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trudne, trudne czasy dla humanistyki, która „wątła i rozdwojona w sobie”,
trudne dla literaturoznawstwa, co siedzi w „ontologicznym gorsecie”. No i impas
teoretyczny: pytanie o potencjał epistemologiczny paradygmatu poststrukturalistycznego. Pożegnanie z Derridą? Teoria francuska – amerykański konstrukt.
Jak myśleć: w przód czy wstecz? A Nietzschego najlepiej potraktować Nietzschem.
„Prozopopeja cudzej mowy” wprowadza nas czy wyprowadza z humanistyki?
Zwroty, zmiany paradygmatów, zwroty, powroty – z korektą – a najlepiej
odwrót od wszelkich zwrotów i powrót do filologii. Rośnie apetyt na filologię i uważne czytanie. Czytać, trzeba czytać i obserwować teksty w świecie.
Ale tu spór o lekturową odległość – jakie czytanie lepsze? Bliskie, dalekie,
a może średniodystansowe? I jak odróżnić literaturę od opisu zjawiska erozji
gleby w Nebrasce? Zapytać Eagletona. A jeśli interpretacja to przejaw naiwności
i egzaltacji? Zatem literaturoznawstwo do dzieła! Do dzieła jako tekstu-procesu,
a nie tylko tekstu-rezultatu, do pisania, a nie tylko pisarstwa. I tu przyjemność
przed-tekstu, czyli obcowanie z brulionem, a wokół pra-utwory, rzuty brulionowe, brulionowe pre-inkarnacje tekstu, brulionowy close reading, studiowanie
brulionu, brulionowa historia tekstu, badania meta-brulionowe i polskie studia
brulionowe. Genetyka tekstu i genetyka druków; przypływy i odpływy znaczeń,
hermeneutyka inwencji, ustalenia niepewne. Odpowiedzialność „ja-które-czyta”
w stosunku do „ja-które-jest-czytane”.
Tymczasem śmierć krytyka-profesjonalisty, bo któż dzisiaj potrzebuje krytyki
literackiej? Społeczna zbędność? Gdzie krytycy, którzy rozumieją swoje zadanie
metafizycznie – jako służenie słowu Innego? W ich miejsce profesjonalizm słaby.
Uwiąd komunikacji literackiej, zalew dzieł literaturopodobnych, pauperyzacja
kompetencji odbiorców. A więc idiom luzu (dla mas) czy głos refleksji? „Żwawy
trup” w szarej strefie pomiędzy rynkiem a uniwersytetem. Wyzwolenie? A w końcu i tak „powrót centrali”.
Narodziny autora, kiedyż to było? I teraz, po śmierci, autor wreszcie powrócił
(a zabójca od lat w grobie). Można już podglądać pisarza w zamkniętym pokoju,
jak w psychologiczno-antropologicznym laboratorium i poszukiwać uniwersalnych
praw ludzkiej kreatywności. Ale trzeba uważać: archiwum po śmierci to nie pracownia; pracownia zawsze jest w ruchu. Herberta zapisy słupkowe i „rozpinanie
wielkiej paraboli”, pięć luźnych kartek, Rodzina Nepenthes i Linneusz, a wcześniej
notatnik. „Rewizyjny bezmiar” archiwum Virginii Woolf. McLuhan, Gutenberg
i człowiek typograficzny. Paczkowane dawki filozofii, książka jako urządzenie
wielce problematyczne i fatalne medium. McLuhan rozmawia z dziennikarzem
z „Playboya” a Pascal kładzie się na gutenbergowskim łożu Prokrusta, by tor-
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turować swego ducha. Człowiek cząstkowy, rozczłonkowany przez alfabet,
poszatkowany przez druk na kawałki. Strumienie wiedzy, jak moszcz winny,
spływają spod prasy (drukarskiej oczywiście).
A tu i ówdzie absolutyzm symboliczny, dogmatyzm teoretyczny, nadzieja
na ocalenie imienia własnego, kulturowe rekontekstualizacje, młoda mężatka
i absurdalne pomyłki interpretacyjne, kulturowe studia nad prawem autorskim,
doksa jako głos ludu, zmedializowany i zmediatyzowany umysł don Kichota,
sztuka analizy utworów literackich jak taniec ludowy, bo na wymarciu, czytelnik
suwerenny, różowa piratka i pochwała bez-produktywności. A podmiot jedzie
sobie ze Śląska do Warszawy przez Ustrzyki Dolne.
Numer ten ukazuje się pod gościnną redakcją dra hab. Adriana Glenia z Uniwersytetu Opolskiego.

