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Anna Alsztyniuk (Uniwersytet w Białymstoku)  

Proza liryczna jako gatunek twórczej samoidentyfikacji 

Abstrakt: Proza poetycka (lub: krótka forma epicka, miniatura literacka; biał. лiрычная 

мiнiяцюра) to typ utworów prozatorskich o drobnych rozmiarach, kształtowanych 

specjalnie dla celowo artystycznego oddziaływania na wyobraźnię odbiorców, posługujący 

się różnymi środkami ekspresji. Tak rozumiana poetyckość wkracza do białoruskiej prozy 

dopiero na początku XX w. (M. Bahdanowicz, Z. Biadula). W późniejszym czasie w swojej 

twórczości zwracają się do niej m. in. M. Harecki, J. Bryl, w Polsce zaś – Ś. Janowicz, 

J. Heniusz, J. Czykwin. Cechą prozy lirycznej, zacierającą granicę między stylem 

właściwym poezji a stylem prozy, jest wyraźna subiektywizacja narracji, ukazywanie świata 

zewnętrznego wyłącznie przez pryzmat świadomości autorskiej wypowiedzi. To głos 

jednostki, który jest przeciwstawny wszelkim „my”, wszelkim uogólnieniom grupowym, 

społecznym i in. Ten podmiot nie dąży do sfabularyzowania, lecz wypromieniowuje 

z potoku własnej świadomości, bez motywacji dla odbiorcy, samoistne znaczeniowe dla 

niego obrazy – wspomnienia, refleksje, przemyślenia, przeżycia, odczucia, dla których 

realny czas w sensie fizyczno-epickim nie ma znaczenia. Każdy pisarz uprawiający prozę 

poetycką pozostawia wyrazistą pieczęć indywidualności twórczej. Zestawiając krótkie 

formy epickie Sokrata Janowicza („Загоны”, „Доугая смерць Крынак”, „JliCToye”) 

z utworami o podobnym nacechowaniu Andreja Fiedarenki („Сечка”) ujawniamy ich 

podobieństwa gatunkowo-stylistyczne na wyższym poziomie uogólnienia i wskazujemy na 

istotne różnice w warstwie treści i kompozycyjno-stylistycznej. 

 

 

Iryna Betko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

Мифо-архетипические мотивы психобиографии Тараса Шевченко 

Abstrakt: Исследование различных аспектов психобиографии Тараса Григорьевича 

Шевченко (1814–1861), который в сакрально-нуминозной ипостаси поэта-пророка 

украинского народа уже более двух столетий венчает пантеон национальной 



культуры, с полным правом может быть отнесено к числу наиболее перспективных 

направлений современного шевченковедения в рамках не только отечественной, но 

и европейской и – шире – мировой науки о литературе. В докладе исследуются мифо-

архетипические мотивы Великой Матери и некоторые другие, сыгравшие особую роль 

в жизни и творчестве поэта, который никогда не компенсировал в полном объёме 

высокотравматических комплексов невольника и сироты. Стратегия символико-

биографической интерпретации существенно расширяет психоаналитеческий 

контекст исследования, что имеет несомненную научную значимость. При этом анализ 

мифо-архетипических мотивов психобиогоафии Шевченко – писателя и художника – 

позволяет увидеть глубиннопсихологическую подоплёку, казалось бы, общеизвестных 

фактов его жизни и творчества. В ходе подобного анализа те или иные поступки 

индивида, принятые им творческие решения и т.п., детерминированные 

побуждениями неосознанных внутренних состояний души, приобретают убедительную 

психо-символическую мотивацию. 

