Задруга, изд. Российского государственного 
университета им. И. Канта, Калининград 2008. 

10. Bazyli Białokozowicz,  Ігор Володимирович Козлик. Теоретичне вивчення 
філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства, Івано-
Франківськ 2007 ss. 591, w załączeniu recenzja. 

 
 



 Slawista nr 25 – lipiec 2008 – listopad 2009 21 

 

Ігор Володимирович Козлик: Теоретичне вивчення філософської лірики 
і актуальні проблеми сучасного літературознавства, Івано-Франківськ, 

Поліскан-Гостинець, 2007, сс. 591. 
 

Ihor Kozłyk - znany i ceniony współczesny badacz ukraiński, pracownik naukowy  
w Instytucie Filologii Podkarpackiego Narodowego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka  
w Iwano-Frankowsku w dniu 25 lutego 2008 roku obronił w Instytucie Literatury im. Tarasa 
Szewczenki w Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie nowatorską rozprawę habilitacyjną na temat 
teoretycznych studiów nad liryką filozoficzną i aktualnych problemów współczesnego 
literaturoznawstwa. Rozprawa składa się z obszernej erudycyjnej przedmowy (s. 9-19), w której 
autor wnikliwie przeanalizował rozległą lingwistyczną literaturę przedmiotu, określającą kształt  
i charakter analizy naukowej oraz dwóch zasadniczych części tej pracy. 

 Część pierwsza pt. Aktualne problemy metodologii literaturoznawczej i teorii literatury. 
Przesłanki i perspektywy współczesnych literaturoznawczych badań nad liryką filozoficzną  
(s. 20-325) dotyczy przede wszystkim metodologii literaturoznawczej jako aktualnych 
problemów badań naukowych. Szczegółowo tu zaprezentował współczesną metodologię badań 
literaturoznawczych w kontekście aktualnej sytuacji socjokulturowej z punktu widzenia 
postmodernizmu zwracając szczególną uwagę na współczesne sfery myślenia i działalności  
w zakresie ogólnej metodologii z obszernym uwzględnieniem problematyki oraz zasad 
podstawowych kategorii naukowych. Przy analizie problemów współczesnego 
literaturoznawstwa zwrócił specjalną uwagę na metodologię badań literackich, jej właściwości  
i specyfikę. Bardzo interesująco i nowatorsko wypadła analiza naukowych kryteriów i zasad 
badawczych oraz prób systematyzacji i współczesnej interpretacji (s. 111-241). Prekursorstwem 
wyróŜniają się dociekania uczonego z zakresie złoŜonej problematyki teoretyczno-literackiej 
współczesnego literaturoznawstwa (s. 242-267). Na szczególne wyróŜnienie zasługuje kolejny 
rozdział poświęcony teoretycznym problemom badawczym nad liryką filozoficzną  
z uwzględnieniem niezbędnych przesłanek i współczesnych metod poszukiwawczych  
(na przykład metody heurystycznej) jako procedury zdobywania nowego poznania (s. 267-320). 

W ostatnim rozdziale, zamykającym pierwszą cześć badawczą zarysował program 
teoretycznych rozwaŜań nad liryką filozoficzną w jedności jej integralnych składników  
z obszernym uwzględnieniem wewnętrznego rodzajowego zróŜnicowania (s. 320-325). 

Część druga tej obszernej habilitacji została zatytułowana Filozoficzna liryka  
w zróŜnicowanych sferach teoretyczno-literackiej nauki o literaturze (s. 326-538). Pierwszy 
rozdział części drugiej został poświęcony liryce filozoficznej w kontekście ogólnej teorii 
literatury z obszernym uwzględnieniem kategorii liryki filozoficznej oraz jej percepcji, a takŜe 
jej badań ontologicznych. Drugi rozdział dotyczy źródeł liryki filozoficznej od czasów 
najdawniejszych - od staroŜytności do epoki europejskiego antyku. Wiele miejsca Autor 
poświęcił równieŜ literaturze europejskiego średniowiecza oraz wariantom klasyfikacji liryki 
filozoficznej na materiale rozwoju literatury powszechnej od IX wieku do XVIII włącznie.  
W Zakończeniu (zatytułowanym jako Posłowie, s. 539-547) Autor umiejętnie podsumowuje 
całość procesu badawczego i wskazuje na perspektywy badawcze przy opracowywaniu tego 
doniosłego tematu. 

W sumie jest to wybitne dzieło, które z powodzeniem moŜemy określić terminem jako 
magnum opus (wielkie dzieło) i magnum bonum (wielkie dobro) ukraińskiej, słowiańskiej  
i europejskiej nauki o literaturze. 
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Strona naukowo-edytorska tego dzieła jest bez zarzutu. Przede wszystkim na wyróŜnienie 
i pochwałę zasługuje Wykaz spoŜytkowanej literatury przedmiotu (s. 548-573), instruktywny 
indeks nazwisk (s. 574-585), spis treści w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim (s. 588-
591). Zaiste prof. dr hab. Ihor Kozłyk wykonał gigantyczną pracę o ogromnym znaczeniu 
naukowym. Mógł się jej podjąć jedynie badacz o ogromnym własnym naukowym autorytecie  
i dorobku, o wyrobionym warsztacie badawczym, oczytanym w gigantycznej literaturze 
przedmiotu. I takim właśnie naukowcem z prawdziwego zdarzenia okazał się Ihor Kozłyk, 
uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych, trzymający rękę na pulsie nowości 
wydawniczych w zakresie opracowywanego przez siebie tematu, mający kontakty naukowe  
z badaczami wielu krajów. Dość powiedzieć, iŜ juŜ wcześniej w zakresie opracowywanego przez 
siebie tematu opublikował na Ukrainie, w Rosji i w Polsce ponad trzydzieści rozpraw, studiów  
i artykułów naukowych (zob. s. 557-558). Ihor Kozłyk jako wybitny znawca i badacz puścizny 
poetyckiej Mikołaja Niekrasowa brał teŜ udział w licznych konferencjach i sympozjach na 
terenie Ukrainy i Rosji poświęconych Ŝyciu, twórczości i działalności społecznej tego 
genialnego piewcy ludu rosyjskiego, tak pokrewnego tradycjom ludowym literatury ukraińskiej. 

