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POLONISTYKA W ZSRR

Polonistyka w Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim  

im. M . W. Łomonosowa

f roku akademickim 1973/74 na Sekcji Słowiańskiej Wydziału 
Filologicznego specjalizuje się w zakresie języka i literatury 
polskiej 25 studentów (3 i 5 rok). Historię literatury polskiej 
wykłada prof. E.Z.Cybienko (która również prowadzi ten sam wy
kład - w wersji skróoonej - dla studentów literaturoznawstwa 3 
roku Wydziału Rusycystyki). Studenci-poloniści uczęszczają też 
na specjalny (monografiozny) wykład nt. "Twórczość Żeromskiego 
i proza polska XX wieku", prowadzony przez samodzielnego pra
cownika naukowego Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN 
ZSEE, kand. nauk filologicznych Wiwianę Witt.Inny pracownik nau
kowy Instytutu, kand. nauk o sztuce Inna Swirida, prowadzi wy
kład uzupełniający poświęcony sztuce polskiej.

Studenci-poloniści uczestniczą w seminarium "Polska proza 
końca XIX - początku XX wieku", prowadzonym przez E.Z.Cybienko. 
Studenci piszą prace na następujące tematy: "Chudożestwiennoje 
nowatorstwo >  Kukły <  B.Prusa", "Osobiennosti jumora w romanie 
Prusa >Kukła4T ", "Prijomy psiohołogiczeskogo analiza w roma
nie Sienkiewioza >Biez dogmata4( ", "Prinoipy izobrażenija is- 
torii w romanie Źeromskogo £>Piepieł<^ ", "Obraz chudożnika w 
romanie W.Berenta )£>Gnilje< " i in. ("Nowatorstwo artystyczne 
^  Lalki^ B.Prusa", "Właśoiwości humoru w powieści Prusa ^Lal- 
ka4( ", "Metody analizy psychologicznej w powieści Sienkiewicza 
>  Bez dogmatu ^  ", "Zasady przedstawienia historii w powieści 
Żeromskiego ^  Popioły 4L ", "Postać artysty w powieści W.Berenta 
^  Próchno 4> " ).

Prace dyplomowe na tym roku poświęcone są mikropowieści Kor
nela Filipowicza (promotor - kand. nauk filologicznych W. Cho- 
riew) oraz prozie Tadeusza Nowaka, czasopismu "Nowe Widnokręgi" 
i jego roli w walce o polską kulturę demokratyczną,zbiorowiKVa- 
de-mecum" jako poetyckiemu manifestowi C.Norwida (promotor - 
kand. nauk filologicznych B.Stachiejew). Autor ostatniej pracy 
- W.Buriakow - pracował przez kilka miesięcy w Warszawie pod 
kierunkiem prof .Uniwersytetu Warszawskiego »’arii Straszewskiej.
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Katedra Filologii Słowiańskiej wydelegowała dwóch studentów 
na międzynarodową konferencję naukową studentów-polonistów po
święconą literaturze Młodej Polski, która odbyła się w maju 
1974 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studentka I.Tichomirowa 
przygotowała na tę konferencję referat o inscenizacjach drama
tów S.Przybyszewskiego na scenie rosyjskiej, a student M.Głoba- 
czew - o poezji Młodej Polski w rosyjskich przekładach i kryty
ce. M.Głobaczew opublikował w ozasopiśmie "Wiestnik Moskowskogo 
Uniwiersitieta. Fiłołogija" (1973, nr 3) artykuł na temat,"Idie j- 
no-chudożestwiennoje swojeobrazije ^  Knig polskogo naroda i pi- 
ligrimstwa A.Mickiewicza" ("Specyfika ideowo-artystyczna^Ksiąg
narodu i pielgrzymstwa polskiego^ A.Mickiewioza").

W latach 1972-1973 wykłady dla studentów-polonistów prowa
dzili: prof. Uniwersytetu Warszawskiego Janina Kulczycka-Saloni 
- o twórczości Sienkiewicza i o naturalizmie w literaturze pol
skiej (zob. informację o jej pobycie w Moskwie, "Wiestnik Mos
kowskogo Uniwiersitieta" 1973, nr 5) oraz doo.Uniwersytetu War
szawskiego Janusz Rohoziński - cykl wykładów o literaturze pol
skiej okresu międzywojennego (zob. "Wiestnik Moskowskogo Uni
wiersitieta" 1974, nr 3).

Pracę w Katedrze Filologii Słowiańskiej podjął aspirant Sier
giej Klemientiew, który przygotowuje rozprawę kandydacką na te
mat "Sowietskaja proza w ooenkie polskoj kritlki 1960!j - naczała 
70-ch godow" (promotor - prof. E.Z.Cybienko). Opracowuje on też 
na konferencję jubileuszową poświęconą twórozośoi L.Leonowa re
ferat o powieściach Leonowa w Polsce, a także recenzje prao pol- 
skioh o literaturze radzieckiej.

