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

LITERATURA NIE ISTNIEJE INACZEJ JAK W RÓD CZYTELNIKÓW. DLATEGO TE  ZA JEDEN Z NAJ-
istotniejszych obszarów bada  nad literatur  nale a oby uzna  jej recepcj . Fenomen recep-
cji zwyk o si  postrzega  jako to wszystko, co przydarza si  literaturze od momentu jej
zaistnienia w ród publiczno ci literackiej. Zatem w takiej „globalizuj cej” wersji stanowi
ona konglomerat ró norodnych zjawisk i sytuacji. Do recepcji zalicza si  fakty z obszaru
komunikacji i metakomunikacji literackiej, polem obserwacji czyni si  rynek wydawniczy,
ksi garsko-biblioteczny, wszelkie mo liwe reakcje pozalekturowe, cyrkulacje literatury
zwi zane z mo liwo ciami jej funkcjonowania poza obiegiem stricte czytelniczym (lite-
ratura w mass mediach, adaptacje kinowe itp.), ró norodne sposoby przyj cia przez pu-
bliczno , jak równie  interpretacje. Zjawiska widoczne z perspektywy dystrybutywnego
uj cia publiczno ci s czone z faktami, które nabieraj  wagi, kiedy publiczno  traktu-
jemy jako kolektywny (integratywny) podmiot dzia a 1. Obserwacji podlega obieg czytel-
niczy, „dobrowolny”, literatury i obieg zinstytucjonalizowany, „przymusu”, przedmiotem
opisu s  zjawiska z zakresu obiegu czytelniczego i obiegu znawców2. Nowe projekty
semantycznego wype nienia poj cia recepcji i wykre lenia jego zakresu przedmiotowego
zwracaj  uwag  na fakt, i  literatura jest form  dzia ania3 i e rezonans czytelniczy wykra-
cza przecie  daleko poza przestrze ci le literack , obejmuj c równie  to, co z literatur
robi  i do czego jej u ywaj  przedstawiciele innych dyscyplin4.

Oczywi cie, opis recepcji jako konkretnego zdarzenia historycznego przy takim jej ro-
zumieniu wymaga aparatury w istocie niemo liwej do zaprojektowania. Zwracano na to
uwag  w rozprawach sumuj cych dokonania bada  nad recepcj 5. Dlatego te  w empi-

1 Propozycj  dystrybutywnego i integratywnego uj cia publiczno ci sformu owa  Janusz Lalewicz
w pracy: Poj cie publiczno ci i problem wi zi spo ecznej, w: Publiczno  literacka, red. S. ó kiew-
ski, M. Hopfinger, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1982.

2 O obiegu czytelniczym i obiegu znawców zob.: J. S awi ski, O dzisiejszych normach czytania
znawców, „Teksty” 1974, nr 6.

3 A. Skrendo, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele bada . Komentarz do tytu u i postscrip-
tum, w: Sporne i bezsporne problemy wspó czesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warsza-
wa, Wyd. IBL, 2002.

4 J. Madejski, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele bada , w: Sporne i bezsporne problemy
wspó czesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa, Wyd. IBL, 2002.

5 Zob. H. Markiewicz, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich, w: tego : Wymiary dzie a lite-
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rycznych badaniach nad recepcj  danej literatury z pokor  przysta  musimy na niepe ne,
wycinkowe badania zjawisk i uk adanie mozaikowej w swej naturze panoramy wydarze
oraz zgodzi  si  na zaw enie poj cia recepcji i na ograniczenia w wykre laniu przed-
miotu opisu w zgodzie z przyj tym sposobem jej rozumienia. Nie trzeba pewnie przypo-
mina , e sytuacja jeszcze bardziej si  komplikuje, kiedy przedmiotem bada  uczynimy
literatur  tworzon  tu i teraz i – w istocie – przekaz wielotekstowy, albowiem w zakres
bada  wchodzi wówczas zagadnienie wyboru: co z „literatury” (i dlaczego, na jak d ugo
itp.) jest faktycznie przedmiotem recepcji.

Wydaje si , e pozostawanie w kr gu „regionalnej”, krajowej recepcji literatury jest
faktycznie zubo onym pisaniem jej historii. Z ontycznego punktu widzenia nie ma literatu-
ry krajowej, czy narodowej – ka da jest, przynajmniej in potentia, uniwersalna i wiatowa.
Uniwersalno  lub narodowo  s  zatem tylko, wyostrzaj c sytuacj , w a ciwo ci  okre lonej
literatury, cz sto przecie  przemijaj c . W a ciwo  ta ma znaczenie w powstawaniu wiato-
wego rezonansu, aczkolwiek wp yw na to maj  tak e czynniki istniej ce po stronie odbiorcy.
Dokumentuj c w ten sposób tez  o konieczno ci komplementarnego ujmowania recepcji,
w której opisowi obecno ci w kraju towarzyszy opis obecno ci w wiecie, wskazujemy
jednocze nie na aspekty badawcze nieobecne w recepcji krajowej, a istotne w przypadku
bada  nad funkcjonowaniem literatury poza granicami. Obok polityki i strategii wydawni-
czej zagranicznych instytucji mo na dorzuci , bez ambicji systematyzacji, problemy takie,
jak: strategie translatorskie, zwi zki i korespondencje literatur, strategie wyboru i adapta-
cji, problemy zwi zane z nauczaniem literatury polskiej jako obcej, interpretacje innokul-
turowe literatury.

