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tom 22. „rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” nie jest mo‑
notematyczny, jak było do tej pory. Zaprezentować się w nim postanowili 
wszyscy pracownicy Zakładu Historii Literatury rosyjskiej instytutu Filolo‑
gii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorzy artykułów piszą 
o tych zagadnieniach i obszarach literatury rosyjskiej, które ich szczególnie 
interesują, są przez nich badane dokładniej z myślą o całościowym ich ujęciu 
w pracach obszerniejszych: w rozprawach doktorskich i monografiach habi‑
litacyjnych.

Jedna grupa pracowników Zakładu zajmuje się prozą narracyjną, głównie 
dwudziestowieczną, a także przemianami, jakie zachodzą w najnowszym po‑
wieściopisarstwie rosyjskim. Niektórzy spośród nich analizują prozę pod ką‑
tem jej związków z rosyjską myślą filozoficzną i społeczno ‑polityczną. Drugi 
zespół poświęca swoje prace analizie i interpretacji dramaturgii rosyjskiej, 
w przeważającej mierze współczesnej. Uwzględniane są przy tym zmiany, 
jakie nastąpiły w teatrze rosyjskim — sztuce z dramatopisarstwem nieroze‑
rwalnie związanej.

tak się złożyło, że uwaga śląskich badaczy skupia się przede wszystkim 
na dwóch epokach w dziejach literatury rosyjskiej — modernizmie i postmo‑
dernizmie. Przeobrażenia dokonujące się w najnowszej literaturze ciekawią 
przede wszystkim ludzi młodych, co zrozumiałe, a ci stanowią gros Zakładu. 
Znajdują się wśród nich zarówno osoby, które dopiero co skończyły studia, 
jak i te, które mają już za sobą egzamin na studia doktoranckie i pracują w tej 
chwili nad kształtowaniem swojego warsztatu badawczego. Niektórzy spośród 
pokolenia doktorów myślą już o sfinalizowaniu w najbliższym czasie habilita‑
cji. W Zakładzie dokonała się zmiana pokoleń. Z dawnych czasów pozostały 
tylko dwie seniorki — pisząca te słowa oraz dr hab. Barbara Stempczyńska. 
Duchowo z literaturoznawcami czuje się związany ukrainista dr Michał Siu‑
dak, który obecnie wspomaga jednak Zakład Lingwistyki Stosowanej.
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Żyjemy w dobie ciągłych zmian, które swym zasięgiem objęły również 
naukę polską. Dzisiejsze pokolenie rusycystów ma już nieco inne podejście 
do literatury i sztuki rosji, zdeterminowane nowymi punktami widzenia. 
Młodzi coraz częściej, z różnym skutkiem, sięgają w swych badaniach poza 
literaturę, dążąc do odnalezienia jej powiązań z innymi dziedzinami życia 
i sztuki. Staramy się zatem o zmianę nazwy Zakładu na Zakład Historii Lite‑
ratury i Kultury rosyjskiej.
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