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Ta s%ynna %aci&ska sentencja niezupe%nie pasuje do twórczo'ci naukowej.
Prawdziwy uczony sp(dza )ycie s%u)*c nauce, uczniom i 'wiatu. Odmawia
sobie odpoczynku i rozrywki, z których korzystaj* inni. W istocie wiedzie
)ywot ascety. Niekiedy takie )ycie zwie&czone jest s%aw*, uznaniem — mo)na
tu wspomnie+ na przyk%ad Johna von Neumanna, innym razem za' uczony
odchodzi ca%kiem zapomniany i nikt nie uczestniczy w kondukcie )a%obnym,
co spotka%o Leibniza. Niezale)nie jednak od kolei losu, zapomnienia ze strony
kolegów, problemów w )yciu prywatnym uczony nigdy nie niszczy sam siebie,
lecz w%asnym 'wiat%em zapala setki 'wiate% w postaci m*dro'ci swoich uczniów
i wiedzy wiekuistej, któr* daruje ludziom jako w%asne dziedzictwo.

Min(%y ju) ponad dwa lata od czasu, gdy opu'ci% nas wybitny rosyjski uczony
Rajmund Genrychowicz Piotrowski (1922–2009), profesor honorowy Rosyj-
skiego Pa&stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Aleksandra Hercena,
profesor honorowy Katedry UNESCO Oddzia%u Rosyjskiego Instytutu Kultu-
rologii w Petersburgu, cz%onek zagraniczny Polskiej Akademii Umiej(tno'ci,
cz%onek zagraniczny ,tefan Odobleja Academy of Cybernetics. Rajmund Pio-
trowski nale)a% do grona rosyjskich uczonych i pedagogów o 'wiatowej reno-
mie. Ca%okszta%t jego dzia%alno'ci naukowo-pedagogicznej stanowi% wspania%y
i pouczaj*cy przyk%ad s%u)enia bli-nim, nauce i o'wiacie. Nigdy nie spocz*% on
na laurach, zakres jego zainteresowa& naukowych ci*gle si( rozszerza%. Profe-
sor Piotrowski przyczyni% si( do rozwoju takich dziedzin nauki, jak geografia
lingwistyczna, gramatyka i stylistyka j(zyków roma&skich, kreolistyka, semio-
tyczna teoria znaku, psycholingwistyka, lingwistyka matematyczna, kwanty-
tatywna oraz in)ynieryjna, synergetyka lingwistyczna oraz kulturologia. Jak
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ka)dy wielki uczony Piotrowski przewidzia% stopniowe zmiany w paradygma-
cie wiedzy humanistycznej i przez kilkadziesi*t lat bezkompromisowo doma-
ga% si( zbudowania nowego paradygmatu filologicznego opartego na wynikach
bada& naukowych. Pod kierunkiem prof. Piotrowskiego obroniono 134 prace
doktorskie oraz 14 habilitacji. Jest autorem ponad 300 prac naukowych, z któ-
rych wi(kszo'+ zosta%a przet%umaczona w Niemczech, Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Wiele jego dzie% jako „bestsellery naukowe”
czeka na ponowne wydanie.

Rajmund Piotrowski urodzi% si( 17 sierpnia 1922 r. w mie'cie Rubie)naja
w Donbasie, w rodzinie in)yniera chemika. Jego ojciec Henryk Piotrowski,
rodowity warszawianin, syn adwokata, studiowa% na Uniwersytecie Jagiello&-
skim w Krakowie, pó-niej na uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria) uzyska% sto-
pie& magistra i doktora nauk chemicznych. Podczas pierwszej wojny 'wiatowej
w roku 1915 zosta% ewakuowany do Moskwy razem z wojskowym zak%adem
chemicznym „Russko-Kraska”, pó-niej przeniesiono go do zak%adu chemicz-
nego Rubie)naja, gdzie pe%ni% obowi*zki g%ównego in)yniera. Matka, Ksenia
Semionowna Piotrowska ze Scepurów, pochodzi%a z Brze'cia Litewskiego, uro-
dzi%a si( w rodzinie bia%orusko-rosyjskiej o polskich i niemieckich korzeniach.
Po kilku przeprowadzkach na terenie Rosji jej rodzina w 1905 r. osiedli%a si(
na sta%e w Petersburgu, aby zapewni+ dzieciom dobre wykszta%cenie. W 1919 r.
rodzina Scepurów, uciekaj*c przed g%odem, przeprowadzi%a si( z Piotrogrodu
do Donbasu i osiad%a w mie'cie Rubie)naja.

