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Zacznijmy może od najbardziej banalnego pytania, jakie można zadać absolwentowi
V Liceum Ogólnokształcącego – dlaczego wybrał Pan tę szkołę?

Będę szczery, w sumie był to przypadek. ,,Piątkę’’ wybrałem z dwóch powodów – po pierwsze chciałem się wyrwać ze starego środowiska, gdzie chodziłem do podstawówki, tzn.
ze Starych Winograd, gdzieś dalej, czyli na Wildę do V Liceum Ogólnokształcącego, a po
drugie w tej szkole funkcjonował zespół muzyczny, który był dla mnie bardzo atrakcyjny,
ponieważ w szkole podstawowej uczyłem się grać na pianinie, a bardzo chciałem nauczyć się
grać muzykę rozrywkową, co umożliwiała właśnie ,,Piątka’’, która reklamowała teatr oraz
zespół muzyczny, odnoszący w tamtych czasach duże sukcesy.
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Jaką nazwę nosił ten zespół i jaką muzykę graliście?
Zespół nazywał się ,,Bez nazwy – noname’’ i graliśmy głównie klasyki z muzyki popowej.
Zespół prowadzony był przez pana prof. Adama Syroczyńskiego – fizyka i ówczesnego wicedyrektora szkoły. Na wokalu była Marta Cugier i Ania Lar, na perkusji grał Krzysztof Fabianowski z mojej klasy, a ja, paradoksalnie, byłem na basie, natomiast na pianinie grał Przemek
Napolinarski i tak oto stworzyliśmy zgrany skład, który istniał od mojej pierwszej klasy liceum, aż do ostatniej – czwartej. Myślę, że były to naprawdę dobre lata dla tego zespołu,
podczas których nauczyłem się właśnie rozrywki, a także ,,grać rozrywkę’’ – wszystko dzięki
panu prof. Syroczyńskiemu.
Jaki profil klasy wybrał Pan w szkole średniej?
Wybrałem profil ogólny, tzn. wszystkiego po trochu, z językiem rosyjskim od podstaw oraz
rozszerzonym językiem angielskim.
Jaki wpływ ma, Pana zdaniem, wybór profilu na naszą dalszą przyszłość?
Wydaje mi się, że nie ma reguły. Znam osoby, które poszły na profil typu biol-chem, aby
pójść w ślady rodziców i zostać lekarzami. W takiej sytuacji ma to wpływ, kiedy ktoś jest
zdecydowanie ukierunkowany. Jednak jeśli ktoś idzie do liceum i jeszcze ,,szuka’’ i nie odkrył w sobie jakichkolwiek talentów czy predyspozycji, może być bardzo różnie. W moim
przypadku, zetknięcie się z językiem rosyjskim w liceum nakierowało mnie na mój zawód,
ale również duży wpływ na to miała muzyka, która odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu
– mojego hobby i można by powiedzieć – drugiego zawodu. Dlatego też, w moim przypadku
akurat, miało to wpływ na dalszą przyszłość.
Pomijając zainteresowanie nauką języków obcych, jakie przedmioty interesowały Pana
najbardziej?
Bardzo lubiłem historię i geografię oraz w-f, jak to każdy chłopak, za to nie znosiłem przedmiotów ścisłych – fizyki, chemii, matematyki – które były dla mnie koszmarne.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, jest Pan zadowolony z wyboru V Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły średniej?
Myślę, że każdy mój znajomy jest zadowolony z liceum, ponieważ każde liceum ma swój
klimat. Uważam, że ,,Piątka’’ miała bardzo dobry klimat i przyznam szczerze, że nie wspominam tak studiów czy szkoły podstawowej, jak wspominam liceum. Przede wszystkim znajomości ze szkoły średniej przetrwały po dziś dzień, a przyjaźnie są bardzo silne. Są to ludzie,
którzy wpłynęli na mój charakter. Liceum ogólnie bardzo mocno kształtuje świadomość,
mentalność i charakter, a ja akurat, miałem to szczęście, że trafiłem na dobrych ludzi.
Jakie jest Pana najlepsze wspomnienie związane z liceum?
