OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEMANTYKA „RASY” W KULTURZE POLSKIEJ (1800-1939)
15-16 listopada 2017 r.,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
sala Rady Wydziału Filologicznego

Program obrad:

15 listopada (środa)
9.00: otwarcie konferencji – profesor dr hab. Krzysztof Uniłowski, Dyrektor Instytutu Nauk o
Literaturze Polskiej UŚ
9.30
Moderacja: prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski
1. dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (UŚ): Koncepcja rasy we lwowskiej
szkole antropologicznej.
2. dr hab. Grażyna Kubica-Heller (UJ): Historia dyskursu rasowego w antropologii oraz
polskim ludoznawstwie i socjologii.
3. prof. Tadeusz Budrewicz (UP): Rasa jako kategoria waloryzująca i estetyczna (na
przykładzie opisu postaci).
4. mgr Marta Taperek (IBL):

Od sanskrytu do badania haplogrup DNA. Wytwarzanie

dyskursu naukowego a tezy o aryjskości Słowian.
5. dr Bartłomiej Szleszyński (IBL): O funkcji pojęcia „rasa” w polskim dyskursie afrykańskim
1880-1900. IBL
11.10 – 11.50: dyskusja i przerwa kawowa

11.50
Moderacja: dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer
1. mgr Paweł Wiktor Ryś (UJ): Rasa „panów”, rasa „chamów” w „Ogniem i mieczem”
Henryka Sienkiewicza.
2. dr hab. prof. ATH Ireneusz Gielata (ATH): „Człowiek był krwawym bydlęciem od przyjścia
na świat” – o nowoczesnej rasie „ludzkich bydląt”.
3. Ida Jahnke (UW): Podróżniczki wobec Innego. Rasa w literaturze i antropologii kobiet
drugiej połowy XIX i początku XX wieku.
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13.10-13.50 – dyskusja
14.00 – 15.00 obiad

15.30 – 17.00 – seminarium / panel dyskusyjny Zagadnienie „rasy” w antropologii i
podróżopisarstwie

Udział biorą: prof. dr Andrzej Mencwel (UW), dr hab. Grażyna Kubica-Heller (UJ), dr hab.
prof. UKW Maciej Gloger (UKW), dr hab. Małgorzata Domagalska (UŁ), dr hab. prof. UŚ
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (UŚ), dr hab. Marek Pacukiewicz (UŚ), dr Adam Pisarek
(UŚ), dr Paweł Tomczok (UŚ).

17.00
Moderacja: dr hab. Filip Mazurkiewicz
1. dr Lucyna Nawarecka (UŚ): O mistycznym pojęciu rasy w twórczości Juliusza Słowackiego.
2. dr Eliza Kącka (UW): „Połniejszyj bardak i untiergang”. Max Nordau i jego polscy
następcy.

17.40-18.00 – dyskusja i zakończenie obrad

16 listopada (czwartek)
10.00
Moderacja: dr hab. Małgorzata Domagalska
1. dr Grzegorz Krzywiec (PAN): Kategoria „rasy”, „rasowości” i biologiczne ujęcia wspólnoty
narodowej a idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego (1926-1939).
2. dr hab. prof. UKW Maciej Gloger (UKW): O żydowskim rasizmie (etnocentryzmie) i jego
konsekwencjach w kulturze polskiej doby pozytywizmu i Młodej Polski.
3. dr hab. Magdalena Piekara (UŚ): Zbiorowość i tożsamość w polskojęzycznych
czasopismach Haskali (1870-1900)

11.20- 12.00 dyskusja i przerwa kawowa
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12.00
Moderacja: dr hab. prof. ATH Ireneusz Gielata
1. dr Anna Kołos (UAM): Między poczuciem wyższości cywilizacyjnej a autoidentyfikacją.
Polska a Chiny w drugiej połowie XIX wieku.
2. dr Tomasz Ewertowski (UAM): Dyskurs o żółtej rasie w polskim i serbskim
podróżopisarstwie na temat Chin od 1800 do 1939.
3. dr hab. Wacław Forajter (UŚ): „Dziwni to ludzie, ci Aryjczycy!” Dyskurs rasowy w
„Gościach z Marsa” Władysława Satkego.
4. dr Damian Makuch (UW): Miejsce rasy w antropologii socjalistycznej – przypadek
Ludwika Krzywickiego.

13.20 – 14. 00 dyskusja, zakończenie obrad
15.30 – obiad, pożegnanie uczestników konferencji

