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wydział humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej
Sprawozdanie z uczestnictwa
w seminarium doktoranckim Marii Janion
Grupa przedstawicieli Koła Literaturoznawców działającego przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Zielonogórskiego, w składzie: Joanna Marcinkowska, Jakub Rawski oraz Marika Sobczak pod opieką naukową dr
Anity Kucharskiej-Dziedzic, uczestniczyła w seminarium
doktoranckim prowadzonym przez prof. zw. dr hab. czł.
rzecz. PAN Marię Janion w Instytucie Badań Literackich
znajdującym się w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat
62.
Legendarne, prowadzone od 35 lat, seminarium warszawskiej uczonej jest stałym i ważnym elementem polskiego życia intelektualnego. Narodziło się na Uniwersytecie Gdańskim, jego owocem był cykl Transgresje, który do
dzisiaj pozostaje ważnym źródłem osiągnięć humanistyki
zachodniej XX wieku. Seminarium Marii Janion ukształtowało kilka pokoleń studentów, którzy zostali znakomitymi
badaczami, dziennikarzami czy pisarzami; trzeba tu przywołać chociaż nazwiska Stefana Chwina, Stanisława Roś-

ka, Izabeli Filipiak, Pawła Huelle, Kazimiery Szczuki czy
Katarzyny Bratkowskiej.
Seminarium poświęcone było relacjom religii i psychoanalizy. Mgr Beata Polak wygłosiła referat dt. autoportretu
duchownego w świetle pisarstwa dokumentacyjnego osób
duchownych XIX wieku. Wykładnię przyjęła za niemieckim
teologiem Eugenem Drewermannem, szczególnie zaś jego
pracą Kler. Psychogram ideału (przekład polski R. Stiller
i N. Niewiadomski, Gdynia 2002). Doktorantka mówiła o
braku przestrzeni duchowej, procederze kastracyjnym,
ludowej religijności magicznej, zasadzie dyspozycyjności
oraz innych zjawiskach, które wyłoniła z lektury pamiętników duchownych, stosując Drewermannowską analizę psychogenetyczną. Prof. Maria Janion w komentarzu,
po wygłoszeniu referatu, podniosła kwestię sprzeczności
między autobiografią a odcięciem od podmiotowości i negacją własnego ja. Cytując, wspomnianą wyżej, książkę
niemieckiego uczonego, mówiła o niemożności zaistnienia
pełnego autoportretu duchownego z powodu autocenzury
doświadczeń, teatralizacji, masochizmu kapłaństwa oraz
tłumieniu własnego ja. Profesorka przypomniała ciekawą
biografię arcybiskupa Zygmunta Felińskiego, którego pamiętnik był głównym tekstem analizowanym podczas zajęć.
Po zakończonym seminarium przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczyli bukiet kwiatów Profesor
Janion w podziękowaniu za możliwość uczestnictwa w jej
zajęciach. Zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie. Uczona
złożyła również dedykacje na książkach, które przywieźli
ze sobą słuchacze.
Jakub Rawski

od lewej strony:
Jakub Rawski, prof. Maria Janion,
Joanna Marcinkowska,
dr Anita Kucharska-Dziedzic
i Marika Sobczak
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Instytut historii

Instytut politologii

Kobieta w historii….

