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14.00 Otwarcie konferencji 

Powitanie uczestników przez dra hab. Michała Kurana, opiekuna Koła Literatury i Kultury Staropolskiej oraz 
wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej UŁ 
 
14.30–16.10 I. Spojrzenia w przeszłość 

 
dr Monika Urbańska (UŁ) 
Patrzę na zniszczenie, co święci swe dzieło, lecz przecież nic w mym sercu nie poszło na marne — 
retrospekcje Jana Lechonia 

 
Jan Lechoń debiutował w wieku dwunastu lat. Karmazynowy poemat, który ukazał się drukiem gdy Lechoń 
ukończył dwudziesty pierwszy rok życia, zapewnił mu nieśmiertelność. Tom został przyjęty przez świat literacki 
jako objawienie i pozwolił uznać go za twórcę w pełni dojrzałego. Wcześniejsze wiersze również uderzają 
dojrzałością i trafnością obserwacji, prowokując jednocześnie do zastanowienia, skąd u tak młodego człowieka 
podobne emocje. Lechonia dość wcześnie opanowało natręctwo związane z uczuciem zbliżającej się starości, lęk, 
czy nie zmarnował poetycko zbyt wiele czasu, czy uda mu się jeszcze napisać coś wyjątkowego. Zanurzony we 
wspominania z młodości, spadkobierca klasycyzmu i romantyzmu, w życiu i w poezji nie podążał za nowymi 
trendami. W moim wystąpieniu i artykule chciałabym przedstawić aspekty życia i twórczości Lechonia, 
zogniskowane wokół jego przedwczesnej dojrzałości, skomplikowanego starzenia się i odchodzenia, godną 
podziwu walkę o zachowanie twarzy przed sobą i przed ludźmi.  
 
mgr Dawid Nowakowski (UŁ) 
Vetus melius est. Zarzuty nowinkarstwa i apologia tradycji w szesnastowiecznych sporach między 
humanistami a scholastykami 

 
'Vetus melius est', takie motto przypisywał Johnowi Batmansonowi (zm. 1531) Tomasz Morus, wskazując 
jednocześnie na ograniczoność i krótkowzroczność waloryzującego konserwatyzm kryterium. Batmanson nie był 
w tym jednak odosobniony i w zasadzie motto to mogłoby posłużyć za powszechną dewizę ducha owych 
czasów. I nawet jeśli Erazm, obawiając się scholastycznych krytyków swego 'Novum instrumentum', ubolewa nad 
leżącą w ludzkiej naturze niechęcią do nowości, to przecież w swej humanistycznej postawie i pragnieniu 
przywrócenia "złotego wieku" chrześcijaństwa również wyznaje te antykwaryczne przekonania. Pojęcie 
starszeństwa staje się zatem względne, a kategorie "młodości" i "starości" tradycji, wieloznaczne. W swoim 
wystąpieniu zamierzam prześledzić użycie tych określeń i kategorii w polemicznych pismach scholastyków 
i humanistów, wskazując jednocześnie na - występujące w ich obrębie - odmienne pojmowanie samej historii i 
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tradycji. W końcowej części referatu postaram się określić czy, i w jakim stopniu, spory te przyczyniły się do 
nadejścia nowożytnego, odwracającego antykwaryczne skłonności minionej epoki, przekonania, wyrażonego w 
słynnym aforyzmie Francisa Bacona, 'Antiquitas seculi, iuventus mundi'.  
 
mgr Stanislava Schupplerová (Uniwersytet Ostrawski) 
Pamięć i region literacki 

 
Referat będzie dotyczył pamięci literackiego regionu Jesenicko, zwłaszcza natury narracyjnej pamięci i jej 
zastosowania w prozie. Analizie poddane zostaną czeske teksty po 1945 roku, które odzwierciedlają istotne 
wydarzenia po II wojnie światowej. W szczególności autorzy VI Körner, J. Urban, J. Rudiš. 
 
mgr Jacek Porzycki (UP) 
„Samotna starość jest podwójną starością” — spojrzenie w przeszłość tytułowej bohaterki 
jednoaktówki Amelii Hertzówny Yseult o Białych Dłoniach 

 
Przedmiotem rozważań będzie analiza więzi osobowych ukazanych w jednoaktówce Hertzówny w kontekście 
(nie)obecności męża Izoldy. Zwrócę szczególną uwagę na postawę antymariażową bohaterki w świetle 
problematyki gender i wizji kobiety jako wtórnej i zależnej od obecności mężczyzny. Artykuł będzie się 
koncentrował również na skrajnych emocjach postaci, cierpieniu i pustej namiętności zdradzonej 
kobiety.Chciałbym odczytać ten dramat Hertzówny w kontekście odwróconego mitu o Amorze i Psyche, 
odwołam się również do ustaleń między innymi Marii Podrazy Kwiatkowskiej oraz Jerzego Waligóry.  
 
16.10–16.30 Dyskusja 

16.30–16.50 Przerwa kawowa 

16.50–18.30 II. Narodziny i śmierć 

 
mgr Katarzyna Stępińska (UG) 
Dziecko w twórczości księdza Jana Twardowskiego 

 
Ksiądz Jan Twardowski to poeta religijny. Jego poezja jest arcydziełem zachwytu nad pięknem świata i jego 
stworzenia. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje dziecko. Pisze o dziecku, ale przede wszystkim dla i do 
dziecka. Jego wórczość jest także bardzo chętnie czytana przez dorosłych, którzy dzięki odkrywaniu w sobie 
dziecka, mogą na nowo i w sposób pełniejszy poznawać świat. 
W swoim artykule skupiam się na poezji księdza Twardowskiego adresowanej do dzieci, a zwłaszcza na tomikach: 
Zeszyt w kratkę, Patyki i patyczaki, Kasztan dla milionera, Święty Mikołaj na Gwiazdkę, Kubek z jednym uchem, Dzieciom, 
Najmłodsi poeci i malarze, Dwa osiołki, Nie tylko wrona chodzi zdziwiona, Ile słońca w słoneczniku, powiedz, drogi mój 
chłopczyku?, Uśmiech na gwiazdkę, Pacierz z Ks. Twardowskim. 
Dziecko jest tu kimś, kto nieustannie się dziwi, kto wciąż zadaje mnóstwo pytań, kto chce poznawać świat i 
zachwycać się nim, ponieważ wszystko, co widzi ma znamiona czegoś nowego, pełnego tajemnicy.  
 
