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I. Szkice
I . Metodologia, teoria literatury
E dw ard B alcerzan: Granice literatury, granice historii, granice granic, 2004 n r 6. [O re
g ułach odróżniania i odgraniczania literatu ry od innych dziedzin p iśm ien 
nictw a w zw iązku z tożsam ością i historyczną zm iennością sztuki literac
kiej],
E dw ard B alcerzan : Metafory, które „wiedzą”, czym jest tłumaczenie, 2005 n r 5. [Ty
pologia m etaforyki translatologicznej].
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Agata Bielik-R obson: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza,
2002 nr 1/2. [Uwagi do tek stu M arth y N u ssb au m drukow anego w tym sa
m ym n u m erze].
W łodzim ierz Bolecki: Modalność - literaturoznawstwo ikognitywizm , 2001 nr 5.
[Autor omawia różne obszary m odalności jako p rzed m io tu b ad ań literac
kich i dociekań narratologicznych].
W łodzim ierz Bolecki: Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, 2005 nr 1/2. [Autor
omawia dwa zakresy przedm iotow e literaturoznaw stw a polonistycznego:
(1) literatu rę w języku polskim i (2) literatu rę w Polsce].
A nna Burzyńska: Czy teoria literatury jeszcze istnieje?, 2001 nr 1/2. [Autorka dowo
dzi, iż w spółczesna teoria literatu ry jest raczej teorią kulturow ą, otw artym
zbiorem rozm aitych dyskursów kulturow ych p rzy d atn y ch w p rak ty k ach
interpretacji, niż jakim ś spójnym lub całościowym system em teoretycznym ].
Clare Cavanagh: Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł.
Tomasz Kunz, 2003 nr 2 /3 . [O potrzebie wykorzystyw ania przez krytykę
postkolonialną dośw iadczenia Polski i całej E uropy W schodniej].
Przem ysław C zapliński: Stanisław Lem - spirala pesymizmu, 2001 nr 6. [O genezie
pesym izm u w yłaniającego się z ostatnich książek Stanisław a Lem a].
M ałgorzata C zerm ińska: „P unkt widzenia ’’jako kategoria antropologiczna i narracyjna
w prozie niefikcjonalnej, 2003 nr 2/3. [Autorka analizuje obecność typowo
literackich stru k tu r w n arracjach nie będących dziełam i artystycznym i].
M aria D elaperriere: Świadectwo jako problem literacki, 2006 nr 3. [Autorka stw ier
dza, iż w ym iar egzystencjalny zapisu w ystarczająco upow ażnia do wyod
rębnienia kategorii świadectwa literackiego spośród zespołu form składa
jących się na tzw. literatu rę faktu].
R obert Eaglestone: Identyfikacja a świadectwo jako gatunek, przeł. Tomasz Łysak,
2007 nr 5. [Autor podejm uje próbę przedstaw ienia tak so n o m ii nowego
gatu n k u pisarstw a historycznego, jakim jest świadectwo Zagłady].
M ichał G łow iński: Narratologia - dzisiaj i nieco dawniej, 2001 nr 5. [O pojm ow a
n iu narratologii w literaturoznaw stw ie i innych dyscyplinach h um anistycz
nych],
M ichał G łow iński: Wiedza o literaturze wobec nauk o kulturze, 2005 nr 1/2. [Omó
w ienie złożonych relacji m iędzy literaturoznaw stw em a różnym i dziedzi
nam i w iedzy o kulturze].
G rzegorz Grochowski: N a styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych,
2006 nr 4. [Artykuł pośw ięcony szczególnej odm ianie tekstów m u ltim e
dialnych (polisem iotycznych), utrw alonych w rozm aitych m ateriałach zn a
kowych i odw ołujących się do odm iennych reguł budow ania sensów].
W olfgang Iser: Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniają
cymi a odkrywającymi, przeł. A nna Kowalcze-Pawlik, 2006 nr 5. [Autor od
pow iada na postaw ione w tytule pytania, wychodząc od szeroko zakrojonej
problem aty k i in te rp re ta c ji kultury, któ rą (za G eertzem ) postrzega jako
konstytutyw ny elem ent człowieczeństwa].
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Toshihiko Izutsu: H aiku jako wydarzenie egzystencjalne, 2001 nr 1, przeł. Andrzej
J. Nowak. [C harakterystyka form y poetyckiej haiku i bezczasowego, poetyc
ko-język owego „pola”, które wytwarza].
Teresa Kostkiewiczowa: Historia literatury w przebudowie, 2005 nr 1/2. [Autorka
stw ierdza, iż przebudow a dyscypliny wymaga krytycznego odniesienia się
do problem ów m yśli ponowoczesnej i sform ułow ania w tym kontekście za
łożeń pozw alających na konstruow anie historycznych przebiegów zm ian
literackich].
A nna Łebkowska: Narracja biograficzna w fikcji, 2003 nr 2 /3 . [Autorka analizuje
form y biograficzne, które urucham iają kw estie szczególnie atrakcyjne nie
tylko dla teorii fikcji, ale także i dla dzisiejszej refleksji hum anistycznej].
A nna Łebkowska: M iędzy antropologią literatury i antropologią literacką, 2007 nr 6.
[Om ówienie konsekw encji i pożytków w ynikających z perspektyw y badaw 
czej, jaką daje antropologia literatu ry łącząca się w edług A utorki raczej
z przeform ułow aniem literaturoznaw stw a aniżeli z wąsko pojętą m etodą b a
dawczą].
Tomasz M ajewski: Świadectwo - między wjiętrzem i zewnętrzem języka, 2007 nr 5.
[O zradykalizow anym pojęciu świadectwa w rozw ażaniach Georgio Agamb ena, odsyłającym do ukrytej w codziennym użyciu języka m ożliw ości
m ów ienia w im ieniu tego, kto doświadcza niem ożliw ości m ów ienia].
M ichał Paweł M arkowski: Interpretacja i literatura, 2001 nr 5. [Autor postuluje
absolutną swobodę w yboru m iędzy rozm aitym i odczytaniam i w akcie in 
terp retacji, kreśląc różnicę m iędzy egzegezą a użyciem tekstu].
M ichał Paweł M arkowski: Przed prawem. Interpretacja, literatura, krytyka, 2002 nr
1/ 2 . [O etycznym charakterze in terp retacji, pojm ow anej jako negocjacja
pom iędzy dwoma niem ożliw ościam i: (1) podporządkow ania się w yłącznie
praw u i (2) stw orzenia całkow icie pryw atnej narracji].
M ichał Paweł M arkowski: Antropologia, humanizm, interpretacja, 2005 nr 5. [Ana
lizując zw iązki antropologii z in te rp re tac ją, A utor dow odzi, iż zarówno
p odm iot, jak i praw da są efektem , a nie przyczyną dośw iadczenia, nierozdzielnego od sterującego nim kulturow ego kontek stu i sfery społecznych
negocjacji].
M ichał Paweł M arkowski: Antropologia i literatura, 2007 nr 6. [Autor dowodzi, iż
tym , co łączy dyskurs antropologiczny z literackim , jest zan urzenie w eg
zystencji pojm ow anej jako sfera pośrednia m iędzy nagim życiem i wiedzą
k onceptualną].
E dw ard M ożejko: Literatura porównawcza w dobie wielokulturowości, 2001 nr 1.
[Autor omawia losy kom paratystyki w drugiej połowie XX w.].
M artha N ussbaum : Czytać', aby życ', przeł. Agata Bielik-Robson, 2002 nr 1/2. [Uwagi
do W ayne’a Bootha pro jek tu krytyki etycznej].
Ryszard Nycz: Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), 2002 nr 4. [Autor dowo
dzi, iż literatura nowoczesna kształtuje swe cechy w toku interakcji dyskur
sów: fikcjonalnego, dokum entalnego, autobiograficznego i eseistycznego].
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Ryszard N ycz: Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, 2006 nr 6. [Autor cha
rakteryzuje cztery główne w arianty pisarskich poszukiw ań, argum entując
w konsekw encji na rzecz zasadności rozpatrzenia całej literatu ry nowoczes
nej jako literatu ry dośw iadczenia].
Ryszard N ycz: Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury- poetyka doświad
czenia, 2007 nr 6. [Refleksja n ad szansam i i zagrożeniam i, jakie teorii lite 
ratu ry stwarza wejście w ścisły zw iązek z dwiem a najbardziej ekspansyw 
nym i dziś w hum anistyce dyscyplinam i: antropologią kulturow ą i b ad a n ia
m i k u lturow ym i].
Ivo Pospiśil: Pragnienie ścisłości i historyzmu: nauka o literaturze w atmosferze post
modernizmu, przeł. Tomasz Żukow ski, 2002 nr 4. [Rozważając wpływ zm ian
technologicznych i kulturow ych na literaturoznaw stw o, A utor p o stu lu je
połączenie najlepszych tradycji literaturoznaw stw a z m etodologiczną ela
stycznością].
K atarzyna Rosner: Stanley Fish, czyli pozorny radykalizm konstruktywistycznej teorii
interpretacji, 2005 nr 5. [Autorka, korzystając z kategorii kodu artystyczne
go, dowodzi, iż konstruktyw izm Fisha daleki jest od an arch izm u in te rp re
tacyjnego].
W itold Sadowski: Wersyfikacja reportażu, 2005 nr 5. [Autor analizuje zw iązki re
portażu z liryką, skupiając się na, właściwej gatunkow i, poetyce k rótkich
akapitów i prostych zdań ze zw ięzłym i frazam i].
D ariusz Skórczewski: Postkolonialna Polska - projekt (niejmożliwy, 2006 nr 1/2.
[Autor w skazuje na ideologiczne i m etodologiczne przyczyny, dla których
literatu ra polska nie jest uznaw ana za postkolonialną przez literaturoznaw ców w k raju i za granicą].
Janusz Sław iński: Co nam zostało ze strukturalizmu?, 2001 nr 5. [Autor dowodzi, że
ze stru k tu ralizm u jak dotąd pozostało wszystko, wbrew w szelkim wieściom ,
że odbył się już jego pogrzeb].
D anuta Szajnert: Intencja versus inwencja. Dylemat etyczny?, 2006 nr 1/2. [Szkic
dotyczy kluczowej dla etyki interp retacji tekstów relacji m iędzy etyką in 
te rp retato ra a intencją autora. A utorka p o stu lu je pow ściąganie inw encji
na rzecz intencji].
D anuta U licka: Niektóre problemy poetyki Bachtina, 2001 nr 6. [W ieloaspektowa
analiza języka pism B achtina - jego ewolucji, kw estii wielogłosowości i za
łożeń epist etnologicznych].
D anuta U licka: O funkcji poznawczej „literatury” i „wiedzy o literaturze” (tezy do p rzy
szłej antropologii literaturoznawstwa), 2005 nr 5. [Autorka omawia dzieje
b adań literackich w XX w., analizując kluczową dla nich kategorię funkcji
poznaw czej].
Bożena W itosz: G atunek-sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, 2001
nr 5. [Autorka analizuje zbliżenia lingw istyki i teo rii literatu ry na polu
problem atyki genologicznej, kreśląc perspektyw y m iędzy dyscyplin owego
program u badawczego]
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2. Krytyka, historia literatury
Bogusław Bakuła: Kolonialne ipostkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (Zarys problematyki), 2006 nr 6. [Autor dowodzi, iż język w ielu p ol
skich prac kresoznaw czych zaw iera nieuśw iadom ione k o n stru k ty języko
we narzucające swój obraz świata i decydujące o skłonności do w yklucza
nia].
M arian B ielecki: Konstanty A. Jeleński - historyk literatury nowoczesnej, 2005 nr 6.
[Artykuł p rezentuje K onstantego Jeleńskiego jako znawcę sztuki, a zw łasz
cza literatury, przybliżając jego m etodę krytyczną].
A gata Bielik-R obson: Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, 2004 nr 5. [O cza
sowym charakterze traum y, która zawsze w ydarza się „za w cześnie”, a jej
rozum ienie przychodzi „za późno”].
D alibor Blaźina: GombrowiczZdravkaMalicia, przeł. Jolanta Sychowska-Kavedzija,
2005 nr 3. [O postaw ie literaturoznaw czej chorw ackiego polonisty, w yra
żającej się w jego podejściu do tw órczości Gom browicza, k tó rem u pośw ię
cił dużą część swych polonistycznych poszukiw ań].
Bogusława Bodzioch-Bryła: Ku ciału post-ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczy
wistości, 2002 nr 6. [Autorka analizuje zm iany w m łodej poezji, jakie doko
nały się pod w pływem w spółczesnej k u ltu ry i techniki, prow adzące do depersonifikacji istoty ludzkiej].
W łodzim ierz Bolecki: Od „postmodernizmu ” do „modernizmu ” (Wat - inne doświad
czenie), 2001 nr 2. [Autor odrzuca pogląd identyfikujący A leksandra W ata
z postm odernizm em , uznając jego twórczość za charakterystyczny przykład
w schodnioeuropejskiego m o d ern izm u ].
W łodzim ierz Bolecki: Modernizm w literaturze polskiej X X w. (rekonesans), 2002 nr
4. [Autor dowodzi, iż kluczową kw estią opisu m odernizm u w Polsce - za
równo jako te rm in u jak i przedm iotu - jest rekonstrukcja wyznaczników
nowoczesności: paradygm atu obejm ującego zjawiska nie tylko różnorod
ne, ale też przeciw staw ne].
W łodzim ierz Bolecki: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w li
teraturze polskiej X X wieku, 2003 nr 4. [Autor przypom ina jeden z nurtów
anglosaskiej trad y cji rozu m ien ia im presjonizm u , zastanaw iając się nad
konsekw encjam i nieobecności tej tradycji w Polsce dla literaturoznaw stw a
i dzisiejszych bad ań n ad m odernizm em ].
W łodzim ierz Bolecki: „Principium individu adonis M otywy nietzscheańskie w twór
czości Brunona Schulza, 2003 nr 5. [Autor, podkreślając wpływ N ietzschego
na polski m odernizm , analizuje znaczenie konkretnych idei niem ieckiego
filozofa dla tw órczości B runona Schulza].
G rażyna Borkowska: Arystokratyczny liberalizm Aleksandra Świętochowskiego, 2001
nr 2. [Autorka analizuje liberalne idee Świętochowskiego w kontekście historyzm u pisarza i naw iązań do antyku w jego pism ach, zw racając uwagę
na ich ograniczenia płynące z pozytywistycznego kolektyw izm u].
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G rażyna Borkowska: Opowiedzieć umieranie, 2004 nr 5. [Autorka omawia sposób,
w jaki ludzie opow iadają o śm ierci swoich rodziców, rozw ażając, co z tego
w ynika dla ich własnej tożsam ości].
G rażyna Borkowska: Zaczarowana królewna. U źródeł publicystyki społecznej M arii
Dąbrowskiej, 2005 nr 6. [O różnorodności w ątków publicystyki M arii D ą
brow skiej].
G rażyna Borkowska: Polskie doświadczenie kolonialne, 2007 nr 4. [Autorka p rzed
stawia epizod z dziejów polskiego kolonializm u: historię L igi M orskiej i Ko
lonialnej, a także rozważa kw estie popularności haseł kolonialnych w Pol
sce lat trzydziestych].
Tam ara Brzostow ska-Tereszkiew icz: Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim
1920-1939, 2005 nr 5. [Biologia jako wzorzec m etodologiczny i źródłowa
dom ena pojęciowa naukow ych m etafor].
P io tr B ukow ski: Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości
w „Czerwonym Pokoju” Augusta Strindberga i „Próchnie” Wacława Berenta,
2001 nr 2. [Autor analizuje zarysowane w tych dziełach m odele tożsam o
ści artysty i ich etyczny wym iar].
L idia Burska: „Pokolenie” - co to jest i jak używać?, 2005 nr 6. [Autorka proponuje
odwrócić koncepcję K azim ierza W yki - nie mówić o pokoleniu będącym
swoistym „pasem transm isyjnym ” przem ian historycznych, lecz o pokole
n iu jako fantom ie naszej w iedzy o dziejach].
Bogdana Carpenter: Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa
Herberta i Czesława M iłosza, 2004 nr 6. [O dw óch różnych koncepcjach
świadectwa w poezji H erberta i M iłosza].
C lare Cavanagh: „Przepisywanie” Wielkiej Historii, Achmatowa, Szymborska i żona
Lota, 2001 nr 2, przeł. Tomasz K unz. [Na przykładzie w ierszy pośw ięco
nych żonie Lota A utorka ukazuje sposób, w jaki liryka kładzie nacisk na
pojedynczość i nieredukow alność indyw idualnych historii].
C lare Cavanagh: Granice liryki: zachodnia teoria a polska praktyka powojenna, przeł.
M aciej M aryl, 2004 nr 3. [Autorka konfrontuje stanow iska teoretyczne izo
lujące poezję od rzeczyw istości z faktycznym zaangażow aniem polskiej
poezji w historię, społeczeństwo i politykę].
A nna Czabanowska-W róbel: „dziecinne i wzniosie, głupie i rozumne”. Z przemian
tematu dziecka w literaturze Młodej Polski, 2002 nr 4. [Autorka opisuje p rze
m iany w izerunku dziecka, od postaci groteskowej i destrukcyjnej w litera
turze przed I w ojną światową, po różnorodność ujęć w literatu rze m iędzy
w ojennej].
A nna Czabanowska-W róbel: Kosmos powtórzeń Witolda Gombrowicza, 2005 nr 3.
[Autorka dowodzi, iż chwyty zw iązane z pow tórzeniem pochodzące z róż
nych poziom ów dzieła łączą się u G ombrowicza w celowy sposób - w każ
dym przypadku retoryka staje się filozofią].
Przem ysław C zapliński: Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, 2004 nr 5.
[Zagłada, jako wyzwanie dla literaturoznaw stw a, nakazuje rozstać się z ma-
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rżeniam i o syntezie i z sam ym m yśleniem syntetyzującym , a jednocześnie
n akłania do przem yślenia rzeczy podstawowych].
Przem ysław C zapliński: Wspólnotowy rytuał ofiamiczy. „Trans-Atlantyk” Witolda
Gombrowicza, 2005 nr 3. [Autor próbuje odpow iedzieć na pytanie: „co za
w iera k ontrabanda przew ożona przez Trans-Atlantyk czytany d zisiaj”].
M aria D elap erriére: Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza,
2002 nr 3. [Gom browicz wobec totalitary zm u - analiza sposobu, w jaki
pisarz odsłania ukryte m echanizm y leżące u źródeł społecznej alienacji].
E dw ard Fiaia: Transgresje racji moralnych w „Pornografii” Gombrowicza, 2002 nr 3.
[Autor dowodzi, iż bohater Pornografii przekracza w szelkie m ożliwe g ran i
ce, w łącznie z tą, którą w ielu krytyków chciałoby zachować].
A gnieszka Fulińska: Dlaczego literatura popularna jest popularna?, 2003 nr 4. [Au
torka odpow iada na to pytanie analizując trzy aspekty literatu ry p o p u la r
nej: (1) związek z najw ażniejszym i archetypam i ludzkości, (2) klasyczna
form a narracyjna i (3) bezpośrednia reakcja na otaczający świat i p roble
m y żyjącego w nim człowieka].
K nut A ndreas Grimstad: Co zdarzyło się na brygu Banbury? Gombrowicz, erotyka
i prowokacja kultury, przeł. Olga K ubińska, 2002 nr 3. [In terp retu jąc Z da
rzenia na brygu Banbury G om browicza, A utor stawia tezę, iż sam bryg staje
się m etaforą seksualnego „staw ania się”].
A nna Gurowska: „Somnus. Fortuna. Invidia. Somni descriptio” - „zakryteprzed źreni
cą naszą” znaczenie barokowego tekstu, 2003 nr 1. [Analiza utw oru przypisy
w anego S.H. L ubom irskiem u, w raz z uw agam i na tem at problem ów m e
todologicznych, jakie niesie ze sobą interpretacja tekstów dawnych].
M irosław a H anusiew icz: Barokowy komplement, 2003 nr 1. [Analiza m otyw u blasons anato?nique dii corps feminin w polskiej poezji barokow ej].
M irosław a H anusiew icz: Miłość i śmierć. O niektórych kliszach wyobraźni erotycznej
w poezji staropolskiej, 2007 nr 1/2. [Artykuł jest przedstaw ieniem k u ltu ro 
wych i historycznoliterackich uw arunkow ań kliszy języka erotycznego, jaką
jest topos um ierania z m iłości czy m iłości jako śm ierci].
M ichał Januszkiewicz: Róźewicz-nihilista, 2007 nr 3. [Autor dowodzi, iż altern a
tywa „m oralista czy n ih ilista ” w w ypadku Różewicza jest nie tylko błędna
i w yczerpana, lecz także prow adzi do nieporozum ień zw iązanych ze w spół
czesnym znaczeniem pojęcia „n ih ilizm ”].
Jerzy Jarzębski: Miasto Schulza, 2001 nr 2. [Autor analizuje rolę i znaczenie m ia
sta jako m iejsca akcji pow ieści B runona Schulza].
Jerzy Jarzębski: Schulz i dramat tworzenia, 2003 nr 5. [O trzech rodzajach tw ór
czości w spółistniejących w świecie Schulza, opartych na (1) zm ysłowych
obrazach, (2) em ocjach zrodzonych m iędzy ludźm i i (3) całościowej recep
cji świata jako struktury].
Jerzy Jarzębski: Gombrowicz i natura, 2005 nr 3. [O paradoksie sfery biologicznej
w tw órczości pisarza, stanow iącej jednocześnie fizyczny fu n d am en t lu d z
kości, a zarazem pierw iastek głęboko ludzkości obcy, odm ienny].
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M ałgorzata Kącik: Lena ocalona, 2002 nr 3. [Autorka analizuje wpływ, jaki na
ostateczny kształt Kosmosu wywarł przyjazd G ombrowicza do Paryża i spo
tkanie z J. G enetem ].
A dam Karpiński: Sęp, Kasia i Narcyz, 2003 nr 1. [Analiza m otyw u N arcyza w ero
tykach M ikołaja Sępa Szarzyńskiego, m ocno uw ikłanego w typowy dla tych
utw orów poety tem at człowieka zagubionego w obliczu mocy Erosa, p ró 
bującego nazwać siły, które nim w ładają].
Bożena Karwowska: Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej - próba postfeministycznej refleksji, 2004 nr 3. [Poezja Szymborskiej stanow i wyzwanie dla kry
tyki fem inistycznej, gdyż - jak dowodzi A utorka - wymaga ona opisu wy
chodzącego poza kategorie i form uły nastaw ione na w alkę o u znanie w ar
tości i m iejsca kobiet w literatu rze/k u ltu rze].
E lżbieta Kiślak: Szkic do portretu artysty z czasów starości, 2001 nr 3 /4 . [O C zesła
wa M iłosza apologii w ieku podeszłego].
Elanna Konicka: Wyznać nie wyjawiając. Skarga na los ptaka-ryby w sonecie A. Mickie
wicza „Do Samotności”, 2004 nr 3. [Biograficzna interpretacja sonetu Do Sa
motności jako utw oru wyrastającego z przeczucia klęski i niem ocy twórczej].
D orota Korwin-Piotrowska: Językowy obraz świata w „Obmapywaniu Europy” M i
rona Białoszewskiego, 2004 nr 6. [Artykuł opisuje zabiegi językowe i tekstotwórcze, za pom ocą których Białoszewski kreuje w łasną wizję rzeczyw isto
ści „niegotow ej”].
D orota Kozicka: Dwudziestowieczne „podróże intelektualne”. M iędzy esejem a auto
biografią, 2003 nr 2/3. [Autorka analizuje w spółczesne „podróże in te le k tu 
aln e” jako egzem plifikację przem ian XX-wiecznej prozy, idących w kie
ru n k u przem ieszania autentyku i literatu ry ].
Adela Kulik-Kalinowska: W drodze do psychodelicznego satori. Używki w biografii i poezji
beatników, 2002 nr 6. [O poetach Beat Generation, których osobiste pytania prze
radzają się nie tylko w głos pokolenia, ale wyrażają ogólnoludzki ból istnienia].
Tomasz Kunz: „Ja: pole do przepisu ”. Miron Białoszewski, czyli literatura jako forma
istnienia, 2006 nr 5. [Próba rekonstrukcji perform atyw nej odm iany pod
m iotowości literackiej, która wyłania się z in te rp retacji kilk u w ybranych
w ierszy poety].
P hilippe Lacoue-Labarthe: Diderot: paradoks i m im esis, przeł. Janusz M argański,
2002 nr 3. [Paradoks o aktorze D iderota jako paradoksalna pochw ała p ara
doksu, gdyż paradoks - w założeniu: rem ed iu m na mimesis - k ieru je się
logiką m im etyczną].
E stera Lasocińska: Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze X V I I wieku,
2003 nr 1. [Autorka omawia zw iązki literatu ry polskiej XVII w. ze stoicyzm em , analizując ideał m ędrca osiągającego autarkię, którego ucieleśnie
n iem i wzorem był D iogenes z Synopsy].
M aciej Leciński: „Likwidacja przewagi”. E?npatia i praca żałoby w „Tworkach” M ar
ka Bińczyka, 2001 nr 1. [Tworki Bieńczyka jako powieść przyw racająca w ia
rę w sens literatu ry - jej funkcje poznaw cze i terapeutyczne].
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Jacek Leociak: Wyjście z grobu, 2004 nr 5. [Przedm iotem refleksji A utora są n a rra 
cje o w skrzeszeniu, rozum ianym w sensie antropologicznej metafory, jak
w przypadku ocalonych z egzekucji].
M arta Leśniakowska: J a k widzieć architekturę, kiedy się ją czyta (u Gombrowicza
i innych modernistów)?, 2005 nr 3. [Autorka analizuje „obecność” arch itek 
tu ry u Gom browicza, pytając, jakie m iejsce zajm ow ała w jego system ie es
tetycznym i/lu b etycznym i jaką rolę nadaw ał jej w swoich tekstach].
Z dzisław Łapiński: „Psychosomatyczne są te moje wiersze” (Impuls motoryczny w po
ezji Juliana Przybosia), 2002 nr 6. [Autor omawia rolę ciała w procesie tw ór
czym na podstaw ie perypatetycznych w ierszy Przybosia].
Zdzisław Łapiński: Tożsamośćfabularna a tożsamość liryczna, 2004 nr 1/2. [O koncep
cjach konstruow ania tożsamości w edług Gombrowicza, Przybosia i Białoszew
skiego, zm ierzających ku umiejscowieniu cogito w świecie zewnętrznym].
Jacek Łukasiew icz: Poeta o poetach, 2001 nr 3/4. [Autor analizuje znaczenie przy
woływania innych poetów w w ierszach Czesława M iłosza].
M ałgorzata Łukasiew icz: Tomasz M ann i cudze słowa, 2003 nr 5. [O praktykach
pisarskich Tomasza M anna, który czerpał inspiracje i tem aty zarówno ze
źródeł historycznych, literackich jak i bezpośrednio z życia. A utorka roz
waża konsekw encje tych praktyk dla pracy tłum aczy pisarza].
Zbigniew Ma jchrowski: Literaci polscy nocą 12/13 maja 1935 roku, 2006 nr 6. [Au
tor podejm uje próbę rekonstrukcji w ydarzeń tytułowego w ieczoru i reak 
cji literatów na wiadom ość o śm ierci Piłsudskiego].
H anna Marciniak: „Naszepomniki są d w u z n a c z n e .O epitafiach Tadeusza Różewicza,
2007 nr 3. [Tekst jest próbą interpretacji wybranych wierszy i esejów Tade
usza Różewicza w kontekście problem atyki funeralno-komemoratywnej].
Janusz M argański: Józio w piekle literatury, 2002 nr 3. [O m otyw ach z Boskiej ko
medii w Ferdydurke G om brow icza].
Janusz M argański: Gombrowicz i muzyczność, 2005 nr 3. [Autor ukazuje rolę m u 
zyki dla G ombrowicza, analizując realizow any przez nią - w ażny dla p isa
rza - w ym iar człowieczego staw ania się].
R obert M ielhorski: E w y Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości), 2003 nr 2 /3 [O
motyw ie podróży w liryce Ewy L ipskiej, jako ekwiw alencie budow anego
przez poetkę m odelu poznawczego].
Iwona M isiak: Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga, 2007 nr 3. [In ter
pretacja tom u Barańczaka Chirurgiczna precyzja. Wiersze i piosenki z lat 1995-1997].
M arta M łodkowska: Gettowe trajektorie. O zapisie osobistego doświadczenia w dzien
nikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Kor
czak), 2001 nr 1. [Zastosow anie koncepcji „trajek to rii” z socjologii interpretatyw nej (A. Strauss, F. Schütze) do analizy dzienników z w arszaw skie
go getta],
K rzysztof M rowcewicz: Sęp palimpsestowy. Kilka uwag o stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, 2004 nr 3. [Autor dowodzi, iż poezję Sępa charakteryzują n a
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kładające się na siebie sensy, i to nie w form ie barokow ego „albo tak, albo
ta k ”, lecz m anierystycznego „i tak, i ta k ”].
A nna N asiłow ska: Kobiety w poezji Czesława Miłosza, 2001 nr 3 /4 . [O relacji wo
bec kobiet w poezji M iłosza, wywierającej m oderujący wpływ na pokusy
ustanow ienia radykalnego dualizm u ducha i m aterii].
A nna N asiłow ska: Tożsamość kobieca w poezji polskiej X X wieku: między androgynicznościąa esencjałizmem, 2004 nr 1/2. [Autorka analizuje w spom niane dwa
w zory tożsam ości i ich liczne m odele, które - jak dowodzi - nie w yczerpują
problem u poetyckich kreacji zw iązanych z kobiecością].
L eonard N euger: Granice tranzytywności, 2005 nr 3. [O Gom browiczu b udującym
idiom atyczność w łasnego idiom u].
A rent van Nieukerken: Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu, 2001
nr 3/4. [Autor dowodzi, iż przem iana poezji Miłosza w latach sześćdziesią
tych wiąże się z obraniem za punkt odniesienia innego modelu rom antyzm u].
Ryszard N ycz: M iłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki, 2001 nr 3 /4 . [C h arak te
ryzując cztery poetyki M iłosza, A utor p o dkreśla ich odm ienność n ie p o 
zw alającą na zredukow anie do jednego n ad rzęd n eg o artystycznego sta n o 
wiska].
Joanna Partyka: Czarty, gusta i „święta katolicka w iara”: „katolicyzm ludowy - kato
licyzm sarmacki” na przykładzie „Składu albo skarbca”J.K . Haura, 2003 nr 1.
[Obraz codziennej obyczajowości i religijności polskiego ziem iaństw a p rze
łom u XVII i X V III w. na podstaw ie swoistej „encyklopedii ziem iań sk iej”
H aura].
Radosław Piętka: N a peryferiach „czysto-fonnalnej” estetyki. Witkacy iR yta rd , 2001
nr 2. [O W itkacego odczytaniu Wniebowstąpienia Rytarda jako częściowej
realizacji postulatów Czystej Form y].
M arta Piwińska: Potwory i potworność u Wiktora Hugo, 2002 nr 5. [H um anitarne
przesłanie figury potwora j ako innego - o bohaterach trzech powieści H ugo].
A dam Poprawa: M otywy muzyczne w pisarstwie M irona Białoszewskiego, 2004 nr 3.
[Autor, przyglądając się m otyw om m uzycznym w utw orach Białoszewskie
go, k o n fro n tu je artykułow aną przezeń apologię fonosfery z p rzy jęty m i
rozw iązaniam i graficznym i].
M agdalena Rabizo-Birek: M łodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane,
2004 nr 3. [Autorka dowodzi, iż efektem p rzem ian obrazu ojczyzny w tw ór
czości m łodych poetów ostatniej dekady jest w izerunek Polski jako m ozai
ki ojczyzn i to zarówno w sensie geograficznym jak i pryw atnym , in ty m 
nym , głębokim ].
M agdalena R em bow ska-Płuciennik: „[...] w samym środku swego bólu [ ...] ”. O mo
delach doznawania cielesności w prozie Włodzimierza Odojewskiego, 2002 nr 6.
[Homo dolens - człow iek obolały - jako m odel osoby-ciała w tw órczości
Odojewskiego].
Paweł Rodak: Wojna i zapis (o dziennikach wojennych), 2005 nr 6. [Autor proponuje
spojrzenie na dzienniki w ojenne jako piśm ien n ą praktykę życia codzien
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nego, m ającą przynajm niej trzy istotne wymiary: egzystencjalno-pragm atyczny, m aterialny i tekstowy].
M onika Rudaś-Grodzka: Parthenogeneza w okresie menopauzy, 2002 nr 6. [Analiza
m otyw u tw orzenia własnej podm iotow ości w poezji A nny Swirszczyńskiej.
A utorka dowodzi, iż stw orzenie nowej tożsam ości jest m ożliwe dzięki parthenogenezie rozum ianej jako twórczy akt poetycki].
Stefan Sawicki: Norwid - od strony prawnuków, 2001 nr 6. [Autor omawia powody,
dla których twórczość N orw ida pozostaje aktualn a dla w spółczesnych od
biorców].
Rom a Sendyka: Suffisant lecteur, ryzyko pułapki i niebezpieczeństwa. Wstęp do lektu
ry „Prób” Montaigne’a, 2005 nr 4. [Autorka omawia gatu n ek eseju w k ate
goriach zdarzenia polegającego na „próbow aniu” siebie naw zajem przez
czytelnika i eseistyczne „ja”, zarówno w znaczeniu „próby sił”, jak i „kosz
tow ania”].
Bożena Shallcross: Dziwne mydło. Zofia Nałkowska i ekonomia Zagłady, przeł. K in
ga M aciejew ska, 2007 nr 5. [Autorka skupia się na przedm iotach m aterial
nych i ludzkim ciele jako śladach-św iadectw ach, które m iały ulec znisz
czeniu w myśl ekonom ii H olokaustu].
M agdalena Siwiec: Od podmiotu żeglującego do pod?niotowości płynącej w lirykach
M ickiewicza, 2006 nr 5. [Artykuł prezentuje ewolucję p o dm iotu tekstów
lirycznych A dam a M ickiew icza przez pryzm at transform acji m otyw u że
glugi w tw órczości poety].
E lżbieta Skibińska, M ałgorzata M isiak: Języki mniejszości etnicznych a przekład:
wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej, 2007 nr 4. [Pre
zentacja postaw badawczych n u rtu postkolonialnego w przekładoznaw stw ie.
Uwaga A utorek skupia się na polskich i francusk ich p rzekładach poezji
łem kow skiej, będącej swoistą m anifestacją tożsam ości etnicznej].
M arta Skwara: Whitman „wielki realista” - Miłosza projekt portretu autorskiego, 2004
nr 4. [O Czesława M iłosza odczytaniach poezji W. W h itm an a, w pisujących
się zarówno w poetykę „wizyjnej potoczności”, jak i w poetykę „wskazywa
nia pozaludzkiego”].
M arta Skwara: Liryki „homoseksualne” Whitmana w kulturze i literaturze polskiej (pro
blemy translatologiczne i interpretacyjne), 2007 nr 3. [H istoria in terp reto w a
nia w Polsce w ątków hom oseksualnych w życiu i tw órczości W hitm ana].
Janusz Sławiński: B ez przydziału (XV), 2001 nr 6. [Uwagi o poezji stanu w ojenne
go i swoistej sytuacji kom unikacyjnej, w której powstawała].
M arian Stała: Po stronie prawdy. O jednym ze słów używanych przez Miłosza, 2001 nr
3/4. [Uwagi o okolicznościach i sposobach, w jakich słowo „praw da” p o ja
wia się w w ierszach M iłosza].
M agdalena Swat-Pawlicka: Z inkubatora systemu. Casus muzułmana w systemie kon
centracyjnym, 2004 nr 5. [Artykuł, w ykorzystujący w ątki m yśli G. Agamena, jest próbą odpow iedzi na pytanie, jak przebiegała transform acja więź
niów obozowych w dziwne istoty, zwane „m uzułm an am i”].
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D ariusz Śnieżko: Swojskie i obce w kronice uniwersalnej (przykład Marcina Bielskie
go), 2003 nr 1. [Analiza m otyw u swojskości i obcości w g atu n k u k roniki
uniw ersalnej na przykładzie Kroniki wszytkiego świata M. Bielskiego].
D ariusz Śnieżko: J a k czytało staropolskie ciało? Somatyczne doświadczenia lektury,
2006 nr 6. [Przedm iotem szkicu są staropolskie ujęcia literackie som atycz
nych dośw iadczeń le k tu ry ].
Jerzy Święch: H om o exul, parę uwag o topice nowoczesności, 2004 nr 1/2. [Artykuł
omawia syndrom postawy wygnańczej, skrywającej potrzebę poszukiw ania
siebie. M it w ygnania jest przedstaw ion y jako p raw dopodobnie ostatnia
wielka utopia artystyczna europejskiego m odernizm u].
W ładim ir Toporow: Odpowiedź literatury rosyjskiej na pierwszy rozbiór Polski, przeł.
Bogusław Żyłko, 2006 nr 1/2. [Autor, uznając rozbiory Polski za zbrodnię
polityczną, która obciąża sum ienie Rosji i Rosjan, zastanaw ia się n ad p y ta
niem , jak literatu ra rosyjska zareagowała na te dram atyczne zdarzenia].
Josef Vojvodik: Św iat strachu i strach przed światem w czeskim surrealizmie lat 30.
i 40, przeł. H anna M arciniak, 2007 nr 6. [Szkic pośw ięcony antropologicz
nym aspektom literackim i plastycznym czeskiego surrealizm u].
Bożena W itosz: Obrona bliskości w prozie Andrzeja Stasiuka, 2002 nr 5. [Autorka
omawia strategie stylistyczne w utw orach Stasiuka, które prow adzą do p o 
m niejszania roli w zroku w konstruow aniu opisu; tytułow a bliskość jest tu
w erbalizatorem sem antycznej kategorii przestrzeni].
Cezary Zalewski: Jedna chwila. Fotografowanie w poezji polskiej dwudziestego wieku,
2007 nr 3. [Artykuł stanow i in terpretację trzech utworów lirycznych, które
koncentrują się wokół aktu fotografowania - w ierszy T. Czyżewskiego, S. Ba
rańczaka i [. Szubera].
M arek Zaleski: Miłosz, poeta powtórzenia, 2001 nr 3/4. [Autor omawia prześw iad
czenie M iłosza o nieśm iertelności słowa poety, które - raz w ypow iedziane
- istnieje w pow tórzeniu].
M arek Zaleski: Zamiast, 2003 nr 5. [Autor omawia konsekw encje odstępstw a od
opowieści m itycznej w poem acie M iłosza Orfeusz i Eurydyka, prow okujące
go do pytań o funkcję m itycznej opowieści].
M arek Zaleski: Białoszewski idylliczny, 2006 nr 5. [Autor analizuje właściwą Biało
szew skiem u sakralizację zw ykłości, któ ra uzyskuje swoje rep rezen tacje
w epifanijnych scenach zjaw iania się najzw yklejszych rzeczy].
E lżbieta Zarych: Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta
do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu 2001 nr 2. [Autorka omawia
przyczyny, dla których analizy wpływu niem ieckiej filozofii na polski ro 
m antyzm dotyczą głównie filozofii, estetyki i krytyki literackiej, a nie lite
ratury].
A ndrzej Zawadzki: Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji
podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława
Brzozowskiego, 2002 nr 4. [Artykuł przedstaw ia różnorodne klucze in te r
pretacyjne, które m ożna zastosować do pism Brzozowskiego].
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3. Inne dyscypliny humanistyczne
A gata Bielik-R obson: Do Blooma i dalej, czyli w drodze do Wyjścia, 2003 nr 6. [Ko
m entarz do rozw ażań H. Blooma na tem at subiektyw ności żydowskiej, za
w artych w eseju Freud and BeyondĄ.
Jerzy Brzeziński: Erozja norm akademickich. Próba diagnozy, 2006 nr 1/2. [Autor
dostrzega przejaw y „nadużyć w n au ce”, w skazuje ich źródia, proponując
środki zapobiegawcze].
H anna Buczyńska-Garewicz: Czy prawda jest przeżytkiem, 2003 nr 6. [Szukając
odpow iedzi na tytuiow e pytanie, autorka zestawia ze sobą różne filozoficz
ne koncepcje prawdy: R orty’ego, W illiam sa i Colliego].
H anna Buczyńska-G aTey/iczijfęzykprzestrzeniuH eideggera (cz.I), 2005 nr 4. [O do
św iadczeniu przestrzeni, odgrywającym istotną rolę w m yśleniu niem iec
kiego filozofa, ze w zględu na zw iązki ze sposobem bycia człowieka].
H anna Buczyńska-Garewicz, 7ę0v&przestrzeni u Fleideggera (cz. II). Droga, 2006 nr 1/
2. [Dalszy ciąg rozważań A utorki z eseju w „Tekstach D rugich” 2005 nr 4].
W ojciech J. Burszta: N auki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii, 2005
nr 4. [Rozważania pośw ięcone w ybranym aspektom antropologicznej re
fleksji n ad literaturą].
A nna Burzyńska: Od metafizyki do etyki, 2002 nr 1/2. [O zwrocie etycznym w h u 
m anistyce, jego konsekw encjach i w yzw aniach].
A nna Burzyńska: Ciało w bibliotece, 2002 nr 6. [O ponow oczesnym dośw iadczeniu
cielesności - iluzji bliskości czytającego i piszącego, której m ożna zaznać
dzięki literaturze].
A nna Burzyńska: Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce,
2004 nr 1/2. [A nalizując kategorię n arrac ji, A utorka zastanaw ia się, czy
n ie jest ona figurą naszych snów o porządku, nie zaś jego (porządku) re 
p rezentacją].
C aroline Bynum: Skąd taki zamęt wokół ciała? (z perspektywy mediewistyki), przeł.
Irena Sław ińska, 2002 nr 5. [O późnośredniow iecznych korzeniach nowo
czesnego pojm ow ania pojedynczej ucieleśnionej jaźni, której nie udaje się
wym knąć z ciała, m im o intelektualnych i technicznych możliwości].
N oel Carroll: Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań, przel.
Jan Zięba, 2002 nr 1/2. [Artykuł prezentuje etyczną krytykę sztuki w oce
nach zarówno apologetów, jak i adwersarzy].
A ndrzej Dąbrówka: Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, 2002 nr 5. [O są
dowych procesach zw ierząt w E uropie m iędzy X III a X V III w iekiem i ich
funkcjach rytualnych].
Ewa Domańska: „Niechaj umarli grzebią żywych”. Monumentalna przeciw-Historia Da
niela Libeskinda, 2004 nr 1/2. [Autorka analizuje model poznania oferowany
przez M uzeum H istorii Żydów w Berlinie projektu D aniela Libeskinda].
Ewa Domańska: Zwrotperformatywjiy w humanistyce, 2007 nr 5. [Autorka zastan a
wia się, dlaczego w hum anistyce obserw ujem y obecnie wzm ożone zainte-
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resow anieperformance i perform atyw nością oraz dlaczego są one ważne dla
b adania przeszłości].
D orota Głowacka: „Jak echo bez źródła”. Podmiotowość jako dawanie świadectwa a li
teratura Holokaustu. (Emmanuel Levinas, Elie Wiesel i Imre Kertesz), 2003 nr
6 . [Autorka stawia tezę, iż uporczywe pow roty do m iejsc traum atycznych
w ydarzeń - charakteryzujące pisanie o H olokauście - ustanaw iają podm iot
jako stru k tu rę daw ania świadectwa].
D o ro ta Głow acka: Wsłuchując się w ciszę. Estetyka pam ięci o Zagładzie według
J.-F. Lyotarda, 2007 nr 1/2. [A utorka dowodzi, iż literatu ra H olokaustu
staia się polem k o nfliktu etyki i estetyki, k tóry opisuje p rzy użyciu Lyotardowskiej kategorii „zatargu”].
A ndrzej Hejm ej: Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscypli
narnej, 2003 nr 4. [O rozproszonych w literatu rze p arty tu rach , które zatra
cają pierw otny ch arak ter m uzycznego funkcjonow ania, stając się - jako
swoiste in te rtek sty - p rzedm iotem interdyscyplinarnych b ad ań muzyczno-literackich].
A ndrzej Hejmej: Wokół Schaefferowskich partytur, 2006 nr 4. [Artykui akcentuje
giówne cechy Schaefferowskiej estetyki pogranicza, śledząc ewolucję m yśli
i rozm aitych dziaiań „twórcy interdyscyplinarnego” II poiowy XX wieku].
M aciej K arpiński: Cztery aspekty woli. Odczytywanie Schopenhauera, 2003 nr 6.
[Autor rekonstruuje system filozoficzny S chopenhauera: jego zasadę (świat
jest wolą) i aspekty (ontyczny, transcendentalny, m etafizyczny i egzysten
cjalny)].
Ewa K obylińska: Czarodziejski blok i szpulka. Psychoanaliza i nowoczesność, 2007
nr 1/2. [R ekonstrukcja dwóch m etafor F reuda pozwala A utorce przeciw 
stawić dośw iadczenie psychiczne człowieka edypalnego (z czasów Freuda)
dośw iadczeniu człowieka późnonowoczesnego].
Jacek Leociak: Twarze in extrem is, 2002 nr 5. [Autor omawia sposoby p rzed sta
w ienia i form y reprezentacji m akabry na przykładzie zdjęć z I wojny świa
towej pokazujących tw arze ciężko rannych żołnierzy].
Paul de Man: M etafora (Rozprawa o nierówności), przei. A rtu r Przybysiaw ski,
2001 nr 2. [Analiza teoretycznych, literac k ich oraz politycznych aspek
tów języka Rozpraw y o pochodzeniu i podstawy nierówności między ludźmi
R ousseau].
M ichai Pawei M arkowski: Reprezentacja i ekonomia, 2004 nr 4. [Autor analizuje
kw estię rep rezen tacji na tle relacji m iędzyznakow ych, trak tu jąc ją jako
kategorię ekonom iczną, dotyczącą każdej w ym iany w obrębie kultury: rze
czy na znaki, signifiants na signifies, znaków na inne znaki, znaczenia na
inne znaczenia].
Zofia M itosek: Mesjanizm postmodemistów, 2001 nr 1. [Artykui pośw ięcony p o st
m odernistycznej w ersji m esjanizm u w pism ach D erridy, R orty’ego i Fukuyam y].
A nna Pajdzińska: My, to znaczy... (z badań językowego obrazu świata), 2001 nr 1.
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[Autorka omawia poznawcze funkcje języka na przykładzie kategorii swojskości i obcości, organizujących obraz świata utrw alony w polszczyźnie].
A nna Pajdzińska: Słowa - z prawdy, ducha i litery, 2002 nr 1/2. [O zw iązkach języ
ka z etyką].
Ewa Rewers: Więźniowie transkultu row ej wyobraźni, 2004 nr 4. [Autorka stawia tezę,
iż narracje tożsam ościow e ulegają postępującej pryw atyzacji, co sprawia,
że w ym agają złożonych translacji, w następstw ie których stają się tw oram i
transkulturow ym i i transnarodow ym i].
Ewa Rewers: Od doświadczania po doświadczenie. „Niewinny” dotyk nowoczesności,
2006 nr 3. [Autorka rozwija tezę, że najbardziej doniosłym i zarazem w strzą
sającym dośw iadczeniem , jakie w ypracowała nowoczesność, była w ędrów 
ka w głąb ludzkiego ciała].
R ich ard Rorty: E tyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. D aria Abriszewska, 2002 nr
1/ 2 . [O dwóch rodzajach intelektualisty: filozofie i krytyku literack im oraz
o ich m iejscu w pluralistycznym społeczeństwie].
C harles Russell: Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis, przeł. Jarosław
P łuciennik, 2001 nr 5. [Autor analizuje różnice w p rogram ach estetycz
nych ruchów kom unistycznych i aw angardow ych].
Elżbieta Rybicka: Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego,
2004 nr 4. [Wychodząc od analizy epistolarnego kryzysu kom unikacyjnego,
A utorka kreśli projekt antropologii pisarstw a i socjologii literatury, których
ośrodkiem byłaby osoba em ocjonalna i kom unikująca się z innym i].
A ndrzej Skrendo: Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu, 2004 nr 1/2. [Autor
zastanaw ia się, dlaczego kategoria n arracji jest tem atem pobocznym w teo 
riach konstruktyw istycznych].
M ałgorzata Sugiera: Pytania o dramat, 2005 nr 1/2. [O roli d ram atu w spółczesne
go w edukacji polonistycznej].
Izabela Surynt: Badaniapostkolonialne a „Drugi Ś w ia t”. Niemieckie konstrukcje narodowo-kolonialne X I X wieku, 2007 nr 4. [Autorka stawia tezę o adekw atności
pom iędzy k u ltu rą kolonialną Pierwszego Świata a polityką im p erialn ą po
tęg E uropy Środkowej i W schodniej].
Elżbieta Tabakowska: Komunikowanie i poznawanie w językoznawstwie, 2005 nr 1/2.
[Autorka stwierdza, że literaturoznaw stw o, wiedza o języku i wiedza o k u l
turze pow inny jednocześnie wejść do system u nowej polonistycznej eduka
cji, naw zajem inspirując się i uzupełniając].
Joanna Tokarska-Bakir: „Zanik doświadczenia”. Diagnoza antropologiczna, 2006 nr 3.
[Autorka rozważa, jakie głosy w obrębie szeroko rozum ianej antropologii filozoficznej i kulturow ej -w p isu ją się w Benjaminowskie spostrzeżenie o za
n ik u doświadczenia i jaką jego diagnozę form ułują].
Joanna Tokarska-Bakir: Legendy o krwi. Z cyklu „Obraz osobliwy ”, 2007 nr 4. [Tekst
jest w prow adzeniem do książki A utorki o legendzie zw iązanej z obrazem
w katedrze Sandom ierskiej, przedstaw iającym m ord rytualny, dokonyw a
ny przez Żydów ].
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W ojciech Tomasik: Burząc „Moskwę”... O postkomunistycznym ikonoklazmie, 2003
nr 4. [Analiza w erbalnych obrazów b urzen ia warszawskiego kina Moskwa,
odczytyw anych na tle dziew iętnastow iecznego dyskursu o kolei, który - jak
dowodzi A utor - dostarczył scenariuszy dla spektakli sym bolicznej zem sty
na kom unistycznej przeszłości].
A leksandra Ubertowska: Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagła
dzie, 2002 nr 1/2. [Artykuł sytuuje lektu rę tekstów o Zagładzie na dwóch
bieg u n ach w yznaczanych przez p o stu lat „etyki sy tu acy jn ej” i kategorię
„ram y etycznej”].
A nna W ieczorkiew icz: Kolonizacja dzikich ciał, 2002 nr 5. [Opis ten d en cji dom i
nującej w przekazie wystaw ciał „dzikich” z kolonii w X IX w.].
D orota Wolska: Doświadczenie jako kwestia humanistyki, 2006 nr 3. [Autorka do
wodzi, iż zagadnienia św iadka, świadectwa i zaśw iadczania prow okują do
tego, by etyczny w ym iar b adań hum anistycznych rozpatrzyć jako kwestię
udziału badacza w stru k tu rze zaśw iadczania].
D orota Wolska: Kilka uwag o zaangażowaniu, czyli o uczuciach i ich badaniu, 2007
nr 1/2. [Autorka omawia w zrost zainteresow ania tytułow ym zagadnieniem
przez pryzm at transform acji w obrębie hum anistyki].
A ndrzej Zawadzki: Kres nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, 2005 nr 4.
[Rozważania nad zagadnieniem „myśli słabej”, form ułow anym przez G. Vattim o w Końcu nowoczesności].
A nna Zeidler-Janiszew ska: Drugi oddech nowoczesności, 2003 nr 4. [Krytyczne
om ów ienie H einricha K lotza program u „drugiej m o d ern y ” w odniesieniu
do arch itek tu ry i innych sztuk plastycznych]
A nna Zeidler-Janiszew ska: Progi i granice doświadczenia (w) nowoczesności, 2006
nr 3. [Tytułowe „progi” i „granice” potraktow ane zostały jako dwie form y
stru k tu ralizacji dośw iadczenia. O ile wczesna nowoczesność uprzyw ilejo
wała granice przeciw ko progom , w drugiej fazie jej rozw oju dokonuje się
proces transform acji granic w progi].
A nna Zeidler-Janiszew ska: Visual C u ltu re Studies czy antropologicznie zoriento
wana B ildw issenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kultu
rze, 2006 nr 4. [Autorka analizuje k ieru n k i, w jakich rozw ija się interi transdyscyplinarna w iedza o obrazie].
A nna Zeidler-Janiszew ska: Perspektywy performatywizmu, 2007 nr 5. [O perform atyw izm ie jako orientacji eksponującej „działaniow y” w ym iar p raktyk
kulturow ych, a więc zm ianę akcentów badaw czych, określaną jako (kolej
ny) „zw rot” w hum anistyce].
K wiryna Ziemba: Projekt komparatystyki wewnętrznej, 2005 nr 1/2. [Proponow any
projekt rozpatruje historię literatu ry pisanej w języku polskim oraz polsko-łacińskiej na tle k u ltu ry wytworzonej przez zróżnicow ane narodow o
ściowo, językowo, stanowo i religijnie środowiska, które w spółistniały i prze
nikały się tam , gdzie literatu ra polska pow stawała lub docierała].
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II. Recenzje
Józef Bachórz: Debiut i pożegnanie. Książka Adama Makowskiego o typowym krytyku
pozytywistycznym nie całkiem jednak ortodoksyjnym, 2003 nr 1. [Adam M a
kow ski Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego, W arszawa 2001].
Joanna Bator: Pamiętnik wariatki, 2004 nr 5. [Pamiętnikpacjentki, wyb. A. W izel,
oprać. D. D anek, Kraków 2001].
M arian B ielecki: Gombrowicz palimpsestowy, 2005 nr 3. [M ichał Głow iński Gom
browicz i nadliteratura, K raków 2002].
Tomasz Bocheński: Błońskiego portret wielokrotny z Witkacym, 2002 nr 4. [Jan Błoń
ski Witkacy. Sztukm istrz, filozof, estetyk, Kraków 2001; Tegoż Od Stasia do
Witkacego, Kraków 1997].
Bogusława Bodzioch-Bryła: „Kolekcjonerzy w rażeń”. O literaturze wyzwolonej gene
racji, 2005 nr 1/2. [Urszula G lensk Proza wyzwolonej generacji 1989-1999,
Kraków 2002].
G rażyna Borkowska: Poezja i etyka. Książka o wierszach Swirszczyńskiej, 2005 nr 1 /
2. [Renata Stawowy „Gdzie jestem ja sam a”. O poezji A nny Swirszczyńskiej,
K raków 2004].
Jolanta Brach-Czaina: Pierwsza monografia Henryka Grynberga, 2006 nr 5. [D oro
ta Kraw czyńska Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga,
W arszawa 2005].
A lina Brodzka-W ald: „Sztuka to nie jest rzecz dostojna”, 2004 nr 1/2. [Andrzej
W erner Wysoko nie na palcach. O pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego, K ra
ków 2003].
D ariusz Brzostek: Lemowersumprzenicowane? 2006 nr 1/2. [Jerzy Jarzębski Wszech
świat Lema, Kraków 2003].
Blanka Brzozowska: Dewey raz jeszcze, 2004 nr 5. [Krystyna W ilkoszewska Sztuka
jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii Johna Deweya, K raków 2003].
Blanka Brzozowska: Modernizowanie miasta, 2005 nr 4. [Elżbieta Rybicka Moder
nizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze
polskiej, Kraków 2003].
M onika Brzóstowicz-K lajn: O realizmie socjalistycznym z perspektywy lat siedemdzie
siątych, 2005 nr 1/2. [Wojciech T om asik Inżynieria dusz. Literatura realizmu
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”, W rocław 1999].
K am ila Budrowska: Proza polska po rosyjsku, 2006 nr 3. [W iktoria Jakowliewna
Tichom irow a Polskaja proza o wtoroj mirowoj wojnie w socjokultumom kontiekstie. 1989-2000, Moskwa 2004].
A nna Budziak: W stronę cielesności. Estetyka Richarda Shustennana, 2006 nr 3. [Ri
ch ard S husterm an Praktyka filozofii, filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie
filozoficzne, przeł. A. M itek, Kraków 2005].
M iłosław a B ukow ska-Schielm ann: Pomysły na nudę, 2001 nr 1. [Nuda w kulturze,
red. R C zapliński, P. Śliw iński, P oznań 1999].
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Sławom ir Buryła:
by o nich opowiedzieć”, 2006 nr 1/2. [Anna Ziębińska-W itek
Holocaust. Problemy przedstawiania, L ub lin 2005].
Sławom ir Buryła: Nobilitacja groteski, 2006 nr 4. [Elżbieta S idoruk Groteska w po
ezji Dwudziestolecia. Leśmian - Tuwim - Gałczyński, Białystok 2004].
Sławom ir Buryła: Prywatne podsumowanie, 2007 nr 5. [Tadeusz D rew now ski Pora
chunki z X X wiekiem. Szkice i rozprawy literackie, Kraków 2006].
M arcin Całbecki: Ślub Jerzego Lieberta, 2005 nr 4. [Anna M arta Szczepan-W ojnarska „ ...z ogniem będziesz się żenił”. Doświadczenie transcendencji w życiu
i twórczości Jerzego Lieberta, Kraków 2003].
D ariusz Chemperek: Sarmatyzm - „embarras de richesse”, 2003 nr 1 [Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, K raków 2001].
K atarzyna C hm ielew ska: J a k możliwa jest poetyka (eseju)? 2001 nr 3 /4 . [M ichał
Paweł M arkow ski Czy możliwa jest poetyka eseju?, w: Poetyka bez granic, red.
W. Bolecki. W. Tom asik, W arszawa 1995].
R om an Chym kowski: Przeciw wieży Babel, 2004 nr 3. [U m berto Eco W poszukiwa
niu języka uniwersalnego, przeł. W. Soliński, G dańsk 2002].
Robert Cieślak: Wobec intersemiotyczności, 2005 nr 5. [Intersemiotyczność. Literatura wobec
innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004].
Tomasz C ieślak-Sokołow ski: Hiperprzygody poezji współczesnej, 2007 nr 3. [Bogu
sława Bodzioch-Bryła Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku
wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Kraków 2006].
A nna Czabanowska-W róbel: W lesie młodopolskich symboli, 2001 nr 1. [Wojciech
G utow ski M it - Eros - Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999].
A nna Czabanowska-W róbel: Dyskrecja, 2002 nr 1/2. [M arian Stała Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława M iło
sza, K raków 2001].
A nna Czabanowska-W róbel: Sny nie zostały zbadane. Dwie książki o poezji Adama
Zagajewskiego 2002 nr 5. [Jarosław K lejnocki B ez utopii? R zecz o poezji A da
ma Zagajewskiego, W ałbrzych 2002; Tadeusz N yczek, Kos. O Adamie Zaga
jewskim, Kraków 2002).
A nna Czabanowska-W róbel: Od A deli do Z baw ienia świata, 2004 nr 6. [Słownik
schulzowski, oprać, i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, G dańsk 2004].
M ałgorzata C zerm ińska: Od sylwy do epifanii. N a tropach pozatekstowego świata,
2003 nr 4. [Ryszard Nycz Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii
w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001].
M ałgorzata Czerm ińska: O Konińskim i literaturze doświadczenia religijnego, 2004
nr 4. [Adam F itas Glos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego,
W rocław 2003].
E lżbieta Dąbrowska: Literatura i semiotyka, 2003 nr 5. [Seweryna W ysłouch Lite
ratura i semiotyka, W arszawa 2001].
E m ilia Dąbrowska: List z podróży współczesnego etnologa, 2003 nr 2 /3 . [Piotr Ko
w alski Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie we współczes
nej kulturze, W rocław 2002].
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M aria Dąbrowska-Partyka: W horyzoncie teorii literackiej, 2001 nr 5. [V ladim ir
B iti Pojmovnik suvremene knijzevne teorije, Z agreb 1997].
Teresa Dobrzyńska: Powroty baroku, 2003 nr 1. [Elżbieta D ąbrow ska Teksty w ru
chu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej, O pole 2001].
Teresa Dobrzyńska: Genologia zintegrowana, 2006 nr 6. [Bożena W itosz Podstawy
genologii lingwistycznej, Katowice 2005].
Paweł D ybel: Wywoływanie podmiotu romantycznego, 2006 nr 1/2. [Agata Bielik-Robson Duch powierzchni. Rew izja m nantyczna i filozofia, Kraków 2004].
A dam D ziadek: Literatura - M uzyka. Nowe propozycje badawcze, 2002 nr 1/2. [An
drzej H ejm ej Muzyczność dzieła literackiego, W rocław 2001].
A dam D ziadek: Pogranicza literackości, 2002 nr 4. [Grzegorz Grochow ski Tekstowe
hybrydy. Literackosć i jej pogranicza, W rocław 2000].
A dam D ziadek: Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej, 2003 nr 2 /3 .
[Tomasz M izerkiew icz Stylizacje mityczne w prozie polskiej po roku 1968, Po
znań 2001].
Z uzanna D ziuban: Hermeneutyczny wymiar doświadczenia przestrzeni, 2007 nr 4.
[H anna Buczyńska-Garew icz Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenome
nologii przestrzeni, K raków 2006].
W acław Forajter: Paradoksy watologi, 2001 nr 6. [Krystyna Pietrych O „Wierszach
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Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005].
M irosław R yszkiewicz: M iędzy retoryką a retorycznością powieści Teodora Parnickie
go, 2007 nr 1/2. [Andrzej Juszczyk Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo
Teodora Parnickiego, Kraków 2004].
Anna Rzymska: Poczucie wzniosłości jako „otwarcie”w „Dzienniku mojej podróży z roku
1769”Johanna Gottfrieda Herdera, 2003 nr 2/3. [Johann G ottfried H erder
Dziennik mojej podróży z roku 1769, O lsztyn 2002].
D orota Sajewska: Strindberga sprawa polska, 2003 nr 4. [Andrzej N ils Uggla Strindberg a teatr polski 1890-1970, przeł. E. G ruszczyńska, W arszawa 2000].
Stefan Sawicki: Nowe odczytanie Gombrowicza, 2005 nr 3. [Edw ard Fiała Homo
transcendens w świecie Gombrowicza, L ub lin 2002].
A leksandra Sekuła: „Wyróść musisz na dziewicę”, 2005 nr 1/2. [Jarosław Ławski
Marie romantyków. M etafizyczne wizje kobiecości. M ickiewicz - Malczewski Krasiński, Białystok 2003].
H an n a Serkowska: Interpretacja jest wszystkim. O wykładach Ingi Iwasiów, 2004
nr 6. [Inga Iwasiów Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czy
tania, Szczecin 2004; Tejże Gender dla średniozaawansowanych, W arszawa
2004],
A ndrzej Skrendo: Anty-Kołakowski, 2001 nr 1. [Leszek Kołakowski Moje słuszne
poglądy na wszystko, Kraków 1999].
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A ndrzej Skrendo: D wa razy Gombrowicz, 2002 nr 3. [Janusz M argański Gombro
wicz wieczny debiutant, K raków 2001; Grymasy Gombrowicza. W kręgu proble
mów modernizmu, społeczno-kulturowej roli pici i tożsamości narodowej, red.
E. Płonow ska-Z iarek, przeł. J. M argański, Kraków 2001].
Andrzej Skrendo: „Chlap, chlap, chlupie krew w naszych wykwintnych bucikach ”, 2002
nr 5. [Siostry i ich Kopciuszek, red. E. G raczyk, M. G raban-Pom irska, G dy
nia 2002].
A ndrzej Skrendo: Czy istnieje polska proza lingwistyczna? 2004 nr 6. [Jan G alant
Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998].
A ndrzej Skrendo: Spór piąty: o krytykę literacką, 2005 nr 1/2. [Sporne postaci pol
skiej literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-W ald, T. Żukow ski,
W arszawa 2003].
A ndrzej Skrendo: „Zdybany w rozkroczeniu ”, 2005 nr 3. [Ewa G raczyk Przed wybu
chem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojen
nym, G dańsk 2004].
Jolanta Skrzydło: Od sarmackiego mitu do liczenia jaj. Kolokwia Staropolskie o Wacła
wie Potockim, 2003 nr 1. [Roczniki Humanistyczne K U L , T. XLIX].
P iotr Sobolczyk: Hermeneutyka tak, ale jaka? 2006 nr 1/2. [A drian G leń „W tej
latarni... ”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie henneneutycznej, O pole 2004].
P iotr Sobolczyk: Sylleps/zy autobiografizm, 2007 nr 4. [Ewa W iniecka Białoszewski
sylleptyczny, Poznań 2006].
A nna Sobolewska: Z alchemiczną precyzją, 2006 nr 3. [Sławomir Jacek Ż urek S y
nowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świe
tle tradycji i teologii żydowskiej, L ub lin 2004].
M ikołaj Sokołow ski: Czująca dusza, 2004 nr 1/2. [M arek T roszyński Austeria
„pod królem-duchem”. R aptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego, W arsza
wa 2001].
Joanna Sosnowska: Bezkrytycznie, 2003 nr 4. [Izabela Kowalczyk Ciało i władza:
polska sztuka krytyczna lat 90, W arszawa 2002].
M arta Spychalska: Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo, 2002 nr 6. [Ciało i tekst.
Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców, red. A. N asiłow ska, W ar
szawa 2001].
Agata Stankowska: Ironiczna siła podmiotu, 2002 nr 3. [Anna Legeżyńska Gest po
żegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999. Tejże,
Do?n i poetycka bezdomność, W arszawa 1996].
Agata Stankowska: „Żywa śmierć”, czyli kłopoty ze skończonością, 2006 nr 5 . [Mc nie
jest pewne. O twórczości Ew y Lipskiej, red. A. M oraw iec, B. W olska, Łódź
2005],
A ndrzej Szahaj: Znakoświat, 2002 nr 4. [Wojciech Kalaga Mgławice dyskursu, K ra
ków 2001].
Andrzej Szahaj '.Awangarda krakowska, 2007 nr 3. [Kulturowa teoria literatury. Głów
ne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, M .P M arkow ski, Kraków 2006].
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A nna Szczepan-W ojnarska: Iwaszkiewiczowska partytura religijności, 2004 nr 4.
[Piotr M itzner N a progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iw asz
kiewicza, W arszawa 2003].
Ewa Szczęsna: L item et, 2005 nr 1/2. [Litemet. Literatura i internet, red. P. M arec
ki, Kraków 2002].
K atarzyna Taras: Witkacy w obrazach, 2007 nr 3. [Ewa M akarczyk-Schuster Prze
strzeń i znaki przestrzeni w utworach scenicznych Stanisława Ignacego Witkie
wicza lat dwudziestych albo czy na końcu sceny można jeszcze wyciągnąć rękę?,
W arszawa 2005].
W ojciech Tomasik: Podmiot w doktrynie, 2007 nr 3. [Jacek Łukasiewiczjeiie?* dzień
w socrealizmie i inne szkice, Katowice 2006].
W acław Twardzik: Bronisław Malinowski - językoznawca, 2004 nr 1/2. [Krystyna
Pisarkowa Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, Kraków 2000].
A leksandra Ubertowska: Ciekawość - „Nieprawomyślny sobowtór” rozumu, 2001
nr 1. [M ichał Paweł M arkow ski Anatomia ciekawości, Kraków 1999].
A leksandra Ubertowska: Różewicz transgresywny, 2003 nr 2 /3 . [Andrzej Skrendo
Tadeusz Różew icz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, K raków 2002].
A leksandra Ubertowska: Paradoksy Innego, 2004 nr 1/2. [M ieczysław D ąbrow ski
Swój/Inny/Obcy. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Iza
b elin 2001].
A leksandra Ubertowska: Poetyka i polityka, 2006 nr 6. [Tomasz Kunz Strategie ne
gatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, K ra
ków 2005].
D an u ta U licka: Fikcja i teoria, 2002 nr 4. [Anna Łebkowska M iędzy teoriami a fik 
cją literacką, Kraków 2001].
K rzysztof U niłow ski: Pije „meta” do „story”, piją obie do „postu”, 2002 nr 1/2. [Bo
gum iła K aniewska Siadami Tristrama Skandy, Poznań 2000].
M aciej Urbanowski: Bolecki innego kalibru, 2006 nr 6. [W łodzim ierz Bolecki Inna
krytyka, K raków 2006].
M ichał Warchala: Człowiek, istota fantazjująca, 2004 nr 3. [H anna Segal Marzenie
senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. D ybel, Kraków, 2003].
M ichał Warchala: Duch w maszynie? 2006 nr 1/2. [W incenty G rajew ski Maszyny
dialogowe. Szkice teoretycznoliterackie, K raków 2003].
Paweł W awrzyszko: W imię róży... Logika mapy i logika terytorium, 2001 nr 1. [Ste
fan M oraw ski Niewdzięczne rysowanie mapy. . .. O postmodernie (izmie) i kryzy
sie kultury. T oruń 1999].
M ałgorzata Wątkowska: Przymuszanie do wolności, 2005 nr 4. [M irosław Ryszkiewicz Ideologia formy - form a ideologii. O powieściach Stefana Kisielewskiego,
L ub lin 2003].
L idia W iśniewska: Wokół „Matka odchodzi” Różewicza. 2004 nr 3. [„Matka odcho
d zi” Tadeusza Różewicza, red. I. Iwasiów, J. M adejski, Szczecin 2002].
Bożena W itosz: O funkcjonalnej poetyce deskrypcji literackiej, 2002 nr 1/2. [Dorota
K orw in-Piotrowska Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków 2001].
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M arcin W ołk \ Próba antropologii postaci literackiej, 2004 nr 6. [H anna Gosk Bohater
swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współ
czesnej. Wybrane zagadnienia, Izabelin 2002].
M arcin Wołk: Bibliograficzno-tnetodologiczne gawędy Henryka M arkiewicza, 2006 nr
5. [Wokół najnow szych książek H enryka M arkiew icza].
Jacek W ójcicki: Poeta Latinus? 2003 nr 1 [Ewa J. G łębicka Szymon Szymonowie
Poeta Latinus, W arszaw a 2001 (S tu d ia S taro p o lsk ie. S eries N ova t. II
[LVIII])].
M arek Zaleski: Coś ty uczynił ludziom, Czesławie Miłoszu? 2001 nr 3/4. [Elżbieta
K iślak Walka Jakuba z aniołem. Czesław M iłosz wobec romantyczności, W ar
szawa 2000].
E lżbieta Zarych: Zrozumieć Goszczyńskiego, 2001 nr 3 /4 . [D anuta Sosnowska Se
weryn Goszczyński. Biografia duchowa, W rocław 2000].
A ndrzej Zawadzki: Pierwsze: Nie będziesz podglądał Boga swego, Gombrowicza, 2002
nr 3. [Jerzy Jarzębski Podglądanie Gombrowicza, K raków 2001].
A ndrzej Zawadzki: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko), 2003 nr 2 /3 . [H en
ryk M arkiew icz Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, K ra
ków 2000].
M ariusz Zawodniak: „Dopełnianie obrazu”, 2004 nr 1/2. [Jerzy Sm ulski Od Szcze
cina do... Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych, T oruń
2002 ],
A ndrzej Z ieniew icz: Przyswajanie pamięci, 2003 nr 2 /3 . [M ichael C. S tein lau f
Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przekł. A. Tomaszewska, W ar
szawa 2001].
Tomasz Żukowski: Świadkowie Zagłady, 2001 nr 5. [Feliks Tych Długi cień Zagła
dy. Szkice historyczne, W arszawa 1999].
Sławom ir Jacek Żurek: Miara świętości, 2004 nr 5. [Józef W róbel Miara cierpienia.
O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków 2004].
Sławom ir Żurek: Zrozum ieć G rynberga, 2007 nr 5. [Sławomir Buryła Opisać Za
gładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, W rocław 2006].

