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ZMARLI

WIWIANA WITT
/23 XI 1927 - 21 IX 1983/

Wiwiana Witt urodziła się w Moskwie w rodzinie znanego 
biologa, profesora członka korespondenta rosyjskiej Akademii 
Nauk Rolniczych. Matka Jej była skrzypaczkę. Rodzice Wiwiany 
byli «vybitnymi indywidualnośclaml, a don rodzinny pełen cennych 
księżek, starych mebli promeniował ciepłem, przyjaźnię, otwar
tością na sprawy, losy, zainteresowania innych ludzi. Atmosfera 
ta nie pozostała bez wpływu na osobowość Uiwiany. W obszernym 
mieszkaniu przy ulicy Puezkina, w samym centrum starej Moskwy - 
tao wychowała się i mieszkała aż do połowy lat siedemdziesiątych 
- spotykali się ludzie kultury i nauki, toczyły dyskusje, odbywa

ły towarzysko-naukowe spotkania, W tej atmosferze rosła Wiwiana 
chłonna, inteligentna, nieprzeciętnie zdolne, a jednocześnie 
skromna i życzliwa ludziom, już zapowiadająca się na kobietę o 
niebanalnej urodzie.

Wojna rzuciła rodzinę Wittów (bez syna, walczącego na 
froncie) do Samarkandy, z której powrócili w 1943 r. do Moskwy. 
Tu Wiwiana ukończyła szkołę średnią, została przyjęta do Komso- 
nołu, a następnie rozpoczęła studia na Wydziale Filologicznym 
(specjalność polonietyka) Uniwersytetu Moskiewskiego. Po ukoń
czeniu studiów - pracę magisterský pisała na temat "Walka o 
realizm we współczesnej literaturze polskiej lat 1949-1953" - 
została aspirantkę ówczesnego Instytutu Słowianoznawstwa, obec-



nie Słów lanovnawetwa 1 Bałkaniatykl, Akademii Nauk ZSRR. W ty« 
okreale wyazła za męż za Siergieja Kristi i urodziła córkę 
Lubę.

W 1954 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Słowianoznawetwa 
i Bałkanistykl, zaé w 1962 - obroniła w nim pracę kandydackę o 
Stefanie Żeromskim, rok wczeóniej opublikowane w Wydawnictwie 
Akademii Nauk ZSRR (Moskwa 1961), życzliwie i pochlebnie przy
jętą w apecjalistycznej prasie polskiej i radzieckiej. W 1971 
r. w wyniku konkursu uzyskała stanowisko samodzielnego pracow
nika nauki.

Wiwiana problemy literatury - interesowały Ją głównie za
gadnienia literatury końca XIX i poczętku XX wieku - przekazy
wała czytelnikowi w bogatym obrazowym, wolnym od sztampy i żar
gonu języku. Rozumiała i czuła specyfikę naszej literatury, 
starała się jej często trudne i powikłane sprawy przybliżyć 
odbiorcy rosyjskiemu. Obiekty swoich literackich zainteresowań 
wybierała celnie, byli to przeważnie luminarze naszej litera
tury: Żeromski, Wyspiański, Strug, Iwaszkiewicz, Andrzejewski. 
Ich twórczość popularyzowała wśród publiczności rosyjskiej po
przez odczyty, wykłady, popularne inicjatywy wydawnicze. W 3ej 
działalności naukowej prześledzić można bowiem równorzędne 
funkcjonowanie trzech nurtów: naukowego, dydaktycznego 1 popu
larno-naukowego. Każda z tych dziedzin była dla Niej ważna, 
każdej poświęcała wiele czasu i intelektualnego wysiłku.

