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ñòóäåíòîâ, èìåþùèõ äèïëîì áàêàëàâðà íàóê è âûñîêèé óðîâåíü çíàíèé ïî

ôèçèêå è ìàòåìàòèêå.

Â êîíöå òîìà íàõîäÿòñÿ �Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ� (ñ. 119�123),

íàïå÷àòàííûõ â íîìåðå òåêñòîâ.

Êàê íàì êàæåòñÿ, èçäàííûé â Êàëèíèíãðàäå íîìåð æóðíàëà

�Áàëòèéñêèé ðåãèîí� ìîæåò çàèíòåðåñîâàòü íå òîëüêî ÷èòàòåëåé,

ñâÿçàííûõ ñ âîïðîñàìè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè âîêðóã Áàëòèêè,

íî è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ñòðàí, çàíèìàþùèõñÿ ýòîé

ïðîáëåìàòèêîé.

Irena Rudziewicz

Literatury Wschodnios³owiañskie. Z najnowszych badañ. Ksiêga dedyko-

wana Profesorowi Janowi Czykwinowi w siedemdziesiêciolecie urodzin,

pod red. Haliny Twaranowicz, Wyd. Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Bia³y-

stok 2010, ss. 558.

W Uniwersytecie w Bia³ymstoku w 2010 r. ukaza³a siê ksiêga pt. Literatury

Wschodnios³owiañskie. Z najnowszych badañ pod redakcj¹ prof. Haliny Twa-

ranowicz, dedykowana prof. Janowi Czykwinowi w siedemdziesiêciolecie uro-

dzin. Tom sk³ada siê z trzech czê�ci i zawiera 41 artyku³ów w jêzyku angielskim,

bia³oruskim, polskim i rosyjskim.

Na czê�æ I (s. 7�185) sk³ada siê 13 tekstów w ca³o�ci po�wiêconych bada-

niom nad twórczo�ci¹ Jana Czykwina. Wiêkszo�æ z nich napisana zosta³a przez

autorów z Bia³orusi (Ì³íñê � 4, Ãîìåëü � 3, Áðýñò � 3), jeden w jêzyku polskim

(Lublin) i dwa w jêzyku rosyjskim (Witebsk i Minsk). Autorzy przeanalizowali

badania naukowe prof. Czykwina, podkre�laj¹c jego zainteresowania bia³orusk¹

literatur¹ emigracyjn¹ (Ëþäì³ëà Ñ³íüêîâà, s. 7�17; Ì³êîëà Ì³ø÷àí÷óê, s. 151�172);

omówili elementy religijne w tekstach poetyckich i formy podej�cia badacza

i poety do spraw wiary (Þðûé Ïàòàëêî¢, s. 99�128).

W wiêkszo�ci prac brano pod uwagê konkretne utwory lub wybrane tomiki

poezji Czykwina (Ëþäì³ëà Ìàø÷ýíñêàÿ, s. 45�64; ²íà Øâåä, s. 85�98

� Æìåíÿ ïÿñêó; Bîëüãà Øûíêàðýíêà, s. 79�84 � Àäíî æûöö¸). Autorzy

podkre�lali równie¿ znaczenie wystêpuj¹cych w utworach Czykwina �âå÷íûõ

òýì� (Àëà Áðàäç³õ³íà, s. 19�25); zwrócili uwagê na stylistyczny i tematyczny
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rozwój poetyckich dokonañ bia³oruskiego poety, omawiaj¹c ich najbardziej cha-

rakterystyczne cechy, jak �ÿå àäêðûòàñöü ó àäíîñ³íàõ äà ñàìûõ ðàçíàòàéíûõ

ïðàÿ¢ ìàñòàöêàãà ³ ýêç³ñòýíöûéíàãà âîïûòó ÿê íàöûÿíàëüíàé, òàê

³ ñóñâåòíàé ë³òàðàòóðû� (ß¢ãåí Ãàðàäí³öê³, s. 32); przedstawili drogê twórcz¹

poety (Ãàë³íà Òû÷êà, s. 129�137), a tak¿e �íàöûÿíàëüíà-ñâåòàïàãëÿäíû

õàðàêòàð ïàýç³³�, gdzie �íàðîäíà-áåëàðóñêàå âûñòóïàå ÿê àðãàí³÷íàÿ ÷àñòêà

âûêøòàëöîíà-å¢ðàïåéñêàãà� (Àíæåëà Ìåëüí³êàâà, s. 139).