Materia y pomieszczone w niniejszym tomie to pok osie konferencji organizowanej
przez dwie instytucje Uniwersytetu l skiego w Katowicach: Pracowni  Bada  nad J zy-
kiem Polskim i Literatur  Polsk  na wiecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz
Szko  J zyka i Kultury Polskiej. Konferencja odby a si  w dn. 8–10 czerwca 2009 roku
w Cieszynie. By a to ju  trzecia mi dzynarodowa konferencja po wi cona recepcji litera-
tury polskiej za granic . Pierwsza, zorganizowana w 2005 r., podj a temat zagadnie
recepcji i odbioru literatury polskiej w wiecie6. Ogólna tematyka spotkania by a moty-
wowana równie  ch ci  orientacji, czy proponowana problematyka le y w obszarze zainte-
resowa  zagranicznych i polskich polonistów oraz slawistów. W 2007 r. centralnym proble-
mem by y lektury (interpretacje) literatury polskiej czynione przez zagranicznych znawców,
jednak e ze wzgl du na wag  bada  dyskutowano równie  nad innymi zagadnieniami two-
rz cymi zjawisko recepcji7. Organizatorzy przyj li bowiem, e w ramach ogólnego zagad-
nienia recepcji literatury polskiej poza granicami kraju, które sprawia, e konferencje maj
charakter wielozakresowy, proponowany b dzie tak e temat przewodni ka dego spotkania.

Tematem tegorocznej konferencji sta  si  problem obecno ci rozumianej jako: obecno
literatury polskiej w literaturach innych kr gów kulturowych (korespondencje, zwi zki,

rackiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984; J. Chmielewska, Ukryte za o enia i aporie recep-
cji, „Pami tnik Literacki” 2001, z. 4.

6 Literatura polska w wiecie, t. 1, Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice, Wyd.
Gnome, 2006.

7 Literatura polska w wiecie, t. 2, Lektury znawców, red. R. Cudak, Katowice, Wyd. Gnome, 2008.
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wp ywy), obecno  literatury polskiej w lekturach znawców (sposoby interpretacji tekstów
literackich oraz sposoby obecno ci literatury polskiej w pracach polonistów zagranicz-
nych), obecno  literatury polskiej w zagranicznych obiegach zinstytucjonalizowanych
(historie literatury polskiej pisane przez polonistów zagranicznych i tworzone dla odbior-
ców zagranicznych; literatura polska w podr cznikach i programach w szko ach rednich
i uniwersytetach), zagadnienia translatorskie oraz adaptacje literatury polskiej. Zapropo-
nowano dyskusj  na temat form i sposobów obecno ci literatury polskiej w wiecie
w wy ej wymienionych kr gach.

W czasie konferencji, w obradach plenarnych i w sekcjach, wyg oszono ponad 40 refe-
ratów i komunikatów. Wi kszo  z nich znalaz a si  w niniejszym tomie. Zosta y zgrupo-
wane w ksi ce w ramach kilku dzia ów.

W dziale pierwszym (Lektury znawców) znajduj  si  autorskie interpretacje zagadnie
z obszaru literatury polskiej. Estera Czoj podejmuje problem mo liwo ci „dalekowschod-
niej” lektury wierszy Szymborskiej. Lektura tekstu Margrety Grigorevej jest interesuj ca
ze wzgl du na perspektyw  „mapy” w czytaniu Biegunów Olgi Tokarczuk. Rosyjska
badaczka Wiktoria Tichomirowa opisuje zró nicowanie stereotypu portretowania Niem-
ców w literaturze polskiej.

W dziale drugim (Korespondencje. Recepcja jako „twórcza zdrada”) zosta y pomiesz-
czone teksty komparatystyczne, mówi ce o korespondencjach literatur i ladach literatury
polskiej w obcych tekstach literackich, a tak e te, które pokazuj  istotne mechanizmy
przekodowa  dokonywanych z ró nych powodów w przek adzie literatury polskiej na inne
j zyki. O swoistej asymilacji tematyki ydowskiej obecnej w twórczo ci polskiej na gruncie
niderlandzkich przek adów pisze Kris Van Heuckelom. Kalina Bahneva wyja nia przyczyny
zamiany kodu ekspresjonistycznego na symboliczny w bu garskich t umaczeniach Hymnów
Kasprowicza. Badaj ca zwi zki i paralele literatury polskiej i otweskiej Krystyna Bar-
kowska proponuje komparatystyczn  refleksj  nad powie ci  Up tsa i Ch opami Reymon-
ta. Dorota ygad o-Czopnik bada lady literatury polskiej w twórczo ci Topola.

