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Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego ma przyjemność 
zaprosić Państwa do udziału w trzecim ogólnopolskim seminarium, które poświęcone jest badaniom 

nad weganizmem w kontekstach literacko-kulturowych. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania 

będzie refleksja na narracją wegańską w dwóch ujęciach: autobiograficznym i biograficznym. 
 Zapraszamy badaczy reprezentujących różne obszary wiedzy do dyskusji o tym, w jaki sposób i 

za pomocą jakich środków mówimy o weganizmie w perspektywie własnego życia, jak konstruujemy 

własne tożsamości za pomocą narratywizacji weganizmu, jak opowiadamy sobie samych siebie za 

pomocą optyki wegańskiej. Auto-refleksyjność osób na diecie wegańskiej pozwala również na 
poddanie analizie epistemologii weganizmu: budowanie wiedzy o karnistycznych praktykach 

kulturowych, mierzenie się z własnymi emocjami wywołanymi świadomością ludzkiego okrucieństwa 

wobec zwierząt, poczucie kryzysu egzystencjalnego określonego przez Clare Mann jako vystopia – to 
zaledwie niektóre tylko elementy doświadczenia wegańskiego, którego spersonalizowany, 

indywidualny zapis stanowi formę tekstu kulturowego mówiącego wiele o nas i naszych praktykach 

epistemologicznych. 
Ważnym celem naszego spotkania będzie również próba przybliżenia postaci, które zrobiły wiele 

dla popularyzacji weganizmu w Polsce i za granicą teraz i w przeszłości. Mając świadomość, iż 

„stoimy na barkach olbrzymów,” zapraszamy do przedstawiania sylwetek i działalności tych, których 

nazwiska pozostają na marginesach historii kultury. Ich historie, często bliżej nieznane, pozwalają na 
dopisywanie kolejnych rozdziałów do historii weganizmu. Proponujemy Państwu udział we wspólnej 

refleksji nad kulturowym, psychologicznym i społecznym wymiarem wegańskiego aktywizmu i jego 

wpływem na los jednostki i społeczności. 
 

Proponowane tematy wystąpień to, między innymi: 

 

 weganizm w narracji pierwszoosobowej – vegan lifes stories 

 weganizm w wywiadach 

 procesy budowania wiedzy „wegańskiej” we wspomnieniach i esejach 

 weganizm i technologies of self 

 autobiografie wegańskie 

 ekspresje podmiotu wegańskiego 

 znani/nieznani: pionierki i pionierzy weganizmu w Polsce i na świecie 

 wegańskie przebudzenie 

 

Zgłoszenia wystąpień – tytuł wystąpienia, nota biograficzna oraz abstrakt (200 słów) – prosimy 

nadsyłać do 5 czerwca maja 2020 roku na adres: marzenakubisz@interia.pl 
 

Seminarium organizowane jest przez Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorzy: dr hab. Marzena Kubisz, prof. UŚ 

(marzenakubisz@interia.pl) oraz dr hab. Jacek Mydla, prof. UŚ (jacek.mydla@us.edu.pl). 
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