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WStęp

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, wraz z  odzyskaniem niepodległości 
przez Białoruś i Ukrainę, polska nauka slawistyczna weszła w nowy etap roz-
woju. Obok zagadnień związanych z różnorodnymi aspektami kultury Rosji, 
w kręgu zainteresowań badaczy slawistów pracujących w polskich ośrodkach 
naukowych i naukowo-badawczych znalazły się kwestie dotyczące problema-
tyki białorutenistycznej i ukrainoznawczej, a także relacji polsko-wschodnio-
słowiańskich w różnych sferach życia: polityce, gospodarce oraz kulturze.  

W polskiej humanistyce renesans przeżywały zapoczątkowane w poło-
wie lat 50. ubiegłego wieku badania poświęcone fenomenowi pogranicza, 
a jednym z najchętniej eksplorowanych obszarów było pogranicze polsko-
-wschodniosłowiańskie. Dzięki osiągnięciom znanych slawistów, takich 
jak m.in.: Lucjan Malinowski (1839-1898), Jan Baudouin de Courteney 
(1845-1929), Aleksander Brückner (1856-1939), Kazimierz Nitzsch 
(1874-1958), Mieczysław Małecki (1903-1946), Władysław Kuraszkie-
wicz (1905-1997), Zdzisław Stieber (1903-1980), Stanisław Urbańczyk 
(1909-2001), Karol Dejna (1911-2004), Paweł Smoczyński (1914-1979), 
rozkwit przeżywała polska dialektologia (por. Karaś 2021).

Po II wojnie światowej białorutenistyka w Polsce rozwijała się w war-
szawskim Instytucie Polsko-Radzieckim, gdzie w  1953 r. utworzono Pra-
cownię Filologii Białoruskiej, którą kierowała prof. Antonina Obrębska-
-Jabłońska. W  latach 1950-1952 prof. A. Obrębska-Jabłońska pełniła też 
funkcję kierownika Sekcji Rusycystycznej Instytutu Slawistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, a  w  1956 r. objęła funkcję pierwszego kierownika Katedry 
Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego (por. Barszczewska 2009, 
s. 341; Kaleta 2014, s. 392; Smułkowa 2016, s. 271-290; Siwek 2021, s. 135).
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W 1992 r. w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku powsta-
ła – w  ramach Zakładu Filologii Rosyjskiej – Pracownia Białorutenistyki, 
przekształcona w 1999 r. w Katedrę Filologii Białoruskiej. Jej pierwszym kie-
rownikiem został prof. dr hab. Michał Kondratiuk  – znawca dialektologii 
i onomastyki, autor licznych prac naukowych i  redakcyjnych (por. Siegień 
2013, s. 506). Kilka lat później w Białymstoku utworzono Katedrę Kultury 
Białoruskiej, której kierownictwo powierzono prof. dr hab. Elżbiecie Smuł-
kowej (por. Siwek 2021, s. 146-147).

W 1993 r. na UMCS w Lublinie ogłoszono pierwszy nabór na stu-
dia stacjonarne na kierunku filologia białoruska oraz powołano Pracownię 
Literatury i  Języka Białoruskiego, przekształconą następnie w Zakład Fi-
lologii Białoruskiej, a później w Zakład Białorutenistyki. Pierwszym kie-
rownikiem nowej jednostki został Michał Sajewicz – absolwent filologii 
rosyjskiej, językoznawca, badacz polsko-wschodniosłowiańskiego pogra-
nicza językowego. To on stworzył podwaliny lubelskiej białorutenistyki 
i  po dziś dzień uważany jest za prekursora badań białorutenistyczych na 
tej lubelskiej uczelni. Za jego kadencji Lublin stał się prężnym ośrodkiem 
współpracy polsko-białoruskiej: na UMCS odbywały się cykliczne polsko-
-białoruskie konferencje i sympozja naukowe, wykłady gościnne, odczyty, 
spotkania z  twórcami białoruskiej kultury. Z  każdym rokiem pogłębiały 
się kontakty filologów slawistów pracujących po obydwu stronach granicy, 
a powołany przez Profesora rocznik naukowy „Studia Białorutenistyczne” 
stał się międzynarodową platformą wymiany współczesnej myśli naukowej 
w  zakresie badań slawistycznych. Pod kierunkiem Profesora wykształciły 
się dwa pokolenia białorutenistów, pracujących następnie w  jednostkach 
naukowych, instytucjach kulturalnych i oświatowych, organizacjach poza-
rządowych, biurach turystycznych oraz Straży Granicznej. 

Kariera naukowa M. Sajewicza rozwijała się stopniowo i ze względu na 
problematykę badawczą obejmuje kilka etapów:          

– 1971-1976 – wczesny etap prac badawczych, obejmujący ostatnie 
lata studiów oraz pierwsze lata pracy na UMCS w Lublinie. W tym okresie 
ukazało się kilka artykułów z zakresu polsko-rosyjskiej gramatyki konfron-
tatywnej, ponadto została sporządzona kartoteka jednostek gwarowych 
pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego;
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– 1977-2007 –  etap badań nad kategorią nomina agentis w gwarach 
na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim na Białostocczyźnie, zapo-
czątkowany publikacją artykułu Dewerbalne „nomina agentis” w  gwarach 
wschodniosłowiańskich okolic Puszczy Białowieskiej na terenie  PRL (Saje-
wicz 1977) i obejmujący druk monografii Derywacja sufiksalna osobowych 
nazw subiektów w  nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny 
(2002) oraz licznych publikacji poświęconych słowotwórstwu rzeczowni-
ka w gwarach białoruskich na Białostocczyźnie;

