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KONTAKTY UNIWERSYTETÓW Z ZAGRANICĄ

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
Z UNIWERSYTETEM MOSKIEWSKIM

Współpraoa Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem im. 
Łomonosowa w Moskwie datuje się od końoa lat pięćdziesiątych, 
kiedy to w kursie wakacyjnym (1956) wzięła udział prof. E.Z. 
Cybienko, organizatorka i kierownik polonistyki moskiewskiej. 
Od tego ozasu prof. Cybienko bywała w Polsoe stale, prowadząc 
badania nad wzajemnymi stosunkami polsko-radzieckimi oraz wy
głaszając wykłady i odozyty z tego zakresu. Natomiast profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr J.Z. Jakubowski gościł w 
Moskwie, gdzie wygłosił cykl wykładów poświęoonyoh najnowszej 
literaturze polskiej.

W r. 1972 została podpisana umowa o stałej współpracy obu 
uniwersytetów i ohoolaż dotyozy ona przede wszystkim nauk ma
tematycznych i eksperymentalnych, współpraca polonistów i ru
sycystów obu uniwersytetów została uwzględniona w szerokim za
kresie. Kontynuowane więc jest m.in. delegowanie polonisty UW 
do pracy lektora języka polskiego na Uniwersytecie Moskiewskim 
oraz rusycystów - literaturoznawców i językoznawców - w stop
niu docentów do praoy na Uniwersytecie Warszawskim.

Podjęto także współpracą nad wybranymi zagadnieniami nau
kowymi. W lataoh 1972-1973 przygotowano i wydano w związku z 
VII Międzynarodowym Kongresem Slawistów w Warszawie książkę pt. 
"Romantyzm w literaturach słowiańskich", redagowaną ze strony 
radzieckiej przez prof. prof. Cybienko, N.I.Krawcowa i W.I. 
Kuleszowa, ze strony polskiej przez prof. prof. J. Magnuszew- 
skiego, E.Sawry mowie za, A. Semczuka. Książka została my dana przez 
Uniwersytet Moskiewski w języku rosyjskim.
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Obecnie trwają prace redakcyjne nad następnym tematem zbio
rowym: "Tradycja i nowatorstwo w literaturaoh słowiańskioh XX 
wieku", redagowanym ze strony polskiej przez prof.prof. J. Kul- 
czycką-Saloni, Hagnuszewskiego, J.Rohozińskiego i Semczuka, ze 
strony radzieokiej przez prof. prof. Krawcowa i Cybienko.Książ
ka będzie wydana w Warszawie w Języku polskim.

W dalszyoh planach znajduje się tom poświęoony badaniom po
równawczym nad modernizmem i innymi prądami literackimi pooząt- 
ku wieku XX, który ukaże się w Moskwie w Języku rosyjskim.

Praca nad wspólnymi wydawnictwami wymagała spotkań kolegium 
redakoyJnego, na którym, oprócz zespołu realizującego wydawnic
two, uczestniczył z reguły delegat zespołu współpracującego.Za
zwyczaj korzystając z Jego oheonośoi proszono go o wykład z Je
go speoJalnośoi.

Niezależnie od tyoh przyjazdów umowa przewidywała także wy
mianę profesorów, mającą na celu uczestnictwo w procesie dydak
tycznym i pracach naukowych: i tak, ze strony Uniwersytetu Mos
kiewskiego gościła w Warszawie w r. 1972 prof. dr Б.Z.Cybienko, 
która zbierała tu materiał do swojej pracy nad Prusem oraz wy
głosiła dla literaturoznawoów UW odozyt o stosunku twórczości 
Ludwika Sztyrmera do romantyków rosyjskich; ze strony zaś Uni
wersytetu Warszawskiego delegowano w r. 1973 do Moskwy prof. 
J.Kulczycką-Saloni, która wygłosiła dla studentów cykl wykładów 
poświęconych literaturze postycznioweJ i dla ogółu literaturo- 
znawoów-slawistów odczyt o zaohowanej korespondenoJi Włodzimie
rza Spasowicza, oraz doc. dra J.Rohozińskiego, który wygłosił 
dla studentów oykl wykładów o najnowszej literaturze polskiej, 
a dla ogółu literaturoznawców-slawistów odczyt o problemach me
todologicznych współozesnego literaturoznawstwa polskiego.

W r. 1974 przebywał w Moskwie prof. dr J .Magnuszewski, któ
ry wygłosił wykład w Języku polskim z zakresu komparatystyki 
słowiańskiej dla studentów oraz z tego samego zakresu w Języku 
czeskim - dla pracowników naukowych.
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