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POCZĄTKI I TERAħNIEJSZOĝû FILOLOGII ROSYJSKIEJ NA UAM

ANTONI MARKUNAS

W roku ubiegáym rusycystyka poznaĔska obchodziáa jubileusz 40-lecia swego istnienia.
W ciągu rzeczonego okresu moĪe ona siĊ poszczyciü – jak sądzĊ – caákiem
interesującymi wynikami. Warto zatem po przedstawieniu zarysu historii
funkcjonowania tej specjalnoĞci zatrzymaü siĊ na dokonaniach nam wspóáczesnych.
SiĊgając do lat szeĞüdziesiątych-siedemdziesiątych poprzedniego wieku
naleĪaáoby przypomnieü, iĪ dziaáaáy wówczas w Polsce trzy znaczące katedry filologii
rosyjskiej: na Uniwersytecie Warszawskim, JagielloĔskim oraz Wrocáawskim. WáaĞnie
we Wrocáawiu wykáadaá wybitny slawista i rusycysta, jĊzykoznawca cieszący siĊ
uznaniem takĪe za granicą – prof. dr hab. Leszek Ossowski. W tym samym czasie na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracowaá czoáowy jĊzykoznawca,
polonista i slawista prof. dr hab. Wáadysáaw Kuraszkiewicz, a tradycje slawistyczne na
naszej uczelni siĊgaáy restytuowania poznaĔskiej Almae Matris, albowiem jeszcze w
roku 1920 powstaá tu Instytut ZachodniosáowiaĔski. W okresie powojennym istniaáa
Katedra Literatur SáowiaĔskich, której kierownictwo objąá prof. Wáadysáaw
Kuraszkiewicz w roku 1962. Ówczesne wáadze rektorskie zleciáy Mu podjĊcie kroków
organizacyjnych dla otwarcia filologii rosyjskiej.
Konkretyzacja idei powoáania nowej specjalnoĞci w Poznaniu i jej realizacja
nastąpiáa w roku 1965, kiedy to pod kierownictwem prof. Leszka Ossowskiego na
Wydziale Filologicznym UAM utworzono KatedrĊ Filologii Rosyjskiej i
przeprowadzono rekrutacjĊ na studia wieczorowe. W roku nastĊpnym przyjĊto
pierwszych studentów na studia stacjonarne. Tak wystartowaáa rusycystyka poznaĔska.
Od samego początku jej zaistnienia inicjowano aktywne dziaáania w kierunku
poszukiwania kadry naukowo-dydaktycznej, opracowania programów ksztaácenia i
rozwoju zawodowego, jak teĪ pozyskiwania, porządkowania i rozmieszczenia
ksiĊgozbioru rusycystycznego. Pierwsi pracownicy pochodzili w zdecydowanej
wiĊkszoĞci z Uniwersytetu Wrocáawskiego i wáaĞnie stamtąd przyszedá w roku 1967
nowy kierownik Katedry – znany i ceniony rusycysta literaturoznawca prof. dr hab.
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Zbigniew BaraĔski, co jeszcze bardziej zintensyfikowaáo wszechstronny rozwój tej
placówki dziĊki Jego autorytetowi jako nieprzeciĊtnego naukowca oraz zdolnoĞciom
zarządzania zasobami ludzkimi.
Istotny przeáom organizacyjny w historii rusycystyki poznaĔskiej przyniósá rok
akademicki 1969/70, poniewaĪ nastąpiáa wtedy integracja katedr o podobnym zakresie
badaĔ i dydaktyki. Powoáano wiĊc do Īycia Instytut Filologii Rosyjskiej i SáowiaĔskiej
na czele z dyrektorem prof. Zbigniewem BaraĔskim, z czterema zakáadami: JĊzyka
Rosyjskiego (z kier. – prof. drem hab. Leszkiem Ossowskim), Literatury Rosyjskiej i
Radzieckiej (z kier. – prof. drem hab. Zbigniewem BaraĔskim), Metodyki Nauczania
JĊzyka Rosyjskiego (z kier. – doc. drem Tadeuszem Zdancewiczem) oraz JĊzyków i
Literatur SáowiaĔskich (z kier. – doc. dr hab. Haliną PaĔczyk). Taka struktura
przetrwaáa do roku 1988, kiedy to zakáad ostatni przeniósá siĊ na Wydziaá Filologii
Polskiej i Klasycznej.
DziaáalnoĞü powstaáego Instytutu cechowaáa aktywnoĞü naukowa, dydaktyczna,
organizacyjna i publikacyjna. Pracownicy uzyskiwali doktoraty, habilitacje i profesury;
uruchomiono studia zaoczne oraz Podyplomowe Studium dla Táumaczy, zatrudniano
tzw. pracowników samodzielnych z innych oĞrodków, w tym takĪe z Rosji i Ukrainy,
realizowano staĪe krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy na konferencje, ogáaszano
drukiem monografie, skrypty, podrĊczniki i artykuáy.