Jest to dość szczegółowe pytanie. Mogę powiedzieć, że w liceum nie miałem złych wspomnień, nie licząc ocen niedostatecznych z matematyki czy z fizyki. Natomiast każdy dzień
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był rewelacyjny, ponieważ tak szczęśliwie trafiłem na ludzi i ciężko byłoby się zdecydować
na jedno wspomnienie. Przykładowo bardzo dobrze wspominam koncerty zespołowe w
,,Piątce’’ oraz ogólnopolski festiwal piosenki niemieckojęzycznej, organizowany przez naszą
szkołę, w którym również występowaliśmy z zespołem, i co więcej, zawsze wygrywaliśmy.
Z jakich przedmiotów zdawał Pan maturę i czy sprawiła ona dużą trudność?
Maturę zdawałem z języka polskiego, historii oraz z angielskiego. Pamiętam, że był duży
stres, który silnie przeżywałem, ale również pamiętam, że trafiłem szczęśliwie z pytaniami z
historii o Polsce pierwszych Piastów.
Czy od razu po skończeniu szkoły średniej wiedział Pan, co będzie dalej robić w życiu?
Długo szukałem… rodzice naciskali na studiowanie prawa, ponieważ moja mama odbywała
te studia, dlatego tam też startowałem. Dostałem się na prawo, historię i wschodoznawstwo.
Jednak znowu, nie chciałem iść ,,tam, gdzie wszyscy’’ i nie wybrałem prawa, ku zmartwieniu
moich rodziców, tylko historię, lecz również tym razem był to przypadek. W międzyczasie
odkryłem, a właściwie dowiedziałem się od moich rodziców, że moja rodzina ma korzenie
wschodnie. Mama mojego taty, której nie poznałem i część mojej rodziny mieszkała w Brześciu nad Bugiem, a więc na dzisiejszych terenach Białorusi. Myślę, że to w dużej części mnie
skłoniło do wyboru studiów na wydziale wschodoznawstwa.
To znaczy, że wschodnie korzenie Pańskiej rodziny miały główny wpływ na zainteresowanie Wschodem?
Tak, ponieważ nagle dowiedziałem się tego od rodziców. Nie tylko babcia wychowała się na
tamtych terenach, ale również dziadek długi czas tam przebywał, idąc z armią Piłsudskiego na
wschód. Jednak kiedy musieli uciekać z tamtych obszarów w 1939 roku, część rodziny przeniosła się do Polski, a druga część została w Związku Radzieckim. Odkryłem również wymianę listów, która została urwana. Cała zagadkowość tej historii bardzo mnie zainteresowała. Co więcej, w czasach kiedy wybierałem się na studia, w Polsce trwał dyskurs – wszystko,
co związane z Rosją, było złe. W tamtych latach – drugiej połowie lat 90. – Rosja była kompletnie nieznana, dlatego też ten temat wydawał mi się jeszcze bardziej interesujący.
Jak wyglądały początki Pańskiej pracy na Instytucie Wschodnim UAM?
Początkowo, pracowałem w Instytucie Historii, gdzie pisałem doktorat u profesora Kijasa,
wybitnego znawcy Rosji. Po scaleniu dwóch instytutów – Wschodniego i Historycznego –
przeniosłem się do Instytutu Wschodniego. Dziś jest zupełnie inaczej niż na początku, ponieważ mamy nowy budynek, ale najpierw pracowaliśmy w mocno zdewastowanym budynku
pofabrycznym na ul. Cegielskiego. Pamiętam, że początkowo wszystko było dla mnie nowością, jako że w czasach szkolnych byłem dużym leniem, a teraz nagle wymagano ode mnie
bardzo dużo, a moja praca polegała na czytaniu książek przez cały czas. Praca naukowca jest
nielimitowana, człowiek pracuje od rana do późnych godzin wieczornych. Niektórym może
się wydawać, że na uczelni nic się nie robi i ma się bardzo dużo czasu wolnego, ale jest to
zupełnie inny rodzaj pracy. Naukowcem się jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu,
dlatego, mimo że jest to przyjemna praca, to w sumie bardzo ciężka.