 

 

Piotr Braszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Spojrzenie na powroty do geografii utraconych Stanisława Vincenza przez 

pryzmat wybranych koncepcji psychologicznych Blumy Zeigarnik i Marii 

Owsiankiny 

Abstrakt: W artykule podjęta zostaje próba spojrzenia na powroty do geografii utraconych 

Stanisława Vincenza przez pryzmat wybranych koncepcji psychologicznych, dotyczących 

procesów związanych z pamięcią/zapominaniem, sformułowanych przez rosyjskie badaczki 

– Blumę Zeigarnik i Marię Owsiankinę. Zdaniem autora, w zachowaniu pisarza można 

zauważyć kluczowe dla badaczek symptomy, między innymi nieustanne, dobrowolne 

powroty do przerwanego aktu i wysoką determinację do zakończenia go. W tekście autor 

opiera się na opracowanej przez Elżbietę Rybicką definicji geografii wyobrażonych, która 

jego zdaniem wyraźnie koreluje z Vincenzowską tradycją definiowania małej ojczyzny 

w sposób szeroki, kompleksowy i przemyślany, a jednocześnie, już na poziomie 

semantycznym oddaje jego stosunek do niedostępnej przestrzeni, wskazuje na możliwość 

mitologizowania, nadpisywania kolejnych sensów i prawdopodobnej próby „odzyskania” jej 

na kartach książek. Na podstawie analizy wybranych listów pisarza, zapisów rozmów, w 

których brał udział, fragmentów dzienników i wspomnień jego przyjaciół autor dochodzi do 

wniosku, że przestrzeń opisywaną w twórczości Vincenza można z powodzeniem 

rozpatrywać przy pomocy narzędzi imagologii terytorialnej, a przytaczane obserwacje 

psychologiczne rosyjskich badaczek można wykorzystywać z powodzeniem na kanwie 

badań literaturoznawczych, co daje możliwość poszerzenia zasobu narzędzi, z jakich 

korzysta humanistyka. 

 

 

Grzegorz Czerwiński (Uniwersytet w Białymstoku) 

Rosyjski reporter na wojnie. Siergieja Łojki naoczne świadectwo z Iraku 

Abstrakt: Referat dotyczy książki reportażowej Siergieja Łojki pod tytułem „Шок и трепет. 

Война в Ираке” (2004). Autor jako jeden z nielicznych dziennikarzy zagranicznych 

obserwował na własne oczy wybuch wojny w Iraku, upadek reżimu Saddama Husajna oraz 

zajęcie przez wojska USA Bagdadu. Książka „Шок и трепет” powstała na bazie publikacji 

prasowych oraz dziennika, który prowadził Łojko na bieżąco w Iraku. Łojko relacjonuje to, 

co się dzieje w Iraku w przeddzień amerykańskiej ofensywy i – później – podczas działań 

wojennych. Oprócz tego autor włączył do książki fragmenty dziennika pisanego paralelnie 

do korespondencji prasowych. Dziennik zawiera informacje o pracy reportera i jego 



perypetiach w Iraku. Pisarz zapisuje tam także swoje prywatne przemyślenia. Notuje 

informacje o własnym stanie psychicznym, o lękach i nieracjonalnych zachowaniach 

wywołanych stresem związanym z pracą korespondenta wojennego. 

 

 

Вургун Георгиевич Мехтиев (Тихоокеанский государственный университет)  

Пушкин в критике и публицистике русской эмиграции в Китае 

Abstrakt: Литературная критика «русского изгнания» – одна из узловых точек 

проявления «русской идеи», «нравственно-художественной топики» (А.М. Панченко) 

национальной культуры. Цель доклада – дать представление о критике и 

публицистике, посвященной А.С. Пушкину, в периодике восточной (Харбин, Шанхай) 

русской эмиграции, обозначить то почетное место, которое занимали личность 

и творчество А.С. Пушкина в духовной культуре эмигрантов в Китае. Русская 

эмиграция регулярно выступала на тему Пушкина в периодических изданиях, на 

протяжении десятилетий проводила День русской культуры, привязанный к имени 

русского поэта. С опорой на методы филологического исследования, а также 

философской феноменологии осмысливаются культурно-исторические, эстетические 

и сугубо литературоведческие параметры «пушкинских» статей «русского Китая». 

Отечественные литературоведы и зарубежные слависты уделяли внимание в основном 

пушкинистике русской эмиграции в Европе («русский Париж», «русский Берлин», 

русская эмиграция в Польше, Праге, Италии). Наша задача видится в том, чтобы 

рассмотреть и исследовать пушкинистику восточной эмиграции в качестве 

неотъемлемой части литературного наследия всего русского зарубежья. Критика 

«русского Китая», как и «русского зарубежья» Запада, видела в Пушкине бесспорный 

символ культурной России, эмиграция считала себя ответственной за сохранение 

наследия классика, полагая, что подлинной исторической реальностью является 

только пушкинская Россия. 