Była autorką kilkudziesięciu artykułów i rozpraw, w tyra 
kilku o wczesnej twórczości Żeromskiego i o stosunku tego pi
sarza do Mickiewicza (m.in.: Mickiewicz i Żeromski, "Literatu
ra Sławianskich Narodow" 1956; Realizm ranních rasskazow i po- 
wlestiej Żeromskogo, "UczonyJe zapiski Institute Sławianowie- 
dienija" 1960 t. XXI). Bardzo cenne były Oej poszukiwania ar
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chiwalne m.ini w archiwach cenzury i policji carskiej dotyczące 
Żeromskiego, których wyniki opublikowała w "Pamiętniku Literac
kim" 1962 z. 2. Zajmowała się również problematykę realizmu w 
literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku (m.in. Polskaja 
proza konca XIX - naczała XX ww. К woprosu o tipołogii realizme, 
/w:/ "Litieratura sławianskich i bałkańskich narodow...", Mosk
wa 1976), pisała o współczesnych pisarzach polskich, m.in. o 
Iwaszkiewiczu (Jarosław Iwaszkiewicz, /w:/ "Pisatieli Na rodnoJ 
Polszy", Moskwa 1976). Wiwiana była również współredaktorką i 
współautorkę dwutomowej "Historii literatury polskiej" wydanej 
w języku rosyjskim w Moskwie w latach 1968-69. W podręczniku 
tym Jej autorstwa sę obszerne rozdziały o twórczości Żeromskie
go, Wyspiańskiego oraz o literaturze polskiej lat 1890-1918.
Była też inicjatorkę i redaktorkę wielu wydawnictw zbiorowych 
poświęconych literaturze polskiej (m.in. cyklu "Litieratura 
sławianskich narodów", tomy 1, 4-8, Moskwa 1956-1962, "Rewolu- 
cjonnaja litieratura Polszy", Moskwa 1968-1969, "Pisatieli 
NarodnoJ Polszy", Moskwa 1976, "Litieratura sławianskich i bał
kańskich narodow", Moskwa 1976, "Literatura polska i rosyjska 
przełomu XIX/XX wieku". Warszawa 1977). W niektórych z nich pu
blikowała syntetyczne rozprawy problemowe.

Byłe także autorkę licznych antologii literatury polskiej 
oraz wstępów i komentarzy do nich, w tym wstępów i komentarzy 
do czterotomowego wydania dzieł Stefana Żeromskiego (Moskwa 
1957-1958), ośmiotomowego wyboru utworów Jarosława Iwaszkiewi
cza (Moskwa 1976-1977), Adolfa Dygasińskiego (Moskwa 1961) i in.

Wiwiana uczestniczyła w wielu sesjach i konferencjach kra
jowych oraz międzynarodowych, wygłaszajęc referaty, dyskutując, 
z gruntowną znajomością przedmiotu i kobiecym taktem. Prowadzi
ła również dorywczo zajęcia na Uniwersytecie Moskiewskim.
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Często gościła w Polsce - w tym wielokrotnie w Instytucie 
Badań Literackich. Uczestniczyła tu w spotkaniach naukowych, 
prowadziła poszukiwania archiwalne, kontaktowała się z pisarza
mi, uczonymi i przyjaciółmi, których miała w Polsce wielu. Za
dziwiała żywotnościę, energię, optymizmem, dej dom w Moskwie 
był gościnnie otwarty dla każdego przybysza z Polski, dla przy
jaciół stawał się drugim domem rodzinnym w czasie ich moskiew
skich wojaży.

Wspomnienie o Wiwianie nie byłoby pełne, gdyby się nie po
wiedziało o 3ej wielkim umiłowaniu przyrody, bez kontaktu z nię 
nie wyobrażała sobie życia. Las, ukochane konie i równie sercu 
miłe psy, "dacza", w której wraz z mamę i córkę tak lubiła goś
cić przyjaciół, rozległe łęki nad brzegiem Moskwy, wszystko to 
było Jej nieskończenie drogie, stanowiło nierozdzielnę częstkę 
□ej istnienia.

Odeszła nagle, niespodziewanie dla wszystkich, zaatakowana 
nieuleczalnę chorobę. Miejsce po Niej pozostało puste.

Krystyna Sierocka

KAZIMIERZ MĘŻYŃSKI
/26 I 1904 - 23 XI 1983/

Doc. dr hab. Kazimierz Mężyński był profesorem języka pol
skiego wielu szkół średnich Poznania, Kujaw, Pomorza i Warsza
wy, wykładowcę Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Gdyni, Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, od 1970 r. - Uniwersytetu Gdań
skiego, kierownikiem ogniska metodycznego języka polskiego w 
Gdyni, zastępcę przewodniczęcego oddziału gdańskiego Towarzyst


