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Słowo o Profesorze Jerzym Kapuściku

Profesor Jerzy Kapuścik całe swoje życie naukowe związał z Uniwersytetem 
Jagiellońskim i Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (wcześ-
niej Instytut Filologii Rosyjskiej UJ). Tu uzyskał magisterium, przygotował 
i obronił pracę doktorską, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego 
oraz tytuł naukowy profesora. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Filologii 
Wschodniosłowiańskiej UJ oraz kierował Katedrą Antropologii i Kompara-
tystyki Kulturowo-Literackiej.

Droga naukowa Profesora Jerzego Kapuścika prowadzi od zagadnień teo-
retycznoliterackich, poprzez rozważania o pisarstwie Leonida Andriejewa 
w wymiarze światopoglądowym, do szczegółowego i niezwykle wnikliwego 
namysłu nad literaturą i kulturą Srebrnego Wieku. To droga fi lologa-slawisty, 
który w swoich badaniach poszukuje sposobów przezwyciężenia ograniczeń 
metodologicznych literaturoznawstwa, wyznaczonych w znacznej mierze 
przez strukturalizm. Dlatego też Profesor bardzo chętnie podejmuje tematy 
nieoczywiste z pogranicza literatury i fi lozofi i, wymagające od badacza inter-
dyscyplinarnego podejścia i komparatystycznego oglądu analizowanych zja-
wisk. Patronem takiej postawy, a zarazem wzorem sumienności i rzetelności 
naukowej był dla Jerzego Kapuścika profesor Ryszard Łużny (1927–1998) – 
uczony, nauczyciel i wychowawca licznego grona polskich badaczy Słowiań-
szczyzny Wschodniej.

W październiku 1967 roku Jerzy Kapuścik rozpoczął studia rusycystycz-
ne. Na seminarium magisterskim prowadzonym przez doc. dr. Władysława 
Piotrowskiego, znawcę poezji Siergieja Jesienina i Władimira Majakowskie-
go, zainteresował się problematyką teoretycznoliteracką i napisał pod jego 
kierunkiem pracę magisterską zatytułowaną Problem obrazu artystycznego 
w literaturoznawstwie radzieckim lat sześćdziesiątych,  którą obronił w czerw-
cu 1972 roku. W tym samym roku został słuchaczem studium doktoranckie-
go fi lologii rosyjskiej i słowiańskiej. W ciągu niespełna czterech lat – również 
pod kierunkiem doc. dr. Władysława Piotrowskiego – przygotował rozprawę 
doktorską pt. Wczesna twórczość prozatorska Ilji Erenburga. Problem kompo-
zycji i gatunku, którą obronił w 1976 roku. Recenzenci dysertacji chwalili bar-
dzo dobre przygotowanie teoretycznoliterackie doktoranta. Profesor Florian 
Nieuważny (wówczas doc. dr) stwierdził w recenzji:
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[…] zastosowanie narzędzi badawczych wypracowanych przez teoretyków 
i krytyków literatury, których propozycje przyjął doktorant, modyfi kując je, 
oczywiście i dopasowując do badanego obiektu, doprowadziło mgra J. Kapu-
ścika do interesujących i w ogromnej mierze odkrywczych konkluzji. Pozwo-
liło mu to w sposób świeży, w dużej mierze dowodnie, pokazać właściwości 
formalne prozy Erenburga z lat 1921–31 [maszynopis recenzji; Archiwum UJ].

Z kolei profesor Ryszard Łużny podkreślał:

Ciekawa, operująca dużym materiałem obserwacyjnym i posługująca się 
sprawnie organicznie dobranym zespołem narzędzi badawczych, praca dok-
torska mgra J. Kapuścika zasługuje na pewno na miano studium wnikliwego, 
wnoszącego sporo nowego do przedmiotu badań materiału i ustaleń natury 
teoretycznej [maszynopis recenzji; Archiwum UJ].

Należy żałować, że z przyczyn niezależnych od autora dysertacja pozo-
stała w maszynopisie. Tylko częściowe wyobrażenie o jej charakterze i wadze 
ustaleń dają artykuły opublikowane na jej podstawie.

