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Nikotai Kolada jest jednym

z

najbardziej znanych poza granicami
Rosji wsp6lczesnie
zyi4cych dramaturg6w rosyjskich, kt6rego
tw6rczos c zyskala uznanie i ogromn4
popularnos.
townie2 w Polsce' Kolada jest nie tylko
dramatopisarzem, ale r6wniez aktorem,
rezyserem , twdtcE
wlasnego teatru w Jekaterynburgu (Rosj
a), ktory utrzymuje sig w calosci z wlasnych
dochod6w.
Kolada stworzyl te| wlasnE szkolg dramaturgi
czn\, gdzie ksztalci on nowe pokolenie pisarzy,
promuj4c ich debiuty na deskach teatralnych.
Dorobek literacki Kolady zasluguje na powa'ne
opracowanie naukowe, dlatego te| ju|
sam wyb6r tematu rozprawjest
uzasadniony i swiadczy o
dobrym smaku literackim mlodej Bad.aczkj.
Praca sklada sig z pigciu rozdzialow, zakonczenia,
obszernej bibliografii (324 prace) oruz
aneksu' zawterai}cego listg wszystkich
opublikowanych dramat6w i scenariuszy
filmowych

Kolady' Struktura rozpraw

w

spos6b logiczny i uzasadniony podpo
rugdkowana jest celom i
zadaniomwytyczonymprzezAutorkg. z punktuwid,zeniawsp6lczesnej
teorii dramatu Doktorantka
batdzo trafnie wybtalaaspekt badantw6rczosci
Kolady, jakim s4 formy wyra2eniaobecno.ci
autora
w dramacie, gdy2 stworzylo jej to niezwykle nosn4 perspektyw
E analizy tekst6w literackich z
uwzglgdnieniem szerokiego spektrum zagadnien.
wsp6lczes ni badacze dramatu wskazuj',
2e
obecnosi autora utwotu wystgpuje nie tylko
w tradycyjnej autorskiej przestrzeni dziela(tytul,
spis
tresci' didaskalia), ale i nieomal na wszystkich
poziomach utworu (gat'nko we
wznaczniki,
chronotop, styl, system postaci, motyw przewodni
itd.). Jak slusznie podkresla pani Maro rt,
na
gruncie polskim dotychczas nie badano
sztuki Kolady pod kontem obecnosci autora
w utworze. w
Ros'ji w 2009 roku zostala obroniona jedna
rozprawa doktorska o. Naumo wej, gdzie
zostaly
ptzeanalizowane z tego punktu widzeni
a lfuyczne dramaty Korady w por6wn aniu z epickimi
dramatami E' Griszkowca' Jest wigc rozprawa
Pani Marori prac4w du2ej mierzenowatorsk4
i
dopelnia istniej4c4lukg w nauce o dramacie.

-zP.ozdzial

I ma charakter teoretyc zny, prezentuj?cy aktualny
stan badaf dorobku Kolady oraz

wyczetpuiqcy przeglqd opracowari naukowy
ch, d,otycz4cych problematyk i zwiqzanej
z kategoi.
autora w tekscie' Doktorantka profesjon
alnie prezentuje anari zowane prace, wykazuj,c
przy tym
wysoki poziom wiedzy z dziedziny historii
i teorii literatury. Narezy podkreslii, 2e wskazane
przez
Pani4 Marori opracowania s4 permanentnie
wykorzystywane w calej rozprawie, dzigk
i czemu praca
zachowuje stabilnie wysoki poziom naukowy.

w

P.ozdziale

II Autorka analizuje utwory uralskiego pisarua w

kontekscie zmian
genologicznychzachodzqcychw dramacie
rosyjskim przelomu xx-xxl wieku, przejawiaj4cych
sig
w modyfikacji istniej4cych dotychczas gatunk6w
dramatu oraz tworzeniu wlasnych nowatorskich
j ego odmian nazw
kt6rych dramaturdzy wymySlaj sami, czgsto
,
na u2yleki ednego utworu. Jest to
4
specyficzna forma komunikowania sig
auto'a z odbiorcL.Doktorantk a szczeg6lowo
rozpatruje, jak
Kolada wytaaa swoj4 ocenq zdarzen i ludzkich
postaw, bawi4c sig r6znymi gatunkami,
NqczEc
komedig i tragedig, farsg i absurd, zwigkszajqc
ekspresjg przestawio nych obrazdw. szczegornE
uwag9 Pani Marori poswigca we wskazanym
Rozdziale kodom metagatunkowym
melodramatu,
kt6re wykorzystuje Kolada, aby ukazac
kondycjg wsp6lczesnych i zwigkszyc empatig
odbiorcy
wobec ulubionego typu bohatera literackiego pisarz
a
- ,malego czlowieka,,, w wielu utworach
Kolady ucieka on od brutalnej rueczywisto$ci
w swiat marzen o szczEsliwej rodzinie i wlasnym
domu (Mar edeu, edeu, edeu e danercue
Kpa, _ 7995, Hecrcn
2003, Ifuu,MaLurca _ 2003)
lub w swiat teatru (Irmuqa @euurcc
2003, lpynna Jrurcoeauua
r99g, Cmapaa 3ailquxa _

