
 

SŁ O W O  W S T Ę P N E 

 
W NINIEJSZYM TOMIE ZAWARTO PRACE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH POLONI- 
stów, dedykowane Panu Profesorowi Romualdowi Cudakowi z okazji jego jubi-
leuszu 65-lecia. W dowód uznania dorobku Jubilata – jako wieloletniego wykła-
dowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz literaturoznawcy głęboko 
zainteresowanego badaniami recepcyjnymi, komparatystycznymi i glottodydak-
tycznymi – publikację poświęcono recepcji, obecności i wielorako pojmowanej 
migracji polskiej literatury i kultury na arenie światowej. Zagadnienia te wyzna-
czają tematykę nie tylko licznych rozpraw Pana Profesora, lecz także organizo-
wanych pod jego kierunkiem międzynarodowych konferencji naukowych, któ-
rych rezultaty ukazują się cyklicznie pod postacią kolejnych tomów z tytułowej 
serii „Literatura polska w świecie”. Do współtworzenia jubileuszowej monografii 
zostali więc zaproszeni aktywni uczestnicy minionych edycji konferencyjnych. 
Autorami wybranych szkiców są ponadto badacze współpracujący z dwoma jed-
nostkami naukowo-dydaktycznymi szczególnie bliskimi Jubilatowi: Szkołą Języ-
ka i Kultury Polskiej UŚ, której dyrektorem był w latach 1991–2006, oraz Kate-
drą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, którą kieruje obecnie. 

Prace ofiarowane Profesorowi Cudakowi zostały podzielone na dwie części. 
W pierwszej znalazły się artykuły ściśle powiązane z problemem recepcji i odbio-
ru polskiej literatury w świecie, ukazujące również proces jej adaptacji do funk-
cjonowania poza kulturą rodzimą. Osobny blok tekstów w tym segmencie tworzą 
szkice dotyczące przekładów twórczości Czesława Miłosza, rozpatrywanych 
zarówno pod kątem obecności na obcych rynkach wydawniczych, jak i kwestii 
czysto translatorskich. Druga część tomu jubileuszowego zawiera z kolei rozpra-
wy oscylujące wokół kategorii mecenatów i migracji. Pojęcie mecenatu odsyła do 
rozpraw analizujących rozwój wybranych polonistyk zagranicznych jako central-
nych ośrodków szerzących wiedzę polonistyczną poza granicami Polski, a także 
do portretów konkretnych reprezentantów i propagatorów polskiej kultury. Termin 
migracji przywoływany jest natomiast zarówno w wymiarze dosłownym – w szki-
cach omawiających rolę edukacji międzykulturowej i glottodydaktyki w dobie 
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napięć towarzyszących wzmożonym ruchom migracyjnym – jak i w ujęciu meta-
forycznym, dostrzegalnym w analizach wzajemnych wpływów i zapożyczeń 
zachodzących między literaturą polską i obcą. 

W jednym ze swych artykułów Profesor Cudak określił recepcję literatury mia-
nem wyzwania rzuconego polonistyce literackiej, eksponując potrzebę podejmo-
wania i kontynuowania praktycznych badań z tego zakresu1. Niniejszy zbiór 
rozpraw jest cząstkową odpowiedzią na postulat Jubilata, a w założeniu – również 
impulsem do dalszego zgłębiania problematyki recepcyjnej w kręgu krajowych 
i zagranicznych badaczy. 
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