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Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we wspó³czesnej prozie

rosyjskiej � eksponuj¹ wszystkie moje zachwycenia i potwierdzaj¹ mocn¹ pozycjê

naukow¹ autorki w rusycystycznym (i nie tylko rusycystycznym) �wiecie.

Grzegorz Ojcewicz (Olsztyn)

S³awomir Augusiewicz, Janusz Jasiñski, Tadeusz Oracki, Wybitni

Polacy w Królewcu. XVI�XX wiek, pod red. J. Jasiñskiego, Littera, Olsz-

tyn 2005, ss. 352.

Niniejsza praca na pewno zas³uguje na miano nie tylko wybitnej, ale przede

wszystkim bardzo potrzebnej, wa¿nej, tak¿e w kszta³towaniu polsko-rosyjskich,

polsko-niemieckich stosunków kulturowych na obecnym etapie. Jak pisze bo-

wiem we wstêpie prof. Janusz Jasiñski: �W 1993 r. ukaza³ siê tom studiów

Królewiec a Polska. Doceniaj¹c jego warto�æ naukow¹, musimy mieæ �wiado-

mo�æ, ¿e nie móg³ on wyczerpaæ bogactwa tematyki zawartej w tytule. [...]

Z tego powodu, a tak¿e zdopingowani jubileuszem Królewca [...] ponownie

podjêli�my powy¿sz¹ problematykê, chocia¿ g³ównie od strony biograficznej.

Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e nastêpni historycy bêd¹ kontynuowaæ i korygo-

waæ nasze badania, bo �róde³ jest bardzo wiele� (s. 7).

Dobrze siê sta³o, ¿e ten w³a�nie temat podejmowali i podejmuj¹ uczeni

olsztyñscy, bo przecie¿ ju¿ od wielu lat miêdzy obecnym Kaliningradem a Olsz-

tynem istniej¹ ró¿norodne zwi¹zki i kontakty, a jak siêgn¹æ kilka wieków wstecz

� jak to zrobili autorzy pracy � to siê okazuje, ¿e w³a�nie Polacy w historii

Królewca odegrali wybitna rolê. Wielu znakomitych dzia³aczy naszej kultury

w przesz³o�ci na trwa³e zaznaczy³o swoj¹ obecno�æ w ¿yciu Królewca.

Dla nas, Instytutu S³owiañszczyzny Wschodniej (teraz Neofilologii), ten

problem jest szczególnie bliski. Od lat bowiem zajmujemy siê polsko-wschod-

nios³owiañskimi kontaktami literackimi i jêzykowymi. Na ten temat zorganizo-

wali�my ju¿ jedena�cie konferencji naukowych, wydajemy roczniki �Acta Polo-

no-Ruthenica� i �Acta Neophilologica�. Wielu pracowników w ramach tzw.

badañ w³asnych od lat pracuje nad ró¿nymi zagadnieniami polsko-rosyjskich,

polsko-bia³oruskich i polsko-ukraiñskich powinowactw kulturowych. Problem

ten zreszt¹ spotka³ siê z uznaniem slawistów polskich i europejskich, co znajdu-

je wyraz w wielu recenzjach i omówieniach naszych prac.
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Nasza jednostka (Zak³ad Filologii Rosyjskiej WSP, potem Katedra S³o-

wiañszczyzny Wschodniej WSP, wreszcie Instytut S³owiañszczyzny Wschodniej

UWM) z Uniwersytetem w Kaliningradzie wspó³pracuje od drugiej po³owy lat

70. XX wieku. Dzi� niewiele osób zdaje z tego sprawê, jak trudno by³o wtedy

nam nawi¹zaæ kontakt naukowy z Pañstwowym Uniwersytetem w Kaliningra-

dzie. Po pierwsze dlatego, ¿e by³o to miasto ca³kowicie zamkniête, nie by³o

¿adnych przej�æ granicznych, a w obecnych Bezledach by³ p³ot, kolczaste druty,

pole i jaka� drewniana budka dla stra¿ników. A jednak nam siê uda³o. Je�li ju¿

chcieli�my nawi¹zaæ jaki� kontakt z Kaliningradem, to najpierw trzeba by³o

zwróciæ siê do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie, a ten zwraca³ siê

do analogicznej komórki w Kaliningradzie. Ustalano datê spotkania (pewnie te¿

personalia osób spotykaj¹cych siê), po dwóch, trzech tygodniach zawiadamiano

nas, ¿e takie a takie osoby z Kaliningradu (z samochodem) roztocz¹ nad nami

pe³n¹ opiekê, zapewni¹ program pobytu w we w³a�ciwym momencie odwioz¹ na

granicê. To by³o uci¹¿liwe, trudne, ale nam rusycystom bardzo zale¿a³o na tych

spotkaniach i w ten sposób nawi¹zali�my pierwsze kontakty z tamtejszymi rusy-

cystami.