Ogólnopolska konferencja metodologiczna
politologów

14-15 września na naszym Uniwersytecie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem Kobieta w gospodarstwie domowym – ziemie polskie na tle porównawczym. Organizatorem cyklicznego wydarzenia, zaistniałego dzięki inicjatywie dr Grażyny Wyder z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
był Instytut Historii UZ przy współudziale Komisji Historii
Kobiet PAN w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Historycznego o/Zielona Góra oraz Instytutu Politologii UZ.
Jako gospodarze, mieliśmy okazję gościć grono znakomitych osobistości ze świata naukowego – swoją
obecnością zaszczyciły nas osoby m.in. z Uniwersytetu
Szczecińskiego, Opolskiego, Śląskiego, Warszawskiego,
Poznańskiego. Obrady poprowadził zastępca przewodniczącej Komisji Historii Kobiet PAN Profesor dr hab. Andrzej Stanisław Szwarc z Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem konferencji było przedstawienie wyników badań
dotyczących problematyki funkcjonowania kobiet na
przestrzeni wieków. Liczni prelegenci z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zaprezentowali przygotowane
referaty w sposób ukazujący problematykę często w nowym ujęciu. Debaty naukowe trwały do późnych godzin
popołudniowych, a wszystko dzięki ciekawym referatom,
licznym prezentacjom multimedialnym oraz ożywionym
dyskusjom.
Udało nam się porozmawiać przez chwilę z organizatorami i uczestnikami konferencji. Podkreślali oni istotę
omawianej tematyki – obecność kobiety na kartach historii
miała nie tylko wydźwięk estetyczny i emocjonalny, ale
także była ważnym elementem budującym i równoważącym istotne aspekty kulturowe i społeczne. Szczególną
uwagą zwracano na rolę, jaką kobiety zaczęły pełnić w
życiu politycznym i gospodarczym. Fascynująca, zarówno
dla uczestników, jak i słuchaczy była dyskusja nad procesem przemian społecznych, gdzie kobiety, obok tradycyjnej roli opiekunki domu i rodziny, stawały się stopniowo
pełnoprawnymi uczestnikami życia publicznego. Ekscytacja tematem jeszcze długo towarzyszyła zaproszonym
gościom i referentom.
Podsumowaniem wydarzeń była uroczyste spotkanie,
gdzie goście mogli spróbować regionalnych wytworów z
zielonogórskich winnic. Pomimo deszczowej aury, konferencja przebiegła w pogodnej i ciepłej atmosferze. Goście
wyjechali z Zielonej Góry, tocząc w podróży zapoczątkowane podczas obrad dyskusje.
Nasz uniwersytet może poszczycić się licznymi konferencjami i debatami naukowymi. Jako studenci czekamy
na kolejne fascynujące tematy, które pozwolą poszerzyć
nasze dotychczasowe doświadczenia i horyzonty.

16-17 września 2010 r. odbyła się konferencja metodologiczna politologów pt. Podejścia badawcze i metodologie w
nauce o polityce. Konferencję zorganizował Zakład Teorii
Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem prof. Barbary Krauz-Mozer. Patronat nad konferencją objęli: Prorektor ds. dydaktyki UJ, prof. Andrzej
Mania, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Uczestników konferencji przywitała w imieniu organizatorów prof. Barbara Krauz-Mozer, uroczystego otwarcia
dokonał prof. Andrzej Mania. Następnie o krótkie wystąpienia poproszono: Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. Bogdana Szlachtę, Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, prof. Włodzimierza Bernackiego, Prezes
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, prof. Teresę
Sasińską-Klas, Członka Komitetu Wykonawczego Central
European Political Science Association, prof. Krzysztofa
Pałeckiego.
Sesję plenarną zatytułowano Jak badać to, co „polityczne”? Kolejno referaty wygłosili uznani eksperci w dziedzinie
metodologii badań politologicznych i teorii polityki: prof.
Mirosław Karwat - Cztery płaszczyzny badania polityki
(płaszczyzny: metawiedzy, esencji, formy, pragmatyki),
prof. Andrzej Jabłoński - Podejścia i metodologie w badaniach zmiany systemów politycznych, prof. Tadeusz Klementewicz - Politolog w labiryncie paradygmatów - pułapki
eklektyzmu. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały ożywioną dyskusję.
Pozostałe referaty zostały przedstawione w ramach sesji
panelowych i sesji posterowej. Sesje panelowe zatytułowano: I. Podejścia i metody badawcze w stosunkach międzynarodowych, II. Wokół teorii polityki, III. Metodologia
przedmiotowa nauki o polityce, IV. Przedmiot badania
politologii wobec wyzwań globalizacyjnych, V. Dylematy
badań politologicznych, VI. Problemy badań ilościowych,
VII. „Wartości mają znaczenie?”, VIII. Politologia jako nauka społeczna, IX. Przegląd podejść w politologii.
Pracownicy Instytutu Politologii UZ wygłosili cztery referaty. Prof. Wiesław Hładkiewicz i dr Adam Ilciów na temat
Aplikacje koncepcji metodologicznych Marcelego Handelsmana w nauce o polityce, dr Tomasz Klin - Konstruktywizm jako podejście w badaniu międzynarodowych stosunków politycznych, dr Piotr Łukomski - Teoria polityki
w porządku dyskursu. Koncepcja J.G. Gunnella, dr Łukasz
Młyńczyk - Czy możliwe jest wykorzystanie paradygmatu
koincydencji?
Prezentowane wystąpienia uczestników konferencji zostaną opublikowane w postaci pokonferencyjnego tomu.
Konferencja przebiegała w atmosferze życzliwości, jedRenata Knyspel-Kopeć, nak przedstawione referaty często wywoływały burzliwe
Katarzyna Kornak dyskusje, wręcz spory. Autorzy uzupełnią teksty o nowe
przemyślenia i wnioski, na czym z pewnością zyska publikacja. Organizatorzy zapowiedzieli chęć cyklicznego kontynuowania przedsięwzięcia i obiecali niebawem wysłać
wstępne zaproszenia na jesień 2011 r.
Adam Ilciów
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