Po ustąpieniu prof. Z. BaraĔskiego w latach 1975–1986 Instytutem kierowaá prof.
dr hab. Tadeusz Zdancewicz. W tym okresie rusycystyka poznaĔska wzmacniaáa swoją
pozycjĊ nie tylko w lokalnym Ğrodowisku naukowym, lecz dzielnie dotrzymywaáa kroku
przodującym oĞrodkom rusycystycznym w kraju i poza granicami.
Ta tendencja utrzymywaáa siĊ i potĊgowaáa po objĊciu stanowiska dyrektora
Instytutu w roku 1987 przez prof. dra hab. Wáadysáawa WoĨniewicza. Z jego inspiracji
zreorganizowano prace badawcze i dydaktyczne, a przede wszystkim powoáano nową
specjalnoĞü áączoną – filologiĊ rosyjsko-angielską, co do dziĞ jest ewenementem w
ksztaáceniu uniwersyteckim. Zapoczątkowaá on teĪ cykl miĊdzynarodowych konferencji
pod hasáem „Rusycystyka Europejska a WspóáczesnoĞü” i ewidentnie przyczyniá siĊ do
dalszego rozwoju Instytutu.
Od roku 1991 stanowisko dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej piastuje
piszący te sáowa, który w kryzysowych dla jĊzyka rosyjskiego latach
dziewiĊüdziesiątych zogniskowaá wysiáek na stabilizacji rusycystyki poznaĔskiej, a
nastĊpnie na kontynuacji eksploracji naukowych, podnoszeniu jakoĞci ksztaácenia i
poszerzeniu jego oferty. Oprócz intensywnego udziaáu w uzyskiwaniu stopni i tytuáów
naukowych przez pracowników IFRos. oraz Uniwersytetu SzczeciĔskiego, WarmiĔskoMazurskiego, Rzeszowskiego, Zielonogórskiego, Akademii Pomorskiej w Sáupsku i
Akademii Bydgoskiej, godne odnotowania są innowacje: zorganizowanie studiów w
zakresie filologii rosyjsko-ukraiĔskiej, 3-letnich Licencjackich studiów zaocznych w
zakresie menedĪerstwa, przekáadu i marketingu, 2-letnich Zaocznych uzupeániających
studiów magisterskich oraz Studiów Podyplomowych „Rosyjski jĊzyk biznesu”, a takĪe
zmiany w ksztaáceniu studentów stacjonarnych.

Teraz na studiach dziennych sáuchacze mają moĪnoĞü ksztaácenia w trzech
specjalnoĞciach: (1) filologii rosyjskiej, (2) rosyjsko-angielskiej i (3) rosyjskoukraiĔskiej.
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(1) Absolwenci specjalnoĞci „czysto” rusycystycznej otrzymują po 5 latach studiów
dyplom magistra filologii rosyjskiej. Szeroki profil ksztaácenia oraz stosowny
jego poziom stwarza im warunki podjĊcia pracy zarówno dydaktycznej
(nauczycieli i lektorów jĊzyka rosyjskiego we wszystkich typach szkóá – tylko w
ramach moduáu pedagogicznego), jak i pozadydaktycznej, np. w instytucjach
kulturalnych, turystycznych, handlowych itp. WaĪną rolĊ w przyszáej pracy
zawodowej moĪe odegraü dodatkowa znajomoĞü jĊzyka zachodnioeuropejskiego,
którą program studiów przewiduje.
(2) SpecjalnoĞü rusycystyczno-anglistyczna umoĪliwia przyszáym magistrom
naleĪyte opanowanie w mowie i piĞmie jĊzyka rosyjskiego i angielskiego (oba
jĊzyki nauczane są przez caáy okres studiów); zdobycie wiedzy z zakresu: historii
i realiów Rosji, Anglii i USA, literatury rosyjskiej i angielskiej (anglojĊzycznej),
jĊzykoznawstwa rosyjskiego i angielskiego, dydaktyki jĊzyków obcych,
przedmiotów ogólnych, np. filozofia oraz specjalistycznych. Na filologii
rosyjsko-angielskiej obowiązuje program wáaĞciwy dla moduáu pedagogicznego
(nauczycielskiego).
(3) SpecjalnoĞü rusycystyczno-ukrainistyczna umoĪliwia przyszáym absolwentom
odpowiednie opanowanie w mowie i piĞmie dwóch jĊzyków sáowiaĔskich:
rosyjskiego i ukraiĔskiego. Studia rusycystyczno-ukrainistyczne stwarzają przede
wszystkim moĪliwoĞü podjĊcia pracy w charakterze nauczyciela lub táumacza w
instytucjach róĪnego typu. Podobnie, jak w przypadku absolwenta filologii
rosyjskiej, waĪną rolĊ w przyszáej pracy zawodowej moĪe odegraü dodatkowa
znajomoĞü jĊzyka zachodnioeuropejskiego, która jest przewidywana w programie
ksztaácenia.
