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Er(r)go… ,
…anglistycznie, czyli zanurzamy się we własne źródło – „Er(r)go” bowiem
z anglistyki się wyłoniło – a potem podążamy odnogami, dopływami, odpływami.
A więc świadectwa intelektualnych nastrojów z czasów wczesnego naporu cultural
studies; z jednej strony kiedyś owoc zakazany, z drugiej strachy i obawy: a to utrata
tożsamości literaturoznawczej i kulturowej , a to marksizm niebezpieczny, a to zagubienie wartości estetycznych i rozmycie w egalitaryzmie. I problem zbliżony:
jaka jest rola anglistów – fachowców od propagowania obcej kultury i obcego
języka – wobec tożsamości językowej narodu? Zatapiają ten ojczyźniany statek
(to Sienkiewicz) dopompowując językowe skażenia zamiast je wypompowywać,
czy też pomagają mu się utrzymać na burzliwych falach przemian? Ambiwalentny
zatem mit anglisty. Anglista w Polsce jako Robinson Crusoe na wyspie zarosłej
różnymi kontekstami, polskimi i niepolskimi? I oczywiście problemy przekładu.
Tłumacz jako element trzeci – pośrednik między dwoma rzeczywistościami,
które zapośredniczeniu się nie poddają; subiektywność w translacji i tłumacza
skok wiary. Desubiektywizacja i przemysł tłumaczeniowy; masowe oszustwo.
I co tu czytać, skoro błazny i łotry tworzą listy lektur. Zatem fundamentalna kwestia kanonu: równo czy elitarnie? Kanon jako fundament i emanacja tożsamości.
Precz zatem z Martwymi Białymi Europejskimi Mężczyznami! Ale czy Zulusi
dadzą nam Tołstoja? Jest przynajmniej pornologia Markiza de Sade’a, a poza tym
„nicość, puste miejsce niemożliwości identyfikacji”. Ratunkiem edukacja humanistyczna? Ale jaka? Prawicowa, czyli poszukiwanie jednej prawdy, czy lewicowa, czyli kształcenie niezależności intelektualnej. I tu anglista odwołuje się
do Rorty’ego i idzie ze sobą na kompromis, choć nie bez wahań, tarć i polemik.
Angielski łaciną dnia dzisiejszego?
Numer ten został przygotowany pod opieką Leszka Dronga.
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Er(r)go… ,
…on English studies. And so we submerge into our own spring—since Er(r)go
emerged from English studies—and then we follow the arms, the tributaries,
the tides. Thus the substantiation of the intellectual mood of the times of the early
onset of cultural studies; on the one hand, once a forbidden fruit, on the other,
anxieties and fears: it could mean the loss of cultural identity and identity of literary studies; could mean dangerous Marxism, could mean losing aesthetic
values and diffusion in egalitarianism. And a related problem: what is the role
of English philologists—professionals in promoting foreign culture and foreign
language—towards linguistic identity of their nation? Are they sinking the national ship (that’s Sienkiewicz) pumping in linguistic contamination instead
of pumping it out, or are they helping the ship to stay afloat on the stormy seas
of change? Thus, the ambivalent myth of the English philologist. The English
philologist as Robinson Crusoe on an island overgrown with different contexts,
Polish and not Polish. And, of course, the problems of translation. The translator
as the third element – the mediator between two realities, which do not yield
to mediation; subjectivity in translation and the translator’s leap of faith. Desubjectification and the translation industry; a mass fraud. What is there to read,
if fools and knaves create reading lists? Thus the fundamental question of canon:
equality or elitism? The canon as the foundation and the emanation of identify.
Thus away with Dead White European Males! But will the Zulu give us Tolstoy?
At least there remains Marquise de Sade’s pornology, but apart from that “nothing, an empty space of the impossibility of identification.” Humanist education
as possible salvation? But of what kind? Right-winged, or the search for the only
truth, or left-winged, the shaping of intellectual independence? And here the English philologist calls upon Rorty and chooses a compromise, albeit not without
hesitations, tensions and polemics. English as Latin of today?
The present issue was prepared under the supervision of Leszek Drong
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