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NA ZAWARTO  NINIEJSZEGO TOMU SK ADAJ  SI  TEKSTY B D CE WI KSZO CI  REFE-
ratów, jakie zosta y wyg oszone na mi dzynarodowej konferencji po wi conej obecno ci
literatury polskiej w wiecie. Konferencja, zatytu owana podobnie jak tom: Literatura
polska w wiecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, odby a si  w dniach 16—18 maja 2005
roku. Zosta a zorganizowana w Uniwersytecie l skim w Katowicach przez Szko  J zyka
i Kultury Polskiej oraz Mi dzyinstytutow  Pracowni  Bada  nad J zykiem Polskim i Literatur
Polsk  na wiecie. Asumptem do zorganizowania konferencji by a pi tnasta rocznica
istnienia Szko y oraz inauguracja dzia alno ci Pracowni, jednak e szczególnie istotnym
elementem by  oczywi cie zakres bada  podejmowanych przez obie instytucje, skoncen-
trowany w a nie na badaniu recepcji literatury polskiej w wiecie. Wa nym powodem by a
równie  próba zorientowania si , na ile niniejsza problematyka jest ywa w innych polskich
i zagranicznych o rodkach polonistycznych. Mia o to wp yw na wyznaczenie merytorycz-
nego zakresu mi dzynarodowego spotkania. W zaproszeniu na konferencj  organizatorzy
pisali, i  pragn , aby obrady koncentrowa y si  wokó  trzech podstawowych zagadnie :
recepcji, odbioru i wiadectw odbioru. Mieli jednak wiadomo , e opis takiego zjawiska,
jakim jest recepcja za granic , wymaga tak e pog bionej refleksji teoretycznej i zapewne
uwzgl dnienia innych ni  w przypadku recepcji „krajowej” perspektyw opisu. Z recepcj
wi za a si  próba sporz dzenia „map obecno ci i nieobecno ci” polskiej literatury w obie-
gach zagranicznych oraz — tam, gdzie jej obecno  jest znacz ca — wskazania stopnia
„zag szczenia” tej obecno ci. Proponowano równie  próby opisu cyrkulacji dzie : obiegi,
w których literatura polska funkcjonuje, sposób jej istnienia, charakterystyka obecno ci ze
wzgl du na sposoby dost pno ci (orygina , przek ad, adaptacje teatralne i filmowe). Zda-
niem organizatorów istotnym zagadnieniem by  ponadto opis obecno ci literatury polskiej
w kr gach czytelniczych (tak e obieg „polonijny”) oraz w obiegu znawców (krytyka,
badacze, studenci zagranicznych slawistyk i polonistyk), a tak e konfrontacja z recepcj
innych literatur. Wskazywano równie , e przedmiotem rozwa a  mo e by  zagadnienie,
co funkcjonuje jako literatura polska, jakie dzie a stanowi  jej „reprezentacj ”, jaki jest
udzia  w tej reprezentacji dzie  historycznych i literatury wspó czesnej oraz w jakiej relacji
„ rodowiskowe” kanony pozostaj  do kanonów istniej cych w ród publiczno ci krajowej.
W przypadku odbioru zwracano uwag , e rzecz  godn  refleksji naukowej s  zagadnienia
sposobów rozumienia i interpretacji recypowanej literatury, charakterystyki zagranicznych
lektur wobec odczyta  krajowych oraz z perspektywy swoistych strategii odbiorczych
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istotnych w przestrzeni lektury zagranicznego odbiorcy. „Jest to — pisano w zaproszeniu
— analiza odbioru w kr gach znawców (krytyków i badaczy literatury), ale wa nym ele-
mentem — jako wiadectwo odbioru — staje si  przek ad, a tak e zjawisko »przek adal-
no ci« literatury polskiej. Badania tego zakresu odbioru winny zapewne zmierza  do
dokumentacji sposobów czytania literatury polskiej przez znawców, ich historycznej
zmienno ci i kulturowego zró nicowania, wskazania wk adu prac zagranicznych poloni-
stów do bada  nad literatur  polsk , ale organizatorzy konferencji ch tnie b d  widzie
referaty po wi cone konkretnym tekstom, zjawiskom, epokom, w których demonstrowane
b d  »przyk adowe« sposoby czytania literatury polskiej, zw aszcza te odbiegaj ce od
stereotypów widocznych w krajowej polonistyce i pokazuj ce nie tyle »ksenofobiczny«
wymiar literatury polskiej, ile jej uniwersalno  i otwarto  na ró norodne kulturowo
odczytania”.

Konferencja trwa a 3 dni; wyg oszono na niej 35 referatów w czasie obrad plenarnych
i w czterech sekcjach: recepcja literatury polskiej, recepcja twórców i dzie , komparatysty-
ka i t umaczenia, recepcja i nauczanie literatury w ród cudzoziemców. Wyg oszone na niej
referaty mia y ró ny ci ar gatunkowy: od rozpraw po przyczynki i refleksje, podobnie jak
wachlarz poruszanych problemów, ró norodno  uj , zró nicowanie metodologiczne. By
to rodzaj wyrywkowej odpowiedzi na szeroki zakres tematyczny zaproponowany w zapro-
szeniu na konferencj . Ma to równie  swoje odbicie w tekstach zgromadzonych w niniejszej
ksi dze. Czytelnik, si gaj cy po ni , odnajdzie tu kilkunastostronicowe rozprawy i krótkie
przyczynki, uj cia krytyczne, a nawet teksty o charakterze refleksyjnym. Du y jest tak e
rozrzut problematyki.

Z pe n wiadomo ci  postanowili my zachowa  niniejszy uk ad. Z dwu powodów.
Pierwszy to fakt, e swoisty charakter ksi gi, który mo na by okre li  mianem silva re-
rum, oddaje w pewien sposób sytuacj  w badaniach nad recepcj  oraz sytuacj  w teorii
odbioru i recepcji. Po drugie, umo liwiaj c ogl d pewnych obszarów recepcji literatury
polskiej za granic , a niekiedy wskazuj c obszary do badawczego zagospodarowania i inspi-
ruj c (prowokuj c) podj cie okre lonych tematów, tom niniejszy pokazuje, jak wa na jest
to problematyka, jak konieczne jest komplementarne uj cie recepcji literatury i jak istotne
jest uporz dkowanie bada  i j zyka opisu. W czasie dyskusji nad referatami wypowiadaj -
cy si  nie raz, nie dwa podnosili konieczno  kontynuowania podj tej problematyki, cen-
tralizacji bada  i prezentowania osi ganych ju  efektów cho by przez regularn  organiza-
cj  tego typu konferencji. Mo na wi c s dzi , e i niniejszy tom b dzie mia  swoje konty-
nuacje w ksi gach nast pnych, które by  mo e stan  si  szczegó owymi opracowaniami
konkretnych zagadnie , tutaj pojawiaj cych si  jedynie jako pretekst.
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