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poĞród wielu spotkaĔ i rozmów z prof. UAM dr hab. Haliną Korbicz najbardziej zapadáo mi w pamiĊci to z jesieni 2005 roku. Wtedy to wáaĞnie w jednym
z gabinetów naszego Instytutu konsultowaáem z Panią Profesor temat przyszáej pracy magisterskiej. Powinienem zaznaczyü, Īe jedną z gáównych zasad mojej
przyszáej promotorki w pracy ze swoimi podopiecznymi byáo pozostawianie szerokiego marginesu swobody przy wyborze zagadnienia, które magistrant chciaá zgáĊbiaü w swoich badaniach. Nad tą reguáą wyĪszoĞü miaáa jednak inna — za wszelką
cenĊ naleĪaáo szukaü nowych podejĞü do analizowanego materiaáu i jak ognia unikaü
powtarzania starych ustaleĔ i generowania oczywistych wniosków. W moim przypadku powyĪsze rekomendacje miaáy szczególne znaczenie, gdyĪ wybranym przeze mnie tematem byáa nowelistyka Mychajáa Kociubynskiego. Literatura przedmiotu na temat twórczoĞci wybitnego impresjonisty juĪ wówczas stanowiáa na Ukrainie
sporą bibliotekĊ, natomiast sam autor Intermezzo nie pozostawiá po sobie wielotomowej spuĞcizny, która uáatwiaáaby poszukiwanie ĞwieĪych wątków. Jednak imperatyw
niesztampowego spojrzenia, zaszczepiony przez prof. Korbicz, nie pozwoliá siĊ wygáuszyü. Z czasem ulegá on w moim przypadku w znacznym stopniu procesowi internalizacji i dzisiaj uwaĪam go za jeden ze swoich wáasnych postulatów badawczych.
Nim jednak mogáo dojĞü do wspomnianego powyĪej spotkania Pani Profesor
musiaáa pokonaü do Poznania dáugą drogĊ, która wiodáa przez dwie stolice. Pierwszą
z nich byá Kijów, w którym Halina Korbicz siĊ urodziáa. W mieĞcie nad Dnieprem
spĊdziáa wiĊkszą czĊĞü swojego dzieciĔstwa i máodoĞci, tutaj ukoĔczyáa takĪe studia
w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki.
WĞród najwaĪniejszych swoich nauczycieli akademickich badaczka wymienia m.in.
Pawáa FedczenkĊ, Wasyla JaremenkĊ oraz WaáentynĊ PowaĪną, której prace z zakresu rozwoju ukraiĔskiej krytyki literackiej lat 80. 90. XIX wieku nie mogáy zapewne
nie wpáynąü na przyszáe preferencje badawcze Haliny Korbicz.
Obok uniwersytetu waĪnym miejscem spotkaĔ dla máodej stoáecznej inteligencji byá takĪe klub studencki, dziaáający przy polskim konsulacie w Kijowie.
W latach 70. XX wieku byá to oĞrodek nieformalnych kontaktów polsko-ukraiĔskich,
w którym rodziáy siĊ dáugoletnie przyjaĨnie i znajomoĞci. W swoich wspomnieniach
Halina Korbicz opisuje to miejsce jako „kawaáek Europy” w skrajnie zrusyÞkowanym i zsowietyzowanym ówczesnym Kijowie. W sytuacji, w której instytucja kawiarni miaáa status politycznie podejrzanej, klub, w którym przy lampce wina moĪna
byáo wymieniü siĊ poglądami z zagranicznymi studentami, traktowany byá w kategoriach okna na Ğwiat. To tutaj Halina Korbicz poznaáa swojego przyszáego mĊĪa, który wówczas byá studentem Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. Od 1980 roku
maáĪeĔstwo Józefa i Haliny Korbiczów przeniosáo siĊ do Zielonej Góry, rozpoczynając tym samym polski okres w biograÞi naukowej Pani Profesor. W 1986 roku zostaje ona zatrudniona w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze w Instytucie Filologii WschodniosáowiaĔskiej na stanowisku asystenta. Z czasem opracowuje
programy nauczania dla praktycznej nauki jĊzyka ukraiĔskiego oraz wybranych zagadnieĔ z kultury i literatury ukraiĔskiej. Równolegle z pracą dydaktyczną w Polsce
Halina Korbicz pod kierownictwem profesora Fedora Pohrebennyka przygotowuje w
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Instytucie Literatury im. T. Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie rozprawĊ doktorską na temat: „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ” (1898–1906) ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. Obrona pracy — uwieĔczona wyróĪnieniem i rekomendacją do druku — odbyáa siĊ w roku 1994, a juĪ w roku nastĊpnym Halina Korbicz obejmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawski okres biograÞi profesor Haliny Korbicz to czas intensywnych poszukiwaĔ i odkrywania nowych perspektyw badawczych. Przy czym, przeglądając
