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Mickiewicza (Kaliningrad 1998), przek³ady i komentarze do poetyckich tekstów
Juliusza S³owackiego (Olsztyn 2000, Kaliningrad 2001), tomik autorski È âñ¸-

òàêè ëþáîâü... (Kaliningrad 2007).
W kolejnym dziale zamieszczono informacje o wypromowaniu przez Jubi-

latkê o�miu doktorów i przytoczono tytu³y ich rozpraw.
Na dzia³ ostatni z³o¿y³y siê wypowiedzi kolegów oraz uczniów Rozy Alim-

pijewej, niekiedy nawet bardzo osobiste, lecz za ka¿dym razem urzekaj¹ce
szczero�ci¹ i ciep³em adresowanym do Szanownej Jubilatki. Swoimi refleksjami
podzielili siê pracownicy naukowi, a tak¿e dziennikarze i zas³u¿ona nauczyciel-
ka Federacji Rosyjskiej (m.in. prof. M.B. Borisowa z Saratowskiego Uniwersy-
tetu Pañstwowego, prof. Walenty Pi³at z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, prof. N.G. B³agowa z Murmañskiego Pañstwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego). Wszystkie ich s³owa sk³adaj¹ siê na semantycznie nasycony
portret Uczonego, Nauczyciela, Poety i Przyjaciela.

Dodajmy na koniec, ¿e opublikowany stosunkowo niedawno przez kalinin-
gradzkie wydawnictwo uczelniane tomik poezji i przek³adów Rozy Alimpijewej
o lirycznym tytule È âñ¸-òàêè ëþáîâü... staje siê na swój sposób uniwersalnym
drogowskazem ku ludzkim sercom i umys³om; niewykluczone, ¿e stanowi rów-
nie¿ sekret ¿yciowego i naukowego sukcesu Dostojnej Jubilatki.

Grzegorz Ojcewicz (Olsztyn)

Halina Mazurek, Dramaturdzy z Jekaterynburga. �Szko³a� Niko³aja Ko-

lady, Wydawnictwo Uniwersytetu �l¹skiego, Katowice 2007, ss. 174

Dramaturgia Niko³aja Kolady � autora znanego dzi� nie tylko w Rosji, ale
tak¿e poza jej granicami � od kilku ju¿ lat stanowi przedmiot badañ �l¹skiej
slawistki Haliny Mazurek. Jest ona autork¹ nie tylko rozlicznych rozpraw i arty-
ku³ów na temat tego i innych wspó³czesnych dramaturgów rosyjskich, ale i pro-
motork¹ rozpraw doktorskich, z których czê�æ zosta³a ju¿ opublikowana, by
wymieniæ ostatni¹ � Lidii Miêsowskiej: Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia

rosyjska na prze³omie XX i XXI wieku (Katowice 2007). Dziêki studiom Haliny
Mazurek dramaturgia N. Kolady (niezale¿nie od kilku t³umaczeñ jego sztuk na
jêzyk polski) sta³a siê do�æ dobrze znana.
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Dramaturdzy z Jekaterynburga. �Szko³a� Niko³aja Kolady jest drug¹ ju¿
pozycj¹ w dorobku naukowym H. Mazurek na temat twórczo�ci tego autora.
Tym razem badaczka nie tyle koncentruje siê na pisarstwie N. Kolady, co raczej
na sztukach dramaturgów, którzy wyszli z jego �szko³y�, tzn. z Instytutu Teatral-
nego za³o¿onego i prowadzonego w³a�nie przez niego. Naukowemu ogl¹dowi
poddaje utwory takich twórców m³odego pokolenia, jak Oleg Bogajew, Tatiana
Fi³atowa, Wasilij Sigariew, Nadie¿da Ko³tyszewa, Natalia Ma³aszenko, Olga
Bieriesniewa i Anna Bogaczowa. Ksi¹¿ka sk³ada siê z sze�ciu rozdzia³ów, wstê-
pu, zakoñczenia i niezwykle potrzebnego w tego typu rozprawach indeksu na-
zwisk. Ka¿dy rozdzia³ po�wiêcony jest wybranym dramatom wspomnianych wy-
¿ej dramaturgów.

H. Mazurek pisze we wstêpie: �Kolada i jego uczniowie nie tylko maj¹
wspólny obszar zainteresowañ zawodowych � teatr i dramaturgia, ³¹czy ich rów-
nie¿ wzajemna pomoc w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, s³owa otuchy, zachêty oraz
wsparcie duchowe, przyja�ñ i otwarcie siê na drugiego cz³owieka. Grupa Kolady
daje przyk³ad, jak mo¿na oprzeæ siê samotno�ci i obojêtno�ci, jak uciec przed
czyhaj¹cym zewsz¹d z³em i zrobiæ dla innych co� dobrego� (s. 11). Ale Niko³aja
Koladê i jego uczniów ³¹czy te¿ co� innego, co zreszt¹ wynika z prezentowa-
nych analiz. Przede wszystkim jest to podobne my�lenie o otaczaj¹cej rzeczywi-
sto�ci oraz niekiedy nawet zbie¿ne metody artystycznego obrazowania. Jak pod-
kre�la autorka monografii, koncentruj¹ oni uwagê na �cz³owieku zapomnianym
przez wszystkich, skazanym na wegetacjê w czterech �cianach, ale pragn¹cym
kontaktu z drugim cz³owiekiem� (s. 44). Tego rodzaju bohatera znajdujemy
w sztukach Olega Bogajewa, Wasilija Sigariewa (obaj znani ju¿ niemal w ca³ej
Europie), Nadie¿dy Ko³tyszewej i in. M³odzi dramaturdzy chêtnie spo¿ytkowuj¹
fantastykê, komizm, a nawet groteskê i absurd, a wszystko to przekazuj¹ za
pomoc¹ specyficznego, barwnego jêzyka. Bohaterowie ich sztuk czêsto te¿ graj¹
ze sob¹, ze �wiatem, tworz¹c co� na kszta³t teatru w teatrze. Szerzej na ten temat
H. Mazurek pisa³a w swojej poprzedniej monografii zatytu³owanej Teatr, ¿ycie,
gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Niko³aja Kolady (Katowice 2002).