Dwa nast pne dzia y zawieraj  rozprawy b d ce syntetycznymi omówieniami recepcji
literatury polskiej w poszczególnych krajach (prace Maryli Laurent, Józefa Zarka, Józefy
Królczyk-Bremer, Yi Lijun w dziale Recepcja literatury polskiej) i po wi cone wspó cze-
snej recepcji najcz ciej najnowszej literatury polskiej (artyku y Wiktora Choriewa, Izabeli
Mroczek oraz Filipa Koziny i urdicy ili  Škeljo w dziale Obecno ci ostatnich lat).
Pot nemu adunkowi informacyjnemu tych tekstów, mówi cych przecie  cz sto o recep-
cjach „egzotycznych”, towarzyszy równie  ró norodne rozumienie recepcji i wskazywanie
ró nych form obecno ci. Mowa tu i o studiach nad literatur  polsk , i o przek adach. Znaj-
dziemy tak e solidne socjologicznoliterackie studium po wi cone literaturze polskiej
w Chorwacji.

Nast pne trzy dzia y (Gombrowicz obecny?, Herbert w krajach o ciennych, Obecno ci
twórców, twórczo ci i dzie ) to wyst pienia po wi cone recepcji poszczególnych pisarzy,
jak równie  dramatowi (Lucyna Spyrka) i adaptacjom Wesela (Agata Firlej). O recepcji
Herberta pisz : Marie Sobotková, Krzysztof Krasuski i O esia Nachlik. Tom proponuje
równie  lektur  trzech zró nicowanych aspektowo tekstów na temat pisarstwa autora
Pornografii. S  to wyst pienia Wojciecha Soli skiego (obecno  w Czechach), Cristiny
Godun (Gombrowicz w oczach Rumunów) oraz refleksja z zakresu komunikacji mi dzy-
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kulturowej Ewy S awkowej zwi zana z t umaczeniem lubu na j zyk arabski. O „lokal-
nych” recepcjach Le miana, Szymborskiej, Bia oszewskiego i Zagajewskiego, koncentru-
j c si  cz sto na problemach przek adowych, mówi  wyst pienia Marty Ka mierczak,
Ja miny Pucha y, Adriany Kovachevej, Jacka Hnidiuka.

Przedostatni dzia  (Literatura polska w obiegu zinstytucjonalizowanym) zawiera teksty
dotycz ce: problemu pisania syntezy historycznoliterackiej dla cudzoziemców (Pavol
Winczer), uprawiania polonistyki uniwersyteckiej i metodologicznego uatrakcyjniania
programu (Elwira Grossman) oraz bada  nad literatur  polsk  i nauczania jej na polonisty-
kach (Cheong Byung Kwon, Lidia Tanuszewska).

Ostatni dzia  (Ró ne rodzaje obecno ci) jest wa ny, albowiem wskazuje, i  taki temat
jak „obecno ci”, prowokuje do innego, fascynuj cego w swej odmienno ci od dotychcza-
sowych, ogl du literatury polskiej pisanej poza granicami kraju (drugi niejako aspekt
„literatury polskiej w wiecie”). To teksty Anny M. Packalén Parkman i Marka Bernackie-
go. Jest wa ny tak e dlatego, e wskazuje na istotn  rol  w badaniu obecno ci literatury
tego, co poza tekstami: zwi zków towarzyskich pisarzy, kszta towania si rodowiska
t umaczy i ich preferencji, a tak e pozabadawczej refleksji nad odbiorem. Wag  tych
zagadnie  ujawniaj  wyst pienia Andrei de Carlo, Micha a J. Mikosia, Li Yinan.

W konferencji uczestniczyli do wiadczeni badacze od kilkunastu lat zajmuj cy si  lite-
ratur  polsk  (i jej recepcj ) i badacze m odzi, podejmuj cy dopiero dzia alno  naukow .
Mo na mówi  pewnie o gronie sta ych uczestników konferencji. Wyst pienia mia y ró ny
charakter gatunkowy – od rozpraw po przyczynki i naukowe impresje. Ka de z nich wno-
si o jednak wk ad do wiedzy, jak  zyskali my na temat obecno ci literatury polskiej
w wiecie z poprzednich spotka , kontynuuj c tematy i zagadnienia, proponuj c opisy
nowych obszarów, uzupe niaj c t  wiedz  i poszerzaj c j  o kolejne w tki. Mam nadziej ,
e tom materia ów konferencyjnych b dzie równie  istotnym wk adem do bada  nad

recepcj  naszej literatury prowadzonych od lat przez polskich i zagranicznych badaczy.
Romuald Cudak


