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Pojęcie autotematyzmu zostało wprowadzone do polskiej nauki przez Artura Sandauera
w połowie dwudziestego stulecia. Badania nad metarefleksją były niezwykle popularne dzięki
paradygmatowi strukturalno-semiotycznemu, jednak wraz z jego wyczerpaniem popadły
w swoiste zapomnienie. Humanistyka polska od kilku dziesięcioleci właściwie milczy na ten
temat, choć problematyka autotematyzmu jest wyraźnie obecna i niezwykle ważna w najnowszej
twórczości literackiej. Kategoria ta pozornie tylko nie przystaje do projektu ponowoczesnego oraz
współczesnych języków teorii i filozofii: jej nieobecność w nauce zdaje się wynikać raczej z braku
efektywnych środków opisu, niż z wyczerpania tematu czy niedoboru reprezentacji artystycznej.
O powinnościach i charakterze sztuki, koncepcji postmodernistycznego podmiotu (także
podmiotu tworzącego, czyli autora), statusie ontologicznym literatury czy jej szansach działania
w świecie zewnętrznym piszą najpopularniejsi i najważniejsi twórcy i twórczynie ostatnich lat.
Rezygnują oni jednak z modernistycznych przekonań na temat autonomii czy konstruktywizmu
utworów, których znaczenia nie wyczerpują się w opisie strukturalnym czy semiotycznym.
Współczesna literatura podejmuje problem autotematyzmu sztuki w zupełnie odmiennych
kontekstach, łącząc metarefleksję z projektem ponowoczesnym, ekokrytyką, neolingwizmem czy
cybernetyką, umożliwiając tym samym omawianie zagadnienia za pomocą różnych języków
współczesnych metodologii, takich jak chociażby dekonstrukcja czy performatyka.
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Aby odświeżyć tę nieco zapomnianą, a tak intrygującą i wielowątkową problematykę,
chciałybyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji Nowy autotematyzm?
Metarefleksja we współczesnej humanistyce, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2019
roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Proponujemy zagadnienia takie jak:


nowe metodologie humanistyczne wobec problemu metarefleksji,



autotematyzm w ujęciu strukturalnym i semiotycznym – nowe perspektywy,



wątki metarefleksyjne w twórczości konkretnych autorów i autorek,



filozoficzne, polityczne i kulturowe konteksty autotematyzmu,



polskie badania nad metarefleksją w perspektywie porównawczej,



autotematyzm literacki a autotematyzm innych sztuk.
Wymienione hasła nie wyczerpują oczywiście problematyki i powinny być jedynie

inspiracją dla Państwa wystąpień. Krótkie abstrakty (do 300 słów) wraz z afiliacjami prosimy
przesyłać na adres nowyautotematyzm@gmail.com do 30 września 2019 roku. Nie
przewidujemy opłaty konferencyjnej; zwracane będą koszty dojazdu i noclegów. Planujemy
wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Komitet organizacyjny
prof. UAM dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
mgr Agnieszka Waligóra

Konferencja finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2018-2022, jako projekt badawczy w ramach programu
Diamentowy Grant nr DI2017/008947: „Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po roku 1989”
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