(4) Od roku akademickiego 2006/2007 uruchomiona zostaáa jeszcze jedna
specjalnoĞü áączona – filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (dydaktyka
jĊzyka niemieckiego). W planie tych studiów dwuprzedmiotowych uwzglĊdniono
dyscypliny typowo filologiczne, jak teĪ z bloku psychopedagogicznego
i glottodydaktycznego zgodnie z obowiązującymi standardami ksztaácenia
nauczycieli.
Rok ten przynosi kolejne nowatorstwo, mianowicie edukacjĊ dwustopniową: czteroletnie
studia licencjackie z dwuletnimi magisterskimi w zakresie wybranej jednej specjalnoĞci
(po rekrutacji wewnĊtrznej).
Inne novum w naszych dziaáaniach wynika z faktu, iĪ studenci mają moĪliwoĞü
wyboru moduáu ksztaácenia.
W roku akad. 2006/2007 w IFRos. zaplanowano cztery ĞcieĪki studiowania w
ramach filologii rosyjskiej i filologii rosyjsko-ukraiĔskiej:
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(1) moduá klasyczny ze znaczącą liczbą godzin z przedmiotów jĊzykoznawczych i
literaturoznawczych;
(2) moduá pedagogiczny zakáadający przygotowanie do zawodu nauczyciela jĊzyka
rosyjskiego;
(3) moduá komunikacji w sferze biznesu z odpowiednimi przedmiotami;
(4) moduá kulturoznawczy obejmujący blok przedmiotów jĊzykowo-kulturologicznych.
Opracowano teĪ moduá translatoryczny i jak tylko pozwolą warunki techniczne,
bĊdzie moĪna wdroĪyü go do praktyki dydaktycznej.
Moduáy ksztaácenia wybierają studenci po okresie nauki unitarnej, tj. po II roku
studiów. Przedmioty ogólne oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane są
w liczbie godzin odpowiadającej specyfice moduáu. Na roku I i II studenci na
poszczególnych kierunkach zdobywają wiedzĊ i sprawnoĞci z praktycznego opanowania
jĊzyków kierunkowych na poziomie co najmniej Ğredniozaawansowanym oraz
standardową wiedzĊ i umiejĊtnoĞci z przedmiotów kierunkowych i ogólnych. Integralną
czĊĞcią ksztaácenia moduáowego jest pakiet przedmiotów do wyboru począwszy od III
roku studiów.
Studenci filologii rosyjsko-angielskiej z uwagi na stopieĔ trudnoĞci studiów
dwuprzedmiotowych studiują praktycznie wg poszerzonego moduáu pedagogicznego.
ZróĪnicowanie moduáowe nie wyklucza wykonywania zawodu innego, niĪ
odpowiednia ĞcieĪka (z wyjątkiem szkolnictwa).
Aktualnie realizujemy nastĊpujące podstawowe przedmioty studiów:
(1) üwiczenia praktyczne z jĊzyka rosyjskiego,
(2) wstĊp do jĊzykoznawstwa,
(3) gramatyka wspóáczesnego jĊzyka rosyjskiego (fonetyka, fonologia, sáowotwórstwo, morfologia, skáadnia),
(4) gramatyka jĊzyka staro-cerkiewno-sáowiaĔskiego,
(5) historia jĊzyka rosyjskiego,
(6) jĊzykoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie,
(7) wstĊp do literaturoznawstwa,
(8) literatura rosyjska,
(9) historia Rosji,
(10) kultura i realia obszaru wschodniosáowiaĔskiego.
Są one uzupeániane dyscyplinami ogólnymi oraz specjalnymi w zaleĪnoĞci od
wybranego moduáu ksztaácenia.
Na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych ksztaácimy okoáo 500
sáuchaczy rocznie.
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1. Stan osobowy i struktura IFRos.
Kadra naukowo-dydaktyczna skáada siĊ z 10 profesorów, 24 doktorów, 11 pozostaáych
wykáadowców, 10 doktorantów, 2 pracowników administracyjno-technicznych i 5
biblio-tekarzy; razem 62 osoby. OsiągniĊcia naukowe pracowników znalazáy
odzwierciedlenie w wydanych monografiach, skryptach, podrĊcznikach, sáownikach,
pracach zbiorowych, w zeszytach naukowych i czasopismach (áącznie 1576 publikacji).
W skáadzie IFRos. pracują nastĊpujące jednostki: Zakáad JĊzyka Rosyjskiego
(kier. – prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan), Zakáad Literatury Rosyjskiej (kier. – prof. zw.
dr hab. Czesáaw Andruszko), Zakáad Komparatystyki Literacko-Kulturowej (kier. –
prof. nadzw. dr hab. Halina ChaáaciĔska-Wiertelak), Zakáad Pragmatyki Komunikacyjnej JĊzyków Obcych (kier. – prof. zw. dr hab. Antoni Markunas), Zakáad Ukrainistyki
(kier. – prof. nadzw. dr hab. Leontij Mironiuk), Pracownia Przekáadowo-Leksykograficzna (kier. – prof. zw. dr hab. Antoni Markunas), Pracownia Anglistyki (kier. – dr Anna
Ewert). Adekwatnie do nich skupia siĊ problematyka badaĔ naukowych.
