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Punktem wyjścia dla niniejszej pracy są problemy kultury rosyjskiej okresu 

komunistycznego. Jednym z nich jest zagadnienie jednolitości tej kultury. 
Epokę komunizmu charakteryzowała z jednej strony, silna ideologizacja kultury, 

która swój początek wzięła z wiary w sprawczą jej moc. Kultura miała odegrać 
decydującą, obok pedagogiki rolę w ukształtowaniu nowego człowieka. Tak 
zideologizowaną kulturę cechował brak wolności słowa, w miejsce którego pojawiła 
się komunistyczna „poprawność polityczna”. Na straży nowego porządku 
kulturowego stanęła cenzura, która umocniła się w porównaniu z epoką jej 
powstania – czasami cara Piotra I, nie wspominając o cenzurze cerkiewnej obecnej 
od początku pisma na Rusi. Podstawy tego możemy znaleźć już w artykule 
Włodzimierza Iljicza Lenina z listopada 1905. roku Organizacja partyjna a partyjna 
literatura. Jego autor dowodzi, że nie może być mowy o wolności literatury i prasy, 
bowiem na jej drodze stoi „władza pieniądza”. W nowej, porewolucyjnej 
rzeczywistości – zdaniem Lenina – nie może być miejsca na „bezpartyjną” literaturę: 

„Precz z bezpartyjnymi literaturami! Precz z literaturami-nadludźmi! Literatura 
powinna stać się częścią ogólnej proletariackiej sprawy, «kółkiem i śrubką» jednego, 
stanowiącego jedną całość, wielkiego mechanizmu socjaldemokratycznego (…). 
Praca w dziedzinie literatury powinna stać się częścią składową zorganizowanej, 
planowej, zjednoczonej socjaldemokratycznej działalności partyjnej”1. 

Jednak za moment najbardziej nasilonej cenzury zwykło się uznawać okres 
terroru stalinowskiego. W tym miejscu należy odnotować powstanie już w maju 1919 
roku  Państwowego Wydawnictwa RFSRR, które wynikało z procesu centralizacji 
cenzury. Poczynając od 1922 roku do końca trwania Związku Radzieckiego (1991) 
na straży cenzury w literaturze stoi scentralizowany urząd - Главное управление 
по делам литературы и издательств (określany skrótem: Главлит)2. Prawo  
o cenzurze zostało kolejno złagodzone w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, czyli  
u schyłku Związku Radzieckiego. Warto pamiętać, że sytuacja podobnie wyglądała 
w PRL-u, gdzie cenzura decydowała o kierunkach rozwoju oficjalnej kultury. 
Podobnie jak w Związku Radzieckim, również w Polsce Ludowej aparat cenzury był 
bardzo zbiurokratyzowany. Świadczą o tym specjalnie powołane instytucje – od 
1946 roku funkcjonował Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
zamieniony w 1981 roku w Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Decyzje 
tego urzędu były ostateczne, co skutkowało brakiem możliwości odwołania się 
niepokornego artysty od zarzutów stawianych mu przez cenzorów – urzędników.  
W ten sposób oficjalna kultura zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Polsce 
Ludowej została podporządkowana komunistycznej ideologii. Nie oznacza to jednak, 
że twórczość oficjalna – nazywana w swojej początkowej fazie socrealizmem – była 
jedyną formą artystycznego wyrazu w radzieckiej Rosji. Pisząc na temat trudnych 
relacji pomiędzy polityką, a sztuką Jan Rybkowski słusznie zauważył: 

„Tam, gdzie polityka dominuje działanie artystyczne, nie ma sztuki. Sztuką nie 
można administrować. Z zasady obraca się wtedy przeciw administratorom”3. 

W odpowiedzi na takie zawłaszczenie kultury przez komunistyczną partię, 
część twórców nie poddała się obowiązującym normom. Równolegle do kultury 
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oficjalnej rozwijała się kultura nieoficjalna, określana także jako wolna, do której 
badacze zwykli zaliczać na gruncie rosyjskim zasadniczo dwa zjawiska: tamizdat  
i samizadat. Jednym słowem była to albo kultura powstająca na emigracji, od lat 70. 
częstokroć w byłych środowiskach dysydenckich, albo nielegalnie – w podziemiu 
wydawniczym na terenie Związku Radzieckiego. Większość opracowań w ten 
sposób ujmuje rozwój rosyjskiej kultury nieoficjalnej, jako wolnej tego okresu. 

