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U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

Romuald Cudak.  
Badacz, interpretator, redaktor 

Profesor Romuald Cudak jest absolwentem Uniwersytetu l skiego, 

czyli uczelni, z któr  wi e si  ca a jego pó niejsza kariera zawodowa. 

Po uko czeniu studiów pracowa  w Zak adzie Teorii Literatury w In-

stytucie Literatury i Kultury Polskiej, który nast pnie przyj  nazw  

Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej; od 2003 roku by  cz onkiem 

Zak adu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji tego  Instytutu, 

który powsta  w wyniku podzia u Zak adu Teorii Literatury. W latach 

1988–1992 pe ni  funkcj  wicedyrektora Instytutu Nauk o Literaturze 

Polskiej. W latach 1991–2006 by  dyrektorem Szko y J zyka i Kultury 

Polskiej Uniwersytetu l skiego, któr  zak ada  wraz z prof. Ew  Ko-

sowsk  i prof. Jolant  Tambor. W 2003 roku by  inicjatorem powo ania 

Pracowni Bada  nad J zykiem Polskim i Literatur  Polsk  na wiecie 

i od 2004 roku pe ni  funkcj  jej kierownika. Obecnie kieruje Katedr  

Mi dzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym. 

W uznaniu do wiadcze  wieloletniej pracy z cudzoziemcami zosta  

mianowany pe nomocnikiem Dziekana Wydzia u Filologicznego ds. 

mi dzynarodowych studiów polskich. Jego intensywna praca na Uni-

wersytecie l skim na rzecz propagowania j zyka i literatury polskiej 

w wiecie zosta a doceniona – w 1996 roku prof. Romuald Cudak zo-

sta  nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2005 roku – 

Z ot  Odznak  „Za zas ugi dla Uniwersytetu l skiego”, a w 2006 roku 

Srebrnym Krzy em Zas ugi. 
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Profesor Romuald Cudak interesuje si  przede wszystkim literatur  – 

to jego fascynacje, zarówno magisterium, jak i doktorat dotyczy y zagad-

nie  z dziedziny literaturoznawstwa. Tu chcia abym zacytowa  fragment 

opinii prof. Tomasza St pnia: „Romuald Cudak jest równie  znawc  

teorii recepcji (poetyka odbioru, wirtualny i idealny odbiorca). To w a-

nie tej problematyce po wi cona by a rozprawa doktorska Jubilata – 

wysoko oceniona i skierowana do druku. Nadmierna skrupulatno  

i perfekcjonizm autora dysertacji sprawi y, e ksi ka nie zosta a opubli-

kowana, a z pewno ci  stanowi aby istotne uzupe nienie prac teoretycz-

nych polskiej szko y recepcji (Janusza S awi skiego, Micha a G owi -

skiego, Edwarda Balcerzana)”. Od wielu lat jego zainteresowania skupiaj  

si  na poezji polskiej XX wieku. Jest wybitnym specjalist  od poezji Mi-

rona Bia oszewskiego i Rafa a Wojaczka, któremu po wi ci  ju  swoj  

prac  magistersk . Jego rozwa ania dotycz ce twórczo ci tych i innych 

poetów cz sto tocz  si  na pograniczu dyskursu literaturoznawczego 

i j zykoznawczego. Efekty widoczne s  w rozprawach zamieszczonych 

w ksi kach zbiorowych, a tak e w ksi kach autorskich: wietope na trze  

dziwos ów. Interpretacje wierszy i szkice o wspó czesnej poezji polskiej (1999), Czy-

taj c Bia oszewskiego (1999) i Inne bajki. W kr gu liryki Rafa a Wojaczka 

(2004), ta ostatnia zosta a przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna. Do 

wymienionych zagadnie  do czy  nale a oby zainteresowania genolo-

giczne, ze szczególnym uwzgl dnieniem bada  nad gatunkiem kol dy 

poetyckiej. Efektem zainteresowa  genologicznych sta y si  antologie 

z serii Genologia literacka. Jest to pi ciotomowy projekt, realizowany wraz 

z prof. Danut  Ostaszewsk , po wi cony gatunkom w obszarze komuni-

kacji j zykowej. Romuald Cudak zredagowa  dot d dwa tomy z tej serii. 

