
INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

zaprasza 

do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej  

organizowanej w ramach cyklu  

WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH  

Tematem głównym konferencji jest 

WOJNA 

 

 

Konferencja jest XV edycją międzynarodowego sympozjum naukowego z cyklu 

„Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”. Temat ramowy w roku 2023 to 

„Wojna”.  

 

Agresja Rosji na Ukrainę oprócz zadawania pytań o przyczyny wojny, o wpływ 

czynników geopolitycznych na obecną sytuację zmusza także do refleksji nad kondycją i 

tożsamością współczesnego człowieka, nad jego hierarchią wartości i dokonywanymi 

wyborami. Obserwacja działań wojennych i ich skutków skłania również do spojrzenia na 

przechowywane w pamięci zbiorowej i indywidualnej doświadczenia, na obecne w tekstach 

kultury obrazy konfliktów zbrojnych. Olbrzymi korpus utworów zaczynający się od scen 

batalistycznych w eposach Homera, a kończący się współczesną literaturą o wojnie toczącej 

się obecnie za wschodnią granicą Polski świadczy o tym, że podejmowanie tak trudnego z 

wielu względów tematu, jakim jest wojna właśnie, łączyło się z „wielkimi tematami” ludzkiej 

egzystencji i dotyczyło życia, umierania, cierpienia, śmierci, (nie)pamięci, a także „obecności 

przeszłości w teraźniejszości”. W obliczu zdarzeń wstrząsających i tragicznych szczególnej 

wagi nabierał – i dziś także jest to widoczne – odwieczny problem literatury: jak znaleźć 

odpowiednie środki wyrazu, by wypowiedzieć to, co wydaje się w obliczu antropologicznych 

doświadczeń granicznych niewyrażalne. Na doświadczenia wojenne twórcy reagują więc nie 

tylko poprzez wybór tematu, ale także poprzez zmiany w sposobie prowadzenia narracji i 

modelowania opowieści. 

Zapraszamy Pana/ Panią do włączenia się w dyskusję o tych zagadnieniach podczas 

naszej konferencji. Oczekujemy wystąpień wyznaczających nowe pola badawcze, 

omawiających (nie)adekwatność tradycyjnych środków wyrazu w literackich reprezentacjach 



doświadczeń wojennych, skoncentrowanych na pokazywaniu wojny jako granicznego 

doświadczenia antropologicznego. 

 

Proponujemy, aby tematyka wystąpień dotyczyła następujących kwestii: 

1. Perspektywa antropologiczna: wojna jako graniczne doświadczenie antropologiczne, 

destrukcyjny wpływ wojny na kondycję psychofizyczną i tożsamość człowieka, wojna 

a lęk egzystencjalny, problem indywidualizacji i uniwersalizacji cierpienia oraz 

traumy wojennej w literaturach słowiańskich;  

2. Język przedstawiania wojny: „tekst” wojny, „język” wojny, problemy wysłowienia 

kataklizmu, przemocy i traumy w tekstach literackich, mitologizacja, metaforyzacja w 

literackich obrazach wojny, narracje wojenne jako próba wypowiedzenia skrajnych 

emocji i doświadczeń traumatycznych, operacje narracyjne i interpretacyjne w 

procesie tworzenia relacji wojennych.  

3. Wojna i pamięć: literatura jako medium pamięci indywidualnej i zbiorowej o wojnie, 

literatura jako wyraz polityki pamięci, etyczny imperatyw pamiętania, kult pamięci o 

heroicznych czynach i bohaterach wojennych, dawanie świadectwa jako powinność 

literatury. 

4. Przestrzenie i krajobrazy wojny w świecie (nie)fikcjonalnym: miejsca pamięci jako 

miejsca definiowane zarówno geograficznie, jak i metaforycznie (lieux de mémoire). 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Czas i miejsce konferencji: 28-29 września 2023 r., Uniwersytet Wrocławski; 

Tryb: on-line 

Języki robocze: język polski oraz inne języki słowiańskie;  

Czas wystąpienia: maksymalnie 20 minut; 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2023 r.; 

Adres e-mail, pod który należy nadesłać zgłoszenie: 

Literatury południowosłowiańskie: wtk2023.rat@gmail.com 

mailto:wtk2023.rat@gmail.com


Literatury wschodniosłowiańskie, literatura rosyjska: : wtk2023.ru@gmail.com 

Literatury wschodniosłowiańskie, literatura ukraińska: wtk2023ukr@gmail.com 

Literatury zachodniosłowiańskie, literatura czeska, literatura słowacka: wtk2023cz@gmail.com  

Wysokość opłaty konferencyjnej: 550 zł lub 120 euro 

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej: 10 czerwca 2023 r. (nr rachunku bankowego 

zostanie podany po akceptacji zgłoszenia);  

Przewidujemy publikację tekstów wygłoszonych na konferencji, spełniających wymogi 

formalne i merytoryczne, zaaprobowanych przez recenzentów. 

Zgłoszenie do udziału w konferencji prosimy nadesłać w formie wypełnionego formularza 

(tekst poniżej).  

 

                             

                                Łączymy serdeczne pozdrowienia 

 

 

 

Kierownik naukowy konferencji 

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr  

Komitet Organizacyjny                                            

dr Marcin Borowski  

dr Anna Ćwik  

dr Małgorzata Filipek 

dr Jadwiga Krajewska 

dr Kamila Woźniak 
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