A teraz pro domo sua. Wymieńmy tu przynajmniej waŜniejsze polskie publikacje prof. 
dra hab. Ihora Kozłyka: Filozoficzny kontekst literacko-krytycznych poglądów Maryny 
Cwietajewej (Acta Polono-Ruthenica - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, t. VI, 
2001, s. 115-124), Problematyka pogranicza kulturowego 'próba teoretycznej identyfikacji 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Acta Polono-Ruthenica 2005, t. X, s. 7-20), 
Niektóre problemy badawcze z zakresu liryki Fiodora Tiutczewa (w: Słowianie Wschodni. 
Duchowość - Kultura - Język. Księga referatów wygłoszonych na Sesji Jubileuszowej z okazji 
Siedemdziesięciolecia Urodzin Profesora Ryszarda ŁuŜnego i Profesora Wiesława 
Witkowskiego, pod redakcją A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Raźny, Kraków, Wydawnictwo UJ 
1998, s. 177-182); Kategoria »współczesność« przy analizie literatury: teoretyczne  
i historycznoliterackie aspekty, w tomie: Istorija i sowriemiennost' w russkoj litieraturie, pod 
redakcją Kazimierza Prusa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2001, t. II, s. 9-25). Zwrócił teŜ 
baczną uwagę na studia i rozprawy Ryszarda Radziuka z Uniwersytetu Rzeszowskiego  
o Michale Priszwinie (Ihor Kozłyk, s. 237-238). Z zakresu teorii literatury równieŜ odwołuje się 
do niektórych prac polskich (Michał Głowiński, Jerzy Faryno, Aleksandra Okopień-Sławińska, 
Janusz Sławiński, Teresa Kostkiewiczowa). 

Dzięki pogłębionym i tak bardzo wszechstronnym badaniom naukowym Profesora Ihora 
Kozłyka, w tym zwłaszcza jego teoretycznym studiom nad liryką filozoficzną i aktualnymi 
problemami współczesnego literaturoznawstwa, ukraińska nauka o literaturze osiągnęła nowe 
sukcesy zapewniając sobie trwałe i jakŜe liczące się miejsce nie tylko w literaturoznawstwie 
ukraińskim, ale teŜ europejskim i światowym. Narodowy Uniwersytet Podkarpacki imienia 
Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwśku moŜe i powinien być dumny z sukcesów naukowych 
takich swoich pracowników naukowych, jak prof. dr hab. Ihor Kozłyk, zapewniający 
autentyczny postęp naukowy w reprezentowanej przez siebie dziedzinie wiedzy. 

Bazyli Białokozowicz 
Warszawa, Wszechnica Polska 

Szkoła WyŜsza TWP w Warszawie 
 

*  *  * 
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Юбилейная книга 
 

«Эпоха. Текст. Контекст»10 - это книга посвящена юбилею профессора Алексея 
Захаровича Дмитровского, известного слависта и исследователя русской культуры, 
педагога и замечательного поэта. Анализ его поэтического творчества провел в этой 
книжке А. Лунин из Калининграда в тексте «Славянская связь» (с. 21-25), подчеркивая 
огромную связь поэта с великой семьей славянских народов, что подтвердить можно 
цитатами из различных стихотворений Дмитровского.  

 
Три сердца в сердце у меня 

Во сне и наяву: 
Работа, Родина, Родня. 
Спешу, дышу, живу. 

… 
Я русский, русич. Я русак. 

Я родом славянин. 
Мне братья серб, хорват, словак, 

Поляк, - один в один11. 
 
Алексей Дмитровский – профессор Кафедры зарубежной филологии Факультета 

филологии и журналистики Российского университета им. И. Канта в Калининграде. Уже 
многие годы сотрудничает с нашим Институтом, бывает на наших конференциях, 
выступает с докладами и рефератами, печатает свои статьи и анализы в наших журналах  
и издания. 

Представляемая юбилейная книга начинается статьей А. Дмитровского «Родина 
малая, Родина великая» (с. 6-15), в которой Автор вспоминает свои детские и юношеские 
годы, свою родню и биографию, родные места и исторические события с ними связанные. 
Много места посвящает славянским народам и славянскому миру. «Я пребывал в нем  
с первого дыхания, - подчеркивает Дмитровский, - поскольку моя Брянщина – на 
пересечении трех братских восточнославянских народов и в смешении их говоров, 
дополнявшихся немалым количеством западнославянизмов» (с. 12). После текста 
находится «Библиография трудов А.З. Дмитровского» и перечень сборников его стихов 
(с.15-20). 

Во второй части сборника напечатано семь статей авторов из Калининграда (5), 
Варшавы и Великого Новгорода. Касаются они русской, польской и немецкой 
литературы. В них поставлено и рассмотрено вопросы о национальной и духовной 
традиции в русской литературе; о творчестве А. Пушкина; о семантике слов в романе 
«Защита Лужина» В. Набокова; о творчестве немецкого прозаика Эрнста Вихерта; о пьесе 
М.Г. Булгакова «Адам и Эва».  

