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Dawna poezja okolicznościowa i okazjonalno-towarzyska 
 

Proponowany cykl wykładów dotyczy dawnych utworów poetyckich XVI–XVIII wieku, które 

tematycznie związane są z prywatną sferą życia – od narodzin do śmierci, a także wierszy, które powstały w 

związku z konkretnymi wydarzeniami  życia publicznego, ważnymi dla całej wspólnoty narodowej. Po 

wykładzie wprowadzającym, na którym przedstawione  zostaną najnowsze propozycje badaczy w odniesieniu 

do typologii tego rodzaju dawnej poezji, kolejne spotkania obejmą dwa zespoły zagadnień. 

Pierwsza część proponowanego cyklu wykładów obejmie różne odmiany poezji upamiętniającej  różne 

wydarzenia i doświadczenia z prywatnej sfery życia w dawnej Polsce, w pewnym zakresie mające charakter 

obrzędowy. Poszczególne spotkania będą poświęcone wierszom uświetniającym narodziny potomka 

(genetliakony), wierszom urodzinowym oraz imieninowym (osobom dorosłym i młodym solenizantom), 

utworom weselnym (epitalamionom), wierszom funeralnym opłakującym śmierć dzieci, a także wierszom 

podarunkowym i pikantnym wierszom desertowym. W przypadku każdej grupy tekstów przedmiotem uwagi 

będą odróżniające je cechy gatunkowe, a także charakterystyczny dla każdej odmiany sposób obrazowania, 

dobór metaforyki i kreacja postaci adresatów.  

Natomiast druga część proponowanego cyklu wykładów obejmie okolicznościową poezję, która 

powstała w drugiej połowie XVIII wieku w związku z ważnymi wydarzeniami publicznymi w dramatycznym 

okresie schyłku  Pierwszej Rzeczypospolitej – od ostatniego bezkrólewia po upadek państwa. Charakter 

przekrojowy będzie miał natomiast wykład na temat zmian, jakim podlegały portrety Stanisława Augusta 

Poniatowskiego w okolicznościowej poezji od elekcji po detronizację władcy. Uwaga skupi się na 

bezpośrednich i pośrednich przejawach powiązania utworów z konkretnymi faktami i postaciami sceny 

politycznej, na genologicznym aspekcie utworów, doborze wędrujących  motywów w obrębie 

wyodrębnionych grup wierszy, a także na  instrumentalnej, stricte propagandowej funkcji tych tekstów i 

wiążącej się z tym organizacji tworzywa poetyckiego. 
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Pamięć i tradycja w języku 
 

Tematyka wykładu koncentruje się wokół takich ogólnohumanistycznych pojęć, jak TRADYCJA i PAMIĘĆ. 

Przedmiotem refleksji będzie przede wszystkim ich realizacja na płaszczyźnie językowej. Pojęcie TRADYCJI 

rozumiane jest w humanistyce bardzo różnie (TRADYCJA jako transmisja społeczna, jako proces 

przekazywania, jako powroty do źródeł; jako „renesanse”). Dla rozważań odnoszących się do materiału 

językowego ważna jest ustalenie relacji pomiędzy PAMIĘCIĄ (PAMIĘĆ jako kategoria naukowa w rozumieniu 

Jacques’a Le Goffa), PAMIĘCIĄ ZBIOROWĄ, TRADYCJĄ a HISTORIĄ (zob. prace Ewy Domańskiej, Paula 

Ricouera, Krzysztofa Pomiana) – te tematy wprowadzą do interpretacji dawnego i współczesnego materiału 

językowego. 
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Skażone krajobrazy w literaturze i sztuce 
 

Tematem wykładów będą nie tylko opisywane przez Martina Pollacka ziemie pełne ludzkich kości, czyli 

przestrzenie genocydalne, ale przede wszystkim sfery dotknięte realnym skażeniem wskutek działalności 

człowieka: skażeniem katastrofami klimatycznymi, katastrofami energetycznymi, a zwłaszcza 

przemysłowymi. Omówione zostaną reportaże poświęcone miastom-widmom (Springer), wybuchowi w 

Czarnobylu (Aleksjejewicz, kinematografia), malarstwo związane z katastrofą poprzemysłową na Śląsku 

(Wróbla), autobiografie związane z wzrastaniem w przeklętych dzielnicach przemysłowych współcześnie 

będących przestrzenią społecznej degradacji (Bereska, Jędryka, Kutz). 


