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Ирина Ивановна Чумак-Жунь (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) 

Переводы «Крымских сонетов» Адама Мицкевича на русский язык: 

метафорический образ как маркер идиостиля 

Abstrakt: Одной из вершин поэтического творчества Адама Мицкевича заслуженно 

считаются «Крымские сонеты», написанные в 1826 году. Как и другие произведения 

классика польской литературы, они неоднократно переводились на русский язык. 

Переводчиками цикла были М.Ю. Лермонтов, А.Н. Майков, В.Ф. Ходасевич, 

И.А. Бунин. 

Поэтический текст по природе своей метафоричен – и метафора является ключом 

к смыслам поэтического перевода.  

Наш интерес к языковой личности А. Мицкевича объясняется тем, что проникновение 

в творчество этого выдающегося поэта-классика, ценность которого, несомненно, не 

ограничивается рамками национальной польской поэзии, да и национальной культуры 

в целом, дает уникальную возможность наблюдать в поэтическом идиолекте 

отражение славянской культуры в целом. 

Наша цель – сравнить поэтические переводы текстов «Крымских сонетов» на русский 

язык и выявить те смыслопорождающие элементы, которые позволяют постичь 

индивидуально-авторскую картину мира переводчика и углубить представление 

о языковой личности великого польского поэта.  

 

 

Alisa Borkowska (Uniwersytet w Białymstoku) 

Językowy obraz Ukraińców w polskich dziennikach prasowych na podstawie 

analizy materiałów z NKJP z lat 2005–2010 

Abstrakt: W związku ze stałym nasileniem procesu imigracji wschodnich sąsiadów do 

Polski, coraz więcej Polaków nawiązuje kontakty z Ukraińcami. Na jakość owych kontaktów 

oraz na skuteczność komunikacji międzykulturowej może mieć wpływ językowy obraz 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


świata zakorzeniony głęboko w świadomości nosicieli języka. Podjęto próbę rekonstrukcji 

językowego obrazu Ukraińców, ukazywanego przez media polskojęzyczne, w szczególności 

w tygodnikach z lat 2005–2010. W tym celu przeprowadzono analizę słownictwa 

uzyskanego w wyniku wyszukiwania wszystkich form morfologicznych leksemów 

„Ukrainiec” oraz „Ukrainka” w korpusie narodowym języka polskiego. Celem badania jest 

ustalenie sposobu postrzegania Ukraińców w wyżej wspomnianych zasobach prasowych 

oraz wyodrębnienie głównych stereotypów w nich zawartych. W pierwszej części rozważań 

zawarto zagadnienia dotyczące komunikacji międzykulturowej, językowego obrazu świata 

oraz stereotypów. Oprócz tego część teoretyczną uzupełniono o krótki zarys 

dotychczasowego stanu badań oraz o obserwację zmian w postrzeganiu Ukraińców przez 

Polaków. W drugiej części przedstawiono metodologię badania oraz jego przebieg, 

przedstawiono analizę jakościową oraz ilościową zasobów leksykalnych. 

 

 

Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski) 

Przekłady prozy rosyjskiej w „Tygodniku Wileńskim” („Sierra-Morena” Nikołaja 

Karamzina i „Trzy siostry” Wasilija Żukowskiego) 

Abstrakt: Artykuł zawiera cząstkowe wyniki badań nad recepcją literatury rosyjskiej 

w „Tygodniku Wileńskim” (roczniki 1821–1822), dotyczące przekładów opowieści „Sierra-

Morena” („Сиерра-Морена”) Nikołaja Karamzina i „Trzy siostry, czyli Widmo Minwany” 

(„Три сестры. Видение Минваны”) Wasilija Żukowskiego. Podstawy źródłowe stanowią: 

1. [N. Karamzin], „Sierra-Morena. Wyjątek z pism pewnego Rosjanina, tłumaczenie 

z rosyjskiego przez W. S. P.”, „Tygodnik Wileński” 1821, nr 13, 15 lipca, s. 8–16; 2. 

[W. Żukowski], „Trzy siostry, czyli Widmo Minwany. Z rosyjskiego przez M. 