Wojciech Kalaga
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difficult, difficult times for the humanities, “frail and divided within,” difficult
for literary studies, bound by “an ontological corset.” And then, the theoretical
impasse: the question about the epistemological potential of the poststructuralist
paradigm. Farewell to Derrida? The French theory – an American construct.
How to think: ahead or backwards? And Nietzsche is best treated with Nietzsche.
Is “prosopopeia of another’s tongue” leading us towards or away from the humanities?
Turns, paradigm changes, turns, returns – with corrections – and best of all,
a turn away from all turns and a return to philology. The appetite for philology
and close-reading is growing. Read, one must read and observe texts in the world.
Here arises a dispute over the reading distance – which kind of reading is superior? Close, long, or perhaps middle-distance? And how to distinguish literature from the description of soil erosion in Nebraska? Ask Eagleton. And what
if interpretation is an expression of naivety and exaltation? Get to work, literary
studies! To work as a text-process, not merely a text-result, to writing, not merely
to reading. Here lies the pleasure of pre-texts, consorting with the draft, surrounded by fore-texts, draft projections, draft pre-incarnations of the text, draft
close-reading, studying the draft, draft history of the text, meta-draft research
and Polish draft studies. The genetics of text and genetics of prints; the flowing
and ebbing of meaning, hermeneutics of invention, uncertain determinations.
The responsibility of “the I-who-reads” towards the “I-who-is-read.” In the meantime, the death of a professional critic, because who needs literary criticism
today? Social redundancy? Where are the critics who understand their task
as metaphysical – as serving the word of the Other? In their place, weak professionalism. Atrophy of literary communication, a deluge of quasi-literary works,
pauperization of the readers’ competence. So, the idiom of slack (for masses),
or a voice of reflection? “A vigorous corpse” in the gray zone between the market
and the university. Liberation? But, at the end of the day, the return to centralism.
Birth of the author, when was that? And now, after his own death, the author
finally returns (the assassin resting in his grave for years). It is now possible
to peep on the writer in a closed room, as if in a psycho-anthropological laboratory, and search for the universal laws of human creativity. But one must be
careful: after death, the archive is not a workshop; a workshop is always dynamic.
Herbert’s vertical notes and the “spreading of the great parable,” five loose pages,
Nepenthes Family and Linnaeus, and earlier, a notebook. “Revisionary expanse”
of Virginia Woolf’s archive. McLuhan, Gutenberg and a typographical man.
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Packaged doses of philosophy, the book as a very problematic device and a fatal
medium. McLuhan talks to Playboy reporter and Pascal lies down on the Gutenbergian Procrustean bed to torture his own spirit. A fractioned man, dismembered
by the alphabet, sliced into pieces by print. Streams of knowledge, like grape
must, flowing from under the press (printing one, naturally).
And here and there, semiotic absolutism, theoretical dogmatism, the hope
of saving one’s own name, cultural recontextualisations, a young wife and ridiculous interpretative errors, cultural studies over copyright, doxa as the voice
of the people, medialised and mediatised mind of don Quixote, the art of textual
analysis like folk dancing, becoming similarly extinct, a sovereign reader, a pink
pirate and the praise of the unproductive. And the subject is travelling from Silesia
to Warsaw through Ustrzyki Dolne.
The present issue is guest-edited by Professor Adrian Gleń from the University
of Opole, Poland.

