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Iesuitæ in Polonia
Poloni Iesuitæ
Piśmiennictwo łacińskie szesnastego i siedemnastego wieku
Sympozjum odbędzie się w czwartek, 17 listopada 2016 roku, w budynku wydziału w Szczecinie.
Epoka potrydencka to czas dynamicznego rozwoju Towarzystwa Jezusowego. Rzutkie i wszechstronne
działania podejmowane przez przedstawicieli młodej formacji o nazwie Societas Iesu zaowocowały na tylu
polach, że siedemnaste stulecie bywa nawet nazywane „wiekiem jezuitów”. Obok innych pamiątek pozostała po
nich nadzwyczaj bogata spuścizna pisarska. Chodzi tu zarówno o zasób dokumentów i traktatów, które można
określić jako użytkowe, jak również o dzieła wyróżniające się opracowaniem artystycznym, a zatem utwory
literackie. Wiele zabytków obu zakresów stało się już przedmiotem studium i doczekało się opracowań. Dotyczy
to zwłaszcza tych spośród nich, które wyszły z rąk najwybitniejszych autorów. Równie wiele pozostaje jednak
poza przestrzenią eksploracji i niemało nazwisk uczonych, mówców, kaznodziejów, poetów, pisarzy oraz innych
twórców pozostaje ciągle zupełnie nieznana, podobnie zresztą jak ich dorobek. Prace nad systematyzacją,
opisem i analizami starych druków o jezuickiej proweniencji podjęły niektóre narody europejskie, co
zaowocowało reprintami i wznowieniami najciekawszych opracowań oraz interesującymi odkryciami
dotyczącymi literatury renesansu i baroku. W Polsce dostrzec można ciągle wyraźną lukę w tym zakresie. Stąd
też szczecińskie sympozjum ma na celu stworzenie możliwości spotkania badaczom piśmiennictwa
nowołacińskiego, którzy w swych poszukiwaniach zajmują się bądź to dorobkiem polskich jezuitów, bądź
twórczością obcokrajowców, którzy działali na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Wystąpienia mogą być zatem
poświęcone wybranym autorom, ich dziełom i działalności. Chętnie widziane byłyby również opracowania
dotyczące pojedynczych utworów, określonych trendów, gatunków i środków pisarskich oraz innych zagadnień
z dziedziny literaturoznawstwa.
_____________________________________________
Organizatorzy planują wystąpienia prelegentów z dwudziestominutowymi referatami. Wystąpienia zostaną
opublikowane jako pokonferencyjna monografia. Temat wraz z abstraktem opracowania prosimy przesłać do 10 września
2016 drogą elektroniczną na adres:

classjn@op.pl
Pełne informacje wraz z programem sympozjum zostaną przesłane po ustaleniu listy referentów do połowy października
bieżącego roku. W spotkaniu wezmą najprawdopodobniej udział również goście z zagranicy. Świadomi licznych możliwości,
jakie istnieją w naszym mieście, organizujemy noclegi jedynie dla tych uczestników, którzy będą sobie tego życzyć. Opłata
konferencyjna, na którą składają się koszty materiałów pomocniczych, obsługi, a przede wszystkim posiłków wynosi 200
złotych. Wraz z noclegami opłata wzrasta do 450 złotych. Pieniądze prosimy przelać na konto: Uniwersytet Szczeciński,
al. Jana Pawła II nr 22a, Szczecin 70-453; numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1559 1000 0022
8790 4474. W tytule zapłaty należy wpisać: Subkonto 0031.
MIEJSCE SYMPOZJUM: budynek Wydziału Teologicznego US, Szczecin, ul. Pp. Pawła VI nr 2
TERMINARZ: * do 10 września 2016 − przesłanie tytułu wystąpienia wraz z abstraktem ** 15 października −
ustalenie listy uczestników *** do 31 października − wniesienie opłaty konferencyjnej **** 17 listopada – konferencja
WYSTĄPIENIE: 20 minut
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