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Patronat Honorowy

Dziekan wydziału Filologicznego uniwersytetu w Białymstoku

ZAGADNIENIE BADAWCZE KONFERENCJI

– Nowe propozycje lektury „części” i „całości” króla-Ducha.
– Dzieje jego wydań i odczytań od 1847 roku po współczesność.
– komparatystyczne konteksty dzieła.
– król-Duch na tle literatur europy Środkowo-wschodniej.
– Plastyczne, intermedialne próby dialogu z dziełem.
– Tradycje gatunkowe króla-Ducha i w królu-Duchu.
– Filozoficzne, hermetyczne, kulturo- i religioznawcze konteksty poematu.
– estetyka utworu: symbol, mit, piętno, strofika tekstu etc.
– intertekstualizm i autointertekstualizm poematu.
– król-Duch jako formuła polskości i europejskości.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. andrzej Baranow – leu, wilno, litwa
Prof. grażyna Borkowska – instytut Badań literackich PaN
Prof. Jacek Brzozowski – uniwersytet łódzki
Prof. anna czabanowska-wróbel – uniwersytet Jagielloński
Prof. Halina krukowska – uniwersytet w Białymstoku – Przewodnicząca
Prof. Dariusz kulesza – uniwersytet w Białymstoku 
Prof. Michał kuziak – uniwersytet warszawski
Prof. leszek libera – uniwersytet zielonogórski
Prof. swietłana Musijenko – uniwersytet w grodnie, Białoruś
Prof. zbigniew Przychodniak – uniwersytet adama Mickiewicza
Prof. Rościsław Radyszewski – uniwersytet im. T. szewczenki, ukraina
Prof. Magdalena siwiec – uniwersytet Jagielloński
Prof. Mikołaj sokołowski – instytut Badań literackich PaN

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. Jarosław ławski – Przewodniczący (kBF „w–z”)
Mgr Monika Jurkowska – z–ca Przewodniczącego (kBF „w–z”)
Dr Małgorzata Burzka-Janik – sekretarz (Tlim.aM, Tarnowskie góry)
Dr iwona e. Rusek – sekretarz (warszawa)
Dr łukasz zabielski – książnica Podlaska im. ł. górnickiego
Dr Marcin Bajko – kBF „w–z”
Dr anna Janicka – wydział Filologiczny uwB
Dr Marta Białobrzeska – kBF „w–z”
Dr Michał siedlecki – książnica Podlaska im. ł. górnickiego
Mgr Danuta Niebrzydowska – kBF „w–z”
Mgr kamil k. Pilichiewicz – kBF „w–z”
Mgr anna cudowska– kBF „w–z”
Mgr Magdalena Majewska – kBF „w–z”
Mgr katarzyna iwańczuk – wydział Filologiczny uwB
Mgr Małgorzata wojtowicz – wydział Filologiczny uwB
Mgr Dominika olga stankiewicz – wydział Filologiczny uwB
Mgr Monika sobolewska – wydział Filologiczny uwB

Konstanty Górski, Apoteoza Słowackiego
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KOMITET ORGANIZACYJNY – ADRES:

kaTeDRa BaDań FilologiczNycH „wscHÓD – zacHÓD”

wydział Filologiczny uniwersytetu w Białymstoku
Pl. uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
Tel. 664 057 370;

zakłaD koMPaRaTysTyki 
PRacowNia liTeRaTuRy użyTkoweJ i okoliczNoŚcioweJ

wydział Polonistyki uniwersytetu warszawskiego 
ul. krakowskie Przedmieście 26/28, 00-316 warszawa

Juliusz Słowacki (1809–1849)
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INFOrMAcJE OrGANIZAcYJNE
* * *

———————— 5 MAJA ( CZWARTEK ) ————————

 GODZ. 12.00 – 24.00 – przyjazd i zakwaterowanie Gości

uwaga: w Hotelu wsFiz od godz. 17.00 do 20.00 będą dyżurować studenci –  
– przedstawiciele komitetu organizacyjnego