Rajmund Piotrowski wspomina%, )e mia% beztroskie i szcz('liwe dzieci&-
stwo. Ojciec pracowa% w fabryce, prowadzi% teatr amatorski. W ich domu stale
odbywa%y si( spotkania miejscowej inteligencji, grano na pianinie. Ch%opiec by%
dwuj(zyczny. W rodzinie rozmawiano w dwóch j(zykach: z ojcem — wy%*cznie
po polsku, z matk* — po rosyjsku. W 1929 r. ojciec zosta% aresztowany w spra-
wie Partii Przemys%owej, rozstrzelano go w 1931 r. w Charkowie. Osierocona
rodzina w obawie przed dalszymi represjami po'piesznie wróci%a do Lenin-
gradu, gdzie zamieszka%a, starannie kryj*c prawd( o przesz%o'ci. W Leningra-
dzie Rajmund Piotrowski sko&czy% szko%( 'redni* i podj*% studia na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Leningradzkiego.

W'ród jego nauczycieli byli tacy wybitni filolodzy radzieccy, jak Lew
Szczerba, W%adimir Szyszmariow, Ruben Budagow, Iwan To%stoj, Lew Zinder,
W%adimir Propp, Jelizawieta Referowskaja. W trzy lata po studiach, po obronie
pracy doktorskiej na temat: „J(zyk i styl J. J. Rousseau w jego Wyznaniach”,
w 1947 r. m%ody, 25-letni uczony stan*% na czele katedry j(zyków roma&skich
Pa&stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. Hercena w Leningradzie,
jednocze'nie zajmowa% stanowisko dziekana wydzia%u j(zyków roma&skich.

W tym okresie, od roku 1946 pocz*wszy, Rajmund Piotrowski bra% czynny
udzia% w kilku wyprawach dialektologicznych organizowanych przez Instytut
Historii, J(zyka i Literatury na terenie Mo%dawii, opracowywa% kwestionariusz
dla Atlasu Lingwistycznego Mo%dawii. Dzi(ki temu mia% mo)liwo'+ badania )y-
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wego j(zyka roma&skiego. Jego zainteresowania naukowe by%y wówczas zwi*-
zane z zagadnieniami gramatyki porównawczej i fonetyki j(zyków wschodnio-
roma&skich oraz geografii lingwistycznej.

W 1956 r. po studiach doktoranckich Piotrowski obroni% w Instytucie J(zy-
koznawstwa Akademii Nauk ZSSR prac( habilitacyjn* na temat: „O kszta%to-
waniu si( rodzajnika okre'lonego w j(zykach roma&skich” (Piotrowskij 1960,
2007). W latach 1957–1966 bada% zagadnienia dialektologii i fonetyki eks-
perymentalnej w Oddziale Instytutu J(zykoznawstwa AN ZSSR w Mo%dawii,
pó-niej do roku 1975 zajmowa% stanowisko pracownika naukowego w Oddziale
Instytutu J(zykoznawstwa AN ZSSR w Leningradzie.

W 1966 r. Rajmund Piotrowski powróci% do dzia%alno'ci pedagogicznej na
wydziale j(zyków obcych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. A. Hercena. By%
tam kierownikiem katedry j(zyka hiszpa&skiego, pó-niej francuskiego i naresz-
cie katedry filologii roma&skiej, jednocze'nie zajmowa% stanowisko profesora
na katedrach lingwistyki stosowanej wydzia%u filologicznego Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im A. Hercena, Uniwersytetu w Czelabi&sku, Uniwersytetu Lin-
gwistycznego w Mi&sku, Uniwersytetu Technicznego w Togliatti. W 1966 r.
na Uniwersytecie Pedagogicznym im. A. Hercena zorganizowa% Laboratorium
Lingwistyki In)ynieryjnej oraz stan*% na jego czele. Prowadzono tam bada-
nia statystyczne mowy, opracowywano systemy automatycznego przetwarza-
nia tekstu, bardziej znane jako systemy t%umaczenia maszynowego (Piotrowski
1984). Zorganizowa% Ogólnoradzieck* Grup( „Statystyka mowy”, która opra-
cowywa%a zagadnienia systemów automatycznego przetwarzania tekstu. Od-
dzia%y tej grupy pracowa%y w prawie wszystkich wi(kszych miastach by%ego
Zwi*zku Radzieckiego (Kelih 2008).