lic. Klaudia Adamczewska (UŁ) 
Niezawodny przepis na  zdrową starość — profilaktyka i lecznictwo w Zielniku Stefana Falimirza 
 
Stefan Falimirz uważany wśród badaczy za autora, tłumacza czy też kompilatora obszernego dzieła, będącego 
jednocześnie traktatem farmakologicznym, medycznym, jak również praktycznym poradnikiem lekarskim — O 
ziołach i mocy ich. W pierwszej polskiej popularnej encyklopedii lekarsko — przyrodniczej przedstawił metody 
leczenia i zapobiegania chorobom, odnosząc się tym samym do sposobów opartych na tradycyjnej medycynie 
naturalnej. Kondycja fizyczna człowieka, jego skłonności do nabywania schorzeń oraz profilaktyka i ich 
lecznictwo będą przedmiotem rozważań referatu. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie organizmu od 
momentu narodzin, jak również umiejętne radzenie sobie z wszelkiego rodzaju dolegliwościami, mogą prowadzić 
do zdrowej i szczęśliwej starości.  

 
 

Alicja Okólska (UŁ) 
Motywy młodości i starości w wybranych „Elegiach” Jana Kochanowskiego (UŁ) 

 

MS16887
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mgr Paulina Poterała (UŁ) 
„Odstąpcie, nie umarła dzieweczka, ale śpi” —  życie jest czekaniem na śmierć — z kaznodziejstwa 
Fabiana Birkowskiego (UŁ) 

 
Wystąpienie dotyczyć będzie kazania Fabiana Birkowskiego Odstąpcie, nie umarła dzieweczka, ale śpi, które powstało 
w latach 20 XVII wieku, a wydane zostało w zbiorze Kazania na niedziele i święta doroczne (Kraków 1623-1628). 
Celem referatu będzie ukazanie śmierci ludzi młodych oraz starych, jako łaski – drogi wybawienia od życia. 
Życia, które bez względu na wiek człowieka, jest nieustającym cierpieniem i strachem.  

 
18.30–18.50 Dyskusja 

19.00 Kolacja 

 

Sobota, 25 maja 2013 
 

mgr Aldona Jankowska (UŁ) 
Odkryć piękno w starości, czyli o życiu kobiety dojrzałej w świetle wybranych czasopism przełomu 
XIX i XX wieku 

 

Temat starzenia się (oraz typowych dla tego etapu życia problemów) podejmowany był często w prasie kobiecej 
XIX i XX wieku. Na łamach czasopism ze wskazanego okresu akcentowane były w pierwszej kolejności korzyści 
płynące z osiągnięcia wieku dojrzałego. Wskazywano na dużą wartość doświadczenia i mądrości życiowej, którą 
posiadały starsze kobiety. Autorzy artykułów prasowych doradzali im, jak przeżyć godnie ten etap oraz, jak 
właściwie wykorzystać czas młodości, aby, kiedy przyjdzie starość, cieszyć się zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem. Materiałem badawczym będą wybrane artykuły z czasopism adresowanych do kobiet żyjących 
na przełomie XIX i XX wieku.  

 
Sylwia Kępa (UP) 
Obraz pensjonarki w literaturze popularnej początku XX wieku (na podstawie powieści Płomyk. Z 
pamiętnika instytutki Eugenii Żmijewskiej) 

 
Celem referatu jest ukazanie postaci i mentalności dorastającej dziewczyny z rodziny ziemiańskiej na przykładzie 
bohaterki powieści Płomyk. Z pamiętnika instytutki z roku 1907, wywodzącej się z nurtu tzw. literatury trywialnej. 
Powieść ta (w formie dziennika) może uchodzić za interesujący przykład naśladowania wytyczonych w drugiej 
połowie XIX wieku wzorców prozy realistycznej i pozytywistycznej. Eugenia Żmijewska, autorka wspomnianego 
utworu, z jednej strony nawiązuje do pozytywistycznego modelu prozy spod znaku Orzeszkowej i Sienkiewicza, z 
drugiej zaś zręcznie łączy estetykę powieści dla kobiet z wątkiem pensjonarskim.  
Wypadkową tego synkretyzmu gatunkowego jest kreacja Doli Żalińskiej. To właśnie w osobowości tejże 
bohaterki – przeżywającej trudny okres dorastania – splatają się i kolidują wzorce wychowania ziemiańskiego, 
surowej szkolnej edukacji oraz rozterki wieku dojrzewania. W referacie postawione zostanie pytanie o paralele 
między literackim portretem panienki-pensjonarki a kulturowym obrazem młodej dziewczyny wychowywanej na 
przełomie XIX i XX w.  
 
Anna Kaźmierska (UŁ) 
Kobieta u progu życia. Dojrzewanie do miłości, seksualności, przyjaźni w Kobietach Zofii Nałkowskiej 

 
Debiutancka powieść Zofii Nałkowskiej, zatytułowana Kobiety, to utwór o młodości i dojrzewaniu do życia. 
Celem mojego wystąpienia będzie wskazanie, w jaki sposób ujawniają się w książce kategorie estetyczne i 
moralne kojarzone z wiekiem młodzieńczym. Pisarka podejmuje temat znany i eksploatowany w literaturze 
kolejnych epok, lecz ujmuje niebanalnie. Nie tylko bowiem sama Nałkowska jest u progu życia i kariery 
pisarskiej, co skutkuje w dyskretnym autobiografizmie powieści, ale też bohaterkami czyni młode, pełne zapału, 
kobiety-debiutantki oczarowane życiem i jego możliwościami. Referat ma na celu ukazanie kobiecości in statu 
nascendi, jej niedojrzałości, naiwności, narcyzmu. Powieść Nałkowskiej daje w tym zakresie szerokie możliwości 
interpretacyjne – daje obraz młodzieńczej miłości, dojrzewania do odkrywania seksualności własnej i innych, 
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ciekawości ciała, poszukiwania życiowej drogi i próby pogodzenia pytań i marzeń z rzeczywistością. W 
wystąpieniu poświęconym debiutowi pisarskiemu Nałkowskiej pragnę przedstawić skontrastowane w powieści 
nieśmiałość i arogancję, skromność i siłę pożądania, zapał i skłonność do samoanalizy. 
 
