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Collegium Invisibile oraz Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci zapraszaj¡ do
wzi¦cia udziaªu w Szkole Letniej dedykowanej mªodym pasjonatom nauki. W
trakcie tegorocznej edycji programu wyj¡tkowo b¦d¡ mieli okazj¦ spotka¢ si¦
i wspólnie uczestniczy¢ w zaj¦ciach absolwenci Krajowego Funduszu i laure-
aci olimpiad przedmiotowych, którzy zakwali�kuj¡ si¦ do udziaªu w progra-
mie�Wioska Olimpijska�. Szkoªa Letnia poª¡czona z Wiosk¡ Olimpijsk¡ odb¦dzie
si¦ w Ci¡»eniu nad Wart¡ w dniach 21 - 29 sierpnia 2014.

W ci¡gu 8 dni uczestnicy b¦d¡ mieli okazj¦ wzi¡¢ udziaª w autorskich za-
j¦ciach przygotowanych przez studentów Collegium Invisibile oraz warsztatach
zaproszonych go±ci pracuj¡cych na najlepszych polskich uniwersytetach. Forma
zaj¦¢ zbli»ona b¦dzie do seminariów akademickich. Pozwoli to na zaspakajanie
ciekawo±ci poznawczej w sprzyjaj¡cych okoliczno±ciach w maªej grupie osób o
podobnych zainteresowaniach.

Ka»dy uczestnik b¦dzie miaª okazj¦ równie» podzieli¢ si¦ owocami wªasnych
docieka« naukowych, gdy» w trakcie Szkoªy Letniej przewidziane s¡ wieczorne
sesje referatowe uczestników. Praca nad referatami rozpocznie si¦ jednak przed
przyjazdem na Szkoª¦ Letni¡ a swoj¡ pomoc¡ i do±wiadczeniem b¦d¡ sªu»y¢
studenci Collegium Invisibile.

Oczywi±cie, zaj±cia naukowe zajmuj¡ co najwy»ej dwie trzecie dnia - prze-
widziane s¡ tak»e dyskusje, wycieczki, ogniska, wieczory �lmowe i muzyczne.
Do 20 czerwca pod adresem szkolaciazen2014@gmail.com czekamy na Wasze
zgªoszenia zawieraj¡ce: adres korespondencyjny, wst¦pny tytuª referatu oraz in-
formacj¦ o wyborze dokªadnie 7 zaj¦¢, uszeregowanych pocz¡wszy od tych, w
których najbardziej chcieliby±cie wzi¡¢ udziaª. Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Krogulska
Joanna Durlik
Bartªomiej Czajka
Koordynatorzy Projektów �Szkoªa Letnia� i �Wioska Olimpijska�
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PROGRAM

Zaj¦cia warsztatowe

przygotuj¡ studenci Collegium Invisibile specjalizuj¡cy si¦ w ró»nych dziedzi-
nach humanistyki i nauk spoªecznych oraz nauk przyrodniczych. Ka»dy uczest-
nik b¦dzie uczestniczyª podczas obozu w dwóch kursach, wybranych przez siebie
z podanej poni»ej listy. Wszystkie kursy b¦d¡ trwaªy 12 godzin lekcyjnych (6
dni po 2 godziny zaj¦¢). Studenci Collegium poprowadz¡ zaj¦cia indywidual-
nie lub w zespoªach 2 osobowych. Dzi¦ki maªym grupom zaj¦cia b¦d¡ miaªy
prawdziwie warsztatowy, seminaryjny charakter.

Zaj¦cia maj¡ na celu zgª¦bianie wybranych aspektów danej dziedziny, ale
równie» wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i oswoje-
nie ich z akademickim sposobem prowadzenia zaj¦¢.

Warsztaty go±ci

to krótsze, dwudniowe, bloki zaj¦¢, prowadzone przez zaproszonych przez Col-
legium go±ci - mªodych naukowców oraz uznanych profesorów.

Referaty

przygotuj¡ i wygªosz¡ uczestnicy Szkoªy Letniej. Ka»de wyst¡pienie ma trwa¢
kwadrans i dotyczy¢ dowolnie wybranej tematyki zwi¡zanej z zainteresowaniami
naukowymi uczestników. Wyst¡pienia b¦d¡; prezentowane wieczorami i podda-
wane pod dyskusj¦ na forum Szkoªy. Ka»dy referent, jeszcze przed przyjazdem
na obóz, b¦dzie miaª wyznaczonego opiekuna - studenta Collegium, którego za-
daniem b¦dzie pomóc w skonstruowaniu spójnego, jasnego, mieszcz¡cego si¦ w
czasie wyst¡pienia. Praca nad referatami i ich publiczne wygªoszenie ma dosko-
nali¢ potrzebn¡ na studiach (ale tak»e po ich uko«czeniu) umiej¦tno±¢ rzetelnego
i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy. Celem tej cz¦±ci programu
jest równie» usprawnienie kompetencji zabierania gªosu w dyskusji i argumen-
towania przy zachowaniu reguª kulturalnej debaty.

Zaj¦cia dodatkowe

Podczas Szkoªy Letniej przewidziane s¡ popoªudniowe zaj¦cia dla ch¦tnych do-
tycz¡ce publicznej prezentacja wyników wªasnej pracy badawczej, czy docieka«
naukowych.

Czas na wypoczynek

Cho¢ program obozu jest napi¦ty, znajdziemy czas, by skorzysta¢ z pi¦knego
poªo»enia o±rodka - du»ego parku otaczaj¡cego paªac oraz pobliskiego Nadwar-
cia«skiego Parku Krajobrazowego. Oprócz spacerów i zwiedzania samego paªacu
w programie przewidywana jest caªodzienna wycieczka.

MIEJSCE

Miejsce Tegoroczna Szkoªa Letnia odb¦dzie si¦ w Ci¡»eniu, w Domu Pracy
Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w dniach 26 sierpnia - 4 wrze-
±nia 2013.
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O±rodek ten znajduje si¦ w rokokowym paªacu, poªo»onym w rozlegªym
parku, nad Wart¡. Zaj¦cia oraz spotkania grupowe b¦d¡ odbywa¢ si¦ na miej-
scu. Adres:

ul. Wolno±ci 33
Ci¡»e« nad Wart¡

Paªac

Paªac w Ci¡»eniu jest jednym z najpi¦kniejszych przykªadów architektury roko-
kowej w Wielkopolsce. Trzypi¦trow¡ budowl¦ o bogato zdobionej elewacji wie«-
czy mansardowy dach, a w reprezentacyjnych salach zachowaªy si¦ rokokowe
stiuki, wyj¡tkowej urody. Budynek to dawny paªac biskupów pozna«skich, po-
wstaªy w XVIII wieku.

Park

Paªac otoczony jest parkiem o powierzchni 12 ha zaªo»onym równie» w XVIII
wieku, pi¦knie poªo»onym na skarpie opadaj¡cej trzema tarasami ku Warcie.
Pomnikowy starodrzew - ostoja licznych ptaków - ku poªudniu otwiera si¦ na
rozlegª¡ panoram¦ Nadwarcia«skiego Parku Krajobrazowego.

Zbiory maso«skie

W Ci¡»eniu przechowywany jest nale»¡cy do Biblioteki UAM jeden z najwi¦k-
szych zbiorów literatury maso«skiej w Europie, w tym zbiory ló» maso«skich ze
�l¡ska i Pomorza, rzadkie druki ró»okrzy»owców oraz wspóªczesne wydawnictwa
maso«skie.
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1 Dzieci jednego boga? Blaski i cienie dialogu

mi¦dzyreligijnego na przykªadzie dialogu »ydowsko-

chrze±cija«skiego

Prowadz¡cy:

Maªgorzata Joanna Adamczyk - antropolo»ka, kulturoznawczyni, doktorantka
w centrum badawczym CROW na Akademii Leona Ko¹mi«skiego, absolwentka
UFR d'Études slaves na uniwersytecie Sorbonne Paris IV oraz Instytutu Kul-
tury Polskiej w ramach Kolegium MISH UW. W ramach przedªu»ania sobie lat
szczeni¦cych wci¡» studiuje prawo, socjologi¦ i religioznawstwo, bo niby czemu
nie. Swego czasu stypendystka Muzeum Historii �ydów Polskich, obecnie prze-
wodniczka po Muzeum, o którym zreszt¡ cz¦±ciowo traktuje jej pisany w bólach
doktorat. W CI w latach 2008-2012 pod kierunkiem Philippe'a Lejeune'a zaj-
mowaªa si¦ dziewcz¦cymi dziennikami osobistymi z okresu II wojny ±wiatowej.

