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“MISHELLANEA” S¥ – chcia³oby siê
powiedzieæ, parafrazuj¹c og³oszenie znaj-
duj¹ce siê przed pewn¹ pierogarni¹ na ulicy
Freta1 . Po rozwi¹zaniu kilku zawi³ych
logistycznych problemów, po mozolnym
(aczkolwiek skutecznym) zbieraniu mate-
ria³ów, po wielu spotkaniach i rozmowach...
Mishellanea znowu ukazuj¹ siê drukiem.

Wracamy do tradycji wydawania
MISHowego pisma po doœæ d³ugiej przerwie
(ostatni numer zosta³ opublikowany
w    2004 r. w wersji internetowej).
Pozostajemy przy dawnym tytule, który
z jednej strony zawiera w sobie nazwê
naszego kierunku, z drugiej zaœ nawi¹zuje
do ³aciñskiego s³owa miscellanea
oznaczaj¹cego zbiór tekstów ró¿nych
autorów i ró¿nej treœci2 . Zarówno pierwsze,
jak i drugie skojarzenie odsy³a do
interdyscyplinarnego charakteru Mishel-
laneów i pozwala na zestawianie obok
siebie tekstów dotycz¹cych tak odmiennych
zagadnieñ jak poezja i ekonomia. Tytu³
niesie ze sob¹ tak¿e dalsze konsekwencje:
poniewa¿ od samego pocz¹tku “Mishel-
lanea” by³y biuletynem naukowym,
chcielibyœmy utrzymaæ ten profil pisma
(deklaracj¹ t¹ koñcz¹c debatê o naukowoœci
i nienaukowoœci). Mamy nadziejê, ¿e mimo
zmian pokoleniowych w redakcji, nadal
bêdzie to pismo otwarte na wszelkie
humanistyczne zjawiska, pisane odwa¿nie
i cenione za odkrywczoœæ i rzetelnoœæ
publikowanych w nim artyku³ów.

Wa¿ne jest dla nas, co myœlicie
o takiej formie i treœci wznowionych

“Mishellaneów”, ciekawi nas bardzo Wasza
reakcja. Dlatego te¿ czekamy na wszelkie
uwagi (mo¿na je przesy³aæ albo via e-mail,
albo zostawiæ komentarz na gronie
mishellanea3).

Równolegle z wydaniem papierowym
“Mishellanea” pojawiaj¹ siê w Internecie –
znajd¹ siê tam dodatkowe materia³y: teksty,
rozszerzone wersje niektórych artyku³ów
i bibliografie. Jeszcze w tym roku planujemy
wydaæ drugi numer (najpewniej w okolicach
prze³omu maja i czerwca), a od przysz³ego
paŸdziernika spróbowaæ uczyniæ z Mishel-
laneów kwartalnik. W zwi¹zku z tym liczymy
na Wasze zaanga¿owanie przejawiaj¹ce
siê w postaci przysy³anych artyku³ów.

Nie chc¹c zgubiæ siê w miêdzy-
wydzia³owych meandrach, doœæ ryzykownie
zaproponowaliœmy temat numeru – pewien
punkt zaczepienia, wokó³ którego mog³yby
(doœæ swobodnie, ale jednak) kr¹¿yæ
poszczególne teksty. Eksperymentalnie
zapytaliœmy o wieœ, dla przeciwwagi do
otaczaj¹cego nas miasta i tematów
miejskich, wszelkich miejskich antropologii,
to¿samoœci i pejza¿y. Jak pisa³ Antoni
Rz¹sa w jednym z listów do brata: ¿ycie jest
bogate w sprzecznoœci, wieœ sama w sobie,
uczciwoœæ, zarozumia³oœæ, fa³sz, pleban
i jego awangarda, inteligencja wiejska
i zakrystia [...] – nieprzebrana skarbnica
tematów. Postanowiliœmy do tej skarbnicy
zajrzeæ i sprawdziæ, czy dla nas wieœ te¿ jest
miejscem inspiruj¹cym.

Trochê niespodziewanie i trochê
spodziewanie pojawi³ siê drugi obszar

1 Dla niewtajemniczonych: napis ten g³osi “PIEROGI S¥”.
2 Etym. ³ac. ‘rozmaitoœci’ z l. mn. r. nij. od miscellaneus ‘mieszany’ [za:] W. Kopaliñski, S³ownik

wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych
3 Jego adres to http://grono.net/forum/106908/0/ .
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zagadnieñ. Trudno go jednoznacznie
nazwaæ – w przeciwieñstwie do mikro-
przestrzeni wsi jest to makro-przestrzeñ
obejmuj¹ca politykê, gospodarkê i prawo.
Postanowiliœmy jednak umieœciæ te, doœæ
ró¿ne przecie¿, artyku³y obok siebie
i uczyniæ z nich drugi filar numeru. Jest te¿
i trzeci wa¿ny w¹tek: literacko-artystyczny.
W nurcie tym mieszcz¹ siê zarówno teksty
krytyczne, jak i twórczoœæ studentów MISH.
Mo¿e te trzy tak ró¿norodne linie przebie-
gaj¹ce przez ca³y numer uporz¹dkuj¹
w pewien sposób jego zawartoœæ.

Nasz¹ redakcyjn¹ propozycj¹ jest
tak¿e zapocz¹tkowany w listopadzie
ubieg³ego roku cykl wywiadów oscyluj¹cych
wokó³ zagadnienia to¿samoœci. To sympto-
matyczne, ¿e myœl¹c o tym problemie,
niemal automatycznie pomyœleliœmy
o romantyzmie – bo podobno jesteœmy nim
przesi¹kniêci do szpiku koœci i wysysamy go
wraz z matczynym mlekiem. Czy aby na
pewno i co to w³aœciwie znaczy? O tym
i kilku innych kwestiach rozmawialiœmy

z doktorem Eligiuszem Szymanisem –
pracownikiem naukowym Zak³adu Literatury
Romantyzmu, zapis tej rozmowy niniejszym
publikujemy.

Wszystko to nie powsta³oby, gdyby
nie pomoc i wsparcie wielu osób. Dlatego
chcielibyœmy bardzo podziêkowaæ
profesorowi Andrzejowi Makowieckiemu za
to, ¿e zawsze znajduje czas, doradza,
podpowiada, mobilizuje dobrym s³owem,
czuwa nad poziomem tekstów i wspiera
w dzia³aniu. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
profesorowi Jerzemu Axerowi oraz doktor
Agacie Zalewskiej – za serdecznoœæ, otwar-
toœæ i przychylnoœæ wobec “Mishellaneów“
i ich redaktorów. Dziêkujemy te¿ serdecznie
Samorz¹dowi Studentów MISH za pomoc,
zaplecze organizacyjne oraz cenne rady,
które nieraz uratowa³y nas przed
komplikacjami.

Tyle t³umaczeñ. Teraz nie pozostaje
nam nic innego, jak oddaæ g³os tekstom –
oby sprowokowa³y dalsze poszukiwania
i dyskusje.

Ma³gorzata Mostek
redaktor naczelna

Wielokrotnie goœci³ nas
przy swoich
kawiarnianych sto³ach

Warszawa, ul. Browarna 6
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sb. - nd.12.00 - 22.00

Zacz¹tek