Kamila Kulesza (UŁ) 
„Gdy wspomnę, w oney szczęsney dobie czem byłam, a czem dziś się stałam”. Antropologiczno-
historyczna analiza motywu młodości i starości w poezji Francoisa Villona 

 
Przedmiotem wystąpienia jest analiza obrazu młodości i starości w kulturze zachodnioeuropejskiego 
Średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem położenia, w którym epoka ta usytuowała „wielkie niemowy 
historii” – kobiety. Punkt wyjścia prezentowanych dociekań stanowić będą wybrane utwory Francoisa Villona, 
egzemplifikujące charakterystyczne dla Średniowiecza zdeterminowanie wartości społecznej jednostki przez 
pryzmat wieku. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje negatywne oddziaływanie średniowiecznej 
aksjologii w sferze społecznego położenia kobiet, bezwzględnie zredukowanych do zmieniającej się w czasie 
cielesności, a co za tym idzie pozbawionych wpływu na zmianę statusu społecznego i w konsekwencji 
wyalienowanych. Hermeneutycznemu odczytaniu tekstów Villona towarzyszyć będzie analiza adekwatnych 
motywów jego poezji, dokonywana z perspektywy kluczowych ustaleń antropologizujących historyków z kręgu 
szkoły Annales, m. in. J. Le Goffa i G. Vigarella. 
 
Katarzyna Bis (UP) 

Bunt czy egzaltacja?  Obraz młodości w literaturze popularnej na przykładzie wybranych powieści dla 
dziewcząt z okresu PRL-u 

 
Celem proponowanego referatu jest omówienie zjawiska buntu jako kategorii egzystencjalnej, która swój 
początek znajduje w czasach PRL. Określenie cech i wartości tej kategorii dla młodzieży lat 60. będzie oparte na 
prozie polskiej po 1956 roku, znamiennego dla historii, kultury oraz literatury polskiej. Praca dotyczyć będzie m. 
in. takich autorek, jak Krystyna Siesicka, Maria Krüger, Elżbieta Jackiewiczowa, czy Halina Snopkiewicz. 
Porównując ukazane obrazy buntu, możliwe będzie określenie przyczyn i zjawisk społeczno – kulturowych, które 
zaważyły na ukształtowaniu w powieściach dla dziewcząt modelu buntu oraz sposobu jego odznaczania.  Po 
przeprowadzeniu analizy, możliwe będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie oraz przegląd form 
literackich służących ekspresji procesu „buntowania się”.  

 
10.40–11.00 Dyskusja 

11.00–11.20 Przerwa kawowa 

11.20–13.00 II. Rozmyślania o życiu i śmierci 

 
mgr Ewa Joanna Marczak (UG) 

„Żyje się tylko chwilę — czy Halina Poświatowska zmarła bardzo młodo? 

 
Poetka Halina Poświatowska przez większość swego 32-letniego życia przezwyciężała ograniczenia związane z 
nabytą w wieku 9 lat wadą zastawki dwudzielnej. Wiele miesięcy spędziła w szpitalach, sanatoriach i w domu 
rodzinnym, nie uczęszczając do szkoły, a potem pracy. Z powodu wady serca wcześnie zaczęła myśleć o śmierci, 
przemijaniu,. Musiała dojrzeć wcześniej, niż jej zdrowi rówieśnicy. Młodość w jej wypadku nie była 
równoznaczna z doskonałym zdrowiem. Jednak właśnie z powodu wady serca odkryła w sobie talent poetycki 
 
mgr Terezie Foldynová (Uniwersytet Ostrawski) 
Pohyb a jeho tvořivá sila v „Sestře” Jáchyma Topola 

 
Referat jest poświęcony analizie motywów starego i nowego świata w powieści Joachima Topola Siostra. Za 
pomocą koncepcji przestrzennego labiryntu spróbuję ukazać znaczenie postępowania i ruchu bohatera. Opis 
będzie obejmował analizę poszczególnych miejsc, które ukształtowały nowy i stary świat oraz motyw Czarnej 
Madonny, itd.  
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Daria Płaneta (UP) 
Wiosna i jesień życia w kulturze. Potyczki z czasem w poezji różnych epok 

 
Tematyka dotycząca starości i młodości w kulturze jest ważna i absorbująca. Utwory literackie zróżnicowane pod 
względem czasowym zmuszają do refleksji, pokazując jednocześnie, że zagadnienia te wytwarzają pytania, które 
mają  cechy wspólne i dotykają ludzką świadomość we wszystkich epokach. 
Literatura i kultura posiada nieograniczoną ilość sposobów prezentowania starości. Celem artykułu jest 
omówienie problematyki związanej z postrzeganiem czasu i jego upływu w poezji różnych epok. Istnieje wiele 
punktów widzenia i interpretacji starości. Każdy wiersz przedstawia inny obraz jednak istnieją cechy łączące 
wszystkie utwory. 
W szczególności analizie poddane zostało wartościowanie przemijania i jego skutków w ludzkiej egzystencji. 
Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym rozważaniom, odnosi się do próby zdefiniowania omawianych 
okresów życia, mianowicie: na jakiej podstawie powinno się tworzyć ich definicję? Istotna jest również 
perspektywa z jakiej są one prezentowane. Niezależnie od tego, jaką postawę wobec nich się przyjmie, temat ten 
zawsze łączy się ze zbiorem określonych cech.  

 
mgr Emilia Kolinko (UW) 
Dziennik choroby Eleonory Woronieckiej na tle dziewiętnastowiecznej diarystyki 