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Na czym polega bycie członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk?
PTPN, czyli Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, jest najstarszą organizacją naukową
w Poznaniu i w Wielkopolsce. Powstała w 1857 roku, w trakcie kiedy Polska była pod zaborami, ponieważ Prusacy nie pozwolili na utworzenie uniwersytetu w Poznaniu, w związku z
czym nasi wybitni poznaniacy i Wielkopolanie stworzyli organizację, która nawiązywałaby
do działalności uniwersyteckiej i tworzyła jej namiastkę. Instytucja ta przetrwała po dziś
dzień. Kiedy utworzono uniwersytet, jej znaczenie zmalało, jednak do dziś zajmuje się tym
samym, to znaczy promocją nauki, debatami naukowymi, wykładami, referatami i konferencjami. PTPN ma bardzo bogatą bibliotekę i zbiór starodruków. Jest to piękna organizacja położona we wspaniałym budynku z dziedzińcem, na którym znajduje się pomnik Adama Mickiewicza na ul. Mielżyńskiego w Poznaniu. Niestety, poznaniacy, a nawet studenci, nie wiedzą, że można z niej korzystać. PTPN posiada również bardzo bogate zbiory obrazów, które
znajdują się w Muzeum Narodowym. Organizacja dzieli się na wydziały – filologiczny, filozoficzny, lekarski, a ja akurat jestem członkiem komisji historycznej. Praca w PTPN polega
na dodatkowej działalności naukowej i wydawniczej. Organizacja również publikuje książki,
np. moja druga książka została wydana właśnie w PTPN-ie.
W Internecie natknęłam się na Pańską stronę internetową mojarosja.art.pl, która funkcjonuje już od 2013 roku. Skąd pomysł na prowadzenie takiej strony?
Pomysł wywodzi się z tego, że nie chciałem mieć Facebooka, ale chciałem mieć stronę, na
której mógłbym podzielić się informacjami o poradzieckim Wschodzie, głównie o Rosji, ale
nie tylko. Wymyśliłem stronę, która zajmowałaby się kulturą, publicystyką, podróżami i turystyką. Prowadzę ją z pomocą kolegi, który zajmuje się nią od strony informatycznej, a ja
umieszczam tam swoje artykuły i wrażenia z podróży. Strona podzielona jest na kraje – Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazachstan i również Azja Środkowa. Wszystko po to, aby przybliżyć
ludziom Wschód, który cały czas pozostaje nieznany. Nie ukrywam, że inspiracją była strona:
englishrussia.com, gdzie również dzielę się swoimi refleksjami i zdjęciami z podróży po
Wschodzie, jednak funkcjonuje ona bardziej w formie bloga.
Wydał Pan całkiem sporo publikacji oraz kilka książek. Skąd inspiracja?
Wydałem dwie monografie, ale nie jestem pewien, czy sporo publikacji. Szczególnie teraz
jest ciężki okres dla naukowców, ponieważ jednym z naszych głównych obowiązków jest
ciągłe publikowanie. Udało mi się opublikować mój doktorat – ,,Radziecka polityka narodowościowa w 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu – Leningradu’’ – jako książkę oraz drugą
książkę ,,Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917’’. Oprócz tego każdy naukowiec
wydaje prace zbiorowe oraz artykuły – oczywiście, wszystkie dotyczą, szeroko pojętego,
Wschodu, ale jest to jak gdyby chleb powszedni, to znaczy musimy stale pracować i publikować.
Jak długo przygotowuje się Pan do napisania oraz wydania publikacji?
Jeśli chodzi o książkę, to zależy od tematyki. W moim przypadku doktorat zajął mi 2 lata –
rok zbierania materiałów oraz rok pisania książki. Były to solidne 2 lata, kompletnie wycięte
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z życiorysu, ponieważ pisałem cały czas. W drugim przypadku napisanie książki zajęło mi
okrągły rok.
Jest Pan prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Poznaniu. Jakie obowiązki są związane z tym stanowiskiem?