2005, Bceo1ueunnu4ue

-

200g).

-

Melodramatycznos(' wystgpuje

tego todzaiu sztuk'

choi

-

te|w

dramatach-basniach Kolady, kt6ry stwo
rzyltrzydziesci
s4 to czgsto adaptacje znanych basni
ludo!\rych (Kopciuszek,

Kr6lowa

Sniegu) czy te2 basni literackich konkretnych
autor6w, to zyskuj4 one w interpretacji
Kolady, co

slusznie podkresla Autorka rozpfaw,
wyj4tkowy urok i dodatkowy blask, dzigki
2ywemu
barwnemu jgzykowi, grze z przyslowiami,
wprowad zeniudo slownictwa postac i
rcZnego rod,zaju
slangu' w basniach Kolady Doktorantk
a szczeg6lowo analizuje melod ramatyczne motywy i
postacie, uzasadniai
4c swoj e wnioski przekonywui 4cymi cytatamiz tekst6w.
Batdzo oryginalnie i nowatorsko Pani
Marori przedstawi a zagadnienia zwiqzane
z cyklizacjq
w tw6rczosci rosyjskie go pisarza, uznajqc, ze poprzezni4
r6wniez manifestuje sig indywidualnosi
autora' Kolada naleay do rzgdu rzadko
spotykanych dramaturg6w, ktorzy wykorzystuj
E w tak
niezv'rykLy i ciekawy spos6b cykl sztuk
. Poza dwoma obszernymi cyklami (xpyu4eerca
utwor6w' Kpeudenn
- 12
9 utwor6w) napisal on siedem mikrocykli,
skladaj4cych sig przewaLnre z
dw6ch jednoaktowych dramat6w. Powtarzaj4
one nie tylko motywy i tematy, ale tworz'nowa

-J-

jakosi' wzajemnie uzupelniajqcy
sig dialog, kt6ry dobitnie manifestuje
autorsk4 pozycjg
swiata' S4dzg, 2e ta czgsc rczdzialuzasiuguje
na szczeg6ine

i

os*d

wyrdfnienie i pochwalg.

III jest pr6b4 zaprezentowania dramat6w Kolady
z punktu widzeniaspecyfiki
postaci literackich' wykreowanych
w swiecie przedstawionym jego utwor6w. Bardziej
szczegolowE prezentacig tematu poprzed
aj| rczwa2ania o wsp6lczesnych badaniach
literuturoznawczych, dotyczqcych takich
pojEi jak postat, bohater, maska.Autorka
P.ozdzial

przedstawia ich
podkreslaj4c ze dokonuj4ce sig
liczne transformacje,
modyfikacie i dekonstrukcje tradycyjnych
postaci w dramaturgii s4 efektem
dqLeniapisarzy do
unaocznienia odbiorcy zagubienia czlowiekaw
realnym swiecie, kt6ry nie stwarzamu
mozliwosci
odnarezienia sp6jnych i mozliwych
do zaakceptowania kryteri6w jego oceny, znarezienia
wiasciwego dla siebie w nim miejsca
czy motywui4cej go do dzialania perspektywy
rozwoju.
zmieniaj4 sig nie tylko postacie literackie,
ale i spos6b ich funkcjonowania, status
w utworze.
Dramaty Kolady s4 tego doskonalym
przykladem. pani Marori w spos6b
uargumentowany
dowodzi' 2e wiele postaci, stworzonych przez
rosyjskiego pisarza, to ,jgzykowy konstrukt,,
"swoisty koluZ' zbudowany z bezosobolvych cytatow, slogan6q bezmyslnie powtarzanych ""y
nie
tylko w celu komunikacji, Tecz zad,emonstrowania
wlasnego istnienia,, (s. 260). Kolada
w spos6b

