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Słowo wstępne

Znaczenie słowa „pejzaż” staje się z biegiem czasu coraz szersze. Obec‑
nie określa się tym mianem wiele różnych zjawisk i układów przestrzennych. 
W podobnej sytuacji znalazło się np. określenie „tekst”. Jego pojemność jest 
w tej chwili w zasadzie nieograniczona. Pejzażem, przestrzenią może być za‑
tem nie tylko skrawek pola, las czy brzeg morza, ale także pejzaż duchowy, 
przestrzeń transcendencji, labirynt, przestrzeń konkretnego spektaklu, rosyjski 
krajobraz po pierestrojce, przestrzeń między piekłem a rajem. Wybór przez 
pisarza określonego miejsca może przyczyniać się znacząco do skonkrety‑
zowania sensów utworu, a nawet może mieć w danym utworze znaczenie 
rozstrzygające o losach bohaterów. Spektakularnym przykładem jest chociaż‑
by opis miejsc, po których się podróżuje i ich wpływ na kształtowanie się 
osobowości podróżnika, czy też specyfika samego przeżywania pejzażu przez 
autorów podróży sentymentalnych.

Romantycy pogłębili pojmowanie pejzażu, starając się podkreślić jego 
związek z Bogiem, nieprzeniknioność tajemnicy przyrody, jej monumenta‑
lizm i nicość człowieka wobec jej potęgi. Nie sposób wykreślić z pamięci 
lirycznych krajobrazów w twórczości Iwana Turgieniewa, które odgrywały w 
niej kompozycyjną rolę, stawały się zarówno podstawą budowy utworów, jak 
i czynnikiem pozwalającym określać osobowość bohaterów.

 Pejzaż i przestrzeń pełniły w literaturze od wieków rozliczne funkcje, 
stając się w dziełach niektórych pisarzy bohaterami głównymi (np. u Micha‑
iła Priszwina). Z czasem obok krajobrazów przyrody pojawiało się miasto, 
oraz przygnębiające pejzaże rosyjskiej prowincji. Ich zadaniem było m.in. 
podkreślenie stagnacji, gnuśności życia rosyjskiego prowincjusza i filistra. 
Zagadnieniem odrębnym jest osobliwość przestrzeni w powieści utopijnej, 
antyutopijnej i historycznej.

Celem niniejszego tomu „Rusycystycznych Studiów Literaturoznaw‑
czych” jest przedstawienie różnych sposobów naukowego podejścia do pej‑
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zażu, różnorodności w jego rozumieniu. Zawarte w tomie artykuły opierają 
się głównie na literaturze XX stulecia, ale są też reprezentowane wieki XVIII 
i XIX, a także początek XXI. Najczęściej badacze sięgają do prozy, choć są tu 
również artykuły dotyczące liryki i dramatu. Redaktorzy tomu mają nadzieję, 
że lektura składających się nań artykułów, rozważana w nich problematyka 
zainspiruje do dyskusji i dalszych badań zagadnień związanych z pejzażem 
i przestrzenią.

Halina Mazurek



Noty o autorach

Dr. hab. prof. UW Magdalena Dąbrowska, historyk literatury rosyjskiej, komparatysta, pro‑
fesor Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad literaturą rosyjską czasów Oświe‑
cenia oraz rosyjsko-zachodnioeuropejskimi związkami literackimi i kulturalnymi. Jest autorką 
dwóch monografii (rosyjska opowieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, 2003; Dla 
pożytku i przyjemności. rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, 2009) 
oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, poświęconych w większości zapomnianym pisa‑
rzom, wydarzeniom i zjawiskom literackim. Od 2012 roku jest dyrektorem Instytutu Rusycy‑
styki Uniwersytetu Warszawskiego i kierownikiem Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej UW.

Dr Mirosława Michalska‑Suchanek, wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w In‑
stytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracę doktorską zatytułowa‑
ną poetyka nastroju. na materiale opowiadań nowelistów rosyjskich II połowy XIX wieku napi‑
sała pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Fasta. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje: 
historię literatury rosyjskiej, teorię literatury oraz dydaktykę języka obcego, ze szczególnym 
uwzględnieniem języków specjalistycznych. Koncentruje się na problemie badawczym: litera‑
tura wobec tematyki aktów suicydalnych.

Dr Nel Bielniak, adiunkt w Zakładzie Literatur Wschodniosłowiańskich w Instytucie Neofilo‑
logii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą literatury, kultury 
i filozofii rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku (realizm, neorealizm, modernizm), zwłaszcza 
życia i twórczości Siergieja Siergiejewa-Censkiego oraz Ilji Erenburga. Jest autorką monografii 
historia a jednostka w twórczości Siergieja Siergiejewa‑Censkiego (2007). Najnowsze prowa‑
dzone przez nią badania mają na celu ukazanie wpływu poetyki realizmu oraz modernizmu na 
prozę Aleksandra Kuprina, a także wpisanie jego twórczości w szeroki kontekst zjawisk zarów‑
no literackich, jak i historycznych, społecznych oraz filozoficznych przełomu XIX i XX wieku.