Beata Siwek w tek�cie pt. Cz³owiek w �wiecie warto�ci (s. 37�44) na

podstawie wybranych przyk³adów z poezji Czykwina omówi³a podej�cie poety do

problematyki ojczy�nianej, do dzieciñstwa, do cz³owieka odchodz¹cego ze wsi.

Pokaza³a stosunek twórcy do rodzimego domu, do w³asnego ¿ycia i przyrody,

która odgrywa znacz¹c¹ rolê w poezji bia³oruskiego pisarza. Do niej �jak do

matki, ucieka bohater liryczny jego wierszy od cywilizacji i zgie³ku wspó³czesnego

�wiata, tu szuka pierwotnego ³adu, harmonii, spokoju. To przyroda tak czêsto

stanowi antidotum na wszystkie lêki i niepokoje, to ona wlewa w duszê podmiotu

lirycznego optymizm, wiarê i nadziejê� (s. 41).

Èííà Ñëåìíåâà w artykule Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîå

ïðîèçâåäåíèå â äèíàìèêå ïîñòàâòîðñêîãî áûòèÿ (s. 65�77) przedstawi³a

twórczo�æ Jana Czykwina w porównaniu z rozwojem poezji rosyjskiej, zauwa¿a-

j¹c, ¿e jest on �ïîýòîì äðàìàòè÷åñêîé ýêñïðåññèè, êîòîðàÿ ãðàíè÷èò

ñ ýñõàòîëîãè÷åñêè-ñþððåàëèñòè÷åñêîé ìèñòåðèåé, à òàêæå èçûñêàííûì

ìåòàôîðèñòîì� (s. 65). Ìèõàèë Ñëåìíåâ è Àëåêñàíäð Òàáà÷êîâ odwo³ali siê

do dzia³alno�ci i twórczo�ci �èçâåñòíîãî ó÷åíîãî-ôèëîëîãà è óäèâèòåëüíî

òîíêîãî ïîýòà ßíà ×èêâèíà� w artykule Èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ êàê

îíòîëîãè÷åñêèé ôåíîìåí (s. 173�185) i podkre�lili, i¿ jego poezjê �ìîæíî

ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ïðè÷èñëèòü ê æàíðó ôèëîñîôñêîé�, a wiod¹c¹ ide¹

jego utworów jest �ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìèðîâîççðåí÷åñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ

òåìà «Áûòèå è âðåìÿ»� (s. 173).

W czê�ci II (s. 189�329) recenzowanego tomu zamieszczono 6 artyku³ów

w jêzyku polskim i 5 w rosyjskim. Ich autorzy analizuj¹ konkretne utwory literac-

kie, w tym Àëåêñàíäðà Ïóøêèía Ìåäíûé âñàäíèê (Àëåêñåé Äìèòðîâñêèé,

s. 173�185); äíåâíèêè Þëèè Ðåéòëèíãåð (Èîííà Ìÿíîâñêà, s. 225�275);

wiersz ×åðíûé ÷åëîâåê Ñåðãåÿ Åñåíèíà (Ãæåãîæ Îéöåâè÷, s. 255�275);

utwory Àíòóàíà Âàòòî i Ãåîðãèÿ Èâàíîâà (Èðèíà Ôåäîð÷óê, s. 277�293) oraz

wspó³czesn¹ powie�æ Ëåîíèäà Þçåôîâè÷à Êàçàðîçà (Àíäæåé ßíêîâñêè,

s. 303�312). Adam Bezwiñski (s. 201�213) omówi³ pierwszy �List do ksiê¿nej D.�

Piotra Czaadajewa; Bronis³aw Kodzis (s. 215�223) zaj¹³ siê beletryzacj¹ i mitolo-

gizacj¹ przesz³o�ci w pamiêtnikach Iriny Odojewcewej; Joanna Dziedzic (s. 241�254)
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zwróci³a uwagê na echa toposu teatrum mundi w poezji Fiodora Tiutczewa; Jan