Профессор Базыли Бялокозович в своей статье представил образ Адама Мицкевича 
в поэтическом восприятии А.С. Пушкина, подчеркивая, что «в сложном контексте 
польско-русских взаимоотношений дружба двух славянских поэтов приобретает 

                                                 
10 Эпоха. Текст. Контекст. Под ред. В.И. Дмитровского. Посвящается юбилею профессора А.З. 
Дмитровского. Изд. Российского государственного университета им. Иммануила Канта, Калининград 2007, 
125 с. 
11 А.З. Дмитровский, Родина. Стихи, ГП «КГТ», Калининград 1998, с. 19, 20. 
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первостепенное значение – независимо от весьма существенных различий во взглядах на 
многие проблемы русской жизни, истории России, роли в ней Петра I, польско-русских 
отношений, которые не раз отражались в их творчестве...» (с. 64).  

Третья часть юбилейной книги – это рецензионные статьи, разборы, анализы  
и просмотры, в которых представлено труды ученых, работы филологов по языку, 
трактаты о славянстве и статьи о роли и историческому значению интеллигенции  
в современном мире. 

Книга «Эпоха. Текст. Контекст» заслуживает внимания  читателей, особенно 
студентов и преподавателей, ибо заново открывает многие существенные аспекты русской 
литературы и культуры. Тем более, что она, что стоит еще раз подчеркнуть, посвящена 
юбилею нам всем известного профессора калининградского университета Алексею 
Дмитровскому. 

Ирена Рудзевич 

 
� ��  

 
PRASA POLSKA O LITERATURACH 

WSCHODNIOSŁOWIA ŃSKICH 
 
 

„Angora, 2008, 16 listopada 
Surrealistyczny sen na jawie 
 

Dina jest znaną pisarką. Mieszka w Izraelu. Prowadzi spokojne, dostatnie, ale monotonne 
Ŝycie. I właśnie ta uwierająca ją stabilizacja przesądza o podjęciu pracy w Moskwie. Wraca tym 
samym po dziesięcioletniej nieobecności do kraju, w którym spędziła lata dzieciństwa i młodość. 
Syndykat, w którym ją zatrudniono, to organizacja stawiająca sobie za cel „Powrót narodu do 
Ojczyzny” . Rozmaite departamenty zajmują się wyszukiwaniem Ŝyjących w Rosji śydów  
i nakłanianiem ich do realizowania głównego celu Syndykatu. Ten rozbudowany biurokratycznie 
twór tak naprawdę nie wiadomo komu i po co, słuŜy. Zatrudnia rozmaitych dziwaków, 
ekscentryków i zgoła wariatów, których głównym zajęciem jest pozyskiwanie pieniędzy od 
sponsorów na róŜne absurdalne projekty, których najdziwaczniejsze formy usprawiedliwiał 
szczytny, przynajmniej z nazwy, cel. Dina, w związku ze swoją pracą, często i duŜo jeździ po 
Rosji, dzisiejszej, „putinowskiej”  Rosji. To, co widzi, to absurd przeplatający się z solidnym 
idiotyzmem, to „tren szaleństwa”  ciągnący się za Ŝyciem w tym kraju, w którym niezniszczalny 
Związek Radziecki w czapce uszance trzymał się pod rękę z karykaturą zachodniego stylu Ŝycia. 
Autorka zastrzega się, Ŝe wszystko wyssała z palca, ale... jest co czytać. KsiąŜka ma 571 stron. 
 
Marek Koprowski Dina Rubina. Syndykat (SIDIKAT). Tłum. Margarita Bartosik. Wyd. MUZA, 
Warszawa 2008.  
 

*** 
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„Angora”, 2009, 1 lutego 
Po haust powietrza do Polski 
 

Bez skandali biografia Wiktora Jerofiejewa byłaby o wiele uboŜsza. Nie ma 
tygodnia, aby rosyjskie media nie odmieniały nazwiska pisarza przez przypadki, polewając 
je sensacyjnym sosem. 

Pierwsza afera wybuchła w 1979 roku, gdy ten ówczesny dysydent wydał w podziemiu 
almanach „Metropol”. W wyklętym zbiorze dalekie od socjalistycznych rygorów utwory 
wydrukowała elita niezaleŜnych literatów: Wasilij Aksjonow, Andriej Bitów, Fazyl Iskander, 
Andriej Wozniesienski, Bella Achmadulina oraz idol Polaków Władimir Wysocki. - 
Zbuntowaliśmy się jak załoga legendarnego pancernika „Potiomkin”, chcąc udowodnić, Ŝe 
niekoniecznie trzeba pisać na kolanach, Ŝeby istnieć - mówi „Angorze” 62-letni dziś Jerofiejew.  

Publikacja miała efekt bomby atomowej, która wysadziła w powietrze ideologiczne 
dogmaty. „Metropol” trafił do rąk Michaiła Gorbaczowa, który pięć lat później miał przejąć 
władzę na Kremlu. Dzięki tej lekturze przyszły lider był w stanie lepiej odczytać nastroje 
społeczeństwa, pojąć, Ŝe ma ono dość zatęchłego systemu. Ale były teŜ sankcje: Wiktora 
przesłuchiwano, pracę stracił ojciec, kiedyś nawet osobisty tłumacz Stalina. Dziś ma 89 lat i jest 
dumny z syna. - Postąpiłeś jak trzeba - chwali dawnego, niesfornego rebelianta. 