Dzi(ki pracom tego okresu Piotrowski zainicjowa% i teoretycznie uzasadni%
nowy kierunek w j(zykoznawstwie, który nazwa% „lingwistyk* in)ynieryjn*”
(Piotrowskij 1979). Termin „in)ynieryjna” mia% podkre'la+ mi(dzydyscypli-
narny charakter bada& prowadzonych przy udziale lingwistyki, matematyki i in-
formatyki. Podstawowym wymaganiem stawianym tym naukom by%o osi*ganie
konkretnych wyników oraz ich udowodnienie. W latach osiemdziesi*tych–dzie-
wi(+dziesi*tych w laboratorium lingwistyki in)ynieryjnej powsta% komercyjny
wieloj(zyczny system t%umaczenia maszynowego SILOD/MULTIS. Opracowy-
wano go w celu dokonywania t%umacze& na j(zyk rosyjski z niektórych j(zy-
ków europejskich oraz z j(zyków wschodnich, a tak)e t%umacze& z rosyjskiego.
Z pomys%ów Piotrowskiego i wyników jego pracy nad stworzeniem systemu
t%umaczenia maszynowego skutecznie korzysta spó%ka PROMT, opracowuj*c
systemy t%umaczenia maszynowego z niektórych j(zyków europejskich na j(-
zyk rosyjski i z powrotem (Piotrowska i in. 2001).

Przez wiele lat Piotrowski bra% aktywny udzia% w dzia%alno'ci stowarzy-
szenia mi(dzynarodowego International Quantitative Linguistics. W dziedzi-
nie lingwistyki kwantytatywnej szeroko stosowana jest regu%a Piotrowskiego,
która opisuje proces percepcji obcych jednostek leksycznych (Altmann 1983).
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Zosta%a ona sformu%owana na podstawie pewnych rozwa)a& teoretycznych do-
tycz*cych rozpowszechniania si( innowacji j(zykowych wszelkiego rodzaju. Za-
stosowano j* podczas bada& tendencji rozwojowych w j(zyku rosyjskim oraz
dynamiki zapo)ycze& w j(zykach niemieckim i w(gierskim. Dzi(ki twórczej
wspó%pracy ze stowarzyszeniem lingwistyki kwantytatywnej uda%o si( przet%u-
maczy+ i wyda+ w j(zykach niemieckim i angielskim kilka ksi*)ek profesora
(Piotrowski, Bektaev, Piotrowskaja 1985).

W 2002 r. Rajmund Piotrowski za%o)y% Mi(dzyuczelniane Centrum Bada&
Teoretycznych i Informatyki Stosowanej w Zakresie Nauk Filologicznych i sta-
n*% na jego czele. W centrum tym dotychczas prowadzone s* z sukcesem ba-
dania w dziedzinie synergetyki lingwistycznej oraz patologii mowy i my'lenia
cz%owieka (Paszkowskij i in. 2009; Piotrowskij 2006).

W swoich ostatnich pracach profesor Piotrowski analizowa% podstawowe
etapy rozwoju filologii i wyznaczy% nowy etap w rozwoju paradygmatu filo-
logicznego, który nazwa% synergetycznym. Nowy synergetyczny paradygmat
filologii ujawnia ukryte przed bezpo'redni* obserwacj* mechanizmy samoor-
ganizacji i samorozwoju zjawisk j(zykowych. W zakresie filologii ten nowy
paradygmat opiera si( na podstawowych poj(ciach o j(zyku jako otwartym i sa-
morozwijaj*cym si( „mi(kkim” systemie. Profesor Piotrowski przewidywa%, )e
m%odsze nauki humanistyczne, na przyk%ad kulturologia, równie) wybior* po-
dobn* drog( rozwoju, opieraj*c si( na przekonuj*cych badaniach, modelach
i hipotezach.