spis publikacji z tego okresu, moĪna dojĞü do wniosku, Īe wyjazd poza granice ojczyzny i osiedlenie siĊ w sąsiedniej Polsce badaczka traktowaáa jako swego rodzaju
zobowiązanie, czy wrĊcz misjĊ, która warunkowaáa tematykĊ podejmowanych przez
nią zagadnieĔ. Nawet powierzchowna kwerenda dorobku naukowego Pani Profesor
z koĔca lat 90. XX w. pozwala zrekonstruowaü jej strategiĊ badawczą i popularyzatorską. Na áamach prestiĪowych wydaĔ kijowskich — takich jak chociaĪby „ɋɥɨɜɨ
ɿ ɱɚɫ” — Halina Korbicz z gorliwoĞcią godną absolwentki studiów dziennikarskich
relacjonuje najwaĪniejsze wydarzenia z Īycia Ğrodowiska ukrainistycznego w Polsce,
podkreĞlając tym samym jego wagĊ i znaczenie, gdyĪ w latach 90. na samej Ukrainie
czĊsto nie wiedziano nawet o jego istnieniu. Z drugiej strony nabycie kompetencji jĊzykowych z zakresu polszczyzny otworzyáo drogĊ Halinie Korbicz do publikowania
artykuáów i recenzji na áamach polskich periodyków, w tym m.in. „Slavii Orientalis”,
dziĊki czemu mogáa ona realizowaü kolejny swój postulat, tzn. informowaü polską
publicznoĞü o najnowszych pozycjach wydawniczych zza wschodnią granicą. Nad
tym wszystkim jednak dominowaá cel nadrzĊdny, który — jak mniemam — zawieraá siĊ w realizacji starej, acz wciąĪ aktualnej maksymy: „Mówmy o tym, co nas áączy, a nie o tym, co nas dzieli”. Tak przynajmniej rozumiem przesáanie szeregu publikacji Pani Profesor w polskich i ukraiĔskich czasopismach na temat sojuszu Piásudski-Petlura oraz o inspiracjach ukraiĔskich autorów (gáównie Mykoáy Jewszana) kulturą polską. Taka postawa sama w sobie jest niezwykle cenna, a w dzisiejszej dobie,
kiedy nierzadko razi nas fragmentaryczne traktowanie dziejów polsko-ukraiĔskich
w celu osiągniĊcia krótkotrwaáych proÞtów, zasáuguje ona na szczególne uznanie.
Rok 2000 to kolejna cezura w biograÞi Haliny Korbicz. WĊdrówka po stolicach
zaprowadza ją ostatecznie do stolicy Wielkopolski, gdzie w murach Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza rozpoczyna ona nowy etap zarówno pracy dydaktycznej, jak
i naukowej. W tej drugiej kamieniem milowym staje siĊ publikacja monograÞi Ɂɚɯɿɞ,
ɉɨɥɶɳɚ, Ɋɨɫɿɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. ȼɢɛɪɚɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɰɟɩɰɿʀ, stanowiąca istotne dopeánienie wewnątrzukraiĔskiej dyskusji na temat rodzimych przejawów modernizmu i bĊdąca jednoczeĞnie podstawą uzyskania przez HalinĊ Korbicz stopnia naukowego doktora habilitowanego nadanego jej przez RadĊ Wydziaáu NeoÞlologii UAM w 2011 roku.
* * *
ZáoĪyáo siĊ tak, Īe podczas przygotowywania tego krótkiego szkicu biograÞcznego spotkaáem siĊ z Iwoną Stasiak, byáą studentką prof. Haliny Krobicz, obecnie
pracowniczką Konsulatu Honorowego Ukrainy w Poznaniu. MyĞląc wciąĪ o tekĞcie, siáą rzeczy w rozmowach z osobami znającymi Panią Profesor kierowaáem temat w kierunku wspomnieĔ z czasów studenckich. Przyznam, Īe byáem pod duĪym
wraĪeniem, kiedy to u mojej koleĪanki nazwisko Pani Profesor wywoáaáo nie tylko
szereg przyjemnych reminiscencji, czego mogáem siĊ zresztą spodziewaü, ale przede
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wszystkim staáo siĊ pretekstem do przywoáywania obszernych cytatów z zajĊü z historii literatury ukraiĔskiej prowadzonych przez HalinĊ Korbicz. Ponad dziesiĊcioletnia bariera czasowa nie zdoáaáa zatrzeü najbardziej wyrazistych wypowiedzi ulubionego wykáadowcy i ustąpiáa pod naporem silnych emocji. Niczym rzeka przeáamująca tamĊ wdaráa siĊ do ĞwiadomoĞci melodia dawno niesáyszanego gáosu, z jego niepowtarzalnym brzmieniem i intonacją. Przez chwilĊ znów byliĞmy na wykáadzie…
dr Ryszard Kupidura