ewolucjg

w

dramacie

XX-XXI wieku,

zamietzony pozbawia batdzo czgsto postacie
wszelkiego rodzaju identyfikator6w i
indywidualnosci' rezygnujqc z imioni
nazwisk, a posiuguj4c sig zaimkami
osobowymi (on, ona)
lub liczebnikami potzqdkowymi (Pierwszy).
Kolada potrafi
antropomorficznej formy postaci, zastEpuj4c
potwrerdzaanalizqricznychtekst6w (Poduuoe
c o s e mc rcan 3uqurcn

o ne d

un,

f

tez w og6le

j4

zrezygnowa(, z

Glosem. Swoje spostrzezenie pani Marot'r

nnmHo, Ba6a lrlauenu, Bceo6t,eMnk)u4ue,
Eoturuax
e eywrca u o e it Mettmbr,
omrcyd a- rcy d a -s au et

).

Doktorantka slusznie stwierdza, ze istotn4
rolg w kreowaniu postaci w dramatach
Kolady
odgrywa parodia' kt6ra ujawnia autorskie
postrzeganie realnego swiata i jego
hierarchig wartoSci.
w swojej rozptawie Pani Maron zwtaca szczegolnEuwagg
na transformacje tradycyjnych postaci
komicznych w utworach Kolady, co w
rezul tacie pozwala ujawnid nowy typ
bohatera komicznego
we wsp6lczesne'j Titetatutze rosyjskiej' S4dzg,
Le takie stwierdzenie jest zasadne, gdy1 Kolad,a
napisal czternascie komedii, dai4c dow6
d, 2e tengatunek literacki doskonale
rozumie i widzinowe
mozliwosci jego wykorzystania w obrazowaniu
otaczaj4cego go swiata. Autorka badziej
szczegSlowo analizuje cztery najbafiziej
rcprezentatywne komedie, kt6re powstaly
na przestrzeni
jedenastu lat (Mu edeu, edeu,
edeu e danercue Kpon
7995, Tpu rcumailt4a
lg9g, Tymaruxauou
2000' cmapan sailquxa
2006).
w odr6znieniu od tradycyjnych komedii postacie z komedii
Kolady sQ pasywne, niezdolne d,o dzialania,
wyznaczania sobie cel6w w 2yciu,sa
czgsto

-4nostalgiczne' 2yj4 przeszlosciE, przypomin
aiq bardziej,
postacie z tragikomedii Anton
a czechowa.

jak

podkresla zasadnie Doktorantka,
Takie postrzeganie swiata cechuje pisarzy,
ktbrzy zyjq

w szczegolnie zlo^onych czasachwielkich przemianspolecznych
lub w ich przededniu.
Rozdzial IV porusza bardzo istotne
zagadnienia zwiqzane z rozwojem

wsp6lczesnego

dramatu rosyjskiego

- z kreatywn4 intertekstualnosci4 utwor6w Kolady. Bad,aczeiego tw6rczosci
podkredlajq zwiqzl<t pisarza z prozE
Fiodora Dostojewskiego, szczeg6lnie
w zakresie tematyki,
zwiEzanei z poszukiwaniem pruez postacie
ze Swiata przedstawionego granicy
miqdzy dobrem i
zlem' zainteresowaniem Koiady losem
,,malego czlowieka,,, sposobem jego obrazowania,
ukazujqcym dwoistosi natury ludzkiej,
kt6ra potrafi polqczy6 w jedn4 nierozerwaln4
caloSi milo.i i
nienawis6' egoizm i wielkodusznosi.
czqsto wskazywane sE tez powiEzania
Kolady z Maksymem
Gorkim' szczeg6lnie ziego dramatem Na
dnie, gdyz wiele postaci ze sztuk rosyjskiego
pisarza to
ludzie z marginesu spolecznego, zagubieni,
straceni dla spolecze6stwa. w dramatach
Kolady
widoczna jest fascynacja twSrczo6ci4
Nikolaja Gogoia, zwiEzki z Michailem
Bulhakowem,

Aleksiej em Arbuzowem, Areksandrem
wampilowem czy Tennesse e williamsem.
w twdrczosci Kolady najczqsciej pojawia siq kreatywna

Antonem czechowem, kt6ra

w

intertekstuainos6 zwi4zana z
rozprawie doktorskiej analizowana jest
bardziej wnikliwie pod

kqtem manifestacji obecnosci autora
w tekdcie. Ten aspekt badari nalezy do najmniej
zbadanych w
literaturoznawstwie' Doktorantka podkresla,
ze dla Kolady czechow jest prawd ziwymmistrzem,
kt6rego tw6rczo56 wyr'varla wielki wplyw
nie tyiko na charakter jego utwor6w na
wszystkich
nieomal ich plaszczyznach, ale i okreslila
hierarchiq wartosci i duchowosi samego
Kolady.