Kolejnym rozleg ym obszarem zainteresowa  Profesora s  badania 

z zakresu recepcji literatury polskiej w wiecie. Zainteresowanie recepcj  

i metodologi  nauczania literatury w ród cudzoziemców narasta o przez 

lata. Pocz tek tych fascynacji odnale  mo na ju  na prze omie lat 70. 

i 80., kiedy Romuald Cudak pe ni  funkcj  lektora j zyka polskiego jako 

obcego na Uniwersytetach w Debreczynie (1978–1980) i w Budapeszcie 

(1980–1981). Tam po raz pierwszy zetkn  si  z problematyk  recepcji 

literatury, prowadz c zaj cia z j zyka polskiego, jak równie  seminaria 

i wyk ady z zakresu kultury i literatury polskiej. Ta problematyka docze-

ka a si  w rozwa aniach Romualda Cudaka swojej kontynuacji ju  na 
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pocz tku lat 90. i rozwija a si  przez lata, które sp dzi  na stanowisku 

dyrektora Szko y J zyka i Kultury Polskiej U . W czasie 16 lat kierowania 

Szko  przez Romualda Cudaka ta jednostka Uniwersytetu l skiego, 

funkcjonuj ca do dzi , sta a si  rozpoznawalna w rodowisku nauczycieli 

j zyka polskiego jako obcego i zyska a popularno  w ród studentów 

z ró nych krajów. Jednak Romuald Cudak dba , aby Szko a nie ograni-

cza a dzia alno ci jedynie do dydaktyki. Dlatego szybko powsta y w ra-

mach Szko y programy badawcze zatytu owane Recepcja literatury polskiej 

w wiecie oraz Kultura polska i j zyk polski w wiecie. Programy, kontynuowa-

ne w ramach Katedry Mi dzynarodowych Studiów Polskich, doczeka y 

si  aktywnej realizacji w postaci referatów wyg aszanych zarówno przez 

ich kierownika, jak i przez jego pracowników na wielu krajowych i zagra-

nicznych konferencjach. Swoje do wiadczenia Romuald Cudak zdobywa  

i weryfikowa  m.in. podczas wyk adów wyg aszanych w wielu o rodkach 

slawistycznych i polonistycznych na wiecie: w Toronto i Edmonton 

(Kanada), Mi sku (Bia oru ), Halle, Lipsku i Berlinie (Niemcy), O o-

mu cu (Czechy), Tokio (Japonia), Seulu (Korea P d.), Pekinie (Chiny), 

Neapolu, Bari i Rzymie (W ochy), Pary u, Lille i Nancy (Francja), Wilnie 

(Litwa), Daugavpils ( otwa), Skopju (Macedonia) i wielu innych. Ponad-

to ten obszar bada  naukowych sta  si  tematem czterech mi dzynaro-

dowych konferencji pod wspólnym tytu em „Literatura polska w wie-

cie”, których by  inicjatorem i organizatorem. 

Rozleg e s  zainteresowania Profesora w dziedzinie dydaktyki. Od wie-

lu lat prowadzi zaj cia z poetyki i teorii literatury, genologii literackiej, 

analizy i interpretacji dzie a literackiego, teorii komunikacji i komunikacji 

spo ecznej. Wychowa  kilkudziesi ciu magistrów filologii polskiej, opie-

kuje si  kilkorgiem doktorantów, wypromowa  jednego doktora. 

Ju  w 1991 roku Romuald Cudak zainicjowa  powstanie czasopisma 

„Postscriptum” (wspólnie z Markiem Pytaszem), przeznaczonego g ów-

nie dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk  oraz badaniami prowa-

dzonymi w Polsce i dotycz cymi polonistycznych zagadnie  literaturo-

znawczych, j zykoznawczych, kulturoznawczych i glottodydaktycznych 

oraz dla osób zainteresowanych nauczaniem j zyka polskiego i kultury 

polskiej. Aktualnie jest redaktorem naczelnym tego pó rocznika, który 

zyska  sobie uznanie w rodowiskach polonistycznych za granic , a tak e 

w ród wielu polonistów krajowych. Czasopismo, które w tej chwili znaj-
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duje si  ju  na ministerialnej li cie czasopism punktowanych, jest z za o-

