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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 
 
Katedra Filologii Klasycznej UŚ oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa 
Filologicznego, w dniach od 14 do 16 września 2017 roku, organizują CVII Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego połączony z konferencją naukową na temat:  
 

Antyczne techniki perswazyjne 
 

Temat konferencji sformułowaliśmy, mając na względzie taki aspekt grecko-rzymskiej 
cywilizacji, który połączyłby badaczy i badaczki różnych dziedzin i subspecjalności filologii 
klasycznej, historii i kultury starożytnej, filozofii antyku oraz innych dyscyplin i obszarów, 
które przenika greka i łacina. Po namyśle uznaliśmy, że „perswazja” jest terminem 
znakomicie wypełniającym założone wymogi. Po pierwsze, wywodzi się z repozytorium 
retoryki, która jest sztuką fundamentalną dla antycznego świata od literatury mówionej, przez 
politykę bezpośredniego udziału, po filozoficzną i naukową argumentację opartą na 
dowodzeniu racji. Po drugie, nie ogranicza się do retoryki, ale objawia się wszędzie tam, 
gdzie opinie, przeświadczenia, interesy jednostek lub grup mają ożyć w społecznej wymianie: 
gdy polityk buduje pomnik, poeta szuka uznania publiczności, gdy ktoś pisze „bezstronny” 
podręcznik dziejów Rzymu. Przez „perswazję” rozumiemy różnorodne sposoby społecznego 
oddziaływania wykorzystujące środki językowe i pozajęzykowe.  

Oto zagadnienia, które mogą stać się przedmiotem dyskusji podczas konferencji: 
• teoretyczne wskazania dotyczące perswazji; 
• perswazja w dydaktyce; 

• perswazyjny charakter programów i dyskusji literackich; 
• dobór i formowanie treści utworu literackiego w celu osiągnięcia efektu 

perswazyjnego (mit, exempla historyczne, anegdoty, bajka etc.); 
• perswazyjne funkcje formy, gatunku, stylu, metrum, muzyki; 
• językowe narzędzia perswazji (neologizmy, wulgaryzmy, grecyzmy, latynizmy, 

archaizmy, rola rejestru językowego); 
• inwektywa i denigracja; 
• autoreklama oraz autotematyczne wypowiedzi dotyczące kształtu dzieła; 

• propaganda polityczna w literaturze, sztuce, architekturze, numizmatyce etc.; 
• przemoc jako środek perswazji; 

• wygląd zewnętrzny jako element identyfikacji klasowej, płciowej lub ideowej; 
• styl życia (dieta, postawy sympozjalne, zachowania seksualne, konwenanse 

obyczajowe i ich łamanie) jako alegoria postawy życiowej. 
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Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokryje koszty: posiłków (oprócz śniadań*), bankietu, 
materiałów konferencyjnych oraz – częściowo – publikacji materiałów pokonferencyjnych. 
Wypełnione formularze (1_formularz_CVII_Zjazd i 2_formularz_ATP) należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres ptf.katowice@gmail.com do końca marca 2017 r. Informację  
o zakwalifikowaniu referatu na konferencję autorzy otrzymają przed 30 kwietnia 2017 r. 
 
Łączymy wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiamy, 

Kierownik Katedry Filologii Klasycznej UŚ 
Dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ 

Prezes Oddziału Katowickiego PTF 
Dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ 

Komitet organizacyjny CVII Zjazdu PTF stanowią: 
Dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ 
Dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ 
Dr Patrycja Matusiak 
Dr Anna Szczepaniak 
Dr Agata Sowińska 
Dr Edyta Gryksa 
Dr Przemysław Piwowarczyk 
Mgr Katarzyna Frąckiewicz 
 
 

 

                                                           
* Opłata za noclegi obejmuje śniadania, cf.: 1_formularz_CVII Zjazd 