Korzeniowskiego”, „Tygodnik Wileński” 1822, nr 9, 15 maja, s. 200–206.  

Celem artykułu jest omówienie miejsca i roli obu przekładów w strukturze „Tygodnika 

Wileńskiego” (z zastosowaniem metod badań prasohistorycznych oraz badań nad 

„przestrzenią geokulturową” w znaczeniu nadanym przez Annę Legeżyńską) oraz 

w całokształcie recepcji Karamzina i Żukowskiego w Polsce pierwszej połowy XIX wieku 

(z  zastosowaniem metod komparatystyki literackiej z przywołaniem prac m.in. Witolda 

Kowalczyka). Celem dodatkowym jest sprostowanie błędnych ustaleń (odnośnie do 

atrybucji, przynależności do kierunku i gatunku literackiego) zawartych w jedynym 

książkowym opracowaniu „Tygodnika Wileńskiego” Wiktora i Haliny Czernianinów 

(W. Czernianin, H. Czernianin, „Wokół Tygodnika Wileńskiego 1815–1822. Studia i szkice”, 

Wrocław 2011), w którym oba utwory są co prawda odnotowane, ale bez identyfikacji 

autorów, z budzącym wątpliwości zakwalifikowaniem „Sierry-Moreny” jako powieści 

sentymentalnej, wreszcie ze wskazaniem ich „obcości” w literaturze rosyjskiej. Główną 

część artykułu zajmuje porównanie oryginałów utworów z przekładami z zaznaczeniem 

strategii tłumaczeniowych. Przekład „Sierry-Moreny” z „Tygodnika Wileńskiego” zostanie 

porównany ponadto z przekładem opublikowanym w dodatku „Rozmaitości” do „Gazety 

Lwowskiej” w 1839 roku; oba przekłady powstały niezależnie od siebie, a ich porównanie 

dodatkowo podkreśla większą zgodność z oryginałem przekładu z 1821 roku.  

„Sierra-Morena” Karamzina i „Trzy siostry” Żukowskiego należą do licznej grupy przekładów 

dzieł pisarzy zagranicznych w „Tygodniku Wileńskim”. Szeroką reprezentację miała w nim 

też proza Karamzina (szkic „Wieś” i in.), ale pominięcie nazwiska autora przy publikacji 

„Sierry-Moreny” utrudniało odbiorcom skojarzenie jej z Karamzinem. Dla czytelników 

łatwiejsze było natomiast wpisanie jej w nurt preromantyczny, podobnie jak dostrzeżenie 

w „Trzech siostrach” Żukowskiego tradycji oświeceniowych. Przekłady dzieł pisarzy 

rosyjskich w „Tygodniku Wileńskim” dawały wyobrażenie o różnych tendencjach 

rozwojowych prozy obcej. 

 



Marcin Dziwisz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) 

Religijna rzeczywistość Śląska doby wojen husyckich w oryginale i przekładach 

powieści „Lux Perpetua” Andrzeja Sapkowskiego 

Abstrakt: Tematyka niniejszego artykułu oscyluje wokół problematyki przekazu w tekście 

przekładu specyfiki religijnej rzeczywistości Śląska czasów wojen husyckich. Badane 

zagadnienie obejmuje sposób oddania w tekście docelowym autorskiej wizji różnych sfer 

życia religijnego, takich jak: kwestie wyznaniowe, obrzędy religijne, podejście do problemu 

dogmatów chrześcijańskich, podejście do miejsc kultu religijnego, przedmiotów 

liturgicznych oraz organizacji życia religijnego na Śląsku w XV wieku.  

Badania prowadzone są w oparciu o porównanie tekstu oryginalnego z przekładami na 

język rosyjski i ukraiński.  

Głównym założeniem danego tekstu jest pokazanie sposobów przekazu leksyki religijnej 

pomiędzy językiem polskim, a językiem rosyjskim i ukraińskim. Co więcej, niezwykle 

istotną kwestią staje się tu również problem transferu tego typu słownictwa na grunt kultur, 

w jakich dominują wpływy kościołów wschodnich.  