 

 

Katarzyna Drozd (Uniwersytet Warszawski) 

Samotność jako cecha charakterystyczna kreacji bohaterów wybranych powieści 

Wiktara Marcinowicza 

Abstrakt: W latach 90. XX wieku w literaturze białoruskiej rozpoczęły się istotne zmiany. 

Dotyczyły one kilku aspektów: zarówno problematyki utworów, ich formy jak i cech 

konstytutywnych bohaterów. Niewątpliwie przemiany wynikały z transformacji społeczno-

politycznej końca XX wieku i wpłynęły na ukształtowanie nowego typu bohatera. Nowe 

uwarunkowania rzeczywistości przełożyły się na wyposażenie postaci literackich 

w określone cechy.  

Wraz z przełomem wieków nastąpił zwrot ku literaturze fantastycznej, a szczególnie 

jednemu z jej gatunków – dystopii. Cechą charakterystyczną bohaterów tych utworów stała 

się samotność. Jednak w literaturze białoruskiej wydanej po 1990 r. można zaobserwować, 

że samotność jest w ogóle istotnym elementem kreacji bohaterów i ma różne przyczyny. 

Jedną jest trudność w stworzeniu trwałych relacji międzyludzkich. Powierzchowność 

kontaktów z drugim człowiekiem, poczucie braku zrozumienia sprawia, że bohaterowie 

pogrążają się w osamotnieniu. Istotnym aspektem izolacji jest też stosunek do otaczającej 

rzeczywistości i zmian w niej zachodzących. Niemożność odnalezienia się w nowych 

warunkach jest kolejnym czynnikiem sprzyjającym samotności. Dobrym przykładem do 

zobrazowania analizowanego zjawiska są powieści Wiktara Marcinowicza „Język: po prostu 

stójcie. Podejdą do Was” i „Jezioro radości”. W obu powieściach samotność jest istotną 

cechą charakterystyczną kreacji bohaterów i wpływa na podejmowane przez nich działania, 

a także determinuje sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. 

 



Agnieszka Goral (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  

Gry wewnątrztekstowe w powieści „Rzeczy uprzyjemniające. Utopia” T. Bołdak-

Janowskiej 

Abstrakt: Artykuł został poświęcony grom językowym w polskiej powieści 

postmodernistycznej „Rzeczy uprzyjemniające. Utopia” T. Bołdak-Janowskiej (wyd. 

Olsztyn 2009). Przedmiotem analizy są gry wewnątrztekstowe: narracyjne (gra motywami 

i wątkami), graficzne, brzmieniowe, leksykalno-semantyczne (powtórzenia motywów i lek-

semów, antonimy, neologizmy semantyczne) i słowotwórcze (neologizmy słowotwórcze), 

a także autokreacyjne gry narratora (wiedzą / niewiedzą). Badanie dowiodło, że 

w analizowanym utworze literackim gry językowe pełnią rolę znaczącą. Jako ważny 

element estetyki postmodernistycznej stanowią o wielopłaszczyznowości i atrakcyjności 

dzieła, opartego na świecie przedstawionym wykreowanym przez niczym nie skrępowaną 

wyobraźnię narratora. Gry narracyjne, których przykładem jest wątek liczenia, wskazują 

na złożoność losu człowieka – biegacza historii – oraz jego uwikłanie w szereg zależności 

interpersonalnych oraz sam proces historyczny, podlegający niezależnym od woli jednostki 

ciągłym przemianom zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Gry graficzne zostały 

oparte na współczesnej modzie językowej, funkcjonującej zwłaszcza w środowisku 

młodzieży. Gry brzmieniowe zasadzają się na technice nanizania nawiązującej do „Bolero” 

Maurice’a Ravela. Gry leksykalno-semantyczne, stanowiąc narzędzie opisu znaczeń 

naddanych, konotowanych zgodnie ze znanym (lub – częściej – wykreowanym przez 

narratora) kodem lub uzusem językowym, przenoszą czytelnika w świat utopijny 

i jednocześnie – idealny, ale idealny relatywnie, to znaczy zależny od punktu widzenia 

mówiącego ja-kobiety. 