Rozprawa doktorska wieńczyła okres zainteresowań Badacza zagadnienia-
mi z zakresu poetyki. Do tych kwestii będzie on jednak wielokrotnie powracał 
w swoich artykułach oraz podczas zajęć prowadzonych w Instytucie Filologii 
Wschodniosłowiańskiej UJ. W okresie po doktoracie Jerzy Kapuścik skie-
rował swoją uwagę w stronę modernizmu rosyjskiego. W latach 1980–1981 
odbył staż naukowy w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Materiały 
zebrane w moskiewskich bibliotekach pozwoliły dokonać pogłębionej ana-
lizy pisarstwa Leonida Andriejewa, zaprezentowanej w serii artykułów sta-
nowiących wprowadzenie do problematyki pracy habilitacyjnej. Rozprawa 
zatytułowana Leonid Andriejew. Wymiar światopoglądowy twórczości ukazała 
się w 1989 roku i miała za zadanie, z jednej strony, wypełnić nie do koń-
ca wyjaśnione aspekty w badaniach nad dorobkiem twórczym Andriejewa, 
a z drugiej – nosiła wyraźnie polemiczny charakter wobec ustaleń ówczes-
nych badaczy twórczości tego pisarza. W Uwagach wstępnych tak Jerzy Kapu-
ścik tłumaczył wybór problematyki badawczej:

Przyczyną uzasadniającą podjęcie zaznaczonego w tytule tematu jest nieroz-
strzygnięty, jak dotąd, problem miejsca Leonida Andriejewa zarówno w po-
etyce okresu, w którym tworzył, jak i w jego nurcie światopoglądowym. Spu-
ścizna autora Życia człowieka obrosła wieloma ujęciami krytycznymi […], 
w których powyższe zagadnienie nie zyskało należytego naświetlenia. […] 
Wiele nowych ustaleń – zwłaszcza natury warsztatowej, formalnej – wniosły 
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prace ostatnich lat […]. Te dokonania uświadomiły zarazem potrzebę sięgnię-
cia do genezy światopoglądu Andriejewa, uwypukliły szereg niejasności doty-
czących uprawianej przezeń metody twórczej, wskazały istniejące w badaniach 
luki i nieścisłości [Kapuścik 1989: 13]. 

Monografi a zyskała uznanie w środowisku rusycystycznym i stanowi do 
dziś ważny punkt odniesienia dla badaczy twórczości autora Judasza Iskario-
ty. Ryszard Łużny określił ją jako „[…] oryginalną i bezprecedensową i u nas, 
w Rosji i w skali światowej” [fragment maszynopisu recenzji, Archiwum UJ].

W okresie po habilitacji Jerzy Kapuścik dał się poznać polskiej społecz-
ności rusycystycznej jako wytrawny historyk idei. Szczególne uznanie zy-
skała zaś umiejętność syntetycznego omawiania problemów. Jej wyrazem 
jest chociażby artykuł Próba syntezy. Fiodor Dostojewski na warsztacie pol-
skich badaczy w ostatnim trzydziestoleciu (1994), podsumowujący polskie 
badania nad twórczością autora Braci Karamazow. W tym czasie przystą-
pił także do współpracy z kierowanym przez Andrzeja de Lazariego Inter-
dyscyplinarnym Zespołem Badań Sowietologicznych, przygotowującym 
rosyjsko-polsko-angielski leksykon Idee w Rosji. W tomie pierwszym, opu-
blikowanym w 1999 roku, znalazły się hasła opracowane przez Profesora. 
Ich skrócone wersje ukazały się wcześniej w słowniku zatytułowanym Men-
talność rosyjska [1995], będącym zapowiedzią tego wyjątkowego na skalę 
światową leksykonu.

Najważniejszą pracą w dorobku naukowym Profesora Jerzego Kapuścika 
jest opublikowana w 2000 roku książka pt. Sens życia. Antropologiczne aspek-
ty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, która 
wyrosła z wielowymiarowego oglądu kultury rosyjskiej przełomu XIX i XX 
wieku. Profesor w swojej pracy prezentuje duchowe dziedzictwo rosyjskiej 
myśli religijnej w szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie, która pozwa-
la w pogłębiony sposób spojrzeć na dorobek Władimira Sołowjowa i jego 
następców. Monografi a Sens życia jest jednym z najistotniejszych w polskiej 
rusycystyce opracowań dotyczących Srebrnego Wieku, a także jedną z klu-
czowych pozycji służących poznawaniu duchowości rosyjskiej. To erudycyj-
ne studium stanowi – jak zauważył Józef Smaga – „[…] pierwszą w literatu-
rze naukowej syntezę problemu, umożliwiającą bardziej wnikliwe i szersze 
spojrzenie na bardzo istotny fragment kultury rosyjskiej w całej jej specyfi ce 
i niepowtarzalności” [fragment maszynopisu recenzji, Archiwum UJ]. Wy-
bór tytułowego zagadnienia podyktowany został specyfi ką rosyjskiej myśli 
religijno-fi lozofi cznej. Jeden z najważniejszych jej rysów stanowi orientacja 
antropologiczna i próba znalezienia idei ogólnej, porządkującej całość ludz-
kiego doświadczenia. Jerzy Kapuścik pisze:
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[…] w rosyjskiej myśli religijnej zwraca uwagę całkowite podporządkowanie 
jednostki ludzkiej Pełni Życia i Sensu, uznanie przez nią nieprzeniknionej 
głębi tajemnicy bytu, skrywające go wprawdzie ową Pełnię, ale dostępnego na 
drodze poznania metaracjonalnego. Życie człowieka jest dochodzeniem do 
prawdy i dobra poprzez swobodny wysiłek twórczy, rozumne działanie, będą-
ce odpowiedzią na działanie Boga [Kapuścik 2000: 243].