Przeprowadzone badania pokazują, że tłumacz stosuje różne techniki przekazu leksyki 

religijnej. Można odnaleźć wśród nich: transkrypcję, a więc wprowadzenie zapożyczenia, 

uznane ekwiwalenty, zastąpienie realiów katolickich terminologią prawosławną czy też 

unicką, jak również nierzadkie przykłady opuszczania konkretnych elementów tekstu 

oryginalnego. 

 

Maria Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  

Między słowem a obrazem – o praktyce opuszczeń w polskiej wersji lektorskiej 

filmów rosyjskojęzycznych  

Abstrakt: Wersja lektorska jest jedną z najczęściej stosowanych technik tłumaczenia 

filmowego w Polsce, w szczególności na potrzeby telewizji. Jest to tłumaczona ścieżka 

dźwiękowa nałożona w filmie przy udziale lektora na oryginalną wyciszoną wersję 

językową. Fakt, że w filmie z zastosowaniem wersji lektorskiej słowa docierają do widza w 

dwóch kodach, jak również konieczność kondensacji wersji tłumaczonej, spowodowana 

czynnikami temporalnymi, powodują, że opuszczenia w takim przekładzie są powszechną 

praktyką. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie obszarów leksyki, które są pomijane 

w wersji tłumaczonej (nazwy osobowe, zwroty adresatywne, formuły etykiety językowej, 

powtórzenia, itp.) oraz opis ich wpływu na zmniejszenie redundancji werbalnej i werbalno-

wizualnej oraz jednoczesne zachowanie efektu przejrzystej transmisji brzmienia wersji 

oryginalnej oraz tłumaczonej. Materiał ilustracyjny pochodzi z kilku współczesnych filmów 

rosyjskich: „Niemiłość”, „Metro”, „Matylda”), przetłumaczonych na język polski.  

 

 

Grzegorz Ojcewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)  

Pożegnalne listy Mariny Cwietajewej w tłumaczeniach na język polski — unisono 

czy polifonicznie? 

Abstrakt: Przedmiotem rozważań są trzy listy przedśmiertne Mariny Cwietajewej. Na język 

polski przetłumaczyli je Krzysztof Tur (1998), Maryna Ochab (2005), Anna Piwkowska 

(2017) i Grzegorz Ojcewicz (2019). Autor prezentuje strukturalną, poszerzoną o konteksty 

biograficzne i kryminalistyczne, analizę czterech polskojęzycznych wersji przedśmiertnych 

zapisków poetki. Celem badania było poznanie strategii poszczególnych przekładowców 

i znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy mieszczą się one w poetyce translatorskiego 

unisono, czy raczej tłumaczeniowej polifonii. Na płaszczyźnie międzyjęzykowych zabiegów 

transformacyjnych można dostrzec zamknięty katalog rozwiązań leksykalno-

syntaktycznych.  

Najważniejsze aspekty transformacji oryginału: 1. Teksty wyjściowe cechuje logika 



i wszystkie zdania w nich — poza pojedynczym wyjątkiem w liście do syna — odznaczają 

się językową poprawnością. Tę samą strategię co do zasady obrali wszyscy tłumacze. 

2. Wyczuwa się pośpiech w pisaniu listów pożegnalnych: zdania są krótkie, przeważają w 

nich konstrukcje apelatywne, niekiedy myśl nie jest dokończona i jej pełna zawartość 

ukrywa się w elipsie. Dlatego niektórzy tłumacze dopowiadają za autorkę niewyrażone 

explicite słowa. 3. Zdarza się, że bardzo krótkie zdania w tekście wyjściowym są łączone 

w jedno zdanie, lecz mamy do czynienia także z działaniem odwrotnym, gdy jedno zdanie 

w oryginale zostaje rozbite na dwa mniejsze. W każdej z dwóch sytuacji dochodzi do głosu 

inwencja przekładowcy podyktowana zapewne subiektywnym odczuciem większej 

poprawności w języku dla niego ojczystym. 

Zdaniem badacza w polskojęzycznych wersjach pożegnalnych listów Mariny Cwietajewej co 

do zasady mamy do czynienia z bardzo zbliżonymi formalnie i treściowo rozwiązaniami, co 

skłania ku konkluzji, że przekłady te reprezentują poetykę unisono, chociaż miejscami, 

zwłaszcza w przekładach Anny Piwkowskiej, wyraźnie zaznacza się tendencja do 

wielogłosu, czyli rozbieżności między tekstem wyjściowym a docelowym.  

