
Profesor doktor habilitowany Aleksy Awdiejew. 
Szkic do portretu 

Aleksy Awdiejew urodził się 18 lipca 1940 roku w Stawropolu. Studiował anglistykę 
na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa, obierając specjalizację języko-
znawczą, realizowaną pod kierunkiem profesor Olgi Achmanowej. Na drugim roku 
studiów uzyskał stypendium Radia Moskiewskiego na podjęcie studiów w Polsce. 
W 1967 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W czasie studiów uczestniczył w studenckim ruchu naukowym. Jego opiekunem 
naukowym był wówczas profesor Mieczysław Karaś. 

W 1974 roku Aleksy Awdiejew został zatrudniony na stanowisku asystenta 
w Instytucie Filologii Rosyjskiej UJ. Równocześnie uczestniczył w pracach działa-
jącego w ramach Instytutu Filologii Polskiej UJ zespołu naukowego, kierowanego 
przez prof. dra hab. Bogusława Dunaja. Zespół prowadził badania języka mówio-
nego Krakowa i Nowej Huty. Swoją rozprawę doktorską na temat Interferencji 
fonicznej polszczyzny w mowie rosyjskiej Polaków obronił w 1978 roku na Wydziale 
Filologicznym UJ. W roku 1980 wykładał gościnnie w Katedrze Języka Rosyjskiego 
(Russian Department) w Trinity College na Uniwersytecie w Dublinie.

Zainteresowania badawcze Aleksego Awdiejewa koncentrowały się w tym 
czasie na zagadnieniach składni, semantyki, komunikacji i pragmatyki języka mó-
wionego oraz problemach praktycznego nauczania języka rosyjskiego. Wyrazem 
podjętych wówczas poszukiwań metodologicznych były badania, które zaowocowały 
rozprawą Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, stanowiącą podsta-
wę kolokwium habilitacyjnego, przeprowadzonego na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1986 roku.

Początek lat dziewięćdziesiątych otwiera nowy rozdział w poszukiwaniach 
badawczych Aleksego Awdiejewa. W roku 1991 ukazuje się jego praca Model 
gramatyki komunikacyjnej (projekt badawczy). Zarysowując swoją wizję badań 
pragmalingwistycznych, Aleksy Awdiejew odwołuje się do metodologicznych 
ujęć semantyki generatywnej i kognitywnej. Autorskie ujęcie nowego opisu języka 
podkreśla jednocześnie potrzebę uwzględniania kontekstu i sytuacji wypowiedzi 
dla zrozumienia interakcji uczestników dyskursu. Werbalizacja rzeczywistości 
to w ujęciu Awdiejewa trzyetapowy proces prowadzący do pojawienia się form 
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dyskursu dialogicznego lub monologicznego. Kolejne poziomy realizacji nowego 
modelu gramatyki to: a) ideacja – realizacja obrazu przedstawionego świata; b) inter-
akcja – konstruowanie układu interakcyjnego mówiących; c) organizacja formalna 
tekstu – sposoby parafrazowania i wprowadzenie wyznaczników gatunku tekstu. 

Przemyślenia nad sformułowanym przez Aleksego Awdiejewa paradygmatem 
badań lingwistycznych zaowocowały zredagowaną w 1999 roku przez niego pracą 
zbiorową Gramatyka komunikacyjna, konkretyzującą założenia teoretyczne nowej 
metodologii. (W książce tej ukazały się dwa autorskie teksty Jubilata: Standardy 
semantyczne w gramatyce komunikacyjnej i Leksykon w gramatyce komunikacyjnej). 

W latach 2004–2006 Aleksy Awdiejew we współautorstwie z Grażyną Habrajską 
przygotował dwutomową monografi ę: Wprowadzenie do gramatyki komunika-
cyjnej1. Rozprawa koncentruje się na opisie reguł tworzenia i odbioru przekazu 
komunikacyjnego, badanych pod kątem poprawności i akceptowalności form2. 
Pierwsza w piśmiennictwie lingwistycznym gramatyka tego typu oparta jest na 
założeniach określonych przez Autorów mianem „aksjomatów komunikatywizmu”. 
Brzmią one następująco:

1. Język jest tylko częściowo uporządkowaniem systemowym.
2. Wyjściowym blokiem w gramatyce komunikacyjnej jest blok intencji.
3. Gramatyka dzieli się na trzy podstawowe poziomy: ideacyjny, interakcyjny 

i organizacji tekstu.
4. Leksykon jest integralną częścią gramatyki komunikacyjnej.
5. Podstawową jednostką przekazu komunikacyjnego na poziomie treści jest 

układ predykatowo-argumentowy.
6. Pierwszy etap interpretacji w gramatyce komunikacyjnej przebiega od 

analizy sekwencji form do rozkładu predykatywnego.
7. Na drugim etapie interpretacja w gramatyce komunikacyjnej przebiega od 

rozumienia standardowego do rozumienia kontekstowego.
8. Generowanie tekstu w gramatyce komunikacyjnej zaczyna się od bloku 

intencji3. 
Tworząc system opisu, alternatywny wobec strukturalistycznych ujęć języka, 

Autorzy zwrócili uwagę na potrzebę dowartościowania tych poziomów analiz binar-
nych, które w modelach zaproponowanych przez Ferdynanda de Saussure’a i Noama 
Chomsky’ego nie skupiały dotąd należytej uwagi zwolenników strukturalizmu 
(a więc – odpowiednio – poziomu mowy i performancji). 