III. Varia
I . Archiwalia, Świadectwa
M ichaił Bachtin: Zagadnienia stylistyki na lekcjach języka rosyjskiego w szkole śred
niej, przeł. Bogusław Żyłko, 2001 nr 6. [Artykuł B achtina z 1945 r., w k tó 
rym A utor k ontynuuje swoje rozw ażania n ad n atu rą mowy].
M ikołaj Bachtin: Jedynie powieść w pełni odzwierciedla życie, przeł. M arta Z ieliń 
ska, 2001 nr 6. [Praca m atu raln a starszego b rata M ichaiła Bachtina].
Leopold Buczkowski: Koniec wojny, 2001 nr 2. O prać. Sławom ir Buryła, R ado
sław Sioma. [Fragm ent wojennego dziennika pisarza].
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Sławom ir Buryła: M iędzy W ertepam i a C zarnym potokiem . Zagadnienia ewolucji
prozy Leopolda Buczkowskiego, 2001 nr 2. [D zienniki w ojenne Buczkow
skiego jako stadium w procesie ew olucji prozy pisarza; k om entarz do frag
m entów dziennika, publikow anych w tym sam ym n u m e rz e].
M arek Chm ura [Leon Z dzisław Stroiński]: [Koślawe figurki ulepione ze snów...'],
2005 nr 6. [N iepublikow any wcześniej w iersz poety].
K lem entyna Czernicka: Odczyt Gombrowicza w Teatro dcl Pueblo, 2002 nr 3. [O skan
dalu, jaki wywołało pierw sze w ystąpienie pisarza w A rgentynie pod koniec
sierpnia 1940 r. i reakcji em igracyjnej prasy polskiej].
K lem entyna Czernicka: Podróż Gombrowicza na „Chrobrym” oraz jego pierwsze dni
w Argentynie, 2002 nr 3. [Szczegółowa rekonstrukcja jednego z kluczow ych
okresów w biografii pisarza].
Justyna Dąbkowska: M otyw „obywatela św iata” w dialogu Justusa Lipsjusza „O sta
łości”, 2003 nr 1. [Fragm ent dzieła L ipsjusza De constantia (Antwerpia 1584),
w staropolskim przekładzie Janusza Piotrowicza (W ilno 1600), w raz z ko
m entarzem ].
Beata D orosz: Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia, 2004 nr 3. [Pre
zentacja info rm acji zebranych podczas kw erendy w P olskim In sty tu cie
N aukow ym w N owym Jorku].
M ichał G łow iński: Posłowie, 2005 nr 4. [K om entarz do w spom nień M agdaleny
Kozarzewskiej, publikow anych w niniejszym num erze].
W itold Gombrowicz: Uszy, 2004 nr 6. [Krótkie opow iadanie opublikow ane w dw u
tygodniku polityczno-literackim „Problem y” 1935 n r 7].
A nka G rupińska, B artek C horoszewski: Sprawa miclialińska. Opowieść o jednym
epizodzie z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego, 2003 nr 5 . [R ekonstruk
cja w ydarzeń zw iązanych z wycofywaniem się żołnierzy ZZW po pow sta
n iu w getcie w arszaw skim ].
W ojciech Kaczmarek: Listy Romana Ingardena do Ireny Sławińskiej, 2005 nr 1/2.
[K orespondencja dotycząca recepcji filozoficznej ingardenow skiej teorii
dzieła literackiego w środow isku KUL].
Tadeusz Kantor: Wiersze, 2005 nr 6. [Trzy niepublikow ane do tąd w iersze K anto
ra, stanow iące dowód jego literackich poszukiw ań].
Tym oteusz Karpowicz: Listy do Bogusławy Latawiec i Edwarda Balcerzana (19711973), 2006 nr 4. [Autorzy dyskutują w listach o swoich tek stach i o sa
m ym procesie tw orzenia. K arpow icz daje swym przyjaciołom cenne w ska
zówki w tej m aterii].
Tomek Kitliński: Z naszego sadomasochizmu. W„Lublinie/Dublinie”: „między Boskim Mar
kizem a Leopoldetn Freiherrem von Sacherem-Masochem ” [O sadomasochizmie w H i
storii wielkiej (polityka, religia, sztuka) i sadomasochistycznym zderzeniu we
wnętrzu człowieka, czyli sadomasochistyczne Joyce’a od-czytanie].
M agdalena Kozarzewska: Salus reipublicae suprema lex, 2002 nr 3. [Pierwsza część
w spom nień wdowy po poecie, Jerzym Kozarzewskim . A utorka opisuje swo
je starania o uchylenie w yroku śm ierci na męża].
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M agdalena Kozarzewska: Obrońca z urzędu, 2002 nr 6. [Dalsza część w spom nień
wdowy po Jerzym K ozarzewskim , publikow anych w: 2002 n r 3].
M agdalena Kozarzewska: Dla Jadwigi, 2005 nr 4. [Kolejna część w spom nień wdowy
po Jerzym K ozarzew skim , publikow anych w: 2002 n r 3, 2002 n r 6].
M anfred Kridl: Czesław Miłosz. Przemówienie 20 V I 1934 r., 2003 nr 5. [Przem ó
w ienie prof. K ridla, przew odniczącego k ap itu iy N agrody im. Filomatów,
z okazji w ręczenia nagrody Miłoszowi].
M arek K unicki-G oldfinger: List Stanisława Herakłiusza Lubomirskiego do Józefa
Zebrzydowskiego, 2003 nr 1 [List zaw ierający inform acje o program ie arty
stycznym prac architektoniczno-ogrodow ych Tylm ana z G am eren w W ar
szawie i okolicach, w raz z kom entarzem ].
Bogusława Latawiec: „Tyle lat - jakby razem?”, 2006 nr 4. [K om entarz do listów
T. K arpowicza publikow anych w tym sam ym n u m erze].
H enryk M arkiewicz: Do genezy „Ferdydurke”, 2004 nr 6. [K om entarz do opowia
dania G ombrowicza Uszy publikow anego w tym sam ym n u m e rz e].
Czesiaw M iłosz: Refleksje warszawskie, 2001 nr 3 /4 . [Warszawa czasu okupacji
w idziana oczyma poety; esej napisany w 1945 r.].
Czesiaw M iłosz: Komentarz, 2001 nr 3/4. [K om entarz M iiosza do wiasnego tek stu
sprzed przeszio półwiecza, publikow anego w tym sam ym num erze].
Czesiaw M iłosz i Janina M iłoszowa: Listy do Zofii i Tadeusza Brezów, Kazimierza
Wierzyńskiego i Antoniego Słonimskiego, oprać. A lina Kowalczykowa, 2006 nr 5.
[Niepublikowane dotąd listy M iiosza do Z. i T. Brezów z lat 1945-1947, dwa
listy do K. W ierzyńskiego z 1960 r. i jeden do A. Sionimskiego z 1957 r.].
A ndrzej P leśniew icz: Paweł Valery, oprać. P iotr M itzner, 2005 nr 3. [N iepubliko
w any esej przedw ojennego krytyka literackiego].
M ieczysław Porębski: Uwrażliwienie (fragment większej całości), 2007 nr 1/2. [Za
piski w ybitnego polskiego krytyka sztuki].
A leksandra Sawicka: Berlińskie przyjaciółki. Nieznane listy Dagny Przybyszewskiej do
Margarethe Ansorge, 2004 nr 4. [Om ówienie listów D agny do żony niem iec
kiego kom pozytora, stanow iące część większego p ro jek tu A utorki].
H anna Serkowska: Wokół recepcji „Ciało-w-ciało” Luce Iragaray we Włoszech, 2002
nr 5. [Dyskusje wokói postaci Luce Iragaray, wioskiej m yślicielki fem in i
stycznej i jej system u filozoficznego „ciaio-w -ciaio”].
Pawei Stangret, Trzy teksty Tadeusza Kantora, 2005 nr 6. [K om entarz do w ierszy
K antora publikow anych w tym sam ym num erze].
Teresa Stankiew icz: Spotkanie w Vence, 2002 nr 3. [Autorka relacjonuje swoje spo
tkania z W itoldem i R itą G om brow iczam i we F ran cji w 1965 r. i p óźniej
szą korespondencję z pisarzem ].
Klem entyna Suchanów: Rozmowa ze Zbigniewem Małeckim o podróży Witolda Gombro
wicza do Argentyny w 1939 roku na statku Chrobry, 2006 nr 3. [Relacja ucznia
Państwowej Szkoiy M orskiej, zaokrętowanego na Chrobrym jako praktykant].
Jerzy T im oszew icz: M anfred Kridl o Czesławie Miłoszu, 2003 nr 5. [Kom entarz do
przem ów ienia M anfreda K ridla publikow anego w tym sam ym num erze].
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M aciej U rbanow ski Komentarz, 2005 nr 6. [K om entarz do w iersza Stroińskiego,
publikow anego w tym sam ym n u m e rz e].
K atarzyna W ilk: Kilka słów Im ć Denhoffa Dindery o grzeczności, 2003 nr 1. [Kopia
listu kasztelana kotlarskiego Denhoffa Dindery do synowca swego, starosty Staro
gard[zkiego], w raz z kom entarzem ].
Bogusław Żyłko: Bachtin i creative w riting, 2001 nr 6. [K om entarz do tek stu Bachtin a zam ieszczonego w tym sam ym num erze].