Artur Koªodziejczyk - ur. 1991 r., student teologii na Uniwersytecie Kar-
dynaªa Stefana Wyszy«skiego w Warszawie oraz w Wy»szym Seminarium Du-
chownym w �odzi. W Collegium Invisibile od 2013 roku. Wspóªpracuje z Mªo-
dzie»ow¡ Akademi¡ Filozo�czn¡ w �odzi oraz z �ódzkimi Studiami Teologicz-
nymi. Zajmuje si¦ antropologi¡ �lozo�czno-teologiczn¡, teologi¡ spotkania oraz
�lozo�¡ dialogu. W ramach swojego magisterium bada zapiski Etty Hillesum,
staraj¡c si¦ wykaza¢ na ich podstawie, »e uwaga wobec wªasnego czªowiecze«-
stwa stanowi przedsionki wiary. W ramach ubiegªorocznej edycji Szkoªy Letniej
prowadziª warsztaty, w których poruszyª konsekwencje Auschwitz i Koªymy dla
�lozo�i i teologii chrze±cija«skiej. W wolnym czasie uprawia trekking wysoko-
górski.

Opis zaj¦¢: O dialogu mi¦dzyreligijnym b¦dziemy rozmawia¢ przede wszyst-
kim na przykªadzie dialogu chrze±cija«sko-»ydowskiego, który jest jednym z
najlepiej rozwijaj¡cych si¦, a tak»e najdokªadniej zanalizowanych dialogów mi¦-
dzy religiami. Zaczniemy od przekrojowego studium ukazuj¡cego ostatnie dwa
tysi¡ce lat relacji »ydowsko-chrze±cija«skich w ich blaskach (Hiszpania przed re-
konkwist¡) i cieniach (legendy o mordzie rytualnym rozprzestrzeniane w caªej
Europie), sko«czymy za± na omówieniu wspóªczesnych tendencji we wzajemnym
dialogu dwóch tradycji.

Kim byli judeochrze±cijanie? Jakie znaczenie posiada posªannictwo Jezusa
Chrystusa do Izraela i Jego or¦dzie o Królestwie Bo»ym? Dlaczego faryzeusze
s¡ przedstawiani w Nowym Testamencie tak negatywnie i czy mi¦dzy innymi
dlatego mo»na twierdzi¢, jakoby Ewangelia Janowa byªa antysemicka? Co ta-
kiego gªosiª Marcjon? Czym byª supercesjonizm (teologia zast¦pstwa)? Co to
znaczy, »e �Je»eli korze« jest ±wi¦ty, to i gaª¦zie� (Rz 11, 16)? Kim s¡ No-
achidzi i czy to ¹le by¢ gojem? Ile to»samo±ci ma konwertyta? Na ile pogl¡dy
Pinchasa Lapide, rabina Irvina Greenberga czy rabbiego Byrona L. Sherwna
s¡ znane i podzielane? Jakie konsekwencje niesie ze sob¡ Szoah dla dialogu
pomi¦dzy �ydami i chrze±cijanami? Odpowiadaj¡c sobie na te i inne pytania
spróbujemy zastanowi¢ si¦, czym w ogóle jest lub czym powinien by¢ dialog mi¦-
dzyreligijny. Poznamy, czym ró»ni¡ si¦ ekskluzywizm, inkluzywizm i pluralizm
i przedyskutujemy to, czy II Sobór Watyka«ski rzeczywi±cie byª przeªomowy.
Na ile rezygnacja z absolutystycznych d¡»e« wªasnej religii jest mo»liwa? Czy
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da si¦ wej±¢ w dialog i jednocze±nie pozosta¢ niezmienionym? Czy misje s¡
niemoralne? Kto ma prowadzi¢ dialog - systemy i instytucje czy jednostkowi
wyznawcy?

Religioznawczynie i religioznawcy, teologowie i teolo»ki oraz wyznawcy i wy-
znawczynie poszczególnych religii udzielaj¡ rozmaitych odpowiedzi na posta-
wione wy»ej pytania. Maj¡c w pami¦ci orientaln¡ przypowie±¢ o sªoniu oraz
talmudyczn¡ hagad¦ o czterech, którzy weszli do Pardes, przyjrzymy si¦ kry-
tycznie niektórym z tych odpowiedzi. Zaj¦cia maj¡ na celu uwra»liwienie na
potrzeb¦ dialogu mi¦dzyreligijnego w pluralistycznym ±wiecie, ale i przestrze-
»enie przed zbytnim hurraoptymizmem w tej dziedzinie ka»¡cym przemilcza¢
trudno±ci i zapomina¢ o baga»u wspólnej nieªatwej historii, od której zreszt¡ -
po to, by o niej nie zapomnie¢ - zaczniemy.

2 W stron¦ kulturowej antropologii muzyki

Prowadz¡cy:

Maªgorzata Joanna Adamczyk - antropolog»ka, kulturoznawczyni, dokto-
rantka w centrum badawczym CROW na Akademii Leona Ko¹mi«skiego, absol-
wentka UFR d'Études slaves na uniwersytecie Sorbonne Paris IV oraz Instytutu
Kultury Polskiej w ramach Kolegium MISH UW. W ramach przedªu»ania so-
bie lat szczeni¦cych wci¡» studiuje prawo, socjologi¦ i religioznawstwo, bo niby
czemu nie. Swego czasu stypendystka Muzeum Historii �ydów Polskich, obec-
nie przewodniczka po Muzeum, o którym zreszt¡ cz¦±ciowo traktuje jej pisany
w bólach doktorat. W CI w latach 2008-2012 pod kierunkiem Philippe'a Le-
jeune'a zajmowaªa si¦ dziewcz¦cymi dziennikami osobistymi z okresu II wojny
±wiatowej.

Aleksander Mocek - student-magistrant krakowskiej Akademii Muzycznej w
klasie fortepianu i klawesynu. Po uko«czeniu trzech licencjatów (fortepianu,
klawesynu i teorii muzyki) odpoczywaj¡cy obecnie w klasie historycznych in-
strumentów klawiszowych we Fryburgu Bryzgowijskim. Zainteresowany przede
wszystkim teori¡ i praktyk¡ wykonawcz¡ muzyki instrumentalnej od XVI do
XIX wieku, zwªaszcza muzycznymi ekstrawagancjami dawnych epok. Hobby-
stycznie wikipedysta, genealog i j¦zykowy purysta. W Collegium od 2011 roku.

Opis zaj¦¢: Muzyka, podobnie jak literatura, teatr czy sztuki plastyczne,
nie powstaje w pró»ni, lecz w okre±lonych warunkach spoªecznych, geopolitycz-
nych, kulturowych, historycznych, klasowych etc. Wªa±nie temu szerokiemu
kontekstowi funkcjonowania »ycia muzycznego zamierzamy si¦ przyjrze¢ na wy-
branych studiach przypadków. Czy zastanawiali±cie si¦ kiedy± na przykªad, sk¡d
si¦ wzi¡ª obiegowy podziaª na muzyk¦ powa»n¡ i rozrywkow¡ lub o czym mo»e
±wiadczy¢ pojawienie si¦ w okre±lonym czasie kultu wirtuoza? Albo jakie szanse
miaªy kobiety konkretnych epok na zaistnienie w ±wiecie muzycznym, albo jak
pojawienie si¦ pªyt zmieniªo recepcj¦ utworów muzycznych? Je±li tak, to te
zaj¦cia s¡ dla Was.

Nie zamierzamy bynajmniej wybiera¢ si¦, wzorem wielu etnomuzykologów,
w dalekie podró»e celem zbierania gin¡cych melodii w zapomnianych wioskach
na ko«cu ±wiata. B¦dziemy raczej pracowa¢ na wybranych tekstach, takich jak
fragmenty artykuªów prasowych z lat 20. XIX w., ksi¡»ka Mozart. Portret
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geniusza Norberta Eliasa, spory o �kwesti¦ »ydowsk¡� w muzyce czy Wykªad

o niczym Johna Cage'a. Na ich podstawie, w ramach teoretycznych nakre±lo-
nych przez prowadz¡c¡ i prowadz¡cego, zanalizujemy wyselekcjonowane studia
przypadków, jak równie» spróbujemy odkry¢, rzetelnie omówi¢ i skonkludowa¢
nasze wªasne obserwacje w formie seminaryjnych dyskusji i burzy mªodych mó-
zgów. Nie ominie nas co prawda kilka sªów wyja±nienia, czym s¡ takie dziedziny
badawcze jak antropologia kulturowa b¡d¹ spoªeczna, etnogra�a, etnomuzyko-
logia, muzykologia i par¦ innych, oraz w jaki sposób sytuuje si¦ wobec nich
nasza dziaªalno±¢. Mo»emy jednak obieca¢, »e doªo»ymy wszelkich stara«, by
cz¦±¢ metodologiczna nie zdominowaªa naszych analiz.