Tak pobieżnie przedstawiony opis sytuacji, w jakiej znalazła się porewolucyjna 
kultura rosyjska, uwydatnia dwubiegunowość tej kultury. Dlatego należy w tym 
miejscu postawić pytanie o relacje, powiązania, analogie pomiędzy nurtem 
oficjalnym i nieoficjalnym. W jego obrębie będzie szczególnie interesować nas 
pytanie o pogranicze kulturowe. Czy możemy rozumieć je na wzór tego, o którym 
mówi literatura pogranicza etnicznego? Z pewnością można byłoby wykazać wiele 
punktów stycznych pomiędzy tak rozumianymi dwoma rodzajami pogranicza. 
Jednak, mówiąc o pograniczu nurtów kultury powstałej w obrębie jednego narodu, 
musimy brać pod uwagę jej aspekty, gdyż wymiar etniczny nie odgrywa w jej 
przypadku decydującej roli. W obrębie pogranicza dwóch nurtów jednej kultury 
narodowej nie mogłaby się rozwijać twórczość pogranicza dwóch lub więcej kultur 
narodowych, jaką prezentuje m.in. Stanisław Vincenz4. Przekonująco mówią na ten 
temat opracowania pogranicza etnicznego, m.in. monografia wydana z okazji 
Jubileuszu 20-lecia Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego –
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej 
Europy5. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na nieprzetłumaczalność terminu 
pogranicza na niektóre języki. Twórca Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze 
– sztuk, kultur, narodów” w Sejnach – Krzysztof Czyżewski, tak wspomina problemy, 
na jakie napotykał z przekładem tego terminu: 

„Ileż to razy musiałem prostować błędne rozumienie słowa «pogranicze»  
i wyjaśniać, że zgodnie z tym, jak je tutaj rozumiemy, powinno być tłumaczone na 
język angielski nie jako borderline (co nagminnie czyniono), lecz jako borderland. 
Efekt tych trudności leksykalnych jest taki, że obecnie w ogóle staram się nie 
tłumaczyć tego słowa, zdając sobie sprawę, że w wielu językach nie ma ono 
odpowiednika”6. 

Pytanie o pogranicze kulturowe w Rosji czasów radzieckich można sprowadzić 
do tego, czy istnieli autorzy tworzący na styku kultury oficjalnej z nieoficjalną. 
Podążając tym tropem można zaryzykować pytanie, czy twórczość bardów 
rosyjskich radzieckiej epoki – spośród których, najwybitniejszym okazał się 
śpiewający ochrypłym głosem Władimir Siemionowicz Wysocki – zasługuje na 
określenie mianem pogranicza kulturowego? W istniejących opracowaniach  jego 
twórczości nie podjęto takiej jej interpretacji. Dlatego interesująca dla autora 
niniejszej rozprawy wydaje się perspektywa badawcza pogranicza. Konieczne  
będzie w niej zarysowanie tych głównych nurtów literatury rosyjskiej okresu 
radzieckiego, na styku których tworzył i rozwijał swoją twórczość wokalno-liryczną 
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Wysocki. Już wstępna lektura jego tekstów wskazuje na możliwość powiązania ich 
z literaturą wolną w sferze aksjologii, a jednocześnie na zdecydowany dystans 
wobec nurtu oficjalnego w tej samej sferze. Natomiast styl utworów i ich język 
sugerują możliwość usytuowania ich pomiędzy literaturą wysoką i popularną. 
Podjęta analiza i interpretacja utworów najbardziej charakterystycznych dla obu 
przypadków pozwoli na usytuowanie twórczości Wysockiego w kontekście 
pogranicza.  