2. Dociekania, Wykłady
M onika Bakke: M iędzy nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi
i innymi zwierzętami, 2007 nr 1/2. [O hegem onii an tropocentryzm u w rela
cjach ludzi i zw ierząt].
M ieke Bal: Antropometamorfoza: rozwidlające się ścieżki i kryształy w filozofii czasu
Louise Bourgeois, przeł. D orota K ozińska, 2003 nr 2 /3 . [K om entarz do prac
Louise Bourgeois z cyklu Komórki (Cells), skupiający się na kw estii n astro ju ].
W ojciech Bałus: Wyspiański i tradycja. N a przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem,
2004 nr 4. [O znaczeniu tradycji i k u ltu ry dla tw órczości Stanisław a Wy
spiańskiego].
A gata B ielik-R obson: Granice ironii, 2002 nr 3. [O powrocie ironicznej p o dm ioto
wości jako replice na antysubiektyw istyczne tenden cje h u m an isty k i w spół
czesnej].
Ewa Bińczyk: Steven Pinker vs Michael Tomasello w sporze o status kompetencji języ
kowych, 2006 nr 6. [Tekst podejm uje problem alternatyw nych in te rp re ta
cji tak zwanych „danych em pirycznych” na przykładzie sporu o status kom 
petencji językowych].
H anna B u czy ń sk a -G a ie w ic z: Nietzscheańskie aporieprawdziwości, 2007 nr 5. [Ana
liza koncepcji praw dy w pism ach N ietzschego].
Paweł Dybel: Histeria - „inny ję zyk” kobiecości? 2006 nr 6. [O ewolucji spojrzenia
na genealogię h isterii kobiet w tradycji psychoanalitycznej].
Ewa Głębicka: M aria i M arian Dąbrowscy wśród wolnomularzy w latach 1909-1925
(w świetle ich korespondencji), 2005 nr 6. [Na podstaw ie uwag i drobnych
sygnałów w k orespondencji A utorka rek o n stru u je zw iązki D ąbrow skich
z w olnom ularstw em ].
M aria G ołębiewska: Wybór etyczny według Kierkegaarda a tożsamość w kulturze me
dialnej, 2002 nr 3. [Tezy dotyczące kryzysu tożsam ości i spójności au tono
m icznej jednostkow ości we w spółczesnej kultu rze m edialnej w kontekście
koncepcji w yboru etycznego].
M aria Gołębiewska: Sensotwórcza rola ciała w samopoznaniu według M aurice’a Merleau-Ponty’ego, 2004 nr 1/2. [Autorka przybliża koncepcję jednostkowego
sam opoznania, zaproponow aną przez M erleau-P o n ty ’ego, skupiając się na
uw arunkow aniach samowiedzy].
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Zbigniew Kloch: Reklama, miasto i kulturowa potoczność, 2006 nr 4. [Artykuł jest
próbą opisu roli reklam y m iejskiej w kształtow aniu sem iosfery potocznego
dośw iadczenia w k u ltu rze w spółczesnej i budo w an iu naszych w yobrażeń
na tem at sem iosfery codzienności].
Jan Kordys: Wierzyc' i wiedzieć', 2002 nr 4. [Autor analizuje m ateriał językowy,
etnograficzny i b adania procesów poznaw czych, by odtworzyć zarys „tek
stu w iary”, jaki ukształtow ał naszą cyw ilizację i przen ik a do dziś mowę
i zachow ania].
Jan Kordys: Gest Achillesa, 2004 nr 6. [Na przykładzie frag m en tu Iliady A utor
analizuje tryb p rezentacji perspektyw y, przyjm ow anej przez osobę zderza
jącą się z mową i zachow aniem , których znaczenie zdaje się być odm ienne
od deklarow anego].
N orbert L eśniew ski: Hermeneu tyka przeżycia, 2007 nr 1/2. [Artykuł opiera się na
dwóch głównych koncepcjach dośw iadczenia herm eneutycznego (D iltheya
i H eideggera). Podejm ow ana problem atyka obejm uje m .in. kw estię stosun
ku m iędzy postaw ą przeżyw ającego i treścią przeżyw aną].
A dam Lipszyc: Symbol, ślad, alegoria (Benjamin i inni), 2004 nr 1/2. [Autor przy
gląda się Benjam inow skiej koncepcji alegorii w kontekście stanow isk Ricoeura, de M ana i Levinasa].
Ryszard Lów: Brzozowski wśród lektur syjonistycznych, 2003 nr 6. [W stępne rozpo
znanie zagadnienia w ielopokoleniowej i wielowym iarowej recepcji Stani
sława Brzozowskiego w środow isku żydow skim ].
H enryk M arkiewicz: Przeciw nienawiści i pogardzie, 2004 nr 6. [O pisarzach, uczo
nych i publicystach, którzy czynnie sprzeciw iali się przejaw om antysem i
tyzm u w przedw ojennej Polsce].
R om an M azurkiew icz: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego śred
niowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo o wężu przez jadu, 2003 nr 1. [Szkic
trak tu je o tym , jak średniow ieczna polszczyzna radziła sobie z nazew nic
tw em rozm aitych gatunków „ziem iopłazu”].
A ndrzej M encwel: Osoba i pismo, 2005 nr 1/2. [Rozważania n ad dylem atem orygi
nalności personalnej i konw encjonalności kulturalnej na przykładzie dwóch
różnych odczytań Modlitewnika Gertrudy].
Zofia M itosek: Hermeneuta i autobiografia, 2002 nr 3. [Autorka omawia pojęcie
„tożsam ości n arracy jn ej” w pism ach R icoeura i L ejeu n e’a oraz jego zasto
sowania w rozw ażaniach n ad autobiografią i literatu rą].
A ndrzej W. Now ak: „Methodenstreit”, podmiot, „phronesis”. Wpływ sposobu inter
pretacji opozycji „humanistyka a przyrodoznawstwo” na rozumienie etyki,poli
tyki i podmiotu, 2006 nr 6. [Autor bada zw iązek p om iędzy pojęciem p o d 
m io tu spraw czego a p rzesąd zen iam i epistem ologicznym i i m etodologicz
nym i] .
K rzysztof Okopień: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii, 2001
nr 5. [O filozofie uzbrojonym w sieć logosu, broniącym się p rzed D ioniozosem, by uniknąć żałosnego losu sobowtóra boga].