Schadzkę, Ŝeby omówić szczegóły pisma, młodzi buntownicy wyznaczyli przed 30 laty  
w moskiewskiej klinice stomatologicznej. - Zęby bolały nas metafizycznie i politycznie - Ŝartuje 
Jerofiejew przy stoliku w warszawskim klubie „Czytelnika”, który wydaje jego ksiąŜki. Po m.in. 
„Rosyjskiej piękności” i „Encyklopedii duszy rosyjskiej” ostatnio przyszła kolej na „Rosyjską 
apokalipsę”, która podobnie jak poprzednie dzieła szarga świętości, budząc silne emocje w 
szczerych, rosyjskich patriotach. Ale dzięki temu, Ŝe jego utwory czytają nie tylko zaciekli 
oponenci, Jerofiejew jest dziś topowym pisarzem rosyjskim, tłumaczonym na dziesiątki 
języków. Wrogowie stale go krytykują, zarzucając mu, Ŝe kala ojczyznę. 

Niedawno bezpardonowo wytykał mu to Aleksander Gordon, prezenter popularnych 
widowisk telewizyjnych. Dosłownie flekował gościa w swoim show w asyście 
wyselekcjonowanej publiczności. śe szkodzi Rosji, ba, Ŝe ją niszczy. Rozpalony do białości 
Gordon w końcu o mało nie wykrzyczał, Ŝe Jerofiejew jest szpiegiem amerykańskim. Wiktor 
uznał, Ŝe miarka się przebrała, zawinął się i opuścił studio. 

OskarŜany przez rodaków o rusofobię Jerofiejew kocha Rosję na zabój. Przyznaje, Ŝe 
toczy się tam wojna wartości, Ŝe ścierają się zwolennicy ogólnoludzkich, demokratycznych 
postaw z adeptami myślenia broniącego szczególnej roli Rosji, jej imperialnych roszczeń  
i ambicji. I Ŝe panuje autorytaryzm. Jak jednak podkreśla, reŜim nie miesza się do spraw 
prywatnych. Władimir Putin dał ludziom osobistą wolność i wierzy mu nawet młodzieŜ. Wiktor 
uwaŜa, Ŝe po cichu został zawarty nieformalny układ typu: jak nie będziecie napadać na Kreml, 
to róbta, co chceta. Chcecie być mnichami, to się za zdrowie módlcie, chcecie być seksualnymi 
odmieńcami, proszę bardzo. - Rosja rzuciła się w wir swobód. Zarabia, kupuje samochody, 
luksusowe towary, wychowuje dzieci wedle uznania. Tłumy przewalają się i przez knajpy, i przez 
księgarnie oferujące światowe nowości. Nawiasem mówiąc, polska prasa w ogóle o tym milczy - 
Ŝali się Wiktor. Ciągle tylko wałkuje jedno i to samo: a Ŝe w Rosji jest be, a Ŝe Putin to dyktator, 
czekista, populista, Ŝe tylko prowokuje problemy w stosunkach z Europą. - Brrr! Wątroba się 
przewraca - konkluduje. 
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Zaprzeczył teŜ sugestii, Ŝe porzuciła go młoda, ukraińska narzeczona śenia, którą poznał, 
gdy miała raptem 18 lat. Dziś ma z nią trzyletnią córkę Maję, która przyszła na świat w ParyŜu. 
A śeni nie moŜe poślubić, bo nie rozwiódł się ze swą polską małŜonką Wiesławą, z którą był 
przez 29 lat. Jerofiejew wysunął tezę, Ŝe Wiesława to przypadek Polki, która nie na Zachód, lecz 
na Wschód wyemigrowała. Poznali się w 1966 roku, razem studiowali na uniwersytecie 
moskiewskim. Jego i Wiesławy syn legitymujący się polskim paszportem prowadzi 
wydawnictwo Zebra Je (Je - od Jerofiejew), które rocznie wydaje ok. 200 tytułów, głównie 
współczesnych rosyjskich ksiąŜek. Nakładem Zebry Je ukazała się teŜ „Pora umierać” 
Krzysztofa Zanussiego. 

Wiktor Jerofiejew uwielbia podróŜe do Polski, gdzie ma grono oddanych przyjaciół: od 
Adama Michnika i Michała Komara, po młodzieŜ studencką. Przyznaje, Ŝe dawniej Polska była 
dla niego jak haust powietrza. Tu mógł oglądać filmy amerykańskie, chodzić do francuskiego 
ośrodka kultury, kupować normalne gazety. Tu była mała Europa. Teraz pozostał sentyment. - 
Kocham Polskę, czuję do niej nostalgię. Gdy jestem w Warszawie, często przechadzam się szla-
kiem młodości. Zaglądam na ulicę Dynasy, gdzie mieszkaliśmy - zwierza się Jerofiejew. 
Opowiada o przygodzie w latach 80., gdy do Warszawy przyjechał samochodem na rosyjskich 
numerach. Spotkał się m.in. z Michnikiem, którego dopiero co wypuszczono z więzienia. I parę 
dni później, gdy wychodził z domu, na Dynasach zaczepił go nastolatek. Poprosił o papierosa  
i zaraz wyjaśnił, Ŝe ten papieros to tylko pretekst, bo generalnie pragnie Jerofiejewa ostrzec, Ŝe 
od paru dni obserwuje go załoga wozu milicyjnego. - To historia typowa dla Polaków, narodu 
konspiratorów - kwituje pisarz. 

