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OPINIA 

o rozprawie doktorskiej pani mgr Natalii Kurjački-Góry 

Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa, 

napisanej pod kierunkiem prof. UP dr hab. Aurelii Kotkiewicz 

(Kraków 2020, 171 stron, wydruk komputerowy) 

 

Iwan Wyrypajew jest z pewnością jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców 

rosyjskich w Polsce. Na jego wizerunek składa się nie tylko dorobek dramatopisarza, 

reżysera teatralnego i filmowego, aktora, muzyka, komentatora własnych dzieł, ale i 

złożona osobowość artystyczna, elementy biografii, pozwalające mocno zakorzeniać jego 

działalność w naszym kraju. Tę lokalność, nie pomniejszającą bynajmniej uniwersalnej 

wymowy jego sztuk, potwierdziły zresztą już niejednokrotnie przyznane pisarzowi w 

Polsce nagrody, między innymi Paszport „Polityki” z 2013 roku. 

Projekt Wyrypajew – jak można chyba określić działalność urodzonego w Irkucku 

dramaturga stał się tematem kilkuletnich badań naukowych, przeprowadzonych przez 

magister Natalię Kurjački-Górę i zwieńczonych przedstawioną mi do oceny rozprawą 

doktorską Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa. Autorka zajęła się w swej pracy 

tekstami dramatycznymi rosyjskiego autora, powstałymi w latach 1998-2017, „czyli od 

momentu napisania przez niego pierwszego dramatu Sny (Сны), do dramatu powstałego w 
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2017. Irańska konferencja” (s. 16), udostępnionymi Jej w formie elektronicznej, co 

zostało precyzyjnie określone we wstępnej części rozprawy. W konsekwencji tego 

świadomego i ze wszech miar słusznego wyboru młodej badaczki mamy możliwość 

poznania nie tylko dominującej i najbardziej pojemnej sfery realizacji artystycznej 

Wyrypajewa, ale i jego twórczej ewolucji, bowiem magister Kurjački-Góra traktuje 

dorobek autora Tlenu jako fenomen wręcz sferyczny, nie tracąc przy tym z pola widzenia 

jego innych, pozateatralnych projektów. 

 Podejście to znalazło swoje odzwierciedlenie w kompozycji pracy, na którą 

składają się: Słowo wstępne, dwa zasadnicze rozdziały: Iwan Wyrypajew – artysta 

wszechstronny oraz Wielopoziomowa gra z tekstem; Uwagi końcowe, Bibliografia oraz 

streszczenie w języku angielskim. W części wstępnej Autorka stawia sobie za cel przede 

wszystkim zaprezentowanie czytelnikowi tematyki dzieł wybranego artysty, 

przedstawienie metodologii podjętego postępowania interpretacyjnego, osadzenie 

dramaturgii Wyrypajewa w paradygmacie postmodernizmu oraz nakreślenie problemów 

związanych z tym terminem na gruncie kultury rosyjskiej, a także wprowadzenie 

fenomenu gry jako sposobu komunikacji z odbiorcą sztuk twórcy Snów. Zauważalny na 

polu badań literaturoznawczych brak monograficznych i całościowych spojrzeń na 

dramaturgię Wyrypajewa daje uzasadniony asumpt do podjęcia tak właśnie sprofilowanej 

próby analizy, co pozwala traktować rozprawę jako nie tylko wartościowy, ale i nowy, 

potrzebny głos w dyskusji nad dorobkiem rosyjskiego artysty. Walor pracy niewątpliwie 

podnosi również korzystanie przez panią Kurjački-Górę z prywatnego archiwum pisarza, 

wywiady z nim przeprowadzone, co świadczy o dużym zaangażowaniu Autorki i nadaje 

jej badaniom wyjątkowy charakter. Warto przy tym zauważyć przestrzeń, jaką zostawia 

na potencjalne wątpliwości związane z wpisywaniem utworów Wyrypajewa w kontekst 

postmodernizmu, jest to bowiem tylko jedno z możliwych podejść do wymykających się 

jednoznacznej klasyfikacji dzieł twórcy Tańca Delhi. 