 
Dziennik choroby dwudziestoletniej Eleonory Woronieckiej (pozostający dotąd w formie rękopiśmiennej w 
zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie) był spisywany przez zaledwie cztery dni, w lutym 1829 roku przez 
jednego z członków rodziny Woronieckich. Diarysta każdego dnia, co godzinę bądź co kilka godzin, 
odnotowywał stan chorej i kolejne etapy jej leczenia, skrupulatnie i lakonicznie opisywał przebieg choroby, 
wszystkie podane lekarstwa i przyjmowane pokarmy; przedstawił także możliwe przyczyny złego stanu 
Woronieckiej. Podstawową funkcją tego niewielkiego diariusza była najpewniej stała obserwacja chorującej 
dziewczyny i kontrola nad przebiegiem krótkiej, choć zagrażającej życiu, choroby. Dziennik ten ponadto wpisuje 
się w szerszy kontekst dziewiętnastowiecznej diarystyki prywatnej (w opozycji do osobistej), powstającej z myślą 
m.in. o upamiętnieniu ważniejszych wydarzeń rodzinnych i przeznaczonej w związku z tym dla 
odbiorcy/odbiorców z kręgu najbliższej rodziny. W referacie – oprócz omówienia treści – dziennik zostanie 
porównany z innymi dziewiętnastowiecznymi dziennikami prywatnymi, które stanowią przedmiot szerszych 
badań edytorsko-literaturoznawczych, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej.  
 
mgr Marta Tyszko (UJ) 
Dlaczego „człowiek wolny o niczym nie myśli mniej niż o śmierci”? 

 
W IV części Etyki Spinozy w tw. 67 czytamy: „Człowiek wolny o niczym nie myśli mniej, niż o śmierci, a 
mądrość jego jest rozmyślaniem nie o śmierci, lecz o życiu”. W swej prelekcji pragnę przedstawić sens oraz 
możliwe interpretacje tego zdania.  
Twierdzenie to może wydać się niezrozumiałe w oderwaniu od kontekstu nauki Spinozy. Wydaje się, że tak 
właśnie potraktował je JM Bocheński, twierdząc, że zdanie Spinozy oznacza zaprzeczenie istnieniu zagadnień 
egzystencjalnych. Jak widać, dosłowne odczytanie twierdzenia 67 prowadzi do absurdu. Aby zrozumieć sens 
zdania „Człowiek wolny…”, należy przede wszystkim zbadać kto, zdaniem Spinozy, może zostać określony jako 
„wolny” i na czym polega jego „mądrość”. W tym celu odwołam się do zawartej w Etyce koncepcji natury 
ludzkiej i wykażę, że działanie człowieka wolnego to działanie racjonalne i skierowane ku czynieniu dobra. 
Wyklucza to, aby aktywność określana jako „wolna” mogła być motywowana lękiem przed śmiercią.  
 
13.00–13.20 Dyskusja 

13.30–15.00 Przerwa obiadowa 

15.00–16.40 III. Wokół starości 
 
dr Małgorzata Herchel  
Językowo-kulturowy obraz czasu oparty na metaforyce cyklu dobowego i rocznego utrwalony 
w inskrypcjach nagrobnych cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi Podkarpacia 
i Małopolski) 

 
Najważniejszym podmiotem każdej inskrypcji nagrobnej jest zmarły. Gdyby nie jego obecność, przejawiająca się 
w epitafium podaniem jego personaliów, wzbogaconych o informacje dodatkowe (wiek, profesja itp.), napis 
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nagrobny nie miałby racji bytu. Równie ważnym elementem epitafium, choć nie warunkującym jego istnienia, 
jest czas. Stanowi on integralny składnik napisu nagrobnego. Wynika to z faktu, że egzystencja każdego 
zmarłego zanurzona jest w określonym czasie historycznym. Jego obraz, zakrzepły w epitafiach pochodzących z 
wiejskiego obszaru językowo-kulturowego, to zjawisko wielowymiarowe i różnorodnie konceptualizowane. 
Dotyczy to zwłaszcza epitafiów poetyckich. Wielokrotnie posługują się one atrybutami znanymi członkom 
wiejskiego obszaru językowo-kulturowego oraz odwołują się do zjawisk im bliskich. Reprezentuje je liczna grupa 
inskrypcji opartych na metaforze cyklu dobowego i rocznego, która w istotny sposób modeluje wizję życia oraz 
kończącej go śmierci. 
 
mgr Dominika Dźwinel (UMK) 
Pomiędzy odą a sielanką. Wizje starości w twórczości Adama Naruszewicza 

 
Referat dotyczyć będzie sposobu przedstawiania starości w wybranych utworach Adama Naruszewicza. Punktem 
wyjścia dla analizy stanie się sielanka Pacierz staruszka, w której podeszły wiek ukazany jest w sposób pogodny i 
radosny, jako podsumowanie dobrze spełnionego życia. Obraz ten postawiony zostanie w opozycji do refleksji 
nad przemijaniem zawartej w odach takich jak Staruszek, Hymn do czasu, Kolej życia ludzkiego. Różnica w sposobach 
portretowania starości właściwa jest zastosowanym przez poetę gatunkom wypowiedzi lirycznej. Ważne okażą 
się tu więc nie tylko poetyka sielanki i ody oraz ich zawartość tematyczna, ale również nastrój przez te gatunki 
konstytuowany. Kontekstami dla zaprezentowanych rozważań będą m.in. gessneryzm jako podstawa sielanki 
Naruszewicza oraz wiersze autora Hymnu do Słońca podkreślające procesualny charakter życia. 
 
mgr Kamil Dźwinel (UMK) 
„W młodości byłem Tezeuszem”. Perspektywa senilna w twórczości Jacka Kaczmarskiego 

 
Przedmiotem mojego referatu chciałbym uczynić wątek starości obecny w twórczości Jacka Kaczmarskiego od 
jej początków (Starzy ludzie w autobusie z debiutanckiego programu Mury) aż do końca (pomieszczony w tomie 
Tunel wiersz Starość Tezeusza, który stał się inspiracją dla podjęcia niniejszej problematyki). Omówię więc te 
wiersze, w których perspektywa komunikacyjna aktualizuje się w podmiocie doświadczonym starością (Starość 
Owidiusza, wspomniana Starość Tezeusza, Stary Michał Anioł i Pieta Rondanini, Stary poeta drzemie i inne), nie 
pomijając przy tym jednak tych tekstów, w których to sama starość czy stary człowiek są przedmiotem refleksji 
(między innymi Starość Piotra Wysockiego czy arcyciekawy poemat Kredka Kramsztyka). Uzupełnieniem tak 
podjętego tematu będzie rozważenie figury powrotu i przemiany niewinności w doświadczenie – tutaj właśnie 
rozegra się właściwe, konieczne zestawienie starości z młodością. 
 