Jan Sowa we wst¦pie do gªo±nej niedawno ksi¡»ki Fantomowe ciaªo króla

stwierdza, »e przymiotnik interdyscyplinarny �pod pªaszczykiem metodologicz-
nego post¦pu kryje de facto reakcyjn¡ obron¦ istniej¡cych dyscyplin. Nie mo-
gªaby istnie¢ interdyscyplinarno±¢, gdyby równolegle nie istniaªy odr¦bne dys-
cypliny�. Zdaniem badacza dyscyplinarny puryzm to tylko �instytucjonalny ar-
tefakt�, poniewa» �granice dyscyplin nie odzwierciedlaj¡ jakichkolwiek obiek-
tywnych podziaªów w ±wiecie� (s. 30). W zwi¡zku z tym badacze i badaczki
powinni kierowa¢ si¦ nie tyle w stron¦ interdyscyplinarno±ci, ile w stron¦ uni-

dyscyplinarno±ci b¡d¹ postdyscyplinarno±ci. Wzi¦li±my sobie t¦ uwag¦ do serca
i postanowili±my sprawdzi¢, co si¦ stanie, je±li te same zaj¦cia poprowadz¡ mu-
zyk i antropolo»ka, ka»de wnosz¡c wªasne perspektywy badawcze. Do naszej
intelektualnej podró»y zapraszamy nie tylko osoby zainteresowane muzyk¡ czy
studiami kulturowymi.

3 Co to jest cyberdo±wiadczenie?

Prowadz¡cy:

Mateusz Chaberski - student II roku SUM MISH UJ, (performatyka i prze-
kªadoznawstwo). Zainteresowania: badania nad pami¦ci¡, teoria i praktyka
tªumaczenia, kwestie rozszerzonej rzeczywisto±ci i nowych mediów, sztuka site-

speci�c, teatr i dramat wspóªczesny. Czªonek Collegium Invisibile od 2012 r.

Opis zaj¦¢: Celem warsztatów jest pogª¦bienie re�eksji nad nowym typem
do±wiadczenia, które pojawiªo si¦ wraz z coraz wi¦ksz¡ dost¦pno±ci¡ i powszech-
no±ci¡ mediów cyfrowych we wspóªczesnym spoªecze«stwie. Gwaªtowny rozwój
nowych technologii, zwªaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku, doprowadziª
bowiem do podwa»enia tradycyjnej opozycji mi¦dzy tym, co realne i wirtualne.
�aden u»ytkownik Internetu nie powie przecie», »e to, co si¦ dzieje na ekranie
jego komputera jest wyª¡cznie symulacj¡ rzeczywisto±ci. W trakcie warszta-
tów zastanowimy si¦, jakie konsekwencje dla wspóªczesnej kultury nios¡ takie
wªa±nie zmiany paradygmatu realno±ci i wirtualno±ci. Aby odpowiedzie¢ na
to pytanie, poszukamy najpierw historycznych ¹ródeª i de�nicji cyberdo±wiad-
czenia, by na nowo ustali¢ relacje pomi¦dzy ró»nymi modelami rzeczywisto±ci.
Przydatny oka»e si¦ tutaj mi¦dzy innymi Platon, którego maªo kto podejrze-
waªby o ojcostwo wspóªczesnej cybernetyki. Nast¦pnie, uzbrojeni w teoretyczne
narz¦dzia analizy, przyjrzymy si¦ sposobom i celom wykorzystywania cyber-
do±wiadczenia w tradycyjnych dziedzinach kultury. W trakcie zaj¦¢ b¦dziemy
analizowa¢ zarówno teksty literackie, jak równie» fragmenty �lmów, spektakli
teatralnych i gier komputerowych.
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4 Duch jako �gura pami¦ci

Prowadz¡cy:

Mateusz Chaberski - student II roku SUM MISH UJ, (performatyka i prze-
kªadoznawstwo). Zainteresowania: badania nad pami¦ci¡, teoria i praktyka
tªumaczenia, kwestie rozszerzonej rzeczywisto±ci i nowych mediów, sztuka site-

speci�c, teatr i dramat wspóªczesny. Czªonek Collegium Invisibile od 2012 r.

Opis zaj¦¢: Wspóªcze±ni badacze zajmuj¡cy si¦ pami¦ci¡ ch¦tnie wyko-
rzystuj¡ posta¢ ducha, by mówi¢ o mechanizmach zarówno indywidualnej, jak
i zbiorowej pami¦ci. �Pami¦taj o mnie� - mówi przecie» Duch Ojca Hamleta,
który staª si¦ prototypowym przykªadem udramatyzowanej pami¦ci czyli istoty
z przeszªo±ci obdarzonej tera¹niejsz¡ form¡. Nale»y jednak zada¢ nast¦puj¡ce
pytanie: o jakiej pami¦ci mówi szekspirowska posta¢ i w jakim celu wypowiada
swoje sªowa? Wykorzystywanie w kulturze postaci ducha jako �gury pami¦ci
jest bowiem zawsze nierozerwalnie zwi¡zane z dominuj¡cymi w danym spoªe-
cze«stwie metaforami pami¦ci, przekonaniami na temat natury ludzkiej b¡d¹
sytuacj¡ spoªeczno-polityczn¡ epoki. Celem warsztatów jest prze±ledzenie, w
jaki sposób zmieniaªo si¦ znaczenie ducha jako �gury pami¦ci w zale»no±ci od
historycznie uwarunkowanego kontekstu �lozo�cznego, spoªecznego czy politycz-
nego. Wspólnie b¦dziemy wi¦c analizowa¢ teatralne, literackie i �lmowe duchy,
staraj¡c si¦ dociec, co maj¡ wspólnego szekspirowskie duchy z siedemnasto-
wieczn¡ medycyn¡ a wspóªczesne horrory z psychoanaliz¡ Freuda.

5 Prawda, wiedza i relatywizm

Prowadz¡cy:

Bartªomiej Czajka - absolwent �lozo�i na uniwersytecie w Barcelonie (magi-
sterium z �lozo�i analitycznej) i Krakowie (licencjat: �lozo�a w ramach MISH
UJ); obecnie pracuje przy projekcie badawczym z �lozo�i j¦zyka a�liowanym
przy UJ. Zajmuje si¦ logik¡, �lozo�¡ j¦zyka i teori¡ poznania, po godzinach -
szachami, literatur¡, histori¡ staro»ytn¡ i kolarstwem. W Collegium jest od
2010 roku; podczas Szkoªy Letniej 2013 prowadziª zaj¦cia z teorii poznania, w
2012 r. wspóªprowadziª zaj¦cia z teorii j¦zyka, a jeszcze rok wcze±niej prowadziª
warsztaty z historii literatury greckiej.

Opis zaj¦¢: Trudno o lepszy argument na rzecz prawdziwo±ci jakiego± prze-
konania ni» to, »e nie da si¦ sformuªowa¢ »adnej sensownej w¡tpliwo±ci wobec
tego przekonania. Zatem, skoro tre±¢ tego przekonania jest prawdziwa, to mo»e
by¢ przedmiotem wiedzy. Natomiast je±li wiedza to znajomo±¢ prawdy, a prawda
polega na odzwierciedlaniu faktycznego stanu rzeczy, jest te» oczywi±cie odwrot-
nie: z tego, »e co± wiem, to wynika »e to prawda i nie mo»na podda¢ tego w
w¡tpliwo±¢. Czy jednak we wszystkich sytuacjach, w których u»ywamy sªów
�prawdziwy� i �wiedza�, zachowane s¡ te ostatnie wynikania?

