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Intertekstualno�æ w literaturze quebeckiej

S t r e s z c z e n i e

Drugi numer �Romanica Silesiana� po�wiêcony jest, najogólniej rzecz bior¹c,
problemom intertekstualno�ci w literaturze quebeckiej. Zawiera 22 artyku³y
omawiaj¹ce to zjawisko, dla którego przyjêli�my zbiorcz¹ nazwê réécriture, cho-
cia¿ w tekstach zbioru pojawiaj¹ siê równie¿ terminy intertekstualno�ci i trans-
tekstualno�ci w zale¿no�ci od specyfiki omawianych tekstów literackich i stosow-
nej do niego terminologii wed³ug wielorakiego nazewnictwa obowi¹zuj¹cego w li-
teraturoznawstwie francuskiego obszaru jêzykowego.

Studia skupione s¹ wokó³ czterech osi tematycznych. Pierwsza z nich to kry-
tyczne, czasem parodystyczne, odniesienia do narodowej tradycji literackiej. Druga
obejmuje rozwa¿ania po�wiêcone wielkim mitom wyrastaj¹cym z tradycji judeo-
chrze�cijañskiej i antycznej, do których wypada dodaæ niektóre mity kultury
wspó³czesnej, co jest szczególnie widoczne w literaturze quebeckiej czê�ciowo czer-
pi¹cej tematykê z odniesieñ do szeroko rozumianej kultury USA. Trzecia o� te-
matyczna eksploruje problematykê twórczo�ci pisarzy tzw. literatury migracyj-
nej (littérature migrante), czyli stosunkowo niedawnych przybyszów, którzy od
po³owy lat 80. XX wieku wzbogacaj¹ literacki pejza¿ Quebeku o spojrzenie z ze-
wn¹trz. Czwart¹ o� tematyczn¹ stanowi¹ rozwa¿ania o zabiegach autotekstual-
nych, czyli odwo³aniach klasyków literatury quebeckiej do w³asnej twórczo�ci.

Niniejszy zbiór tekstów po�wiêconych przewodniemu problemowi badawcze-
mu stanowi pierwsz¹ inicjatywê tego typu w Polsce. Autorzy, którzy przyjêli na-
sze zaproszenie do opublikowania swych przemy�leñ w �Romanica Silesiana�
Nr 2., pracuj¹ (lub pracowali, jak emerytowany profesor i czynny pisarz Roland
Bourneuf) w o�rodkach quebeckich: Université Laval (Andrée Mercier i Marie-
-Andrée Beaudet), Université de Montréal (Lise Gauvin), Collège François-Xa-
vier-Garneau (Philippe Mottet), kanadyjskich: Carleton University (Patricia
Smart), francuskich: Aix-en-Provence (Yannick Resch), Bordeaux (Marie-Lyne
Piccione), Tuluza (Sylvie Vignes) i Limoges (Claude Filteau), czeskich: Brno (Petr



256 Streszczenie

Vurm), i wreszcie polskich: Uniwersytet Warszawski (Józef Kwaterko, Tina
Mouneimné-Wojtas, Sylwia Sawicka), Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toru-
niu (Piotr Sadkowski) i Uniwersytet �l¹ski (Aleksandra Maria Grzybowska,
Karolina Kapo³ka, Micha³ Krzykawski, Joanna Warmuziñska-Rogó¿, Krzysztof
Jarosz).

Zgodnie z przyjêt¹ w periodyku zasad¹, obecny zbiór koñczy sze�æ omówieñ
najciekawszych, naszym zdaniem, publikacji naukowych, które ukaza³y siê
w ostatnim okresie.