 

 

Liliana Kalita (Uniwersytet Gdański) 

Pani Katarzyna i inni. Wielokulturowe sąsiedztwo w cyklu opowiadań Grigorija 

Kanowicza „Вильнюсский двор” 

Abstrakt: Kanowicz to urodzony na Litwie rosyjskojęzyczny pisarz pochodzenia 

żydowskiego, który w swojej twórczości przedstawia współegzystowanie na terenie 

historycznego i etnicznego pogranicza ludzi różnych kultur i religii. Wilno w sposób 

naturalny stanowi, z racji swojego geograficznego położenia i zmienności historycznych 

losów, tygiel wielonarodowościowy. Ta sytuacja generuje problem relacji międzyludzkich 

i określania własnej tożsamości w odniesieniu do innych. W opowiadaniach z cyklu 

„Wilniuskij dwor” głównymi bohaterami są Polka, Litwinka, Żydówka i Rosjanin, 

mieszkający w kamienicach usytuowanych w obrębie jednego podwórka. Przedmiotem 

analizy będą interakcje sąsiedzkie pomiędzy nimi, rozpatrywane w ramach kategorii 

„swojskości” i „obcości” pokazanych przez pryzmat emocji. Przydatne dla tych rozważań 

będą ustalenia dotyczące stosunku do odmienności narodowej Ewy Nowickiej. Analiza ma 

na celu ukazanie dominującej roli Polki w tych interakcjach (manifestującej się w języku, 

charakterze i wyznawanych przez nią wartościach) oraz Żyda, który po śmierci 

protagonistki przejmuje rolę pośrednika w ustanawianiu relacji sąsiedzkich. 

 

 

Ewa Pańkowska (Uniwersytet w Białymstoku) 

Antyfeministyczny „manifest” czy postmodernistyczny „traktat” o poszukiwaniu 

utraconego/nieosiągalnego szczęścia? (Wiktor Pielewin, „Тайные виды на гору 

Фудзи”) 

Abstrakt: Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest powieść „Тайные виды на гору 

Фудзи” (2018) Wiktora Pielewina, uznawanego za czołowego przedstawiciela rosyjskiego 



postmodernizmu. Można zaryzykować twierdzenie, iż pisarz, jako uważny obserwator 

współczesnego świata, ale i wyrafinowany prowokator, wciąż nie przestaje zaskakiwać 

odbiorców: doborem prezentowanych tematów, ale przede wszystkim ich kontrowersyjnym 

ujęciem. W omawianym utworze Pielewin proponuje czytelnikowi dość „wybuchową 

mieszankę” tematyczno-problemową, to m.in.: gender (płeć kulturowa) i „kobieta 

alchemiczna”, ruch body positive („ciałopozytywność”) i zjawisko body shamingu, 

„feminizm ezoteryczny” i magia, startupy oferujące rosyjskim oligarchom „szczęście na 

zamówienie”, buddyjski sposób na szczęście. W artykule skoncentrowano uwagę właśnie 

na wizji owego szczęścia, odwołując się oczywiście do nauk Buddy, ale również do innych 

filozoficznych koncepcji szczęścia. W artykule podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, 

czy dość niepochlebne uwagi Pielewina na temat ruchu feministycznego (komunikaty 

ośmieszające i deprecjonujące), jego drwiący stosunek do akcji #MeToo potraktować 

można jako swego rodzaju egzemplifikację przejawów mizoginizmu, o który pisarz bywa 

posądzany, czy też mamy tu do czynienia z formą prowokacji artystycznej, której celem 

jest przekazanie pewnego przesłania – ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem popadania 

w skrajności. Reasumując, należy podkreślić, iż Pielewin krytycznie ocenia zachowania 

zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nazywając ludzi „zaprogramowanymi zwierzętami”, 

uzależnionymi od pieniędzy i wszelkich dóbr materialnych. A zatem, czym jest szczęście 

dla współczesnego człowieka, skupiającego się na wartościach ekonomicznych, czy jest on 

w stanie je osiągnąć, czy na nie zasługuje?  

