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SIEM ION S. LANDA 
(1926- 1990)

27 marca 1990 r. zmarł w Petersburgu Profesor Siemion Siemionowicz Landa, 
wybitny znawca historii i literatury polskiej, głównie twórczości Adama Mic
kiewicza, wierny od wielu lat przyjaciel i członek honorowy Towarzystwa Literac
kiego im. Adama Mickiewicza, przyjaciel warszawskiego Muzeum Literatury.

Siemion Landa urodził się 17 stycznia i 926 r. w Nikołajewie, na południu 
Ukrainy. Rodzina jego przeniosła się wkrótce do Odesy. W 1941 r. ojciec (urzędnik) 
poszedł na front, a matka z dwoma synami zdążyła przed wejściem Niemców 
wyjechać z Odessy do miasta Urgencza w Uzbeckiej SSR. Tam Siemion uczył się 
w Instytucie Pedgogicznym, zaliczając w ciągu jednego roku program dwóch lat. 
W roku 1943 rozpoczął pracę w bibliotece Instytutu. Miał wtedy lat 17 i postanowił
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wziąć udział w wojnie. Zmienił więc datę swych urodzin na rok 1923 i poszedł do 
wojska. Po przeszkoleniu w obozie wojskowym na południu Azji Środkowej 
skierowany został do wojsk 3 Frontu Ukraińskiego. W pierwszym starciu z Niem
cami jego pułk został rozbity; ocalało z niego zaledwie 50 żołnierzy. Siemiona Łandę, 
dotychczasowego piechura, przydzielono do saperów. Walczył w Rumunii, na 
Węgrzech, w Czechosłowacji i Austrii. W 1945 r. pracował w redakcji gazety 
frontowej, a następnie w gazecie odesskiego okręgu wojskowego. Jesienią tego roku 
rozpoczął studia na wydziale historycznym Uniwersytetu Odesskiego im. 
M. M. Miecznikowa. Z powodu absurdalnego oskarżenia został usunięty z uczelni. 
Po paru miesiącach pozwolono mu wrócić na studia, ale już nie na historię lecz na 
filologię, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 1950. Trzy lata później wyjechał do 
Petersburga, gdzie wykładał historię teatru polskiego w Instytucie Teatralnym. 
Polską literaturą i kulturą zainteresował się już w czasie studiów.

W roku 1955 w leningradzkim Muzeum A. S. Puszkina przygotował wielką 
wystawę poświęconą Adamowi Mickiewiczowi. Na stanowisku kierownika działu 
wystaw Muzeum Puszkina pracował Landa do 1974 r., kiedy to został profesorem 
historii w Instytucie Kultury im. N. K. Krupskiej. W 1958 r. uzyskał stopień doktora 
w Insytucie Słowianoznawstwa Akademii Nauk ZSRR na podstawie rozprawy 
o Adamie Mickiewiczu i filomatach. W 1971 r. habilitował się, przedkładając 
rozprawę o ideologii ruchu dekabrystów.

W 1966 r. Profesor Landa został zaproszony do Polski przez Instytut Badań 
Literackich PAN i wygłosił w Warszawie i Krakowie cykl odczytów o Mickiewiczu.

Od 1986 r. był członkiem honorowym naszego Towarzystwa. Za każdej bytności 
w Polsce wygłaszał odczyty w Oddziale Warszawskim. We wrześniu 1989 r. otrzymał 
medal pamiątkowy, wybity z okazji 100-lecia istnienia Towarzystwa.

W papierach Profesora obok oficjalnego życiorysu znajduje się krótkie Cur
riculum vitae w języku polskim. Profesor pisał o sobie m.in.: „Specjalizuję się 
w zakresie rosyjskiej myśli społecznej, romantyzmu polskiego i polsko-rosyjskich 
stosunków społeczno-literackich. Opublikowałem około stu rozpraw, studiów, 
szkiców i artykułów. [...] W ramach współpracy z Instytutem Badań Literackich 
PAN przygotowałem Kronikę życia i twórczości Mickiewicza za lata 1824- 1829 
(około 100 arkuszy druku)”. Maszynopis autorski tej pracy, której pełny tytuł brzmi: 
Rosja — dramat dziejowy Adama Mickiewicza. Kronika życia i twórczości Adama 
Mickiewicza 30 X / l l  X I  1824- 15/27 V 1829, liczy ponad 1700 stron.

W Polsce artykuły Siemiona Landy drukowane były w „Kwartalniku Instytutu 
Polsko-Radzieckiego”, w „Przeglądzie Historycznym”, „Przeglądzie Humanistycz
nym”, „Pamiętniku Literackim” oraz w „Roczniku Towarzystwa Literackiego im. 
A. Mickiewicza”.

W czasopismach tych Landa opubikował m.in.: Mickiewicz i Tajny Związek 
Przyjaciół („Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1956 nr 1/14); Konspiracje 
oświeceniowe i tajne organizacje polityczne („Przegląd Historyczny” 1967, z. 2); Nowe 
wspomnienia o Puszkinie i Mickiewiczu („Slavia Orientalis” 1959); Z dziejów
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powstania „Sonetów” Adama Mickiewicza („Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4); Halban 
jako polemista literacki („Przegląd Humanistyczny” 1987 nr 11); Tłumaczenie 
Dantego... czy broszura polityczna? („Przegląd Humanistyczny” 1988 nr 8/9); 
Pożegnanie z Odessą („Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 
1987); Wybrane fragmenty z Kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 1824 - 1829 
(„Pamiętnik Literacki” 1978, 1982, 1985).

Landa jest też autorem wstępu i komentarza do leningradzkiego wydania 
Sonetów Mickiewicza (1976) oraz do moskiewskiego wydania Rękopisu znalezionego 
w Saragosie Jana Potockiego (1989).

Profesor Landa zmarł niespodziewanie w pełni sił twórczych.

Wiesława Kordaczuk