TELEFONY AWARYJNE:
Dr łukasz zabielski – 793 957 149   Prof. Jarosław ławski – 664 057 370

hOTELE:
1. Hotel wsFiz – ul. ciepła 40 ( wejście od ul. Jagienki; dojazd taksówką lub auto-
busami linii 18: wysiąść na 5 przystanku „sienkiewicza – Biuro Projektów” )

2. Hotel „cristal” – ul. lipowa 3/6 ( dojazd z dworca PkP autobusem linii nr 10, 
wysiadamy na 2 przystanku )

POSIŁKI:
ŚNiaDaNia:
6, 7, 8 maja – w hotelach (jeśli zamówiono w hotelu)

oBiaDy: 
6, 7 maja – centrum astoria, ul. H. sienkiewicza 4

kolacJe:
6, 7 maja – centrum astoria, ul. H. sienkiewicza 4 

MIEJSCE OBRAD:
książnica Podlaska im. łukasza górnickiego, gmach główny,  
ul. M. skłodowskiej-curie 14, sala konferencyjna: Vi piętro.

DELEGACJE:
będą stemplowane na miejscu obrad 6 i 7 maja; prosimy o przygotowanie danych 
potrzebnych do wystawienia faktury ( faktury prześlemy pocztą tuż po sesji ) 

CZAS WYSTĄPIEŃ – 20 MINUT!

Pierwsza strona Rapsodu i z pierwszego wydania króla-Ducha
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————————— 6 MAJA ( PIĄTEK ) ——————————

GODZ. 7.00 – 8.30 – śniadanie w hotelu

I. UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI
KRóL-DUCh JULIUSZA SŁOWACKIEGO
tekst – dzieje lektury – interpretacje – konteksty komparatystyczne

MIEJSCE OBRAD:
sala konferencyjna, książnica Podlaska im. ł. górnickiego,  

ul. M. skłodowskiej-curie 16: Vi piętro

GODZ. 9.00
– Powitanie gości: prof. Jarosław ławski
– idea konferencji: prof. Michał kuziak
– uroczyste otwarcie
– komunikaty organizatorów 

II. OBRADY PLENARNE
GODZ. 9.20 – 10.40

Prowadzenie: Prof. senior Halina krukowska (uwB, Białystok)

1. Dr hab. leszek zwierzyński, prof. uŚ (uŚ, katowice) 
„Ja-świat”. Podmiotowe doświadczenie rzeczywistości w królu-Duchu

2. Prof. andrea de carlo (uniwersytet w Neapolu, włochy) 
wędrówka po zaświatach.  
Motywy z Boskiej komedii w królu-Duchu Juliusza słowackiego

3. Prof. grażyna Halkiewicz-sojak (uMk, Toruń) 
wizja świata słowiańskiego w królu-Duchu

4. Dr hab. zbigniew kaźmierczyk, prof. ug (ug, gdańsk) 
król-Duch jako figura dualizmu teologicznego słowian

DYSKUSJA: 10.40 – 11.00

PRZERWA NA KAWę: 11.00 – 11.20

Maciej gaszyński, słowacki na piramidach
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III. OBRADY PLENARNE

GODZ. 11.20 – 13.30

Prowadzenie: prof. zbigniew Przychodniak (uaM, Poznań)

1. Dr hab. Michał kuziak, prof. uw (uw, warszawa) 
król-Duch – historie afektywne

2. Dr lucyna Nawarecka (uŚ, katowice) 
wola mocy. Jeszcze o królu-Duchu i nadczłowieku

3. Prof. sen. Halina krukowska (uwB, Białystok) 
Środki bezsłownej ekspresji w królu-Duchu

4. Prof. Jan ciechowicz (ug, gdańsk) 
Na początku było słowo. król Duch w wersji Teatru Rapsodycznego (1941, 1957)

5. Dr hab. Magdalena siwiec (uJ, kraków) 
„Ja” króla-Ducha – scalanie i rozpraszanie

DYSKUSJA: 13.00 – 13.30

IV. OBIAD
GODZ. 14.00 – 15.00 

centrum „astoria”, ul. H. sienkiewicza 4 
 

OBRADY W ZESPOŁACh
GODZ. 15.00 – 19.00 

• ZESPóŁ I: METAMORFOZY RECEPCYJNE 

CZęść I 
GODZ. 15.00 – 16.50 
 Prowadzenie: Dr hab. Magdalena siwiec (uJ, kraków)