Wojciech Kalaga
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M ate usz A nto niuk
The Pleasure of the Pre-Text
The Text-Making Process as a Question
for Polish “Literary Studies of/in the Future”
This article concerns the theory and practice of a variety of approaches to the literary creative process. The main thesis is that scholarship of this kind – quite popular outside of Poland
– may be seen as interesting proposition and simultaneously as a challenge for contemporary
(and future) Polish literary criticism. The author argues that Polish genetic criticism stays in touch with both the “cultural turn” and the idea of the “return to the philology.” In conclusion,
the category of the “trace” and its applicability for the purposes of genetic criticism is discussed.
Keywords: genetic criticism, creative process, literary draft, cultural turn, philology, trace

To m a sz Cieślak-S około w ski
The Return of Close Reading
in Contemporary Interpretations of 20th Century Literatures
The present article offers an insight into contemporary discussions concerning the category
of close reading. It is in such a context that the author is able to shed light upon the special
status of such forms of contemporary literary criticism that do not attempt to change paradigms,
but rather are organized by gestures of corrections and reconfiguration. Postulating the “return
of close reading,” the author departs from the basic tenets of New Criticism to illustrate some
of the more recent concepts of what close reading is today and how they affect the interpretation
of contemporary works of literature and, by extension, texts of culture.
Keywords: close reading, New Criticism, interpretation, 20th century literature

Michał Kr zyka w ski
What After French Theory? A Troublesome Legacy
The goal of the present article is a critical reading of the legacy of the French theory,
which exerted a powerful impact upon the shape of the discourse of contemporary literary
studies in Poland. Insofar as “practising theory,” which has, by and large, replaced “practising
literature,” indeed revived the Polish humanities in the 1990s, today the real epistemological
potential of the poststructural theoretical instruments seems to be fading. The subsequent
“turns,” proclaimed in the milieus of the “new” humanities seem to endorse the intellectual
status quo, because they take place within the limits of the same paradigm, to which their
purely declarative character testifies. The literary scholarship of/in the future will therefore
be the scholarship of retreat.
Keywords: French theory, literary scholarship, poststructuralism, theoretical paradigms
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Michał L ar ek
McLuhan. Another Literary History
The author of the present article revisits McLuhan’s important, albeit rarely discussed,
1962 monograph The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man, in which the father
of contemporary media studies manifests himself as a literary scholar, a historian of culture
and a critic of the philosophical tradition of the West. Larek re-traces the scholar’s reflection
upon the impact of the civilizational transformation triggered by the invention of print not
only in terms of the “literary” consequences of the birth of the idea of mechanical reproduction, but – more importantly – in terms of the change in the self-awareness of the western
man. The Gutenberg Galaxy is thus an “antibook” by means of which McLuhan plays with
– and challenges – patterns of thinking formed as a result of the birth of the new medium,
indicating that Gutenberg’s invention has degraded awareness subjugating it to the discipline
of the social machinery, whose directives it automatically carries out. Gutenberg’s man is
a creator whose most important text-generating tool is montage; yet, the above notwithstanding, the reader’s interaction with a printed page, which gave birth to new formulas
of philosophical doubting, underlies the evolution of contemporary criticism. Thus oriented,
McLuhan’s alternative literary history avoids interpretation: pragmatic and technologically
inclined, such a history understands a text as a material entity, which impacts humankind
in more ways than the hermeneutic tradition of literary scholarship would be ready to admit.
Keywords: McLuhan, Gutenberg, criticism, awareness, non-hermeneutic literary history

A dr ia n Gle ń
A Report on the Condition of the Critical Discourse in Poland
The article is an attempt to describe the condition of the discourse of literary criticism
as practiced in Poland. The author investigates the process of gradual impoverishment and despecification of the language of literary criticism, which reveals itself via diverse socio-literary
phenomena, such as the demand for shortenings and evaluative character of literary criticism,
the places where literary criticism appears, the disappearance of the quality of the dialogue,
and the way literary criticism functions in the Polish contemporary publishing market.
A separate part of these considerations is devoted to the overview of the critics’ approaches
to the condition of the discourse of literary criticism and the discussion of the postulate
of the “privatization” of literary criticism.
Keywords: literary criticism, Poland, critical discourse, scholarly publishing, academic dialog

To m a sz Cieślak-S około w ski
“Opening the Great Parable”
On Zbigniew Herbert’s Writing of One of His Poems
The main objective of the present article is to offer a reading of Zbigniew Herbert’s
manuscripts, drawing upon French and British theories of genetic criticism. The author
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analyzes the physical shape of the page and the stages of the making of the poem with reference to specific examples based on materials collected in the Zbigniew Herbert archive
at the National Library of Poland.
Keywords: genetic criticism, Zbigniew Herbert, manuscript studies, writing process

