
Poznań, dnia 8 grudnia 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

  

 Instytut Filologii Klasycznej UAM oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa 

Filologicznego serdecznie zapraszają do udziału w CIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa 

Filologicznego, który odbędzie się w dniach 16-18 września 2021 roku w Poznaniu.  

Spotkaniu towarzyszyć będzie sesja dydaktyczna oraz konferencja naukowa zatytułowana: 

 

Gatunki literatury antycznej. Tradycja, recepcja i współczesna refleksja 

literaturoznawcza 

 

 Chcielibyśmy zaproponować spojrzenie na literaturę starożytnej Grecji i Rzymu z 

perspektywy genologicznej i zaprosić do dyskusji badaczki i badaczy zainteresowanych 

różnymi obszarami piśmiennictwa antycznego oraz ich recepcją. Mamy nadzieję, że takie 

sformułowanie tematu pozwoli przyjrzeć się historii poszczególnych gatunków literatury 

antycznej oraz historii antycznej koncepcji gatunku literackiego, a także prześledzić, w jaki 

sposób gatunki o antycznym rodowodzie funkcjonują w kontekście macierzystym oraz w 

nowych kontekstach literatury epok późniejszych. W naszych rozważaniach pragniemy też 

uwzględnić współczesny dyskurs naukowy, który posługuje się teorią gatunku jako 

narzędziem do zrozumienia tekstów literackich i społeczeństw grecko-rzymskiego antyku. 

Przyjmując różne perspektywy badawcze, chcielibyśmy uczynić przedmiotem dyskusji 

zarówno teksty skonstruowane według klasycznych norm gatunkowych, jak i odnieść się do 

problemu genologicznej varietas literatury antycznej oraz literatury nowożytnej, odwołującej 

się do antycznych wzorców gatunków. Zjawisko mieszania gatunków (die Kreuzung der 

Gattungen) i zacierania granic pomiędzy nimi, które w niewielkim stopniu można 

zaobserwować już w utworach reprezentujących wczesne epoki literackie, jest właściwe dla 

twórczości autorów późnego antyku, uciekających się do różnych eksperymentów literackich.  

 Proponujemy następujące zagadnienia do dyskusji podczas konferencji:

antyczna teoria genologiczna

geneza gatunków literatury antycznej

ewolucja gatunków literatury antycznej i jej uwarunkowania historyczno-kulturowe

tradycja i innowacje w zakresie gatunków literatury starożytnej



czystość gatunkowa i intergatunkowość 

recepcja gatunków literatury greckiej w literaturze łacińskiej

żywotność i aktualność starożytnych gatunków w literaturze nowożytnej

gatunki literatury antycznej we współczesnej perspektywie badawczej 

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (w załączeniu) na adres: 

cixzjazdptf@amu.edu.pl do 31 marca 2020 r. Ze względu na obecną sytuację, nie możemy 

jednoznacznie określić, czy konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej czy on-line. Jeśli 

sytuacja epidemiczna pozwoli, spotkamy się w Poznaniu, co spowoduje konieczność 

wprowadzenia opłaty konferencyjnej, pozwalającej pokryć koszty posiłków, bankietu oraz 

materiałów konferencyjnych. Jej wysokość zostanie podana w najszybszym możliwym 

terminie, a o ewentualnych zmianach warunków konferencji postaramy się informować 

Państwa na bieżąco. Szczegóły organizacyjne przekażemy po zakwalifikowaniu referatów na 

konferencję. 

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, 

 

Komitet Organizacyjny CIX Zjazdu PTF: 

dr hab. Magdalena Stuligrosz, prof. UAM 

dr Aleksandra Arndt 

dr hab. Monika Miazek-Męczyńska, prof. UAM 

dr Marlena Puk 

dr hab. Mateusz Stróżyński, prof. UAM 

dr hab. Monika Szczot, prof. UAM 

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska 

dr Teodozja Wikarjak 