http://rcin.org.pl

33

Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” 2 001-2007

M agdalena Popiel: List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach S ta 
nisława Wyspiańskiego, 2004 nr 4. [List artysty jako opowieść o jego egzy
stencji i zarazem jej uobecnienie].
Ewa Rewers: Pustka i forma, 2003 nr 2 /3 . [O etycznie uzasadnionych i estetycznie
poruszających próbach zatrzym ania p u stk i jako stan u św iadom ości po Shoah, na przykładzie poezji P. C elana, filozofii J. D errid y i arch itek tu ry D. Libeskinda].
K atarzyna Rosner: Paul Ricoeur wobec współczesnych dyskusji o narracji, 2002 nr 3.
[O Ricoeura zainteresow aniu narracją, skupiającym się na procesie odbio
ru tek stu narracyjnego i fuzji horyzontu dzieła z horyzontem czytelnika].
M arcin Rychlewski: Rock - stylizacja - intertekstualność, 2006 nr 4. [Autor omawia
zjawisko intertekstualności rocka, który - w odróżnieniu od literatu ry - ma
charakter w ielokodow y- stanow i konglom erat m uzyki, słowa i obrazu].
Sław om ir Sobieraj: Wokół form izmu poetyckiego Tytusa Czyżewskiego, 2007 nr 3.
[O form izm ie literackim , którego n adrzędnym celem i w yróżnikiem jest
kom pozycja poetycka budow ana na wzór kom pozycji m alarskiej (ew entual
nie m uzycznej)].
Ewa Szczęsna: Aforyzm i slogan - język jako zdarzenie fikcji, 2004 nr 1/2. [Autorka
analizuje zastosow ania kategorii fikcyjności w o d n iesien iu do aforyzm u
i sloganu].
Stefan Szym utko: Po co literatura jeszcze jest? N a motywach książek Janusza Sław iń
skiego „Przypadkipoezji” i „Miejsce interpretacji”, 2007 nr 3. [Autor kw estio
n uje rzekom o niepodw ażalną istotność interp retacji w literaturoznaw stw ie,
postulując ukierunkow anie literaturoznaw stw a na przedm iot, nie na kwe
stie m etodologiczne].
M arcin Telicki: Poeta jako antropolog, 2007 nr 3. [O w artości antropologicznych
analiz dokonyw anych przez badaczy literatu ry i im m an en tn ie w pisanych
w nowoczesną lirykę].
Joanna Tokarska-Bakir: „Słowa niewinne”. Czytając Nachmana Blumentala, 2005
nr 1/2. [O języku urzędniczym III Rzeszy; odczytanie Słów niewinnych B lu
m entala].
K atarzyna Tokarska: O filmie Andrzeja Sapiji „Powrót Odysa” II. Tadeusza Kantora
notatki z prób, 2006 nr 4. [Autorka omawia najw ażniejsze etapy i obszary
tw órczości Tadeusza K antora poruszane w film ie A ndrzeja Sapiji].
W acław Twardzik: „Discordia amicabilis” al. przyjacielska swada, 2003 nr 1. [Anali
za językowa i propozycja nowej transkrypcji jednego z hum orystycznych
zabytków języka polskiego].
M ichał Warchala: Rousseau, Diderot i narodziny autentyczności 2006 nr 1/2. [Autor
rozważa, czym jest autentyczność (traktow ana jako pew ien po stu lat m o ral
ny) w tekstach J.J. Rousseau].
A nna W ierzbicka: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii, 2002 nr 4.
[Autorka proponuje m odel skryptów kulturow ych, form ułow anych w poję
ciach uniw ersalnych, jako narzędzie do interp retacji Biblii].
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A ndrzej Zawadzki: Noica, Vattimo: „myśl słaba ” i jej konsekwencje, 2003 nr 6. [Szkic
pośw ięcony m etaforyce „słabości”, którą posługują się obydwaj filozofowie
w opisie dośw iadczenia ontologicznego i epistem ologicznego].

