
Wykaz pierwodruków

Queer gothic – queer modernism ukazał się w „Poznańskich Stu
diach Polonistycznych” 2014, nr 24.

Gotycyzm, romantyzm, S/M został przedstawiony jako referat na 
konferencji Rozkosz w kulturze na UJ w marcu 2015 i ukazał się 
w książce Rozkosz w kulturze, red. ł. Wróblewski, A. Giza, Kraków 
2016. Glosa o Marii Komornickiej nie była drukowana.

Homogotycki skandal według Michała Choromańskiego ukazał 
się w „Czytaniu Literatury” 2014, nr 3.

„Milczenie, które bywa śmiertelnym grzechem” – i grzech, który 
bywa przemilczany. Jerzego Andrzejewskiego queer gothic został za
mieszczony w wersji bardzo skróconej i „odnaukowionej” w „Kwar
talniku ARTystycznym” 2014, nr 4.

Fragment o Przemieszczeniu Mirona Białoszewskiego był wygło
szony na konferencji o doświadczeniu religijnym w literaturze 
w Opolu w 2005 roku, ale ostatecznie nie wszedł do wydrukowa
nej wersji tekstu o obrotach transcendencji u Białoszewskiego; 
fragment o gotycyzmie blokowiskowym został dołączony jako glo
sa do szkicu o Choromańskim w „Czytaniu Literatury”. W zasa
dzie jest to rozdział napisany od początku.

Fragment Pan Kleks i queer gothic został przedstawiony na kon
ferencji „Nie/hetero/normatywność” w grudniu 2015 roku w Toru
niu i jest złożony do książki pokonferencyjnej.

G(n)o(s)tycyzm. Female queer gothic, gnoza i dyskurs o kobiecej 
potworności (o „Almie” Izabeli Filipiak) ukazał się w „Czytaniu 
Literatury” 2015, nr 4.

Tekst o profesorze Sabrożym nie został nigdzie wydrukowany, na
wet w niniejszej książce, i jeśli Czytelni(cz)k(a) odnosi wrażenie, że 
go widzi – ulega złudzeniu. Duchy nie istnieją. Consummatum est.
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