M acie j Jak u b o w iak
Cultural Studies on Copyright Law
The goal of the article is to present and analyze the key problems of cultural studies
on copyright law – a relatively new area of literary and cultural research, developed mostly
in the United States since 1980s. The main objective of thus oriented research is to introduce
an alternative perspective to studies traditionally carried out by copyright lawyers – a perspective allowing one to recognize the complexity of ways in which legal solutions may
impact cultural practice. The article chronologically discusses the most important publications representing this subdiscipline, including text by such authors as Martha Woodmansee,
Mark Rose, Paul K. Saint-Amour and Caren Irr. The critical presentation of the material
focuses on ways of defining relations between copyright law and literature, on the impact
of analyses carried out within this model upon our understanding of the cultural phenomena
under discussion, and – last but not least – on research methods within the area. Additionally,
the argument presented in the article serves the purpose of deriving a more general formula
of thinking about literature from the existing research and of confronting it with other modes
of reflection about the relations obtaining between various disciplines of academic research.
Keywords: cultural studies on copyright law, copyright, authorship, impact of legal solutions
upon cultural practice
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Problematyka

Kultura i jej wytwory; ontologia artefaktów; metodologia badań literaturoznawczych i kulturoznawczych; teoria; literaturoznawstwo porównawcze; tendencje
w kulturze/literaturze; związki interdyscyplinarne; pogranicza kultury/literatury
i filozofii, antropologii, socjologii etc.; zmiany paradygmatów; trendy i konteksty;
syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze – oraz obszary zbliżone.

Polityka wydawnicza

Z wyjątkiem tekstów zamawianych oraz nowych i pierwszych tłumaczeń tekstów
obcojęzycznych „Er(r)go” nie drukuje tekstów uprzednio publikowanych. Przedruki są dopuszczalne w numerach tematycznych, jeżeli tekst jest szczególnie istotny merytorycznie dla całościowej koncepcji numeru. Nadesłane teksty podlegają
procedurze podwójnie anonimowej recenzji (double-blind peer review), której
wynik decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu tekstu do publikacji. Redakcja nie zwraca materiałów nieprzyjętych do druku ani niezamówionych.

Forma tekstu

1. Teksty należy nadsyłać przez system OJS w edytowalnym formacie (DOC,
DOCX lub RTF – nie: PDF). W tym celu należy wejść na stronę www.errgo.pl, zalogować się do systemu jako „Autor”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
2. Zasady formatowania tekstu są następujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interlinia: podwójna
marginesy: 3 cm (lewy, prawy, górny i dolny)
font: Times New Roman CE, 12 punktów
wcięcie akapitu: 1,25 cm
justowanie: obustronne
cytat blokowy: minimum trzy linie, interlinia pojedyncza, bez cudzysłowu, wcięcie
bloku – 1,25 cm, odstęp od tekstu głównego – jedna linia z góry i z dołu, stopień
pisma 9,5 punktu
cytat w cytacie blokowym: cudzysłów podwójny („Tekst”)
cytat w tekście: maksimum trzy linie – cudzysłów podwójny
cytat w cytacie w tekście: odwrócony cudzysłów francuski („Tekst »tekst« tekst”.)
wyrazy użyte w specjalnym sensie: cudzysłów podwójny
motto: maksimum 1/5 strony, wyłącznie pod głównym tytułem
tytuł artykułu: maksimum trzy linie
śródtytuły: maksimum dwie linie, nagłówki nienumerowane
wyróżnienia: wyłącznie kursywą (nie: rozstrzelenie, nie: pogrubienie)
elipsa: […]
przecinki i kropki: za cudzysłowem („Tekst »tekst« tekst”. )
odsyłacze przypisu: przed znakiem przestankowym („Tekst »tekst« tekst”1.)
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3. Wszelkie ryciny i ilustracje zamieszczone w tekście należy nadesłać także
przez system OJS jako „pliki pomocnicze”, w rozdzielczości minimum 300 dpi.
Do ilustracji należy dołączyć licencję właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiału w druku i w wersji online lub, w przypadku materiałów na licencjach otwartych, określenie typu licencji i wskazanie źródła.
4. Przypisy należy przygotować w formie przypisów dolnych, wedle niżej
podanych wskazówek i przykładów:
•

Książka: Imię Nazwisko autora, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza, wydawca,
miejsce wydania rok wydania, s. strony.