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód jest dawną organizacją o nazwie ,,Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej”, która funkcjonowała w czasach PRL-u i miała na celu pogłębianie dobrosąsiedzkich stosunków ze Związkiem Radzieckim. Po upadku PRL-u organizacja
zmieniła tylko nazwę, jednak zajmuje się tym samym – chodzi głównie o rozwijanie dobrych
stosunków kulturalnych, naukowych itp. z ludźmi zza wschodniej granicy. Stowarzyszenie
ma swoją siedzibę w Warszawie i różne oddziały w poszczególnych miastach. Prezesem w
Poznaniu od zawsze był prof. Kijas, jednak dwa lata temu przekazał mi to stanowisko. Każdy
oddział zajmuje się czymś innym. Stowarzyszenie tworzą ludzie, a więc jeśli chcą organizować obozy i kolonie dla dzieci ze Wschodu, to właśnie tym się zajmują. Oddział w Poznaniu
jest ośrodkiem naukowym – organizujemy konferencje, np. poświęconą I Wojnie Światowej
lub dni kulturalne, np. Dni Kazachstanu, a przede wszystkim wydajemy książki, co jest naszą
główną działalnością.
W kilku zdaniach – jak zachęciłby Pan do przeczytania ,,Forum Wschodniego’’ – czasopisma, którego jest Pan redaktorem naczelnym?
Pełna nazwa czasopisma brzmi ,,Forum Wschodnie. Rocznik interdyscyplinarny”. Jeśli interesujesz się Rosją, Ukrainą, Białorusią i innymi krajami dawnego Związku Radzieckiego powinieneś wziąć to do ręki i przeczytać, ponieważ na pewno znajdziesz tam coś ciekawego.
Czasopismo jest adresowane nie tylko do naukowców, ale również do studentów i do wszystkich innych ludzi, którzy interesują się Wschodem. Jeśli masz dobre pióro i pomysł na artykuł
to serdecznie zapraszamy – jest to możliwość darmowej publikacji.
Gdzie można nabyć takie czasopismo?
Czasopismo jest non-profit, robimy je społecznie i nie mamy ceny. Niestety nakład jest niewielki – zaledwie 100 egzemplarzy – dlatego czasopismo rozchodzi się jak ciepłe bułeczki.
Można nas zdobyć we wszystkich głównych bibliotekach w Polsce, np. Warszawa, Kraków,
Poznań, Lublin lub w Poznaniu w naszej redakcji w Collegium Historicum.
Przechodząc do pytań dotyczących Pana hobby - czy kanał na YouTubie to przedsięwzięcie, które zamierza Pan kontynuować, zważywszy na niemalże 4 tys. odsłon?
Miałem pomysł na kanał na YouTubie, aby umieszczać tam czasem nagrania z podróży bądź
refleksje dotyczące Rosji lub sytuacji politycznej, jednak póki co znajduje się tam jeden filmik pod postacią oceny, tego co stało się w Polsce w Warszawie podczas Święta Niepodległości, gdy podpalono budynek ambasady rosyjskiej. Przyznam szczerze, że byłem mocno
oburzony, ponieważ kiedy jeżdżę do Rosji, zawsze jestem przyjmowany bardzo mile, otwarcie i nigdy nie spotkało mnie nic przykrego i nawet po różnych antyrosyjskich ekscesach,
które miały miejsce w Polsce, nikt w Rosji nie powiedział złego słowa. Oczywiście zdarzają
się ostre dyskusje z Rosjanami, ale zawsze odnoszą się do mnie z szacunkiem. Oburzyło mnie
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to, że muszę się tłumaczyć z podpalenia w Polsce ambasady rosyjskiej, dlatego było mi po
prostu głupio i przykro. Z tego powodu umieściłem filmik na kanale, ale zamierzam jeszcze
kiedyś coś dodać, jednak na razie nie mam pomysłu.
Czytając o Panu w Internecie znalazłam nagrania twórczości w Whisky River Rock &
Roll Band. Od jak dawna funkcjonuje ten zespół?