 

 

Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

Słownik psychologiczno-lingwistyczny „Zmysły, emocje i przymiotniki języka 

rosyjskiego” – nowe narzędzie w pracy tłumacza 

Abstrakt: W artykule przedstawiono nowy typ słownika – lingwistyczno-psychologiczny, 

który podobnie jak słowniki asocjacyjne, nie odzwierciedla struktury języka, a odtwarza 

mentalny i emocjonalny stan przeciętnego użytkownika języka rosyjskiego. 

Zarejestrowano w nim rezultaty analizy 15918 przymiotników języka rosyjskiego z punktu 

widzenia ich związku z odczuciami, uzyskiwanymi za pomocą różnych zmysłów. W słowniku 

znajdują się informacje o „emocjonalności” przymiotników, czyli o tym, na ile przyjemne 

lub nieprzyjemne odczucia wywołuje dane słowo. Leksemy zostały ocenione przez 

respondentów według skali odczuwania emocji: w niskim stopniu (nie)przyjemne – 

umiarkowanie (nie)przyjemne – bardzo (nie)przyjemne, oznaczone odpowiednią liczbą 

plusów lub minusów. 

Trudno przecenić znaczenie takiego słownika i zebranej w nim informacji. Chociaż uważa 

się, że przedstawiciele różnych kultur przeżywają uniwersalne emocje, to ich jakość 

i intensywność ukryta pod określonymi jednostkami językowymi może być różna dla 

różnych wspólnot kulturowo-językowych. Emocje są społecznie, kulturowo i historycznie 

uwarunkowane, pełnią ważną rolę w komunikacji międzykulturowej, i nieumiejętne ich 

odczytanie i interpretacja mogą zakłócać dialog i prowadzić do konfliktu kultur. 

Na przykładzie odpowiedników cygarowy/сигарный została wykazana różna waloryzacja 

przymiotników w języku polskim i rosyjskim, a zatem konieczność poszukiwania 

w przekładzie adekwatnych emotywnie ekwiwalentów tłumaczeniowych. 

 

 

Małgorzata Wideł-Ignaszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Wybrane problemy terminologiczne w tłumaczeniu – na kanwie analizy 

przekładów tekstów religijnych 

Abstrakt: Celem artykułu jest analiza lingwistyczna sytuacji, w której praca translatorska 

wzbogaca język docelowy, a tłumaczenia przyczyniają się do znaczeniowego poszerzenia 

pojęć. Rozpatrywana jest jedna z konstytutywnych cech terminu, tj. związek terminu 

z  pojęciem. Zwrócono uwagę, iż podczas tłumaczenia tekstów religijnych istotnym 

problemem jest terminologia, tak teologiczna, jak i filozoficzna. Refleksje poczynione 

w niniejszym artykule pozwalają szerzej spojrzeć na procesy językowe, które aktualizują 



się w przekładzie terminologii religijnej z języka źródłowego, na język docelowy kraju, gdzie 

wyznawcy konfesji, której dotyczy tłumaczony tekst stanowią mniejszość religijną. 

Sytuację taką obserwujemy np. w przypadku tekstów prawosławnych tłumaczonych na 

język polski lub angielski, czy tekstów katolickich tłumaczonych na język rosyjski. Z punktu 

widzenia tłumacza przy doborze ekwiwalentów szczególnie ważne jest uwzględnienie 

odbiorcy finalnego, gdyż wyraźnie zarysowują się dwa profile odbiorcy przekładów 

literatury religijnej: pierwszy - to osoba będąca członkiem mniejszościowej wspólnoty 

konfesyjnej, drugi profil charakteryzuje osoby władające językiem docelowym, 

nieposiadające specjalistycznej wiedzy religijnej. Każdy z nich wykazuje nieco inną 

recepcję kategorii obcości w przekładzie terminów religijnych oraz inny stopień tolerancji 

dla jednostek tekstu aktywizujących tę kategorię. Możliwa i wysoce prawdopodobna jest 

także transpozycja elementów ze sfery „obcy” do sfery „swój”. Tłumacz terminów 

religijnych zmuszony jest zatem do poszukiwania balansu między dbałością o wierność 

przekazu treści na poziomie denotacji i zapewnieniem adekwatności konotacyjnej 

i pragmatycznej. 