Godna podziwu jest równie) praca publiczna Rajmunda Piotrowskiego.
W ci*gu ostatnich dwudziestu lat by% pierwszym prezesem, a pó-niej preze-
sem honorowym Stowarzyszenia Kulturalno-O'wiatowego „Polonia” w Sankt
Petersburgu. Na d%ugie lata wyznaczy% program rozwoju tego stowarzyszenia,
którego zadaniem jest repolonizacja Polaków mieszkaj*cych w Rosji. Program
ten jest oparty na trzech filarach: j(zyk, kultura, wiara. Okres prezydentury
Piotrowskiego by% szczególnie twórczy dla petersburskiej Polonii. W Peters-
burgu i okolicach powsta%y wówczas kursy j(zyka polskiego dla dzieci i doro-
s%ych, biblioteka polska, zespó% folklorystyczny „Gaik”, teatr polski „Polonia”,
otwarto szko%( ogólnokszta%c*c* z rozszerzonym nauczaniem j(zyka polskiego,
za%o)ono klub katolicki „Emaus”, otwarto memoria%y pami(ci ofiar represji sta-
linowskich, pomniki oraz tablice pami*tkowe upami(tniaj*ce wybitnych Pola-
ków, którzy mieszkali i pracowali w Petersburgu: Adama Mickiewicza, Tadeusza
Ko'ciuszk(. Od wiosny 1992 r. pocz*wszy kilkakrotnie odbywa%y si( festiwale
kultury polskiej. Odrodzono pras( polsk*, powsta%y gazety „Polonus” i „Ga-
zeta Petersburska”, wydawano prac( zbiorow* Polacy w Petersburgu. Przy udziale
Polskiego Towarzystwa Historycznego odby%y si( mi(dzynarodowe konferencje
naukowe „Adam Mickiewicz w historii Rosji, Polski i Europy”, „Polacy w Rosji:
historia zes%ania i deportacji” oraz inne (Piotrowski 2001).

Rajmund Piotrowski by% pierwsz* osob* 'wieck*, która na pocz*tku lat
dziewi(+dziesi*tych zwróci%a si( do administracji Petersburga z pro'b* o zwrot
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wiernym ko'cio%ów rzymskokatolickich. Obecnie w Petersburgu i okolicach
miasta istnieje ju) dziesi(+ parafii katolickich. Przez ca%e dwadzie'cia lat ist-
nienia „Polonii” Piotrowski godnie reprezentowa% t( instytucj( na poziomie
mi(dzynarodowym. Bra% udzia% w pierwszym historycznym spotkaniu przed-
stawicieli 'wiatowej Polonii z Janem Paw%em II w Rzymie w 1990 r. By% równie)
inicjatorem i wspó%za%o)ycielem Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Po-
lonijnych.

Aktywno'+ obywatelska profesora Piotrowskiego zosta%a uhonorowana wy-
sokimi nagrodami rz*du Rzeczypospolitej Polskiej. W 1997 r. zosta% odzna-
czony Krzy)em Oficerskim, w 2002 r. — Krzy)em Komandorskim, mia% ordery
Zas%ugi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzy) Komandorski z Gwiazd* Orderu
Zas%ugi Rzeczypospolitej Polskiej nadany mu w 2009 roku.

W celu uczczenia pami(ci uczonego oraz jego wk%adu w rozwój 'wiatowego
ruchu polonijnego bibliotece Domu Polskiego w Sankt Petersburgu nadano
w styczniu 2010 r. imi( Rajmunda Piotrowskiego.

Rajmund Piotrowski prze)y% d%ugie i do'+ szcz('liwe lata, spe%ni% si( w )y-
ciu naukowym i publicznym. W dzia%alno'ci naukowej uda%o mu si( wyznaczy+
drog( dalszego rozwoju nie tylko filologii, lecz równie) szeroko rozumianej
wiedzy humanistycznej. Ju) w po%owie lat pi(+dziesi*tych, opieraj*c si( na
badaniach Piotra Struvego oraz sukcesach m%odej wówczas cybernetyki, za-
proponowa% zastosowanie aparatu statystyki matematycznej i modelowania do
uzyskania danych niedost(pnych bezpo'redniej obserwacji i w ten sposób prze-
widzia% dalszy rozwój w naukach humanistycznych bada& opieraj*cych si( na
dowodach matematycznych.

Profesor Piotrowski by% cz%owiekiem niezwykle twardym, pracowitym, wy-
magaj*cym w stosunku do siebie i innych, d*)*cym do wyznaczonego celu.
Do ostatniej chwili zachowa% wspania%* witalno'+. Mimo podesz%ego wieku by%
pe%en energii oraz planów na przysz%o'+. W stosunku do kolegów i uczniów
by% bardzo demokratyczny, nigdy nie )a%owa% w%asnego czasu, )eby przyj'+
z pomoc*, podzieli+ si( m*dro'ci* )yciow*.

Spotkania z Rajmundem Piotrowskim pozosta%y w pami(ci wszystkich jego
uczniów jako chwile zupe%nie wyj*tkowe, które na zawsze zmieni%y bieg ich
)ycia. Ka)dy, kto mia% szcz('cie Go pozna+, rozwija% si( pod Jego kierunkiem
i dane mu by%o osi*gn*+ szczyt swoich mo)liwo'ci. Wszyscy pami(taj*, kochaj*
swojego Nauczyciela i kontynuuj* Jego dzie%o.
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