 

 

Agnieszka Potyrańska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

Obraz ptaków mitycznych w wybranych wierszach modernistów rosyjskich 

Abstrakt: Motyw ptaka rajskiego jest bardzo popularny w kulturze i sztuce modernizmu 

rosyjskiego. Był on źródłem inspiracji twórczej zarówno dla poetów, jak i dla malarzy, 

rzeźbiarzy czy kompozytorów. Poeci często opisują konkretne rajskie ptaki występujące 

pod różnymi postaciami i imionami: Alkonost, Sirin, Stratim, Gamajun, Żar-ptak, a niekiedy 

mówią ogólnie: „rajski ptak”. Na warsztat badawczy zostaną wzięte wybrane wiersze 

Konstantina Balmonta, Aleksandra Błoka, Siergieja Gorodieckiego i Nikołaja Klujewa. 

Naszym celem jest prześledzenie, w jakim stopniu rosyjscy poeci wykorzystują słowiańskie 

tradycje ludowe i odzwierciedlają je w swoich utworach oraz w jakim stopniu modyfikują 

odwieczne motywy. Rozpatrywanie motywów zaczerpniętych z mitologii i folkloru w wielu 

kontekstach dąży do ich hermeneutycznej interpretacji. Odwołano się także do 

symbolologii Gilberta Duranda, bowiem analizie i interpretacji poddany został poetycki 

język analizowanych utworów, który – według słów filozofa – staje się „myśleniem 

obrazem”. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że tradycyjny obraz ptaków 

mitycznych ulega poetyckiej transformacji, a ich podstawowa semantyka ulega 

przekształceniu, a niekiedy nawet zniekształceniu. Ponadto wykazano, że poeci tworzą 

własne autorskie mity. 

 

 

Елена Александровна Унгурьянова (Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта) 

О поэтике рассказов Николая Кононова 

Abstrakt: Статья посвящена вопросу изучения поэтики художественного пространства 

рассказов Н.М. Кононова. Теоретическая значимость исследования состоит 

в осмыслении философских, идейных и эстетических представлений Н.М. Кононова, 

которые определили концепцию его творчества, а также в дихотомическом 

осмыслении принципа функционирования кононовского художественного 

пространства (на примере рассказов «Гений Евгении», «Светотомия», «ЕГЭ в два 



этапа»). Актуальность исследования определяется возросшим научным интересом 

к произведениям и языковой картине мира Н.М. Кононова. 

 

 

Татьяна Александровна Шарыпина (Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Типологические схождения и «странные сближения» в романах В. Каверина 

«Два капитана» и Б. Шлинка «Ольга» 

Abstrakt: В современном литературоведении возрастает актуальность исследований 

на основе типологических схождений. Типологические связи проявляются как 

синхронно, так и диахронно. В романах В. Каверина «Два капитана» и Б. Шлинка 

«Ольга», созданных с разницей в шесть десятилетий, диахронические типологические 

параллели прослеживаются на всех уровнях поэтологической структуры, включающих 

особенности нарратива, сюжетно-композиционное построение, систему образов. 

Возникают «странные сближения» в плане проблематики, поскольку в обоих 

произведениях главные герои вдохновлены идеей освоения Севера, а также на уровне 

нравственно-этическом, связанном с судьбой частного человека ХХ века, жизнь 

которого не просто вписана в непростую мировую историю, но составляет и творит эту 

историю. 

 

 

Bartosz Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Aliaksandr Raspapou (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

Reprezentacja pandemii SARS-CoV-2 w najnowszych utworach współczesnych 

poetów rosyjskich (na materiale twórczości Borisa Griebienszczikowa, Andrieja 

Makarewicza i Siergieja Sznurowa) 

Abstrakt: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na literackie reprezentacje pandemii 

koronawirusa w najnowszej poezji rosyjskiej. Materiał egzemplifikacyjny stanowią wiersze 