 

 

Viktar Korbut (Uniwersytet Warszawski) 

Беларускае пытанне на старонках першай беларускай газеты «Наша Доля» 

(1906 г.) 

Abstrakt: «Вильня, 1 сенцября 1906 г.» — пад гэтаю датаю выйшаў першы нумар 

«Нашай долі», «першай белорускай газэты для вёсковаго и местоваго рабочаго 

народу». Адразу пад шапкай газеты было адзначана: «Выходзиць раз у тыдзень 

рускими и польскими литерами». У 1906 г. з'яўляецца першая беларуская газета, 

аднак, не для ўсіх беларусаў, а для пэўнай сацыяльнай адраснай групы. У далейшым 

гэты падыход да выбару адрасатаў беларускамоўнай публіцыстыкі зменіцца. Аднак на 

пачатковым этапе такі выбар быў зразумелы: беларусамі лічыліся перш за ўсё сяляне 

і частка рабочых. Звяртае на сябе ўвагу характарыстыка рэдакцыяй форм беларускай 

мовы, якія выкарыстоўваюцца ў выданні. Польскімі і рускімі літарамі былі названы не 

лацінскі і кірылічны алфавіты, якія выкарыстоўваюцца газетай, а іменна іх польская і 

руская формы. Пазней у беларускім друку пачнецца тэндэнцыя адыходу ад гэтай 

традыцыі. Месца выдання газеты — Вільня — стане пастаяннай кропкай, у якой будзе 

на працягу наступных дзесяцігоддзяў фарміравацца журналісцкая, кніжная культура, 

дзе будуць з'яўляцца публіцыстычныя, мастацкія творы, будзе развівацца 

літаратурная творчасць аўтараў, якія зробяць важкі ўклад у фарміраванне беларускай 

нацыянальнай ідэнтычнасці — праз думкі, ідэі, выказаныя ў сваіх творах, а галоўнае 

— апублікаваныя ў Вільні на старонках «Нашай Долі», а затым і іншых беларускіх 

газет. Вёска і горад, рускія і польскія літары, Вільня — усе гэтыя асновы, закладзеныя 

ў першым нумары «Нашай долі», стануць аднымі з ключавых пытанняў беларускага 

нацыянальнага руху, які ўзнікне ў наступныя гады ў выніку нацыянальнай агітацыі 

(спачатку нацыянальна-сацыяльнай, арыентаванай на «рабочы народ», а пасля 

і ўсебеларускай, без розніцы класавай прыналежнасці).  

 

 

Rostysław Kramar (Uniwersytet Warszawski) 

Leon Bykowski – emigrant ukraiński oddany sprawie bibliotekarstwa polskiego 

Abstrakt: Leon (Lew) Bykowski (1895–1992) – ukraiński księgoznawca, który w okresie 

międzywojennym znalazł się na terenie Polski jako uciekinier z Ukrainy zajętej przez 

bolszewików. W latach 1928–1944 pracował on w Miejskiej Bibliotece Publicznej Warszawy, 

gdzie odpowiadał za kompletowanie zbiorów. Wówczas wykładał na Wyższych Kursach 



Bibliotekoznawczych, był autorem licznych publikacji naukowych o charakterze 

księgoznawczym. W okresie okupacji niemieckiej L. Bykowski był dyrektorem tej biblioteki. 

Celem referatu jest przedstawienie roli L. Bykowskiego w rozwoju polskiej nauki 

o bibliotekarstwie oraz pokazanie jego zasług w ratowaniu polskich zbiorów bibliotecznych 

podczas II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono działalności bibliotecznej 

L. Bykowskiego w ekstremalnych warunkach Powstania Warszawskiego na przełomie lata-

jesieni 1944 r. Referat w dużej mierze jest napisany w oparciu o wspomnienia 

L. Bykowskiego, które były wydane po II wojnie światowej w Niemczech Zachodnich, 

Wielkiej Brytanii i USA. Podkreślone zostały szczególne dokonania dyrektora warszawskiej 

biblioteki w ocaleniu księgozbiorów znanych emigrantów-Ukraińców, mieszkających w 

Warszawie oraz ukraińskich instytucji emigracyjnych, które w okresie Powstania 

Warszawskiego narażone były na zniszczenie. 