Zakáad JĊzyka Rosyjskiego
Najnowsze dociekania naukowe w Zakáadzie dotyczą zarówno wspóáczesnego jĊzyka
rosyjskiego, jak i jego historii.
Badania nad wspóáczesnym jĊzykiem rosyjskim obejmują róĪne páaszczyzny.
Stosunkowo najwiĊcej prac poĞwiĊcono analizie sáownictwa i frazeologii. Wiele
eksploracji skierowanych jest na sáowotwórstwo, zwáaszcza w jego relacji do gramatyki
i sáownictwa. Nie brakuje teĪ poszukiwaĔ o charakterze konfrontatywnym.
Obecnie pracownicy Zakáadu zajmują siĊ takĪe problematyką związaną z historią
jĊzyka rosyjskiego i innych jĊzyków sáowiaĔskich. W ramach tej problematyki
dominują zagadnienia genezy, rekonstrukcji i historii najstarszych alfabetów
sáowiaĔskich. Na uwagĊ zasáuguje równieĪ obserwacja polonizmów w tekstach
wschodniosáowiaĔskich, analiza sáownictwa dawnych Ğrodowiskowych jĊzyków
specjalistycznych oraz odapelatywnych nazw osobowych.
Zakáad Literatury Rosyjskiej
Pracownicy Zakáadu kontynuują i poszerzają tematykĊ badawczą związaną z historią
literatury rosyjskiej od XIX do XX wieku z uwzglĊdnieniem wspóáczesnych tendencji w
teorii literatury i filologicznej metody analizy tekstu. Dociekania prowadzone są przez
pracowników indywidualnie i dotyczą utworów klasycznych oraz wspóáczesnych, takich
autorów, jak: I. Babel, W. Garszyn, M. Buáhakow, I. Szmielow, W. Wojnowicz, W.
Wysocki, A. Páatonow, N. Klujew, A. Galicz.
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Zakáad Komparatystyki Literacko-Kulturowej
Zgodnie z przyjĊtą formuáą Zakáadu zainteresowania naukowe koncentrują siĊ na
rozwijaniu metodologii badaĔ sytuujących dzieáo literackie w kontekĞcie kulturowym
(odpowiednio do Bachtinowskiej koncepcji „maáego” i „wielkiego czasu”). Literatura
rosyjska pars pro toto kultury prawosáawnej jest postrzegana przez pracowników
Zakáadu jako przedmiot badaĔ inspirujący do okreĞlenia paradygmatów ksztaátujących
wspóáczesną myĞl humanistyczną.
Zakáad Pragmatyki Komunikacyjnej JĊzyków Obcych
Badania glottodydaktyczne obejmują rozlegáy wachlarz zagadnieĔ – od teoretycznych,
związanych z akwizycją jĊzyków obcych oraz jĊzyka rosyjskiego jako pokrewnego w
szczególnoĞci, do szeroko rozumianej praktyki komunikacyjnej. W grupie pierwszej
znalazáa siĊ problematyka lingwistycznych, psychologicznych, kulturoznawczych i
dydaktycznych podstaw przyswajania jĊzyka drugiego, zwáaszcza na poziomie
zaawansowanym i wyĪszym. Wynikiem opracowaĔ aplikacyjnych są podrĊczniki,
skrypty itp. dla wykáadowców i studentów filologii rosyjskiej.
Pracownia Przekáadowo-Leksykograficzna
W ostatnich latach w Pracowni powstaáo 5 sáowników z dziedziny religioznawstwa,
historii i sztuki, kulturologii oraz Īargonu máodzieĪowo-studenckiego.
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Poszczególne zeszyty periodyku znajdują siĊ w bibliotekach wielu oĞrodków
slawistycznych na caáym Ğwiecie.