Rozdział I ma za zadanie przybliżyć istniejące już badania nad twórczością 

Wyrypajewa, co posłuży jako punkt wyjścia dla następującej w Rozdziale II próby 

interpretacji dramatów w kontekście teorii i praktyki postmodernizmu. Funkcjonujące w 

literaturze krytycznej analizy Autorka dopełnia niejednokrotnie komentarzami samego 

dramaturga, pochodzącymi z prywatnych rozmów, w tym przez nią samą 

przeprowadzonych. W Rozdziale I magister Kurjački-Góra zwraca uwagę na 

wszechstronny charakter działalności artysty, stara się zakotwiczyć jego twórczość 



Znak sprawy strona 3 z 6 

zarówno w kontekście rosyjskiej, jak i światowej tradycji literackiej, w szczególności w 

odniesieniu do przełomowych zmian w myśleniu o dramaturgii, jakie wprowadziła 

Wielka Reforma Teatralna. Sporo miejsca poświęca również fenomenowi „nowego 

dramatu” rosyjskiego, wskazując na pojemność, a czasami nawet problematyczność 

terminu, dynamiczny rozwój współczesnego dramatu i teatru, a także na ważki wymiar 

słowa, znaczenie prowincji i poczucie misji rosyjskiego pisarza. 

W obu częściach, tj. teoretycznej i analitycznej, niezwykle cenna jest wiedza 

Autorki wykraczająca poza badane utwory czy funkcjonowanie kompleksowego 

fenomenu artystycznego Iwana Wyrypajewa. Magister Kurjački-Góra dobrze orientuje się 

we współczesnej i klasycznej literaturze rosyjskiej, potrafi celnie diagnozować 

intertekstualne nawiązania funkcjonujące w jej obrębie, w tym zwłaszcza te związane z 

popkulturą, choć nie zawsze udaje Jej się wykorzystać możliwości interpretacyjne tekstu, 

wyczerpująco go kontekstualizować, osadzając w aktualnych osiągnięciach badawczych 

literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa. Na pochwałę zasługuje jednak w tym obszarze 

zauważalna, bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, niezbędna, by rozszyfrować 

bogactwo tekstowych gier językowych kreowanych przez Wyrypajewa, ocierających się 

nierzadko o skandal i prowokację. W tej perspektywie właściwym wyborem było więc z 

pewnością cytowanie fragmentów utworów reżysera w oryginale. Zgadzam się w pełni z 

opinią Autorki, że tylko taki zapis pozwala zrozumieć i docenić przekaz dramaturga. 

Wydaje się jednak, że wiedza i umiejętności badaczki nie zawsze zostały należycie 

wyeksponowane, zwłaszcza w Rozdziale I, gdzie sporą część wartościowych uwag 

umieszczono w – miejscami bardzo rozbudowanych – przypisach dolnych, co może 

zakłócać płynność lektury i stanowić problem w trakcie prac edytorskich nad wydaniem 

książki w przyszłości. Praktyka czytelnicza pokazuje, że przypisy bardzo często są też 

zupełnie pomijane przez odbiorców, co odbyłoby się z wielką dla nich szkodą, bowiem w 

przypisach do niniejszej rozprawy znajdziemy szereg istotnych informacji, między innymi 

na temat techniki verbatim, fragmenty recenzji wystawionych sztuk, opinie samego 

Wyrypajewa, detale związane z realiami działania teatrów w Rosji. W przyszłości 

przypisy dolne dobrze by było chyba ograniczyć do danych bibliograficznych publikacji, 

na które powołuje się Autorka, a pozostałe obserwacje przenieść do części zasadniczej 

rozprawy, tam gdzie jest to oczywiście możliwe i nie zakłóci toku narracji. 
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Praca jako całość pod względem merytorycznym prezentuje dobry poziom, 

postępowanie badawcze prowadzone jest w sposób spójny, sprawnie i ciekawie. Wyniki 

pogłębionej lektury przedstawione zostają jasnym i klarownym językiem, miejscami 

nawet zbliżonym do języka publicystyki, co ma szansę w przyszłości – po wprowadzeniu 

niezbędnych poprawek – uczynić z rozprawy źródło przystępne i chętnie czytane przez 

szerokie grono odbiorców. Badaczka korzysta z aktualnej, dostępnej na rynku i w 

internecie literatury przedmiotu w języku polskim i rosyjskim, sięga też chętnie po 

publikacje uznanych literaturoznawców i kulturoznawców afiliowanych w uczelniach 

zachodnich (np. Marka Lipowieckiego, Birgit Beumers). Potrafi wykorzystać ich 

obserwacje, by potwierdzić, dopełnić lub rozwinąć własne spostrzeżenia. 

