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Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza 

do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji rozpoczynającej cykl spotkań 

DISPUTATIONES TRANSLATOLOGICAE , 

podczas których chcielibyśmy rozmawiać o zagadnieniach związanych z szeroko pojętą 

translatologią. 

 

 
 
 
 
Spotkanie pierwsze pt.:   

Graeca et Latina non leguntur? 

Przekłady dzieł antycznych w kształtowaniu i podtrzymywaniu tradycji, 

odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2017 roku i będzie poświęcone problemom recepcji 

przekładu. 

O żywotności literackiej spuścizny grecko-rzymskiej oraz łacińskich tekstów 

poklasycznych w dużym stopniu, już od czasów renesansu, decydowały – tak z uwagi na 

malejącą sukcesywnie w Europie znajomość greki i łaciny, jak i ze względu na pewną 

hermetyczność kultury starożytnej – przekłady tych dzieł na języki wernakularne.   

Translatorska recepcja antycznej literatury rodzi istotne pytania na temat charakteru oraz 

sposobu funkcjonowania przekładów w obszarze europejskim na przestrzeni wieków: 

– Co wpływało na preferencje tłumaczy co do wyboru przekładanych utworów? Czy 

decydowała o tym ich poczytność w starożytności, czy może ważne dla określonej epoki, 
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artystyczne lub intelektualne walory poszczególnych tekstów, czy wreszcie popularność 

wybranych autorów oraz upodobanie tłumaczy do określonych gatunków literackich?  

– Czy tłumacze mieli na uwadze potencjalne grupy odbiorców? 

– Jak zmieniał się z biegiem czasu profil grupy odbiorczej i czego był on wynikiem? 

– Które z form życia kulturalnego na Zachodzie korzystały szczególnie z przekładowego 

bogactwa, a które  (i dlaczego) pozostawały obojętne na ten rodzaj produkcji literackiej?  

– W jakim stopniu wybory tłumaczy zaważyły na obrazie cywilizacji grecko-rzymskiej u 

kolejnych pokoleń czytelników? Jak przedstawiał się stworzony w ten sposób nowożytny kanon 

antycznych dzieł literackich? 

Do refleksji nad przekładem w jego dominującym aspekcie historycznym dochodzą 

ważkie pytania o rację bytu przekładów z greki i łaciny we współczesnej rzeczywistości.  

Obserwujemy bowiem zdystansowanie wobec starożytnego dziedzictwa i jednocześnie wzrost 

liczby przekładów z niemal wszystkich języków świata. 

– Jakie są motywacje i doświadczenia tłumaczy przekładających po raz pierwszy dane 

dzieło antyczne na język ojczysty? 

– Jak funkcjonują owe przekłady poza wąskim środowiskiem filologów klasycznych? W 

jaki sposób są użytkowane przez pozostałych odbiorców (za sprawą szkół, księgarni, bibliotek), 

poza tym również przez historyków nauki, ludzi pióra (odwołania do przekładów we 

współczesnej publicystyce, poezji i prozie)? 

– W jakim stopniu przekłady umożliwiają korzystanie przedstawicielom innych dziedzin 

naukowych (np. polonistom, geologom, astronomom itp.) z dydaktyczno-użytkowej funkcji 

literatury antycznej? 

– Jakie są preferencje współczesnych czytelników co do autorów/dzieł antycznych? Czy 

można określić profil współczesnej grupy odbiorców? 

– Warto również poświęcić uwagę dzisiejszym formom promocji tłumaczeń dzieł 

antycznych, takim jak zabiegi wydawnicze (wersje audio- i e-bookowe, dystrybucja, reklama), 

nagrody translatorskie (tu możliwe kryteria oceny jakości), recenzje wraz z opiniami 

czytelników (w prasie oraz w Internecie). 
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Serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji nad tak sformułowanymi problemami. 

Przewidziany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy 

nadsyłać do końca maja 2017 roku drogą elektroniczną na adres: 

disputationestranslatologicae@amu.edu.pl Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie 

przekazana drogą mailową do końca czerwca 2017 r.  

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Obejmie ona koszty materiałów konferencyjnych, 

barku kawowego oraz dwóch posiłków (kolacji w pierwszym oraz obiadu w drugim dniu 

konferencji). Numer konta bankowego zostanie podany uczestnikom w terminie późniejszym. 

Informacje na temat konferencji zamieszczane będą na stronie IFK UAM: 

http://ifk.amu.edu.pl/ifk/ifk/konferencje 

 

Komitet Naukowy Konferencji : dr Radosław Piętka 
       prof. UAM Ewa Skwara 
       dr hab. Magdalena Stuligrosz 

                   prof. Piotr Urbański 
       prof. Elżbieta Wesołowska 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji : dr Aleksandra Arndt 
                 dr Marlena Puk 
          sekretariat: Barbara Spychała 
 

 

 

 

 