Jak s³usznie zauwa¿a H. Mazurek, �szko³ê� N. Kolady ³¹czy te¿ ogromna
teatralno�æ sztuk, przejawiaj¹ca siê g³ównie w du¿ym profesjonalizmie, rozu-
mieniu praw teatru i rozumnym spo¿ytkowaniu tradycji literackich. Rzecz jasna,
s¹ to m³odzi dramaturdzy. Niektórzy dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki w literatu-
rze i teatrze, inni � jak wymienieni wy¿ej O. Bogajew i W. Sigariew � osi¹gnêli
ju¿ bardzo du¿o, ich sztuki wystawiane by³y bowiem z powodzeniem nie tylko
na scenach rosyjskich, ale i w wielu teatrach europejskich. Jednak¿e, jak podkre-
�la H. Mazurek, tych ju¿ znanych i tych pocz¹tkuj¹cych ³¹czy to magiczne
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miejsce, jakim w ich ¿yciu okaza³ siê Jekaterynburg i równie magiczny, kultowy
ju¿ dzi� �guru� wspó³czesnej dramaturgii rosyjskiej � Niko³aj Kolada.

Rozprawa �l¹skiej badaczki doskonale wprowadza w ten zró¿nicowany, ale
jak¿e interesuj¹cy �pejza¿� najnowszej dramaturgii naszych wschodnich s¹sia-
dów. Szkoda tylko, ¿e polskie teatry ci¹gle niezbyt s¹ zainteresowane t¹ twór-
czo�ci¹, a przecie¿ tak¿e w niej odzwierciedlaj¹ siê podobne problemy jak
w sztukach zachodnioeuropejskich czy wspó³czesnych dramatach polskich. Nie-
przypadkowo teatry zachodnie (zw³aszcza niemieckie) chêtnie siêgaj¹ po tê jak-
¿e interesuj¹c¹ dramaturgiê.

Na zakoñczenie chcê podkre�liæ, ¿e rozprawa H. Mazurek zosta³a napisana
klarownym i precyzyjnym jêzykiem i charakteryzuje siê niejednokrotnie od-
krywczymi i nowatorskimi s¹dami. Jej lekturê u³atwia te¿ starannie sporz¹dzony
indeks nazwisk i wykaz sztuk uwzglêdnionych przez autorkê. To jest niezwykle
pomocne dla przysz³ych badaczy tego ciekawego materia³u literackiego.

Walenty Pi³at (Olsztyn)

�Studia Wschodnios³owiañskie�, pod red. Haliny Twaranowicz, t. 7,
Bia³ystok 2007, ss. 427.

�Studia Wschodnios³owiañskie� to rocznik po�wiêcony badaniom literatury
i jêzyków wschodnios³owiañskich, wydawany przez Wydawnictwo Uniwersyte-
tu w Bia³ymstoku. W roku 2007 ukaza³ siê siódmy tom tego czasopisma.

W dziale Literaturoznawstwo zosta³o zamieszczonych 13 artyku³ów na te-
mat badañ literatury rosyjskiej i bia³oruskiej ró¿nych epok. Sze�æ spo�ród nich
napisano w jêzyku bia³oruskim, piêæ w rosyjskim, dwa pozosta³e s¹ w jêzyku
polskim.

Antonina Szielemowa w pracy Ïðîáëåìà âëàñòè è ñàìîçâàíñòâà â �Ñëîâå

î ïîëêó Èãîðåâå� è �Áîðèñå Ãîäóíîâå� À. Ñ. Ïóøêèíà przejrzy�cie przedstawi-
³a problem samow³adztwa na podstawie staroruskiego poematu opisuj¹cego wy-
prawê Igora. Przeanalizowa³a tak¿e dwojaki stosunek A. Puszkina do g³ównego
bohatera utworu Borys Godunow.

W artykule �Çâóêè è ñîçâó÷üÿ�. Ñîíîñôåðà Ïàâëîâñêà â ëèòåðàòóðå

Irina Fiedorczuk podje³a próbê opisu semantyki d�wiêku w literaturze XVII�XX wie-
ku. Opieraj¹c siê na utworach Anny Achmatowej, Wasilija ¯urowskiego, Gieor-