W r. 1973 wydawniotwo Uniwersytetu Moskiewskiego ogłosiło 
zbiór pt. "Sławianskaja fiłołogija", wyd. 8, pod redakcją prof. 
S.Bernsztajna i prof. E.Z.Cybienko, w którym opublikowano arty
kuły: kand. nauk filologicznych T.Tichomirowej - "Warirowanije 
znaczeni ja padieżnoj konstrukcii w zawisimosti ot ozysłowoj pri- 
nadleżnosti padieżnoj formy (tworitielnyj cełostno-razdielitiel- 
nyj w sowriemiennom polskom jazykie)" ("Zróżnicowanie znaoze- 
niowe konstrukcji narzędnika w zależnośoi od kategorii liczby 
we współczesnej polszozyźnie" ), kand. nauk filologicznych Z.Cho- 
łoninej - "K problemie pieriewoda poeticzeskich proizwiedienij 
na blizkorodstwiennyje jazyki (słowotworczeskaja fantazija J. 
Tuwima ^  Zieleń*^ i je jo russkij pieriewod Ł.Martynowa)" ("0
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problemie przekładu dzieł poetyckich na języki pokrewne:'słowo
twórcza fantazja J.Tuwima > Zieleń <C i jej przekład rosyjski Ł. 
Martynowa"), kand. nauk filologicznych S.Musijenko (Grodno) - 
■Tworczeskij put* filgelma Macha" i M.Ignatowa - "Ot ^  ustnogo 
portrieta^ k romanu-ispowiedi" - na materiale polskiej litera
tury antyfaszystowskiej. Wykładowoa Wydziału Dziennikarstwa Uni
wersytetu Moskiewskiego, znany radzieoki krytyk i tłumacz prozy 
polskiej, Miohał Wasiljewicz Ignatow, obronił pracę kandydacką 
na temat "Antif aszystskaja kniga w Polsko j \ Sarodnoj Biespublikie 
(40-50-yje gody)". .

W wyżej wspomnianym zbiorze "Filologia słowiańska" zamiesz
czono również artykuł kierownika Katedry Folkloru Uniwersytetu 
Moskiewskiego, znanego radzieokiego slawisty prof. N.I.Krawcowa, 
pt. "Bomantlzm w sławianskioh litieraturaoh i folkłort", w którym 
autor szeroko uwzględnił materiał polski.

Bównież w r. 1973 w wydawnictwie Uniwersytetu Moskiewskiego 
ukazał się tom pt. "Bomantizm w sławianskich litieraturach",przy
gotowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, a poświęoony 
711 Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. W tomie znalazły się 
artykuły uczonych polskich - E.Sawrymowieza, Z.Libery, J.Hagnu- 
szewskiego, A.Semozuka, B.Białokozowicza, B.Galstera,K.Straszew
skiej, J.Wierzbickiego, a wśród artykułów autorów radzieokioh - 
referat E.Z.Cybienko wygłoszony na Kongresie: "Osobiennosti pol
sko j i russkoj romantiozeskoj prozy 1830-40-oh godow.K problemie 
gieroja i prinoipow jego izobrażenija" ("Właściwości polskiej i 
rosyjskiej prozy romantycznej lat trzydziestych i ozterdziestyoh 
III wieku. Problem bohatera i zasad jego tworzenia"), i artykuł 
aspirantkl Katedry Wiery Chitariszwili: "Adam Mickiewicz w gru
zińsko j litleraturie III wieka". Do materiału polskiego odwołuje 
się również zamieszczony w tomie artykuł N.Krawoowa: "Mieżsła-
wianskije lltieratumy je swiazl w epochu romantizma".

Warszawskiemu Kongresowi Slawistów poświęcono też zbiór prac 
Katedry Filologii Słowiańskiej opublikowanych w 1973 r. pt. "Bo- 
man w sowriemiennych litieraturaoh jużnych i zapadnych sławian" 
("Powieść we współczesnych literaturach południowych i zachod
nich Słowian") - informaoję o tej książoe podano już w BP, z. 46 
- z artykułami E.Z.Cybienko o "Sławie i ohwale" J.Iwaszkiewicza 
i Z.Chołoninej o "Pogoni za Adamem" J.S.Stawińskiego i polskiej 
mikropowieśoi.
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E.Z.Cybienko i I.Chitariszwili zamieściły swoje praoe w 
zbiorze "Polskij romantizm i wostooznosławianskije litieratury", 
opublikowanym w 1973 r. w wydawnictwie "Nauka", a przygotowanym 
przez Instytut Słowianoznawstwa i 3ałkanistyki AN ZSRR wspólnie 
z Instytutem Badań Literackich PAN (pod redakcją kolegium w 
składzie: M.Żmigrodzka, A.Iljuszyn, A.Lipatow, S.Nikolski,B.Sta- 
chiejew, M.Janion). V? tomie znajdują się m.in. artykuły: E.Z.
Cybienko: "Romanticzeskij gieroj w polskoj i russkoj prozie na- 
czała 40—ch godow XIX wieka" i W.Chitariszwili: " ^Faris^T
Miokiewicza i ^Kierani4( Barataszwili".