1. Dr hab. elżbieta Flis-czerniak (uMcs, lublin) 
Bolesław Śmiały słowackiego, Micińskiego i wyspiańskiego

2. Dr anna Janicka (uwB, Białystok) 
Młodzi pozytywiści warszawscy czytają króla-Ducha („Przegląd Tygodniowy”)

3. Dr krzysztof Marcinkowski (wss-e, gdańsk) 
„Jak sfinks na środku pustyni”. adam asnyk czyta króla-Ducha

DYSKUSJA: 16.20 – 16.50

PRZERWA NA KAWę: 16.50 – 17.10 

CZęść II
GODZ. 17.10 – 19.00
 Prowadzenie: Dr hab. Marek Troszyński (iBl PaN, warszawa)

1. Prof. Jarosław ławski (uwB, Białystok) 
król-Duch jako model kultury

2. Mgr Milena chilińska (wydział „artes liberales” uw, warszawa) 
król-Duch Juliusza słowackiego w pastelach Tymona Niesiołowskiego

3. Dr karol samsel (uw, warszawa) 
Jak cyprian Norwid zrozumiał króla-Ducha?

DYSKUSJA: 18.30 – 19.00

GODZ. 19.30 – Uroczysta kolacja
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• ZESPóŁ II: SYMBOL, MOTYW, IDEA 

CZęść I 
GODZ. 15.00–16.50

Prowadzenie: Prof. grażyna Halkiewicz-sojak (uMk, Toruń)

1. Dr Maria Makaruk (uw, warszawa) 
król-Duch teatralny

2. Dr hab. Monika Rudaś-grodzka, prof. iBl PaN (iBl PaN , warszawa) 
krwawe zaślubiny króla-Ducha z wandą

3. Dr Marcin Bajko (uwB, Białystok) 
okrucieństwo w królu-Duchu słowackiego

4. anna stańczak (uw, warszawa) 
„Północna” natura w królu-Duchu Juliusza słowackiego  
jako uosobienie tragizmu i „duchowej” walki

DYSKUSJA: 16.20 – 16.50

PRZERWA NA KAWę: 16.50 – 17.10

CZęść II 
GODZ. 17.10 – 19.00

Prowadzenie: Prof. dr hab. Jan ciechowicz (ug, gdańsk)

1. Mgr Bartłomiej łuczak (uMk, Toruń) 
Motyw liry i jego konteksty w i Rapsodzie króla-Ducha

2. Mgr Bartłomiej Nawrocki (uw, warszawa) 
Parafraza, kontynuacja czy polemika? Mickiewicz w królu-Duchu

3. Dr iwona Rusek (warszawa) 
Motyw odrodzenia w lilli wenedzie i królu-Duchu Juliusza słowackiego

4. Prof. Marek Piechota (uŚ, katowice) 
introdukcje ostateczne i zaniechane króla-Ducha po latach (w świetle koncepcji 
Marka Troszyńskiego czytania późnych dzieł słowackiego jako hipertekstu)

DYSKUSJA: 18.30 – 19.00

GODZ. 19.30 – Uroczysta kolacja

 

• ZESPóŁ III: INTERPRETACJE 

CZęść I: 
GODZ. 15.00 – 16.50
Prowadzenie: Dr hab. Daniel kalinowski, prof. aP (aP, słupsk)

1. Dr włodzimierz Toruń (kul, lublin) 
Jak się to pismo wykłada? z problemów lektury króla-Ducha

2. Mgr Danuta Niebrzydowska (uwB, Białystok) 
Motyw upadku w królu-Duchu Juliusza słowackiego

3. Mgr kamil k. Pilichiewicz (uwB, Białystok) 
samotność Ducha

4. Dr Małgorzata Burzka-Janik (Tl im. aM, Tarnowskie góry) 
zagadnienia zła u słowackiego anny Dziembowskiej.  
Przyczynek do eksplikacji okrucieństwa w królu-Duchu

DYSKUSJA: 16.20 – 16.50

PRZERWA NA KAWę: 16.50 – 17.10

CZęść II 
GODZ. 17.10 – 19.00

Prowadzenie: Dr włodzimierz Toruń (kul, lublin)