Je±li powiemy, »e tak, to zakres faktów, o których mo»emy mie¢ wiedz¦ oka»e
si¦ w konsekwencji bardzo w¡ski. Wydarzenia historyczne? Jest wiele sposo-
bów, na jaki historycy poddaj¡ w w¡tpliwo±¢ wiarygodno±¢ ¹ródeª. Twierdzenia
nauk przyrodniczych? Metoda naukowa opiera si¦ na indukcji, która nie aspi-
ruje do nieomylno±ci; wiele zaakceptowanych teorii naukowych zostaªo z czasem
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odrzuconych. Przekonanie o tym, »e krawat, który wªa±nie wi¡»¦ przed lustrem,
jest niebieski? Te» niekoniecznie, zdajemy sobie spraw¦, »e o±wietlenie i kolor
±cian potra�¡ zafaªszowa¢ postrzeganie barw, zdarzaj¡ si¦ nam przywidzenia
czy halucynacje etc. Czy wiem, »e jutrzejszy poci¡g odjedzie o 7:00...? Pozosta-
nie wi¦c mówi¢ tylko o wiedzy dotycz¡cej bardzo w¡skiej grupy zda« z de�nicji
prawdziwych, wobec których nie mo»na mie¢ w¡tpliwo±ci - jak np. wobec tego,
»e kwadrat ma cztery boki. Tymczasem odró»niamy prawdziwe i faªszywe prze-
konania o kolorach krawatów i godzinach odjazdu jutrzejszego poci¡gu, mówimy
o tym, »e matura sprawdza, czy Ja± ma wiedz¦ dotycz¡c¡ kampanii Napoleona
we Wªoszech etc.

Je±li powiemy, »e z wiedzy nie wynika bezwzgl¦dna pewno±¢, powstaje py-
tanie - jakiego rodzaju jest to wiedza, skoro mo»na podda¢ j¡ w w¡tpliwo±¢?
Jakie w¡tpliwo±ci nie podwa»aj¡ tego, »e mam wiedz¦ o kolorze krawata albo
wiedzy chemika dotycz¡cej rozkªadu energii mi¦dzy cz¡stkami podczas rozpadu
promieniotwórczego - a jakie wystarcz¡, »eby nie mo»na byªo mówi¢ o wiedzy?
Czy dla tak rozumianej wiedzy wystarcza posiadanie uzasadnienia? Je±li tak,
to kiedy seria eksperymentów jest dostatecznym uzasadnieniem dla przekonania
chemika, »e jego teoria rozpadu cz¡stek jest prawdziwa, a kiedy te eksperymenty
nie wystarczaj¡? Czy jest jedno poj¦cie wiedzy i prawdy, czy w praktyce u»y-
cia mo»na wyró»ni¢ kilka ró»nych strategii ich u»ywania? Czy da si¦ zbudowa¢
tak¡ teori¦ wiedzy, która gªosi, »e (by¢ mo»e tylko w pewnym sensie tego sªowa)
ka»da ze stron �wie swoje�? Czy da si¦ utrzyma¢ tak¡ teori¦ prawdy, wedªug
której mo»liwe jest, »e dwie osoby maj¡ sprzeczne, uzasadnione przekonania i
»adna z nich si¦ nie myli, nie gªosi faªszu?

Zaj¦cia po±wi¦cone s¡ niektórym teoriom prawdy i uzasadnienia rozwa»a-
nym we wspóªczesnej �lozo�i. Punktem wyj±cia naszych rozwa»a« b¦dzie teoria
prawdy jako zgodno±ci przekonania z rzeczywisto±ci¡ (nazwijmy j¡ dla wygody
�realizmem�) oraz kartezja«ska teoria wiedzy jako bezwzgl¦dnej pewno±ci. Obie
atakowane byªy za pomoc¡ ró»nych argumentów sceptycznych, które przeana-
lizujemy. Nast¦pnie przyjrzymy si¦ alternatywnym teoriom relatywistów, które
mo»na podzieli¢ na dwie kategorie. Zgodnie z pierwszymi wiedza jest relatywna
do kryteriów dyktowanych potrzeb¡ w danej sytuacji. Wedªug drugich - »e
wiedza nie jest znajomo±ci¡ prawdy rozumianej jako odzwierciedlanie rzeczywi-
sto±ci, a np. speªnieniem jakiej± generalnie rzetelnej procedury. Ostatnia cz¦±¢
zaj¦¢ b¦dzie dotyczyªa rozwa»enia relatywizmu na poziomie reguª wnioskowania:
skoro jest wiele niekompatybilnych rachunków logicznych, mo»e nie jest tak, »e
tylko jeden z nich (logika klasyczna) poprawnie opisuje ±wiat? Rozwa»ymy na-
wet powa»n¡ hipotez¦ logiczn¡, »e jakie± zdanie mo»e by¢ prawdziwe i faªszywe
jednocze±nie.

Oprócz wprowadzenia do dyskusji nad opisanym wy»ej problemem �lozo-
�cznym, istotnym celem zaj¦¢ jest ¢wiczenie rozumowania i argumentacji po-
przez sprawdzanie czy wnioski, jakie wyci¡gaj¡ autorzy omawianych tekstów,
s¡ uprawnione i czy kontrargumenty, jakie przyjd¡ nam do gªowy, rzeczywi±cie
tra�aj¡ w stanowiska gªoszone przez autorów. Nie proponuj¦ rozstrzygni¦cia,
które z alternatywnych stanowisk jest lepsze, a raczej wspólne przygotowanie
gruntu pod dyskusj¦, czyli przeciwstawienie sobie najmocniejszej wersji ró»nych
stanowisk. Dlatego chc¦ poªo»y¢ du»y nacisk na rekonstruowanie i ocen¦ tekstów
czytanych indywidualnie przed przyjazdem na Szkoª¦ oraz krótkich argumentów,
studiowanych i omawianych wspólnie podczas zaj¦¢. Podczas zaj¦¢ b¦dziemy
omawia¢ jeden lub dwa krótkie i przyst¦pne artykuªy napisane w j¦zyku an-
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gielskim. W ten sposób umiej¦tno±ci zdobyte podczas zaj¦¢ b¦d¡ przydatne w
ka»dej dziedzinie studiów, nie tylko osobom, które b¦d¡ si¦ zajmowa¢ �lozo�¡
akademick¡.

6 Jedna gªowa, dwa j¦zyki: wprowadzenie do ba-

da« nad dwuj¦zyczno±ci¡

Prowadz¡ca:

Joanna Durlik - doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, czªonkini Labora-
torium Psychologii J¦zyka i Dwuj¦zyczno±ci LangUsta (www.langusta.edu.pl).
Od 2013 roku wspóªpracuje z Language and Memory Research Group na Uni-
wersytecie w Granadzie. Zajmuje si¦ psychologi¡ j¦zyka, a zwªaszcza poznaw-
czymi oraz j¦zykowymi mechanizmami i konsekwencjami dwuj¦zyczno±ci. W
wolnych chwilach stara si¦ tªumaczy¢ j¦zyk bada« naukowych na bardziej ludzki
i popularyzowa¢ ich wyniki m.in. w±ród nauczycieli j¦zyków obcych czy rodzi-
ców dwuj¦zycznych dzieci. W Collegium od 2011 roku, obecnie peªni funkcj¦
przewodnicz¡cej Komisji Rewizyjnej.

Opis zaj¦¢:

Everyone is bilingual. If, as an English speaker, you can say c'est

la vie or gracias or guten Tag or tovarisch, you clearly have some
'command' of a foreign tongue.

Na pierwszy rzut oka my±l kanadyjskiego psycholingwisty, Johna Edwardsa,
wydaje si¦ prowokacyjna albo ironiczna. Jak jednak pokazuj¡ badania pro-
wadzone w laboratoriach psycholingwistycznych na caªym ±wiecie, retoryczna
przesada Edwardsa nie jest pozbawiona podstaw. Wbrew potocznym opiniom,
dwuj¦zyczn¡ mo»emy nazwa¢ nie tylko osob¦, która mówi dwoma j¦zykami biegle
i równolegle od wczesnego dzieci«stwa. Ju» bowiem ±redniozaawansowany po-
ziom znajomo±ci drugiego j¦zyka sprawia, »e nasz umysª zaczyna funkcjonowa¢
troch¦ inaczej (cz¦sto efektywniej), ni» umysª osoby posªuguj¡cej si¦ wyª¡cz-
nie jednym j¦zykiem - i ró»nice te dotycz¡ nie tylko przetwarzania j¦zyka, lecz
równie» wielu innych, bardziej ogólnych funkcji, takich jak pami¦¢, uwaga czy
zdolno±¢ twórczego my±lenia.