Katarzyna Ossowska (UŁ) 
Starość czyli „niemożność, zdezaktualizowanie, zblaknięcie”, jako leitmotiv w tryptyku sylwicznym 
oraz autokomentarzach Tadeusza Konwickiego 

 
Tadeusz Konwicki – zmęczony życiem stary człowiek, który cierpi na pogłębiającą się „erozję pamięci”. Na taki 
wizerunek Konwicki ciężko pracował przez 40 lat, czyli od roku 1974, w którym to zaczął pisać Kalendarz i 
klepsydrę – pierwszą część tryptyku sylwicznego.  
Do utrwalenia literackiego autoportretu, w którym często pada stwierdzenie „jestem stary”, jeszcze bardziej 
przyczyniły się dwie kolejne sylwy, czyli Wschody i zachody księżyca oraz Nowy Świat i okolice. Ponadto ta sama 
postawa towarzyszyła literatowi podczas często przeprowadzanych z nim rozmów. Autokomentarze stały się więc 
potwierdzeniem fizycznego oraz psychicznego stanu literata, manifestowanego w jego sylwicznej prozie. Należy 
jednak pamiętać, że we wskazanych sylwach Konwicki prowadził literacką grę pełną ironicznego smaku, który 
spowodował usytuowanie ich na granicy dokumentu i fikcji.  
W referacie więc spróbuję odpowiedzieć na następujące pytania: dlaczego Konwicki założył maskę starca?; co 
mogło być powodem do wykreowania takiego wizerunku?; w których momentach jest to postawa wiarygodna, a 
w których stanowi jedynie narzędzie gry z czytelnikiem?   
 
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska (UŁ) 
Élan vital w poezji Bosława Leśmiana — siła sprawcza (nie) tylko młodości 

 
Planuję skupić się na istotach występujących w poezji Leśmiana, które Bergsonowski pęd życiowy motywuje do 
działania. Nie są to jednak wyłącznie ludzie, ale także wszelkie południce, boginiaki i zmory, które również 
poddają się dynamicznej, twórczej sile. Drugą dominującą siłą w poezji Leśmiana jest miłość. Poeta poświęcił jej 
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wiele uwagi w cyklu W malinowym chruśniaku, nie chciałabym jednak powielać istniejących już interpretacji tych 
wierszy, a skupić się na utworach nie tak jednoznacznych m.in. Gad, Strój, Mak, Ballada dziadowska. 

 
16.40–17.00 Dyskusja 

17.00–17.20 Przerwa kawowa 
17.20–18.40 IV. Smaki młodości i starości 

 
lic. Anna Wiśniewska-Grabarczyk (UŁ) 
Pamięć smaku — czy literatura potrafi „mówić kulinariami”? Na przykładzie kategorii starości i 
młodości 
W swoim wystąpieniu przyjrzę się temu, w jaki sposób kulinarne sceny semantyczne korespondują z kategoriami 
starości i młodości. Poddane refleksji teksty literatury pięknej pozwoliły mi na stworzenie autorskiej typologii 
ww. scen oraz umocowanie stanowiska, które zakłada możliwość „mówienia kulinariami” w literaturze. W 
referacie wskażę te utwory, w których kulinaria są pretekstem do zbudowania obrazu starości i młodości. Wskażę 
bohaterów, dla których jedzenie jest wspominaniem i powrotem do świata młodości.  Te „krainy mityczne”, do 
których dostęp ma tylko pamięć starca, strzeże niepamięć młodzieńca. Mądrość starca pozwala mu z dystansem 
odnosić się do nowomodnych ptifiurek, a młodemu każe odciąć się od ziemiańskiej kuchni prababek. Nie bez 
znaczenia dla mojej refleksji będzie umocowanie kategorii kulinarnych w perspektywie duszy, o czym wyżej, ale i 
ciała. Somatyczne opisy starości w połączeniu z przyjmowaniem takich a nie innych pokarmów nie są bowiem 
obce literaturze. 

 
mgr Ewelina Warumzer (UJ) 
Miłość w młodości czy na starość? Obraz relacji międzyludzkich w kinie 

 
Referat będzie dotyczył obrazu miłości we współczesnym kinie. Porównam sposób przedstawiania relacji 
miłości w młodym wieku i na starość. Odniosę się do kategorii relacji międzyludzkich w ponowoczesności. 
Zanalizuję film ,,Wielkie wesele”, w którym przedstawione są dwie historie miłosne, z jednej strony 
zobrazowano związek dwojga bardzo młodych ludzi, z drugiej ich rodziców. Istotna będzie dla mnie kategoria 
wieku zestawiona z definiowaniem uczuć, strachem przed nimi czy też nieumiejętnością stworzenia relacji 
długoterminowej. Analizowany materiał odniosę do tradycji kina, w którym różnice w postawach, wyznawanych 
wartościach lub też wzorach zachowań potęguje różnica wieku bohaterów. Odniosę się do stereotypizacji grup 
wiekowych, kontekstu społecznego, kategorii ról społecznych przypisanych do wieku jednostki, a także 
oczekiwań społecznych dotyczących wieku, w którym uczucia i ich manifestacje są ,,dozwolone”. 
 
mgr Bartłomiej Łuczak (UMK) 
Nie tylko muzyczna droga wirtuoza. O młodości, dorastaniu i klęsce życiowej Romualda z Książki 
pamiątek Narcyzy Żmichowskiej 

 
 

