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Szanowni Państwo,
Dzisiejsze spotkanie ma poniekąd wymiar 

historyczny. Przypada na okrągłą 30. rocznicę 
współpracy polskich i rosyjskich etnolingwi- 
stów z Moskwy i Lublina. Równocześnie tak 
się osobliwie składa, że dwie osoby najbardziej 
zaangażowane w organizowanie tej współpracy, 
Profesor Swietłana Tołstojowa i Profesor Je
rzy Bartmiński, kończą 70 lat i rozpoczynają 
nowy okres w życiu, na pewno również bardzo 
owocny, ale już nieobarczony takimi obowiąz
kami jak dotąd. Coś się zamyka i zapewne coś 
się nowego otworzy.

Z radością witamy w Lublinie, w murach 
naszej uczelni, profesor Swietłanę Tołstojową 
z Rosyjskiej Akademii Nauk, żonę nieodżało
wanej pamięci profesora Nikity Tołstoja, na
szego doktora honoris causa. Witamy też pa
nią profesor Jelenę Bieriezowicz z Uralskiego 
Uniwersytetu Państwowego w Jekatierinburgu. 
Ta dzisiejsza wizyta przedłuża niejako donio
słą uroczystość, jaką było przed rokiem nadanie 
doktoratu honorowego przez nasz Uniwersytet 
wybitnej poetce rosyjskiej i heroicznej obroń
czyni praw człowieka Natalii Gorbaniewskiej, 
jak się okazuje -  koleżance ze studiów profesor 
Swietłany Tołstojowej.

Jest godne podkreślenia, że współpraca 
naukowa polsko-rosyjska w dziedzinie nauki, 
w środowisku humanistów, rozwija się owocnie 
już przez długie 30 lat mimo bardzo zmiennych 
warunków politycznych, niezależnie od nich. 
Warto przypomnieć, że pierwsza wizyta profe
sor Swietłany Tołstojowej w Lublinie, od któ
rej wszystko się zaczęło, miała miejsce w roku 
1978, kiedy byliśmy jeszcze w jednym tzw. 
obozie socjalistycznym, a kontakty podlegały 
urzędowej reglamentacji: akademie nauk miały

utrzymywać kontakty z akademiami, a uczel
nie kształcące studentów z uczelniami. profe
sor Tołstojowa i jej mąż, Nikita Iljicz Tołstoj, 
członek Rosyjskiej Akademii Nauk, złamali tę 
zasadę i wybrali do współpracy ośrodek uczel
niany w Lublinie.

Ważnym wydarzeniem w rozwijaniu na
szych dobrych stosunków było przyznanie przez 
senat UMCS najwyższej uniwersyteckiej god
ności, doktora honoris causa, profesorowi Ni
kicie Iljiczowi Tołstojowi, w roku 1992, kiedy 
zmieniły się zewnętrzne okoliczności, załamał 
się cały układ polityczny po przełomie roku 
1989 w Polsce i rozpadzie Związku Radziec
kiego, ale kontakty naukowe lubelskich etnolin- 
gwistów ze środowiskiem moskiewskim wcale 
się nie urwały. Ich podstawę stanowił wspólny 
cel -  badanie tradycyjnej duchowej kultury Sło
wian i dziedzictwa przeszłości w życiu współ
czesnym.

Tylko przejściowo i przez krótki czas -  do 
roku 2000 -  ta współpraca miała charakter sfor
malizowany -  w postaci umowy między Wy
działem Humanistycznym UMCS a Instytutem 
Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, 
ważniejsze i trwalsze okazały się więzi osobiste, 
najbardziej interesujące i płodne naukowo. Ich 
promotorem i dobrym duchem była cały czas 
Profesor Swietłana Tołstojowa, która wciągnęła 
do tego współdziałania cały liczny zespół mło
dych badaczy, zainteresowanych Polską i Sło
wiańszczyzną.

Gościli w Lublinie młodzi pracownicy 
z Rosji -  folkloryści, etnolingwiści, etnografo
wie i kulturoznawcy, a polscy naukowcy z Lu
blina zapraszani byli na pobyty i konferencje do 
Rosji. Zjednej strony autorzy rosyjscy publiko
wali na łamach lubelskiego rocznika „Etnolin- 
gwistyka” i w tomach zbiorowych, a z drugiej 
strony lubelscy autorzy ogłaszali swoje prace -  
po polsku i po rosyjsku -  na łamach wydaw
nictw rosyjskich.
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Cenimy sobie to, że w roku 2005 w Mo
skwie staraniem prof. Swietłany Tołstojowej, 
z udziałem prof. Jeleny Bieriezowicz została 
wydana w Moskwie, w wydawnictwie Indrik, 
książka prof. J. Bartmińskiego Jazykovoj obraz 
mira, étnolingvističeskie očerki. Jest godne pod
kreślenia to, że rosyjska publikacja otworzyła 
autorowi drogę na zachód Europy, bo właśnie 
replikę tej książki opublikowano w tym roku po 
angielsku w Londynie w wydawnictwie Equ
inox pt. Aspects o f Cognitive Ethnolinguistics. 
Okazuje się, że droga do Europy może prowa
dzić także przez Moskwę!