3. Figury, Fragmenty, Szymborska
M ałgorzata Czerm ińska: Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej, 2003 nr 2 /3 . [O ekfrazach Szymborskiej i ich rysie charakterystycznym , czyli przyporządko
w aniu elem entu opisowego pom ysłowi interpretacyjnem u].
A dam D ziadek: Anagramy Ferdynanda de Saussure’a - historia pewnej rewolucji, 2001
nr 6. [O now atorstw ie bad ań de Saussure’a, który w analizie anagram ów
skupił się na w arstw ie fonetycznej, a nie - literow ej].
M ateusz Kareński-Tschurl: Porównanie jako prze-znaczenie, 2001 nr 6. [K rótkie
spojrzenie na porów nanie, zakończone p y tan iem o zasadność traktow ania
tej figury w yłącznie jako operacji na sem antyce].
Tomasz M izerkiew icz: „Co mówię?” O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym, 2001 nr 6. [Autor analizuje retoryczną figurę correctio na przykładach
z literatury, film u, reklam y i filozofii w spółczesnej].
Janusz Sław iński: B ez przydziału (VIII), 2003 nr 2 /3 . [„Wyrzec m yśl to wyrzec się
m yśli”, czyli zbiór uwag i rozw ażań na tem at k o m unikacji w erbalnej].
Agata Stankowska: Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania, 2001 nr 6. [Autorka
omawia specyficzną ontykę elipsy - zarazem nieistniejącej i istniejącej oraz funkcje, jakie ta figura m oże spełniać w artystycznej epistem ologii
i kreacji].

4. Glosy, Przechadzki, Przyczynki
W ojciech Bałus: Dziecko-tajemnica. Stanisława Wyspiańskiego „Dziewczynka przed
dzbankiem z kw iatam i”, 2007 nr 6. [Autor dowodzi, iż W yspiański swym
obrazem stawia pytanie o n atu rę dziecka i granice poznania drugiego czło
wieka].
Agata Bielik-Robson: Nie krzywdzie' nikogo, 2003 nr 2/3. [O filozoficznych strate
giach pisania o Zagładzie - wokół Historii jednej topoli M ichała Głowińskiego].
A ndrzej Biernacki: N IE i - n i e , 2001 nr 3/4. [O okolicznościach p u b lik acji Trak
tatu moralnego Cz. M iłosza].
K atarzyna Bojarska: Obóz koncentracyjny jako zabawka. Zbigniew Libera „Urządze
nia korekcyjne: L EG O - Obóz koncentracyjny”, 2004 nr 5. [Autorka um iesz
cza pracę L ibery zarówno w kontekście sztuki na tem at H olokaustu, jak
i polskiej k u ltu ry pow ojennej].
A nna Bujnowska: Kraszewski i Lenartowicz, 2005 nr 6. [Przyjaźń pisarzy w okre
sie starości w świetle ostatnich pięciu lat korespondencji].
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Ewa Chudoba: „Lapidarium”Ryszarda Kapuścińskiego jako kolaż, 2007 nr 6. [Artykuł
jest próbą całościowej in terp retacji cyklu pisarza, w oparciu o te obszary
działalności artystycznej, które odegrały fundam en taln ą rolę w b udow aniu
autorskiej wizji świata: fotografow anie, podróżow anie, refleksja osobista].
D ariusz Czaja: Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność, 2006 nr 3. [Artykuł jest
odpow iedzią na pytanie, czy akt in te rp re ta c ji ro zu m ian y jako podjęcie
wezwania i wyzwania jakie stawia tekst, może pretendow ać do m iana n a
ukowości w zwyczajowej w ykładni tego term inu].
Ewa D om ańska: Autofikcja Joanny Bator, 2003 nr 2/3. [R ekonstrukcja p ro filu eg
zystencjalnego m łodej in te lek tu alistk i na podstaw ie Kobiety Joanny Bator].
A leksander Fiut: W objęciach tygrysa, 2001 nr 3/4. [J.T. K roński - zagadkowa fa
scynacja intelektualna M iłosza].
Stanisław Gawliński: Sambor Sandauera, 2004 nr 6. [Posługując się m etodą psy
choanalizy egzystencjalnej, A utor bada znaczenie m iasta rodzinnego dla
biografii A. Sandauera].
M ichał G łow iński: O konieczności nie-bycia sobą, 2006 nr 1/2. [O zapisach dośw iad
czeń dzieci w latach Zagłady].
Piotr Graczyk: Rewolucja i terapia, 2003 nr 6. [Autor zwraca uwagę na problem y
z w ykorzystyw aniem m etafory wieży Babel w diagnozach w spółczesnej fi
lozofii i k u ltu ry europejskiej].
Jan Hartman: Pisać, żyć i kochać - nie umiejąc. Kilka słów o szczerości w literaturze,
2005 nr 4. [Rozważania o pisem nym w yrażaniu em ocji i konw encjach z nim
zw iązanych, zw ieńczone gorącym apelem i gorzkim w yznaniem ].
Józef Japola: Profesorów typologia, czyli o literackich badaniach, podglądaniu i gwiaz
dach (nie tylko) filmowych, 2001 nr 1. [C harakterystyka nowego typu aktora
w środow isku akadem ickim : „gwiazdy profesorskiej”].
M arek Kaźmierczak: Semiotyka przestrzeni w powieści cyberpunkowej, 2004 nr 6.
[Autor omawia jedną z najw ażniejszych kategorii dla tego g atu n k u lite ra 
tu ry popularnej].
Elżbieta Kiślak: Detektyw jako artysta romantyczny, 2002 nr 6. [O opow iadaniach
k ry m in a ln y ch E dgara A llana Poe w kontekście tajem n iczej tożsam ości
przedstaw ionego w nich detektyw a - człowieka o dwoistej naturze].
Tom ek K itlińsk i, Paweł Leszkow icz: Miłośćodtnieńców, myśl, gość-inność i inne uczu
cia. Afektywnośćfotografii Roberta Mapplethorpe’a i Nan Goldin? 2007 nr 1/2.
[Autorzy in te rp re tu ją sztukę M a p p leth o rp e’a i G oldin jako intym ną, obupłciową, eksplorującą hom oseksualizm jako orientację uczuciową].
Tom ek K itlińsk i, Joe Lockard: Pogarda i pożądanie „obcych”. Z imaginowanych nie
czystości w literaturze polskiej, 2007 nr 6. [O sposobach przedstaw iania ko
biet, Żydów i gejów w literatu rze polskiej].
A lina Kowalczykowa: Element skandalu w autoportrecie romantycznym, 2004 nr 6.
[Analizując rom antyczne autoportrety, A utorka zwraca uwagę na różnice
m iędzy deklarow anym zrywem przeciw fałszowi świata a strategiam i autokreacji].

http://rcin.org.pl

Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” 2001-2007

36

Beata Kozak: Mistrzyni i uczennica - próba utopii, 2003 nr 2 /3 . [O burzliw ej przy
jaźni niem ieckich pisarek doby wczesnego rom antyzm u: B ettiny von A r
n im i K arolinę von G ünderode na podstaw ie ich korespondencji, z której
w yłania się utopijny projekt zm iany świata].
M agdalena Kubarek: Adonis, Hiob, Mahomet i Święty M ikołaj - interferencje kulturo
we w poezji Hajdara M ahmuda, 2003 nr 2 /3 . [O jo rdańskim poecie i źród
łach używ anych przezeń sym boli i alegorii, które mogą wpływać na różnice
w odczytaniu jego dzieł przez Arabów i odbiorców Z achodnich].
Ewa Kuryluk: Magia „Prawdziwej Twarzy”, 2001 nr 1. [O starożytnej trad y cji solarnej ikony tw arzy i jej k o n tynuacji w dw udziestow iecznym kulcie jed
nostki].
A dam Lipszyc: Zycie u stóp góry zamkowej. Zycie, prawda i narracja w Waltera Benja
mina pismach o Kafce, 2007 nr 5. [Szkic o teologicznej wizji, jaką W alter
B enjam in przypisyw ał Franzow i Kafce. A utor skupia się na koncepcji „ży
cia u stóp góry zam kow ej” oraz m esjań sk ich m ożliw ościach w pisanych
w owo „życie”].
Z dzisław Łapiński: Miłosz „zarazpo wojnie”, 2001 nr 3 /4 . [O roli tw órczości M iło
sza z lat 1945-1955 w kształtow aniu postaw opozycyjnych].
A nna Łebkowska: O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca X X wieku, 2002 nr 5.
[O kilk u w ym iarach dążenia do em patii we w spółczesnej prozie: m .in. epistem ologicznym , etycznym , estetycznym i fikcyjnym ].
H enryk M arkiewicz: J a k się dawniej dedykacje pisały, 2002 nr 4. [Autor kreśli losy
dedykacji w piśm iennictw ie polskim X IX w., z w yłączeniem dedykacji rę
kopiśm iennych].
H enryk M arkiewicz: Czego nie rozumiem w „Traktacie moralnym?”, 2006 nr 5. [Pro
tokół kłopotów i niepow odzeń interpretacy jn y ch tow arzyszących lekturze
tekstu Cz. M iłosza].
M aciej Maryl: Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu? 2003 nr 2 /3 . [Etno
graficzny opis środow iska w arszaw skich „parkingow ców ”, okraszony w nio
skam i z obserw acji uczestniczącej].
A dam Mazur: Negatywne świadectwo. Fotograficzna konkretyzacja pamięci Holokau
stu, 2004 nr 5. [Autor analizuje m odel sztuki o H olokauście, który wyko
rzystuje na skalę wcześniej niespotykaną w izualne św iadectw a Zagłady,
przede w szystkim fotografię (G. R ichter, C. B oltanski, B. M ichajłow, Z. L i
bera)].
P iotr M ichałow ski: Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu, 2001 nr 1.[W nioski
z konferencji poświęconej IV Zjazdow i Z Z L P w 1949 r.].
Zofia M it osek: Zaraza, 2004 nr 3. [Fragm enty prozatorskie].
P iotr M itzner: Dlaczego?, 2006 nr 1/2. [Autor analizuje w ypowiedzi pisarzy na
tem at ich udziału w stalinizm ie, próbując zrozum ieć ich postawy].
M arcin M oskalew icz: „Murzynek Ba?nbo - czarny, w esoły...”. Próbapostkolonialnej
interpretacji tekstu, 2004 nr 6. [Autor in te rp re tu je tekst Tuwima narzędzia
m i krytyki postkolonialnej i psychoanalizy].
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R afał N ahirny: „Wszyscy mówią: kocham cię”. A naliza wyznania miłosnego, 2007
nr 1/2. [Autor poddaje w yznanie m iłosne szczegółowej analizie z p ersp ek 
tywy koncepcji gier językowych W ittgensteina i teorii aktów mowy Austina].
A nna N asiłow sk a: Podręczny dyskont słów (dalsze dostawy niewykluczone), 2004
nr 4. [Mały przegląd słów popularnych od A(1 dente) do Z (appingu)].
K rzysztof Obremski: „Retoryka” w wychodku zlewni mleka, 2005 nr 5. [Instrukcja
z początku lat osiem dziesiątych um ieszczona w przenośnych w ychodkach
dla wozaków jako świadectwo „poziom u” ówczesnej k u ltu ry sanitarnej i re
torycznej].
M ałgorzata A nna Packalén: „Maestro” czy „mentor”. O prowadzeniu prac dyplomo
wych na uniwersytetach w Szwecji, 2001 nr 1. [Na przykładzie szwedzkiego
system u edukacyjnego autorka postuluje nowy typ relacji m iędzy p ro m o 
torem a jego podopiecznym w uniw ersytecie X X I w.).
Iren eu sz Piekarski: Stanisław Salzm an - gawęda tragiczna. Szkic lwowski, 2007
nr 5. [Szkic z ż y c ia przedw ojennego Lwowa, zarysow ujący tw orzące się
ta m pod koniec lat 20. ciekaw e, a zu p ełn ie zapom n ian e dziś, środow isko
literack ie].
Grzegorz Piotrowski: Podwójny świat. Uwagi o narracji i tożsamości w tekstach homo
seksualnych Jarosława Iwaszkiewicza, 2007 nr 6. [O tożsam ości hom oseksual
nej u Iwaszkiewicza, która uw idacznia się w jednoczesnym potw ierdzaniu
i negacji, w kam uflażu i aluzyjności bądź prowokacyjnej otwartości].
M agdalena Popiel: „Ham let” Wyspiańskiego. Czytanie, pisanie, czyli o wędrowaniu
w labiryncie świata, 2002 nr 4. [Interpretacja stu d iu m W yspiańskiego, jako
dzieła, które naśw ietla w czesnom odernistyczny dram at poznaw czy artysty,
poszukującego sensu w zm aganiu z problem am i egzystencjalnym i i m eta
fizycznym i] .
Jan Prokop: Socrealizm, 2006 nr 1/2. [Jak analizow ać socrealistyczny fenomen?
W okół Słownika realizmu socjalistycznego, red. Z. Ł apiński, W. Tom asik, K ra
ków 2004].
M agdalena Rabizo-Birek: Kilka uwag o poetyckim dialogu Tadeusza Różewicza i A da
ma Czerniawskiego, 2007 nr 3. [Autorka analizuje m .in. problem sygnatur poetyckich p o rtretó w w zajem nych, oraz dialogiczność podejm ow anych
przez poetów zagadnień autotem atycznych, zw iązanych z istotą poezji i eto
sem poety].
H enryk Siew ierski: Babel Amazonki, 2004 nr 3. [Mit wieży Babel w am azońskiej
sem iosferze].
A ndrzej Skrendo: Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Ko?nentarz do
tytułu i postscriptum , 2001 nr 5. [Refleksja n ad odbiorem literatu ry w kon
tekście postulatów neopragm atystów ].
M iłosz Sosnowski: Uczlowieczanie-tego-co-nie-ludzkie w książeczkach o małpce Fiki-M iki i murzynku Goga-Goga, 2004 nr 6. [Autor stawia tezę, iż popu larn e
historyjki o koziołku, m ałpce i M urzynku w pisują się w oświeceniowy p ro 
jekt cyw ilizowania ludów podporządkow anych].
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A gnieszka Stefaniak-H rycko: Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością, 2006
nr 3. [O różnych w ym iarach w ykluczenia starych kobiet: społecznym , psy
chologicznym i ekonom icznym ].
Tomasz Swoboda: „Nasza godzina jest to w iek”, czyli o przyroście czasu, 2003 nr 1.
[O czasie w percepcji dekadentów , którego przyrost tw orzy pejzaż nega
tywny, pozbaw iony p u n k tu oparcia i przytłaczający świadomość rozległo
ścią swego pustkow ia].
A lina Świeściak: O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty (T. Różycki
i A. Sosnowski), 2007 nr 5. [Autorka pro p o n u je zestaw ienie dwóch poetyk
postrzeganych jako rozbieżne i spraw dzenie ich ew entualnych pokrew ieństw
przez pryzm at „stosunku do referencji”, który k atalizuje się tu w motywie
^d aty ].
Jerzy Swięch: Skolmowskiemu na jubileusz, 2005 nr 4. [Uwagi o księdze jubileuszo
wej For East is East. Liber amicorum Wojciech Skolmowski, ed. T. Soldatjenkova, E. W aegem ans, L eu v e n -P aris-D u d ley 2003].
A gnieszka Taborska: Czy surrealistyczna muza była brunetką? 2001 nr 1. [Analiza
surrealistycznego ideału „kobiety bez głowy” - istoty n iep rzen ik n io n ej,
niedostępnej i ze wszech m iar tajem niczej].
M arek W ierczyński: Krótki kurs historii Polski wedługprof. Andrzeja Bańkowskiego,
2001 nr 1. [Autor ze swadą polem izuje z tezą wydawcy, iż Słownik etymolo
giczny języka polskiego autorstw a prof. Bańkowskiego dostarcza inform acji
„oczywistych, jasnych i pew nych”].
M irosław Wójcik: „Księga Gości i Zdarzeń”. „Miscelaneicznepêle-mêle”Em ila Zegad
łowicza, 2004 nr 4. [O kronice domowej b ib lio tek i i pryw atnych zbiorów
dzieł sztuki zgrom adzonych w dworze Zegadłow icza, utrw alającej n ajisto t
niejsze przem iany w tow arzyskim i in telek tu aln y m kręgu pisarza].
M arta Zielińska: Do którego Tołstoja pisał M ickiewicz, 2007 nr 5. [Autorka kreśli
sylwetkę A leksandra P. Tołstoja - niezidentyfikow anego dotąd bliżej zna
jomego M ickiewicza i adresata jego listu z 1845 roku].

5. Interpretacje, Lektury, Podróże,
Agnieszka Adam owicz-Pośpiech: Autobiograficzne i psychologiczne interpretacje Lorda
Jim a, 2004 nr 1/2. [Autorka zastanaw ia się n ad praw om ocnością in te rp re
tacji zakładających, iż Lord Jim stanow ił sym boliczną rozpraw ę Conrada
z w łasnym poczuciem w iny po opuszczeniu k raju rodzinnego].
Edyta Antoniak: Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu „Dla Ja n a Polkowskiego”,
2007 nr 3. [Interpretacja w iersza M. Swietlickiego Dla Jana Polkowskiego
przez pryzm at opublikow anego w cześniej utw oru S. M atusza N ie podaję
nikomu ręki].
M ateusz A ntoniuk: Zbigniewa Herberta przygoda z formą dramatyczną. Od widowi
ska historycznego do dramatu niekonkluzywnego, 2007 nr 6. [Artykuł jest p ró 
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bą rekonstrukcji dram atopisarskiego w ątku we wczesnej tw órczości H er
b erta (1948-1956)].
M ałgorzata Baranowska: Zejście na ziemię, 2001 nr 3/4. [O dośw iadczeniu szczę
ścia w poezji M iłosza].
K azim ierz Bartoszyński: Ironia i egzystencja. Uwagi o „Królu Obojga Sycylii” A n 
drzeja Kuśniewicza, 2006 nr 1/2. [O roli wskazówek autorskich w powieści
Kuśniewicza: przejaw poważnej autorskiej in terp retacji czy postaw y iro
nicznej?].
Jan Błoński: Uparte trwanie baroku, 2001 nr 3/4. [O barokow ym spad k u w tw ór
czości M iłosza].
Per-A rne Bodin: O aniołach, 2001 nr 3 /4 , przeł. M ichał Legierski. [Interpretacja
w iersza M iłosza O aniołach - problem istnienia i n ieistn ien ia].
Bogusława Bodzioch-Bryła: Tam „gdzie ślimaki rozmawiają o wieczności”, czyli A da
ma Zagajewskiego marzenie o trwaniu, 2004 nr 4. [O tw órczości Zagajew 
skiego przez pryzm at m itu labiryntu].
K am ila Budrowska: Kobieta w procesie literackiego komunikowania. Rozważania teoretycznoliterackie i nie tylko, 2004 nr 1/2. [O definicjach pisarstw a kobiece
go przez pryzm at sytuacji kom unikacyjnej].
Piotr C hlebowski: Romantyczne silvae rerum . O Cypriana Norwida notatnikach i al
bumach, 2002 nr 6. [O introw ertycznej postaw ie poety, której w yrazem było
kom plikow anie przekazu i ucieczka w świat w łasnych „portfeli” - tekstów
i książek pisanych przez siebie i dla siebie].
A nna Czabanowska-W róbel: „Byłem dzieckiem ... ” Elegie dzieciństwa Bolesława L e
śmiana, 2003 nr 2/3. [O pow rotach w dzieciństw o, które w poetyckiej an 
tropologii L eśm iana ułatw iają zrozum ienie nietożsam ości „ja” wciąż zm ie
niającego się w czasie].
Paweł D ybel: Seksualność zdegradowana czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schul
za, 2005 nr 3. [Analiza fikcyjnego n arrato ra prozy Schulza pozostającego
w dynam icznym zw iązku z realnym „ja” pisarza].
Jerzy Franczak: „Sny M arii D unin” Karola Irzykowskiego jako świadectwo nowoczes
nego doświadczenia, 2006 nr 3. [Autor dowodzi, iż Sny M arii Dunin odzw ier
ciedlają poszukiw anie źródłowego chaosu i równoczesne odkryw anie jego
iluzyjności - regres w nieskończoność, będący esencją m odernistycznej
m yśli].
K rzysztof G ajewski: „Weiser D aw idek” jako opis doświadczenia religijnego, 2004
nr 1/2. [Powieść H uellego jako studium genezy doświadczenia religijnego].
M ichał G łow iński: Wielkie zderzenie, 2002 nr 3 [Obszerne omówienie: Literatura
polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-W ald, D. Kraw czyńska, J. Leociak,
W arszawa 2000].
A gnieszka Gondor-W iercioch: Poetyka metyzacji w prozie Louse Erdrich i Jose M arii
Arguedasa, 2007 nr 4. [Analiza utw orów pow ieściopisarki północnoam ery
kańskiej i peruw iańskiego prozaika pod kątem wykorzystywanej przez nich
poetyki m etyzacji].

