
 
JERZY BARTMIŃSKI
ur. 1939; Przemyśl

 
Miejsce i czas wydarzeń Lublin, współczesność

Słowa kluczowe Refleksja o życiu, osiągnięcia, EUROJOS, Instytut
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, etnolingwistyka,
tekstologia, badania nad wartościami

 
Bilans mojego życia wypada korzystnie
Ten moment jest dla mnie dosyć ciekawy i  chętnie zgodziłem się na rozmowę z
Panem, bo w tym roku kończę lat siedemdziesiąt cztery, a na emeryturze jestem od
siedemdziesiątki, więc właściwe powinienem oglądać się za siebie i podsumować
[życie]. Ten bilans nie wychodzi źle, wypada nawet korzystniej w oczach na przykład
mojej żony Stasi, która często mówi, że mi się coś w życiu udało. Nie mam poczucia
takiego spełnienia, ponieważ rzeczywiście widzę jeszcze wiele tematów, problemów i
dziedzin do zagospodarowania. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym jak zabezpieczyć
nasze zbiory, to jest jedna z rzeczy do załatwienia na przyszłość, ale jest i  parę
innych. Zacząłem taki program EUROJOS, który rozwija się bardzo dynamicznie w
Instytucie Slawistyki. Zostałem zatrudniony jako emeryt UMCS-owski w Warszawie w
Akademii Nauk. Tam przeniosłem pewną cząstkę tematów, które uprawiałem tutaj -
są to badania nad wartościami. Okazało się, że to wzbudziło duże zainteresowanie w
Polsce, ale jeszcze większe wśród naszych przyjaciół zagranicą. Zgłasza się do
programu EUROJOS w Instytucie Slawistyki, bo tam zostało to afiliowane, bardzo
dużo osób. Jedziemy dwudziestego sierpnia na piętnasty Międzynarodowy Kongres
do Mińska, to jest Kongres Slawistów, i będziemy o tym rozmawiać. Trochę boję się,
że to  znowu ściągnie za duże zainteresowanie i  przerośnie to  moje możliwości
jakiegoś sensownego planowania, gospodarowania na tym polu, ale jak ludzie chcą,
to widocznie jest to jakąś potrzebą. Jestem takim emerytem od dwa tysiące ósmego
roku, który coś powinien już zamknąć i dać sobie święty spokój, i młodym dać dostęp,
niech teraz oni pokażą co potrafią. A z drugiej strony jednak są też tematy, przy
których  jest  pewne  oczekiwanie  wobec  mnie,  że  jeszcze  coś  tutaj  pomogę
zorganizować. Ja się nie uchylam, chociaż to jest wysiłek, i to jest czasem męczące,
ale satysfakcję mam też sporą, że to, co robiliśmy na gruncie etnolingwistyki, to co
robiliśmy na gruncie badań nad wartościami,  tekstologią,  spotkało się z dobrym
odbiorem.
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