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Odbiorca  nie  musi  być  bezkrytycznym entuzjastą  pisarza.  Może  być  [...] także  wrogiem.

Chodzi o to, by istniała w nim wola odbioru, aby zorientowany w systemie nie ograniczał się

do  precedensów  odnotowanych  w  tradycji,  lecz  potrafił  „wyczuć”  indywidualny  styl  bycia

pisarza – także w tym, co stanowi innowację semiotyczną. Z punktu widzenia twórcy taki

jedynie odbiorca czyni dialog za pośrednictwem biografii procederem w pełni opłacalnym.

Edward Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz

Wywołane w ostatnich miesiącach zainteresowanie kontrowersyjną biografią Milana

Kundery Kundera: Český život a doba autorstwa Jana Nováka (2020) świadczy o tym, jak

ten gatunek literacki  oddziałuje  na  społeczeństwa,  które w dalszym ciągu mierzą  się

z demonami  minionego  ustroju  społeczno-politycznego.  „Spór  o  Kunderę”,  poza

podkreśleniem specyficznej pozycji dorobku pisarza dla czeskiej kultury, otworzył kilka

wątków  znaczących,  aczkolwiek  mniej  wyraźnych  w  dotychczasowych  debatach.

Dotyczyły  one  m.in.  wartości  i  możliwości  wykorzystania  materiałów  archiwalnych,

traktowania  biografii  jako  gatunku  literackiego  czy  historiograficznego,  stosunku  do

narodowego  kanonu  kulturowego  lub  tego,  do  jakiego  stopnia  autor  bądź  czytelnik



wkraczają w prywatną czy wręcz intymną sferę życia bohatera biografii. Nie jest to jednak

sytuacja  odosobniona  w  kontekście  intelektualnego  życia  jak  Czechów,  tak  i  innych

narodów  słowiańskich,  jeśli  przypomnieć  np.  Marysieńkę  Sobieską  Tadeusza  Boya-

Żeleńskiego  (1938), Kapuścińskiego  non-fiction Artura  Domosławskiego  (2010),  Josip

Broz  Tito:  prilozi  za  biografiju  Vladimira  Dedijera  (1953)  czy  ujawnienie  materiałów

archiwalnych,  traktujących  o  współpracy  Julii  Kristevej  z  bułgarską  policją  polityczną

(2018).

Za pośrednictwem tego rodzaju utworów gatunki biograficzne (a zatem: nie tylko

biografie, ale też np. powieści, reportaże, filmy inspirowane losami prawdziwych postaci)

stawiają przed czytelnikami i badaczami niebagatelne intelektualnie wyzwanie. Angażują

w  konfrontację  przynajmniej  dwóch  wyjątkowych  osobowości.  Życie,  twórczość  czy

działalność Bohatera/ki biografii okazują się na tyle interesujące i znaczące, że zasługują

na  upamiętnienie,  obejmujące  niemały  wysiłek  badania  materiałów  archiwalnych,

prowadzenia wywiadów z żyjącymi świadkami, czy krytycznej analizy dostępnych źródeł.

Autor/ka  biografii  podejmuje  się  wszystkich  tych  wyzwań  w  celu  skonstruowania

wiarygodnej narracji biograficznej. Tego rodzaju konfrontacje są przedmiotem ciągłego

zainteresowania  czytelników  w  krajach  anglojęzycznych,  co  powoduje,  że  biografie

zajmują znaczącą pozycję na amerykańskim czy brytyjskim rynku wydawniczym, a co za

tym idzie - również w tamtejszej refleksji badawczej. W ostatnich kilku latach sytuacja

pod tym kątem ulega zmianie także w Polsce, zarówno pod względem ilości wydawanej

literatury biograficznej, jak i uwagi, którą poświęca się debacie naukowej o gatunkach

biograficznych  (zob.  Gajewska,  A.  2008:  Zwrot  biograficzny  w  feministycznej  krytyce

literackiej, Nasiłowska, A. 2009: Biografie: zwrot biograficzny, „Teksty Drugie” 1/2019).