Praca Sens życia oraz osiągnięcia naukowe stały się podstawą do nadania 
w 2002 roku dr. hab. Jerzemu Kapuścikowi tytułu naukowego profesora.

Dorobek badawczy Profesora obejmuje różnorodne formy wypowie-
dzi naukowej: monografi e, redakcje naukowe, artykuły (w zdecydowanej 
większości o rozległej interdyscyplinarnej tematyce), recenzje, hasła słow-
nikowe i encyklopedyczne poświęcone literaturze rosyjskiej przełomu XIX 
i XX wieku oraz prezentujące sylwetki pisarzy rosyjskich w ujęciu religij-
nym. Warto podk reślić, że cechą wspólną wszystkich publikacji i wystąpień 
Profesora jest wieloaspektowy ogląd zjawisk kultury, wnikliwy namysł nad 
przedmiotem badań oraz umiejętność syntetycznego prezentowania złożo-
nych zagadnień.

W ramach wielu ścieżek badawczych Jerzy Kapuścik szczególną uwagę 
poświęcił problematyce recepcji fi lozofi i Immanuela Kanta w myśli rosyjskiej 
oraz postaci Pawła Florenskiego. Obszerne fragmenty na temat twórczości 
tego niezwykłego intelektualisty i erudyty, uchodzącego za jednego z najbar-
dziej oryginalnych myślicieli rosyjskiego renesansu, znalazły się w pracy Sens 
życia. Ważnym i cennym wkładem w rozumienie – tego niełatwego w odbio-
rze i interpretacji – dziedzictwa intelektualnego Florenskiego są także arty-
kuły Profesora publikowane w czasopismach naukowych „Slavia Orientalis”, 
„Przegląd Rusycystyczny”, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cra-
coviensis” i monografi ach zbiorowych.

Jerzy Kapuścik był uczestnikiem licznych konferencji naukowych, za-
równo krajowych, jak i zagranicznych, oraz współorganizatorem konferen-
cji w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej: „Iwan Bunin i jego czasy” 
(1999) i „Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich” (2000, 2006). Konfe-
rencja w 2006 roku przyciągnęła do Krakowa szerokie międzynarodowe gro-
no badaczy zainteresowanych problematyką korespondencji sztuk:

Celem spotkania […] był namysł nad złożonymi zjawiskami przenikania się 
sztuk, ich „korespondencji” bądź wzajemnego „oświetlania”, dialogu czy nawet 
polilogu. […] Uczestnikom imprezy naukowej zależało na naświetleniu tytu-
łowego tematu w taki sposób, by objął on możliwie najszersze relacje między 
sztukami, wskazał na istniejące między nimi zależności, wpływy czy inspiracje 
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– pisał Jerzy Kapuścik w Przedmowie do tomu Dialog sztuk w kulturze Sło-
wian wschodnich [Kapuścik 2008: 9], będącego pokłosiem konferencji i gro-
madzącego blisko pięćdziesiąt różnorodnych artykułów poświęconych za-
gadnieniom correspondance des arts.

Profesor Jerzy Kapuścik jest członkiem Komisji Słowianoznawstwa Kra-
kowskiego Oddziału PAN, a także Komisji Wschodnioeuropejskiej i Komisji 
Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Słowianoznaw-
stwa Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Emigrantologii Słowian Między-
narodowego Komitetu Słowianoznawstwa. Często występuje także w roli re-
cenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. W 2018 
roku podczas uroczystości odnowienia doktoratu profesora Jacka Balucha 
(1940–2019), inaugurującej obchody jubileuszu dwusetnej rocznicy istnienia 
fi lologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Profesor wygłosił lau-
dację na cześć Dostojnego Jubilata i uniwersyteckiego Kolegi.