Dr Albert Nowacki, adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego zainteresowania 
badawcze dotyczą historii literatury ukraińskiej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem 
literatury Ukrainy radzieckiej w okresie międzywojennym i tekstów publicystycznych oraz 
historii współczesnej literatury ukraińskiej w kontekście najnowszych tendencji ogólnoświa‑
towych (gender, problematyka ciała i erotyzmu, wpływy zachodnie). Problematyka jego prac 
obejmuje: ukraińską dyskusję literacką lat 1925–1928, twórczość Mykoły Chwylowego oraz 
pisarzy z kręgów WAPLITE, twórczość neoklasyków, modernizm ukraiński, współczesną lite‑
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raturę ukraińską (Lubko Deresz, Jurij Andruchowycz, Jurij Pokalczuk, Oksana Zabużko, Irena 
Karpa, Lubko Deresz, Serhij Żadan), ukraińskie inspiracje literaturą światową. Jego preferen‑
cje badawcze uzupełniają zagadnienia z dziedziny językoznawstwa (historia języka ukraińskie‑
go) oraz przekładoznawstwa, w tym praktycznego przekładu tekstów literackich, użytkowych 
i technicznych. 

Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek, historyk literatury rosyjskiej, badacz historii dramatu i tea‑
tru rosyjskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na dramacie i teatrze rosyjskim, 
zarówno klasycznym, jak i współczesnym. Jest autorką książek: powieści wasyla narieżne‑
go na tle prozy satyryczno‑obyczajowej XVIII i początku XIX wieku (1978), Dramat rosyjski 
okresu Oświecenia (1765–1825). ze studiów nad komedią i gatunkami pokrewnymi (1987), 
Tragedia rosyjska doby Oświecenia (1747–1825) (1993), Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie 
dramaturgicznym nikołaja kolady (2002), Dramaturdzy z jekaterynburga. „Szkoła” nikołaja 
kolady (2007), róża i płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej (2009). 

Dr Monika Sidor, adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Słowiań‑
skiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują następu‑
jące problemy badawcze: pogranicza literatury i historii, fikcja a fakt w literaturze, antropo‑
logia literacka, duchowość w literaturze, geopoetyka. Jej prace koncentrują się na tematach: 
Rosja w twórczości emigrantów rosyjskich, duchowość w literaturze rosyjskiej, przestrzeń 
miejska w twórczości emigrantów rosyjskich, mitologizacja historii w literaturze rosyjskiej. 
Jest autorką książki rosja i jej duchowość. proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, (2009).

Dr Justyna Tymieniecki‑Suchanek, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej 
w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą 
rosyjską przełomu XIX i XX wieku, ekofilozofią i ekoetyką. Jest autorką monografii proza 
waleria Brusowa wobec kultury. w poszukiwaniu analogii historycznych (2004) i literatura 
rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. w kręgu zagadnień ekofilozoficznych (2013). Jej 
artykuł zwierzę jako podmiot. próba rekonesansu badawczego z omówieniem „lwa świętego 
hieronima” zofii kossak (2005) był pierwszą w polskiej humanistyce próbą zmierzenia się 
z zagadnieniem podmiotowości zwierząt.

Mgr Paulina Charko‑Klekot, absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie doktorantka na Uniwersytecie Śląskim. Rozprawę dok‑
torską zamierza poświęcić przemianom w kreacji postaci kobiet w najnowszej dramaturgii 
rosyjskiej. Jej debiutem badawczym był artykuł poświęcony Leonidowi Andriejewowi jako 
psychologowi ludzkiej duszy, zamieszczony w tomie 22 „Rusycystycznych Studiów Literatu‑
roznawczych” (2012). 

Dr hab. Beata Siwek, adiunkt w Katedrze Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej w Instytucie 
Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się literaturą wschod‑
niosłowiańską, zwłaszcza dramatem i teatrem białoruskim. Jest autorką monografii Ojczyzna 
duża i mała. poeci Białoruskiego Stowarzyszenia „Białowieża” wobec problematyki ojczyźnia‑
nej (2004) oraz wolność ukrzyżowana. rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, (2011).

Dr Andrzej Polak, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii 
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jest badaczem współczesnej prozy rosyjskiej 
o tematyce historycznej, w tym także tzw. historii alternatywnej. Jest autorem książki proza 
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historyczna Bułata Okudżawy. z problemów gatunku i intertekstualności (2006) oraz artykułów 
o prozie Wasilija Aksonowa, Jurija Dawidowa, Tatiany Tołstoj, Igora Jarkiewicza.

Dr Jadwiga Gracla, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii 
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują prze‑
de wszystkim dramat i teatr rosyjski, ale także europejski, ze szczególnym uwzględnieniem ob‑
szaru niemieckojęzycznego. Jej prace badawcze poświęcone są głównie epoce przełomu XIX 
i XX wieku. Jest autorką książki Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle 
przemian teatru w europie (2001) oraz licznych artykułów, a także współredaktorem tomów 
„Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych”.
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