04.12.2018
Data wydarzenia: 23.05.2019 - 24.05.2019
Pamięć Juliusza Słowackiego
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Warszawa
Organizatorzy: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki UW

Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej UW i Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej
"Pamięć Juliusza Słowackiego". Przedmiotem rozważań będzie tematykę pamięci,
wspomnień, upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego.

Proponowane zagadnienia:
- filozofia pamięci (idee, formuły, definicje) w tekstach Słowackiego;
- pamięć w refleksji historycznej i historiozoficznej poety (dyskusje i rozrachunki z
przeszłością, ironia w przedstawianiu dziejów, anachronizmy etc.);
- rola pamięci w doświadczeniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości;
- etyczny wymiar pamięci (pamięć wobec dobra i zła, kategoria „sumnienia”);
- autobiografizm i autotematyzm jako formy upamiętniania wizerunku poety;
- figury pamięci (np. mnemotopika – lokalizowanie przez Słowackiego wyobrażeń o
przeszłości w określonym miejscu czy krajobrazie – Krzemieniec, Egipt, ruiny,
pomniki, groby etc.);
- mitotwórcza funkcja pamięci (mitologizacje, sakralizacje przeszłości), mit jako
świadectwo pamięci zbiorowej w utworach Słowackiego;
- pamięć i niepamięć genezyjska/metempsychiczna/mistyczna (zagadnienia
anamnezy, hipolepsy, pamięć snu, wizji etc.);
- genologia pamięci (pamiętnik, raptularz, testament, poemat dygresyjny, wierszwspomnienie i in.) w twórczości pisarza;
- prace plastyczne Słowackiego (rysunki, akwarele) jako nośniki pamięci;
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- osoby, zdarzenia i miejsca w pamięci Słowackiego;
- Słowacki w pamięci rodziny, przyjaciół, znajomych.
Przedstawiona lista stanowi propozycję i nie jest zamknięta.
Planowana jest publikacja materiałów w monografii zbiorowej w Wydawnictwach
Uniwersytetu Warszawskiego. Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi
informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail)
należy nadsyłać do 15 stycznia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres:
natalia.alicja.szerszen@gmail.com lub o.krysowski@uw.edu.pl lub pocztą
tradycyjną na adres:
dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
Zakład Literatury Romantyzmu
Instytut Literatury Polskiej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych. Oferują rezerwację miejsc w
hotelu Hera (koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).
Organizatorzy:
Uniwersytet Warszawski
im. Adama Mickiewicza

Muzeum Literatury

mgr Natalia Szerszeń
Klejnocki

dr hab. Jarosław

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

Adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego
Miasta 20
Termin zgłaszania prelegentów: 15.01.2019
Opłata: bez opłat
Do pobrania:
• Pamięć_Juliusza_Słowackiego.docx
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Słowa kluczowe: Słowacki Juliusz, pamięć
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