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OD REDAKCJI

Kiedy na ostatnich kartach Portretu damy Isabel Archer powraca do brzemiennego we wspomnienia zakątka ogrodu w Gardencourt, każdy z parkowych rekwizytów
– ławka, ogromny trawnik – zdaje się przenosić ją kilkaset stron wcześniej. Jednak
w powrocie tym tożsamość miejsca zostaje naruszona: rozłożysty buk zastępują dęby,
gra światła przeradza się w słupy cienia, ławka, wcześniej bliska domu, zostaje od niego odsunięta. Na poziomie drgnień tego konkretnego tekstu daje się przeczuć nerw
i sens literackiego powrotu, który nie będzie tożsamym powtórzeniem ani odwzorowaniem, lecz wydarzeniem w tekście.
Zamiarem niniejszej monografii jest zbadanie sensu powrotu w literaturze, rozumianego jak najszerzej: od powrotu do miejsc, w czasie, poprzez przywołania oraz
trawestacje mitów i literackich toposów, po powroty stylistyczne wewnątrz utworu
i nawiązania do konwencji. Przyświecać poszukiwaniom będzie przekonanie, że tak
szeroko rozumiany powrót nie musi oznaczać zamkniętego cyklu w tekście, ale może
stanowić przyspieszenie jego wewnętrznej mechaniki.
Ze względu na złożoność owej problematyki oraz wynikającą z niej tematyczną
polifonię badanego zagadnienia, publikacja podzielona została na osiem głównych
części, z których każda skupia w sobie zbliżone treściowo teksty. Pierwszy rozdział
został poświęcony powrotom podmiotu, często traktowanym w kategoriach biograficznych, a także historycznych i geograficznych. Istotnym tematem, przewijającym
się przez kilka z zawartych w nim tekstów, jest próba odnalezienia tożsamości przez
podmiot w świecie podlegającym nieustannym zmianom politycznym. Prezentowane
tu analizy problematyzują opisywane w tekstach literackich powroty do domu, narodu i przestrzeni kojarzonych z przeszłością – utrudnione bądź uniemożliwione ze
względu na dynamiczne przekształcenia współczesności.
Teksty zamieszczone w rozdziale drugim monografii ogniskują swoją uwagę wokół powrotów i powtórzeń motywów, figur czy konwencji – gatunkowych bądź tematycznych – stanowiących naczelną zasadę kompozycyjną dzieł poddanych lekturze.
Podejmowane tu analizy skupiają się na interpretacji znaczenia powracających wątków i konwencji formalnych przy zwróceniu szczególnej uwagi na aspekt estetyczny
owych powtórzeń.
W kolejnej części swoje miejsce znalazły studia traktujące o poetyckich wędrówkach polskich twórców. Owe peregrynacje, niejednokrotnie stanowiące poszukiwania możliwości powrotu, obejmują kwestie teologiczne oraz temporalne, podejmując
próbę odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie polska poezja.
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Rozdział czwarty poświęcony został powrotom ujętym w rozumieniu kategorii
historycznych. Autorzy omawiają teksty literackie o rodowodzie zarówno europejskim, jak i południowoafrykańskim, czy też południowoamerykańskim, ukazując
tym samym, że pytania, które zadają, mają charakter globalny. Jak dalece przeszłość
warunkuje teraźniejszość i przyszłość w kontekście budowania tożsamości narodowej
lub etnicznej? Czy możliwy jest powrót do utraconej jedności w obrębie danej grupy
narodowościowej, etnicznej, społecznej? Czy powracając do tragicznych wydarzeń
z historii konkretnej zbiorowości, takich jak wojna i dyktatura, możliwe jest ich przezwyciężenie?
Kolejna część niniejszej publikacji ukazuje literackie powroty autorów. Teksty zamieszczone w tym rozdziale skupiają się na postaci autora (pisarza/pisarki) oraz na
recepcji jego dzieł. Pojawia się również pytanie o sposób, w jaki sami twórcy określali
siebie, swoją twórczość i rolę jak im przypadła w kreowaniu literatury.
W następnym rozdziale zostały zaprezentowane analizy, których motywem przewodnim jest geometryczne i przestrzenne rozumienie powrotu. Taka perspektywa
pozwala na interdyscyplinarne ujecie tej kategorii, wyjście w kierunku przedmiotu
reprezentowanego przez instalacje przestrzenne. Sfera kolistości zostaje wprawiona
w ruch, dzięki czemu otwarte zostaje przejście na kolejny poziom i możliwe staje się
odczytanie koła jako spirali, figury pozostającej w nieustającym ruchu.
Również rozdział siódmy przynosi interpretację powrotu wykraczającą poza
jego stricte tekstowy wymiar. Za jeden z przejawów tej kategorii można tutaj uznać
jej aspekt psychologiczny, który niesie wraz z sobą sposobność odpowiedzi na pytania o charakterze tożsamościowym. Bohaterowie analizowanych tekstów literackich
poprzez rozmaicie rozumiane powtórzenia zmierzają się z własną osobowością oraz
piętnem inności czy też odmienności, które ściśle związane jest z ich fizycznością
i cielesnością.
Ostatnia część poświęcona została powrotom tego, co nieokreślone, niepewne,
nieuchwytne, czy wręcz nieznane. Próbom wydobycia na plan pierwszy tych elementów, które dotychczas były marginalizowane lub nawet odrzucane. Jeśli jednak przyzna się im należne miejsce i pozwoli przemówić, wówczas ukaże się nam właściwy
sens tekstu literackiego. Wszelkie widma i duchy, rozumiane w jak najszerszym kontekście, przejawiają się zarówno na poziomie znaczeniowym, jak i konstrukcyjnym
tekstu. Filozoficzne i teoretyczne rozważania obecne w zamykającym monografię rozdziale pokazują, że kategoria powrotu otwarta jest na dalsze badania.