• Rozdział w książce zbiorowej: Imię Nazwisko autora, Tytuł rozdziału, w: Tytuł
książki lub tomu zbiorowego, red. Imię Nazwisko redaktora, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
• Artykuł w periodyku: Imię Nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”
rok wydania, tom, numer, s. strony.
• Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online: Imię Nazwisko autora, Tytuł artykułu lub postu, „Tytuł czasopisma”, rok wydania, tom, numer,
<http:/ www.xxx.xxxx.xxx> (data dostępu).
• Hasło encyklopedyczne lub słownikowe: „Hasło”, w: Tytuł encyklopedii lub słownika, red. Imię Nazwisko redaktora, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s.  strony.
• Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego: „Hasło”, w: Tytuł encyklopedii
lub słownika <http:/ www.xxx.xxxx.xxx> (data dostępu).
• Wiersz lub rozdział w ksiażce jednego autora: Imię Nazwisko autora, Tytuł wiersza lub rozdziału, w: Tytuł tomu poetyckiego, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
•

Film: Tytuł filmu, reż. Imię Nazwisko reżysera, dyst. Nazwa dystrybutora, kraj,
rok premiery.

• Cytat za innym autorem: Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł. Imię
Nazwisko tłumacza, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony, cyt. za:
Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
•

Kolejne przypisy: Nazwisko autora, skrócony tytuł artykułu… lub książki…, s.  strony.

5. Przykłady
•

Książka: Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. Renata Lis, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 30–31.

• Rozdział w książce zbiorowej: Robert Cieślak, Od Grünewalda do Bacona. Gra o tożsamość w poezji Tadeusza Różewicza, w: Ponowoczesność a tożsamość, red. Bożena
Tokarz i Stanisław Piskor, Wydawnictwo OK SPP, Katowice 1997, s.  86–87.
• Artykuł w periodyku: Ewa Szczęsna, Tożsamość hybrydyczna, „Er(r)go”, 2004,
2/2004, nr 9, s. 10–11.
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• Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online:
Artur Wolski, Nauka i przemyślenia, „Forum Akademickie” 01/2006 <http://forumakademickie.pl/fa/2006/01/nauka-i-przemyslenia/> (12.02.2007).
• Hasło encyklopedyczne lub słownikowe: „Rozum”, w: Słownik synonimów, red. Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1993,
s.  115–116.
• Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego: „Absolut”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii <http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/absolut.pdf> (10.10.2007).
• Wiersz lub rozdział w książce jednego autora: Maria Korusiewicz, Vermeer (1658),
w: Majolika, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2012, s. 5.
• Film: The Pillow Book, reż. i scen. Peter Greenaway, dyst. Lions Gate Films, Francja–Holandia–Wielka Brytania, 1996.
• Cytat za innym autorem: Kurt Vonnegut, Jr., Rzeźnia numer pięć, przeł. Lech
Jęczmyk, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1996, s. 14, cyt. za: Jolanta Misiarz,
Jeszcze kilka słów na temat masakry. Filozofia egzystencjalna w Rzeźni numer pięć,
w: Szkice o literaturze i kulturze amerykańskiej, red. Teresa Pyzik, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 71.
•

Kolejne przypisy: Kurt Vonnegut Jr., Rzeźnia…, s.  22.; Vonnegut, s. 132

6. Nie stostujemy skrótów: „ibid./ibidem”; „op.cit.”; „tamże”; „tegoż”.
7. Skrót: „Zob.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest poszerzenie podawanych informacji. Skrót „Por.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest
komparatywne lub kontrastywne zestawienie podawanych informacji z innym
źródłem.
8. Do każdego tekstu prosimy dołączyć jednoakapitowe streszczenie w języku angielskim i polskim (wraz z tytułem w języku angielskim i słowami
kluczowymi w obu językach) – objętość ok. 200 słów.

Zastrzeżenie
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania pewnych modyfikacji tekstu nie naruszających merytorycznej strony opracowania. Redakcja zastrzega
sobie prawo do przedruków tekstu w numerach rocznicowych „Er(r)go”.

Korespondencja
Korespondencję prosimy kierować na adres:
Wojciech Kalaga, „Er(r)go”, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych,
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 41–205 Sosnowiec,
tel./faks: 32 36 40 892, e-mail: errgo@us. edu.pl
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