Podczas warsztatów przyjrzymy si¦ tym ró»nicom oraz poszukamy odpowie-
dzi na niektóre spo±ród licznych pyta« zwi¡zanych ze zjawiskiem dwuj¦zyczno-
±ci. Przede wszystkim zastanowimy si¦:

• W jaki sposób dwa j¦zyki �mieszcz¡ si¦� w jednej gªowie? Czy mamy od-
dzieln¡ wiedz¦ leksykaln¡, gramatyczn¡, pragmatyczn¡ zwi¡zan¡ z dwoma
j¦zykami? Z do±wiadczenia wiemy, »e znaj¡c dwa j¦zyki, potra�my w da-
nej chwili korzysta¢ tylko z jednego z nich. Wydaje si¦ to caªkiem na-
turalne - jednak w jaki sposób na potrzeby chwili oddzielamy j¦zyki od
siebie? I czy rzeczywi±cie mo»emy je zupeªnie rozª¡czy¢?

• Jakie s¡ mechanizmy uczenia si¦ drugiego j¦zyka? Czy dorosªa osoba
ma szanse nauczy¢ si¦ drugiego j¦zyka na poziomie native speaker'a? Co
pomaga, a co przeszkadza dorosªym w uczeniu si¦ nowego j¦zyka?
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• Jakie s¡ zalety dwuj¦zyczno±ci, poza oczywist¡ niezale»no±ci¡ od tªuma-
czy? Czemu dwuj¦zyczne dzieci szybciej orientuj¡ si¦, »e mo»na mie¢
tajemnice przed rodzicami, a starsze osoby mówi¡ce wi¦cej ni» jednym j¦-
zykiem ±rednio cztery lata pó¹niej zaczynaj¡ cierpie¢ z powodu demencji
ni» ich jednoj¦zyczni rówie±nicy?

• Jakie koszty niesie ze sob¡ bycie osob¡ dwuj¦zyczn¡, jakie ma wady?

• Jak wychowywa¢ i uczy¢ dzieci, które maj¡ szans¦ by¢ w naturalny sposób
dwuj¦zyczne od urodzenia (tj. których rodzice mówi¡ dwoma ró»nymi
j¦zykami albo które mieszkaj¡ w pa«stwie, gdzie u»ywa si¦ j¦zyka innego
ni» ich ojczysty)?

• Co si¦ dzieje w naszych gªowach, kiedy do pierwszego drugiego j¦zyka
dodajemy kolejne, czyli czym ró»ni si¦ dwuj¦zyczno±¢ od wieloj¦zyczno±ci?

Odpowiedzi na te pytania b¦dziemy szuka¢ przede wszystkim w wynikach
aktualnych bada«. Przyjrzymy si¦ tradycyjnym i najnowszym metodom, które
pozwalaj¡ poznawa¢ do±wiadczenia osób dwuj¦zycznych, sprawdza¢ ich szeroko
poj¦t¡ wiedz¦ j¦zykow¡, a nawet �zagl¡da¢�do ich gªów i obserwowa¢ prac¦ ich
mózgów. W ramach warsztatów Uczestnicy b¦d¡ te» mieli okazj¦ wcieli¢ si¦ w
rol¦ badaczy-eksperymentatorów i zaprosi¢ innych Uczestników Szkoªy Letniej
(za uprzejm¡ zgod¡ tych ostatnich) do udziaªu w krótkiej sesji badawczej, w
której wykorzystamy procedury eksperymentalne stosowane m.in. w projektach
Laboratorium LangUsta. Na zako«czenie warsztatów wspólnie przyjrzymy si¦
zgromadzonym danym i sprawdzimy, jak mo»na zinterpretowa¢ wyniki naszego
próbnego eksperymentu w ±wietle poznanych teorii i dotychczasowego stanu
wiedzy na temat przetwarzania j¦zyka.

Pobocznym celem warsztatów b¦dzie ¢wiczenie w krytycznej lekturze, anali-
zie i efektywnym prezentowaniu tekstów naukowych. Dlatego te» przed wyjaz-
dem na Szkoª¦ wszyscy Uczestnicy otrzymaj¡ podstawow¡ literatur¦ wprowa-
dzaj¡c¡ w tematyk¦ zaj¦¢ oraz po jednym krótkim tek±cie, który zaprezentuj¡
reszcie grupy w formie krótkiego referatu (szczegóªow¡ tematyk¦ tekstów po-
staram si¦, w miar¦ mo»liwo±ci, dopasowa¢ do zainteresowa« poszczególnych
Uczestników).

7 Jak czyta¢ sztuk¦? Wst¦p do metodologii ba-

da« artystycznych

Prowadz¡cy:

Mikoªaj Getka-Kenig - historyk sztuki i historyk, doktorant na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent The Courtauld Institute
of Art w Londynie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, czªonek Polskiego Towa-
rzystwa Bada« nad Wiekiem XVIII, zajmuje si¦ histori¡ wzajemnych powi¡za«
pomi¦dzy sztuk¡ i architektur¡ (jak i kultur¡ w ogólno±ci) oraz problemami
spoªeczno-politycznymi na przeªomie XVIII i XIX wieku.

Opis zaj¦¢: Warsztaty s¡ skierowane do tych, którzy pragn¡ zapozna¢ si¦
z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi we wspóªczesnej historii
sztuki oraz rozwin¡¢ swoje umiej¦tno±ci akademickiego podej±cia do obiektów
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artystycznych (znacznie ró»ni¡cego si¦ od sposobu w jaki o sztuce mówi si¦ na
poziomie licealnym), które s¡ bardzo przydatne ka»demu humani±cie zajmuj¡-
cemu si¦ histori¡/teori¡ zjawisk kulturowych zarówno z odlegªej przeszªo±ci jak
i tera¹niejszo±ci. Jest to praktyczna umiej¦tno±¢, z której w peªni skorzysta
nie tylko historyk sztuki, ale i �lolog, kulturoznawca, antropolog, socjolog oraz
historyk. Przedmiot zaj¦¢ stanowi¡ teksty (dwa b¡d¹ trzy na ka»de spotkanie)
autorstwa szczególnie wpªywowych historyków i teoretyków sztuki po±wi¦cone
zarówno malarstwu, rze¹bie jak i architekturze (wszystkie w polskim tªumacze-
niu). Metody bada« artystycznych poznajemy wi¦c nie poprzez �suche� tek-
sty teoretyczne, lecz ich praktyczne zastosowanie w studiach nad konkretnymi
przypadkami. Lektura stanowi podstaw¦ do wspólnej analizy wybranych dzieª,
której po±wi¦cone b¦dzie caªe nasze ostatnie spotkanie.

Plan warsztatów:

1. Zaj¦cia wst¦pne: czym jest historia sztuki i jej przedmiot: D'Alleva, Wo-
el�in

2. Ikonogra�a i znaczenie: Panofsky, Baxandall, Broetje

3. Sztuka a czynnik ludzki: Gombrich, Biaªostocki, Schapiro

4. Wizualno±¢ i obraz: Boehm, Belting, Bredekamp

5. Nowe konteksty kulturowe: Pollock, Ball, Davis

6. Wspólna analiza wybranych obiektów

8 Wst¦p do historii architektury

Prowadz¡cy:

Makary Górzy«ski - ur. 1988 w Warszawie, historyk architektury i sztuki,
popularyzator wiedzy o zabytkach, doktorant w Instytucie Historii Sztuki UW.
Autor trzytomowego cyklu ksi¡»kowego �Zabytki miasta Turku i powiatu tu-
reckiego� (2009-2013), artykuªów popularnonaukowych w prasie lokalnej i spe-
cjalistycznej, oraz szeregu wydawnictw turystycznych. Przez kilka lat wspóª-
pracowaªem z portalem Warszawa1939.pl, wspomagaj¡c rozwój bazy danych
o nieistniej¡cej architekturze stolicy. Czªonek Collegium Invisibile, Kaliskiego
Towarzystwa Przyjacióª Nauk, Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Moje gªówne zainteresowania badawcze: metodologia historii architektury
jako jednej z nauk o spoªecze«stwie, architektura Europy i Stanów Zjednoczo-
nych XIX-XX wieku, szczególnie problematyka miejskiej kultury architektonicz-
nej w wieku industrializacji, studia regionalne nad zabytkami i ich ochron¡.
Metody i teorie historii sztuki.

