
Słowo wstępne

Prezentowany numer czasopisma „Folia Litteraria Rossica” dedykowa-
ny jest Pani Profesor Barbarze Olaszek, która w roku 2015 obchodzi jubileusz 
70. urodzin. Ma on więc charakter szczególny, który został podkreślony tematem 
przewodnim – Myśl wartościująca w literaturze (między porywami uczuć i prozą 
życia). Zaproponowany temat nawiązuje do jednego z ważnych obszarów zainte-
resowań naukowych Jubilatki.

Zaproszenie do udziału w tworzeniu numeru specjalnego „Folia Litteraria 
Rossica” przyjęli Uczniowie, bliscy Współpracownicy Pani Profesor oraz Bada-
cze z ośrodków naukowych w Polsce (Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Byd-
goszcz, Rzeszów, Siedlce) i za granicą (Moskwa, Czerepowce, Psków, Tomsk, 
Jekaterynburg, Tarnopol, Grodno, Szumen), doceniający nie tylko dorobek nauko-
wy Profesor Barbary Olaszek, ale również Jej zaangażowanie w budowanie rela-
cji naukowych. Należy wspomnieć również o tych Uczonych, którzy z różnych 
przyczyn nie zdołali nadesłać artykułów, a którzy w niezwykle ciepłych słowach 
wypowiadają się o Pani Profesor. Inni jeszcze zaangażowali się w tworzenie tego 
szczególnego numeru poprzez sporządzenie rzetelnych recenzji wydawniczych. 

W prezentowanym uwadze Czytelnika tomie udział wzięli nie tylko rusycy-
ści, ale również poloniści, kulturoznawcy, klasycy, filozofowie, co wpłynęło na 
jego interdyscyplinarny charakter. Dość szeroki zakres badawczy, jak i zróżnico-
wana metodologia badań przedstawiona w artykułach zaważyły na kompozycji 
monografii. Nadesłane teksty zostały podzielone na kilka grup skupionych wokół 
dominanty tematycznej, chronologicznej i gatunkowej. 

Tom otwiera artykuł o charakterze filozoficznym, który stanowi swoiste pre-
ludium do dalszych rozważań. Kolejną, dość liczną, grupę tekstów stanowią prace 
nawiązujące do idei pozytywistycznych w literaturze. Według kryterium gatunko-
wego pogrupowano teksty poświęcone poezji, dramatowi i reportażowi. W tomie 
znalazły się również dwa artykuły o charakterze recenzji, których celem jest zapo-
znanie czytelników z twórczością mało znanych autorów współczesnych. 

Jako redaktorki mamy ogromną przyjemność złożyć w imieniu wszystkich 
Autorów na ręce Pani Profesor Barbary Olaszek tom, będący wyrazem uznania 
dla Jej dorobku naukowego, niezłomności w kroczeniu obraną drogą oraz zasług 
w kształceniu kolejnych pokoleń rusycystów.
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