Dzięki intensywnej wymianie międzyna
rodowej wydawane przez Wydział Humani
styczny naszego uniwersytetu pismo „Etno- 
lingwistyka” stało się od tomu 16. pismem 
międzynarodowym, jest firmowane przez Ko
misję Etnolingwistyczną Międzynarodowego 
Komitetu Slawistów. Ma klasę A, jest na 
tzw. polskiej liście filadelfijskiej. Obie Pa

nie, które gościmy w murach naszej uczelni, 
mają w tym sukcesie pisma znaczący udział, 
jako autorki zamieszczanych w piśmie zna
komitych artykułów, jako recenzentki nadsy
łanych materiałów i jako osoby inspirujące 
kolejnych autorów do pisania, uczestniczące 
w pracach rady wydawniczej pisma. Należą 
się im za to słowa naszej serdecznej wdzięcz
ności.

Jest ważne dla polonistów, slawistów, kul- 
turoznawców, dla wszystkich studentów, dla ca
łej naszej młodzieży naukowej, która żyje w wa
runkach wolności i demokracji, w zjednoczonej 
Europie, by mogła oddychać dwoma płucami, 
kulturą Zachodu i Wschodu. Pismo „Etnolin- 
gwistyka” dobrze służy tej idei. Chcemy wie
rzyć, że także w kolejnych latach, kiedy otwiera 
się perspektywa rzeczywistego i niewymusza- 
nego partnerstwa polsko-rosyjskiego, ta dobra
i owocna współpraca będzie się nadal owocnie 
rozwijać.

Jerzy Bartmiński
3 0  l a t  d o b r y c h  k o n t a k t ó w

e t n o l i n g w i s t ó w  z  M o s k w y  i  L u b l i n a

Porównywanie etnolingwistyki moskiew
skiej i lubelskiej -  zapowiedziane w tytule na
szej uroczystej okolicznościowej sesji -  jest nie
wątpliwie aktem odwagi ze strony organizato
rów. Wystarczy przypomnieć, że Moskwa li
czy ponad 12 milionów mieszkańców, a Lublin
-  ok. 350 tysięcy; etnolingwistyka ma w na
uce rosyjskiej potężne umocowanie organiza
cyjne w postaci osobnego Zakładu Etnolingwi
styki i Folkloru w Rosyjskiej Akademii Nauk 
i w programach dydaktycznych wielu wyższych 
uczelni, podczas gdy w Lublinie dotąd nie udało 
się uruchomić na Wydziale Humanistycznym 
UMCS nawet skromnej specjalności etnoling- 
wistycznej, a redagowanie rocznika (nb. mają
cego klasę A) jest traktowane jako prywatne 
hobby grupki entuzjastów, poza ich obowiąz-

kami „statutowymi”. Usprawiedliwieniem tytu
łowego zestawienia jest jedynie wspaniałomyśl
ność i wielkoduszność, z jaką przed laty do lu
belskiego i polskiego środowiska odniósł się 
Profesor Nikita Iljicz Tołstoj, a także wielka 
życzliwość, z jaką o pracach lubelskich za
wsze mówi i pisze Profesor Swietłana Tołsto- 
jowa oraz towarzysząca Jej dzisiaj Prof. Jelena 
Bieriezowicz z Jekaterinburga.

Prof. Nikita Tołstoj, kiedy w roku 1992 
odbierał doktorat honorowy UMCS, powiedział 
dużo dobrych słów o historycznych związkach 
nauki rosyjskiej i polskiej, przypomniał profe- 
sorów-Polaków -  Jana Baudouina de Courte
nay, Mikołaja Kruszewskiego, Wiktora Porze- 
zińskiego, Jana Łosia, którzy pracowali na uni
wersytetach rosyjskich, a szczególnie podkre
ślał inspirującą rolę krakowskiej szkoły Kazi
mierza Moszyńskiego.1 My w Lublinie także 
poczuwamy się do Baudouina de Courte- 
nay2 i Kazimierza Moszyńskiego, czerpiemy 
też z prac Bronisława Malinowskiego, Anny

1 Zob. „Etnolingwistyka” 8, s. 317-318.
2 Jego prekursorskie poglądy na asymetrię wyrażania płci w języku polskim przypomina w tym 

numerze „Etnolingwistyki” Jolanta Szpyra-Kozłowska.