http://rcin.org.pl

Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” 2001-2007

40

M ichał Kaczmarek: Narratologia pamięci. Casus Stanisława Yincenza, 2006 nr 5.
[Przedm iotem szkicu jest podm iot pam ięci oraz jego pam ięciow e strategie
narracyjne w cyklu Vincenza N a wysokiej połoninie],
Jerzy Kandziora: „To, co się w ym yka”. O prześwietlaniu idiomu w „Chirurgicznej pre
cyzji” Stanisława Barańczaka, 2001 nr 6. [O autobiografizm ie i autotem atyzm ie w iersza Barańczaka].
Jerzy K andziora, Nie poddać poezji. Jerzego Ficowskiego wiersze o stanie wojennym,
2007 nr 5. [Szkic pośw ięcony tom ikow i poety z 1983 r., w którym relacja
historyczna nie podporządkow uje sobie najcenniejszych pierw iastków doj
rzałej poezji Ficowskiego, tylko zyskuje dzięki n im na wieloznaczności].
Bogum iła Kaniewska: „Skąd wziąć złoty aksamit” albo metafizyka baby, 2004 nr 3.
[O pew nym aspekcie m etafizyczności poezji Swirszczyńskiej].
M arta Koszowy: Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka, 2007
nr 1/2. [Tekst podejm uje analizę Jadąc do Babadag Stasiuka w p erspekty
wie narratologicznej, genologicznej i historiozoficznej].
D orota Kozicka: Podróżny horyzont rozumienia, 2006 nr 1/2. [Autorkę interesuje
podróż jako dośw iadczenie prow adzące do uzyskania głębszej sam ośw ia
domości].
D orota Krawczyńska: „Twarzą w twarz, maską w maskę, w potrzasku ”. O „Racoonie”
Flenryka Grynberga, 2001 nr 6. [Interpretacja krótkiego opow iadania G ryn
berga, w którym zbiegają się niem al w szystkie w ażniejsze w ątki twórczości
pisarza].
D orota Krawczyńska: Pisarz solidarności ofiar. O „cudzych głosach” Henryka Gryn
berga, 2002 nr 4. [O zabiegu wykorzystyw ania cudzych biografii w pow ie
ściach G rynberga, służącym zasadzie solidarności, w myśl której w spółczu
cie wyprzedza praw dę faktu].
Tomasz Kunz: Literatura jako symulacja. O „Obronie żebractwa”Andrzeja Bursy, 2002
nr 4. [O pozytywnym projekcie literackiej strategii, w yrażonym w w ierszu
Bursy].
M ichał Kuziak: Hermeneu tyka tekstu literackiego w prelekcjach paryskich Adama M ic
kiewicza, 2001 nr 2. [Zestaw ienie deklarow anych przez M ickiew icza zało
żeń literaturoznaw czych z jego praktyką interpretacyjną].
Jarosław Ławski: Narracja i wyniszczenie. O „Spowiedzi” Całka Perechodnika, 2005
nr 4. [Analizując świadectwa P erechodnika, A utor skupia się na sferze ,4yslogosu”, rozpadu oświeceniowej, rom antycznej, scjentystyczno-nowoczesnej
w izji świata].
Piotr Łopuszański: „Idący, z prawdą u warg i u pow iek... ”. Próba nowego spojrzenia
na twórczość Bolesława Leśmiana, 2002 nr 6. [Autor, sprzeciw iając się jed
nostronnym odczytaniom Leśm iana, analizuje rozwój i ewolucję ideologicz
ną poety na przestrzeni 42 lat działalności twórczej].
Tomasz Łysak: Miron Białoszewski w interpretacji Czesława Miłosza - cztery tłuma
czenia, 2004 nr 3. [Na przykładzie tłum aczeń wierszy Białoszewskiego, A utor
zwraca uwagę na ryzyko w ystąpienia różnic w odczytaniach tek stu tłu m a
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czonego i polskiego oryginału, m im o b rak u pow ażnych usterek w p rzek ła
dzie].
Ewa M achut-M endecka: Św iat blisko natury. Twórczość egipskiego prozaika J a k ji
Taliira Abd Allaha, 2007 nr 4. [Analiza tw órczości arabskiego pisarza, który
w swoich opow iadaniach i pow ieściach zarysowuje archetypow y świat egip
skiego południa żyjącego w sym biozie z n atu rą i tradycją przodków ].
G rzegorz Marzec: Parodia konstruktywna raz jeszcze. O piosenkach zespołu Kury z płyty
P.O.L.O.V.I.R.U.S., 2003 nr 4. [Autor dowodzi, iż u źródeł p aro d ii w tek 
stach T. Tym ańskiego, leży przekonanie, iż, by zbliżyć się do szczerości,
trzeba potęgować nieszczerość, by zbliżyć się do praw dy - niepraw dę].
M arian n a M ichałowska: Sztuka dokumentu - fotografia i trauma, 2003 nr 4. [Na
przykładzie reprezentacji artystycznych, podejm ujących w ątek H olokau
stu, A utorka rozwija tezę, iż dzięki fotografii stajem y się św iadom i tego, co
w idzim y,].
W ojciech M ichera: O weterologii Stanisława Lema, 2007 nr 6. [Autor analizuje
dwa opow iadania z Cyberiady om awiając pojęcie „retrognozy”, będące, jak
uważa, „sym ptom em ” ukrytych słabości Lem a].
M ałgorzata M ikołajczak: „Wierność ziem i”. Inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbi
gniewa Herberta, 2006 nr 3. [Autorka dowodzi, iż „ślad nietzscheański” w po
ezji H erberta w dużym stopniu decyduje o artystycznej indyw idualności
poety].
Piotr M itzner, Zaciemniony pokój, 2007 nr 5. [Analiza Pamiętnika Janusza K orcza
ka, pisanego w w arszaw skim getcie w 1942 r.].
A lina M olisak: Modlitwy kapłanów, modlitwy żebraków, 2002 nr 1/2 [Chleb rzucony
umarłym W ojdowskiego jako najlepsza książka w polskiej literatu rze doty
czącej H olokaustu].
Jakub M uchowski: Figury czasowości w „Tworkach” M arka Bieńczyka, 2006 nr 3.
[Analiza pow ieści Bieńczyka, skupiająca się wokół p ytań o dośw iadczanie
czasu, sposób egzystencji w H isto rii i pisanie o przeszłości].
A rent van N ieukerken: Osobowość a anonimowość w „przypowieści” o „rzymskim bru
k u ”, 2006 nr 5. [Autor analizuje zw iązki w idzialnej rzeczyw istości z boskością w norwidowskiej in te rp retacji chrześcijaństw a].
A ndrzej N iew iadom ski: Poezja niezrozumiała, czyli o nadzwyczaj trwałym nieporo
zumieniu krytycznym. Rekonesans badawczy, 2004 nr 4. [Na podstaw ie analiz
poezji A. Sosnowskiego A utor próbuje odpow iedzieć na p ytanie o granice
rozum ienia „poezji niezrozum iałej”].
K azim ierz N ow osielski: Kaprys wolności, wolność dla kaprysu (o jednym wierszu J a 
rosława Iwaszkiewicza), 2005 nr 6. [Interpretując Ogrodniczki Iw aszkiew i
cza, A utor skupia się na zagadkach sta ra n n ie w kom ponow anych w tok
wypowiedzi].
K rzysztof Obremski: Wielki Językoznawca - „pokora w parze z majestatem” i schola
styka. 2002 nr 1/2. [O toposie skrom ności afektow anej w dziele Józefa Sta
lina Marksizm a zagadnienia językoznawstwa].
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Olga Orzeł: W poszukiwaniu straconego mitu. Obraz dzieciństwa w „Dzieciach Syjonu ”
Henryka Grynberga, 2003 nr 2 /3 . [Autorka analizuje znaczenie fragm enta
ryczności konstrukcji tek stu G rynberga i jej nietypow ą genezę - świadome
w ydzielenie fragm entów z zeznań dzieci ew akuowanych z ZSRR do Pales
tyny].
W iadysiaw P an as:,A ntykw ariat anielskich ekstrawagancji”albo „święty bełkot”. R zecz
o „Piecyku” Aleksandra Wata, 2001 nr 1. [Autor omawia w ątki ezoteryczne
„m opsożelaznego stw oru” W ata, posługując się kategorią religijnego feno
m enu „świętego b eik o tu ”].
Pawei Panas: N a tropach autora. O poezji Marcina Swietlickiego i nie tylko, 2005 nr 6.
[O w spóikonstytuow aniu przez język podm iotow ości autora w dziele lite
rackim na przykładzie poezji Swietlickiego].
Jerzy Paszek: Profuzjaprofecyj w „Oziminie”, 2004 nr 6. [Om ówienie w ątków poli
tycznych i profetycznych w Oziminie W. B erenta].
Ireneusz Piekarski: Zanim rozległy się „głosy w ciemności”, albo o relacjach między
tekstami jednego autora. Czyli tam i z powrotem, 2006 nr 5. [Próba uchw yce
nia pow iązań m iędzy poszczególnym i utw oram i J. Stryjkowskiego i zary
sowania całościowej perspektyw y au toin tertek stu aln ej].
Przem ysław Pietrzak: N a granicy dialogu. Język i etyka w powieści „Zbrodnia i kara”
Fiodora Dostojewskiego, 2003 nr 2 /3 . [Autor analizuje dialogi w Zbrodnii i ka
rze jako (1) szczególny przejaw właściwości języka i (2) artystyczną form ę
podawczą wypowiedzi].
A dam Poprawa: N /P , 2005 nr 5. [B arthes’owska analiza gazetowej recenzji tom u
opow iadań M. Nowakowskiego: gazetowy tekst o literatu rze nie mówi o li
teraturze].
E ugenia P rokop-Janiec: Zyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie,
2001 nr 1. [O nam yśle n ad w iasną narodow ą przynależnością i rolą pisarza
w pism ach K. i M. Brandysów, Rudnickiego, W ata, Tuwima i innych pisa
rzy w spółczesnych].
D orota Samborska-Kukuć: D wa razy „Madame”. Pigmaliona autoportret z kobietą,
2005 nr 6. [Autorka porów nuje dwie pow ieści pod tym sam ym ty tu iem A. L ibery i A. Jackiew icza - analizując sym ulacyjną taktykę pisarską w k re
acji postaci tytułowej oraz autoironię narratora].
B arbara Sienkiew icz: Prawdziwy koniec „hypallage”? 2002 nr 3. [O zapom nianej
figurze hypallage na tle zm ieniającego się otoczenia tekstowego].
M agdalena Siwiec: Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej: „El Desdi
chado” Gerarda de Neníala, 2001 nr 2. [Interpretacja utw oru przez pryzm at
m otyw u Orfeusza].
D ariusz Skórczewski: „Sprawa Irzykowskiego i B o ya ”. Wokół głośnego epizodu mię
dzywojennego sporu o krytykę, 2002 nr 3. [Spór Irzykowskiego i Boya jako
konflikt dwóch przeciw staw nych program ów krytyki: problem atyzacja prze
ciw popularyzacji, oraz jego wpiyw n ad kształtow anie się refleksji n ad isto
tą i pow innością krytyki literackiej w XX w.].
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D ariusz Skórczew ski: Dlaczego Paweł Huelle napisał „Castorpa”? 2006 nr 3. [Autor
dowodzi, iż Castorp to powieść postkolonialna, która d ekonstruuje n a rra 
cję kolonialną].
D aw id Skrabek: Leopold Buczkowski: traumatyczna tkanka prozy, 2007 nr 5. [O tw ór
czości Leopolda Buczkowskiego w szerokim kontekście refleksji n ad H o 
lokaustem ].
Piotr Sobolczyk: Hermetyczne pornografie Białoszewskiego, 2006 nr 6. [Tekst p o ru 
sza dwa aspekty poezji Białoszewskiego dotychczas przez badaczy p o m ija
ne - poezji m iłosnej i poezji obscenicznej].
M arek Stanisz: Juliusz Słowacki jako krytyk literacki, 2003 nr 2 /3 . [O w ypowie
dziach krytycznoliterackich Słowackiego, które - w edług A utora - fu n k 
cjonują przede w szystkim jako kom entarz do w łasnej twórczości, ukazując
skom plikow aną grę z tradycją, sam ym sobą oraz innym i uczestnikam i ko
m unikacji literackiej].
Piotr Sniedziew ski: Wświecie melancholii. O „M arii” Malczewskiego i obrazach C.D.
Friedricha, 2003 nr 4. [Autor podąża za sugestią M alczewskiego, by sym bo
likę M arii rozpatryw ać na tle przekształceń ikonograficznych. W cen tru m
zainteresow ania pojawia się m alarz, o którym M alczew ski jednak nie w spo
m in a ...].
Piotr Sniedziew ski: Kłopoty z początkiem - „Herodiada” Gustawa Flauberta, 2007
nr 3. [Autor ukazuje zabiegi w now eli F lauberta, dzięki którym pisarz p o d 
waża bezw zględne znaczenie „początku” i rozwija w łasny m odel pisarstw a
historycznego].
A lina Świeściak: „Tak się obraca świat w nierzeczywistość”. O ruchu i przestrzeni w twór
czości Andrzeja Sosnowskiego, 2004 nr 4. [Autorka p roponuje kategorie ru 
chu i przestrzeni jako klucz in terpretacyjny do poezji Sosnowskiego].
Justyna Tabaszewska: Podróżnicy i kolonizatorzy. Współczesne strategie opisu Afryki,
2006 nr 1/2. [Analizując opisy podróży (O. Stanisław skiej, R. K apuściń
skiego i W. A lbińskiego), autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd
się bierze „czar A fryki”].
W ojciech Tomasik: Kolej i nowoczesna tożsamość. „Trzy tnikroanalizy”, 2006 nr 1/2.
[Analizując świadectwa dotyczące kolei, autor szuka odpow iedzi na p y ta
nie, jak zm ienia się tożsam ość człowieka żyjącego w epoce nowoczesności].
G iovanna Tom assucci: Ostatnie demony, ostatnie pokusy. Isaac Basheins Singer i opo
wiadania Aleksandra Wata, przeł. M ikołaj Sokołowski, 2007 nr 6. [Autorka
dowodzi, iż Singer znał twórczość polskich futurystów i czerpał z Bezrobot
nego Lucyfera, ucząc się u W ata nonsensu i pastiszu].
Ewa Toniak: Grottger i jego cień, 2003 nr 4. [O przedstaw ieniu Żydów w tw órczo
ści G rottgera].
K rzysztof U niłow ski: Intymność niemożliwa, intymność „zaprzeczona”. O dwóch po
wieściach współczesnych, 2007 nr 1/2. [ A utor zestawia ze sobą dwie pow ie
ści z roku 1998: Ledwie mrok A. Falkiewicza i Szkice do obrazu batalistyczne
go A. Ubertow skiego].
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D orota W ojda: Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej, 2007 nr 4. [O opozycji centrum /peryferie dekonstruow anej w p i
sarstw ie Schulza przez naśladow anie, negow anie i ironiczne problem atyzowanie].
Józef Wróbel: Miłość na wygnaniu. „Niekochana” Adolfa Rudnickiego, 2002 nr 1/2.
[Interpretacja opow iadania Rudnickiego w kontekście Pieśni nad pieśniami].
M arek Zaleski: Masochista na Cyterze, 2005 nr 3. [Autor dowodzi znaczenia tro 
pów idyllicznych dla interp retacji tw órczości zarówno Schulza-pisarza, jak
i rysow nika].
Agata Zawrzykraj: ,JDziennik 1954” Leopolda Tyrmanda. Narracja jako narzędzie autokreacji, 2002 nr 1/2. [O strategiach autokreacji w Dzienniku Tyrm anda].
Tomasz Żukowski: Kręgiem ostrym rozdarty na pól. O niektórych wierszach K.K. B a 
czyńskiego z lat 1942-1943, 2004 nr 3. [Szkic pośw ięcony literack im strate
giom tow arzyszącym podejm ow aniu te m atu H olokaustu w w ierszach Ba
czyńskiego].

6. Komentarze, Roztrząsania i rozbiory
Karol A lichnow icz: „Prawdziwa skala polityczna”. O przestrzeni w socrealistycznej
satyrze, 2006 nr 4. [A rtykuł podejm uje p ro blem atykę uw arunkow anych
ideologicznie relacji p rzestrzen n y ch w polskiej socrealistycznej satyrze
w kontekście kom pozycji plastycznych].
Bogdana Carpenter: Recepcja poezji Czesława Miłosza w Ameryce, 2001 nr 3 /4 , przeł.
Tomasz Żukow ski. [O m iejscu M iłosza w am erykańskim pejzażu poetyc
kim ].
A leksandra C hom iuk: „Nowy markiz de Custine” albo o pewnej manipulacji, 2006 nr
1/2. [Polska-Rosja, a postkolonializm ; wokół: M . 'B am .jim rem i, H oebni M apK io
d e K iocm im , lutu IIojibCKUu m paeejioz o P o ccu u e nocmKOjiouitajibuoM npoHmemtW.

„HoBoe JInTepaTypHoe OóoapeHHe” 2 0 0 3 , 60, C. 12 5 -1 4 4 ].

Justyna Dąbkowska: O edycjach dzieł dawnych w serii „Biblioteka pisarzy staropol
skich”, 2003 nr 1. [Om ówienie tom ów 17-21 „B iblioteki pisarzy staropol
skich” W ydawnictwa IBL PA N ].
A gnieszka Dębska: Układanka z rekwizytów historii. Biografie poetyckie w drugim
obiegu w latach 1976-1980, 2003 nr 2 /3 . [O pow iązaniu indyw idualnej b io 
grafii z historią w tw órczości poetów Nowej Fali].
Beata Dorosz: Polonijne zbiory archiwalne w USA w badaniach nad biografią Jana
Lechonia, 2001 nr 5. [Prezentacja zbiorów archiw alnych p rzydatnych dla
b adań n ad biografią Lechonia].
A dam D ziadek: Themerson i Schwitters, 2006 nr 4. [Analiza i in terp retacja książek
F. i S. T hem ersonów o K. Schw ittersie. Książka (jako przedm iot) staje się
tu wielopoziom owym tekstem operującym w obrębie k ilk u systemów zn a
kowych, zm uszającym czytelnika do aktywności twórczej].

http://rcin.org.pl

45

Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” 2 001-2007

A leksander Fiut: M iłosz jako krytyk Gombrowicza, 2005 nr 3. [Autor analizuje p o 
lem iczne wypow iedzi M iłosza z różnych lat, staw iające pisarstw u i filozo
fii G ombrowicza tru d n e, kłopotliw e i w arte nam ysłu pytania].
K rzysztof Gajewski: Nie czas na żarty, panie Sokal! 2005 nr 4. [Autor polem izuje
z głów nym i tezam i J. B ricm ont, A. Sokal Modne bzdury. O nadużywaniu po
jęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł.
P. A m sterdam ski, W arszawa 2004].
Jacek G iażewski: ,fieries emblemática”, 2003 nr 1 [O zainicjow anej przez Janusza
i P aulinę Pelców serii prezentującej em blem atyczny dorobek polskiej lite
ratu ry dawnej].
Ewa Giębicka: „.. .wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć”- p r z y 
jaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 19351959,2001 nr 5. [O skom plikow anych relacjach m iędzy polskim i literatam i
w k raju i na wychodźstwie, w świetle korespondencji poety z pisarką].
Stefan Głowacki: Teoria literatury bez Teorii, 2006 nr 3. [O głosach sprzeciw u w o
bec literaturoznaw stw a powoli gubiącego swój przedm iot; wokół Theory’s
Empire. A n Anthology o f Dissent, ed. D. Patai, W.S. C orral, N ew York 2005].
Iren a Grudzińska-G ross: Brodski i poezja z obcym akcentem, 2006 nr 4. [Autorka
przybliża fascynację poety językiem angielskim i stopniowe przechodze
nie nań w twórczości prozatorskiej, tłum aczeniach własnych wierszy i wresz
cie w p isan iu poezji].
Iren a Jokiel: Poeta w szarej strefie - Tadeusz Różewicz, 2005 nr 6. [Autorka dowo
dzi, iż Różewicz wprow adza zużyte na pozór pow iedzenia do języka po
etyckiego, aby je odświeżyć w ironicznym kontekście].
M aciej Maryl: M etafizyka lektury, 2005 nr 5. [Słów kilka o projekcie m agii dla
każdego (czytelnika) zaw artym w: Joseph H illis M iller On literaturę, New
York 2002],
M agdalena M iecznicka: Gombrowicz á la française, 2002 nr 3. [Analiza recepcji
G ombrowicza we Francji].
Rafał M oczkodan: Jedna z prac redakcyjnych Mieczysława Grydzewskiego, 2002 nr
4. [O w arsztacie edytorskim Grydzewskiego na przykładzie jego popraw ek
do pierw szego w ydania książki L echonia O literaturze polskiej\.
Maciej Mrozik: M ąż jako czytelnik. „Ze gdy raz w Aleppo... ” Vladi?nira Nabokowa propozycje lektury, 2005 nr 6. [O tajem nicy tekstu i autora, czyli jak udało się
pogodzić mnogość sensów w jednym zw artym ciągu jednej krótkiej noweli].
K atarzyna N adana: J a k być królową? 2006 nr 4. [Krytycy wobec najnowszej p o 
wieści D oroty M asłowskiej Paw królowej (2005)].
Brygida Pawłowska-Jądrzyk: Przeciw aforystyczności. Świadomość językowa w S a h i 
bie”Karola Irzykowskiego, 2001 nr 6. [Autorka dowodzi, iż Irzykowski pojm o
wał „aforystyczność” jako określone użycie języka, ale także jako jego istotę].
Beata Przymuszała: D wa wyroki -jedno prawo? O kilku problemach interpretacji praw 
niczej, 2002 nr 1/2. [O twórczości praw niczej i filologicznej przez pryzm at
teorii interpretacji].

http://rcin.org.pl

Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” 2001-2007

46

A gnieszka Rejniak-MajewskaiZteiefo utopijne, historia odczarowana? O „Niewidzial
nym arcydziele” Hansa Beltinga, 2005 nr 6. [O „końcu h isto rii sz tu k i”, wo
kół H ansa Beltinga Das unsichtbare Meisterwerk: Die modernen M ythen der
Kunst, M ünchen 1998].
Tomasz Swoboda: Zakrzywienie przestrzeni reprezentacji. Parę słów o metalepsie, 2005
nr 5. [O zacieraniu w yznaczników fikcjonalności, wokół Metalepses. Entorses aupacte de la representation, sous la dir. de J. Pier, J.-M. Schaeffer, Paris
2005],
A nna Turczyn: Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna, 2007 nr 1/2. [Au
torka podejm uje próbę zdefiniow ania „autofikcji”. Za p u n k t wyjścia p rzy j
m uje źródłowe rozum ienie tego term inu].
A leksandra Ubertowska: Pochwala zapomnienia (od Platona do Bernharda), 2005 nr
4. [Autorka sytuuje książkę H aralda W einrich Lethe. Kunst und K ritik des
Vergessens, M ünchen 2000, w obrębie jednego najbardziej ekspansyw nych
dyskursów w spółczesnej hum anistyki, dotyczącego pam ięci].
Błażej Warkocki: Poszukiwanie języka. O twórczości Izabeli Filipiak, 2002 nr 6. [Autor
analizuje konfigurację triady ciało-pisanie-kobieta w twórczości pisarki].
Sławom ir Jacek Żurek: M iędzy lum en a lux, 2006 nr 3. [Światło oraz pro b lem aty 
ka postrzegania wzrokowego rzeczyw istości jako klucze do tw órczości M i
łosza; wokół K risa van H euckelom a „Patrzeć w promień od ziemi odbity”.
Wizualność w poezji Czesława Miłosza, W arszawa 2004].