Jedną z fundamentalnych tez poddawanych nieustannej dyskusji jest oczywiście 

kwestia obecności strategii postmodernistycznych w dramatach Wyrypajewa w relacji do 

modernizmu czy też tendencji określanych przez niektórych badaczy mianem post-

postmodernizmu, posthumanizmu lub neorealizmu. Prowadzony przez Autorkę wywód 

nie zamyka jednak twórczości Wyrypajewa w paradygmacie postmodernizmu, pani 

Kurjački-Góra za wszelką cenę nie stara się udowodnić, że podjęta linia rozważań jest 

jedynie słuszna i wszystko wskazuje na niepodważalność jej argumentów. Przedstawione 

dociekania wskazują, że Wyrypajew jest o krok dalej, tak jak o krok dalej byli zawsze 

Anton Czechow czy Wieniedikt Jerofiejew – rzadko rozumiani przez współczesnych – ich 

osiągnięcia są zresztą przywoływane w rozprawie. Rozwiązania estetyczne autora Tlenu 

konsekwentnie i bezsprzecznie bazują na osiągnięciach postmodernizmu, nie można mu 

jednak także odmówić czerpania z manifestów modernizmu. Za czynniki na to 

wskazujące należałoby uznać chociażby wyrafinowaną formę utworów (oczywiście nie 

każdego), wagę podejmowanych tematów, status autora, mnogość stosowanych punktów 

widzenia czy też odwołania do idei korespondencji sztuk, dążenie do tworzenia dzieła 

synkretycznego. Warto przypomnieć, że te dwa ostatnie działania należały do czołowych 

postulatów twórców Wielkiej Reformy Teatralnej przełomu XIX i XX wieku oraz 

początku XX. Łatwo oczywiście obalić zaproponowaną tutaj tezę, przytaczając 

kontrargumenty sprofilowane w kierunku postmodernizmu. Moje osobiste doświadczenie 

badawcze nieuchronnie prowadzi mnie w tym miejscu do skojarzeń z podejściem do 

własnej twórczości Quentina Tarantino, jak się dowiadujemy z pracy pani Kurjački-Góry, 

reżysera również cenionego przez Iwana Wyrypajewa. Choć strona wizualna projektów 

filmowych autora Pulp Fiction zdecydowanie wpisuje się w estetykę postmodernizmu, nie 
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należy zapominać, że dotyka on w nich również tak nośnych problemów jak rasizm, 

samotność, miejska pustka, zagubienie wartości, konsumpcjonizm współczesnego świata, 

brak komunikacji między ludźmi. Obu reżyserów łączy też twórcza misja, by za wszelką 

cenę dotrzeć do widza, mówić językiem odbiorcy, a nie przeintelektualizowanego 

abstraktu, zapewnić mu dobrą zabawę. Tego ostatniego aspektu twórczości Wyrypajewa 

badaczka zdaje się nigdy nie tracić z oczu na drodze swoich poszukiwań intelektualnych. 

W przyszłości, gdyby Autorka zdecydowała się przygotować rozprawę do druku w 

formie szeroko dostępnej monografii, co warto z pewnością rozważyć, trzeba by 

dokładniej przyjrzeć się niektórym kwestiom. Jedną z nich jest – w mojej opinii – 

fragmentaryczność narracji, wrażenie powstające u odbiorcy między innymi za sprawą 

dużej ilości akapitów jednozdaniowych. Przykładową ilustracją problemu niech będzie 

strona 66, na której znajdziemy 5 wyróżnionych graficznie akapitów, w tym 3 z nich 

składają się zaledwie z jednego zdania, brakuje w nich oczekiwanej tezy, zdania 

kluczowego i rozwinięcia w postaci argumentów, potwierdzających zapowiedzianą myśl. 