4. Konferencje miĊdzynarodowe
Istotnym przejawem aktywnoĞci Instytutu jest cykliczne organizowanie konferencji
miĊdzynarodowych pod hasáem „Rusycystyka Europejska a WspóáczesnoĞü”. Idea
urządzania takich spotkaĔ narodziáa siĊ u nas na dáugo przed dąĪeniem Polski do
integracji ze strukturami euroatlantyckimi i przystąpieniem do Unii Europejskiej. Pod
wzglĊdem zasiĊgu, poziomu naukowego i organizacyjnego owe poczynania spotkaáy siĊ z
wysoka oceną wáadz rektorskich i administracyjnych, do czego przyczynia siĊ teĪ – jak
siĊ wydaje – niebanalna problematyka tych forów. Przykáadowo przytoczĊ ją chociaĪby
tylko z ostatnich trzech spotkaĔ: rok 1999 – Odzwierciedlenie chrzeĞcijaĔstwa w jĊzyku,
kulturze i literaturze rosyjskiej u progu jego dwóchtysiąclecia, rok 2001 –
StereotypowoĞü jako konceptosfera w jĊzyku rosyjskim, literaturze, kulturze i dydaktyce
jĊzyka rosyjskiego; rok 2003 – Sáowo rosyjskie w zmieniającym siĊ obrazie Ğwiata i
wreszcie konferencja w 2005 roku – JĊzyk, literatura i kultura rosyjska w przestrzeni
ogólnoeuropejskiej XX wieku (w sekcjach: JĊzyk rosyjski w kontakcie z innymi jĊzykami
europejskimi, Eurazyjskie konteksty literatury i kultury rosyjskiej, Innowacje
technologiczne w dydaktyce jĊzyka rosyjskiego jako obcego). Z tego przeglądu wynika,
Īe tematyka odzwierciedla zarówno aktualne, jak i perspektywiczne tendencje do
transformacji w duchu szeroko rozumianej humanizacji nauki filologicznej. Konferencje
dają okazjĊ do wzajemnego poznania siĊ, wymiany informacji, poglądów, myĞli,
podzielenia siĊ wiedzą i tym samym sprzyjają podnoszeniu rangi filologii rosyjskiej.

3. Zeszyty naukowe
5. Zasoby biblioteki
Doniosáa „wizytówką” poznaĔskiej filologii rosyjskiej jest czasopismo „Studia Rossica
Posnaniensia”, które naleĪy do najstarszych krajowych periodyków tego typu. ZaáoĪyli
go nestorzy rusycystyki polskiej – profesorowie Leszek Ossowski i Zbigniew BaraĔski w
roku 1969 (dotychczas ukazaáo siĊ 31 zeszytów naukowych). Zeszyt pierwszy ujrzaá
Ğwiatáo dzienne w roku 1970 i spotkaá siĊ z bardzo pochlebną opinią specjalistów
krajowych i zagranicznych dziĊki poziomowi naukowemu i edytorskiemu. Dbali o to
redaktorzy oraz wieloletni sekretarz redakcji (do roku 1992) Jerzy Litwinow. O randze
periodyku Ğwiadczy m. in. fakt, iĪ jako jedyne z polskich czasopism uczelnianych
zostaáo wyeksponowane w pracach Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ,
Ɇɨɫɤɜɚ 1990 oraz Ȼɨɥɶɲɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ. əɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ, Ɇɨɫɤɜɚ
2000.
Obecnie czasopismo redaguje kolegium w skáadzie: Antoni Markunas (redaktor
naczelny), Halina ChaáaciĔska-Wiertelak (literaturoznawstwo), Jerzy Kaliszan (jĊzykoznawstwo), Antoni Markunas (glottodydaktyka), Janina Mickiewicz-Turska (sekretarz).
W aktualnym ksztaácie pisma publikowane są artykuáy w jĊzyku rosyjskim z
abstraktami po angielsku, dziĊki czemu posiada ono zasiĊg miĊdzynarodowy (takĪe z
uwagi na proporcjĊ tekstów autorów zagranicznych do krajowych jak 3 : 1).

Jak ogólnie wiadomo, zarówno badania naukowe, jak teĪ efektywne ksztaácenie nie
mogą funkcjonowaü bez wáaĞciwego zaplecza gromadzącego i udostĊpniającego
produkty umysáu ludzkiego utrwalone na papierze bądĨ na noĞnikach elektronicznych,
poniewaĪ nawet w dobie Internetu dla filologa bezpoĞredni kontakt z ksiąĪką wydaje siĊ
byü nieodzowny i tak juĪ pozostanie przynajmniej na jakiĞ czas. Dlatego teĪ zasób
ksiąĪek ma dla Instytutu znaczenie pierwszoplanowe.
Nasz ksiĊgozbiór po okresie zbierania darów sukcesywnie siĊ powiĊkszaá
o coroczne zakupy literatury piĊknej i specjalistycznej, encyklopedii, sáowników,
albumów i in. oraz o prenumeratĊ dzienników i czasopism. Obecnie zbliĪa siĊ on do
100.000 tytuáów. Na podkreĞlenie zasáugują tzw. cymelia (w tym – starodruki) oraz
bĊdący w dyspozycji Pracowni Przekáadowo-Leksykograficznej komplet rzadkich
sáowników, encyklopedii, informatorów jeszcze z wieku XIX, oczywiĞcie z przewagą
wydawnictw powojennych oraz rozbudowaną reprezentacją prac najnowszych.
Instytut dysponuje mediateką skáadającą siĊ z nagraĔ audio i video (kasety, CD,
DVD) i ma moĪliwoĞü odbioru satelitarnych rosyjsko- i ukraiĔsko-jĊzycznych stacji
radiowych i kanaáów telewizyjnych.
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Instytut posiada Certyfikat Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
(Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej) w uznaniu wysokiej jakoĞci ksztaácenia, a ze
wzglĊdu takĪe na potencjaá naukowy, rozwiązania innowacyjne, dziaáalnoĞü
organizacyjną i popularyzatorską, aktywnoĞü miĊdzynarodową postrzegany jest jako
jeden z czoáowych oĞrodków polskiej rusycystyki uniwersyteckiej.

