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stracyjne oraz warunki nauczania jêzyków mniejszo�ci narodowych. Omówiono

programy nauczania oraz podrêczniki do nauki jêzyka bia³oruskiego, litewskiego

i ukraiñskiego, a tak¿e tendencje w nauczaniu tych jêzyków.

Dzia³ Recenzje zawiera siedem pozycji. S¹ to: recenzja monografii �Kroniki

Bychowca� na tle historii i geografii jêzyka bia³oruskiego Lilii Citko napisana

przez Bazylego Siegenia; recenzja ksi¹¿ki Wandy Supa Biblia a wspó³czesna pro-

za rosyjska autorstwa Joanny Dziedzic; recenzja monografii Marzanny Karolczuk

Ãðàììàòè÷åñêàÿ èíòåðôåðåíöèÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ðóññêîé ðå÷è ïîëüñêèõ

ñòóäåíòîâ-ôèëîëîãîâ, której autorem jest Robert Szumila; recenzja monografii

Iriny Fiedorczuk Öàðñêîå Ñåëî â ðóñññêîé ëèðèêå XVIII�XX âåêà autorstwa Hali-

ny Twaranowicz; recenzja ksi¹¿ki W³adimira Sa³amachi Ñóñâåò äàáðûíi: ýñý,

àðòûêóëû, äûÿëîãi, napisana przez Wolgê Szynkarenka; recenzja publikacji zbio-

rowej Áåëîðóññêî-ðîññèéñêèé äèàëîã (Êóëüòóðà è ëèòåðàòóðû Áåëàðóñè ââ.)

autorstwa Weraniki Stralcowoj oraz recenzja Ñëîâàðÿ ðóññêèõ ôàìèëèé êîíöà

XVI�XVIII âåêîâ, któr¹ przygotowa³a Dorota Dziadosz.

W dziale Sprawozdania Joanna Chomko z Uniwersytetu w Bia³ymstoku

omówi³a XIV Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹ �Droga ku wzajemno-

�ci�, która odby³a siê w Grodnie 26�27 pa�dziernika 2006 roku, a Miko³aj Kruk

zda³ relacjê ze zorganizowanej 20�21 listopada 2006 roku na Uniwersytecie

w Bia³ymstoku Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej �Satyra w literaturach

wschodnios³owiañskich � VII�.

Iwona Borys, Irena Chowañska (Olsztyn)

Tendencje rozwojowe wspó³czesnego jêzyka rosyjskiego. Materia³y Pierw-

szej Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej, red. nauk. Janina

M¹kosza-Bogdan, Wszechnica Polska � Szko³a Wy¿sza Towarzystwa Wie-

dzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2007, ss. 105.

Powo³ana kilka lat temu Wszechnica Polska � Szko³a Wy¿sza Towarzystwa

Wiedzy Powszechnej w Warszawie swoj¹ obecno�æ w nauce polskiej zaznaczy³a

kilkoma wa¿nymi, tak¿e dla filologii, przedsiêwziêciami naukowymi. Jednym

z nich by³o zorganizowanie Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej nt. �Ten-

dencje rozwojowe wspó³czesnego jêzyka rosyjskiego�. Omawiany tom jest po-

k³osiem tej¿e konferencji, która odby³a siê 2 marca 2007 roku w Warszawie.
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Warto w tym miejscu odnotowaæ, ¿e kierunek filologia rosyjska zosta³ urucho-

miony w Szkole Wy¿szej TWP zaledwie rok wcze�niej, w roku akademickim

2006/2007.

Lektura tomu pozwala na wstêpie stwierdziæ, ¿e opublikowane w nim arty-

ku³y, zgodnie zreszt¹ z tematem konferencji, grupuj¹ siê wokó³ zmian (na ró¿-

nych p³aszczyznach), jakie aktualnie zachodz¹ we wspó³czesnym jêzyku rosyj-

skim. Jak wynika z wielu publikowanych tekstów, zmiany te spowodowa³y

bujne procesy spo³eczne i polityczne po 1985 roku (�pierestrojka�) i rozpadzie

Zwi¹zku Radzieckiego. W jêzyku rosyjskim widoczna jest nie tylko, jak s³usznie

zauwa¿a J. M¹kosza-Bogdan, liberalizacja spowodowana demokratyzacj¹ spo³e-

czeñstwa rosyjskiego, ale tak¿e rozwój nowoczesnych technik komunikowania

siê. Komputeryzacja spowodowa³a gwa³towny nap³yw do jêzyka wschodnich

s¹siadów zapo¿yczeñ, g³ównie anglicyzmów (inna sprawa, czy to ma tylko pozy-

tywne skutki). Zreszt¹ te procesy s¹ tak¿e zauwa¿alne w jêzyku polskim.