Młodzieńcza droga życiowa skrzypka-wirtuoza o imieniu Romuald wyznacza bieg zdarzeń w Książce pamiątek 
Narcyzy Żmichowskiej. 
Kreacja bohatera skłania ku pytaniom o kwestię odpowiedzialności twórcy za swoje dzieło, a także o miejsce 
artystycznej kariery w życiowej hierarchii wartości. Jego powieściowe losy są swego rodzaju psychospołecznym 
studium osobowości artysty uwikłanego w zwyczajne ludzkie problemy i postawionego przed zadaniami, z 
którymi musi poradzić sobie nie tylko jako artysta, ale przede wszystkim jako człowiek. 
Uduchowiona gra na skrzypcach siedemnastoletniego Romualda zapowiadała zbliżenie do sacrum. Po powrocie z 
zagranicznych studiów swoją przynależność do świata sztuki wiązał on jednak z egoistycznym pragnieniem 
beztroskiej sławy. Wcześniej porzucił dla sławy swoją młodzieńczą miłość, czego skutkiem była śmierć 
opuszczonej dziewczyny. Kolejnym sprawdzianem dojrzałości stała się dla niego znajomość z wywodzącą się z 
niższej klasy społecznej Helusią.  
Romuald ponosi porażkę i jako artysta, i jako mężczyzna. W finale powieści opuszczony wirtuoz jest 
autsajderem, który nie potrafi radzić sobie ze swoją codziennością. 
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mgr Joanna Trojanowska (UŁ) 
Młodzi kochankowie i ich rodzice w polskich romansach barokowych. Kształtowanie relacji 

 
Wystąpienie dotyczyć będzie kształtowania relacji między kochankami i ich rodzicami w polskim romansie 
barokowym. Analizą objęte zostaną utwory Wacława Potockiego (Judyta, Tressa i Gazela, Syloret, Argenida i 
przypisywana Potockiemu Lidia) oraz Hieronima Morsztyna (Filomachija i Banialuka). Zaprezentowane zostaną 
schematyczne sposoby ujęcia relacji obowiązujące w romansach, a także nietypowe potraktowanie zagadnienia.  

 
18.40–19.00 Dyskusja 

 19.10 Kolacja 

 

Niedziela, 25 maja 2014 

9.00–10.40 I. Twórczość pod koniec życia 

 
dr Assel Baieli (KUL) 
Motywy starości i młodości w powieści Hanny Malewskiej pt. „Panowie Leszczyńscy” 

 
W swoim referacie zwrócę uwagę na motywy starości i młodości w powieści Hanny Malewskiej pt. Panowie 
Leszczyńscy. Moim celem będzie przebadanie i poruszanie problematyki starości i młodości: miłość młodzieńcza, 
miłość na starość; poszukiwanie drogi życia, podróż; mądrość i doświadczenie; bunt i rewolucja; głupota i 
bezmyślność; choroby ciała i duszy; dorastanie i dojrzewanie, które są związane z życiem historycznych i 
fikcyjnych postaci danego utworu. Autorka tego utworu bardzo subtelnymi sposobami literatury w gruncie 
motywów starości i młodości przekazuje te problemy. Właśnie, ten motyw z ukazanymi problemami będzie 
zbadany w kręgu tych postaci. Głównym bogactwem tej powieści historycznej jest prawdziwe pokazanie sytuacji 
państwowej przez te postacie. My tutaj nie widzimy wojny, ale opisany jest czas wojny, więc wszystko jest 
pokazane przez życie i uczucie ludzi - całej generacji.   
Na tle wydarzeń historycznych, które miały miejsce w Rzeczypospolitej w latach 1632-1677, rozgrywają się przed 
nami dzieje panów Leszczyńskich, zarządców położonego w Wielkopolsce miasta Leszna i kilkunastu innych 
majątków w całej Polsce.  
Powieść ta, oprócz portretów panów Leszczyńskich, a może dzięki portretowi, daje nam doskonały obraz 
polskiej szlachty w Rzeczypospolitej XVII wieku. Ich wzajemne przepychanki i umowy, zawsze uzasadniane 
troską o dobro Ojczyzny, nieufność wobec pochodzącego ze Szwecji króla i niemożność dokonania optymalnego 
wyboru kandydata na tron Polski, doprowadziły do upadku potęgę, jaką niegdyś było Królestwo Polskie. 
Większość z nich jednak nie dożyła tego momentu. Dzięki powieści możemy też śledzić, jak zmieniała się 
Rzeczpospolita wraz z każdym kolejnym pokoleniem młodych szlachciców. Królestwo, w którym dorastał i żył 
Rafał Leszczyński, nie było już tym samym królestwem, w którym zakładali własne rodziny Andrzej i Bogusław. 
A już im potomkom, Samuelowi, Wacławowi czy Rafałowi, przyjdzie żyć w kraju, który mierzyć się musiał z 
rosnącymi w siłę sąsiadami, którzy za nic mieli coraz słabsze wewnętrznie i zewnętrznie Królestwie. 
Poruszanie i opisanie dotyczące tych kwestii w powieści Panowie Leszczyńscy jest zaskakujące i warte przebadania. 
 
mgr Magdalena Ciechańska (UŁ) 
Jak dojrzewała słowiańska opowieść Juliusza Słowackiego? Od „Balladyny”, przez „Lillę Wenedę”, do 
„Króla-Ducha” 

 
Celem referatu jest przedstawienie ewolucji nie w pełni zrealizowanego pomysłu Juliusza Słowackiego na 
stworzenie cyklu „kronik dramatycznych”. Wariacje na temat baśniowej przeszłości narodu polskiego i 
słowiańszczyzny dojrzewały w umyśle Słowackiego od „ariostycznych obłoków” Balladyny, poprzez dramat Lilla 
Weneda, podyktowany przez „mary krzyczące z krajów przeszłości” aż do genezyjskiej historii wędrówki Króla-
Ducha przez kolejne wcielenia. Myśl Słowackiego ewoluowała od stworzenia marionetkowej historii z 
przymrużeniem oka, w której poeta prowadzi wyrafinowaną grę z czytelnikiem, aż do pragnienia napisania o 
całym wszechświecie i rządzących nim prawach w mistycznym poemacie. Najistotniejszym punktem analizy 
będzie aspekt cielesności i cierpienia w wyżej wymienionych utworach oraz ich związek z pogarszającą się 
kondycją fizyczną Słowackiego. 
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mgr Mateusz Grabowski (UŁ) 
„Ogień i piasek” — o ostatnim okresie życia i twórczości Norwida na podstawie elegii Na zgon Poezji 
 