Bartoszewicz Albert :
Sáowotwórstwo rosyjskie dla Polaków, Warszawa 1990, ss. 191 (wspóáautorzy: E. Baáaáykina,
G. Nikoáajew).
Sáownik biaáorusko-polski i polsko-biaáoruski jĊzyka Puszkina, Warszawa 1996, ss. 621
(wspóáautor: T. JasiĔska).
Bieáousowa Wiera:
Związki niekonwencjonalne literatury i filozofii (Mikoáaj Gogol, Wasilij Rozanow), Olsztyn
1999, ss. 197.
ȼ ɦɢɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɬɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɞɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, PoznaĔ 2004, 236 ɫɬɪ.
(ɫɨɚɜɬɨɪ: Ⱥ. Ɇɚɪɤɭɧɚɫ).
ChaáaciĔska-Wiertelak Halina:
Kod kulturowy w dziele literackim. Interpretacje utworów literatury rosyjskiej XIX i XX
wieku, PoznaĔ 2002, ss. 220.
Problemy wspóáczesnej komparatystyki, t. I, PoznaĔ 2003, ss. 287 (wspóáred.: W.
Wasyáenko).
Problemy wspóáczesnej komparatystyki, t. II, PoznaĔ 2004, ss. 290 (wspóáred.: W.
Wasyáenko).
Horczak Dorota:
TreĞci religijno-filozoficzne w powieĞci „Mistrz i Maágorzata” Michaiáa Buáhakowa, PoznaĔ
2002, ss. 125.
Kaliszan Jerzy:
Kompendium gramatyki jĊzyka rosyjskiego. Kurs dla początkujących, ESKK (Europejska
Szkoáa Ksztaácenia Korespondencyjnego) 1994, ss. 56.
Ɉɦɨɧɢɦɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɫɥɨɜ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, PoznaĔ 1997, 146 ɫɬɪ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, PoznaĔ 1999, 190 ɫɬɪ. (ɪɟɞ).
Synonimia sáowotwórcza rzeczowników w jĊzyku polskim i rosyjskim (na materiale nazw
osób, czynnoĞci i cech abstrakcyjnych), PoznaĔ 2000, ss. 83.
ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɞɟɯɪɢɫɬɢɚɧɡɚɰɢɹ ɢ ɪɟɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ, PoznaĔ 2001, 200 ɫɬɪ. (ɪɟɞ).
ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, PoznaĔ 2002, 225 ɫɬɪ.
(ɫɨɪɟɞɚɤɬɨɪɵ: Ɇ. ȼɭɣɬɨɜɢɱ, ȼ. ȼɨɡɶɧɟɜɢɱ).
ȼɨɩɪɨɫɵ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, PoznaĔ 2004, 222 ɫɬɪ. (ɪɟɞ.).
Kotwicka-DudziĔska Irena:
Sáownik kieszonkowy rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, PoznaĔ 2005, ss. 568 (wspóáautorzy:
M. Glinka, A. Narloch, A. Sitarski).
Litwinow Jerzy:
Aleksander SoáĪenicyn i Polska, PoznaĔ 1997, ss. 174 (red.).
Makarowska Olga:
Ʉɨɧɰɟɩɬɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɫɧɢ, PoznaĔ 2004, 112 ɫɬɪ.
Markunas Antoni:
Wybrane zagadnienia dydaktyki jĊzyka kierunkowego na neofilologii, PoznaĔ 1993, ss. 157
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɹɡɵɤ, PoznaĔ 1993, 147 ɫɬɪ. (ɫɨɚɜɬɨɪ: ȼ. Ɇɚɪɤɭɧɚɫ).
ɂɫɬɨɤɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ, PoznaĔ 1994, 178 ɫɬɪ.
Terminologia koĞcielna. Maáy sáownik opisowy polsko-ukraiĔski i ukraiĔsko-polski, PoznaĔ
1995, ss. 178 (wspóáautor: T. Uczitiel).
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɭɫɢɫɬɢɤɢ, PoznaĔ 1995, 267 ɫɬɪ. (ɪɟɞ.).
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, PoznaĔ 1996, 228 ɫɬɪ. (ɪɟɞ.).
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6. Uwagi koĔcowe
Jak wynika z zaprezentowanego przeglądu dokonaĔ relatywnie krótkich dziejów
rusycystyki poznaĔskiej, ma ona niekwestionowaną pozycjĊ.
Do tego wypada dodaü, Īe na podstawie zawartych umów nasz Instytut
wspóápracuje z nastĊpującymi partnerami zagranicznymi:
(1) Instytut JĊzyka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie – poszczególni
studenci i wykáadowcy mają szansĊ odbywania praktyki kulturowo-jĊzykowej
oraz ksztaácenia semestralnego.
