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Poznański ośrodek rusycystyczny zajmuje obecnie niewątpliwie wy
soko cenioną i dobrze ugruntowaną pozycję w slawistyce krajowej i - co 
ważniejsze - również światowej. Świadczą o tym powszechnie znane 
i wymierne osiągnięcia tego środowiska w wielu obszarach badań nad kul
turą, językiem i literaturą rosyjską. Z ważniejszych należy wymienić prze
de wszystkim powołanie wydawnictwa periodycznego - rocznika „Studia 
Rossica Posnaniensia”, ukazującego się od 1970 roku, utworzenie serii 
„Filologia Rosyjska”, gdzie opublikowano kilkadziesiąt monografii, głów
nie rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, podręczników i skryptów, oraz 
organizowanie od 1989 roku corocznych międzynarodowych konferencji 
naukowych pod hasłem „Rusycystyka europejska a współczesność”.

Powyższy wstęp nie jest przypadkowy, gdyż ostatnio ośrodek po
znański dorobił się kolejnej wymienionej w tytule bardzo wartościowej 
publikacji naukowej. Jest to zbiór 25 artykułów, przedstawiających sy
tuację i rolę języka i literatury rosyjskiej w zaistniałych od niedawna no
wych warunkach potrzeb komunikacyjnych Rosji i poza jej granicami. 
Ogólnie rzecz biorąc, dotyczą one semantyki wyrazowej, komunika
cyjnych i stylistycznych funkcji jednostek leksykalnych, terminologii, ety
mologii i zapożyczeń, słowotwórstwa, etnonimii itp., a także zagadnień 
literatury rosyjskiej, w tym też tworzonej przez Żydów, oraz tematyki 
żydowskiej w utworach literackich w kontekście idei judeo-chrześcijań- 
stwa. Ten szeroki przegląd problematyki ma swoje odbicie w geografii 
autorów; oprócz krajowych są licznie reprezentowani zagraniczni (z Bia
łorusi, Finlandii, Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych). Prace ich po
głębiają naszą wiedzę o penetrowanych obszarach w różnych ośrodkach 
naukowych, sygnalizują kierunki dalszych dociekań, mogą inspirować 
innych specjalistów do eksploracji ciągle zmieniających się faktów ling
wistycznych i literackich.

Publikacja została starannie przygotowana pod względem edytor
skim. Czyta się ją  z zainteresowaniem.
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