enia „pismem krajowych i zagranicznych polonistów po wi conym 

zagadnieniom zwi zanym z nauczaniem kultury polskiej i j zyka polskie-

go jako obcego”. Ukaza o si  ponad sze dziesi t numerów pisma, od 

pewnego czasu kolejne numery maj  charakter monograficzny: publiko-

wane s  w nich m.in. rozprawy polskich i zagranicznych polonistów 

z krajowego Zjazdu Polonistów Polonistyka w przebudowie (2004) oraz 

z Kongresu Polonistyki Zagranicznej (2006), rozprawy po wi cone 

twórczo ci Lema, filmowi polskiemu, wspó czesnemu j zykowi polskie-

mu i literaturze polskiej, dydaktyce j zyka polskiego, dzia aniom poloni-

stycznym w ró nych rejonach wiata (Daleki Wschód, Ukraina, W ochy 

itp.). Romuald Cudak by  pomys odawc  i inicjatorem powo ania w 1998 

roku Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury 

Polskiej i J zyka Polskiego jako Obcego, które poza polskimi edycjami, 

uzyska y tak e zasi g mi dzynarodowy (edycje Studiów odby y si  we 

Lwowie na Ukrainie, w Mi sku na Bia orusi, Lipsku, Berlinie i Kolonii 

w Niemczech, Budapeszcie na W grzech, w Rzymie we W oszech). Pod-

czas kolejnych edycji tych Studiów prowadzi  zaj cia zwi zane z analiz  

tekstów kultury oraz wykorzystaniem literatury polskiej w nauczaniu 

cudzoziemców. Ponadto od 1998 roku jest egzaminatorem w ministe-

rialnych komisjach egzaminacyjnych dla kandydatów pochodzenia pol-

skiego na studia w Polsce i bra  udzia  w egzaminach na terenie Bia oru-

si, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, otwy, Mo dawii, Rosji, Ukrainy, 

Uzbekistanu. Jeszcze jako dyrektor Szko y i pó niej jako jej wspó pra-

cownik bra  udzia  w mi dzynarodowych projektach UE: ModimNet (Pa-

ry , Kraków, Katowice) – w którego ramach powsta  komputerowy pro-

gram do nauki j zyka polskiego dla pocz tkuj cych frankofonów (nagro-

dzony Europejskim Znakiem Jako ci „European Label 2002”); Slavic 

Network (Katowice, O omuniec, Bratys awa, Lublana, Sofia, Halle) – 

którego efektem jest program internetowy popularyzuj cy j zyki s o-

wia skie, Europodians (Polska by a jednym z 12 uczestników UE) – 

w wyniku którego powsta y programy do nauczania rzadziej u ywanych 

j zyków europejskich. Wspó tworzy  pierwsze edycje multimedialnych 

programów do nauczania j zyka polskiego jako obcego: G oski polskie – 

program do nauki wymowy polskiej w wersji wideo, komputerowe pro-

gramy Grampol oraz Frazpol. Profesor Romuald Cudak podj  wielokrot-



AGNIESZKA TAMBOR: Romuald Cudak. Badacz, interpretator, redaktor 129 

nie prace redakcyjne. Jest mi dzy innymi redaktorem serii: Biblioteka In-

terpretacji, któr  redaguje wspólnie z Jolant  Tambor, Czytaj po polsku oraz 

najnowszej Genologia polska. 

Aktywno  profesora Romualda Cudaka nigdy nie ogranicza a si  tylko 

do pracy dydaktycznej i naukowej. Od wielu lat sprawuje intensywn  

opiek  nad studentami, w ró nych zakresach. W 2006 roku pod jego 

opiek  tytu  doktora nauk humanistycznych uzyska a Wioletta Hajduk-

-Gawron. W ród jego aktualnych doktorantów s  m.in. Li Yinan z Chin 

i Irena Titowa z Rosji – obie podejmuj ce problematyk  recepcji literatu-

ry polskiej w swoich krajach. Podj  si  opieki dydaktycznej nad studen-

tami polonistyki – stypendystami Rz du RP (Chiny, Japonia, Gruzja, 

Kirgistan, Mongolia) oraz ju  wcze niej koordynacja specjalizacji „J zyk 

polski i literatura polska w wiecie”, „Literatura polska w wiecie” w ra-

mach specjalno ci literaturoznawczej na kierunku: filologia polska. Jest 

autorem trzech ksi ek naukowych, ponad sze dziesi ciu rozpraw i 

artyku ów popularnych, redaktorem i wspó redaktorem serii wydawni-

czych oraz kilku ksi ek zbiorowych. 

Kolejny rok pracy Profesor Romuald Cudak inauguruje dzia aniami 

zwi zanymi z powo aniem nowego kierunku studiów, który skierowany 

sw  specyfik  do cudzoziemców, zainteresuje zapewne i polskich stu-

dentów. Integracja polonistyki tzw. krajowej i tzw. zagranicznej w ra-

mach jednej polonistyki wiatowej to bowiem cel, ale ju  i efekt dzia a  

Jubilata. 