1. Mgr Patrycja oleś ( uJ, kraków) 
„Możność nie” króla-Ducha – w poszukiwaniu doskonałości poetyckiego wyrazu

2. Mgr Dominika gruntkowska (usz, szczecin) 
król-Duch i świat duchów. Próba odczytania utworu w kontekście spirytyzmu

3. Mgr anna Rozpara (uw, warszawa) 
Święte gody króla-Ducha

DYSKUSJA: 18.30 – 19.00

GODZ. 19.30 – Uroczysta kolacja



Juliusz zuber, apoteoza słowackiego
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————————— 7 MAJA ( SOBOTA ) —————————

GODZ. 7.00 – 9.00 – śniadanie w hotelu

I. PANEL
GODZ. 9.00 – 11.00

Nowe iDee w BaDaNiacH NaD RoMaNTyzMeM i wiekieM XiX
Miejsce obrad: 

sala konferencyjna, książnica Podlaska im. ł. górnickiego,  
ul. M. skłodowskiej-curie 16: Vi pięto

Prowadzenie:  
prof. Jarosław ławski (uwB, Białystok)

uczestnicy:  
prof. Jacek Brzozowski, prof. andrea de carlo, prof. Michał kuziak,  
prof. zbigniew Przychodniak i inni uczestnicy konferencji

PRZERWA NA KAWę: 11.00 – 11.20

II. OBRADY PLENARNE
GODZ. 11.20 – 18.00

CZęść I

GODZ. 11.20 – 14.00

Prowadzenie: Rudaś-grodzka, prof. iBl PaN (iBl PaN , warszawa)

1. Prof. Jacek Brzozowski (uł, łódź) 
Dwie notatki na marginesie króla-Ducha – o tekście i o poemacie

2. Prof. arent van Nieukerken (uniwersytet w amsterdamie) 
król-Duch a zachodnioeuropejskie koncepcje psychologizmu mistycznego

3. Dr hab. Daniel kalinowski, prof. aP (aP, słupsk) 
kto się inkarnuje i dlaczego? orientalna lektura króla-Ducha

4. Dr Renata gadamska-serafin (uJ, kraków) 
„Pamięć serca”. Norwidowska lektura króla-Ducha a kwestia armenii

5. Prof. zbigniew Przychodniak (uaM, Poznań) 
wielkopolskie tropy króla-Ducha. o publikacji autografów słowackiego  
w poznańskiej „warcie” (w latach 1878 -1884)

DYSKUSJA: 13.00 – 14.00

OBIAD: 14.00 – 15.00 
centrum „astoria“, ul. H. sienkiewicza 4
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INFORMACJA DLA AUTORóW:

owocem spotkania będzie tom pokonferencyjny, wydany w 2017 roku w rocznicę 
pierwszej edycji i Rapsodu króla-Ducha. 

Na Państwa teksty czekamy do końca września 2016 roku. Jest to termin ostateczny.

ADRES: krol-duch2016@wp.pl

– objętość tekstów: od 8 do 30 stron znormalizowanych.
– Przypisy polskie (dz. cyt., tamże) pod tekstem.
– Do tekstu należy dołączyć na jego końcu w jednym pliku: 

· bibliografię (od 5 do 20 pozycji),  
· streszczenie angielskie (z przetłumaczonym tytułem tekstu),  
· po angielsku słowa-klucze,  
· maksymalnie półstronicową notę o autorze.

– Mile widziane ilustracje (czarno-białe; wyjątkowo kolorowe).
– Tom ukaże się w Naukowym Projekcie wydawniczym – serii „Przełomy/Pogranicza”.