 

 

Diana Sankowska (Uniwersytet w Białymstoku) 

Wpływ niewerbalnych treści podręcznikowych na postrzeganie Rosji i Rosjan w 

szkole podstawowej 

Abstrakt: Podręcznik do nauki języka obcego ma wpływać na lepsze i szybsze 

opanowywanie wiadomości i umiejętności, a tym samym powinien wspierać osiąganie 

założeń zawartych w podstawie programowej. Na etapie nauczania języka obcego od 

podstaw jednym z nadrzędnych celów jest nie tylko systematyczne kształcenie 

umiejętności językowych, ale i rozwój kompetencji interkulturowej. Praca z odpowiednio 

dobranym podręcznikiem może tę szansę urzeczywistniać. 

W celu zdiagnozowania wpływu niewerbalnych treści podręcznikowych na skojarzenia na 

temat kultury rosyjskiej zakorzenione w świadomości polskich uczniów szkoły 

podstawowej, rozpoczynających formalną naukę języka rosyjskiego w warunkach 

szkolnych, przeprowadzono badanie. Jako metodę zastosowano analizę dokumentów. 

Materiał badawczy stanowiła seria podręczników „Всё просто!” kierowanych do uczniów 

kl. VII–VIII oraz wyniki wcześniejszej analizy 100 prac plastycznych uczniów na temat 

Rosji i Rosjan (będąca przedmiotem rozważań innego artykułu). Szczególną uwagę 

zwrócono na obraz niewerbalny Rosji i Rosjan przedstawiony w serii podręczników, to jest: 

fotografie, obrazki, rysunki, ilustracje i inne elementy wchodzące w skład szaty graficznej 

podręczników. Obraz Rosji i jej mieszkańców według rozpoczynających naukę języka 

rosyjskiego jest przeważnie stereotypowy, a wiedza na temat jej mieszkańców z reguły 

podstawowa. Okazuje się, że podręcznik, z którego korzystają uczniowie może mieć na to 

decydujący wpływ, szczególnie w sytuacji, kiedy jest wiodącą pomocą dydaktyczną.  

 

 

Елена Николаевна Руденко (Белорусский государственный университет)  

Казачество в восточнославянских летописях Речи Посполитой 

Abstrakt: Доклад посвящен летописям и хроникам Речи Посполитой XVI–XVII веков, 

таким как Баркулабовская летопись, Львовская Летопись, Острожский Летописец, – 

тем из них, где речь идет о казачестве. 

Казачество образовалось на землях современной Украины еще в XV в. Первое 

документальное упоминание о Запорожской Сечи встречается в «Всемирной хронике» 

Мартина Бельского, впервые изданной в Кракове в 1551 г. 

В докладе анализируются летописи и хроники, написанные на старобелорусском 

и староукраинском языках соответственно на территориях современной Беларуси 

и Украины. Сравниваются фрагменты, относящиеся к концу XVI – началу XVII веков, 

посвященные эпизодам с участием казаков до начала крестьянско-казацкой войны 

под руководством Богдана Хмельницкого. 

 

 

 



Jadwiga Gracla (Uniwersytet Warszawski)  

Przemiana czy kontynuacja – „Teatr odwiecznej wojny” Jewreinowa 

Abstrakt: Założeniem artykułu jest ukazanie zmiany i konsekwencji w twórczości Nikołaja 

Jewreinowa – reżysera i dramaturga, teoretyka teatru. Analizie zostanie poddana ostatnia 

część trylogii „Podwójny teatr” – sztuka „Teatr odwiecznej wojny”. Jest ona świadectwem 

zarówno zmiany w obrębie postrzegania i konstrukcji przestrzeni (scenicznej 

i dramatycznej), jak również świadectwem dojrzewania i krystalizowania się poglądów 