Borisa Griebienszczikowa, Andrieja Makarewicza i Siergieja Sznurowa. Każdy z autorów nie 

zrywając z dorobkiem poprzedników, wykorzystuje chwyty poetyckie charakterystyczne 

dla swojego warsztatu i proponuje własną wizję współczesnego człowieka w obliczu 

niespotykanego dotąd zagrożenia. Pisarze po raz pierwszy wprowadzają do uniwersum 

poetyckiego temat choroby SARS-CoV-2. Sytuując to zagadnienie w nowym kontekście 

społecznym, politycznym, kulturowym, zgłębiają je ze szczególnym uwzględnieniem 

perspektywy rosyjskiej. W poetyce utworów o pandemii u Griebienszczikowa dominuje 

przewrotna polemika z tekstami innych autorów (np. odwołania intertekstualne do Josifa 

Brodskiego) oraz nawiązanie do uniwersalnych systemów filozoficznych; u Makarewicza 

można zaobserwować pogłębioną refleksję nad egzystencją; zaś u Sznurowa widoczny jest 

specyficzny rodzaj humoru, satyry, ironii, sarkazmu, groteski. Nowa rzeczywistość 

(samoizolacja, utrzymanie dystansu społecznego, zmiana nawyków, zamknięcie granic) 

zmusiła twórców do jeszcze bardziej aktywnego wykorzystywania nowych mediów w celu 

utrwalania i kolportowania materiału poetyckiego. Odbiorcom zaś umożliwiła 

natychmiastowy i nieograniczony dostęp do słowa artystycznego współczesnych autorów. 

 

 

Małgorzata Sylwestrzak (Uniwersytet w Białymstoku)  

Między kulturą a geografią. Geopoetyka Piotra Wajla 

Abstrakt: Referat dotyczy eseistyki Piotra Wajla, przedstawiciela trzeciej fali emigracji 



rosyjskiej. W świadomości literaturoznawczej funkcjonuje Wajl najczęściej jako autor 

tekstów krytycznoliterackich oraz wydawca poezji Josifa Brodskiego, a ponadto autor 

napisanych wspólnie z Aleksandrem Genisem książek „Родная речь”, „Потерянный рай”, 

„60-е. Мир советского человека” czy „Русская кухня в изгнании”. 

Przedmiotem analizy w niniejszym referacie będą następujące zbiory esejów autora: 

„Gienij miesta” (1999), „Karta rodiny” (2002), „Słowo w puti” (2010). Autorka referatu 

będzie analizować eseistykę Wajla przez pryzmat wybranych koncepcji z zakresu 

geopoetyki takich jak mapa, punkt widzenia, związki kultury i geografii.  

 

 

Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku)  

Характер типологических схождений в «Диариуше» Афанасия Филипповича 

и «Житии» протопопа Аввакума 

Abstrakt: Афанасию Филипповичу (1597 – 1648) – политическому и церковному 

деятелю, писателю-публицисту, автору произведения автобиографи-ческого 

характера «Диариуш» – принадлежит ведущее место в белорусской литературе XVII 

века. «Диариуш» является одним из самых ярких памятников полемической 

публицистики последнего ее периода, посвященных борьбе против Брестской унии 

1596 года и ее трагических последствий.  

В свою очередь в русской литературе XVII века особое место занимает «Житие» 

протопопа Аввакума (1621 – 1682), своеобразного первоапостола и символа 

старообрядческого движения, необычайный жизненный опыт которого послужил 

основой для первой в русской литературе автобиографии. Впервые в «Житии» 

протопопа Аввакума в одном лице выступают автор и герой агиографического 

произведения.  

«Диариуш» А. Филипповича и «Житие» протопопа Аввакума дают основания для 

выделения разнообразных типологических схождений, параллелей как в плане 

судьбы авторов, так и пафосе произведений, композиционно-стилистических 

приемах, ориентации на живой разговорный язык. Оба памятника возникли как 

следствие последовательной, непримиримой борьбы их авторов за свои взгляды. 

А. Филиппович пишет значительную часть своего «Диариуша», находясь 

в варшавской тюрьме. Протопоп Аввакум создает свое «Житие» во время заточения 

на крайнем севере в Пустозерске. После жестоких истязаний 15 сентября 1648 года 

А. Филиппович был расстрелян солдатами воеводы Масальского недалеко от Бреста 

якобы за помощь казакам Богдана Хмельницкого. Протопоп Аввакум и трое его 

единомышленников были сожжены 14 апреля 1682 года в Пустозерске.  