CZęść II

 GODZ. 15.00 – 18.00

Prowadzenie: Prof. Jacek Brzozowski (uł, łódź)

1. Prof. sławomir Rzepczyński, prof. aP (aP, słupsk) 
„Najciemniejszy poemat”. Norwidowska lektura króla-Ducha

2. Dr hab. wacław Pyczek, prof. kul (kul, lublin) 
ikoniczność króla-Ducha. część pierwsza – barwy

3. Dr Bożena adamkowicz-iglińska (uwM, olsztyn) 
„Perły jaśminy i maki korale”. symbolika kwiatów  
w królu-Duchu Juliusza słowackiego

4. Dr hab. grzegorz igliński, prof. uwM (uwM, olsztyn) 
słowacki „świerszczem głośny”.  
Muzykujące owady w królu-Duchu Juliusza słowackiego

5. Dr Paweł kuciński (uksw, warszawa) 
kto to jest geniusz? Historie słowackiego i Mickiewicza w kontekście sporu o 
wieszczów na przykładzie publicystki zygmunta wasilewskiego z lat 1914–1926

DYSKUSJA

ZAMKNIęCIE KONFERENCJI
GODZ. 18.00

KOLACJA

GODZ. 18.15 

Miejsce: centrum „astoria”, ul. H. sienkiewicza 4

SPEKTAKL SKRZYPEK NA DAChU:

GODZ. 19.00

Miejsce: opera i Filharmonia Podlaska, ul. odeska 1 
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XIX-WIEcZNE ŚWIATY ZYGMuNTA GlOGErA

Zapraszamy Państwa do publikacji w specjalnym numerze nauko-
wego, recenzowanego, punktowanego (7 pkt.) pisma „Bibliotekarz 

Podlaski. ogólnopolskie Pismo Bibliologiczne i Bibliotekoznawcze”, 
który ukaże się w grudniu 2016 roku i poświęcony będzie postaci 
zygmunta glogera, recepcji jego prac i dzieł. Numer pisma zwią-
zany jest z realizacją grantu NPRH „krytyczna, naukowa edycja 
Pism rozproszonych zygmunta glogera w trzech tomach”. Na teksty 
czekamy do:

30 września 2016 roku.

Prosimy je słać na adres:

bibliotekarz.redakcja@ksiaznicapodlaska.pl

Naukowa seRia w yDawNicza
 „PRzełoMy / PogRaNicza”

Dziedzictwo przeszłości nie jest czymś danym raz na zawsze. wymaga nowych odczy-

tań, ponowień interpretacji, odwagi zapytywania o to, o co nasi poprzednicy nie mogli 

bądź nie mieli śmiałości pytać. odnawianie znaczeń, przekraczanie utrwalonych ste-

reotypów analitycznych, akty zerwania z kanonem interpretacyjnym stanowią część 

tego samego, żywego procesu tworzenia kultury, którego równie fundamentalną czę-

ścią są nieustanne powroty do tradycji i szacunek żywiony dla autorytetów przeszłości. 

seria wydawnicza „Przełomy/Pogranicza” publikuje prace:

– stanowiące próbę nowego odczytania tekstów i autorów, zjawisk literackich 
i kulturowych dobrze już, zdawać by się mogło, znanych i rozpoznanych.

– studia ujmujące problematykę literacką w ujęciu komparatystycznym 
i interdyscyplinarnym, innymi słowy: „pogranicznym”.

– Prace z zakresu najszerzej rozumianej wiedzy o kulturze i sztuce, proponujące 
monograficzne lub/oraz nowe, „przełomowe” ujęcia tematu.

– książki autorów, których uznać można za klasyków badań nad pewną dziedziną 
humanistycznego dyskursu.

– Dzieła o literaturze, kulturze i sztuce, które – z różnych powodów – nie mogły 
się niegdyś ukazać, nie znalazły właściwego momentu.

Pragniemy, by książki publikowane w Nau kow ej ser ii wy daw niczej 

„Przełomy/Pogranicza” tworzyły niewielkie cykle tematyczne, skoncentrowane 

wokół pojedynczego dzieła, osoby, wątku. Jednym z takich projektów – planowanych 

jako cykl sympozjów i publikacji – są studia o przemianach formuł emancypacji kobiet.
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legenda:

 – miejsce dotyczące konferencji

1 – dworzec PkP, ul. kolejowa; przystanek początkowy lini autobusowej nr 10

2 – Hotel cristal, ul. lipowa 3/6

3 – Hotel wsFiz, ul. ciepła 40

4 – Restauracja astoria, ul. H. sienkiewicza 4

5 – książnica Podlaska im. łukasza górnickiego, ul. M. skłodowskiej-curie 14