Byli�my pierwsi i utorowali�my drogê historykom, biologom i innym, ale

dzi� nie wszyscy o tym chc¹ pamiêtaæ. Wrêcz przeciwnie, czasem pretenduj¹ do

inicjatorów tej wspó³pracy. Zachêcam przeto historyków olsztyñskich do zbada-

nia �róde³ na temat pierwszych kontaktów z Pañstwowym Uniwersytetem w Ka-

liningradzie. By³by to na pewno interesuj¹cy materia³ na temat obecno�ci Pola-

ków w radzieckim Kaliningradzie (i wcale nie bêdzie to ani pierwszy, ani drugi

konsul RP w tym mie�cie). Trochê szkoda, ¿e tego siê nie docenia, kiedy mówi

siê o wspó³pracy miêdzy innymi uczelniami. 450-lecie istnienia Uniwersytetu

w Królewcu obchodzono szumnie i... tylko z udzia³em Niemców. Odby³a siê

konferencja naukowa, ale niestety nikogo z olsztyñskich historyków na niej nie

by³o.

Wracaj¹c jednak do omawianej pracy, sk³ada siê ona z trzydziestu piêciu

biogramów ludzi zwi¹zanych z Królewcem, takich np. jak Jan Kochanowski,

Jerzy Ossoliñski, Zbigniew Morsztyn, Jerzy Olech, Krzysztof Celestyn Mrongo-

wiusz, Wincenty Pol, Gustaw Gizewiusz, Wojciech Kêtrzyñski, Stanis³aw

Srokowski i wielu innych. Jak podkre�lali Autorzy w czasie promocji tej pracy

(28 grudnia 2005 r.), prawdopodobnie wielu z czytelników zada pytanie: �a dla-

czego tego, albo innego Polaka nie ujêto w tym spisie?� Jednak¿e ze wzglê-

dów zrozumia³ych nie wszystko da siê uj¹æ w ograniczonym b¹d� co b¹d� kom-

pendium. Nas, slawistów, szczególnie zainteresowa³y dwa biogramy: prof. dr.
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hab. Alberta Bartoszewicza � doktora honoris causa Pañstwowego Uniwersytetu

w Kaliningradzie i prof. dr. hab. Kazimierza £awrynowicza � pracownika tego¿

Uniwersytetu i Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, wybitnego

matematyka i autora monumentalnej pracy o Uniwersytecie w Królewcu1. Obaj

ju¿ niestety nie ¿yj¹. Tak siê z³o¿y³o, ¿e doskonale zna³em obu Profesorów,

wielokrotnie siê z Nimi spotyka³em, z Profesorem A. Bartoszewiczem by³em

zaprzyja�niony, a ka¿de spotkanie z Profesorem K. £awrynowiczem, czy to

w Kaliningradzie, czy w Olsztynie, by³o dla mnie du¿¹ intelektualn¹ przyjemno-

�ci¹. Obaj zreszt¹ stali siê w pewnym sensie symbolami konstruktywnej wspó³-

pracy miêdzy naszymi Uniwersytetami. Dodam, ¿e Profesor £awrynowicz by³

te¿ g³ównym redaktorem czasopisma tamtejszej Polonii �670 lat znad Prego³y�,

które systematycznie otrzymywa³em i czyta³em. Dzi� dzie³o swojego Ojca kon-

tynuuje córka � Maria £awrynowicz-Szczepaniak.

Jak ju¿ wcze�niej zauwa¿y³em, czytelnik otrzyma³ dzie³o warto�ciowe i na

pewno inspiruj¹ce do dalszych badañ. Niestety, posiada ono kilka ra¿¹cych ele-

mentów, które obni¿aj¹ jego warto�æ. Mam tu na my�li niby drobiazg, ale jak¿e

wa¿ny dla Rosjan, do których przecie¿ ta monografia jest adresowana � fatalne,

wrêcz skandaliczne streszczenie w jêzyku rosyjskim. W tym krótkim streszcze-

niu naliczy³em oko³o dwudziestu b³êdów ortograficznych, nie mówi¹c ju¿ o sty-

listycznych i gramatycznych (co zdanie, to b³¹d!!) Kto to robi³? A przecie¿

mo¿na by³o zwróciæ siê do Instytutu Neofilologii UWM, którego pracownicy

zrobiliby takie streszczenie profesjonalnie i bezb³êdnie! Wiêkszo�æ Polaków

udaje, ¿e zna jêzyk rosyjski. Byæ mo¿e potrafi siê porozumieæ z Rosjanami, ale

przecie¿ w tym wypadku chodzi³o o profesjonalizm, a nie o be³kot jêzykowy.

Radzê, by w przysz³o�ci autorzy podobnych prac zawierzyli jednak profesjonali-

stom. Ten �zgrzyt�, choæ denerwuj¹cy, jednak nie deprecjonuje tej pracy.

A przecie¿ tak ³atwo mo¿na go by³o unikn¹æ.

Walenty Pi³at (Olsztyn)

1 Zob. Ê. Ëàâðûíîâè÷, Àëüáåðòèíà. Î÷åðêè èñòîðèè Êåíèãñáåðãñêîãî óíèâåðñèòåòà,

Êàëèíèíãðàä 1995.