7. Kronika, Sprawozdania
K atarzyna Bojarska: Doświadczenie nowoczesności w Krakowie na Grodzkiej, 2006
nr 3. [Spraw ozdanie z konferencji naukow ej Nowoczesność jako doświadcze
nie, cz. I , W ydział Polonistyki UJ, SWPS, Kraków 4-6 IV 2006].
Tadeusz Bujnicki: Litewskie urodźmy Miłosza, 2001 nr 5. [Spraw ozdanie z obcho
dów 90. u ro d zin Czesław a M iłosza, W ilno, Kowno, Szetejnie, 26-30 VI
2001 ]].
Ewa Ficek: Katowicka konferencja naukowa „Tekst a gatunek”, 2003 nr 1. [Sprawoz
danie z konferencji naukow ej Tekst a gatunek, UŚ, Katowice, 10-11 X 2002].
E m ilia Januszek: X X X I I I Konferencja Teoretycznoliteracka „Literatura i w iedza”
[Sprawozdanie z X X X III Konferencji Teoretycznoliterackiej Literatura i wie
dza, Instytut Filologii Polskiej UO, IBL PAN, K am ień Śląski, 12-161X2005].
Paulina Kierzek: „Narracja i tożsamość”, część druga, 2004 nr 4. [Spraw ozdanie z
X X X II K onferencji Teoretycznoliterackiej Narracja i tożsamość. Współczesne proble
my antropologii literatury, cz. II, In sty tu t Polonistyki UJ, IBL PAN, Janow i
ce, 26 IV - 1 V 2004],
Tomasz Łysak: Tożsamość, literatura, sztuka. Relacja z konferencji „Association for Jewish Studies”, 2004 nr 5. [Spraw ozdanie z XXXV konferencji Association for
jfewish Studies, Boston, 21-23 X II 2003].
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G rzegorz Marzec: We Francji tak się nie dyskutuje? 2004 nr 1/2. [Spraw ozdanie
z konferencji Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, In sty tu t Po
lonistyki UW, W arszawa 26-28 V 2003].
M agdalena Matysek: „Nowoczesność jako doświadczenie. Część I I ” czyli o pewnym je
siennym spotkaniu. 2007 nr 1/2. [Spraw ozdanie z konferencji Nowoczesność
jako doświadczenie, c l. II., SWPS, W ydział Polonistyki UJ, W arszawa, 16-18
X I 2006],
M agdalena M iecznicka: Narracja i tożsamość (akt I), 2004 nr 1/2. [Spraw ozdanie
z X X X II Konferencji Teoretycznoliterackiej Narracja i tożsamość. Współczesne
problemy antropologii literatury, cz. I, In sty tu t Polonistyki UJ, IBL PAN, Ja
nowice, 22-27 IX 2003].
Ewa Nawrocka: Literackie reprezentacje doświadczenia, 2007 nr 1/2. [Spraw ozda
nie z X X XIV K onferencji T eoretycznoliterackiej Literackie reprezentacje
doświadczenia, In sty tu t Filologii Polskiej UG, IBL PAN, G dańsk IX 19-22
2006).
L eonard N euger: Czesław M iłosz w Sztokholmie 24-30 września 2000, 2001 nr 3/4.
[O wizycie M iłosza w Sztokholm ie dw adzieścia lat po otrzym aniu N agrody
N obla],
Ireneusz Piekarski: Bruno Schulz w salonie luster, 2003 nr 1. [Spraw ozdanie z m ię
dzynarodowej konferencji W ułamkach zwierciadła poświęconej twórczości
Schulza; KUL, L ublin, 18-21 X I 2002].
A ndrzej Skrendo: X X X Konferencja Teoretycznoliteracka, czyli jubileusz i spory, 2001
nr 5. [Spraw ozdanie z XXX K onferencji Teoretycznoliterackiej Sporne i bez
sporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, IBL PAN, K rasiczyn, 9-15
X 2001].
Beata Sniecikow ska: (Prawie) wszystko o stereotypach, 2002 nr 6. [Spraw ozdanie
z X X XI K onferencji T eoretycznoliterackiej Stereotypy w literaturze (i tuż
obok), UŁ, IBL PAN, Uniejów, 15-19 IX 2002].
Agata Zawiszewska: O historii i literaturze w „internacie”, 2007 nr 6. [Spraw ozda
nie z XXXV K onferencji Teoretycznoliterackiej Pisanie o historii jako czytanie literatury, In sty tu t Filologii Polskiej UG, IBL PAN, IP N , D arłow o 20-23
1X 2007],

8 . Odpowiedź na ankietę „Tekstów Drugich” 10 Najwybitniejszych
osiągnięć polskiego literaturoznawstwa X X wieku
Janina Abramowska: Odpowiedź na ankietę „10 największych osiągnięć... ” 2001 nr 5.
Józef Bachórz: Odpowiedź na ankietę „Tekstów Drugich”, 2001 nr 6.
Stanisław Balbus: Ankieta „Tekstów Drugich”: Najwybitniejsze osiągnięcia polskiego
literaturoznawstwa X X wieku, 2001 nr 6.
E dw ard Balcerzan: Łódeczka, 2001 nr 5.
Jacek Baluch: Ankieta, 2002 nr 4.
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M ieczysław Inglot: M oja dziesiątka (Odpowiedź na ankietę „Tekstów Drugich”), 2001
nr 5.
M ałgorzata Juda-M ieloch: Odpowiedź na ankietę, 2002 nr 1/2.
Krzysztof Krasuski: W odpowiedzi na ankietę zamieszczoną w „Tekstach Drugich ”, 2001
nr 5.
Ryszard Lów: Odpowiedź na ankietę „10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literatu
roznawstwa X X w., 2002 nr 1/2.
H enryk M arkiewicz: Dziesięć najwybitniejszych osiągnięćpolskiego literaturoznawstwa
X X w ., 2001 nr 5.
P iotr M ichałow ski: Odpowiedź na ankietę „Tekstów Drugich”, 2001 nr 6.
Tadeusz Oracki: Odpowiedź na ankietę „10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego lite
raturoznawstwa X X w., 2001 nr 6.
Jerzy Paszek: Zabierając glos w ankiecie „Tekstów Drugich”, 2001 nr 5.
H enryk Siew ierski: Oto lista 10, 2001 nr 6.
Jerzy Sm ulski: Odpowiedź na ankietę „10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego litera
turoznawstwa X X w., 2001 nr 5.
Jerzy Swięch: Odpowiedź na ankietę, 2001 nr 5.
Tadeusz T5\ewicz\ Jednej książki tzw. najwybitniejszej wskazać tu nie potrafię, 2001 nr 6.
D anuta U licka: 10 książek, których pierwsza lektura wstrząsnęła (kiedyś i na długo)
Ulicką, 2001 nr 6.
Pavol W inczer: Odpowiedź na ankietę „Dziesięć najwybitniejszych prac z zakresu pol
skiego literaturoznawstwa X X w ieku”, 2001 nr 6.

9. Opinie, Polemiki, Stanowiska
K azim ierz Bartoszyński: O „zwrotach”, czyli kilka uwag o tak zwanej komunikacji
literackiej, 2007 nr 3 [Polem ika z jedną z tez zaw artych w książce A nny
B urzyńskiej Anty-teoria literatury, Kraków 2006].
Agata Bielik-Robson, A ni Lacan, ani Ziźek - wołanie o innego Freuda, 2006 nr 1/2.
[Autorka dowodzi, iż tezy Lacana są fundam entalnym zerwaniem z Freudem ,
pozornie tylko zakorzenionym w rzekomej „literze” freudowskiej teorii].
Jolanta B rach-C zaina'.Przesilenie nowoczesności, 2005 nr 4. [Porównując postawy,
strategie pisarskie i ton wypow iedzi J. G eneta i M. W itkow skiego, A utorka
opisuje rew olucję obyczajową, jaka dokonała się w E uropie w odniesieniu
do hom oseksualizm u].
L idia Burska: Pokazać ogień w głowie, 2003 nr 4. [O m łodym teatrze polskim i p ro 
blem ach podsuw anych w idzom w spektaklach; wokół książek P. G ruszczyń
skiego i J. Kopcińskiego].
D anuta Danek: Jakim prawem? Z lektury przekładów, 2006 nr 6. [Autorka zwraca
uwagę na złam anie praw a autorskiego przez tłu m aczk i książki B. Bettelheim a A Good Enough Parent, któ re dok o n ały daleko id ący ch in g e re n cji
w tekst].
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A leksander Fiut: Polonizacja? Kolonizacja?, 2003 nr 6. [Naw iązując do artykułu
C läre Cavanagh (2003 n r 2/3) A utor rozważa perspektyw y krytyki postkolonialnej w odniesieniu do Polski].
K rzysztof Gajewski: Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji, 2002 nr 1/2. [Szkic
o zawiłych m eandrach w spółczesnej teorii literatu ry i konsekw encjach tego
stanu rzeczy dla edukacji].
W ojciech Głowala, D om inik L ew iń ski: Do Redakcji „Tekstów Drugich” w Warszawie,
2005 nr 4 [Polemika z: M ichał Głowiński Gangstrukturalistów, 2005 n r 1/2].
M ichał G łow iński: Odpowiedź, 2002 nr 6 [Odpowiedź na polem ikę T adeusza W it
kowskiego zam ieszczoną w tym sam ym num erze].
M arek Graszewicz: Michała Głowińskiego wyobraźnia czytelnicza, 2005 nr 4 [Pole
m ika z: M ichał G łow iński Gang strukturalistów, 2005 n r 1/2].
M agda H eydel: „Traktat poetycki” Czesława Miłosza po angielsku w kontekście stereo
typu (nie)przekładalności, 2003 nr 5. [Autorka proponuje praktyczne ćwi
czenie z zakresu stereotypowego przypadku (nie)przekładalności na przy
k ładzie poem atu M iłosza].
Avner H oltzm an: Holokaust w literaturze hebrajskiej, przeł. Tom asz Łysak, 2004
nr 5. [Autor stawia tezę, iż m otyw H olokaustu będzie pojaw iał się w lite ra 
turze hebrajskiej jako jedno ze stałych, podstaw owych doświadczeń].
E lżbieta Janicka '.Andrzej Trzebiński - „nowy jakiś polski Nietzsche”? O trzecim redak
torze „Sztuki i N arodu” w świetle jego dziennika oraz polemik z Czesławem M i
łoszem, 2001 nr 3/4. [O „darem nym tru d zie aw an tu rn ik a” i ekw ilibrystyce
umysłowej].
M aria Janion: Polska między Wschodem a Zachodem, 2003 nr 6. [O k raju na wschód
od zachodu i na zachód od w schodu, czyli Słowiańskość i polski orientalizm ].
Jolanta Jastrzębska: Imre Kertesz: węgierski wariant dyskursu o Holokauście, 2004
nr 5. [Autorka zwraca uwagę na oryginalność i specyfikę Losu utraconego na
tle dyskursu o H olocauście poprzedzającym publikację tej powieści (E. W ie
sel i T. Borow ski)].
A ndrzej Karcz: Kryzys badań literackich apo-poststrukturalistyczne propozycje, 2001
nr 2. [O polskiej, po-poststrukturalistycznej propozycji odnow ienia bad ań
literackich poprzez pow rót do spraw dla literatu ry podstawowych].
Izabela Kowalczyk: Tendencyjnie, 2003 nr 6. [Polem ika z: Joanna Sosnowska B ez
krytycznie, 2003 n r 4].
K rystyna Koziołek: Sytuacje dydaktyczne. O niektórych konsekwencjach „zwrotu etycz
nego” dla nauczania literatury, 2004 nr 6. [Autorka przechodzi od krytyki
u to p ii neutralnego nauczyciela do p o stu latu „uw olnienia” lek tu ry w dy
daktyce szkolnej].
Ryszard Koziołek: Szeregowy pracownik nauki o literaturze o sobie samym, języku i wiel
kim cmentarzu literatury, 2006 nr 6. [O w ydziedziczonym z języka, pozba
w ionym zaufania do mowy, niezdolnym do stw orzenia nowej form y pisania
- o literaturoznaw cy].
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D orota Krawczyńska: Empatia? Substytucja? Identyfikacja? J a k czytać teksty o Za
gładzie?, 2004 nr 5. [O kategorii stosowności w teoretycznych rozw ażaniach
n ad literatu rą H olokaustu, rozum ianej jako rodzaj odpow iedniości etycz
nej czy m oralnego upraw om ocnienia tak ich dociekań].
Tomasz Kunz: „Swój do swego po swoje”? (Kilka uwag do tekstu M ichała Pawła M ar
kowskiego), 2002 nr 1/2. [Polem ika z: M ichał Paweł M arkow ski Interpreta
cja i literatura, „Teksty D ru g ie” 2001 n r 5].
M aryla Laurent: Przyprawianie gęby Gombrowiczowi, 2005 nr 3. [O kłopotach z fran
cuskim i przekładam i G ombrowicza, przedaw nionym i zarówno pod wzglę
dem translatorskim , jak i literackim ].
Jakub Z. Lichański: Myślenie o retoryce, 2002 nr 1/2. [Polem ika z: M ichał R usinek
Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce, 2001 n r 2.].
A nna Łebkowska: Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego? 2001 nr 2. [Odpowiadając
na tytułow e pytanie, autorka przygląda się relacji m iędzy preferencjam i
lekturow ym i badaczy a ich teoriam i].
Tomasz M ajewski: „Grand récit” inaczej, czyli legitymizacja narracji, 2004 nr 1/2.
[Polem ika z: K atarzyna Rosner Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003]
L u ig i M a r in elli: Polonocentryzm w historii literatury - jego racje i ograniczenia
(w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej) 2005 nr 1/2. [Autor stawia tezę,
iż polonocentryzm i szersze perspektywy metodologiczne i badawcze (europeizm, komparatystyka, literatura powszechna) mogą się nawzajem uzupełniać].
H enryk M arkiewicz: Diabeł tkwi w anegdotach. N a tnarginesie książki Stanleya Fisha, 2003 nr 4. [O w ątpliw ościach, jakie b u d zi lek tu ra anegdot, którym i
Stanley F ish podpiera wywody teoretyczne].
H enryk M arkiewicz: Jeszcze raz o poetyce, teorii literatury i interpretacji, 2007 nr 4.
[Polem ika z: A nna Burzyńska Anty-teoria literatury, Kraków 2006].
M ichał Paweł M arkowski: Nieswój po swoje, 2002 nr 4. [Polem ika z: Tomasz Kunz
„Swój do swego po swoje”? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskie
go), 2002 n r 1/2],
M agdalena M iecznicka: Co nowego w sprawie Gombrowicza?, 2005 nr 3. [Obszerne
om ów ienie najnow szych p ublikacji pośw ięconych Gombrowiczowi].
Zofia M itosek: Zaangażowanie? 2006 nr 1/2. [Czy zaangażow any D errida jedynie
odgrywa zaangażowanie?].
Zofia M itosek: Todorov - transfiguracja strukturalisty, 2007 nr 4. [Autorka omawia
kolejne etapy rozw oju m yśli T zvetana Todorova, bułgarsko-francuskiego
strukturalisty].
A nna N asiłow ska: Hipertekstualna estetyka i literatura w dobie Internetu, 2006 nr 4.
[Zarys problem atyki literatu ry postm odernistycznej, która w yprzedzając
pow stanie In te rn e tu , starała się w ypracow ać zarów no filozofię now ych
mediów, jak i pew ną estetykę literacką]
Ryszard N ycz: O przedmiocie studiów literackich - dziś, 2005 nr 1/2. [Autor zaryso
w uje generalną sytuację polonistyki literackiej, by omówić jej uw arunko
w ania i specyfikę].
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M ałgorzata A nna Packalen: „Komża i m ajtki” czyli prowokacja tradycji w polskiej
literaturze współczesnej, 2004 nr 6. [Autorka analizuje p rzestrzeń dyskur
sów publicznych i publicystycznych, stanow iących tło dla p ro b lem aty k i
fem in izm u ].
A rtu r Pełka: Shoah w austriackiej pamięci zbiorowej na przykładzie „Stecken, Stab und
Stangl”Elfriede Jelinek, 2004 nr 5. [Sztuka Jelinek jako żądanie przyw róce
nia w austriackiej pam ięci zbiorowej godnego m iejsca dla praw dy Shoah].
M aria Prussak: Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, 2005 nr 1/2. [Autorka
omawia kolizję dwóch skrajnych m etodologii edytorskich: (1) dążenia do
ustalenia najlepszej postaci utw oru, (2) trzym ania się w ersji podpisanej do
d ru k u przez autora].
M agdalena Rabizo-Birek: Polonistyka na rozdrożu 2005 nr 1/2. [Autorka diagno
zuje kryzys jakości i m odelu polonistycznego kształcenia, postulując rew i
zję program u studiów polonistycznych].
K atarzyna Rosner: Ko?nentarz do recenzji Tomasza Majewskiego z mojej książki „Nar
racja, tożsamość i czas”, 2004 nr 1/2. [Odpow iedź na polem ikę Tomasza
M ajew skiego zam ieszczoną w tym sam ym num erze].
M ichał Rusinek: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce, 2001 nr 2. [O dwóch
rodzajach refleksji n ad retoryką: (1) głoszącej pow rót reto ry k i oraz (2)
mówiącej o zwrocie ku retoryce].
M ich ał R usinek: Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba z Lichańskiego, 2002
nr 1/2. [Polem ika z: Jakub Z. L ichański Myślenie o retoryce, 2002 n r 1/2].
E lżbieta Rybicka: L ibido sciendi w Instytucie, 2004 nr 6. [O dnow ienie relacji
„m istrz-uczeń” jako paradoksalny cel liberalnej edukacji].
H anna Serkowska: O postmodernizmie we Włoszech, 2003 nr 6. [Autorka omawia
postm odernistyczne zjaw iska we włoskiej literatu rz e na podstaw ie dzieł
(„m onum entów ”) i ich opracow ań („dokum entów ”)].
E lżbieta Skibińska: Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim
przekładzie, 2003 nr 5. [Obraz polskiej k u ltu ry we F ran cji w perspektyw ie
translato lo g iczn ej].
D ariusz Skórczewski: Dokąd zmierza humanistyka? O sytuacji wewnątrz i wokół dys
kursu humanistycznego (i teoretycznoliterackiego) na Zachodzie,postkolonializmie
i... etyce, 2004 nr 6. [Artykuł przybliża typ m yślenia charakterystyczny dla
zachodnich środowisk uniw ersyteckich, prześw iadczonych o kryzysie h u 
m anistyki].
A ndrzej Skrendo:Dw a typy krytyki etycznej i ich pogranicze, 2003 nr 2 /3 . [Polem ika
z: Tomasz K unz „Swój do swego po swoje”? (Kilka uwag do tekstu M ichała
Pawła Markowskiego), 2002 n r 1/2.; M ichał Paweł M arkow ski Interpretacja
i literatura, 2001 n r 5; Tegoż Nieswój po swoje, 2002 n r 4].
Joanna Sosnowska: Odpowiedź, 2003 nr 6. [Odpowiedź na polem ikę Izabeli Ko
walczyk zam ieszczoną w tym sam ym num erze]
A ndrzej Szahaj: Zwrotantypozytywistyczny dopełniony,2007 nr 1/2. [O zwrocie etycz
nym , będącym przejściem do postrzegania nau k i w kategoriach zaangażo
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wanej etycznie, a naw et politycznie działalności poznawczej m ającej na celu
nade wszystko realizację naszych ideałów].
Paweł Szapiro: Konspiracja! - Prowokacja? - Inspiracja! Uwagi o książce Mariana
Apfelbauma o Żydowskim Związku Wojskowym, 2003 nr 4. [O kontrow ersjach
wokół Żydowskiego Zw iązku Wojskowego].
Ewa Szczęsna: Utracona tożsamość, 2004 nr 4. [Odpow iedź na polem ikę Jacka
W archali, Porozmawiajmy o reklamie, czyli kilka uwag na marginesie Poetyki
reklam y Ewy Szczęsnej, 2004 n r 1/2].
Ewa Szczęsna: Poetyka w świecie domen cyfrowych, 2006 nr 1/2. [O nowych sposo
bach funkcjonow ania tekstu, kreow anych przez technologie cyfrowe, które
staw iają poetykę przed koniecznością ich opisu, dostarczenia narzędzi ich
badania].
Joanna Tokarska-Bakir: Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturo
znawstwie i gdzie indziej, 2004 nr 5. [Polem ika z artykułem D oroty Kraw
czyńskiej zam ieszczonym w tym sam ym num erze].
Joanna Tokarska-Bakir: Syn marnotrawny, dziesięć lat później, 2005 nr 4. [Artykuł
przybliża sym ptom y przesilania się herm eneutyki w kontekście studiów nad
H olokaustem oraz zjaw isk zw iązanych z tzw. zw rotem etycznym].
D anuta Ulicka: Obrona teorii, 2007 nr 4. [Artykuł przeciw staw ia problem ow i tzw.
śm ierci teorii koncepcję teorii jako w ypowiedzi kulturow ej, która rodziła
się w regionie E uropy Środkowej i W schodniej w pierw szym trzydziestole
ciu XX w.].
K rzysztof U niłow ski: Chcieliśmy rynku. .., 2002 nr 1/2. [O krytyce literackiej w do
bie w olnego rynku, czyli o lite ra tu ry w spółczesnej k łopotach z w łasnym
upraw om ocnieniem ].
Jacek Warchala: Porozmawiajmy o reklamie, czyli kilka uwag na tnarginesie „Poetyki
reklamy” E w y Szczęsnej, 2004 nr 1/2. [Polem ika z: Ewa Szczęsna Poetyka
reklamy, W arszawa 2001].
Tadeusz W itkow ski: Ideał sięga bruku, 2002 nr 6 [Polem ika z: M ichał Głowiński:
Wielkie zderzenie, 2002 n r 3]
A ndrzej Zieniew icz: Pakty i obrazy. Kryzys fikcji jako figura literacka, 2004 nr 1/2.
[Autor konfrontuje L ejeune’a koncepcję p ak tu autobiograficznego z roz
w ażaniam i „nadw iślańskim i”, idącym i w k ie ru n k u dostrzeżenia w tekstach
specyficznego „ja” autorsko-narratorsko-bohaterskiego].
Tomasz Żukowski: Antysemityzm jako modyfikator znaczeń, 2002 nr 1/2. [Szkic
pośw ięcony problem om z m ów ieniem o Żydach w języku polskim ].

10. Pożegnania
Edw ard Balcerzan: Późna przyjaźń (Pamięci Andrzeja L itw om i 1943-2006), 2006 nr 6.
M ałgorzata Baranowska: Zadzwonić do Miry, 2002 nr 1/2. [Pożegnanie M irosław y
P uchalskiej].
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Jan C iechow icz: J a jestem od teorii, 2002 nr 4. [Pożegnanie M irosław y Bukowskiej-Schielm ann].
A dam Fitas: Pamięci Profesora Władysława Panasa (1947-2005), 2005 nr 1/2.
B ernadetta K uczera-C hachulska: Prawda poezji - prawda życia. O Danucie Zamącińskiej, 2007 nr 5.
Stanisław Podobiński: Pozytywista z krwi i kości - Zbigniew Przybyła, 2002 nr 3.
Stefan Sawicki: Irena Sławińska - uczona europejskiego wymiaru, 2005 nr 1/2.
A nna Zeidler-Janiszewska: Stefan Morawski (1920-2004). Ostamiperypatetyk?, 2005
nr 1/2.
Bogusław Żyłko: Władimir Toporow (1928-2005), 2006 nr 1/2.