E.Z.Cybienko i W.Chitariszwili wystąpiły też na białoruskiej 
konferencji poświęoonej typologii i wzajemnemu oddziaływaniu ję
zyków i literatur słowiańskich (Mińsk, maj 1973) z referatami: 
"Jarosław Iwaszkiewicz i russkaja litieratura" - Cybienko, i 
"Russkaja litieratura kak posriednik w polsko-gruzinskioh li- 
tieraturnych swiaziaoh XIX wieka" ("Literatura rosyjska jako 
pośrednik w polsko-gruzińskich związkach literackich XIX wieku") 
- Chitariszwili.

Oprócz wyżej wspomnianyoh E.Z.Cybienko opublikowała w latach 
1972-1974 następujące praoe: "Bolesław Prus i jego roman ^ F a 
raon w edycji: "B.Prus, Faraon", "Chudożestwiennaja litie
ratura", Moskwa 1972; "Nowelistyka Łlarii Konopnickiej w krytyce 
rosyjskiej", w tomie: "Maria Konopnioka. W 60 rooznioę śmierci 
poetki", Warszawa 1972; "Iwaszkiewicz i Lew Tołstoj", "Wiestnik 
Moskowskogo Uniwiersitieta. Fiłołogija" 1973, nr 3; "Znaczenie 
powieści społecznej dla rozwoju realizmu w literaturze polskiej 
lat 40-70 XIX wieku", "Pamiętnik Literacki* 1973, z.2; "Sztyr- 
mer i Lermontow", "Slavia Orientalis" 1973, nr 3; "Wzaimoswiazi 
litieratur i charaktier litieraturnogo processa", w: "Srawni-
tielnoje izuczenije sławianskioh litieratur" ("Badania porów
nawcze literatur słowiańskich"), "Nauka" 1973; "Problemy sła- 
wianskich litieratur na VII Mieżdunarodnom sjezdie sławistow", 
"Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta. Fiłołogija" 1974, nr 1. '

W lutym 1974 r. E.Z.Cybienko wygłosiła referat o badaniaoh 
twórczośoi Mickiewicza w Związku Radzieckim - na Międzynarodowej 
Sesji Naukowej poświęconej 175 rooznicy urodzin Mickiewicza,zor
ganizowanej przez Roboczą Grupę Slawistyki NRD pod kierownictwem 
prof. Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie Aloisa Hermanna; 
wśród referentów tej Sesji znaleźli się także: samodzielny pra-
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oownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN 
ZSBE - B.Stachiejew, profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego: 
J.Kulezycka-Saloni, Z.Libera, S.Skorupka, TL,Szymczak (obszerną 
informację o Sesji zamieścił "Wiestnik Moskowskogo Uniwiersi
tieta" 1974, nr 4).

Starszy wykładowca Katedry Filologii Słowiańskiej, kand. 
nauk filologicznych Tatiana Tiohomirowa złożyła do druku mono
grafię pt. "Język polski", która ukaże się w serii "Języki 
świata* wydawniotwa Uniwersytetu Moskiewskiego.

Poloniści Katedry kontynuują pracę nad przygotowaniem tomu 
"Tradycje i nowatorstwo w literaturach słowiańskich XX wieku", 
będącego drugą kolejną pozycją przygotowaną we współpracy z 
Uniwersytetem Warszawskim. ~

Prof. E.Z.Cybienko 
Tłum. Anna 'Grygo

U polonistów Instytutu Slowianozna wstwa i Bałkanistyki 
AN ZSRR w Moskwie

W lataoh 1968—1969 opublikowana została "Istorija polskoj 
litieratury", t. I-II. W pracy nad nią uczestniczyli wszysoy 
poloniśoi-literaturoznawcy zatrudnieni w Instytucie i wielu 
historyków.

W latach następnych (1969-1972) rozwinęły się w Instytucie 
badania dotyczące wczesnych epok literatury polskiej. Dotyozy 
to szczególnie prac kand. nauk A.W.Lipatowa i pracownika nau
kowo—badawczego W.W.Moozałowej, która niedawno ukończyła aspi
ranturę w Instytucie i napisała rozprawę kandydacką nt. "Tra- 
dicii sriedniewiekowoj kultury i litieratura polskich sowizża- 
łow wtoroj połowiny XVI pierwoj trieti XVII wieka". Tej samej 
problematyce poświęcone są jej dwa artykuły: " ^>Pochożdienija 
Kaceka^. kak proizwiedienije sowizżalskoj litieratury (* ^ P e 
regrynacje Maćka<  jako dzieło literatury sowizrzalskiej") -
opublikowany na łamach pisma "Sowietskoje sławianowiedienije* 
1972, nr 4, oraz "Polskaja rybałtowskaja komiedija na prićwor- 
noj scenie* —. w druku.