Dlatego

jest on traktowany jako

estetycznych zasad czechowa'

z

spadkobierca etycznych

i wielu przetransformowanych

tego tez powodu

Kolada nazywany jest nowym czechowem
w
literaturze rosyjskiej korica XX poczqtku
XXI wieku. Autorka wnikliwie analizuje z tegopunktu
widzenia sztukq Kolady Irottoues oeuucxoeo
(1993) w kontekscie jej zvi4zk6w
z wiSniowym
sadem czechowa' odnajduje tez liczne powiEzania
autora czajki z wieloma utworami
Kolady
(Kauomue
!992, Kypuuaa cltenoma
1996,
Irmu(a
@euuxc
2003), wskazuje wrQcz
doslowne cytaty z flndu Bauu czechowa
w dramacie Kolady Kypu4a (1g8g), ujawnia
podobieristwa centralnej postaci kobiecej
Jej z drama tu IrepcudcKaf cupeHb(lgg5)
z orgEz Trzech

siSstr czechowa' Kolada, podobnie

jak mistrz z

Taganrogu, wprowadza do sztuk efekty
dzwiqkowe' podkreflaj4ce ekspresjq dziela,
czqsto siqga on po retrospekcjq, stosuje
otwartE formq
finalu sztuki' Pani Marori ukazuje nie tylko
podobieristwa jekaterynburskiego autora
do jego
Mistrza' ale i unao cznia, jak eksperymentuj4c
z tekstami czechowa, Kolada stwarza nowE
modalnodi wykorzystanych czechowowskich
motyi,v6w; budujqc znacznie bardziej tragiczny

i

-5brutalny riwiat przedstawiony, gdzie
czlowiek na rosyjskiej prowincj i
Zyjew dojmujqcej biedzie, w
kraju zniszczonym kolejnymi socjalnymi
rewolucjami, carkowicie tracqc sens
swojego istnienia,
chqc do jakiegokolwiek wysilku,
marzef, wiarq w swojq przyszrot|.oraz
nieustannie zmagajqc siq z
wszecho garniaj qcym niepoj qtym
chaosem.

wsr6d zagadnien d'otyczqcych intertekstualnosci
istotne miejsce w rozprawie doktorskiej
zajmuje problem remake'6w tj.
, ,,wt6rnych tekst6w", ,,przerdbek,, orygin

alu zgodnie z zad.anjami
aftystycznymi innego autora' Pani
Marori interesuj4co opisuje, jak Kolada
poddal tego rodzaju

transformac'iom

utwory Puszkina, szczegolowo anarizui4c
sztukg

(Tpoilxaceuepxamys) t)rlu <Iruxoean
doua> (1gg8) Kolad5z,
opowiadania Puszkina Dama pikowa,
oraz tragikomedig

Dreisiebenas

bqdqcq remakiem

slynnego

Kolady z 1996 Motqopm u coLu,epu
(remake tragedii Puszkina pod tym
samym tytulem). poza remake,ami puszkina
Doktorantka
przedstawia przer6bki tekst6w
Gogola, skupiajqc siQ gl5wnie na
dramacie Kolady
cmapoceemcKue noMer4uKu (1998)'
Doktoranta slusznie wnioskuje, ze Kolada
w sposdb
nowatorski wykorzystuje wqtki fabularne
i motywy rosyjskiej literatury XIX wieku,
napelniajqc je
wspdlczesnymi probremami oraz wlasnym
widzeniem swiata.
Rozdzial v doktoratu prezentuje specyfikq jqzyka
dramar6w Koiady. pani Marori wskazuje,
Le igzykowa organizacja tekstu i Srodki
wyrazu artystycznego w utworach Kolady
ulegajq stalym i
zauwazalnym zmianom' w latach
B0' i 90. XX wieku autor czesto wykorzystywal
jgzyk
nienormatywny' w tym wulgaryzmy.
Postacie z jego sztuk tego okresu,
uzyr,vajqc podobnego
rodzaiu slownictwa wyraLatry w ten
spos6b
swoj4
i autora rozpacz,samotnosi, bezradnod6 wobec
'
beznadziejnoici oraz bezsensu Lycia. Pojawiajqcy
siq w utworach jgzykiiteracki charakteryzowatr
czystosd duchow4 postaci, ich utopijno56.
Po roku 2000 znika ostre przeciwstawienie
tych dw6ch
form ieksyki' Doktorantka podkre6la, Le
igzyk Korady czqsto staje si* rodzajem kodu.
wprowadzajqc do wypowiedzi postaci
wulgaryzmy, slogany, fragmenty tekst6w
piosenek, Kolada
podkresla kiczowatoric otaczaiEcej
bohaterdw rzeczywistosci. zyjq" w zal<lamanym
dwiecie,
ludzie trac4 wlasn4 indyr'vidualno6i, stajqc
siq marionetkami, ktdre nie sq w stanie
wyraLa(uczui
wlasnymi slowami.
Doktorantka znajduje tez postai autora
w obrazie narratora, kt6ry pojawia siq didaskaliach.
zgodnie z nowymi tendencjami we wsp6lczesnym
teatrze tekst odautorski staje siq coraz
bardziej
istotnym elementem dramatu, odgrywajEc, jak
to siq dzieje w przypadku Kolady, istotnq rolq
w
budowaniu sensu utworu.
Rozprawa doktorska Pani mgr Marori jest
wartofciowym i samodzielnym opracowaniem
naukowym o zloaonych zagadnieniach,
wymagajqcych obszernej wiedzy z dziedzinyhumanistyki.

