
Streszczenie pracy doktorskiej mgr Joanny Siepietowskiej 

pt. Proza Wiktora Pielewina w kontekście współczesnych dyskursów literackich 

napisanej pod kierunkiem dr hab. Danuty Szymonik, prof. UP-H w Siedlcach. 

Niniejsza rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, streszczenia

(napisanego w języku polskim, rosyjskim i angielskim) oraz bibliografii. Każdy rozdział składa

się z kilku podrozdziałów. 

We wstępie  został  określony cel  badań,  materiał  badawczy oraz  metodyka  pracy.  W

rozdziale pierwszym pod tytułem  Dyskursy współczesnej literatury rosyjskiej,  a konkretnie w

podrozdziale  zatytułowanym  Współczesna  literatura  rosyjska  w świetle  przemian  społeczno-

kulturowych precyzujemy pojęcie dyskursu, którego popularność w ostatnich latach wpłynęła na

poszerzenie jego pola znaczeniowego. 

Podrozdział noszący tytuł  Wokół dyskursów literatury masowej i elitarnej poświęcony

jest kwestii wpisywania się prozy Pielewina w dwa główne nurty literatury: masowy i elitarny.

Mamy tu również do czynienia z omówioną pokrótce tak zwaną „literaturą środka”, pozornie

lekką  i  przystępną,  która  jednak  często  okazuje  się  wielowymiarowa,  dająca  różnorakie

możliwości odczytań i interpretacji.

Podrozdział  pod  tytułem  Problem  komercjalizacji  literatury  traktuje  o  problemie

komercjalizacji literatury. Interesujące nas zjawisko ma prawdopodobnie tyleż zwolenników, co

i  przeciwników.  Niezależnie  od  argumentacji  stron,  komercjalizacja  literatury  jest  faktem

istotnym również przy omawianiu działalności pisarskiej Wiktora Pielewina. 

Dyskurs literatury masowej łączy się w powieściach Pielewina z wieloma dyskursami

postmodernistycznymi,  o  czym traktuje  rozdział  drugi:  Twórczość  Wiktora  Pielewina  wobec

problematyki  postmodernistycznych  dyskursów  literackich.  Bogata  działalność  pisarska

Pielewina rozpoczęła się od twórczości typu  science fiction,  o czym, między innymi,  traktuje

podrozdział zatytułowany Typy dyskursów w prozie Wiktora Pielewina. 

W podrozdziale drugim – Dyskurs „komercyjny” i krytyka komercjalizacji w twórczości

Pielewina piszemy o nietypowym stosunku Pielewina do problemów komercjalizacji literatury.

Nietypowym,  ponieważ  autor,  wyraźnie  ulegając  komercyjnym,  wolnorynkowym  zasadom,

jednocześnie ośmiesza je i krytykuje. 

W podrozdziale trzecim rozdziału drugiego – W perspektywie dyskursu karnawalizacji i

groteski,  zbadano  problemy  karnawalizacji  oraz  groteski,  które  posłużyły  deszyfracji

skomplikowanych i niezrozumiałych przejawów rzeczywistości. 

W  podrozdziale  czwartym  noszącym  tytuł  Postmodernistyczne  wariacje  wokół

archetypów  psychologicznych  i  symboliki  liczb omawiamy  archetypy  psychologiczne  oraz
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związaną  z  nimi  symbolikę  liczb.  Próby  jej  rozszyfrowania  stanowią  także  ważny  element

analizy  Pielewinowskego  pisarstwa.  Jako  kontekst  dla  omawianych  w  tym  podrozdziale

powieści:  Omon Ra,  Święta  księga wilkołaka, Empire V,  Generation  P.,  Mały palec  Buddy,

pojawiają się dzieła innych wielkich twórców, takich jak: Michaił Bułhakow czy Umberto Eco.