Nikołaja Jewreinowa związanych z teorią teatru, postrzeganiem jego roli i wpływu na życie 

człowieka, ale również autonomiczności przybytku Melpomeny wobec rzeczywistości i życia 

człowieka. Nikołaj Jewreinow właśnie w przywołanej trylogii najpełniej odzwierciedlił 

głoszone przez siebie postulaty dotyczące kształtu i roli teatru. W komediowej (co 

charakterystyczne) formie i przy użyciu pełnego arsenału środków teatralnych 

i jednoczesnym odniesieniu do zmieniających się na początku XX wieku propozycji odmiany 

oblicza teatru przedstawił jedną z najbardziej nowatorskich, wpisujących się w nurt odnowy 

sceny spójną koncepcję wyrastającą z poprzednich doświadczeń i eksperymentów. 

 

 

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk (Uniwersytet Warszawski)  

Marta Zambrzycka (Uniwersytet Warszawski)  

Ukraińska sztuka zaangażowana – Rewolucja Godności i wojna w Donbasie 

w obiektywach fotografów 

Abstrakt: Tematem referatu jest analiza fotografii artystycznej powstałej na fali Rewolucji 

Godności lub późniejszych, związanych tematycznie z politycznymi wydarzeniami Rewolucji 

oraz ukraińsko-rosyjskiej wojny w Donbasie. Sądzimy, że dla opisu większości zjawisk 

artystycznych, w tym również fotografii, związanych z Rewolucją Godności odpowiednie 

jest zaproponowane przez Jacka Zdyrowicza pojęcie sztuki zaangażowanej, którą autor ten 

rozumie jako twórcze działania, krytycznie analizujące istotne społeczne problemy 

i operujące stosunkowo radykalnymi środkami wypowiedzi. Zdyrowicz podkreśla też, że 

sztuka zaangażowana to nie tylko  krytyczna refleksja i eksploracja przestrzeni 

społecznej/politycznej, lecz również jasno sformułowany punkt widzenia zakreślający sferę 

wartości, do których artysta się odwołuje. Ukraińscy artyści nie tylko komentują 

wydarzenia, nie tylko zwracają się ku aktualnej polityce, lecz również – w większości 

przypadków – jednoznacznie określają sferę afirmowanych wartości, łączących przeważne 

dyskurs patriotyczny z proeuropejskim. Większość też działań artystycznych, powstałych 

na fali wydarzeń politycznych z ostatnich lat stanowią formę aktywnego oporu: wobec 

dominujących dyskursów politycznych, opresyjnej władzy oraz obcej agresji.  

 

 

Piotr Wąsala (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

Попытка анализа фильма «Тема» Глеба Панфилова как диалога с русским 

культурным наследием 

Abstrakt: В настоящей статье предпринята попытка анализа фильма «Тема» Глеба 

Панфилова как интертекстуального диалога с русским культурным наследием. 

Методологическую основу исследований образуют положения культурного поворота 

в гуманитарных науках. Художественное произведение понимается здесь как 

одновременно отражающее и формирующее дискурсивный облик определенного 

культурного пространства. Интерпретации подвергнуты обнаруженные в кинокартине 

ссылки на русскую литературу, изобразительное искусство, театр, фольклор, обычаи 

и историю. Действие картины происходит в Суздале – колыбели русской истории. 

Протагонистом является драматург из привилегированной социальной группы. 

Литературный труд является особенным ориентиром для персонажей – они пишут 



очередные пьесы, исследуют тексты, сравнивают себя с реальными писателями 

и приводят фрагменты книг и стихотворений по памяти. Режиссер подвергает 

испытанию мотивы, известные из русской (мотив «лишнего человека») и мировой 

литературы (свобода в понимании экзистенциалистов). Проведенный анализ дает 

возможность утверждать, что русское литературно-культурное наследие проявляется 

во всех аспектах жизни героев. При этом, Панфилов переосмысляет феномены 

традиционной русской культуры и типичных для нее моделей поведения в контексте 

позднесоветской действительности. Особое внимание уделено сильной укорененности 

представленного мира в коммунистической реальности и последствиям открытой 

трактовки тем, которые в СССР считались запретными. 

 