6-

w

calej pracy zostala zachowana precyzyjna
struktura kompozycyjna, kt6ra sprzyja
logice
rozstrzygania poszczeg6lnych probiem6w.
KaLdy rozdzial poprzedzony jest rozwazaniami
teoretycznymi' opartymi na najnowszych
opracowaniach naukowych, co potwierdzajq
obszerne
przypisy' w czqsci zasadniczej Autorka
bardzo erudycyjnie analizuje dramaty
Kolady w duzej

mierze nieznane polskiemu odbiorcy,
co sprzyja popularyzacji dorobku rosyjskiego
dramaturga, a
jednoczesnie czyni pracQ
interesuj4cq dla szerokiego krqgu
czytelnik6w. Kazdy rozdziaL koficza
zasadne i obszerne wnioski.
Praca zostala napisana po rosyjsku,
co jest dosy6 rzadkim zjawiskiem
na gruncie polskiej
rusycystyki' Pod wzglqdem jqzykowym
nie budzi ona wiqkszych zastrzezef.
Drobne literdwki (np.
na stronach: 65, 67, 716, 7r7, r53, 758,
r72) oraz przejqzyczenia (np.
,,czpora xeH'rcs Ha
flpz'qe" - s' 67) nie obnizaiq w spos6b zasadniczy
waror6w naukowych rozprawy.
sEdzq' ze nalezaloby koniecznie poprawii
autora wiersza lrpouqail, HeMbrmafl poccun
(s.
172)' Nie jest nim, jak podaje Doktorantka,
sergiusz Jesienin. wiqkszosf badaczy
uznaje, ze tekst
nalezy do Michaila Lermontowa, chociaz
brak rqkopisu uniemozliwia wiarygodne potwierdzenie
autorstwa tego utworu' Pisze o tym
szczeg5lowo w swoim artykule sergiusz
Sokurow (ceprefi
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My6lq' ze dla wiqkszej przejrzystoSci

w Rozdziale

IV nalezaloby zamieni6 kolejnoS6
podrozdzial6w; tj' pierwszy z nich
stalby siq drugim. streszczajEc prace,
wlasnie w takiej kolejnodci
Autorka opisala zawarte w nim tre6ci. Mole
wafto byloby r6wniez, przygotowujEc w przyszlo6ci
rozprawQ do druku (uwazam, ze niewqtpliwie
na niE zasluguje), wplesd w tekst
wiqcej informacji o
Koladzie i nieco bardziej szczegdlowo
naswietlii tlo historyczne, podajEc, np, w przypisach
co
realnie dzialo siq w Rosji w czasie, kt6ry
przedstawia w swoich sztukach
Korada. Dla mlodego

pokolenia zawarte

w tekstach

historyczne podteksty sq juz obecnie
nieczytelne. Moze to
pozwoliloby lepiej wyjadni6 zmianq
iqzyka sztuk Kolady po 2000 roku.
lJwazam' ze rozprawa doktorska Pani
mgr Anny Marori pt. Formy wyra|ania
obecnosci
autora w dramaturgii Nikotaia Kolady
spelnia wszystkie wymagania, stawiane pracom
doktorskim
z humanistyki' gdy2jest nowatorskim,
samodzielnym i ciekawym opracowaniem
naukowym, kt6re
zapelnia istniej4c4 lukg w polskiej rusycystyce.
Jestem przekonana. ze Doktorantka zasluguje
na
dopuszczenie do dalszych etap6w postgpowania
do nadania stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych.
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