Or³owski (s. 295�302) przeanalizowa³ wizjê Polski w poetyckim �wiecie Wiktora

Krug³owa; Danuta Myszko (s. 325�329) omówi³a znaczenie ody w poezji Stani-

s³awa Trembeckiego.

Telesfor Po�niak (s. 313�324) poruszy³ sprawê obecno�ci w szeregach Woj-

ska Polskiego Bia³orusinów, zwracaj¹c uwagê na �cechy morfologiczne, fone-

tyczne oraz ekspresywne imienia, szczególnie za� nazwiska�, co stanowi obok

�jêzyka, miejsca narodzenia i zamieszkania, religii, kultury, obyczaju, �wiatopogl¹-

du, poczucia wspólnoty losu, czci dla wspólnej symboliki, jeden ze sk³adników

konstytutywnych �wiadomo�ci grupowo-narodowej jej nosicieli� (s. 314).

W czê�ci III (s. 333�558) znalaz³o siê 17 tekstów w ca³o�ci po�wiêconych

literaturze bia³oruskiej. Zosta³y napisane g³ównie w jêzyku bia³oruskim (12), ale

tak¿e w polskim (3), rosyjskim (1) i angielskim (1). Autorzy przedstawili rozwój

bia³oruskiego procesu literackiego oraz wybranych gatunków literackich w ró¿-

nych okresach (Ðóñëàí Êàçëî¢ñê³, s. 375�379; Ì³êîëà Ì³êóë³÷, s. 381�395);

wp³ywy wybranych i znanych twórców oraz faktów historyczno-literackich na

rozwój literatury bia³oruskiej oraz twórczo�æ konkretnych pisarzy i poetów

(Ñÿðãåé Êàâàë¸¢, s. 333�345; Óëàäç³ì³ð Ìàðõåëü, s. 347�359; Óëàäç³ì³ð

Êîíàí, s. 361�371; Þðûé Ëàáûíöà¢, Ëàðûñà Ø÷àâ³íñêàÿ, s. 397�402; Çîÿ

Ìåëüí³êàâà, s. 429�435; Âîëüãà Í³ê³ôàðàâà, s. 437�452). Pozosta³e teksty

omawiaj¹ twórczo�æ wybranych pisarzy lub ich utwory (Àííà Àëüøòûíþê

� liryczne miniatury Janki Bryla, s. 453�462; Àêñàíà Äàí³ëü÷ûê � twórczo�æ

Òà³ñû Áîíäàð, s. 463�473; Irena Rudziewicz � recepcja twórczo�ci Maksima

Tanka, s. 475�481; Irena Chowañska � utwory Michasia Stralcowa, s. 483�491;

Tomasz Wielg � powie�æ historyczna U³adzimira Karatkiewicza, s. 493�508).

Ëþäìèëà Çàðåìáî (s. 509�530) przeanalizowala twórczo�æ Âàñèëÿ Âèòêè

z uwzglêdnieniem jego zainteresowañ utworem Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå, pod-

kre�laj¹c, ¿e �äîñòèæåíèå è õóäîæåñòâåííîå îñìûñëåíèå Â. Âèòêîé

äðåâíåãî ïðîèçâåäåíèÿ ñîäåðæèò â ñåáå ìíîãèå ñèìïòîìàòè÷åñêèå ÷åðòû,

ïîçâîëÿþùèå óãëóáèòü íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ íå òîëüêî îá èíäèâèäóàëüíîñòè

ïîýòà, íî è ñîäåðæàíèè ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà ñåðåäèíû âòîðîé ïîëîâèíû

XX â.� (s. 511).