Poza Polską co roku odwiedza Włochy i Francję, gdzie ma swoje ulubione kąty. TakŜe 
Koktebel na Krymie, skąd pochodzi śenia i gdzie mają aŜ dwa domy. Na co dzień mieszka  
w Moskwie i na daczy w Podmoskowiu, połoŜonej 50 km od centrum, dokąd dociera 
wypasionym bmw. Pisze na daczy, od pierwszej w nocy do dziewiątej rano. Od siedmiu lat  
w telewizji państwowej ma program „Apokryf”, gdzie omawia zjawiska intelektualne,  
a w amerykańskiej rozgłośni „Swoboda” na Ŝywo przedstawia audycję „Encyklopedia duszy 
rosyjskiej”. Jak starcza czasu, to w Moskwie oddaje się towarzyskim uciechom, wpada do 
klubów, barów, ambasad. Lubi wizyty i rozmowy z polskim ambasadorem Jerzym Bahrem, 
którego ocenia jako fantastycznego człowieka o szerokich horyzontach. Bliskim przyjacielem 
Wiktora był poprzednik Bahra, Stefan Meller, którego śmierć do dziś opłakuje. Jednocześnie 
Jerofiejew nie ukrywa, Ŝe nie przepada za braćmi Kaczyńskimi, gdyŜ są dla niego uosobieniem 
nacjonalizmu, zaściankowości i podejrzliwości wobec obcych. Do jednej z polskich gazet 
napisał nawet ostry artykuł o tym, ale mu go nie puszczono. Twierdzi, Ŝe Polska powinna zwa-
Ŝać i reagować na to, co dzieje się w Rosji, ale nie powinna nic na jej temat konfabulować. Rosja 
to kraj kontrastów, wielu barw i odcieni, kraj interesujących ludzi i kolosalnych talentów. - 
Władza władzą, ale jest jeszcze coraz bardziej europejska klasa średnia, do której naleŜy 
wyciągać rękę - apeluje Wiktor Jerofiejew. 

Henryk Suchar 
 

*** 
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„Angora”. 2008, 16 listopada 
Poeta w papuzim stroju 
 

- Jeśli Jewtuszenko jest przeciw kołchozom, to ja jestem za - mówił kiedyś noblista, 
rosyjski poeta Josif Brodski, opisując skłonność do niebanalnych, lecz często koniunktu-
ralnych wypowiedzi kolegi po piórze. Jednak mimo cierpkich opinii na swój temat, 
zygzaków w biografii, posądzeń o chęć przypodobania się i dogodzenia władzy radzieckiej 
oraz zarzutów o współpracę z KGB, 75-letni Jewgienij Jewtuszenko jest ikoną współczesnej 
poezji naszych sąsiadów. 

Wielu innych literatów moŜe mu tylko zazdrościć uznania czytelników, pieniędzy, 
rozpoznawalności i pozycji w świecie. I przy tym nie moŜna mu odmówić talentu, bo nawet  
w lokajskich utworach - których nie było wiele, ale zawsze pojawiały się w stosownym czasie - 
pisarz pokazał, Ŝe ma dar boŜy. A poniewaŜ lubi go podobnie jak aktor demonstrować na scenie, 
to zyskał miano poety estradowego, zjednującego sobie widownię takŜe papuzimi strojami,  
w których z przyjemnością paraduje. MoŜe to być np. marynarka w stylu cyrkowego klauna  
i jaskrawoŜółty krawat w esy-floresy albo czarna marynarka w srebrzysty wzorek w kombinacji 
z białym śledziem ozdobionym kwiatkami. Skłonność do pstrokatych ubiorów pozostała w nim 
do dziś, choć nawet u niektórych fanów budzą one czasem uśmieszki. Ale Jewtuszenko zupełnie 
nie przejmuje się sporadycznymi przejawami ironii ze strony miłośników, bo chce, Ŝeby te 
oryginalne kreacje były jego jeszcze jednym znakiem firmowym. 

25 lat temu, gdy stuknęła mu pięćdziesiątka, głośny autor dostał od partii Order 
Czerwonego Sztandaru Pracy, czyli został zaliczony do kręgu zaufanych ludzi establishmentu. 
Rządząca KPZR raczej promowała niŜ karała popularnego wieszcza, choć z jej punktu widzenia 
ekscesów miał na koncie co niemiara. Przydzielono mu funkcję licencjonowanego i kontrolo-
wanego opozycjonisty, któremu oficjalnie wolno więcej niŜ innym piszącym twórcom. W tym 
kontekście charakterystyczna była historia z protestem Jewtuszenki przeciwko inwazji wojsk 
Układu Warszawskiego na Czechosłowację, któremu dał wyraz w specjalnej odezwie. 
Jewtuszenko napisał, Ŝe gdy tylko dowiedział się o sierpniowym najeździe (1968) armii Układu 
Warszawskiego, to poczuł się tak, jakby „czołgi wchodzące do Pragi zachrzęściły gąsienicami 
po jego kręgosłupie”. 

Sprzeciw wywołał aprobatę za granicą, ale nie w Komitecie Centralnym w Moskwie. 
Malkontentowi nie dawano paszportu, tym samym dotkliwie uderzając go po kieszeni, bo za 
granicą ceniony showman i niby to przeciwnik reŜimu zarabiał krocie. Ograniczono mu teŜ 
nakłady ksiąŜek. Mimo to juŜ w marcu 1969 roku to samo КС wnioskowało o przyznanie 
utytułowanemu buntownikowi orderu Znak Zaszczytu, którym za róŜne zasługi honorowano 
m.in. przodowników pracy. 

