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Burzliwe wydarzenia, będące reakcją na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października
2020, pod wieloma względami stanowiły nowe zjawiska społeczne. Był to pierwszy w
dziejach III RP tak liczny protest, zdominowany przez osoby młode, głównie kobiety,
odróżniający się od innych tego rodzaju wydarzeń przede wszystkim w zakresie użytych
środków wyrazu – głównie językowych – oraz towarzyszących im praktyk społecznych.
To właśnie chcielibyśmy uczynić wiodącym przedmiotem zainteresowania w nadchodzącym
numerze „Dyskursu & Dialogu”.
Interesować nas jednak będą także języki i praktyki związane z innymi protestami, tak
w Polsce, jak i w innych krajach, ponieważ coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę, że istnieje
coś wspólnego między ruchem Occupy Wall Street, Arabską Wiosną czy Czarnym Protestem
(choćby opisywane przez Sivę Vaidanathana w książce Antisocial Media. Jak Facebook oddala
nas od siebie i zagraża demokracji „luźne uspołecznienie” części z nich).
Proponujemy przyszłym Autor(k)om następujące zagadnienia:
 Sposoby etykietowania/nazywania przeciwnika w proteście (dehumanizacja, stereotypizacja,
ironia i inne)
 Luźne uspołecznienie „nowych protestów” – czy musi oznaczać ich efemeryczność?
 Nowe media i „nowe protesty”
 Wulgarność, poetyckość, ironia, czyli o języku nowych protestów
 Boomersi kontra pokolenie ‘Z’ czyli rozważania z nurtu socjologii protestów
 Społeczne praktyki protestu (zajmowanie przestrzeni publicznej, social distancing, napisy na
pomnikach/budynkach, itp.)
 Protesty w kontekście socjologii prawa – problem legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego
z perspektywy społecznej
 Praktyki dyskursywne organizacji religijnych (zwłaszcza Kościoła katolickiego) wobec
przeciwniczek wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 Praktyki dyskursywne protestujących (zwłaszcza Strajku Kobiet) wobec Kościoła katolickiego
w Polsce
 Protesty kobiet – geneza gniewu
 Wulgarność jako nowa podmiotowość czy jedynie jej iluzja?
 Patriarchat, kościół, konserwatyzm – czy faktycznie chodzi tylko o wyrok Trybunału
Konstytucyjnego?
 Konstruowanie wroga w proteście: wróg realny vs wróg urojony
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Jesteśmy także otwarci na propozycje własne Autorów/ek – w zakresie nowych tematów
mieszczących się w formule numeru czasopisma. Redakcja wyraźnie zaznacza, że w numerze
zamierza opublikować zarówno teksty Autorów/ek przychylnych ostatnim protestom jak i im się
sprzeciwiającym.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 31.01.2021 (preferowany: 31.12.2020)

Dla Autorów/ek przewidziane zostały wynagrodzenia za publikację – po pozytywnym
przejściu procesu recenzyjnego. Wszystkich zainteresowanych publikacją w naszym
kwartalniku prosimy o jak najszybszy kontakt z Redakcją w celu omówienia szczegółów
współpracy na: redakcja@dyskursidialog.org
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