W latach 2005–2008 Profesor Jerzy Kapuścik pełnił funkcję Dyrektora 
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Był to czas zmian w strukturze 
studiów fi lologicznych, związanych z wdrażaniem systemu bolońskiego na 
polskich uczelniach. Wymagało to ogromnego zaangażowania oraz dużej 
sprawności organizacyjnej przy wprowadzaniu programów studiów, które 
miały być odpowiedzią na wyzwania nowych czasów i oczekiwania przy-
szłych studentów oraz dynamikę zmian w szkolnictwie wyższym. Jak za-
uważa doktor Danuta Piwowarska, znawczyni poezji Afanasija Feta, zajmu-
jąca w tym czasie stanowisko Wicedyrektora ds. studenckich, dla Profesora:

[…] funkcja Dyrektora była nie tyle spełnieniem ambicji i marzeń o władzy 
i zaszczytach, ile raczej pojmował tę funkcję jako obowiązek i służbę dla Insty-
tutu. Był niezwykle pracowity, sam bardzo zdyscyplinowany wymagał również 
dyscypliny od Pracowników. Ale był też Dyrektorem bardzo wrażliwym na 
czyjąś krzywdę i dotykającą kogoś niesprawiedliwość, zawsze gotowym szukać 
jak najlepszych rozwiązań [z okolicznościowego listu gratulacyjnego Danuty 
Piowowarskiej do Jerzego Kapuścika, maszynopis].

Blisko dziesięć lat Profesor kierował Katedrą Antropologii i Kompara-
tystyki Kulturowo-Literackiej (2009–2018), skupiając wokół siebie grono 
osób zainteresowanych prowadzeniem interdyscyplinarnych badań i kon-
tynuujących studia komparatystyczne zainicjowane w Instytucie przed 
laty przez profesora Ryszarda Łużnego. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
naukowym dzielił się również, pracując w Instytucie Filologii w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 
(2006–2013).
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Profesor Jerzy Kapuścik wypromował trzech doktorów (Ewelina Pilar-
czyk, Marcin Ziomek, Olga Lewandowska), trzy kolejne osoby pod Jego 
kierunkiem otworzyły przewody doktorskie (Irina Romańska, Małgorzata 
Bachan-Kołodziejska, Aleksandra Brzuzy). Jako Nauczyciel zawsze z uzna-
niem odnosił się do naukowych wyborów swoich uczniów, służąc wiedzą, do-
świadczeniem, życzliwymi uwagami, a nierzadko książką z bogatego księgo-
zbioru. Pełna życzliwości relacja między Profesorem i jego uczniami oraz 
międzypokoleniowa współpraca sprawiły, że dwoje wypromowanych przezeń 
doktorów wykształciło już swoich magistrów o podobnym interdyscyplinar-
nym profi lu badań i podejmuje własne, samodzielne zadania naukowe.

W ciągu ponad 40 lat pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim Jerzy Kapu-
ścik prowadził różnorodne zajęcia: seminaria magisterskie (literaturoznaw-
cze, kulturoznawcze, przekładoznawcze), autorskie wykłady monografi czne 
poświęcone kulturze Srebrnego Wieku, wykłady kursowe i ćwiczenia z hi-
storii literatury rosyjskiej, konwersatoria z zakresu poetyki i analizy dzieła li-
terackiego, lektoraty języka rosyjskiego. Wiedza i zaangażowanie decydowały 
o wysokiej jakości prowadzonych przez Niego zajęć. Świadczy o tym liczba 
wypromowanych magistrantów – blisko trzystu.

Od lat wielką pozanaukową pasją Profesora są góry, po których regular-
nie wędruje w towarzystwie najbliższych i przyjaciół. Każdego roku odwiedza 
szlaki od Beskidu Śląskiego po ukochane Bieszczady. Bliskie Jego sercu są 
również Alpy. Społeczności akademickiej Profesor znany jest jako życzliwy 
i serdeczny człowiek, skromny i obdarzony poczuciem humoru. Niniejsza 
publikacja – dedykowana prof. dr. hab. Jerzemu Kapuścikowi – stanowi pró-
bę namysłu nad ideami kształtującymi oblicze rosyjskiego modernizmu. Te-
matyka artykułów wyrasta z zainteresowań badawczych bliskich Jubilatowi 
i ukierunkowana jest na wieloaspektowe postrzeganie syntezy i dialogu idei, 
wynikające naturalnie ze specyfi ki Srebrnego Wieku. Jako Uczniowie i Przy-
jaciele Profesora chcieliśmy w twórczy sposób nawiązać do problematyki, 
która jest przedmiotem Jego interdyscyplinarnych badań.

Ad multos annos, Drogi Panie Profesorze!

Marcin Ziomek