В «Диариуше» А. Филипповича и «Житии» протопопа Аввакума нашли отражение 

новые, в отличие от средневековой культуры, принципы самосознания личности, 

способы их выражения. Духовный же потенциал этих произведений остается 

актуальным и для современности. 

 

 

Татьяна Владимировна Бровкина (Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина) 

Три новых Санкт-Петербургских списка «Повести о происхождении табака» 

из книги «Пандок» 

Abstrakt: В докладе рассматривается место трёх ранее не привлекавшихся 

к исследованию списков «Повести о происхождении табака от книги Пандок» из 

хранилищ г. Санкт-Петербурга в истории текста Повести: БАН, собрание Лукьянова, 

№ 107 (XVIII в.); РНБ, собрание Колобова, № 334 (XVIII в.) и ИРЛИ, Северодвинское 

собрание, № 29 (XIX в.). Данные списки относятся к I виду основной редакции 



Повести и могут быть, на основании выделенных чтений, встроены в общую историю 

развития текста «Повести о происхождении табака». Списки из собраний Лукьянова 

и Колобова близки друг другу, вероятно, они имели общий источник и отражают один 

этап развития истории текста Повести. 

 

 

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak (Uniwersytet Wrocławski)  

Pamięć historyczna w powieści Suhbata Aflatuni „Raj na ziemi” 

Abstrakt: W artykule przedstawię problem pamięci historycznej we współczesnej Rosji 

w ocenie Suhbata Aflatuni – rosyjskojęzycznego pisarza mieszkającego w Uzbekistanie. 

W jego nowej powieści - „Raj na ziemi” ukazano losy dwóch bohaterek, które są w różny 

sposób związane z polską wspólnotą w ich mieście. Angażują się one w upamiętnienie ofiar 

reżimu stalinowskiego, szczególnie dużej grupy ludności polskiego pochodzenia 

rozstrzelanej w 1937 roku. Pamięć o zabitych przez wiele lat była tłumiona, a i współcześnie 

powracanie do bolesnych i niechlubnych momentów historii nie znajduje wielu 

zwolenników. Pisarz zarzuca Rosjanom brak odwagi w rozliczeniu się z historią i wyraża 

obawę, że ta niedojrzałość społeczeństwa znacząco utrudnia tworzenie przyszłości.  

 

 

Татьяна Петровна Сидорова (Гомельский областной институт развития 

образования)  

Мудрая дева и ее наставники: о духовном становлении писателя и богослова 

Н.Д. Городецкой 

Abstrakt: В данной статье дается характеристика основных периодов жизни 

и творчества писателя, профессора словесности и богослова русского зарубежья 

Надежды Даниловны Городецкой. Рассматриваются этапы ее духовного становления, 

которые стали возможны, в том числе, благодаря влиянию таких известных деятелей 

философии и религии, как Шарль Пеги, Николай Бердяев и архимандрит Лев (Жилле). 

Принципы соединения социальной практической жизни с каноническим учением 

христианства, вселенского братства и гуманизма, укоренненость в опыте 

неразделенной церкви, внимательное отношение к западным христианским традициям 

и святыням; оправдание культуры и человека, идеи личного совершенствования путем 

кенозиса и послушания – вот основные черты религиозно-философской мысли 

окружения Городецкой, которые были с благодарностью усвоены ею и нашли 

отражение в ее главных трудах «Уничиженный Христос в современной русской мысли» 

(1938 год) и «Святитель Тихон Задонский, вдохновитель Достоевского» (1951 год). 