Celem artykułu jest analiza jednego z najmniej znanych utworów poety – elegii Na zgon Poezji. Jest to jeden z 
trzech ostatnich wierszy, jakie pozostawił po sobie Norwid, a zarazem pierwszy utwór otwierający ostatni okres 
twórczości autora Promethidiona. Opuszczony, skazany na nędzę i zapomnienie poeta przechodzi okres głębokiego 
załamania, które jednak nie pozwala mu zamilknąć. Poprzez odniesienia do twórczości, korespondencji i biografii 
Norwida postaram się zrekonstruować najmniej znany etap jego życia, jakim był pobyt w przytułku św. 
Kazimierza w Ivry. 
 
mgr Elwira Kamola (UG) 
Żył tak jak pisał i pisał tak jak żył — wizja przemijanie w tomiku Jerzego Harasymowicza „Ma się pod 
jesień” 

 
Przemijanie jest jednym z ważniejszych motywów w twórczości Jerzego Harasymowicza. Jesień wskazuje na porę 
życia człowieka, ostatnie dni, schyłek jego istnienia. Przemijanie jest nieuniknione, poeta coraz wyraźniej 
zaczynał czuć, że musi pożegnać się z tym co kocha… Zadziwiający jest fakt, iż poeci jak nikt inny wyczuleni są 
na przemijalność. Harasymowicz zajął się tą kwestią w wieku trzydziestu lat. Wspomniany wiek uznany jest 
tradycyjnie za granicę dojrzałości mężczyzny. Wtedy powinno się zamknąć młodzieńczy etap życia i rozpocząć 
kolejny. Dorosłość to przede wszystkim nowe doświadczenia, zastąpienie beztroskiej wolności samotnością. 
Poeta doskonale wiedział, że wkraczał w nowy etap życia. Całe życie tworzył i chciał to kontynuować tak długo 
jak tylko będzie mógł, bo poezja jest namiastką wieczności.  
Poeta bardziej wnikliwie obserwował różne zjawiska. Często myślał o życiu, które przemija, niestety nie mógł  nic 
zrobić, by temu zapobiec. Zastanawiał się nad swoim postępowaniem. Radość towarzysząca młodości z czasem 
przechodziła w melancholię przypisywaną jesieni życia. Poeta wie, że nadejdzie moment, gdy przestanie istnieć. 
W naszą egzystencję wpisana jest śmierć, każdy z nas nosi w sobie aurę cmentarną. 
Poeta nawiązuje do formuły panta rei, wszystko płynie, czasu nie zatrzymamy, możemy tylko z nim płynąć: 
„siedziałem na tarasie i cień liścia/ przelatywał mi po policzku jak rumieniec/ świat gdzieś jak latawiec 
płynął…”. Z biegiem lat Harasymowicz zauważył, że ludzie stale mówią o sobie, nie zważają na innych, chcą za 
wszelka cenę być lepszymi niż są naprawdę, stale się wychwalają. Harasymowicz radził, by w życiu nie kierować 
się marnościami, jedynie robić to co się kocha i dążyć do tego, by być dobrym. Doszedł do wniosku, że nie warto 
marnować ani jednej chwili życia, przede wszystkim nie grać, nie udawać, życie to nie teatr.  
Poeta opisuje Poprad, stwierdza, że będzie istniał nieskończenie długo, jego kres jest nieokreślony, jeszcze nie 
jedną osobę zafascynuje. Poeta stwierdził, że swoją młodość oddał naturze, obecnie młodość przeminęła, 
zmienił się jego wygląd, jednak poglądy i upodobania jak zapowiada nigdy się nie zmienią. Poeta chciałby po 
śmierci zostać w ukochanej krainie, w górach. Każdej wiosny zbierał materiał i inspiracje do tworzenia, by zimą 
móc wracać do pięknych krajobrazów, które utrwalił. Poeta wykonuje bezcelowe czynności, bo czasem ma 
poczucie, że życie właśnie jest bezcelowe. Każdy chce mieć poczucie, że jego istnienie jest zaplanowane, że jest 
potrzebny, dla kogoś czy czegoś niezbędny. 
Życie jest krótkie, trzeba to zaakceptować, żaden ślad po nas nie zostanie, życie to ćwiczenie, gdy przestaniemy 
już ćwiczyć to będzie znaczyło, że przeminęliśmy. Poeta podsumowuje swoje osiągnięcia i całe swoje życie. Stale 
podkreśla i akcentuje swój wiek: „ja siwiutki jak polarny lis…”, szuka nieustannie swojego miejsca w 
społeczeństwie. Wspominając przyjaciół myśli o ognisku, stwierdza, że dziś ognisko jest, jutro może go nie być. 
Jesienią życia poeta dochodzi do wniosku, że poeci powinni się zmienić, docenić wszystko, co posiadają. Składa 
podziękowania żonie, za całokształt, za każdą chwilę wsparcia i pomocy, doskonale wie,  jak zachowywał się 
przez te wszystkie lata, chciałby zmienić wiele decyzji.  
Przecież poeta to taki sam człowiek jak inni, ma identyczne potrzeby. To czas przeprosin, rozliczeń, skruchy, 
przyznania się do winy, poeta żył w swoim „świecie poetyckim”, podczas gdy żona stale mu pomagała, troszczyła 
się, była cierpliwa. W omawianym zbiorze pojawiają się skrótowe informacje o postępującej chorobie poety. Stale 
towarzyszyło mu uczucie niepewności. Jego życie było „spieczone gorączką”, pisane na  wodzie, na obłoku. 
Zaczynamy dostrzegać każdą chwilę życia, wówczas gdy zostaje ich bardzo mało. Poeta uprawia pamiątkarstwo, 
zbiera chwile i wspomnienia w jesień swego życia, by móc stale wracać do przeszłości. Harasymowicz stwierdził, 
że człowiek trwa tak długo, jak długo jest w pamięci bliskich. Przerażał go fakt, iż ludzie mówili o nim w czasie 
teraźniejszym, gdy go wspominali, a w przyszłości stwierdził dramatycznie, czas ten zmieni się na przeszły. 
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mgr Joanna Jabłońska (URz) 
„Czemu młodości nie dał mi Bóg, tej płochej, lekkiej, swawolnej?” – rozrachunek z życiem w 
twórczości Marii Bartusówny 