W dniu, w którym mu to odznaczenie wręczano - notabene w kremlowskim gabinecie,  
a nie w wielkiej Sali Gieorgiewskiej, gdzie te ceremonie normalnie przeprowadzano - Jewtu-
szenko na ręce głównego ideologa KPZR Michaiła Susłowa skierował okolicznościowy wiersz. 
A Ŝe było to w czasie, gdy Chińczycy awanturowali się z Rosjanami nad Amurem i na całego 
wojowali z nimi na wyspie Damanskij, laureat wygarnął prawdę w oczy skośnookim agresorom. 
Jednocześnie błagał twardogłowego Michaiła o wstawiennictwo i pomoc  
w anulowaniu zakazu druku jego utworów w prasie. Miesiąc później ten pupil publiczności 
wysmaŜył z kolei epistołę do szefa KPZR Leonida BreŜniewa, w której dla rozmiękczenia serca 
sprawcy inwazji na Czechosłowację podkreślał respekt, jakim obaj cieszą się wśród robotników  
i kołchoźników oraz fakt, Ŝe „to i owo” zrobili dla ojczyzny. I w końcu wyłoŜył gensekowi 
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sedno, wyjaśniając, Ŝe zaleŜy mu, by go juŜ dłuŜej nie stawiano do kąta i Ŝeby z niego zdjęto 
uwierającą go etykietkę dysydenta. BreŜniew nie od razu okazał mu wspaniałomyślność. Przez 
to jeszcze przez następne pół roku państwo nie płaciło mu grosza za publiczne występy, na 
których był bardzo miły dla władzy. Ale za to, gdy minęła partyjna kwarantanna, znowu 
dostawał honoraria i przede wszystkim mógł znowu wyjeŜdŜać za granicę, co ubóstwiał nie 
tylko ze względów materialnych. W efekcie objeździł kulę ziemską, odwiedzając dobrze ponad 
100 krajów. Dla Zachodu był ciekawostką, zjawiskiem spoza śelaznej Kurtyny i jak się wyraził 
włoski krytyk, „promieniem światła pełgającym w mroku komunizmu”. A Ŝe robił dobre 
wraŜenie wiedzą, elokwencją, swobodą i obyciem, to mu proponowano dodatkowe zajęcia i stąd 
do dziś Jewgienij Jewtuszenko jeździ na wykłady najczęściej do Stanów Zjednoczonych. 
Zasiada teŜ w rozmaitych akademiach sztuki, m.in. w USA i Hiszpanii. 

Zanim trafił na Olimp, Jewgienij Jewtuszenko przeszedł długą drogę z dalekiej Syberii. 
Urodził się w osadzie Zima, niedaleko Irkucka, gdzie mieszkał do 1944 roku. Po przeprowadzce 
do Moskwy z upodobaniem uczęszczał na warsztaty poetyckie, gdzie tylko się dało - i w pałacu 
pionierów, i w wydawnictwie „Młoda Gwardia”. Studia w prestiŜowym Instytucie Literackim 
im. Gorkiego były tylko logicznym zwieńczeniem tych zainteresowań. Debiutował w wieku 16 
lat, ale za początek dojrzałej kariery pisarskiej uwaŜa publikację wierszy „Wagon” i „Przed 
spotkaniem”, które ujrzały światło dzienne, gdy był 19-latkiem. Jewtuszenko ma opinię pracusia 
i dlatego jego dorobek jest imponujący. Obejmuje tomy prozy i esejów oraz kilkadziesiąt 
zbiorów poetyckich. Do jego słów powstało wiele rosyjskich szlagierów, m.in. przebój nad 
przeboje „Czy Rosjanie pragną wojny”. Liryką Jewtuszenki posłuŜył się takŜe geniusz XX-
wiecznej muzyki Dmitrij Szostakowicz, komponując XIII symfonię. Ale Jewtuszenko jest nie 
tylko mistrzem poetyckiej formy. Sława sprawiła, Ŝe wzięto go do kina, gdzie zagrał postać 
Konstantego Ciołkowskiego w filmie fabularnym „Wzlot” reŜysera Saawy Kulisza. Później juŜ 
sam reŜyserował. Na podstawie własnych scenariuszy nakręcił obrazy „Przedszkole” i „Pogrzeb 
Stalina”. 

Uzdolnienia literackie mógł mu przekazać ojciec, który co prawda był geologiem, ale za 
to wolne chwile poświęcał na szlifowanie rymów i przy kaŜdej okazji zaszczepiał synowi miłość 
do poetyckich strof. Co ciekawe, w Ŝyłach kontrowersyjnego trubadura płynie polska krew, 
odziedziczona po babci Marii Bajkowskiej, która była pół Polką, pół Ukrainką. Zdaniem 
Jewtuszenki, jego pradziadek, ojciec Marii, był polskim arystokratą mającym rozległe 
posiadłości. Majątek mu jednak skonfiskowano, bo dowodził chłopskimi wystąpieniami. Za to 
zesłano go na Sybir. Nazwisko poeta ma po dziadku Białorusinie, męŜu Marii, Jermołaju 
Jewtuszence, represjonowanym w 1937 roku podczas stalinowskich czystek. Dla odmiany druga 
babcia, Anna Płotnikowa, była pół Rosjanką, pół Tatarką, na dodatek, jak twierdzi Jewgienij, 
spokrewnioną z Władimirem Majakowskim i znanym prozaikiem rosyjskim XIX wieku 
Grigorijem Danilewskim. I jakby tego było mało, małŜonek Płotnikowej był łotewskim 
matematykiem o niemieckich korzeniach. Złośliwcy mówią, Ŝe jak ma się tak poplątane drzewo 
genealogiczne, to nie dziwota, Ŝe i Ŝycie musi być rozwichrzone i pełne zaskakujących zwrotów. 

Henryk Suchar 
(Na podst. Wostoczno-Sibirskaja Prawda, RussianCulture Sobiesiednik, Chronos, Priroda, Mir, 
Tajnik Wsieliennoj, Ałło, Plius Kompromat) 
 

*** 
 
 



 Slawista nr 25 – lipiec 2008 – listopad 2009 29 

 

„Angora” nr 24 (14.VI.2009) 
Ada 
 

Vladimir Nabokov to mistrz o wielkich i całkowicie uzasadnionych ambicjach. W Adzie 
prezentuje się nam jako wspaniały artysta i prawdziwy filozof powieści, który przemyślał 
starannie moŜliwości i przyszłość gatunku. Filozof powieści wcale nie musi być postacią ponurą 
- wręcz przeciwnie, nieobcy mu duch zabawy, Ŝywioł intelektualnej gry, odkrywczej 
mistyfikacji. 