To pytanie jest mocno związane z ,,Piątką”. Tak jak mówiłem wcześniej, poszedłem do tego
liceum, ponieważ był tam zespół. Niestety, po ukończeniu szkoły średniej przestałem grać i
zauważyłem, że odczuwam pustkę, dlatego założyłem zespół, który nazywał się K2, gdzie
graliśmy muzykę autorską. Po wielu latach K2 upadło. W pewnym momencie, około siedem
lat temu, wpadłem na pomysł zagrania koncertu muzyki rock&rollowej w starych klimatach
dla moich bliskich znajomych, więc zebrałem ekipę i zagraliśmy koncert w klubie Johnny
Rocker, który okazał się pełnym sukcesem. Pamiętam, że kiedy podziękowałem muzykom po
występie, popatrzyli na mnie i zaproponowali dalsze granie razem w tym składzie. Tak narodził się zespół Whisky River Rock & Roll Band. Aktualnie, po kilku zmianach, mamy siedmioosobową grupę i cały czas gramy. Dajemy koncerty np. zimą w poznańskich klubach lub
latem w plenerze, na festiwalach. Bardzo często jesteśmy suportem na większych scenach, np.
u Kamila Bednarka, Kayah, czy zespołu Enej. Jest to bardzo fajne hobby, które pozwoliło mi
zobaczyć, jak wygląda muzyczno-artystyczny świat w Polsce. Człowiek musi mieć hobby,
ponieważ bez niego umiera, a dla mnie muzyka była zawsze na pierwszym planie.
Jaka byłaby Pana osobista rada dla ucznia V Liceum Ogólnokształcącego, który stoi
przed wyborem kierunku studiów?
Myślę, że jest to najtrudniejsze pytanie. Powinienem powiedzieć, że musi się kierować pragmatyzmem, czyli wybrać takie studia, które sprawią, że będzie on mógł dobrze prosperować
na rynku pracy. Jednak nie powiem tak, ponieważ jestem idealistą i uważam, że największym
szczęściem człowieka może być odnalezienie w sobie talentu. Nie każdy oczywiście go w
sobie odnalazł, ale każdy jakiś posiada, a jeśli już ktoś znajdzie, bardzo ważne jest, aby go
pielęgnować. Więc jeśli mógłbym coś skromnie doradzić, powiedziałbym, aby iść za sercem i
robić to, co się czuje. Ja czułem, że powinienem być muzykiem, ale nie udało mi się to, jednak znalazłem inne zainteresowania, także jestem szczęściarzem. Czytałem kiedyś wypowiedź kapitalnego i znanego wszystkim prof. Miodka, który też miał być muzykiem, a znany
jest jako wybitny polonista i językoznawca. Nie powiodło mu się w dziedzinie muzyki, jednak odnalazł się na filologii polskiej. Wydaje mi się, że w każdym drzemią różne talenty, pozostaje nam tylko je odnaleźć, być autentycznym i nie robić czegoś na siłę, bądź na pokaz,
ponieważ jest to bez sensu, a jeśli robimy, co w duszy nam gra, prędzej, czy później osiągniemy sukces.
Na koniec pytanie odnośnie Pańskiej pracy – czy zamierza Pan kontynuować karierę
naukową?
Tak, ponieważ jestem po doktoracie i zabieram się za habilitację. Jest to wymóg konieczny
dla doktorów pracujących na uczelni. Uczelnię polubiłem na tyle, że widzę siebie tutaj w
przyszłości, a praca naukowa sprawia mi olbrzymią frajdę. Dlatego też w styczniu wyjeżdżam
na pół roku do Rosji – do Kazania nad Wołgą, gdzie będę pisać habilitację. A potem kto
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wie… być może profesor. Jednak tytuł nie ma znaczenia, ważne jest to, aby być dobrym w
tym, co się robi.
Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać od siebie na
koniec?
To ja dziękuję. Od siebie tylko powiem, aby iść za głosem serca, robić to, co się lubi i znajdować w sobie talenty. No i zapraszam do nas na wykłady o Rosji, ponieważ możemy przekazać fajną wiedzę, jeśli ktoś jest ciekawy.

Rozmawiała: Julia Klimczak
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