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DESCRIZIONE 

 

OPIS KONFERENCJI 

 

Il convegno (Ad)versus culturam, senza alcuna pretesa di esaustività, 

intende indagare in maniera interdisciplinare e in prospettiva diacronica il 

complesso rapporto tra polonità e omosessualità, focalizzando il dibattito 

sulla centralità o marginalità di quest’ultima nella letteratura e nell’arte della 

Polonia, nonché e soprattutto dimostrare la sua pervasività e il suo 

radicamento secolare nella cultura di questo Paese.  

Il convegno risponde altresì all’esigenza di partecipare in modo attivo 

e, ci si augura, produttivo alle polemiche riguardanti i diritti della comunità 

LGBT+ in un contesto politico particolarmente complesso come quello 

odierno, in cui il protagonista principale, l’attuale governo polacco, assume 

un atteggiamento chiaramente poco incline alla possibilità di 

emancipazione giuridica e sociale delle persone LGBT+. 

Si tratta dunque di una giornata di studio volta a condividere 

riflessioni, esperienze, quesiti, approfondimenti di autori e personalità 

rappresentative della trasgressione di genere appartenenti ai periodi più 

incisivi della cultura artistico-letteraria polacca. Inoltre, il nostro convegno 

nasce con l’obiettivo di avvalorare e al tempo stesso analizzare in chiave 

trasversale l’importante contributo che dall’antichità alla contemporaneità 

le opere di questi autori hanno apportato alla (de)costruzione del canone 

letterario polacco. 

 

 

Konferencja (Ad)versus culturam pragnie w sposób interdyscyplinarny i w 

perspektywie diachroniczniej przybliżyć złożoną relację jaka kształtuje się 

na styku polskości i homoseksualności. Spotkanie koncentrować się będzie 

na centralizacji i/lub marginalizacji tego zjawiska w polskiej literaturze i 

sztuce, a w szczególności na pokazaniu przewrotności i stuletniego 

zakorzenienia zjawiska w kulturze polskiej. 

Nasza konferencja jest odpowiedzią na potrzebę uaktywnienia się i 

uczestniczenia w debacie dotyczącej praw mniejszości LGBT+ w 

kontekście politycznym, a w szczególności w odniesieniu do aktualnych 

wydarzeń i sytuacji, w których rząd polski wykazuje postawę mało 

przychylną wobec emancypacji prawnej i społecznej jednostek LGBT+. 

Organizowana przez nas sesja jest jednodniową wymianą poglądów i 

refleksji między badaczami, ekspertami, pisarzami i artystami, majacą na 

celu ukazanie wartości i głębszą analizę dorobku oraz wkładu artystycznego 

jaki od starożytności aż po współczesność mają dzieła autorów o 

odmiennej orientacji seksualnej – prace, które przyczyniły się do 

(de)konstrukcji polskiego kanonu literackiego. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ CELE I ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI 

 

Queste giornate di studio, per composizione di temi e di esperti invitati a 

discutere e confrontarsi sulla centralità e la marginalità dell’omosessualità 

nella cultura polacca, si pongono alcuni obiettivi importanti:  

 

• tracciare un bilancio complessivo sullo stato dell’arte e offrire 

un’occasione di discussione e confronto a tutti coloro che, 

accademici e non, si occupano, o si sono occupati, di storia 

delle identità sessuali e di genere non allineate sia in Italia che in 

Polonia; 

• creare un coordinamento tra il mondo accademico e gli artisti al 

fine di arricchire gli studi e le ricerche scientifiche afferenti ai 

“gay cultural studies” italo-polacchi, all’interno dei quali si 

esamineranno con un’impostazione storica i più rilevanti tra i 

prodotti letterari che autori omosessuali hanno lasciato e 

continuano a lasciare nella cultura polacca; 

• valorizzare, in un’ottica inclusiva, le differenze di genere, con 

l’intento non di fornire risposte certe e definitive ma di 

stimolare in tutti i soggetti, sia oratori sia uditori, nuovi spunti 

di riflessione, di crescita e di apertura al dialogo; 

• trovare un punto di incontro e di confronto anche con gli 

studenti, al fine di far acquisire loro metodologie 

interdisciplinari utili alla comprensione, alla critica e 

all’interpretazione di testi artistici; 

• in ultimo, non solo divulgare i materiali della giornata di studio 

e raccoglierli in una silloge italo-polacca, ma anche arricchirli di 

testi di studiosi polacchi particolarmente significativi e fecondi 

nel settore dei “gender studies” che sono rimasti ancora inediti 

 

Ze względu na zakres tematyki oraz grono zaproszonych gości cele 

naszego spotkania są następujące: 

 

 

• Bilans sztuki i literatury tematu oraz podjęcie dyskusji czy świat 

akademicki (i poza uczelniany) zarówno w Polsce jak i we 

Włoszech zajmuje się motywem tożsamości seksualnej, 

• zbudowanie pomostu łączącego świat nauki ze światem sztuki 

w celu wzbogacenia i poszerzenia badań, a także wiedzy na 

temat italo-polskich “gay cultural studies” oraz w celu 

historyczno-chronologicznego uporządkowania znaczących 

prac literackich napisanych przez autorów o odmiennej 

orientacji seksualnej, 

• określenie wartości i odnajdywanie wspólnych cech w 

genderowych różnicach i nieszukanie, nieoczekiwanie prostych, 

definitywnych odpowiedzi, ale próba otworzenia prelegentów, 

słuchaczy na dialog, refleksje, nowe punkty widzenia, 

• znalezienie wspólnego mianownika również ze studentami i 

dostarczenie im nowych, interdyscyplinarnych metodologii 

badawczych niezbędnych by poznać zrozumieć i analizować 

teksty artystyczne; 

• rozpowszechnienie materiałów zebranych podczas obrad, 

opracowanie ich w formie włosko-polskiej antologii oraz 

wzbogacenie naszego wyboru pism również o prace polskich 

badaczy, których dorobek “gender studies” był dotychczas 

mało znany włoskiemu czytelnikowi. Nasza monografia 

stanowiłaby aktualny obraz stanu badań krytyczno-literacko-



in Italia. La raccolta di saggi, dunque, fotograferà il fermento 

degli studi critico-letterari e artistici incentrati sulle sessualità 

dissidenti e le identità di genere non allineate in Polonia 

dall’antichità a oggi, proponendo anche una molteplicità di tagli 

interpretativi. 

 

artystycznych dotyczących miejsca i tożsamości płciowej i 

seksualnej w polskiej kulturze od starożytnosci aż po czasy 

współczesne. 
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