W konsekwencji jednozdaniowość akapitów zaburza płynność czytania i rodzi poczucie 

niedokończenia, niedopowiedzenia. Na szczęście stosunkowo łatwo jest tego rodzaju 

usterki poprawić, choć zdarzają się one na przestrzeni całego tekstu. 

Myślę, że wartość dokonań magister Góry podniosłoby także poszerzenie części 

określającej wybraną metodologię (strona 5). W obecnej formie czytamy: „Analiza 

utworów Wyrypajewa prowadzona będzie z perspektywy hermeneutycznej, która zdaniem 

Hansa-Georga Gadamera pozwala pokonać duchowy dystans, a namysł twórcy nad 

kondycją bohatera, dodaje Ricoeur, jest w efekcie próbą zrozumienia samego siebie. Taka 

metoda interpretacji ma na celu odkrycie głębszych warstw dzieła i niewyrażonych w 

sposób jawny sensów w nim zawartych. Uwzględnia ona punkt widzenia i system 

wartości samego odbiorcy-interpretatora”. Dalej następują dwa jednozdaniowe akapity 

zapowiadające cel pracy i fakt korzystania z prac polskich i rosyjskich literaturoznawców 

(s. 5). W moim przekonaniu skrótowość powyższych stwierdzeń może deprecjonować 

jakość przedstawionego dalej procesu interpretacyjnego. Namawiam Autorkę, by 

powyższą deklarację metodologiczną doprecyzować i znacznie wzmocnić rzeczywistym 

zanurzeniem w propozycje teoretyków literatury, powołując się nie tylko na Gadamera 

czy Ricoeura. Warto w tym kontekście wspomnieć też być może o metodzie close 

reading, pojęciach odbiorca zaangażowany czy dzieło otwarte, poszerzając horyzont 

oglądu problemu. W perspektywie dalszych studiów kusząca wydaje się też możliwość 
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interpretacji dramatów autora Lipca w kluczu najnowszych teorii afektu i pamięci 

afektywnej, stany psychiczne i emocjonalne odbiorcy pozostają bowiem niezmiennie 

centralnym obiektem zainteresowania w jego twórczości. 

Jeśli chodzi o kwestie stylistyczne zachęcam do tego, by rozważyć ponowne 

przyjrzenie się fragmentom, mówiącym o trudnościach związanych z gatunkową 

przynależnością dramatu, tj. odwołujących się do teatralnej i literackiej teorii dramatu (s. 

5-6). Magister Kurjački-Góra używa tutaj nie do końca chyba fortunnego sformułowania 

„dramat jako zjawisko o rozmytych granicach”. Myślę, że podnosząc wspomniane wyżej 

kwestie lepiej byłoby skupić się na tzw. „podwójnym adresie”, jak określa specyfikę 

dramatu Janina Abramowska. „Rozmyte granice” mogą kojarzyć się z jakąś niepełnością 

czy „nieszczelnością”, a Autorce chodzi zapewne – jeśli dobrze odczytuję Jej intencje – o 

przeznaczenie utworów w tej samej mierze do czytania, jak i do wystawiania na scenie. 

„Podwójny adres” podkreśla siłę i unikalną wartość rodzaju literackiego, o którym 

mówimy, zachowując przy tym większą neutralność stylistyczną. 

Uwagi dotyczące korekty technicznej rozprawy pominę, szczegółowo zajmie się 

tymi kwestiami zapewne zespół redakcyjny, jeśli Autorka zdecyduje pracować dalej nad 

książką. Ogólnie można stwierdzić, że rozprawa została przygotowana na dobrym 

poziomie edytorskim, drobne literówki i przeoczenia – jak wiemy – zdarzają się nawet 

najbardziej profesjonalnym redaktorom. 

Wyrażone wyżej wątpliwości i komentarze należy traktować przede wszystkim w 

kategoriach alternatywnych propozycji bądź wskazówek, które mogłyby poszerzyć 

spektrum widzenia niektórych problemów i pomóc Autorce w przygotowaniu monografii 

do druku, motywując jednocześnie do dalszych inspirujących poszukiwań i dyskusji. Nie 

mam wątpliwości, że praca Pani Natalii Kurjački-Góry spełnia wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim przez przepisy prawa i wnoszę o dopuszczenie jej Autorki do 

kolejnych etapów przewodu doktorskiego. 
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