Òàìàðà Òàðàñàâà (s. 531�549) zwróci³a uwagê na �ñóð�¸çíóþ

ô³ëîñîôñêóþ ïðàáëåìó ¢çàåìàñòàñóíêà¢ ýêç³ñòýíöûÿëüíàãà ³ ñàöûÿëüíàãà�

(s. 536) w utworach Â³êòîðà Êàçüêî ³ Ì³øýëÿ Óýëüáåêà. Àííà Ñàêîâ³÷

(s. 551�558) przedstawi³a bogate ¿yciowe i twórcze do�wiadczenia �Ãåîðã³ÿ

Âàëêàâûöêàãà� çàñíàâàëüí³êà ³ ïåðøàãà øìàòãàäîâàãà ðýäàêòàðà

áåëàðóñêàãà òûäí¸â³êà «Í³âà», ñòâàðàëüí³êà ³ ïåðøàãà ñòàðøûí³
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Agnieszka Matusiak, W krêgu secesji ukraiñskiej. Wybrane problemy

poetyki twórczo�ci pisarzy �M³odej Muzy�, Wroc³aw 2006.

Secesja by³a nurtem d¹¿¹cym do stworzenia nowego stylu i zerwania z histo-

ryzmem, a recenzowana monografia jest jej pierwszym obszernym opracowa-

niem. Agnieszka Matusiak doskonale pokazuje rozwój literatury ukraiñskiej, jej

historiê, koncentruj¹c siê na stylu wczesnej fazy ukraiñskiej moderny. Po�wiêca

równie¿ du¿o uwagi pisarzom tego okresu, m.in. ukazuj¹c, jak nastawiali siê na

nowoczesno�æ. Zajmuje siê portretami i opowie�ciami o ¿yciu wybranych twór-

ców. Matusiak ujmuje symbol jako uciele�nienie nieokre�lonej ekspresji, analizuje

fenomen muzyki s³owa, tañca i �wiat m³odomuzowskich obrazów w otoczeniu

natury. Opisuje proces europeizacji kultury ukraiñskiej, poszukiwanie nowego

kszta³tu w literaturze i sztuce. £¹czy opisy i analizuje ukraiñskie spo³eczeñstwo

na prze³omie XIX�XX wieku.

Ka¿dy z czterech rozdzia³ów ksi¹¿ki zosta³ poprzedzony mottami pochodz¹-

cymi z utworów ró¿nych znanych pisarzy, które trafnie nawi¹zuj¹ do poruszanych

w nich tematów i pe³ni¹ funkcjê wyk³adni problemu. Autorka ukazuje bowiem

pewien ³añcuch problemowy, którego tematyka nie jest przypadkowa. Ponadto

Áåëàðóñêàãà ë³òàðàòóðíàãà àá�ÿäíàííÿ ¢ Ïîëüø÷û, ãðàìàäñêàãà äçåÿ÷à,

ï³ñüìåíí³êà, ïàýòà� (s. 551), dok³adnie analizuj¹c jego pracê autobiograficzn¹

Â³ðû. Íàòàòê³ ðýäàêòàðà.

Jak siê wydaje, omawiana ksi¹¿ka jest bardzo interesuj¹c¹ pozycj¹ na rynku

wydawniczym. W sposób wszechstronny przedstawia nowe, oryginalne, znacz¹-

ce problemy wspó³czesnego bia³oruskiego procesu literackiego, twórczo�æ mniej

lub bardziej znanych pisarzy i poetów bia³oruskich. Na tym tle zdecydowanie

pozytywnie wyró¿nia siê twórczo�æ Jana Czykwina, przeanalizowana przez auto-

rów artyku³ów z ró¿nych punktów widzenia, pokazana wszechstronnie, w sposób

wnikliwy i udokumentowany,

Omawiana Ksiêga Jubileuszowa powinna wzbudziæ zainteresowanie zarów-

no studentów, wyk³adowców-filologów, jak i szerokich krêgów czytelników pra-

gn¹cych poznaæ najnowsze osi¹gniêcia literatury bia³oruskiej.

Irena Rudziewicz