W roku 2004 opublikowana została monografi a Gramatyka interakcji werbal-
nej, ugruntowująca zapoczątkowany przez Aleksego Awdiejewa nowy kierunek 
badań językoznawczych. W dążeniu do pogłębienia i ukonkretnienia zarysowanego 

1 A. Awdiejew, G. Habrajska, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Wydawnictwo 
Leksem, Łask 2004 (t. 2, Łask 2006). 

2 Ibidem, t. 1, s. 14.
3 Ibidem, s. 15.
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wcześniej projektu badań pragmalingwistycznych podjęta została próba stworzenia 
gramatyki nowego typu obejmującej system hermeneutyki reguł rządzących za-
chowaniami językowymi i sterujących konwersacją oraz zasad interpretacji intencji 
ujawnianych przez uczestników dyskursu. W proponowanym przez Autora ujęciu 
język postrzegany jest inaczej niż w dominujących do końca lat siedemdziesiątych 
XX wieku teoriach o rodowodzie strukturalistycznym. Przyjęte w rozprawie prag-
malingwistyczne spojrzenie na materiał badawczy wiązało się ze zmianą obiektu 
badania, którym nie jest już język traktowany „jako odrębny twór symboliczny, lecz 
jako pewien system zachowania się symbolicznego”4. Metodologiczną inspirację dla 
proponowanej w rozprawie systematyki aktów mowy stanowiła w tym przypadku 
etnolingwistyczna teoria Bronisława Malinowskiego. W pracach reprezentanta 
funkcjonalizmu antropologicznego5 Aleksy Awdiejew odnalazł istotną dla swojej 
koncepcji wskazówkę spojrzenia na język z punktu widzenia roli, jaką odgrywa on 
w procesie organizowania wspólnego działania ludzi. Przyjęta przez Jubilata funk-
cjonalna perspektywa konstruowanej gramatyki zakłada więc, iż interpretacja tekstu 
jest niepełna bez uwzględnienia pierwotnej, regulacyjnej funkcji języka. Istotną 
część monografi i stanowi charakterystyka wyodrębnionych przez Autora strategii 
interakcyjnych (informacyjno-weryfi kacyjnych, aksjologiczno-emotywnych, be-
hawioralnych i metadyskursywnych) oraz typologia operatorów interakcyjnych 
(modalnych, modalno-syntagmatycznych, emotywno-oceniających, operatorów 
działania, metaoperatorów perswazyjnych). Monografi a Gramatyka interakcji 
werbalnej oraz poprzednio opublikowane prace stały się podstawą decyzji podję-
tej w 2005 roku przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych 
o nadaniu Aleksemu Awdiejewowi tytułu profesora nauk humanistycznych. 

Od roku 2000 Jubilat jest pracownikiem Katedry Rosjoznawstwa na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Obszar zainteresowań naukowych 
Aleksego Awdiejewa poszerzył się wówczas o zagadnienia z zakresu kulturoznaw-
stwa ukierunkowanego rosjoznawczo. Rezultatem badań podjętych w nowym 
obszarze było współautorstwo podręcznika akademickiego Rosjoznawstwo. Wstęp 
do studiów nad Rosją opublikowanego w 2004 roku pod redakcją Lucjana Suchanka 
w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego (trzy rozdziały wspomnianego 
kompendium zostały napisane przez A. Awdiejewa: Język rosyjski i języki innych 
narodowości Rosji, Muzyka rosyjska oraz Rosyjskie środki masowego przekazu). 
Badania w zakresie nowo podjętej problematyki koncentrują się obecnie na za-
gadnieniach dotyczących perswazji społecznej, mechanizmów propagandy, świa-
domości ideologicznej społeczeństwa rosyjskiego. Rezultatem tych przemyśleń 
są między innymi prace: Główne kierunki propagandy rosyjskiej (2004–2006) oraz 
Homo russicus. Próba analizy ideologicznej (tekst publikowany w niniejszym tomie). 

4 A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 23.
5 B. Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, [w:] idem, Dzieła, t. 5, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1987. 
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Od roku 2008 Profesor Aleksy Awdiejew jest kierownikiem Katedry Rosjo-
znawstwa UJ. Oprócz wspomnianych tematów i pól badawczych, lokujących się 
w kręgu zainteresowań naukowych Jubilata, trzeba wspomnieć o projekcie realizo-
wanym pod opieką Profesora w Katedrze Rosjoznawstwa Instytutu Rosji i Europy 
Wschodniej UJ, gdzie przygotowywany jest Polsko-rosyjski słownik frazemów. 
Zaawansowane prace na tym projektem zbliżają się ku końcowi. 