 
Celem referatu będzie ukazanie problemów związanych z wiekiem młodzieńczym w poezji Marii Bartusówny – 
zmarłej w wieku 31 lat poetki epoki pozytywizmu. Dumna, biedna i niezależna szukała celu życia, przenosząc się 
z miejsca na miejsce.  Marzenia o karierze aktorskiej i dalekich podróżach, rzeczywistość zamieniła w pracę 
nauczycielki. 
W cyklu sonetów pt. „Myśli przedślubne” poetka narusza obowiązujący w dotychczasowej literaturze stereotyp 
ślubu jako uroczystości radosnej. W jej wierszach uroczystość ślub podległa znacznej metamorfozie. Otóż 
kobieta zostaje skazana, osaczona  i postawiona w sytuacji bez wyjścia. Musi wyjść za mąż bez miłości, ulec 
swojemu przeznaczeniu, poddać się wymuszonej przez otoczenie ceremonii, której następstwem staje się utrata 
wolności i nadziei.  
Chora na gruźlicę poetka toczyła daremne walki z cierpieniem i nędzą. Zmarła pogodzona ze swoim losem, 
czemu dała wyraz w wierszu pt. „Do śmierci!”. 

 
10.40–11.00 Dyskusja        11.00–11.20 Przerwa kawowa 

11.20–13.00 II. Czy wiek ma znaczenie? 

 
mgr Ewelina Szymczak (UJK) 
Ja już nie ten... — motyw przemijania i starości w wybranych utworach Franciszka Karpińskiego 

 
Celem niniejszej pracy jest zbadanie oświeceniowej refleksji na temat jednej z kategorii czasu antropologicznego. 
Referat dotyczy problematyki starości oraz przemijania obecnej w  twórczości Franciszka Karpińskiego. 
Motywem przewodnim opracowania jest tytuł jednego z wykorzystanych wierszy pt. Ja już nie ten. Wskazuje on na 
bezsilność człowieka wobec naturalnych przemian organizmu i nieubłagalnie mijającego czasu. W pracy 
uwzględniono także inne aspekty przemijania i starości: utratę urody, brak sił witalnych, a także poczucie 
nieatrakcyjności. 
 
mgr Michał Sadowski (UŁ) 
Pierzchliwi, młodzi, płosi — wizerunki zbłąkanych postaci w „Nadobnej Paskwalinie” Samuela 
Twardowskiego ze Skrzypny w kontekście mitologii i innych dzieł literackich 

 
Artykuł poświęcony jest motywowi młodości, niepewności, prób odnalezienia siebie za sprawą podróży. Romans 
Twardowskiego zawiera wiele ciekawych sylwetek postaci, które zostały uwikłane w konflikt życiowy, szczególnie 
tytułowa bohaterka. Odwołując się do mitologii, a także innych dzieł literackich, zostaną przedstawione również 
pierwotne wzorce, z których skorzystał poeta, wraz z ich charakterystyką.  

 
 
mgr Aleksandra Smusz (URz) 
Wariacje na temat starości w opowiadaniach Brunona Schulza 

 
Starość należy do istotnych problemów opowiadań Brunona Schulza, dotychczas umykających uwadze badaczy. 
Wykorzystanie przez pisarza postaci doświadczających jesieni życia pełni dwojaką funkcję: stają się one 
przyczynkiem do tworzenia interesujących opisów, a ponadto ich obecność stwarza okazję do ukazania 
poważnych problemów społecznych, aktualnych zarówno w międzywojniu, jak i współcześnie. Bohater 
opowiadania Emeryt nie akceptuje swojej starości. Tęskniąc za przeszłością, nadal chce pracować, a nawet… 
powrócić do szkoły i na nowo stać się podmiotem edukacji. Stanowi on zaprzeczenie stereotypu seniora, który 
przyjmuje bierną postawę wobec życia. Staruszek z utworu Samotność żyje w całkowitym odosobnieniu, a jedyną 
perspektywę na zmianę tej sytuacji umożliwia mu sprawcza moc wyobraźni. Natomiast Sanatorium pod Klepsydrą 
przedstawia przewlekle chorego Jakuba. Ponieważ jest on ciężarem dla rodziny, trafia do osobliwego zakładu 
leczniczego. Kreacja ojca, który mimo starości i chorób nie umiera, a także negatywna wobec niego postawa 
najbliższych – przynoszą sugestywną wizję powolnej śmierci, pozwalającej tylko na połowiczne istnienie. 
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mgr Beata Prokopczyk (UŁ) 
Umizgi staruszka — o sielance „Chloe i Likas” Franciszka Zabłockiego 

 
Przedmiotem refleksji podjętych w referacie będzie rokokowe ujęcie motywu starości w jednej z sielanek 
Franciszka Zabłockiego (1752–1821), która ukazała się na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” na 
początku kwietnia 1775 r. Dominantą tematyczną omawianego utworu, zatytułowanego Chloe i Likas, są zaloty 
starca do pięknej dziewczyny, prowadzące do rywalizacji z o wiele młodszym konkurentem. Formą podawczą tej 
sielanki jest dialog, w którym bohaterowie snują rozważania na temat powiązania wieku i miłości, prawideł 
niezmiennie rządzących ludzkim życiem oraz przymiotów starości i młodości. Celem wystąpienia będzie przede 
wszystkim analiza sposobu ukazywania i postrzegania przez oświeceniowego poetę tych dwóch etapów ludzkiej 
egzystencji. 
 
mgr Justyna Muszyńska (UŁ) 
Czy wiek ma tu jakieś znaczenie? Stary i młody w „Dies irae” Lucjana Rydla 

 
Czy wiek ma jakieś znaczenie w obliczu końca? Jakie reakcje w momencie sądu ostatecznego towarzyszą młodym 
i starym jego uczestnikom? W jakiej kondycji znajdują się ci, którzy dopiero trafili na sąd? Odpowiedzi na te 
pytania odnajdziemy w wystąpieniu, dla którego kanwą stanie się misterium fantastyczne Dies irae Lucjana Rydla.  
 

13.00–13.15 Dyskusja 

13.15 Podsumowanie obrad, zamknięcie konferencji 

13.25 Obiad 
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