
S O W O  O D  R E D A K T O R A

MATERIA Y POMIESZCZONE W NINIEJSZYM TOMIE TO POK OSIE KONFERENCJI
organizowanej przez dwie placówki Uniwersytetu l skiego w Katowicach: Mi -
dzyinstytutow  Pracowni  Bada  nad J zykiem Polskim i Literatur  Polsk  na

wiecie oraz Szko  J zyka i Kultury Polskiej. Konferencja odby a si  w maju
2007 roku w Katowicach. By a to ju  druga mi dzynarodowa konferencja po-
wi cona recepcji literatury polskiej w wiecie organizowana przez U . W ra-

mach ogólnego zagadnienia recepcji literatury polskiej poza granicami kraju,
które sprawia, e konferencje maj  charakter wielozakresowy, organizatorzy
proponuj  tak e temat g ówny. W przypadku niniejszej konferencji by y to „lek-
tury znawców”. Wykorzystano tu nie tylko poj cie zaproponowane przez Janusza
S awi skiego, ale tak e sugerowany przez tego uczonego sposób uj cia recepcji1.

Jak wiadomo bowiem, zjawisko recepcji mo na uchwyci  w trzech perspekty-
wach. Pierwsza, nazwijmy j  „statystyczn ”, to ta, kiedy obiektem zainteresowa-
nia czynimy sposób i zakres cyrkulacji okre lonego tekstu. Przestrzeni  obserwa-
cji jest wówczas rynek czytelniczy i wydawniczy, jest to niejako sytuacja tekstu
w ród publiczno ci literackiej uj tej jako zró nicowany i specyficznie ustratyfi-
kowany obszar czytelników, a lektura staje si  istotnym faktem recepcji jako
forma aktywno ci czytelników. Perspektyw  drug  wyznacza rozumienie recepcji
jako pewnego typu wp yw na czytelników, literatur  i kultur , w której dany tekst
cyrkuluje. Sposoby, zakres i trwa o  tak rozumianego oddzia ywania stanowi
w tym przypadku przedmiot badawczej obserwacji. I wreszcie perspektywa trze-
cia – czyli ta, kiedy proces komunikacji pomi dzy twórc  i czytelnikiem rozu-
miemy jako proces zapo redniczony, a wi c taki, w którym pomi dzy g ównymi
aktorami tego aktu postrzegamy aktywn  rol  osób oddzia uj cych zarówno na
pisanie, jak i lektur . S  to w a nie „znawcy”: krytycy, uczeni, t umacze, liderzy
rodowisk – ci, których rol  i zadaniem jest formu owanie opinii na temat tekstu,

a tak e (a mo e przede wszystkim) interpretacja tekstu. Istotna w tym przypadku
jest nie tyle „kulturowo-spo eczna” stratyfikacja publiczno ci literackiej, ile

1 Zob. J. S awi ski, O dzisiejszych normach czytania znawców, „Teksty” 1974, nr 6.
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„funkcjonalna”, wyodr bniaj ca obieg, który mo na by oby nazwa  „obiegiem
profesjonalnym”.

Intencj  organizatorów konferencji by  ogl d recepcji literatury polskiej doko-
nywanej w kr gu zagranicznych znawców: historyków literatury polskiej, kryty-
ków literackich, t umaczy. Recepcja by a rozumiana w tym przypadku jako lektu-
ra tekstu, jego odczytanie, interpretacja, rozumienie, aczkolwiek pod poj ciem
tekstu organizatorzy chcieli rozumie  nie tylko dzie o literackie, ale tak e twór-
czo  pisarza, czy jeszcze szerzej – literatur  polsk . Preferowane by y odczytania
dzie  kanonicznych i twórczo ci pisarzy klasycznych, ale mile widziane by y referaty
mówi ce o tym, jak odczytywana jest literatura polska, jak równie  o relacjach po-
mi dzy lekturami krajowymi i zagranicznymi. W ten sposób konferencja mia a
by  prób  wskazania mo liwo ci wk adu prac zagranicznych polonistów do ba-
da  nad literatur  polsk .

Chodzi o przede wszystkim o „autoprezentacje”, o przedstawienie przez bada-
czy w asnych odczyta  literatury polskiej (zw aszcza konkretnych dzie ), przede
wszystkim takich, które s  interpretacjami odmiennymi od krajowych i odbiegaj cy-
mi od stereotypów utrwalonych w krajowej polonistyce. Niezmiernie wa ne by y
tak e uj cia monograficzne dorobku znanych zagranicznych polonistów. W przypad-
ku t umaczy rzecz  interesuj c  sta y si  motywy wyboru t umaczonych tekstów,
przyj te strategie translacyjne i sposób rozumienia t umaczonych dzie .

Uczestnicy uczynili przedmiotem swoich wyst pie  przede wszystkim temat
zasadniczy konferencji, jakkolwiek pojawi y si  równie  wyst pienia ogólniej
rozumiej ce zagadnienie recepcji. „Lektury znawców” spotka y si  z du ym
zainteresowaniem zagranicznych polonistów, referaty i dyskusja wnios y wiele
interesuj cych przemy le  dotycz cych tego problemu i stanowi  znacz cy reko-
nesans w tym zakresie. Wydaje si , e w nast pnych konferencjach warto ponowi
ten w tek bada  nad recepcj , tym bardziej e deklaracji uczestnictwa w takich
badaniach by o wi cej ni  wyst pie . Cieszy równie  fakt, e wy ania si  grupa
zagranicznych i polskich badaczy ywo zainteresowanych zagadnieniami recepcji
literatury polskiej poza granicami kraju, zjawiskiem nies ychanie wa nym jako
komplementarny wobec krajowej obszar recepcji, demonstruj cy przecie  nie
tylko istotne problemy uniwersalno ci i ksenofobii naszej literatury.

Tom zosta  podzielony na trzy cz ci. Cz  pierwsza Lektury znawców zawie-
ra rozprawy zagranicznych badaczy literatury polskiej. S  w ród nich lektury
zmagaj ce si  z kanonicznymi rozumieniami tej literatury, stanowi  one swoiste
od-czytania za-czytanych dzie . S  równie  takie, które po prostu prezentuj
„nowe optyki” w czytaniu dzie  polskich. Cz  druga Recepcja literatury pol-
skiej w ród znawców. Polonistyki i poloni ci zawiera przede wszystkim rozprawy
prezentuj ce sposoby recepcji literatury polskiej w ród zagranicznych znawców;
s  tu nie tylko prezentacje sposobów rozumienia konkretnych tekstów, ale tak e
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opisy recepcji literatury jako wyboru i preferencji dokonywanych w kr gu „pro-
fesjonalistów”. W tym dziale zosta y równie  pomieszczone sylwetki znanych
polonistów zagranicznych i rekonstrukcje ich lektur literatury polskiej. W trzeciej
cz ci T umacze i t umaczenia pomieszczono wyst pienia, których tematem sta y
si  problemy recepcji zwi zane z przek adem, uchwycone w ró nych perspekty-
wach – od opisu strategii translatorskich przyj tej ze wzgl du na sposób rozu-
mienia t umaczonej literatury przez szkice o tarapatach literacko-j zykowych
zwi zanych z konkretn  lektur  dzie a po rozprawy o lekturowych determinacjach
w t umaczeniach w historii przyswajania literatury polskiej poza granicami kraju.

Postanowili my opublikowa  zarówno te wyst pienia, które mia y charakter
referatów, jak i te, które zosta y wyg oszone jako komunikaty.

Romuald Cudak