W najnowszym numerze czasopisma „Adeptus” chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć

procesowi takiej konfrontacji – nie tylko z perspektywy literaturoznawczej. Interesują nas

poszczególne  aspekty  zjawiska  biografizmu,  stąd  proponowane  poniżej  zagadnienia

cząstkowe,  do  których  jednak  nie  chcemy  ograniczać  inwencji  i  pomysłów  Autorek

i Autorów:



 zjawisko nowego biografizmu;

 inspiracje  prowadzące  do  wyboru  biografii  jako  formy  gatunkowej  i  jej

relacje z literaturą autobiograficzną;

 różnorodność gatunków biograficznych;

 problematyka związana z gromadzeniem dokumentacji źródłowej;

 kontekst  procesu  twórczego  oraz  jego  ideologiczne,  socjologiczne  czy

kulturowe uwarunkowania;

 prawne aspekty pisania i odbioru tekstów biograficznych;

 funkcjonowanie  gatunków  biograficznych  na  lokalnych  rynkach

wydawniczych;

 recepcja finalnego dzieła i jej konsekwencje dla procesu kształtowania się

tożsamości poszczególnych społeczeństw.

Termin przesyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2021

Planowana data publikacji: grudzień 2021

Numer powstaje pod patronatem:

Prosimy  nadsyłać  teksty  przez  platformę  czasopism  IS  PAN,  gdzie  znajdą  Państwo

również szczegółowe informacje dla Autorów:

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#onlineSubmissions.

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w języku polskim i angielskim. Nadesłany artykuł

nie powinien przekraczać 40 tysięcy znaków (wliczając spacje). W limicie tym mieszczą

się  również  tabele,  podpisy,  zdjęcia,  przypisy,  bibliografia  oraz  abstrakty  i  słowa

kluczowe  w  języku  polskim  i  angielskim.  Artykuły  powyżej  40  tysięcy  znaków  będą

odsyłane  do  autorów.  Przypisy  oraz  bibliografię  prosimy  sporządzić  wg  stylu  APA,  7

edycji: https://apastyle.apa.org/style-grammarguidelines/references  /.

https://apastyle.apa.org/style-grammarguidelines/references/
https://apastyle.apa.org/style-grammarguidelines/references
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#onlineSubmissions
https://karta.org.pl/
https://clb.ucl.cas.cz/en/


„Adeptus” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, publikujące recenzowane

artykuły,  poświęcone kluczowym zagadnieniom w badaniach nad kulturami i  językami

Słowian  w  przeszłości  i  obecnie.  Publikujemy  materiały,  sprzyjające  zrozumieniu

współczesnego  stanu  kultur  słowiańskich,  oparte  na  badaniach  antropologicznych

i językoznawczych,  jak  również  przekłady  i  wywiady. „Adeptus” ukazuje  się  również

w formie specjalnych numerów tematycznych. Szczególną uwagę poświęcamy spojrzeniu

komparatystycznemu: w obrębie państw słowiańskich i w porównaniu kultur słowiańskich

z  innymi  kulturami  europejskimi  i  pozaeuropejskimi.  Interesujący  nas  zakres

geograficzny to państwa słowiańskie, ale także szeroko rozumiana Europa Środkowa –

obszar leżący między Niemcami i Rosją, z uwzględnieniem państw bałtyckich i Bałkanów.

„Adeptus” podejmuje również tematy związane z całym obszarem postsowieckim, Rosją

i krajami  dawnego  ZSRR.  Podstawowym  celem  czasopisma  jest  zachęta  do  dialogu

pomiędzy  młodymi  badaczami,  zainteresowanymi  tematami  poruszanymi  przez

czasopismo. Z tej racji, „Adeptus”, przyjmując przede wszystkim zgłoszenia od młodych

naukowców, jest wyjątkowy na tle innych czasopism.

Zapraszamy  do  przesyłania  tekstów  zawierających  nowe  pomysły  badawcze,

poruszających szeroką gamę tematów, ale pozostających w zgodzie z celami czasopisma

i skierowanych do czytelników – przedstawicieli różnych pól badawczych i pochodzących

z  różnych  krajów.  Przyjmujemy  zgłoszenia  ze  wszystkich  perspektyw  badawczych.

„Adeptus” znajduje  się  m.in.  w  bazach  Emerging  Sources  Citation  Index  (Clarivate

Analytics), CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest i Crossref. Na liście czasopism Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano mu 40 punktów.

Bieżące informacje umieszczamy także na Facebooku:

 https://www.facebook.com/AdeptusIS 

Pytania prosimy przesyłać na adres:

 gnot@ucl.cas.cz lub maciej.metrak@ispan.waw.pl 

00 - 337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 1B m.17, http://www.ispan.waw.pl

tel.: (022) 828 44 75 fax: (022) 826 76 88 e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl
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