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Er(r)go… ,

Rosja współczesna – ale tylko teoretycznoliteracka – od środka i z zewnątrz. 
Perspektywy wewnętrzne, ale też tartuskie, tallińskie i zachodnie.

Jeśli Rosja teoretycznoliteracka, to oczywiście Bachtin i to, co po nim. 
Naukowe odzwierciedlanie rzeczywistości? Impulsy przeciw sceptycyzmowi 
poststrukturalistów? Algorytmy i wzorcowe analizy podstawowych rodzajów 
literackich? Paradygmaty artyzmu? Narratologia: aktanty, obrazy świata, punkty 
widzenia, jednokrotność, fraktalność, wariantywność, stadialność itp., a także 
neoretoryka przeciw postmodernistycznej chaotyzacji kultury. Jednak też przed-
miot estetyczny obleczony w milczenie, estetyka adresowania i wzrost znaczenia 
trzeciego, dyskurs odpowiedzialności, długie trwanie, wielki czas, wielki dialog, 
pamięć gatunku i inne ślady Bachtina.

Poza tym jak zwykle spory o naturę dyskursów: czy filozofia jest Innym 
literatury czy też dochodzi do przemiany Innego w nie-Inne; filozofia jako strefa 
ochronna dialektyki, literatura jako królestwo dwuznaczności; tajemnica literatury 
jako armatniego mięsa czytelniczego. Filologiczność filozofii i tekstowy głód 
filozofa filologicznego; filologia jako tekst o tekście, filozofia jako tekst o myśleniu 
jako nie-tekście. Czy jednakowoż teksty nie myślą? Hipoteza trickstera i jego 
obraz pierwotny, a także doktor Żywago, Myszkin, Raskolnikow, Strelnikow, 
Bezuchow i Bołkoński w różnych konfiguracjach. Hegel i Kant w głębokich 
strukturach rosyjskiego myślenia, Bachtin i Lotman na powierzchni; filozof 
jako zjadacz przypraw, twórca jako torreador. 

Prześwity poststrukturalizmu i przejawy naukowego antyfundamentalizmu: 
dekonstruktywizm, badania kulturowe i intertekstualne, krytyka feministyczna 
i genderowa, nowy historyzm, postkolonializm. Metodologia postkolonialna 
a post-sowiecki subaltern; postkolonialność bez kolonizacji; ludzie transdia-
sporalni i wewnętrzni Inni; i imperatyw: dekolonizacja postkolonializmu –  
desowietyzacja postsowietyzmu. Awangarda i pragmatyka oraz ich kontekstowa 
korrida, temporalny nonsens postmodernizmu, rosyjski postmodernizm jako 
paralogiczny kompromis diady i triady i jako omlet zrobiony bez rozbijania jajek. 
Dekonstruktywizm i hańba autora, nieuchronna niepojętność czytelnika, swoje 
słowo przeżywane jako cudze, estetyka walczącej bierności i siła postmodernisty 
w kobiecej logice. Granice postmodernistycznej gry jako perforowana taśma 
wybuchów; 11 września – zemsta realności, autentyczności, niepowtarzalności; 
stan zerowy. Znaki wysadzają w powietrze znakowość. Kulturowe eksplozje: 
transkulturowość zamiast wielokulturowości; samobójcze eksplozje kultur.  
Wybuchowa aporia i paralogia nieprzedstawialnego w przedstawieniu, życie śmieci 
po śmierci, śmieci jako strefa między pamięcią i zapomnieniem, modelowanie 
chaosu i chaos uporządkowany. Poszukiwanie głąba: paradygmat kapusty i pa-
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radygmat cebuli. Życie i ekskrementy, szalet jako dom. Bankructwo sowietologii. 
I oczywiście wątki ofiarnicze.

A także Rosja, a już nie-Rosja. Estońska semiotyka w Tartu i Tallinnie nadal 
czerpiąca z Łotmanowskiego geniuszu i kontynuująca (w Tartu) swoje Trudy 
w sferze semiotycznych systemów. Jej wpływy na Wschodzie i Zachodzie i dy-
lematy po odejściu Łotmana.

Numer ten ukazuje się pod gościnną redakcją profesora Piotra Fasta z Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wojciech Kalaga
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contemporary Russia—but only in its literary-theoretical aspect—from the in-
side and from the outside. Internal perspectives, but also those from Tartu, Tallinn, 
and the West.

If a literary-theoretical Russia, then, naturally, Bakhtin, and that which follows. 
A scientific description of reality? Impulses against poststructuralist skepticism? 
Algorithms and pattern analyses of the main literary genres? Paradigms of artistic 
value? Narratology: actants, world pictures, points of view, singularity, fractals, 
variants, stages, etc., and neo-rhetoric against the postmodernist “chaotisation” 
of culture. But also the aesthetic object clad in silence, the aesthetics of address 
and the increasing importance of the Third, the discourse of responsibility, the long 
term, great time, great dialogue, genre memory and other Bakhtinian traces.

Moreover, as usual, disputes over the nature of discourses: is philosophy 
the Other of literature or does the Other transform into non-Other; philosophy 
as a protective zone for dialectics, literature as a kingdom of ambiguity; the secret 
of literature as cannon fodder for readers. Philology of philosophy and the textual 
hunger of a philological philosopher; philology as a text about a text, philosophy 
as a text on thinking as a non-text. Do not texts think, however? The hypothesis 
of a trickster and his original image, also doctor Zhivago, Myshkin, Raskolnikov, 
Strelnikov, Bezukhov, Bolkonsky in various configurations. Hegel and Kant 
in the deep structures of Russian thought, Bakhtin and Lotman on the surface; 
the philosopher as an eater of spices, the artist as a torero. 

Intimations of poststructuralism and symptoms of academic anti-foundational-
ism: deconstruction, cultural and intertextual studies, feminist and gender criticism, 
new historicism, postcolonialism. Postcolonial methodology and the post-Soviet 
subaltern; the postcolonial without the colonial; people of the trans-diaspora 
and internal Others; and the imperative: the decolonisation of postcolonialism 

—de-Sovietization of the post-Soviet. The avant-garde and pragmatics, and their 
contextual corrida, the temporal nonsense of postmodernity, Russian postmod-
ernism as a paralogical compromise of a dyad and a triad and as an omelette made 
without breaking the eggs. Deconstruction and authorial infamy, the inevitable 
dumbness of the reader, one’s own word experienced as another’s, the aesthetics 
of militant passivity, and the strength of the postmodernist found in female logic. 
The boundaries of the postmodernist play as a perforated tape of explosions; 
9.11—the revenge of the real, of authenticity, of irreproducibility; ground zero. 
Signs blow up signification. Cultural explosions: transculturalism instead of mul-
ticulturalism; suicidal explosions of cultures. Explosive aporia and the paralogy 
of presenting the unpresentable, the life-after-death of trash, trash as a zone 
between memory and forgetting, the modeling of chaos and chaos put in order. 
The search for the heart: the paradigm of cabbage and the paradigm of onion. 
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Life and excrements, the outhouse as home. The bankruptcy of sovietology. 
And, of course, motifs of martyrdom. 

Also Russia, yet already non-Russia. Estonian semiotics in Tartu and Tallinn still 
drawing on Lotman’s genius and continuing (in Tartu) its struggles in the sphere 
of semiotic systems. Its influence in the East and the West and its dilemmas after 
Lotman’s departure. 

The present issue is guest edited by professor Piotr Fast from the University 
of Silesia in Katowice, Poland.

Wojciech Kalaga


