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JU B IL A T O SO B IE ...

THE CELEBRATOR ABOUT HIMSELF

Urodziłem się we wrześniu 1942 roku na Kresach Wschodnich w rodzinie pol
skiej. W wieku 16 lat wróciłem do Polski i zamieszkałem w Poznaniu, gdzie ukoń
czyłem szkołę średnią, a następnie, w roku 1962, rozpocząłem studia rusycystyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłem w terminie.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pracuję od roku 1969 -  po uprzed
nim krótkim okresie zatrudnienia w Studium Nauczycielskim w Poznaniu. W roku 
1975 wyjechałem do Rosji na 3-letnie studia doktoranckie, zakończone w roku 1979 
obroną pracy doktorskiej w Moskiewskim Instytucie Pedagogicznym, która była 
poświęcona wczesnym powieściom Leonida Leonowa.

Stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy o skazie w powieści lat 
20-tych uzyskałem w 1988 roku, zaś tytuł naukowy profesora został mi nadany 
w roku 1999. Przez dwie kadencje pełniłem funkcję prodziekana ds. studiów za
ocznych na Wydziale Neofilologicznym, ponadto byłem wicedyrektorem Instytutu, 
a od roku 1993 do chwili obecnej kieruję zakładem Literatury Rosyjskiej w Insty
tucie Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu. Dotychczas wypromowałem około 
300 magistrantów oraz 9 doktorów. Moje zainteresowania naukowe skupiają się 
zasadniczo na literaturze rosyjskiej XX wieku -  ze szczególnym uwzględnieniem 
twórczości Izaaka Babla i Andrieja Płatonowa.

.. .i od siebie:
Dziękuję koleżankom i kolegom z Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM za ten 

okazały tom „Studia Rossica Posnaniensia”, poświęcony mojej skromnej osobie. To 
dzięki ich staraniom ta książka ujrzała światło dzienne. Zamieszczone w niej arty
kuły pochodzą z Kanady, Niemiec, Włoch, Izraela, Rosji -  no i oczywiście z Polski, 
z mojego Zakładu Literatury Rosyjskiej. Spośród osób, którym zaproponowano 
udział w tym jubileuszowym wydaniu, nikt nie odmówił. Byłbym posądzony o fał
szywą skromność, gdybym nie powiedział, że sprawiło mi to wielką radość. Cieszę 
się niezmiernie, że ta książka, związana z moim Jubileuszem, stała się okazją do 
wspólnej przyjacielskiej rozmowy o tym, co lubimy najbardziej -  o literaturze.
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