Zespół Badań nad Pamięcią i Recepcją Literatury
Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
zapraszają do udziału
w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej

Romantyzm po 1989 roku
Literatura – kultura – pamięć – recepcja
26-27 września 2018 roku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Konferencja jest odpowiedzią na cykliczną – jak sądzimy – potrzebę badania recepcji
romantyzmu w polskiej literaturze i kulturze po polityczno-społecznym przełomie 1989 roku.
Pytanie o obecność i dynamikę tradycji romantycznej towarzyszy nam od ogłoszenia przez
Marię Janion w połowie lat 90. XX wieku artykułu Zmierzch paradygmatu, który
zapoczątkował kolejne rozrachunki i dopowiedzenia. W ostatnim czasie zagadnienie to stało
się tematem książki Arkadiusza Bagłajewskiego Obecność romantyzmu (2015) i wielu
spotkań naukowych, w tym dwu edycji interdyscyplinarnej konferencji „(Bez)kres
romantyzmu” zorganizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016-2017).
Jesteśmy świadkami powrotu romantyzmu nie tylko w refleksji badawczej, recepcji naukowej
towarzyszy bowiem wyraźny impuls twórczy. Obserwowany w ostatnich latach wzrost
zainteresowania romantyzmem w najnowszej literaturze i kulturze – objawiający się zarówno
w próbach opowiedzenia apokryficznej bądź alternatywnej historii epoki wieszczów, burzenia
i budowania nowych kanonów, w przykładach dekonstruowania tradycji romantycznej, jak
również w wielu innych formach reinterpretowania dziedzictwa I połowy XIX wieku –
pokazuje, iż romantyzm wciąż mieści się w horyzoncie oczekiwań dzisiejszej publiczności.
Co to jednak oznacza, co mówi o współczesnym rozumieniu i funkcjach romantyzmu, co o
kondycji polskich czytelników? Potwierdza siłę przyzwyczajenia czy energię przekroczenia?
Pragniemy, aby konferencja, oraz będąca jej efektem publikacja przyczyniły się do
pogłębienia świadomej recepcji romantyzmu w polskiej literaturze, kulturze i humanistyce
XXI wieku. Liczymy też, że interdyscyplinarna formuła wydarzenia pozwoli na wymianę

doświadczeń oraz spotkanie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, którym nieobce jest
proponowane przez nas zagadnienie.
Spotkanie będzie dotyczyło między innymi następujących zagadnień:


Przemiany romantycznych mitów w literaturze, kulturze, życiu publicznym po 1989
roku



Fikcjonalizacje biografii romantyków i dziejów romantycznych



Apokryf i historia alternatywna jako przestrzenie reinterpretacji tradycji romantycznej
w najnowszej prozie polskiej



Romantyczne źródła wyobraźni poetyckiej w XXI wieku



Podmiotowość romantyczna a podmiotowość człowieka XXI wieku



Najnowsze adaptacje dzieł polskiego romantyzmu (kino, teatr)



Romantyzm i nowe media (memy, vlogi, kultura Internetu)



Recepcja romantyzmu we współczesnej muzyce



Nowa humanistyka wobec piśmiennictwa epoki romantyzmu (m.in. georomantyzm,
postkolonializm, postsekularyzm, ekokrytyka...)



Recepcja czy historia? Nowa historia literatury a romantyzm



Romantyzm i miejsce. Dawny i nowy regionalizm, „komparatystyka wewnętrzna”



Romantyczne pamięcioznawstwo i współczesny memory boom



Kanony i formy kanonizacji literatury/dziejów romantycznych i najnowszych



Romantyczna ikonosfera w odbiorze współczesnym



Romantyczna demokratyzacja literatury a kultura popularna (XIX-XXI wiek)



Literatura romantyzmu w dydaktyce szkolnej

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2018 roku. Karty zgłoszeniowe oraz wszelkie
możliwe pytania prosimy kierować na adres: pamiecirecepcja.uwb@gmail.com
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł. Pokryje ona koszty organizacyjne
(materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację) oraz koszty publikacji pokonferencyjnej.
Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Deklarujemy jedynie pomoc w ich rezerwacji.
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