 

 

Anastasiia Yaremchuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Василь Стефаник і Станіслав Пшибишевський: на перехресті життєвих 

і творчих доріг 

Abstrakt: Стаття присвячується компаративістському дослідженню певних аспектів 

життєвого і творчого шляхів двох видатних письменників доби модернізму — Василя 

Стефаника і Станіслава Пшибишевського. На основі вибраних наукових праць, 

присвячених українському новелісту і польському письменнику, поетові і драматургу, 

буде здійснена спроба віднайдення спільних життєвих, світоглядних і творчих точок 

дотику між ними. Однією з причин зародження такого зв’язку стала подорож 

Стефаника до Кракова, відповідно, його знайомство з Пшибишевським і, головне, 

факт, що на той час Пшибишевський мав чималий вплив на творчість Стефаника, і 

навпаки. Тобто, у процесі дослідження буде здійснено пошук „спільності доріг” між 



указаними українським і польським письменниками, а також специфічних паралелей 

світогляду, віддзеркалених у їхній творчості. 

 

 

Joanna Radosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

Konfrontacja polskości i rosyjskości w powieści Wiaczesława Rybakowa 

„Grawilot «Cesarzewicz»” 

Abstrakt: Celem niniejszego wystąpienia jest analiza realizacji konceptów rosyjskości 

i polskości oraz ich konfrontacji w opublikowanej w 1993 roku powieści Wiaczesława 

Rybakowa „Grawilot «Cesarzewicz»”. Należący do nurtu historii alternatywnej utwór 

ukazuje imperialistyczną wizję Rosji pozostającej przez cały XX wiek monarchią i światową 

potęgą. Polska wpisuje się w strukturę tekstu nie tylko jako lenne terytorium imperium, 

ale także poprzez personalną więź głównego bohatera – gorliwego patrioty – z polską 

poetką.  

Przy pomocy metodologii oferowanej przez etnopsychologię oraz komunikację 

międzykulturową, przede wszystkim komparatystykę osobowości modalnych obu 

wzmiankowanych kultur, zostanie zrekonstruowany zawarty w utworze portret typowego 

Polaka oraz typowego Rosjanina, a także ich wzajemne relacje. To pozwoli na porównanie 

obrazu tekstowego z rzeczywistością pozatekstowym i zinterpretowanie go w kontekście 

zarówno postrzegania relacji polsko-rosyjskich w pierwszej postsowieckiej dekadzie, jak 

i dystrybucji władzy w relacjach między bohaterami. Tym samym losy polskiej bohaterki, 

Stanisławy, można odczytywać jako paralelne wobec projektowanych losów Polski 

w imperialnym dyskursie: od miłości względem Rosji, poprzez bunt i próby uzyskania 

niezależności, aż po ostateczną uległości i oddanie. 

 

 

Aleksandra Zywert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Lenin wiecznie żywy. Obraz wodza rewolucji we współczesnej rosyjskiej i polskiej 

fantastyce 

Abstrakt: Punktem wyjścia jest założenie, że obraz Lenina funkcjonuje jako ikona 

popkultury. W związku z tym podstawowym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: 

sposób kreacji i prezentacji obrazu wodza rewolucji bolszewickiej oraz jego funkcję 

w utworach. Materiał badawczy – opowiadania: Andriej Łazarczuk, Mumia, Andriej 

Stolarow, Mumia, Andrzej Pilipiuk, Lenin, Lenin 2. Coś przetrwało, Pola trzcin. Analiza 

socjologiczno-literaturoznawcza utworów wskazuje, że rosyjscy autorzy zdecydowanie 

bardziej (mimo obecności akcentów humorystycznych) są ukierunkowani na 

przepracowywanie traumy oraz profetyzm o apokaliptycznym wydźwięku. W utworach 

Polaka, Andrzeja Pilipiuka brak osobistego (naznaczonego traumą) zaangażowania – obraz 

Lenina jest wyłącznie satyryczny, pozbawiony cech tradycyjnego, realnie zagrażającego 

życiu potwora. Wnioski: Rosjanie wciąż żyją „w cieniu” Wodza i jego idei, albowiem 

(w kontekście ustaleń Ricoeura) nieprzepracowana trauma, brak rozliczeń z komunizmem 

nie pozwala Rosjanom uwolnić się od brzemienia przeszłości. W Polsce obraz Lenina (przy 

zachowaniu wszystkich jego cech konstytutywnych – głównie dążenie do przeprowadzenia 

rewolucji światowej) nie niesie ze sobą realnej groźby powrotu do dramatycznej 

przeszłości. 

 