Omawiany tom otwiera wypowied� Rektora Wszechnicy Polskiej, prof.

Zdzis³awa Grajewskiego, w której podkre�la on znaczenie jêzyka rosyjskiego we

wspó³czesnym �wiecie: �Bo czy¿ mo¿na w pe³ni partycypowaæ w kulturze euro-

pejskiej, nie znaj¹c kultury rosyjskiej? Czy mo¿e byæ kompletna, je�li jest po-

zbawiona twórczo�ci Dostojewskiego, To³stoja, Puszkina, Czechowa, Jewtu-

szenki, Bu³hakowa, Okud¿awy, So³¿enicyna? Czy pozbawiaj¹c siê tej literatury,

prze¿yjemy w pe³ni muzykê Borodina, Musorgskiego, Rimskiego-Korsakowa,

Czajkowskiego? Czy nie znaj¹c wielkiej literatury rosyjskiej zrozumiemy wybit-

ne kino rosyjskie i fenomenaln¹ architekturê rosyjsk¹, powsta³¹ ze zderzenia

wp³ywów bizantyjskich z kultur¹ zachodnioeuropejsk¹� (s. 12).

Bardzo s³uszna uwaga. Obecnie mamy do�æ nieustabilizowane stosunki po-

lityczne z Rosj¹ i ten fakt na pewno niestety wp³ywa na zainteresowania Pola-

ków jêzykiem i kultur¹ wschodnich s¹siadów. Zatem tego rodzaju przedsiêwziê-

cia, jak zorganizowanie konferencji naukowej na temat zmian w jêzyku

rosyjskim, wydaj¹ siê ze wszech miar uzasadnione i potrzebne, gdy¿ wzbogacaj¹

wiedzê nie tylko specjalistów, ale � chcia³oby siê wierzyæ � tak¿e tzw. przeciêt-

nego odbiorcy.

Tê my�l zdaje siê potwierdzaæ ju¿ pierwszy opublikowany w tomie tekst pt.

Zmiany leksykalno-stylistyczne w jêzyku rosyjskim w XIX�XX wieku. Przyczyny

wp³ywaj¹ce na zmianê normy. Tendencje rozwojowe jêzyka w XXI wieku (aspekt

leksykalno-semantyczny), choæ jego tytu³ autorka niepotrzebnie a¿ tak rozbudowa-

³a. W swoim czasie A. Czechow stwierdzi³, ¿e �Êðàòêîñòü ýòî ñåñòðà òàëàíòà�.

Przeto dbajmy o precyzjê swoich wypowiedzi, tak¿e pisanych. W swoim wyst¹-

pieniu Natalia Mirosznikowa (Moskwa) docieka przyczyn ewolucji jêzykowej,
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zarówno w sferze polityki, jak i ¿ycia spo³ecznego. Jej zdaniem, �niepoprawna,

naturalna mowa masowo wdar³a siê do prasy, telewizji, praktyki urzêdniczej i po

prostu wypar³a istniej¹c¹ normê literack¹, której zastosowanie przesta³o obowi¹-

zywaæ [...]. Zmienia siê ca³y jêzyk, a my nie mamy ¿adnego wp³ywu na to, ¿e

jego »pogorszenie« staje siê norm¹� (s. 41). Mo¿na oczywi�cie dyskutowaæ

z konkluzj¹ autorki i chyba na tym polega warto�æ tego tekstu, ¿e po prostu

zmusza on do dyskusji.

W krêgu podobnych problemów utrzymany zosta³ artyku³ Joanny Korzeniew-

skiej-Berczyñskiej (Warszawa) pt. Etnolingwistyczna refleksja nad funkcjonowa-

niem nowego i odrodzonego rosyjskiego s³owa. Autorka, g³ównie na podstawie

materia³u publicystycznego, wyodrêbnia kilkana�cie grup nowej i �odrodzonej�

leksyki rosyjskiej, np. neologizmy, okazjonalizmy, rezultaty przesuniêæ semantycz-

nych, neosemantyzmy, leksyka ³agrowa, frazeologizmy, metafory, s³owa, które wy-

sz³y ze �s³ownikowego niebytu�, leksyka religijna, eufemizmy i parafrazy. Jest to

tekst ciekawy, szkoda tylko, ¿e autorka nie powo³uje siê na prace polskich lingwi-

stów, choæby na rozprawy Bartmiñskiego (zob. tego¿ Stereotypy mieszkaj¹ w jêzy-

ku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007; Jêzykowe podstawy obrazu �wiata,

Lublin 2006).