I I . Prezentacje, Propozycje, Przekłady
K rzysztof Abriszewski: Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, 2007 nr 1/2. [Tekst p re
zentuje tytułow ą teorię i tw orzy kontekst dla zrozum ienia niektórych p ro 
blem ów poruszanych w tekście L atoura, drukow anym w tym sam ym n u 
m erze].
M ieke Bal: Krytyka głosu: otwarta partytura twarzy, przeł. G rzegorz Grochowski,
2003 nr 4. [Na podstaw ie analizy m etafory głosu, A utorka rozważa p ro 
blem atykę znaczenia oraz efektów oddziaływ ania tek stu narracyjnego].
M ieke Bal: A gdyby tak? Język afektu, przeł. M aciej M aryl, 2007 nr 1/2. [A nalizu
jąc instalację E iji-L iisy A h tilii Dom (2002), A utorka k o n cen tru je się na
sposobie, w jaki zacierają się granice m iędzy przekazem in telek tu aln y m
a afektyw nym ].
M artyna Barczuk, Jerzy Tyszkiew icz: Magik - nowoczesne narzędzie dla badacza,
2007 nr 3. [Prezentacja program u kom puterow ego napisanego przez Au
torów, który um ożliw ia czytelne przedstaw ienie różnic pom iędzy kilkom a
w ersjam i tekstu].
H ans Belting: Obraz i cień. Dantego teoria obrazu przekształcona w teorię sztuki, przeł.
M arek Śnieciński, 2006 nr 4. [Autor rekonstruuje koncepcję obrazu p ro 
ponow aną przez D antego w Boskiej Komedii, ukazując jej zastosow ania dla
now oczesnych teorii obrazu i sztuki].
Ewa Bińczyk: Nie ma społeczeństwa! „Nasi młodsi bracia”, społeczne studia nad nauką
oraz etyczne zaangażowanie Bruno Latoura, 2007 nr 1/2. [Tekst dyskutuje
w ybrane tezy książki B runo L atoura Reassembling the Social. An Introduction
to Actor-Network-Theory].
Rosi Braidotti: Nomadyczne podmioty, przeł. A leksandra D erra, 2007 nr 6. [Arty
k uł porusza najw ażniejsze problem y w spółczesnej debaty fem inistycznej,
broniąc transdyscyplinarnej i w ielodyscyplinarnej m etodologii budow ania
kobiecej, ale także m ęskiej podm iotowości].
D o n ald D avidson: Widzieć poprzez język, przeł. A rkadiusz Ż ychliński, 2007 nr 3.
[Analizując m etaforę „widzenia poprzez język”, A utor dochodzi do w nio
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sku, iż zdolności m ów ienia, postrzegania i m yślenia rozw ijają się w spólnie
i stopniowo].
Serge D oubrovsky: Autobiografia.prawda,psychoanaliza, przeł. A nna Turczyn, 2007
nr 1/2. [Tekst stanow i teoretyczny kom entarz autora do definicji „autofikcji”].
Roger-Pol D roit: Wielkość doświadczenia, przeł. R em igiusz Ryziński, 2006 nr 3.
[Artykuł koncentruje się wokół pytań, (1) co to znaczy, że jakieś dośw iad
czenie jest duże lub m ałe i (2) czy m ożna mówić o dośw iadczeniu filozo
ficznym] .
U m berto Eco: Doświadczenie przekładu, przeł. Rem igiusz Ryziński, 2006 nr 6. [Zbiór
uwag A utora na tem at teorii przekładu, które czerpie ze swego podw ójnego
dośw iadczenia: tłum acza i autora, którego dzieła były tłum aczone na inne
języki],
M ichel Foucault: Inne przestrzenie, przeł. Agnieszka Rejniak-M ajewska, 2005 nr 6.
[Autor dowodzi, iż w przestrzeni, która dziś zdaje się wyznaczać horyzont
naszych zainteresow ań, usytuowanie zastąpiło rozciągłość, która sama wcześ
niej zastąpiła umiejscowienie].
Agnieszka Fulińska, Jakub T. Janicki: Wstęp do analizy strukturalnej gier fabularnych,
2002 nr 6. [Autorzy opisują poetykę gier fabularnych (role-playing games),
konfrontując ją z klasycznym m odelem kom unikacyjnym Jakobsona].
Sergiej G indin: Hipertekstualny system filologiczny - twórczość Walerija Briusowa.
Komunikat wstępny, przeł. Piotr M itzner, 2007 nr 3. [Artykuł stanow i wstępną
charakterystykę zadań, zasad funkcjonow ania i budow y inform atycznego
system u filologicznego].
S tephen Greenblatt: Szekspir i Egzorcyści, przeł. K atarzyna Kwapisz, Ł ukasz Ro
m anow ski, A gnieszka Szwach, A nna W ilson, 2003 nr 1. [Autor rozw ija
postulat poetyki kulturow ej - badającej relacje tekstów nieliterack ich z li
te ra tu rą - na przykładzie tekstów S. H arsn etta i W. S hakespeare’a].
Stephen Greenblatt: Czym jest historia literatury? przeł. Katarzyna Kwapisz, 2005
nr 1/2. [O instytucjonalnych i kulturow ych uw ikłaniach literaturoznaw stw a].
Agneś H eller: Ś w iat jako życie i śmierć, przeł. A nna Z eidler-Janiszew ska), 2005
nr 3. [Autorka przedstaw ia filozoficzną karierę pojęcia „św iat”].
M aria Kozyra: Problem zapisu i interpretacji wielu wersji tekstu na przykładzie „Orfe
usza” Anny Swirszczyńskiej, 2007 nr 3. [Propozycja nowego sposobu o pra
cowywania kolejnych w ersji tego samego utw oru].
P hilippe Lacoue-Labarthe: Obejście, przeł. Paweł Pieniążek, 2004 nr 3. [Autor roz
waża im plikacje porzucenia przez N ietzschego projektu wykorzystania reto
ryki do postaw ienia problem u roszczeń języka filozofii i nau k i do prawdy].
Bruno Latour: Prolog w formie dialogu pomiędzy studeyitem i (cokolwiek) Sokratycz
nym Profesorem, przeł. zespół pod kieru n k iem K rzysztofa Abriszewskiego,
2007 nr 1/2. [Dialog pom iędzy profesorem rep rezentującym Teorię Aktora-Sieci oraz doktorantem , którem u opiekun naukow y zasugerow ał wyko
rzystanie w b adaniach tego podejścia].
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D ori Laub: Zdarzenie bez świadka: prawda, świadectwo oraz ocalenie, przeł. Tomasz
Łysak, 2007 nr 5. [Esej uw ypukla trudności w uzyskaniu świadectwa Za
głady, która jako w ydarzenie historyczne spraw ia, że stanie się w łasnym
św iadkiem lub św iadkiem cierpienia innych jest niem ożliw e].
P h ilip p e Lejeune: Dziewczęce „ja”. O dziennikach panien z X I X wieku, przeł. M ag
da i Paweł Rodakow ie, 2003 nr 2/3. [Opis p rojektu badaw czego pośw ięco
nego analizie dzienników m łodych francuskich dziew cząt z X IX w.].
Jean-L uc Nancy: Zakazana reprezentacja, przeł. A dam D ziadek, 2004 nr 5. [O re 
p rezentacji Shoah: zakazie n ad -reprezentacji i nakazie reprezentacji].
Ireneusz Piekarski: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye ’a w izji literatury, 2001 nr
3/4. [Biblia w teorii Frye’a jako m atryca i m agiczny krąg okalający świat
literackiej ekspresji].
Paul Ricoeur: Zapomnienie i trwałość śladów, przeł. Janusz M argański, 2006 nr 5.
[Artykuł jest analizą sposobów funkcjonow ania ludzkiej pam ięci i jej związ
ków z tożsam ością jednostki].
Shoshana Ronen: Siadami literatury i umarłych pisarzy. N a rozstajnych drogach: pol
ski, hebrajski, jidysz, przeł. M aciej M aryl, 2004 nr 6. [Autorka opisuje pod
róże izraelskich literatów do Polski śladam i żydow sko-polskich pisarzy].
R ich ard Rorty: Zmierzch prawdy ostatecznej i narodziny kultury literackiej, przeł.
A ndrzej Szahaj, 2003 nr 6. [Szkic opisuje trzy etapy, przez które przeszli
in telektualiści na Zachodzie od czasów Renesansu: m ieli nadzieję na zna
lezienie spełnienia w Bogu, potem w filozofii, a obecnie w literaturze].
Richard Rorty: Wybawienie od egotyzmu: James i Proust jako ćwiczenie duchowe, przeł.
Arkadiusz Zychliński, 2006 nr 1/2. [Autor analizuje poczucie uniesienia, któ
re czytelnicy utworów tych pisarzy dzielą z ludźm i wierzącymi, dla których
lektura literatury religijnej wiąże się z w rażeniem , że zobaczyli lepszy świat].
Gisèle Séginger: „Bouvard i Pécuchet” czyli historia w epoce podejrzeń, przeł. Piotr
Śniedziew ski, 2005 nr 5. [Autorka opisuje problem y zw iązane z pism em
historii, obecne w pow ieści F lauberta].
Peter Sloterdijk: Posłańcy przemocy. O metafizyce kina akcji, przeł. P iotr Graczyk,
2002 nr 6. [Autor konfrontuje uciekanie od i uciekanie się do przem ocy na
przykładzie pow ieści Shogun i film u Terminator].
Rafał Szczerbakiewicz: „Cywilizacja” vs cywilizacja. Kłopoty gier strategicznych z hi
storią, 2002 nr 6. [O pozorze absolutnej swobody w grach strategicznych,
k tóre - w ostatecznym ro zrac h u n k u - w ym agają podporządkow ania się
narzucanej konw encji].
G alin Tihanov: Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Europie Środko
wej i Wschodniej? (I dlaczego dziś jest martwa?), przeł. M arcin A dam iak, 2007
nr 4. [Autor dowodzi, iż w efekcie zbiegu historycznych uw arunkow ań p rak 
tyka aw angardy literackiej w łaśnie w tym regionie zażądała teoretycznoliterackiego uzasadnienia i uruchom iła jego proces].
W ład im ir Toporow: Tezy do prehistorii „portretu ”jako szczególnej klasy tekstów, przeł.
Bogusław Żyłko, 2004 nr 1/2. [O „portretow ości” i jej dwóch odm ianach:
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ekstensyw nej (portret jako obraz świata zew nętrznego) i intensyw nej (za
głębianie się do w nętrza)].
Yves Vadé: Formy podmiotu lirycznego w epoce romantyzmu, przeł. P iotr Sniedziewski, 2004 nr 4. [O rom antycznym podm iocie lirycznym , pokrzyw dzonym
przez przeszłość, którą nieu stan n ie wskrzesza].
G ianni Vattim o: Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. M onika Surm a i Andrzej
Zaw adzki, 2003 nr 5. [Autor analizuje relację m yśli słabej wobec dialektyki i różnicy. O ntologia słaba, jak dowodzi, stawia w ypracow ane i przekaza
ne dziedzictw o p onad proroczym i wizjam i].
G ianni Vattimo: Flistoria zbawienia, historia interpretacji, przeł. A ndrzej Zaw adzki,
2005 nr 4. [Autor dowodzi, iż idea produktyw ności in te rp re tac ji m ogła
powstać tylko jako „efekt” judeochrześcijańskiej koncepcji h isto rii obja
w ienia i zbaw ienia].
Slavoj Z iżek :Komedie obozowe, przeł. A dam C hm ielew ski, 2004 nr 5. [Szkic o no
wym podgatu n k u kom edii na tem at H olokaustu].
Slavoj Ziżek: Płeć Orfeusza, przeł. H anna M ilew ska, 2006 nr 4. [Lacanowska in te r
pretacja realizacji m itu O rfeusza i E urydyki w dziełach M onteverdiego,
G lucka i Offenbacha].

12. Rozmowy
Stanisław Bereś: Głos z zamurowanego ciała. Rozmowa z Leo Lipskim i Łucją Gliksman, oprać. E lżbieta H utyra, A nna Barysz, Stanisław Bereś, 2002 nr 4.
[Wywiad przeprow adzony w Teł Awiwie 1996 r., w niecały rok p rzed śm ier
cią pisarza].
Stanisław Bereś: Rozmowa z R itą Gombrowicz, oprać. K arolina Bykowska i Stani
sław Bereś, 2005 nr 3. [Zapis spotkania z R itą Gombrowiczową podczas
uroczystości prom ocyjnej w W ydaw nictwie L iterack im 20 m aja 2002 roku].
Paweł Rodak: „Nie istnieje tu nic, zanim nie zostanie wypowiedziane”. Rozmowa z Philippem Lejeune’em, 2003 nr 2/3. [O biografii badacza, b ad an iu autobiografii
i form ie dziennika jako praktyce badaw czej].
A nna Turczyn: „Fikcja wydarzeń ściśle rzeczywistych”. Rozm owa zSergem Doubrovskim, 2005 nr 5. [O D oubrovskiego koncepcji autofikcji, Paryż, 26 lipca
2004],

13. Wstępy
W łodzim ierz Bolecki: Gombrowicz w tekstach drugich, 2002 nr 3. [O przezw ycięża
n iu zasad au to p rezen tacji ustalonych przez Gom browicza w tytułow ych
tekstach drugich - kom entarzach do własnej twórczości].
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W łodzim ierz Bolecki: Zapomniana dekada, 2003 nr 5. [Uwagi o obszarach w ar
tych nam ysłu dla przyszłych badaczy drugiego obiegu: socjologia lite ra tu 
ry, historia literatury, poetyka, edytorstwo, translatologia, biografistyka].
W łodzim ierz Bolecki: Niebezpieczne zw iązki, 2005 nr 5. [O zw iązkach literatu ry
i różnych form wiedzy, czyli literatu ra jako m ediu m w iedzy zinstytucjona
lizow anej].
W łodzim ierz Bolecki: Doświadczenie i modernizm, 2006 nr 6. [O dośw iadczeniu
h isto ry c z n y m jako kluczow ym elem e n cie o d ró ż n ia ją c y m m o d e rn iz m
w schodnioeuropejski od am erykańskiego czy zachodnioeuropejskiego].
W łodzim ierz Bolecki: Myśli różne opostkolonializmie. Wstęp do tekstów nienapisanych, 2007 nr 4. [O m ożliw ościach zastosow ania krytyki postkolonialnej
w polskim literaturoznaw stw ie].
Grzegorz Grochowski: Tropami tropów, 2001 nr 6. [Autor rozważa rolę analizy
filologicznej, a zwłaszcza teorii tropów, we w spółczesnej hum anistyce].
Grzegorz Grochowski: Paradoksy nowoczesności, 2002 nr 4. [Autor zastanaw ia się,
na ile zm ienił się nasz sposób postrzegania form acji m odernistycznej].
Grzegorz Grochowski: Lepienie golenia, 2002 nr 6. [Ciało „rządzi” i „żądzi” - o róż
nych w ątkach i zjaw iskach w iązanych dziś z cielesnością].
Grzegorz Grochowski: Fikcje osobiste i prawda artystyczna, 2003 nr 2 /3 . [O swoistej
sym biozie artyzm u i dokum entaryzm u, która zapew nia n arracjom osobi
stym związek z dośw iadczeniem i zdolność jego profilow ania i objaśnienia].
Grzegorz Grochowski: Monumenty i efemerydy, 2004 nr 4. [Rozważania na tem at
żyw otności sporów o „niezrozum iałość” języka poetyckiego, o praw o tw ór
ców do pisania tekstów na pozór nie przekazujących żadnego znaczenia].
Grzegorz Grochowski: Blaski i cienie badań kulturowych, 2005 nr 1/2. [O badaniach
kulturow ych, jako nowym paradygm acie polonistyki akadem ickiej, uchwyt
nym nie na poziom ie m etodologii, lecz na płaszczyźnie problem ow ej].
Grzegorz Grochowski: Szkoła Uczuć, 2007 nr 1/2. [Om awiając relacje m iędzy li
te ra tu rą a św iatem uczuć, A utor analizuje przykłady in terak cji m iędzy li
te ra tu rą a innym i typam i dyskursu i w yobraźnią społeczną].
Jerzy Jarzębski: Gombrowicz na nowo opisany, 2005 nr 3. [O nowym paradygm acie
lektury Gombrowicza].
Jerzy Jarzębski: Zaświat teorii, 2006 nr 1/2. [O śm ierci teorii, która nigdy nie
zachodzi w całej pełni i zawsze przeistacza się w jakąś form ę istnienia].
Jerzy Jarzębski: Świadectwo życia - świadectwo literatury, 2007 nr 5. [Kilka uwag
na tem at pow iązań m iędzy życiem i literatu rą, na podstaw ie książki Krzysz
tofa N iem czyka Ku rtyzana i pisklęta].
D orota Krawczyńska: Sm utna wiedza, 2005 nr 4. [Artykuł opisuje kluczowe za
gadnienia num eru: pytania o podm iot, przestrzeń, w której egzystuje, ar
tykulację dośw iadczeń, o wyzwania przyszłości].
D orota Krawczyńska: Palimpsesty i inskrypcje, 2006 nr 5. [O problem atyce zapo
m nienia (obecności, nieobecności i dystansu), która - w raz z pojęciem śla
du (odcisku, inskrypcji) - wyznacza krąg tem atyczny zeszytu].
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Z dzisław Łapiński: Poeta, 2001 nr 3/4. [Miłosz pozostaje czynny poetycko przez
całą dobę: artykuł w stępny do n u m e ru poświęconego poecie].
Z dzisław Łapiński: Prawdę mówiąc, 2003 nr 6. [Analiza różnych p rak ty k poszu
kiw ania praw dy prow adzi A utora do konkluzji, iż im większa liczba dys
kursów, tym korzystniejsze w arunki dla przyrostu w ażnych zdań praw dzi
wych].
A nna N asiłow ska: Historia i etyka, 2002 nr 1/2. [O przem ian ie podejścia do etycz
nego w ym iaru dzieła w krytyce literackiej].
A nna N asiłow ska: Ciało - c.d.n., 2002 nr 5. [H istoria pow staw ania num erów „Tek
stów D ru g ich ” pośw ięconych problem atyce ciała].
A nna N asiłow ska: O niewiernych sługach, 2003 nr 1. [O radościach obcowania b a
dacza literatu ry w spółczesnej z piśm iennictw em dawnym].
A nna N asiłow ska: Nowe M uzy, 2003 nr 4. [O nowej sztuce (grafitti, kom iks, vlepki), stanow iącej w spółczesny kontekst rozw oju literatu ry ].
A nna N asiłow ska: Krytyka poetycka, 2004 nr 3. [Rozważania n ad kondycją w spół
czesnej krytyki poetyckiej].
A nna N asiłow ska: Koniec epoki, 2004 nr 6. [Artykuł o odejściu D errid y i spuściźnie filozofa].
A nna N asiłow ska: Papierzyska, 2005 nr 6. [O liście M arii Kuncewiczowej do p isa
rek, napisanym we w rześniu 1939 r.].
A nna N asiłow ska: O pożytkach z Internetu dła tradycyjnej fiłołogii, 2006 nr 4. [Inter
net jako narzędzie pożyteczne dla literaturoznaw ców , ale także - źródło
dylem atu twórcy: rynek czy bezinteresow ność].
A nna N asiłow ska: Poznawcza moc poezji, 2007 nr 3. [O podobieństw ie pom iędzy
podejściem fenom enologa a głów nym i założeniam i poznaw czym i poezji
m odernistycznej na przykładzie twórczości Przybosia].
Ryszard N ycz: O jednym z powodów tak zwanego kryzysu (w humanistyce, zwłaszcza
polonistycznej), 2001 nr 1. [Analiza problem u kryzysu etycznego w h u m a 
nistyce].
Ryszard N ycz: Polonistyka na rozdrożu. 2001 nr 2 [Artykuł pośw ięcony nowym
w yzwaniom, przed jakim i staje polonistyka na początku X IX w].
Ryszard Nycz: Kulturowa natura. Kiłka uwag o przedmiocie poznania literackiego, 2001
nr 5. [Autor omawia dwa rodzaje przedm iotów : (1) p rzedm ioty p rzed sta
wione w dziełach literackich, oraz (2) dzieła literackie jako obiekty litera
turoznaw czego poznania].
Ryszard Nycz: We władzy opowieści, 2004 nr 1/2. [Autor dowodzi, iż słuszne przy
w rócenie praw n arracji i uprzytom nienie jej poznawczego (i nie tylko) p o 
tencjału nie pow inno przesłaniać badaczom oczywistych ograniczeń zasto
sowania tej kategorii].
Ryszard N ycz: J a k opisać doświadczenie, którego nie ma?, 2004 nr 5. [O trzech kie
ru n k ac h poszukiw ań pisarstw a holokaustow ego: (1) granice dośw iadcze
nia, (2) możliw ości jego opisu, (3) tożsam ość p o d m io tu będącego po tej
i po tam tej stronie istnienia, poznania i znaczenia].
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Ryszard Nycz: O nowoczesności jako doświadczeniu, 2006 nr 3. [Autor postu lu je
połączenie trzech w ym iarów tytułowej problem atyki: (1) dośw iadczeniowej nowoczesności, (2) dośw iadczenia nowoczesności i (3) dośw iadczenia
nowoczesnego].
M arta Z ielińska: Pytania, wątpliwości i propozycje, 2007 nr 6. [Tytui odnosi się
zarówno do poglądów w yrażonych w artykułach o tem atyce antropologicz
nej prezentow anych w tym num erze, jak też do przem yśleń A utorki].

IV. W ykaz num erów tematycznych
2001

1 [66]
2 [67]
3/4 [68/69]
5 [70]
6 [71]

O blicza w ielokulturow ości
R om antyczni i nowocześni
M iłosz
Teoretyczności
F igury i lektury

2002

1/2 [73/74]
3 [75]
4 [76]
5 [77]
6 [78]

Po-etyka
G om browicz w tekstach drugich
M odernizm i nowoczesność
O dm ienne stany cielesności
Studia som atyczne i inne

2003

1 [79]
2/3 [80/81]
4 [82]
5 [83]
6 [84]

Silva rerum
Peregrynacje i m edytacje
M uzy starsze i m łodsze
K lasyczni now ocześni (w oryginale i w przekładzie)
D ociekania filozoficzno-literackie

2004

1/2 [85/86]
3 [87]
4 [88]
5 [89]
6 [90]

We w ładzy opowieści
K rytyka poetycka
Listy, portrety, reprezentacje
Traum a (nie)przedstaw iona
G ranice, wymiary, języki

2005

1/2 [91/92]
3 [93]
4 [94]
5 [95]
6 [96]

Transform acje polonistyczne
Gom browicz: poza m iędzyludzkim
Nowoczesność: prolegom ena i postscripta
M etafory, które wiedzą
Zw iązki tajne i jawne

http://rcin.org.pl

Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” 2001-2007
2006

1/2 [97/98]
3 [99]
4 [100]
5 [101]
6 [102]

Teorie i praktyki (akadem ickie)
D ośw iadczenie: reaktywacja
Sztuki, m edia i zw rot ikoniczny
Trw ałe ślady „ja”
L iteratu ra wobec dośw iadczenia

2007

1/2 [103/104]
3 [105]
4 [106]
5 [107]
6 [108]

Teoretycznie o uczuciach
Różewicz i in n i poeci
Swoje, obce, skolonizow ane
Z darzenie, świadectwo, reprezentacja
A ntropologia i literatura

60

Opracował: Maciej M aryl

http://rcin.org.pl