WWW: www.mgarchitecturehistorian.eu

Opis zaj¦¢:

Cele zaj¦¢:

• zapoznanie uczestników z charakterem dyscypliny jak¡ jest historia archi-
tektury, przedstawienie jej krótkiej historii, przedmiotów bada«, metod
dawnych i wspóªczesnych;
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• przedstawienie kilku �klasycznych� tematów badawczych i wsparta tªem
historycznym analiza studiów przypadku, w sposób pozwalaj¡cy na wy-
pracowanie wªasnego zdania na temat danych metod czy teorii;

• ¢wiczenie krytycznej lektury tekstu naukowego, doskonalenie umiej¦tno±ci
formuªowania wªasnych pogl¡dów i ocen na konkretnych przykªadach;

Lista zagadnie« z krótkimi fragmentami wybranych tekstów do wst¦pnej
dyskusji na pierwszych zaj¦ciach zostanie przesªana przed rozpocz¦ciem Szkoªy,
podobnie jak wszystkie pozostaªe teksty wchodz¡ce w skªad bibliogra�i zaj¦¢.
Formuªa konwersatoryjna z elementami prelekcji. Lektury w j¦zykach: polskim
i angielskim.

Program:

1. Wprowadzenie, czyli o przedmiocie i metodach historii architektury

Na pierwszym spotkaniu chciaªbym przedstawi¢ cele warsztatów, ich form¦
i projektowany przebieg oraz rozpocz¡¢ od krótkiego miniwykªadu na te-
mat dziejów bada« nad architektur¡ w Europie. Tematem zaj¦¢ b¦d¡ te»
zwi¡zki dyscypliny z histori¡ sztuki, jej wspóªczesna rola i pozycja w hu-
manistyce oraz jej atrakcyjno±¢ dla ró»nych dyscyplin: historii kultury,
socjologii, politechnicznej architektury i urbanistyki, psychologii. Mate-
riaªem do dyskusji b¦d¡ wybrane wypowiedzi historyków i teoretyków na
temat historii architektury, wybrane przez prowadz¡cego z materiaªów to-
cz¡cej si¦ w ostatnich latach debaty nad perspektywami i znaczeniem tej
dyscypliny.

2. Styl architektoniczny: problem poj¦cia na przykªadzie XIX wieku

Spotkanie po±wi¦cone szerokiemu problemowi poj¦cia �stylu� w architek-
turze, na u»ytek zaj¦¢ zaw¦»onego jednak do wieku dziewi¦tnastego, kiedy
w budownictwie wspóªistniej¡ wszystkie style historyczne. Zastanowimy
si¦ nad histori¡ samej kategorii �stylu� oraz nad tym, na ile jest ona wypeª-
niona tre±ci¡, a na ile - stereotypami my±lenia o historii. Punktem wyj±cia
b¦dzie problematyka tzw. �historyzmu� i �eklektyzmu� w architekturze
XIX stulecia, widziana przez pryzmat tekstów popularnych i specjalistycz-
nych, z których postaramy si¦ �wydestylowa¢� sens tych nieoczywistych
poj¦¢ - poznaj¡c jednocze±nie klasyczne metody historii architektury.

3. Architekt jako artysta. . . ?

Warsztaty po±wi¦cone lekturze fragmentów jednej, wybranej pracy mono-
gra�cznej na temat znanego architekta. W jaki sposób historycy przedsta-
wiaj¡, rekonstruuj¡, a mo»e kreuuj¡ »ywot swoich bohaterów? Kto pro-
jektuje budynki - i w jakich realiach s¡ one �dzieªami sztuki�? Spotkanie
b¦dzie okazj¡ do wnikliwego �wczytania si¦� w mechanizmy warto±ciowa-
nia/odrzucania w pracy historyka.

4. Monogra�a historyczna budowli - studium przypadku

Jedn¡ z cz¦±ciej spotykanych na rynku wydawniczym prac z zakresu hi-
storii architektury jest monogra�a historyczna pojedynczego budynku -
paªacu, znanej budowli publicznej, ±wi¡tyni. Tego typu tematy wybierane
s¡ te» cz¦sto jako projekty prac licencjackich czy magisterskich. Warto

13



wi¦c przyjrze¢ si¦ bli»ej specy�ce bada« tego typu i zagª¦bi¢ si¦ w arkana
warsztatu historyka �w terenie�. Tym razem materiaªu do dyskusji do-
starczy te» autore�eksja prowadz¡cego na temat wªasnych do±wiadcze«
na tym polu i problemów, ale i rado±ci zwi¡zanych z prowadzeniem samo-
dzielnych bada«.

5. Historyk architektury wobec miasta

Miasto jako podstawowa jednostka nowoczesnej cywilizacji jest od po-
cz¡tku historii architektury przedmiotem jej ró»norodnych studiow. Na
przykªadach ró»nych bada« nad dziewi¦tnasto- i dwudziestowiecznymi
miastami przyjrzymy si¦ wspólnie zale»no±ciom pomi¦dzy metodami ba-
dawczymi a efektami pracy historyków. Co architektura i urbanistyka
mog¡ nam powiedzie¢ o spoªecze«stwie, realiach politycznych, gospodar-
czych, etnicznych czy kulturowych?

6. Krytyczne �czytanie� opowie±ci historycznych: podsumowanie zaj¦¢. De-
bata ko«cowa z podsumowaniem dyskutowanych dot¡d zagadnie«; posta-
wienie pyta« o przydatno±¢ wiedzy o architekturze w warsztacie histo-
rycznym i ogólnohumanistycznym; jak czyta¢ narracje historyczne - jak
wypracowywa¢ sobie wªasne zdanie i je wyra»a¢? Ewaluacja zaj¦¢.

9 Oblicza religii dzisiaj

Prowadz¡cy:

Michaª J¦drzejek - absolwent MISH UJ (�lozo�a, religioznawstwo), student
I roku studiów doktoranckich na Wydziale Filozo�cznym UJ oraz w Akademii
Artes Liberales; wspóªpracownik �Kultury Liberalnej� i miesi¦cznika �Znak�.
Studiowaª równie» na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Zainteresowania:
�lozo�czne spory o nowoczesno±¢, problem sekularyzacji, wspóªczesna �lozo�a
czªowieka, �lozo�a polityczna. W Collegium od 2011 r.

Opis zaj¦¢: Czy mamy do czynienia ze �±mierci¡ Boga� (Nietzsche), �odcza-
rowaniem ±wiata� (Weber), erozj¡ religijnej wyobra¹ni (Miªosz) i nieuchronn¡
sekularyzacj¡ - zanikiem religii? Czy raczej religia zmienia swoje �poªo»enie� -
staje si¦ �niewidzialna� (Luckmann) i prywatna? A mo»e spotykamy si¦ dzi± z
jej �renesansem�, wraz z rosn¡c¡ rol¡ fundamentalizmów, a Bóg nie tylko »yje,
ale i szykuje �zemst¦� (Kepel)? Czy »yjemy w takim razie w �epoce ±wiec-
kiej� (Taylor) czy te» w �spoªecze«stwie postsekularnym� (Habermas, Bielik-
Robson)? Zadaniem kursu jest wprowadzenie uczestników w podstawowe poj¦-
cia i teorie religioznawstwa, socjologii i �lozo�i religii, stawiaj¡ce sobie za cel
wszechstronn¡ diagnoz¦ relacji mi¦dzy religi¡ a nowoczesno±ci¡. �Uzbrojeni� w
teori¦ postaramy si¦ równie» stworzy¢ panoram¦ przemian religijnych we wspóª-
czesnej Polsce (spadek uczestnictwa w praktykach religijnych, churching, Radio
Maryja, rozwój ruchów charyzmatycznych, New Age i ezoteryka, nowy ateizm:
ceremonie humanistyczne, �±mieszne religie�: Ko±cióª Lataj¡cego Potwora Spa-
ghetti, religijne aspekty kapitalizmu, �religia smole«ska�).
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10 Bóg umarª - warunki i konsekwencje pewnego

�lozo�cznego wyroku ±mierci

Prowadz¡cy:

Michaª J¦drzejek - absolwent MISH UJ (�lozo�a, religioznawstwo), student
I roku studiów doktoranckich na Wydziale Filozo�cznym UJ oraz w Akademii
Artes Liberales; wspóªpracownik �Kultury Liberalnej� i miesi¦cznika �Znak�.
Studiowaª równie» na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Zainteresowania:
�lozo�czne spory o nowoczesno±¢, problem sekularyzacji, wspóªczesna �lozo�a
czªowieka, �lozo�a polityczna. W Collegium od 2011 r.