Trwająca od 1990 roku współpraca Profesora z łódzkim środowiskiem na-
ukowym to kolejna próba praktycznej weryfi kacji słuszności założeń nowej meto-
dologii lingwistycznej poprzez projekt badawczy, którego celem jest zbudowanie 
informatycznego systemu automatycznej analizy tekstów. 

Innowacyjne spojrzenie Aleksego Awdiejewa na problem opisu języka, po-
twierdzone teoretycznymi ujęciami, sprawdzającymi adekwatność i funkcjonalność 
nowych paradygmatów badawczych w lingwistyce zaowocowało także autorską 
metodą praktycznego nauczania języka rosyjskiego, opracowaną i realizowaną na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu dla specjalności rosjoznawczej6. 

Uzupełnieniem obrazu naukowych poszukiwań Aleksego Awdiejewa jest 
informacja o jego organizacyjnej aktywności, na którą składają się zarówno 
działania w zakresie kształcenia kadr (Profesor wypromował trzech doktorów, 
kilkudziesięciu magistrów, recenzował sześć prac doktorskich i dwie rozprawy 
habilitacyjne), jak również – sprawowanie różnych funkcji kierowniczych w struk-
turze Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierownictwo Zakładu Języka Rosyjskiego 
w Instytucie Filologii Rosyjskiej UJ – w latach 1992–2000, funkcja wicedyrektora 
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ – w latach 1994–1998, kierowni-
ctwo Katedry Rosjoznawstwa UJ – od roku 2008), a także podejmowane przez 
niego inicjatywy, wykraczające poza formalne schematy organizacyjne, skupiające 
zainteresowanie środowiska naukowego wokół proponowanej przez Profesora 
problematyki badawczej i związanych z nią nowych ujęć metodologicznych (prowa-
dzenie działającego na UJ w latach 1984–1987 Międzywydziałowego Seminarium 
Pragmalingwistyki, w pracach którego, oprócz językoznawców, uczestniczyli także 
psycholodzy, socjolodzy, logicy i fi lozofowie; współorganizacja ogólnopolskiego 
interdyscyplinarnego seminarium, którego comiesięczne spotkania od roku 2004 
odbywają się w Krakowie i w Łodzi, a rezultaty badawcze publikowane są w serii 
zatytułowanej „Rozmowy o komunikacji”). Wyrazem aktywności naukowej Jubilata 
jest również działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych. Aleksy 
Awdiejew jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członkiem 
Komisji Kultury Słowian PAU, członkiem honorowym Krakowskiego Towarzystwa 
Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, współzałożycielem 
i członkiem Stowarzyszenia Etyki Słowa.

6 Zob. artykuł D. Gałygi Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków obcych 
w ujęciu profesora Aleksego Awdiejewa – w niniejszym tomie. 
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Oprócz aktywności naukowej, badawczej i nauczycielskiej, cenionej w śro-
dowisku akademickim, otwierającej nowe perspektywy w językoznawstwie i ro-
sjoznawstwie, Profesor doktor habilitowany Aleksy Awdiejew od wielu lat z po-
wodzeniem para się twórczością estradową, fi lmową i publicystyczną. Znany 
szerokiej publiczności jako Alosza Awdiejew, związany od 1976 roku z „Piwnicą 
pod Baranami”, koncertujący z zespołami jazzowymi „Beal Streat Band” i „Playing 
Family”, występujący z licznymi recitalami w kraju i za granicą (USA, Niemcy, 
Francja, Izrael), ma w swojej dyskografi i dziewięć albumów płytowych z balladami, 
piosenkami, romansami rosyjskimi i żydowskimi (Chłopcy źli. Piosenki z Odessy i nie 
tylko; Piosenki dla swoich. Pamiątka z Piwnicy pod Baranami; Piosenki i romanse 
rosyjskie; Słowiańska dusza; Awdiejew śpiewa Wysockiego; Najpiękniejsze piosenki 
rosyjskie; 45xAlosza Awdiejew; Alosza Awdiejew w repertuarze żydowskim). Wśród 
artystycznych dokonań Aloszy Awdiejewa jest także sześć ról zagranych w takich 
fi lmach fabularnych, jak: Gorączka (1980); Europa, Europa (1990); Ekstradycja 
(1995); Horror w Wesołych Bagniskach (1995); Pułkownik Kwiatkowski (1995); 
Złotopolscy (1997) oraz rola w fabularyzowanym dokumencie Tajemnica twierdzy 
szyfrów (2007). Jubilat od wielu lat jest stałym współpracownikiem magazynu 
psychologicznego „Charaktery”, dla którego przygotowuje comiesięczne felietony. 
W formie książkowej zbiory wspomnianych tekstów ukazały się w następujących 
edycjach: Szkice z fi lozofi i potocznej (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 
1999), Życie po śmiechu: Alosza Awdiejew (Kielce, Wydawnictwo „Charaktery” 
2008) oraz Odruchy mądrości (Kielce, Wydawnictwo „Charaktery” 2010).

Andrzej Dudek 