– 2007-2018 – etap badań z  zakresu antroponimii na pograniczu 
polsko-wschodniosłowiańskim. W  tym okresie ukazała się monografia 
Nazwiska patronimiczne z formantem „-uk” w powiecie hajnowskim na Bia-
łostocczyźnie na tle ogólnopolskim (Sajewicz 2013) oraz liczne artykuły po-
święcone nazewnictwu osobowemu na Białostocczyźnie;

– po 2019 r. – etap badań nad kategorią nomina agentis w peryferyj- 
nych gwarach białoruskich okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie, 
zainicjowany publikacją monografii Odczasownikowe pejoratywne nazwy 
subiektów z formantem sufiksalnym w gwarach białoruskich okolic Lewkowa 
Starego na Białostocczyźnie (Sajewicz 2019).   

Profesor dr hab. Michał Sajewicz ma znaczące zasługi dla Wydzia-
łu Humanistycznego UMCS. W  Instytucie Filologii Słowiańskiej (IFS) 
UMCS pełnił wiele funkcji kierowniczych: p.o. kierownika Zakładu Języ-
ka Rosyjskiego (1992-1993), kierownika Pracowni Języka i Literatury Bia-
łoruskiej (1997-2005), kierownika Zakładu Białorutenistyki (2005-2018), 
kierownika Zakładu Białorutenistyki i  Bułgarystyki (2018-2019). Przez 
dwie kadencje (2003-2009) był wicedyrektorem, a od 1 września 2013 do 
końca sierpnia 2018 r. dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. 
Ponadto przewodniczył instytutowej Komisji ds. Badań Naukowych i Ko-
misji ds. Strategii Rozwoju, był również członkiem Komisji ds. Strategii 
Rozwoju Wydziału Humanistycznego. W latach 2006-2013 zasiadał w Se-
nacie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica 
w Zamościu. Od 1983 r. był powoływany w skład komisji doktorskich jako 
egzaminator z języka rosyjskiego: przeegzaminował około 150 pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych oraz bibliotekarzy 
z UMCS i innych uczelni. 
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Profesor pełnił wiele prestiżowych funkcji w kolegiach redakcyjnych 
i  towarzystwach naukowych: był przewodniczącym Zarządu Główne-
go Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego, członkiem Komisji 
Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, współredaktorem 
i  redaktorem naczelnym rocznika „Studia Białorutenistyczne” (Lublin), 
członkiem Kolegium Redakcyjnego rocznika „Acta Albaruthenica” (War-
szawa-Mińsk), członkiem Kolegium Redakcyjnego rocznika „Rozprawy 
Slawistyczne” (Lublin), członkiem Kolegium Redakcyjnego rocznika „Et-
nolingwistyka” (Lublin), członkiem Rady Programowej pisma „Facta Si-
monidis” (PWSZ w Zamościu). Po dzień dzisiejszy pełni funkcję wiceprze-
wodniczącego Prezydium Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów, 
jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem ZAIKS, 
przewodniczącym Rady Naukowej rocznika „Studia Białorutenistyczne”, 
członkiem Międzynarodowej Rady Wydawniczej czasopisma „Wiesnik 
Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego”, seria 4: „Filologia” (Mińsk).

Za zasługi na polu naukowym, dydaktycznym i  organizacyjnym 
prof. Sajewicz został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Meda-
lem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, otrzy-
mał także kilkakrotnie Nagrodę Rektora UMCS w Lublinie.

Celem monografii jest analiza i opis wkładu prof. Sajewicza w bada-
nia lingwistyczne na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Jako cele 
szczegółowe przyjęto:

– prezentację faktów z życia prof. Sajewicza, a zwłaszcza opis jego ka-
riery zawodowej na UMCS w Lublinie;

– opis jego dorobku naukowego w  części dotyczącej badań języko-
wych i  kulturowych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim na 
Białostocczyźnie;

– analizę głównych zagadnień badawczych omówionych przez niego 
w publikacjach naukowych poświęconych pograniczu polsko-wschodnio-
słowiańskiemu na Białostocczyźnie;

– analizę omówionych w pracach naukowych prof. Sajewicza kwestii 
spornych związanych z badaniami terenu pogranicznego;

– omówienie metodologii badań przyjętej przez prof. Sajewicza do 
opisu i analizy wybranych aspektów na pograniczu polsko-wschodniosło-
wiańskim na Białostocczyźnie;
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– ukazanie jego osiągnięć w zakresie badań dialektologicznych pogra-
nicza polsko-wschodniosłowiańskiego, w  szczególności w  powiecie haj-
nowskim na Białostocczyźnie.

Podstawę źródłową monografii stanowią wybrane publikacje nauko-
we prof. dra hab. Michała Sajewicza (monografie i  artykuły naukowe) 
odnoszące się do kwestii językowych i kulturowych na pograniczu polsko-
-wschodniosłowiańskim, a  także (w  mniejszym stopniu) poświęcone tej 
problematyce publikacje o charakterze popularnonaukowym, jak również 
zróżnicowane tematycznie fragmenty wypowiedzi Profesora z  lat 2003-
2020 dotyczące m.in. jego kariery zawodowej, pracy naukowej, specyfiki 
terenów pogranicznych, badań terenowych na pograniczach, osiągnięć 
polskiej i europejskiej slawistyki. 