Opis zaj¦¢: �Bóg umarª! Bóg nie »yje! Jak»e si¦ pocieszymy, mordercy
nad mordercami?� - okrzyk szalonego czªowieka z Wiedzy radosnej Nietzschego
do dzisiaj budzi zdumienie. Kto zabiª Boga? Dlaczego jeste±my w±ród oskar-
»onych? Jak do tego doszªo? A przede wszystkim - co wªa±ciwie znaczy to
paradoksalne sformuªowanie? Czy Bóg umarª, poniewa» niektórzy przestali w
niego wierzy¢? Czy mo»e �Bóg� oznacza co± innego: ±wiat nadprzyrodzony,
meta�zyk¦, niezale»ny od nas porz¡dek warto±ci albo sensowny bieg Historii?
Czy to diagnoza, która przebrzmiaªa wraz z pesymizmem �n de siècle czy mo»e
wci¡» okre±la istotne znamiona czasu?

W ramach naszych zaj¦¢ postaramy si¦ przeprowadzi¢ �proces s¡dowy�, który
korzystaj¡c z tekstów autora Zaratustry i jego komentatorów (m. in. Heideg-
ger, Jaspers, Buber, Halik, Badiou), pozwoli ustali¢ przebieg zdarze«, wskaza¢
sprawców i zastanowi¢ si¦ nad konsekwencjami �±mierci Boga�. Celem kursu
b¦dzie równie» wprowadzenie w pokrewne zagadnienia my±li Nietzschego (ni-
hilizm, przewarto±ciowanie warto±ci, nadczªowiek) oraz w dzieje jej kulturowej
recepcji (modernizm literacki, niemiecka �lozo�a egzystencji, francuski post-
strukturalizm, teologia chrze±cija«ska).

11 XX-wieczne spory o teologi¦ polityczn¡

Prowadz¡cy:

Marek Kaplita - student pi¡tego roku �lozo�i w ramach MISH UJ, czªonek
Collegium Invisibile, redaktor krakowskiego kwartalnika �Pressje�; interesuje si¦
fenomenologi¡, �lozo�¡ hermeneutyczn¡ oraz zagadnieniem �rewolucji konser-
watywnej�; przygotowuje prac¦ magistersk¡ po±wi¦con¡ idei nauki u Edmunda
Husserla.

Opis zaj¦¢: - Czy stawianie problemu teologiczno-politycznego pi¦¢ wie-
ków po wydaniu Ksi¦cia Machiavellego nie jest jak¡± ekscentryczn¡ prowokacj¡?
Czy badanie zwi¡zków mi¦dzy teologi¡ i polityk¡ nie jest zadaniem raczej dla
historyka wieków ±rednich ni» dla wspóªczesnego teoretyka polityczno±ci? In-
nymi sªowy czy teologiczno-polityczny problem posiada dzi± jeszcze jakiekolwiek
znaczenie? Zaªo»eniem proponowanych zaj¦¢ jest twierdz¡ca odpowied¹ na to
pytanie.

Teologia polityczna to tytuª sªynnego artykuªu Carla Schmitta z 1922 roku.
Wywoªaª on burzliw¡ dyskusj¦ zarówno w±ród �lozofów polityki jak i teologów,
która nie wygasªa do dnia dzisiejszego. W ramach zaj¦¢ spróbujemy si¦ za-
stanowi¢, co Schmitt wªa±ciwie rozumiaª pod tym poj¦ciem i czy rzeczywi±cie
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�wszystkie istotne poj¦cia z zakresu wspóªczesnej nauki to pa«stwie to zsekula-
ryzowane poj¦cia teologiczne�.

Rozwa»ymy równie» racje najwa»niejszego adwersarza Schmitta i zarazem
jego wieloletniego przyjaciela - Erika Petersona - oraz prawomocno±¢ jego równie
legendarnej, co dzieªo Schmitta, tezy, »e ��teologia polityczna� jest teologicznie
niemo»liwa�. Razem z Petersonem zastanowimy si¦, czy z chrze±cija«skiego Ob-
jawienia mo»na wywie±¢ jaki± polityczny program, czy te» raczej sfera religijna
i polityczna s¡ sobie caªkowicie obce.

Po trzecie zastanowimy si¦ nad podejmowanym przez ró»nych dwudziesto-
wiecznych autorów tematem teologicznych korzeni nowoczesno±ci. Czy pona-
wiane wci¡» w okresie nowo»ytno±ci ogªaszanie pocz¡tku nowej i przeªomowej
epoki nawi¡zuje do chrze±cija«skiej historii zbawienia, jak chciaª Karl Löwith?
Czy nowoczesne projekty spoªecznych utopii s¡ zsekularyzowanymi formami
gnozy, jak interpretowaª je Erik Voegelin? Dlaczego lewica w XXI wieku in-
teresuje si¦ ±w. Pawªem?

To tylko niektóre pytania nad którymi wspólnie pochylimy si¦ w trakcie
warsztatów. Zach¦cam do udziaªu wszystkich, u których pomysª ª¡czenia teolo-
gii z teori¡ polityczn¡ budzi zarówno ciekawo±¢, jak i sprzeciw.

12 Urojony bóg? Kilka uwag o wiarygodno±ci

zmysªu religijnego

Prowadz¡cy:

Artur Koªodziejczyk - ur. 1991 r., student teologii na Uniwersytecie Kardy-
naªa Stefana Wyszy«skiego w Warszawie oraz w ªódzkim Wy»szym Seminarium
Duchownym. W Collegium Invisibile od 2013 roku. Wspóªpracuje z Mªodzie-
»ow¡ Akademi¡ Filozo�czn¡ w �odzi oraz z �ódzkimi Studiami Teologicznymi.
Zajmuje si¦ antropologi¡ �lozo�czno - teologiczn¡, teologi¡ spotkania oraz �-
lozo�¡ dialogu. W ramach swojego magisterium bada zapiski Etty Hillesum,
staraj¡c si¦ wykaza¢ na ich podstawie, »e uwaga wobec wªasnego czªowiecze«-
stwa stanowi przedsionki wiary. W ramach ubiegªorocznej edycji Szkoªy Letniej
prowadziª warsztaty, w których poruszyª konsekwencje Auschwitz i Koªymy dla
�lozo�i i teologii chrze±cija«skiej. W wolnym czasie uprawia trekking wysoko-
górski.

Opis zaj¦¢: Dzi± wielokrotnie sªyszy si¦, »e wiara religijna i Bóg s¡

czystymi urojeniami i nie maj¡ nic wspólnego z rozumem. Czym jest
jednak wiara i czym jest rozum? Ówczesna mentalno±¢ redukuje rozum do ja-
kiego± zespoªu kategorii, w które usiªuje si¦ wtªoczy¢ rzeczywisto±¢, a wszystko,
co w tych kategoriach si¦ nie mie±ci, zostaje okre±lane jako irracjonalne. W
taki sposób postrzega si¦ wspóªcze±nie fenomen wiary religijnej i Boga. Czy w
zwi¡zku z tym francuski noblista Alexis Carrel miaª racj¦ twierdz¡c, »e wspóªcze-
snym naukom wymyka si¦ horyzont ostatecznej prawdy o ±wiecie i o czªowieku?

W ramach warsztatów pochylimy si¦ nad twierdzeniem, »e ludzki rozum po-
winien uwa»nie przygl¡da¢ si¦ rzeczywisto±ci, aby móc j¡ chªon¡¢, bada¢ jej
wewn¦trzne zwi¡zki, debatowa¢ o niej i chocia» próbowa¢ ogarn¡¢ j¡. Rozum
jest przecie» tym, co okre±la czªowieka jako takiego i jest jedn¡ z jego fundamen-
talnych wªa±ciwo±ci. St¡d te» nale»y z pasj¡ ukazywa¢ rozumow¡ wiarygodno±¢
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religijnego roszczenia czªowieka, w którym zawiera si¦ prawda o nim samym, o
jego szczególnym statusie osobowym.