Nabokov oszukuje z wdziękiem, gdy podsuwa rozmaite tropy, wprowadza do swego 
dzieła uczone „komentarze”, a czasem po prostu Ŝartuje. Choć to dzieło siedemdziesięciolatka,  
w Adzie nie czujemy nadciągającej starości. 

JuŜ pierwsze zdanie brzmi nieco podstępnie, bo rozpoznajemy w nim... przekręcony cytat 
z Anny Kareniny Lwa Tołstoja. Pomyłka to czy parodia? By rozsmakować się w sztuce 
pisarskiej Nabokova, nie wystarczy przeczytać objaśnienia. Trzeba przystąpić do lektury, mając 
w pamięci utwory Dostojewskiego, Puszkina, Prousta, Faulknera i tylu innych wielkich 
twórców, Lwa Tołstoja nie wyłączając. Tymczasem publicysta telewizyjnego kanału po-
święconego kulturze zapewniał nas niedawno, Ŝe Аппу Каrепіпу nikt juŜ dziś nie zna. Skąd  
o tym wie? 

Telefonuję zaraz do mojego przyjaciela rozkochanego w literaturze rosyjskiej, by 
dowiedzieć się, czy to prawda. Jest nas juŜ dwóch, a przecieŜ nawet tak skromna liczba 
wyklucza uŜycie bardzo stanowczego słowa „nikt”? 

W ostatnim półwieczu Anna Karenina w tłumaczeniu Kazimiery Iłłakowiczówny miała 
dwadzieścia cztery wydania! Gdzie są te ksiąŜki i dlaczego zdaniem kulturalnego publicysty nikt 
ich dziś nie czyta? 

Pierwsze zdanie - zarówno Ady, jak i Anny Kareniny - mówi o tym, Ŝe istnieją rodziny 
szczęśliwe i nieszczęśliwe, jednak Ada albo Ŝar tylko udaje powieść rodzinną.  Poprzedzające 
właściwy tekst drzewo genealogiczne nie na wiele nam się przyda podczas lektury utworu, który 
nie chce być ani powieścią psychologiczną, ani fantastyczną (choć rzecz rozgrywa się na innej 
„planecie”), ani nawet powieścią erotyczną. 

Jakkolwiek Ada to w pewnym sensie młodsza siostra Lolity, nie znajdziemy w powieści 
bohatera spełniającego rolę Humberta Humberta. Lolita jest powaŜna, rozpaczliwa, a niekiedy 
nawet tragiczna, Ada - pastiszowa, ironiczna, kpiarska. Erotyzm późniejszej powieści jest 
znacznie odwaŜniejszy, choć bardzo oryginalny, liryczny i na ogół w dobrym guście. Skandalu 
nie wywołuje, bo całą historię potraktować wolno jako wyborny literacki koncept. 

Równo czterdzieści lat temu, gdy Amerykanie czytali Adę, Polaków elektryzował 
pierwszy przekład Ulissesa dokonany przez Macieja Słomczyńskiego. Na tę ksiąŜkę teŜ 
czekaliśmy z górą czterdzieści lat. Porównanie chyba zrozumiałe, skoro kaŜde z dzieł liczy mniej 
więcej osiemset stron, a jego poznanie wymaga ze strony czytelnika pewnej Ŝyczliwości  
i determinacji. Wysiłek tłumacza i w jednym, i w drugim przypadku zasługuje na szacunek. 
Tłumacz Ady, Leszek Engelking, wywiązał się z trudnego zadania po prostu znakomicie. 
Niełatwy przecieŜ tekst czyta się doskonale, a występujące w nim językowe osobliwości 
akceptujemy bez wahania. 

Gdyby nie przewrót bolszewicki, o miano największego prozaika rosyjskiego minionego 
wieku rywalizowaliby moŜe Włodzimierz Nabokov i Aleksander SołŜenicyn. MoŜe spotykaliby 
się na wieczorach autorskich w Moskwie albo Petersburgu, moŜe nawet drukowali swoje ksiąŜki 
u tego samego wydawcy? 
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Ostatecznie obaj znaleźli się na emigracji, choć tylko Nabokov stał się pisarzem 
amerykańskim. SołŜenicyn został zmuszony do wyjazdu na Zachód i po upadku komunistów 
powrócił do Rosji. śył długo, a umarł dopiero w ubiegłym roku. 

W ostatnich latach jego twórczość nie budziła juŜ tak wielkich emocji, moŜe dlatego, Ŝe 
autor Jednego dnia Iwana Denisowicza i Archipelagu GUŁag wydawał się niektórym postacią  
z minionej epoki? Mało wiemy o literackich początkach późniejszego noblisty. Encyklopedie  
i słowniki podają, Ŝe studiował w Rostowie na wydziale matematyczno-fizycznym, a tuŜ przed 
wybuchem wojny zdecydował się na studia humanistyczne. Dokładnie tak samo jak Gleb 
NierŜin, bohater opublikowanej właśnie po polsku powieści Kochaj rewolucję! Rosjanie poznali 
jej fragmenty dopiero dziesięć lat temu. 

Utwór pisany był w latach czterdziestych, ale nigdy nie został ukończony. Zapewne, 
wielka szkoda, bo byłaby to jedna z najwaŜniejszych ksiąŜek rosyjskich podejmujących temat 
wojenny. Postać głównego bohatera, łatwowiernego do granic śmieszności, otumanionego przez 
stalinowską propagandę, skłania bardziej do litości niŜ pogardy. Takich ludzi spotykać będziemy 
nieustannie w opisywanych przez SołŜenicyna łagrach - zgorzkniałych, zastraszonych, do końca 
niepojmujących swojego losu. 