Pomocna w odpowiedzi na to pytanie będzie świadomość tego, iż Wysocki nie 
był jedynym śpiewającym poetą w tamtych czasach. Zjawisko pogranicza nie 
ograniczałoby się do jego twórczości. Obok niego tworzyli bowiem i prowadzili 
podobną działalność artystyczną tacy bardowie, jak Bułat Okudżawa czy Aleksandr 
Galicz. Doszli oni do głosu w latach 60., w okresie epigońskiego socrealizmu. Był to 
głos zupełnie nowy, jak pisze Aleksandr Galicz o zyskującej wówczas ogromną 
popularność poezji śpiewanej: 

„W Rosji lat sześćdziesiątych poezja śpiewana była odkryciem. Okazało się 
wówczas, że może ona zawrzeć w sobie ogromną ilość informacji o człowieku…”7. 

W ten sposób zaczęto tworzyć utwory nie podlegające przyjętemu oficjalnie 
kanonowi artystyczno-ideowemu. Utwory te nigdy nie zostały jednak w pełni 
zaakceptowana przez cenzurę i przez długi czas nie mogły wejść do oficjalnego 
obiegu i dyskursu kulturowego, mimo że były wykonywane i miały tysiące odbiorców.  

Wobec powyższego celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie  
o możliwość przedstawienia twórczości – nade wszystko lirycznej – Wysockiego jako 
pogranicza kulturowego. Trudno w tym miejscu odwołać się do inspiracji 
badawczych literatury przedmiotu, poświęconej Wysockiemu. Nie sformułowano  
w niej bowiem pytania o taką możliwość interpretacyjną. Nie tylko więc formułujemy 
takie pytanie, ale również spróbujemy dać na nie odpowiedź. Brzmi ono 
następująco: czy możliwe jest usytuowanie twórczości Wysockiego na pograniczu 
między kulturą oficjalną i nieoficjalną oraz pomiędzy kulturą wysoką (zwaną także 
elitarną)  
i popularną (określaną częściej w epoce tego barda jako kultura masowa). 

W niniejszej książce zostanie omówiona teoria pogranicza kulturowego  
i międzykulturowego oraz zjawisko transgresji kultur. Analiza wybranych utworów 
Wysockiego pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku tego barda mamy 
do czynienia z transgresją jednostronną – ukierunkowaną na socrealizm z jego 
późniejszymi odmianami. Przesłanką do tego jest fakt, iż świat przedstawiony  
w balladach Wysockiego poprzez współistnienie ze światem realnym – zanurzonym 
w socrealistycznej rzeczywistość kulturowej przenikał do współistniejącego z nim 
świata realnego. Jednakże sama twórczość poety – pieśniarza, zajmującego wobec 
nurtu oficjalnego duży dystans, nie przejmowała jego założeń ideowych  
i aksjologicznych. To upoważnia nas do sformułowania pytania o jednostronną 
transgresję twórczości Wysockiego ukierunkowaną na kulturę radziecką. 

W pracach poświęconych twórczości Wysockiego eksponowany jest aspekt 
historyczny oraz czysto kulturowy. Jej badacze zdają się nie doceniać widocznego 
w niej aspektu antropologiczno-aksjologicznego. Mówiąc o istniejących 
opracowaniach, należy wymienić spośród polskojęzycznych opracowań wydaną  
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w 1989 roku monografię stanowiącą zbiór tłumaczeń tekstów rosyjskich pod 
redakcją Zbigniewa Podgórca Wysocki. Życie i twórczość, wydaną nakładem 
Uniwersytetu w Białymstoku monografię pod redakcją Leonarda Dacewicza 
Społeczny i kulturowy aspekt twórczości Włodzimierza Wysockiego, pracę 
filologiczną z zakresu translatoryki Anny Bednarczyk Wysocki po polsku: 
Problematyka przekładu poezji śpiewanej czy zbeletryzowaną biografię poety 
autorstwa  Przemysława Słowińskiego i Iwony Wygody Nie uśmiecha się życie do 
wilków… Ballada o Włodzimierzu Wysockim. Na uwagę zasługują także rosyjskie 
opracowania twórczości Wysockiego, spośród których wymienić należy m.in.: Olgi 
Sziliny Творчество Владимира Высоцкого и традиции русской классической 
литературы, Władimira Żerdiewa Мой, твой, наш Владимир Высоцкий.  
О поэте, пророке, и человеку. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na próbę 
politycznego odczytania twórczości Wysockiego – napisaną przez Jakowa Kormana 
prace Владимир Высоцкий: ключ к подтексту czy też studium psychologiczne 
Witalego Batowa Владимир Высоцкий: художник и человек: опыт 
психогерменевтики, a także biografię autorstwa Władimira Nowikowa Высоцкий. 
Nie sposób także pominąć szeregu wspomnień o poecie-pieśniarzu, wśród których 
do najgłośniejszych należą wspomnienia ostatniej żony – Mariny Vlady – Владимир 
ипи Прерванный полет, przetłumaczone na język polski wspomnienia Dawida 
Karapetiana Włodzimierz Wysocki – między słowem a sławą i Ałły Demidowej Mój 
Wysocki, a także niezwykle interesujące dla polskiego czytelnika Wspominki  
o Włodzimierzu Wysockim autorstwa Daniela Olbrychskiego. 

