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Wstęp
Teksty zebr[ne w tym tomie odnosz\ się do z[g[dnień polskiej liter[tury
poz[ kr[jem, któr[ n[ et[p[ch swojego istnieni[ n[zyw[n[ był[ liter[tur\ n[
wychodźstwie, emigr[cyjn\, liter[tur\ drugiej emigr[cji wraz z jej kolejnymi
f[l[mi przypływów i odpływów, [ż po n[jb[rdziej współczesn\, n[zyw[n\ n[jczęściej migr[cyjn\.
Liter[tur[ t[ wywoł[n[ zost[ł[ rozstrzygnięci[mi politycznymi, później
możliwości[mi, [le i wymuszeni[mi wyjeżdż[ni[ z kr[ju, [ż po cz[s swobodnego przemieszcz[ni[ się po świecie. Przez kilk[ dek[d był[ też ściśle zwi\z[n[
z prób[mi przenoszeni[ życi[ społecznego i kultur[lnego t[m, gdzie twórc[
wybier[ł j[ko język swej wypowiedzi [rtystycznej język polski, gdzie w cor[z
większym z[kresie dochodziło do powiększ[ni[ obsz[rów wz[jemnej współpr[cy osób i instytucji z kr[ju i z emigr[cji, cor[z głębszego przekon[ni[ o jedności liter[tury polskiej bez względu n[ miejsce jej powst[w[ni[.
Te studi[, szkice i mniejsze formy nie st[nowi\ systemowego choćby z[rysu wspomni[nych przemi[n, [ tym b[rdziej kompletnego ukł[du zj[wisk[. To
ledwie punktowe świ[dectw[ indywidu[lnych z[interesow[ń [utor[. Pis[ne
w różnym cz[sie, nier[z w zn[cznej od siebie odległości, zdr[dz[j\, [ jeszcze
b[rdziej dokumentuj\, zmieni[j\ce się st[ny świ[domości w opisie twórczości
wybr[nych pis[rzy, poetów czy zj[wisk i z[g[dnień, przez co – miejmy n[dzieję
– odd[j\ przyn[jmniej n[strój, poświ[dcz[j\ istnienie z[l\żków kszt[łtu dokonuj\cych się przemi[n, wchodzenie do czytelniczego obiegu – bardziej w kraju
niż n[ emigr[cji – przew[rtościow[ń, liter[ckich str[tegii i egzystencj[lnych
doświ[dczeń skoncentrow[nych wokół problemów funkcjonow[ni[ w obcym
kraju i wyboru polszczyzny j[ko język[ wypowiedzi artystycznej.
Wszystkie teksty były wcześniej publikow[ne. Ter[z jedn[k n[ potrzeby
tego zbioru zost[ły ponownie przejrz[ne, niekiedy poszerzone, n[ nowo zred[gow[ne i gdzie to tylko było możliwe, uzupełnione o now\ liter[turę
przedmiotu.
W perspektywie pol[ opisu wyzn[czonego chronologi\ pierwszego i ostatniego zamieszczonego tu tekstu n[leży przede wszystkim odnotow[ć dość
trw[łe z[interesow[nie tem[tyk\ emigr[cyjn\, choć o zmiennej intensywności,
[ przede wszystkim zn[cz\cy przyrost wnikliwych studiów, ujęć monogr[ficz-
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nych i edycji lub reedycji tekstów. Widoczne wyr[źnie pulsow[nie w tym zakresie pozw[l[ dostrzec t[kże w tekst[ch śl[dy d[wniejszych rozpozn[ń, ocen,
st[nów b[d[ń i ich przemi[n, z[uw[żyć ich br[ki, niekiedy n[dreprezent[tywność pewnych źródeł i post[ci. Ale wł[śnie t[ki zd[je się, obserwow[ny z indywidu[lnych punktów widzeni[ b[d[cz[, kszt[łt zj[wisk[ określ[nego j[ko
polsk[ twórczość liter[ck[ poz[ kr[jem, [ może jeszcze b[rdziej j[ko rodz[j
historycznoliter[ckich ćwiczeń, n[mi[stk[ odp[miętyw[ni[ tego, co polityk[,
czas i odległość próbow[ły nieodwr[c[lnie – n[ szczęście nieskutecznie – zatrzeć.
J.W.

8