Kolejne opracowanie zamieszczone w tomie to Jêzyki narodowe w dobie

Internetu i globalizacji Janiny M¹koszy-Bogdan (Warszawa). Tekst � jak siê wy-

daje � na czasie, w ostatnich bowiem latach i ta sfera komunikowania siê sta³a siê

przedmiotem badañ naukowców. Swoje wyst¹pienie J. M¹kosza-Bogdan poprze-

dza cytatem z Derrika de Kerckhove, który w swoim czasie pisa³, i¿ pogorszenie

siê nowego sposobu komunikacji masowej w ka¿dym przypadku zmienia czê�æ

naszego ¿ycia, nasze sposoby porozumiewania siê, pracy, odpoczynku. A Internet

zmienia wszystko jednocze�nie (s. 55). To pewnie istotne wprowadzenie do roz-

wa¿añ, ale ju¿ szczegó³owe obja�nianie pojêæ typu �Internet�, �globalizacja� wy-

daje siê cokolwiek zbêdne, a je�li ju¿ autorce chodzi³o o odpowiedniki polskie

tych i innych terminów, to z pewno�ci¹ nale¿a³oby szerzej w przypisach wskazaæ

na artyku³y i rozprawy naukowe rozwijaj¹ce ten problem. Autorka czyni wiele

ciekawych spostrze¿eñ na temat przenikania jêzyka angielskiego do leksyki inter-

netowej i w ogóle roli tego jêzyka w kszta³towaniu s³ownictwa zwi¹zanego z

Internetem, ale ju¿ �gdybanie� typu np. gdyby �komputer� wyszed³ z Rosji, to

pewnie na ca³ym �wiecie nazywa³by siê �ñ÷¸ò÷èê� � nie przekonuje i jest nieco

naiwne, podobnie jak powo³ywanie siê na jêzyk czeski czy polski. W sumie jest to

tekst ciekawy, aczkolwiek kontrowersyjny.

Poza kwestie �ci�le jêzykowe wychodzi artyku³ autorstwa Bazylego Bia³o-

kozowicza (Warszawa) pt. Tradycja i wspó³czesno�æ � jêzyk rosyjski w listach
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polskich t³umaczy do Lwa To³stoja. Z wielkim zaanga¿owaniem i niezwyk³¹

znajomo�ci¹ rzeczy autor poddaje analizie korespondencjê Polaków kierowan¹

do Lwa To³stoja. Badacz skoncentrowa³ siê g³ównie na listach dotycz¹cych

Zmartwychwstania, w którym L. To³stoj zawar³ swoje credo estetyczne i filozo-

ficzne. W charakterze materia³u egzemplifikacyjnego B. Bia³okozowicz cytuje

listy Gustawa Doliñskiego, Antoniny Zalewskiej, Aleksandra Czekalskiego i in.

Równie¿ i ten artyku³ w bogatej przecie¿ bibliografii prac B. Bia³okozowicz

wnosi wiele bardzo cennych spostrze¿eñ i uwag.

Omawiany tom wieñcz¹ dwa artyku³y jêzykoznawcze Iriny Kondariny (Mo-

skwa). Pierwszy traktuje o tendencjach rozwojowych stylu publicystycznego

(koniec XX i pocz¹tek XXI wieku), drugi � o wypowiedzi argumentacyjnej

w komunikacji w biznesie. Oba do�æ ciekawe, dotycz¹ bowiem sytuacji jêzyko-

wej ostatnich dziesiêcioleci, jednak¿e zbyt skromnie spo¿ytkowuj¹ literaturê na-

ukow¹, a przecie¿ zarówno w Rosji, jak i w naszym kraju na te tematy cokol-

wiek napisano.

Na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga, jak mniemam do�æ istotna. Wszystkie

artyku³y opublikowano w jêzyku rosyjskim. Wydaj¹ siê wiêc zbêdne streszcze-

nia w tym¿e jêzyku. Wystarcz¹ angielskie i polskie.

Walenty Pi³at (Olsztyn)