Autor niniejszej książki poszukuje nie tylko odpowiedzi na sformułowane we 
Wstępie pytanie o miejsce  twórczości Wysockiego, ale formułuje dodatkowe: o jej 
rolę w kształtowaniu tych postaw rosyjskiego społeczeństwa, które były niezależne 
od wpływu ideologii komunistycznej. Postawy te pozwoliły przygotować 
społeczeństwo rosyjskie na bezkrwawy przewrót, który doprowadził do rozpadu 
Związku Radzieckiego i ostatecznej klęski komunizmu. 

Do poszukiwania drugiego wymienionego pogranicza twórczości Wysockiego – 
pomiędzy kulturą popularną i wysoką, upoważnia nas niezwykła popularność czy 
wręcz masowy odbiór jego twórczości w społeczeństwie radzieckim, a także 
potoczny, kolokwialny styl i język wielu jego utworów. Niewątpliwy wpływ na taki stan 
rzeczy miały także uniwersalizm i ponadczasowość tematów, których dotykał poeta 
– bard, a  także realistyczny obraz codziennej rzeczywistości radzieckiej, która była 
daleka od ideologicznej propagandy. 

W tym kontekście niezwykle istotne wydaje się określenie Wysockiego mianem  
– „Всенародный Володя”, którego użył w odniesieniu do niego inny poeta, Andriej 
Andriejewicz Wozniesienski (1933-2010)8. Określenie to pochodzi z wiersza 
Памяти Владимира Высоцкого zaczynającego się od słów: 

„Не называйте его бардом. Он был поэтом по природе. Меньшого потеряли 
брата – Всенародного Володю (…)”9. 

Cytowany wiersz podobnie, jak liczne nawiązania do życia i twórczości 
Wysockiego w epoce radzieckiej, a także w kulturze współczesnej, m.in. polskiej – 
potwierdzają z jednej strony wysoką popularność rosyjskiego barda, jaką cieszył się 

                                            
8

 
Z
o
b
także: Воспоминания Владимира Высоцкого, red. А. Сафонов, "Советская Россия", Москва 1989. 

9 А.А. Вознесенский, Памяти Владимира Высоцкого, strona internetowa: Стихи, посвященные 
В
л
а
д
и
м
и
р
у
 
В
ы
с
о
ц
к
о
м
у
h
t
t
p
w

 dostęp: 15.03.2015. 



za życia, z drugiej – są świadectwem uniwersalizmu zawartych w jego utworach 
wartości, aktualnych także obecnie. 

Metoda badawcza zastosowana w pracy ma charakter historyczno-kulturowy. 
Autor łączy ją z kryteriami komparatystyki oraz metodami antropologii kulturowej  
o ukierunkowaniu filozoficznym. W przypadku tych ostatnich kryteriów istotna 
bowiem jest odpowiedź na pytanie o świadomość i samoświadomość podmiotu 
twórczego i lirycznego, a także o charakter przedstawianych przez Wysockiego 
wartości. Twórczość poety zostanie przedstawiona w kontekście epoki – historii  
i obowiązującej ideologii w ZSRR.   