Obraz Moskwy w dniu 22 czerwca 1941 roku, daleki od propagandowej wizji, 
autentyczny i przygnębiający, przedstawiony został po mistrzowsku. Tak zachowują się ludzie 
na całym świecie w obliczu nadciągającego kataklizmu. Zdewastowana wiejska szkoła, w której 
kwaterował oddział Armii Czerwonej, wywołuje nieuchronne skojarzenia u tych, co pamiętają 
jeszcze rok 1945. Niechętną komunistycznej władzy kozacką brać spotkamy w powieści Kontra 
Józefa Mackiewicza, pisanej z zupełnie innej perspektywy, ale przecieŜ prowadzącej do 
zbliŜonych wniosków. Mackiewicz, jeszcze dziś w pewnych kręgach pisarz „wyklęty”, 
dowodził, Ŝe tylko prawda jest ciekawa. CzyŜby się mylił? 

Jan Tomkowski 

*** 
„Angora”, 21 czerwca 2009 
Brzydkie kaczątko 
 

Mieszkało w Moskwie brzydkie kaczątko o imieniu Eulampia. Rodzice: profesor  
i artystka operowa. Przed śmiercią znaleźli mu męŜa jak księcia z bajki: pięknego, duŜo 
młodszego i bogatego, noworuskiego biznesmena. śyło sennie, leniwie do chwili, gdy pojawiła 
się młoda i zjawiskowo piękna kochanka męŜa z Ŝądaniem rozwodu dla niego, gdyŜ dziecko, 
które właśnie jest w drodze, musi mieć legalnego ojca. Napisała więc Eulampia poŜegnalny 
liścik i rzuciła się pod auto. Oczywiście, efekt był taki, jakby wpadła pod zaparkowane - nawet 
się nie podrapała. Kierująca, Katia, najpierw opieprzyła, a potem ulitowała się nad bidą  
i zaoferowała dach nad głową, wikt i opierunek, czyli posadę gosposi. Nazajutrz Katia została 
porwana. Bandyci zaŜądali teczki z pewnymi dokumentami. Od aktora Katukowa, który je 
przechowywał, Eulampia otrzymała przez pomyłkę inną teczkę. Kiedy poszła do niego jeszcze 
raz, ten juŜ miał artystycznie rozwaloną głowę i obcięte ręce, ale nie miał teczki. PoniewaŜ denat 
był straszny babiarz, Eulampia ruszyła tropem jego podbojów, szukając teczki. Jednocześnie 
uczyła się prać, sprzątać, gotować i opiekować liczną rodziną Kati i równie licznym domowym 
zwierzyńcem. Bardzo, bardzo śmieszne, w stylu naszej Chmielewskiej. 

Bogdan Wojdyła 
Daria Doncowa, Manikiur dla nieboszczyka. Przeł. Danuta Blank. Wydawnictwo 

VIDEOGRAF II, Katowice 2009.  
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KĄCIK POEZJI 
 Prezentujemy kolejne przekłady polskiej poezji Rozy Alimpijewej. Tym razem są to 
wiersze Jana Twardowskiego. 
 

О святом Андрее 
 

Патрон рыбаков, светозарный Андрей, 
Не думай о рыбе озер и морей. 

Кто тонет в грехах своих - тех пожалей. 
 

*                    *                    * 

 
О святой Марье Магдалине 
 
Рассчиталась со всеми грехами. 
 И душа в свете ясном лучится.  
Я хочу, как дитя, резвиться,  
Ввысь лететь за святыми дарами.  
И нельзя теперь жить иначе,  
В доме радость от радости плачет. 

 

* * * 
 

Пришла 
 
Дверь бесшумно открылась:  
На пороге тоска моя прежняя.  
«Зачем ты, глупышка, явилась?  
Думал, ты затаилась в раю.  
Потупила взгляд и так нежно:  
«Я очень тебя люблю». 
 

* * * 
 

Побег 
 

Бежать от любви 
На минуту 

На час 
На года 

В тихую, грустную осень. 
Но как... если сердце мое всегда 
Безудержно рвется в пропасть? 
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Спешите 
( по мотивам стихотворения «Spieszmy się» ) 

 
Спешите любить своих близких: Они так внезапно уходят. 

Пустая, немая квартира, 
Оглох на стене телефон. 
Вчера еще нужные вещи 

Сегодня глядят сиротливо, 
И кажется, мир погрузился 

В тревожный, бессмысленный сон. 
Жестокий закон мирозданья: 

Ненужное рядом с нами, 
Влачится уныло и тихо. 

И это из века в век. 
А то, без чего невозможно, 

С чем просто расстаться сложно, 
Вдруг в пламени ярком сгорает 

Иль тает, как вешний снег. 
Затем тишина наступает, 

Невыносимо глухая, 
Бредем в лабиринтах сознания, 

Мучительно ищем просвет, 
Но нам отвечает молчание, 
Притуплены все желания, 
И только немые стенания 
О тех, кого больше нет. 

А было так славно, радостно, 
Порой беззаботно-сладостно, 

И грезилось в странной беспечности, 
Что время смиряет года, 

В мерцающем свете Млечности, 
Нам жизнь представлялась вечностью, 

Забыв о мирской быстротечности, 
Считали - так будет всегда... 
Но вот наступает прозрение, 
Нисходит на нас озарение: 

Жизнь - стройная гамма мгновений, 
Звучащая сквозь века. 

И в этих мгновениях зримых 
Спешите любить любимых, 

Провиденьем высшим хранимых, 
Покуда любовь жива. 

 
*                    *                    * 
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