(2) Uniwersytet Pomorski w Archangielsku – jest moĪliwoĞü realizowania takiej
samej praktyki tam oraz po drodze w Sankt-Petersburgu.
(3) Uniwersytet w Greifswaldzie – wybrani studenci profilu ukrainistycznego jeden
semestr studiują w Niemczech.
Co siĊ tyczy dalszego rozwoju naszego Instytutu, to za pierwszoplanową uwaĪam
kwestiĊ awansów pracowników (uzyskanie doktoratów, a zwáaszcza habilitacji) i
zniwelowanie luki pokoleniowej. W aspekcie poszerzenia oferty w ksztaáceniu
studentów naleĪy wymieniü powoáanie nowej specjalnoĞci: filologia rosyjska z
lingwistyką stosowaną (dydaktyka jĊzyka niemieckiego), aktywizacja piątego z kolei
moduáu – translatorycznego, zwiĊkszenie liczby przedmiotów i seminariów do
alternatywnego wyboru przez studentów, urządzenie gabinetu noĞników informacji
elektronicznych (komputeryzacja, Internet i in.) oraz powiĊkszenie substancji lokalowej
w ogóle.
Urzeczywistnienie tych i innych zamierzeĔ wydaje siĊ byü dosyü realne
w przewidywalnej przyszáoĞci.
Godzi siĊ podkreĞliü, iĪ w minionym czterdziestoleciu nasi pracownicy
opublikowali 146 ksiąĪek, przy czym w ciągu ostatnich piĊtnastu lat 62 tytuáy. Pozwalam
sobie przytoczyü je w kolejnoĞci alfabetycznej i chronologicznej (od roku 1990).
Andruszko Czesáaw:
Ɉɬ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦɚ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɡɦɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, PoznaĔ 1995, 148
ɫɬɪ.
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, PoznaĔ 2000, 214 ɫɬɪ. (ɪɟɞ.).
Eugeniusza Trubieckiego szkice o ikonie oraz Īycie i twórczoĞü, PoznaĔ 2001, ss. 110.
Ʉɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɵ ɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, PoznaĔ 2002, 109 ɫɬɪ. (ɪɟɞ.).
Izaak Babel na scenach polskich, PoznaĔ 2005, ss. 170.
Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach sáowiaĔskich, PoznaĔ 2005,
ss. 164 (wspóáred.: B. ZieliĔski).
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ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, PoznaĔ 1998, 220 ɫɬɪ.
(ɪɟɞ.).
Leksykon chrzeĞcijaĔstwa (rosyjsko-polski i polsko-rosyjski), PoznaĔ 1999, ss. 366
(wspóáautor: T. Uczitiel).
Ɋɭɫɫɤɨ-ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, PoznaĔ 2000, 177 ɫɬɪ.
(ɫɨɚɜɬɨɪɵ: Ⱥ. ɉɭɪɢɫɦɚɧ, Ɂ. ɇɢɦɪɨɧ).
Popularny sáownik sakralizmów polskich i ukraiĔskich, PoznaĔ 2001, ss. 303 (wspóáautor: T.
Uczitiel).
Ɍɢɩɨɜɵɟ ɮɪɚɡɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, PoznaĔ 2001, 190 ɫɬɪ.
ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɦɨɥɨɞɺɠɧɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɭ. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ, PoznaĔ 2002, 127 ɫɬɪ.
ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, PoznaĔ 2002, 359 ɫɬɪ.
Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɦɨɥɨɞɺɠɧɨ-ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɚ, PoznaĔ 2003, 187 ɫɬɪ.
ȼ ɦɢɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɞɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, PoznaĔ 2004, 238 ɫɬɪ.
(ɫɨɚɜɬɨɪ: ȼ. Ȼɟɥɨɭɫɨɜɚ).
ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɰɟɧɬɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, PoznaĔ 2004, 276 ɫɬɪ.
40 lat rusycystyki poznaĔskiej, PoznaĔ 2005, ss. 127.
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, PoznaĔ 2005, 237 ɫɬɪ.
Mironiuk Leontij:
Liryka Adama Mickiewicza w poetyckiej interpretacji Maksyma Rylskiego, Olsztyn 1998, ss.
142.
Ewolucja „nie-sáów” w jĊzyku rosyjskim, Olsztyn 2001, ss. 152.
Narloch Andrzej:
Sáownik kieszonkowy rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, PoznaĔ 2005, ss. 568 (wspóáautorzy: M.
Glinka, I. Kotwicka-DudziĔska, A. Sitarski).
Ossowski Leszek :
Studia slawistyczne, Wrocáaw–Warszawa–Kraków 1992, ss. 194.
Pacholczyk Tadeusz:
Metodyka kierowania procesem czytania w jĊzyku rosyjskim, PoznaĔ 1990, ss. 120.
Popiel-Machnicki Wawrzyniec:
ɉɨɷɬɢɤɚ ɋɟɪɝɟɹ ȿɫɟɧɢɧɚ, PoznaĔ 2000, 121 ɫɬɪ.