Metoda, w ramach której powstała niniejsza praca, wpisuje się w badania 
krakowskiej szkoły kulturoznawczej o profilu rosjoznawczym, zapoczątkowane przez 
Mariana Zdziechowskiego, kontynuowane m.in. przez Wacława Lednickiego, 
Wiktora Jakubowskiego, Ryszarda Łużnego10. Dorobek naukowy następców tych 
badaczy: Lucjana Suchanka, Andrzeja Dudka, Hanny Kowalskiej-Stus, Katarzyny 
Dudy, Lidii Liburskiej i Anny Raźny stał się ważną częścią wniosku o nadanie 
Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
uprawnień do doktoryzowania w zakresie kulturoznawstwa. Otrzymane przez ten 
Wydział uprawnienia potwierdzają, iż uprawiany przez nich nurt badań 
uwzględniających istotne dla kultury konteksty: historii, idei, filozofii, religii, metafizyki 
został oficjalnie uznany za nurt badań kulturoznawczych. Niniejsza rozprawa wpisuje 
się w ten nurt.  

W książce zostanie przedstawiona analiza i interpretacja wybranych utworów 
poetyckich barda. Jej celem nie jest bowiem monograficzne ujęcie całej twórczości 
Wysockiego, lecz tych jej elementów, które dadzą odpowiedź na postawione pytania. 
Dla autora niniejszej pracy istotne jest dodatkowe pytanie: o granice wolności 
badacza podejmującego zadanie wyjaśniania sensów ukrytych w dziele literackim. 
Z naszego punktu widzenia nie może on narzucać twórcy i jego odbiorcom sensów 
własnych. Może jedynie eksponować te, na które wskazuje autor badanego dzieła. 
Granice wolności badacza wyznacza w niniejszej pracy autonomia sensów i celów 
widzianych przez Wysockiego. Dlatego też ważne jest dla autora pytanie, czy  
można za postmodernistycznymi badaczami przyjąć, że każda interpretacja nie 
zawierająca błędów merytorycznych jest poprawna? 

Umberto Eco w swoich rozważaniach teoretycznych nad tym zagadnieniem 
zakłada, że wyjściowe dla dzieła są intencje autora, jednak po ukończeniu utworu, 
powstałe dzieło należy interpretować w oderwaniu od nich. Co więcej, jak zauważa 
Eco – znajomość intencji autora, może prowadzić do nadinterpretacji. Bowiem 
oprócz intencji autora istnieją intencje dzieła i w końcu, intencja czytelnika, który 
przyjmuje rolę interpretatora. Włoski pisarz, noblista i teoretyk twierdzi także, że są 
„lepsze” i „gorsze” interpretacje. Tutaj rodzi się kolejne pytanie: kto o tym decyduje? 
Okazuje się, że wpływ na ocenę interpretacji mają ogólnie uznawane wartości  
i przyjęte normy. Taka klasyfikacja interpretacji może wydać się kontrowersyjna  
w świetle promowanych obecnie postmodernistycznych idei głoszących 
równouprawnienie i wielość interpretacji. Pomimo wymienionych założeń Eco jest 
jednak zwolennikiem ograniczenia wolności interpretacyjnej. W dziele Interpretacja 
i nadinterpretacja11 włoski pisarz i teoretyk literatury podaje kryteria poprawności 

                                            
10 Zob. także: R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska, nakł. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1966. 
11 U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooks-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł.  

T. Bieroń, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008. 



odczytania tekstu, przyjmując tym samym, że nie każde odczytanie tekstu jest 
prawidłowe. 

Te poglądy Eco wzbudziły ożywioną dyskusję postmodernistów na początku lat 
90. ubiegłego stulecia. Warto tutaj wspomnieć o polemice Richarda Rorty’ego  
i Jonathana Cullera z włoskim filozofem. 

Mając na uwadze powyższe stanowiska odnośnie do poprawności odczytania 
tekstu i jego interpretacji, autor pracy nie odwołuje się do żadnego z kryteriów 
postmodernizmu uważając, że nie prowadzą one do istniejących sensów 
sygnowanych przez utwór literacki, a jedynie tworzą nad nim nowe, pochodzące od 
badacza.  

Pewne elementy warsztatu językowego pracy wymagają w tym miejscu 
wyjaśnienia.  Autor świadom jest tego, że w polskiej literaturze przedmiotu często 
zamiast dosłownie oddanego imienia Wysockiego – „Władimir” pojawia się 
spolszczony jego wariant – „Włodzimierz”. Zdecydował się jednak pozostać przy 
formie oddającej oryginalne brzmienie i ilekroć przywołuje imię rosyjskiego 
pieśniarza-poety, posługuje się tą formą, z wyjątkiem innej formy imienia użytego  
w cytatach. 

Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku tłumaczenia na język polski 
rosyjskiego terminu „sowiecki” jako „radziecki”, w momencie, gdy część badaczy 
korzysta z polskiej transliteracji rosyjskiego terminu, a część z jego dosłownego 
tłumaczenia. Zważywszy jednak na konotację i negatywne wartościowanie 
pierwszego z nich, autor posługiwać się będzie w pracy spolszczonym terminem 
„radziecki”. 

W polskich badaniach na temat pogranicza pojawia się termin 
„transgraniczności” mający ścisły związek z przekraczaniem granic. Tak ukuty  
w literaturze termin ma jednak konotacje postmodernistyczne. Niniejsza praca nie 
odwołuje się do kryteriów metody postmodernistycznej, dlatego jej autor 
zrezygnował z używania tegoż terminu na rzecz funkcjonującego od dawna terminu 
„pogranicze kulturowe”. Warto pamiętać, że polscy badacze zwykli używać 
zamiennie dla pojęcia pogranicza terminu „kresy”. Tak czyni między innymi 
Władysław Panas. Badacz ten tłumaczy fenomen styku kultury polskiej z kulturą 
kresów za pomocą trzech wypadkowych – różnorodności, spotkania  
i pograniczności: 

„Po pierwsze, chodzi o obecność różnorodnych i zarazem mnogich 
komponentów etnicznych, lingwistycznych, religijnych i kulturowych. Po drugie, ma 
miejsce spotkanie tak zróżnicowanych składników w jednej – wprawdzie mocno 
zautonomizowanej wewnętrznie – organizacji państwowej, we wspólnych ramach 
gigantycznej całości. (…) Po trzecie, w efekcie spotkania tych wszystkich 
różnorodnych składników – także tych przeciwstawnych i wrogich – formuje się sfera 
zjawisk pogranicznych”12. 

Jednakże takie przedstawienie zawęża pogranicze zaledwie do jego 
terytorialnego rozumienia i nie będzie miało zastosowania w badaniach pogranicza 
kulturowego w obrębie dwóch różnych kultur współistniejących, tj. bez dającej się 
wyznaczyć topograficznie granicy, w obrębie jednego terytorium. Dlatego też, 
bardziej będzie interesować autora niniejszej pracy pojęcie pogranicza w teorii 
kultury, o którym mówią socjolodzy kultury: Tadeusz Paleczny i Leszek Korporowicz. 

                                            
12 W. Panas, O ograniczeniu etnicznym w badaniach literackich, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. 

Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, 
Warszawa 1996, s. 606. 



Badacze ci przywiązują dużą wagę do komunikacji międzykulturowej, o której mówią 
w dwóch tomach prac. Są to: Komunikacja międzykulturowa: zbliżenia i impresje13  
z 1995 roku i tom wydany rok później Komunikacja międzykulturowa: zderzenia  
i spotkania. Antologia tekstów14. Warto w tym miejscu jeszcze odnotować, że pojęcie 
„pogranicza kulturowego” w kontekście filozoficznym objaśnia Elżbieta Feliksiak  
w książce Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu 
europejskiego pluralizmu (Tomasz Mann – Tadeusz Konwicki – Erica Pedretti)15. 

Tak szerokie użycie terminu pogranicza kulturowego upoważnia autora do 
interpretacji twórczości Władimira Wysockiego, osadzonej mocno w kontekście 
epoki i jej determinantów historycznych i ideowo-politycznych, jako pogranicza 
kulturowego. 

Książka ta stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej obronionej pod 
opieką naukową prof. dr hab. Anny Raźny, której to autor pragnie w tym miejscu 
serdecznie podziękować za nieocenioną pomoc i udzielone wsparcie merytoryczne.

 

                                            
13 Komunikacja międzykulturowa: zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Instytut 

Kultury, Warszawa 1995. 
14 Komunikacja międzykulturowa: zderzenia i spotkania. Antologia tekstów, red. A. Kapciak,  

L. Korporowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa 1996. 
15 E. Feliksiak, Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu europejskiego 

pluralizmu (Tomasz Mann – Tadeusz Konwicki – Erica Pedretti), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1990. 


