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Od Redakcji

Oddając do rąk Czytelników kolejny, już siódmy tom rocznika Acta 
Polono-Ruthenica warto odnotować, że jest to publikacja zbiorowa doty
cząca różnych, ale najistotniejszych polsko-rosyjskich związków kultu
rowych. Współpracują z nami autorzy, którzy już niejednokrotnie gościli 
na tych łamach. Zaprosiliśmy też do współdziałania osoby nowe. Wszy
scy autorzy pochodzą ze znanych ośrodków naukowo-badawczych z kra
ju oraz z zagranicy. Wychodzimy z założenia, iż wielość poglądów oraz 
interpretacji sprzyja poszerzeniu horyzontów poznawczych humanisty, 
lepszemu rozumieniu człowieka i jego świata.

Problematyka wielorakości „sąsiedzkich” powiązań kulturowych do
tyczy wielu dziedzin o charakterze interdyscyplinarnym. Dla potrzeb 
rocznika należało je usystematyzować, stąd też tytuły poszczególnych 
działów odpowiadające w zasadzie kierunkom aktualnie prowadzonych 
prac badawczych: Związki literackie, Powiązania (podobieństwa i różni
ce) językowe, Z problematyki dialogu międzykulturowego, Recenzje i 
sprawozdania.

Zarówno wszelkie kwestie literackie, jak i stricte językowe są 
przedmiotem żywego zainteresowania od bardzo dawna. Natomiast nie
zwykle aktualne dzisiaj badania, które dotyczą komunikowania się mię
dzy kulturami, nie cieszą się jeszcze zbyt bogatą tradycją. We współcze
snym świecie, który M. McLuhan niezmiernie trafnie określił jako „glo
balną wioskę”, kwestie porozumienia się, wzajemnej akceptacji, odpo
wiedniego stosunku do inności, do „obcości” są bardzo istotne, tworząc 
obszerne pole penetracji interdyscyplinarnych o istotnym znaczeniu nie 
tylko teoretycznym, ale i zdecydowanie pragmatycznym. Dotyczą one w 
znacznej mierze otwartości na inność, gotowości do tolerowania odmien
nego niż nasze widzenia świata, a zatem per saldo -  warunków decydu
jących o skuteczności komunikacji międzykulturowej.

Taka postawa stwarza podstawy do prowadzenia autentycznego dia
logu, z natury służącego nie tylko wymianie racji, które w tym procesie 
nie powinny ani się mijać, ani zderzać, lecz i poszerzaniu naszych hory
zontów poznawczych, otwartości na specyfikę oraz nosicieli innych kul
tur, innych języków.



4 Od Redakcji

Dział Recenzje i sprawozdania zawiera analizy tych publikacji na
ukowych, które powinny zainteresować Czytelników. Warto jeszcze 
zwrócić uwagę na zasygnalizowane pod koniec tomu kompletne adresy 
wydawnicze publikacji pracowników Instytutu Słowiańszczyzny 
Wschodniej UWM, które ukazały się w latach 1996-2002.
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