Sitarski Andrzej:
ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɢ ɪɭɫɫɤɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɜ ɫɜɟɬɟ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɣ, PoznaĔ 1991, 55 ɫɬɪ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɪɟɱɢɣ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɨɜɟɣɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, PoznaĔ
2001, 135 ɫɬɪ.
Rosyjski w 3 miesiące. Kurs z nagraniami dla początkujących, PoznaĔ, 2002, ss. 136.
Sáownik kieszonkowy rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, PoznaĔ 2005, ss. 568 (wspóáautorzy: M.
Glinka, I. Kotwicka-DudziĔska, A. Narloch).
Stefaniszyn Mikoáaj:
JĊzyk rosyjski. Teksty ekonomiczne. Skrypt nr 427, PoznaĔ 1992, ss. 160 (wspóáautor: T.
Sosnowski).
Uczitiel Tamara:
Terminologia koĞcielna. Maáy sáownik opisowy polsko-ukraiĔski i ukraiĔsko-polski, PoznaĔ
1995, ss. 178 (wspóáautor: A. Markunas).
Leksykon chrzeĞcijaĔstwa (rosyjsko-polski i polsko-rosyjski), PoznaĔ 1999, ss. 366
(wspóáautor: A. Markunas).

Popularny sáownik sakralizmów polskich i ukraiĔskich, PoznaĔ 2001, ss. 303 (wspóáautor: A.
Markunas).
Wasyáenko Woáodymyr:
Polskie losy Dantego w wieku XIX. Prolegomena do „zaginionego” táumaczenia „Boskiej
komedii” dokonanego przez J.I. Kraszewskiego, PoznaĔ 1993, ss. 70.
ɍɤɪɚïɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. Ɍɟɤɫɬɢ ɞɥɹ ɱɢɬɚɧɧɹ. Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ, PoznaĔ 1996, 318 ɫɬɪ.
UkraiĔskim tropem polskich pisarzy XIX i XX w., PoznaĔ 1996, ss. 151.
Józef Ignacy Kraszewski: zapomniane, nieznane (UkraiĔskie materiaáy Ĩródáowe), Warszawa
1999, ss. 180.
J.I. Kraszewski. Listy do Wáadysáawa ChodĨkiewicza, ɨprac. S. Burkot, Kraków 1999, ss. 285.
„ȿɧɟʀɞɚ” ȱ.ɉ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɢ ɱɚɫɨɩɥɢɧɭ, Górowo Iáawieckie 2001, 215 ɫɬɪ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ, PoznaĔ 2001, t. I, 350 ɫɬɪ.; t. II, 345
ɫɬɪ.
Ʉɪɚɲɟɜɫɤɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ (1812–1863–1917), PoznaĔ 2002, 401 ɫɬɪ.
JĊzyk ukraiĔski. Informator maturalny, PoznaĔ 2003, ss. 56.
Problemy wspóáczesnej komparatystyki, t. I, PoznaĔ 2003, ss. 287 (wspóáred.: H.
ChaáaciĔska-Wiertelak).
Problemy wspóáczesnej komparatystyki, t. II, PoznaĔ 2004, ss. 298 (wspóáred.: H.
ChaáaciĔska-Wiertelak).
Syllabus. Matura z jĊzyka ukraiĔskiego 2005, Warszawa 2004, ss. 84.
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɍɤɪɚïɧɢ. Ɏɨɥɶɤɥɨɪ. Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, PoznaĔ 2004, 512 ɫɬɪ.
WoĨniewicz Wáadysáaw:
Metodyka lekcji jĊzyka rosyjskiego, wyd. II, Warszawa 1991 ss. 204.
Program nauczania jĊzyka rosyjskiego w gimnazjum i liceum, Warszawa 1999, ss. 61
(wspóáautorzy: I. Danecka, H. Granatowska, K. PaliĔska, A. PaliĔski).
ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, PoznaĔ 2002, 225 ɫɬɪ.
(ɫɨɪɟɞɚɤɬɨɪɵ: ȿ. Ʉɚɥɢɲɚɧ, Ɇ. ȼɭɣɬɨɜɢɱ).
Wójtowicz Marian:
Początki pisma sáowiaĔskiego. Zagadnienia genezy i rekonstrukcji gáagolicy i cyrylicy,
PoznaĔ 2000, ss. 174.
ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, PoznaĔ 2002, 225 ɫɬɪ.
(ɫɨɪɟɞɚɤɬɨɪɵ: ȿ. Ʉɚɥɢɲɚɧ, ȼ. ȼɨɡɶɧɟɜɢɱ).
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, PoznaĔ 2005, 170 ɫɬɪ.
(ɪɟɞ.).
Zywert Aleksandra:
Ɋɨɦɚɧɵ Ȼɨɪɢɫɚ ɉɢɥɶɧɹɤɚ 20-ɯ ɝɨɞɨɜ, PoznaĔ 2001, 131 ɫɬɪ.
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