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Iwan Wyrypajew, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej dramaturgii 

rosyjskiej, to artysta wszechstronny. Choć sam konsekwentnie powtarza, że jest przede 

wszystkim dramatopisarzem, z powodzeniem realizuje się również w innych dziedzinach 

sztuki – jako reżyser teatralny i kinowy, aktor, scenarzysta, producent, pedagog. Obdarzony 

różnorodnością zainteresowań i umiejętnością pracy na wielu płaszczyznach autor Lipca, to 

także wytrawny obserwator świata, który potrafi w atrakcyjny sposób opisywać otaczającą go 

rzeczywistość. 

Przedmiotem badań przeprowadzonych w niniejszej rozprawie doktorskiej są teksty 

dramatyczne Wyrypajewa, powstałe w latach 1998-2017, czyli od momentu napisania przez 

niego pierwszego utworu Sny (Сны, 1998), do dramatu powstałego w 2017 r. Irańska 

konferencja (Иранская конференция). Uwzględniono zarówno dzieła, które ukazały się  

drukiem, jak i  teksty niepublikowane, pochodzące z archiwum dramaturga. Do nich należą 

między innymi Karaoke Box (2012), Mahamaya electronic devices (2015), Wywiad S-FBP 

4408 (Интервью S-FBP 4408, 2016).  

Celem rozprawy jest analiza cech i rozwiązań formalnych stosowanych przez 

Wyrypajewa, charakterystycznych dla postmodernizmu, rozumianego jako metoda i praktyka 

twórcza, opisująca wielowymiarowość i różnorodność świata. Wśród nich wymienić należy 

przede wszystkim wielopoziomową grę, metatekst, synkretyzm i intertekstualność.  

W rozprawie wykorzystano hermeneutyczny model interpretacji tekstu, polegający na 

aktualizacji jego znaczenia przy uwzględnieniu kontekstów literackich i pozaliterackich. 

Dramat rozumiany jest tu jako gatunek literacki, który swoje ideowe i artystyczne walory 

ujawnia jednocześnie w praktyce teatralnej.  

Jak się wydaje, kunszt pisarski twórcy Tlenu, wirtuozerskie opanowanie przez niego 

zasad dramaturgii i polifoniczna struktura utworów, polegająca na konsekwentnie stosowanej 

zasadzie łączenia elementów, wywodzących się z różnych tradycji literackich sprawiają, że 

jego dzieła układają się w spójną opowieść o współczesnym wielogłosowym świecie. Jest to 

opowieść o Człowieku poszukującym sensu życia, o granicach jego wolności, o relacjach 

pomiędzy Ja i Sacrum.  

Do analizy utworów Iwana Wyrypajewa posłużyły opracowania naukowe polskich 

i rosyjskich literaturoznawców: Haliny Mazurek, Lidii Mięsowskiej, Katarzyny Osińskiej, 

Marka Lipowieckiego, Iriny Skoropanowej i Pawła Rudniewa, podejmujących zagadnienia 



tendencji rozwojowych, poetyki, współistnienia tradycji i nowoczesnych rozwiązań 

w najnowszej dramaturgii rosyjskiej.  

Rozprawa doktorska składa się z dwóch zasadniczych rozdziałów, poprzedzonych 

słowem wstępnym, w którym przedstawiono stan badań na temat dramaturgii Wyrypajewa, 

wybraną metodologię oraz omówiono poetykę postmodernizmu. Pierwszy rozdział zawiera 

charakterystykę twórczości autora Iluzji, jednego z najważniejszych przedstawicieli 

rosyjskiego „nowego dramatu”. W części drugiej, składającej się z trzech podrozdziałów: 

W postmodernistycznej rzeczywistości, Autorskie „układanie” dramatu oraz Słowo – język – 

tekst – rytm wskazano na ważną rolę autora w procesie budowania tekstu, a także na 

stosowaną przez niego grę prowadzoną na różnych poziomach: gatunkowym, językowym, 

związków z tradycją i relacji z odbiorcą. U podstaw rozważań leży stwierdzenie, że słowo jest 

dla Wyrypajewa podstawowym budulcem tekstu, nadaje mu rytm i sens, oddziałując 

jednocześnie na emocje odbiorcy. W dalszej części dokonano analizy różnorodnych środków 

stylistycznych, wykorzystywanych przez twórcę, wśród których najciekawszymi wydają się 

metafory, metonimie, paralelizmy leksykalne, składniowe i kompozycyjne, aliteracje, elipsy, 

pleonazmy. W zakończeniu rozprawy przedstawiono rezultaty przeprowadzonej analizy oraz 

sformułowano wnioski. 