Ważnym motywem pisarstwa Pielewina jest metamorfoza bohaterów, o czym piszemy w

podrozdziale pod tytułem Przemiany Pielewinowskich postaci. W utworach pisarza poznajemy

ludzi-zwierzęta, wilkołaki, a wszystko to na tle transformacyjnych poczynań Rosji z ostatnich

dziesięcioleci,  gdyż  te  wszystkie  zabiegi  mają  właśnie  służyć  ironicznemu  ukazaniu

metamorfozy postkomunistycznego kraju i jego mieszkańców. 

Trzeci  rozdział  niniejszej  rozprawy  zatytułowany:  W  kręgu  paradygmatów

Pielewinowskiej gry literackiej jest poświęcony grze literackiej. W pierwszym podrozdziale tego

rozdziału – Paradygmaty gry literackiej w ujęciu historyczno-kulturowym, przywołujemy źródła

literackie i filozoficzne pojęcia „gra”. 

Rozpatrując kolejne aspekty prozy Pielewina, w podrozdziale drugim rozdziału trzeciego

–  Między  mimesis  a  dekonstrukcją  świata  przedstawionego,  uwagę  skupiamy na  prezentacji

nowego (w relacji do Arystotelesowskiego mimesis) modelu kreacji świata – świata, który rządzi

się  prawami  i  regułami,  odmiennymi  od tradycyjnych  zasad.  Warto  zauważyć,  iż  omawiany

twórca  nie  porzuca  całkowicie  tradycyjnej  zasady  mimesis,  lecz  umiejętnie  i  płynnie  łączy

naśladowanie  z  kreacją.  Balansując  zatem  między  tradycją  a  nowoczesnością,  pisarz  wciąż

zaskakuje czytelnika konstrukcją swoich światów. 

Kolejny problem badawczy dotyczy współczesnych  mediów oraz ich zgubnego – jak

wynika  z  omawianych  powieści  –  wpływu  na  człowieka.  O  tym  traktuje  podrozdział

zatytułowany – Zdekonstruowana antropologia: człowiek w obliczu ofensywy mediów. 

W  ostatnim  rozdziale  rozprawy  (Lingwistyczne  aspekty  Pielewinowskiego  dyskursu)

zobrazowano  kwestie  lingwistyczne  w  twórczości  Pielewina.  Omówiono  rolę  języka  we

współczesnym  świecie  (podrozdział  Status  współczesnego  języka  a  dyskurs  Pielewina).

Sformułowano  tezę  o  tym,  że  język  Pielewinowskich  utworów  odzwierciedla  efekt  gry

dyskursami kulturowymi (piszemy na ten temat w podrozdziale pod tytułem:  Język Pielewina

jako zwierciadło współczesnej kultury: wybrane aspekty). 

W aspekcie lingwistycznym na szczególną uwagę zasługuje satyryczny obraz Rosji  –

zarówno dawnej, jak i „nowoczesnej”. W podrozdziale zatytułowanym – Językowy obraz Rosji:

ujęcie satyryczne, piszemy o tym, że autor, posługując się narzędziami satyrycznymi, ośmiesza

mechanizmy  zarówno  minionego  systemu,  jak  i  próbuje  walczyć  z  absurdalnymi  realiami

poradzieckimi. 

Pielewin posługuje się także rosyjskim „matem”, o czym traktuje podrozdział – Rosyjski
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„mat” i jego funkcje w dyskursie Pielewina. W powieściach Pielewina bserwujemy nie tylko

wyjątkową łatwość zabawy językiem (częste  wykorzystywanie  zapożyczeń,  posługiwanie  się

żargonami, slangiem, tworzenie neologizmów), ale także używanie wulgaryzmów. 

Wpisując  się  w  rozliczne  dyskursy  literackie,  proza  Wiktora  Pielewina  wymyka  się

jednoznacznym  klasyfikacjom.  Być  może  to  właśnie  stanowi  zarówno o  popularności  prozy

Pielewina, jak również o jej zaletach, co potwierdzają podjęte przeze mnie badania. 
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