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Pracownia chce swoimi działaniami kontynuować dzieło gdańskich badaczy twórczości 

Bolesława Prusa: prof. Anny Martuszewskiej, prof. Józefa Bachórza, prof. Jana Daty. 

Prowadzone będą tu prace nad całokształtem drukowanej oraz rękopiśmiennej spuścizny autora 

Lalki, a więc nad jego beletrystyką, publicystyką, myślą filozoficzną, materiałami do 

kompozycji – tzw. notatkami, epistolografią oraz zachowanymi fragmentami utworów.  

Eksploracji poddana zostanie również sfera językowa dorobku Prusa. Ambicją członków 

Pracowni jest stworzenie nowych odczytań i atrakcyjnych hipotez interpretacyjnych przy 

zastosowaniu różnorodnych narzędzi badawczych.  

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH (ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE):  

Przedmiotem badań będą następujące zagadnienia i problemy obecne w twórczości B. Prusa:  

mniejszości etniczne  

kwestia żydowska  

kwestia niemiecka  

kwestia rosyjska  

pangermanizm  

panslawizm  

obcość, wykluczenie, inność  

recepcja twórczości (XIX–XXI w.)  

polska recepcja literacka, teatralna i filmowa twórczości  

międzynarodowa recepcja twórczości  

cezura i mowa ezopowa – obecność w tekstach oraz spuściźnie rękopiśmiennej  

gatunki   

polifoniczność narracji  

relacja między beletrystyką a publicystyką (uzupełnianie czy wykluczanie?)  



epistolografia (listy Prusa i do Prusa)  

wielowymiarowość twórczości  

wobec nowoczesności  

język i styl twórczości  

związki literackie Prusa (kontakty, wpływy, oddziaływanie)  

motyw śmierci (w ujęciu społecznym i metafizycznym)  

ZADANIA DO REALIZACJI:  

Aplikowanie o granty badawcze NCN, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.  

Organizowanie konferencji poświęconych twórczości B. Prusa.  

Publikacje naukowe i popularnonaukowe.  

Udział w pracach Komitetu Edycji Krytycznej Pism Wszystkich Bolesława Prusa (w ramach 

grantu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza NPRH 0134/FNiTP/H11/80/2011) 

– S. Karpowicz-Słowikowska  

Udział w projekcie "Młodzi pozytywiści warszawscy" (grant NPRH 11H 13 058182) – S. 

Karpowicz-Słowikowska  

Popularyzacja wiedzy na temat biografii oraz twórczości B. Prusa poprzez współpracę ze 

szkołami oraz ośrodkami kulturalnymi (np. odczyty).  

Upublicznianie osiągnięć oraz idei poprzez organizację wykładów gościnnych.  

Współpraca ze studenckim Kołem Naukowym „Pozytywnie Zakręconych” (m.in. w zakresie 

przygotowania konferencji)  

KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ: 

23 września 2017 r. ogólnopolska konferencja naukowa Myśl filozoficzna, teologiczna i 

socjologiczna Bolesława Prusa. W 120. rocznicę rozpoczęcia druku „Najogólniejszych Ideałów 

Życiowych”. 

* 

Zapraszamy do współpracy absolwentów seminariów wszystkich stopni oraz studiów 

doktoranckich, a także pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych 

placówek dydaktyczno-badawczych. 

 

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH: 

https://1drv.ms/w/s!AgrXEv4x5t04hJELzR_vye1cCPELog?e=kSviuK 
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