Pierwszym celem warsztatów b¦dzie ukazanie, »e prawdziwa istota

rozumno±ci i ¹ródªo ludzkiej ±wiadomo±ci s¡ mo»liwe do uchwycenia

w zmy±le religijnym ludzkiego Ja . Zobaczymy, »e w ka»dym akcie rozumu
dochodzi do pewnego otwarcia, dzi¦ki któremu ka»de do±wiadczenie os¡dzane
przez rozum mo»e by¢ ocenianie wªa±nie w ±wietle rzeczywisto±ci Tajemnicy,
Boga. Rozum, je±li jest wierny swemu pierwotnemu dynamizmowi otwierania
si¦ na peªni¦ rzeczywisto±ci, uznaje istnienie tego ostatecznego i tajemniczego
poziomu rzeczywisto±ci, którym jest Bóg. W zwi¡zku z tym pochylimy si¦ nad
fenomenem ludzkiego capax Dei oraz nad czªowieczymi zdolno±ciami autotrans-
cendencji, które otwieraj¡ osob¦ ludzk¡ na wymiar Tajemnicy i tym samym s¡
argumentami na rzecz wiarygodno±ci teizmu.

Drugim celem warsztatów b¦dzie analiza pewnego wymogu ro-

zumu dla potrzeby poznania celu »ycia i historii, czyli tego wymogu,

który wszyscy od zawsze nazywali Tajemnic¡, czyli Bogiem. Warsztaty
pomog¡ dostrzec, »e rozum ludzki faktycznie domaga si¦ tego wymogu, tego ob-
jawienia si¦ Tajemnicy, ale nie jest w stanie przyczyni¢ si¦ do Jej manifestacji.
Co wi¦cej, zobaczymy, »e zaprzeczanie jakoby tego typu mo»liwo±¢ ze strony
Tajemnicy byªa niemo»liwa, jak to si¦ dzieje na wielk¡ skal¦ w znacznej cz¦-
±ci kultury nowo»ytnej, jest ostatecznym zanegowaniem rozumu jako kategorii
mo»liwo±ci relacji z Niesko«czono±ci¡, z bytem, który jest Tajemnic¡. Zapytamy
co to znaczy, »e zanegowanie i deprecjacja wymiaru Tajemnicy jest w rezulta-
cie ostatecznym zamkni¦ciem si¦ przez czªowieka na poznanie prawdy o sobie
samym i o ±wiecie.

13 Jak dokªadnie pami¦tamy przeszªo±¢? O za-

pominaniu i znieksztaªceniach pami¦ci.

Prowadz¡ca:

Aleksandra Krogulska - studentka V roku psychologii i I roku �lozo�i (studia
magisterskie) w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiello«skim. Jej zaintereso-
wania naukowe koncentruj¡ si¦ wokóª psychologii pami¦ci. Ostatnie jej badania
empiryczne dotycz¡ relacji rozmów o przeszªo±ci i zawarto±ci wspomnie« auto-
biogra�cznych. Jest koordynatork¡ Sekcji Eksperymentalnej Koªa Naukowego
Studentów Psychologii oraz czªonkini¡ Applied Memory Research Laboratory
na Uniwersytecie Jagiello«skim. W Collegium Invisibile od 2012 roku.

Opis zaj¦¢: Nie jest niczym odkrywczym stwierdzi¢, »e ludzie skar»¡ si¦
na swoj¡ pami¦¢. Jednak przy nieco wnikliwszej analizie wielu skarg mo»na
doj±¢ do wniosku, »e zdolno±¢ naszego umysªu do przechowywania informacji
niedomaga na wiele ró»nych sposobów. Zapominanie o zaplanowanej wcze±niej
czynno±ci, poczucie, »e mamy jakie± sªowo na ko«cu j¦zyka, czy wreszcie spo-
strze»enie, i» nasza opowie±¢ o jakim± wydarzeniu bardzo ró»ni si¦ od relacji
innej osoby - to tylko nieliczne przykªady sytuacji, w których zawodzi nas pa-
mi¦¢.

Celem warsztatu jest omówienie podstawowych rodzajów bª¦dów pami¦cio-
wych. Wa»ne b¦dzie równie» pokazanie, »e nie wszystkie pomyªki maj¡ cha-
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rakter patologiczny i nieadaptacyjny. Uczestnicy b¦d¡ mieli okazj¦ przyjrze¢
si¦ bli»ej naturze takich zjawisk jak zapominanie i znieksztaªcenia wspomnie«.
Te ostanie polegaj¡ na zmianie tre±ci pami¦tanej informacji, czego pó¹niejszym
rezultatem s¡ bª¦dy w przypominaniu. Znieksztaªcenia pami¦ci mog¡ mie¢ cha-
rakter poznawczy, czyli s¡ zwi¡zane z posiadan¡ przez nas wcze±niej wiedz¡ i
procesami przetwarzania informacji pochodz¡cymi z otoczenia. Równie cz¦sto
znieksztaªcenia wyst¦puj¡ wraz z motywacj¡ do pami¦tania przeszªo±ci w taki
sposób, by staªa si¦ ona po»¡dana pod jakim± wzgl¦dem.

Przed rozpocz¦ciem zaj¦¢ osoby zainteresowane zostan¡ poproszone o za-
poznanie si¦ z kilkoma krótkimi tekstami dotycz¡cymi sposobów de�niowania
i klasy�kacji zjawisk pami¦ciowych. Pomo»e to w aktywnym uczestnictwie w
warsztatach, które przede wszystkim b¦d¡ miaªy form¦ konwersatorium. Uczest-
nicy b¦d¡ mieli okazj¦ zapozna¢ si¦ z ró»nymi przykªadami bª¦dów pami¦cio-
wych. W trakcie dyskusji b¦dziemy zastanawia¢ si¦, jakie mechanizmy le»¡
u ich podªo»a. Przedstawione zostan¡ metody i narz¦dzia sªu»¡ce do bada-
nia omawianych zjawisk. Rozwa»ania wzbogaci równie» analiza konkretnych
przykªadów zaczerpni¦tych z literatury lub �lmu. Dodatkowo, podczas zaj¦¢
uczestnicy b¦d¡ mieli okazj¦ wykona¢ dwa proste testy sªu»¡ce do badania zja-
wiska zapominania i znieksztaªce« pami¦ci.

Literatura (fragmenty):

• D. Draaisma, Dlaczego »ycie pªynie szybciej, gdy si¦ starzejemy. O pami¦ci

autobiogra�cznej, przeª. Ewa Jusewicz-Kalter, Warszawa 2006.

• M. Jagodzi«ska, Psychologia pami¦ci. Badania, teoria zastosowania, Gli-
wice 2008.

• A. Nied¹wie«ska, Poznawcze mechanizmy znieksztaªce« w pami¦ci zdarze«,
Kraków 2004.

• M. Maruszewski, Pami¦¢ autobiogra�czna, Gda«sk 2005.

• H. Roediger, Memory Illusions, �Journal of Memory and Language�, R.
76-100 (1996), nr 35.

• D. Schacter, Siedem grzechów pami¦ci, przeª. E. Haman i J. R¡czaszek,
Warszawa 2003.

14 Law & Economics

Prowadz¡cy:

Paweª Ochmann - student Wydziaªu Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiello«skiego, seminarzysta prof. dr hab. Andrzeja Szuma«skiego (Katedra
Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ), absolwent Szkoªy Prawa Ameryka«-
skiego The Catholic University of America Columbus School of Law w Wa-
szyngtonie i Uniwersytetu Jagiello«skiego; autor wielu artykuªów naukowych z
zakresu nauk prawnych, wspóªautor ksi¡»ki Prawo konstytucyjne wydanej przez
wydawnictwo C.H.Beck; zakwali�kowany na szkoªy letnie w Salzburgu (Euro-
pean Private Law) i Londynie (Introduction to International Financial Law and

Regulation), organizowanej przez London School of Economics.
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W Collegium Invisibile od 2013 roku, zajmuje si¦ prawem prywatnym - w
bie»¡cym roku akademickim jego plan studiów obejmuje prawo papierów war-
to±ciowych. Jego zainteresowania obejmuj¡ w szczególno±ci prawo zobowi¡za«,
prawo spadkowe, prawo handlowe oraz prawo konstytucyjne. W wolnym czasie
pasjonat sportu i muzyki.

Opis zaj¦¢:

Harmonogram:

1. Sk¡d pomysª na ekonomi¦ w prawie, czyli krótkie wprowadzenie do �lozo�i
prawa

• Zagadnienia: pozytywizm prawniczy, koncepcje prawnonaturalne, re-
alizm prawniczy, Critical Legal Studies, postpozytywistyczne i wspóª-
czesne �lozo�e prawa

• Cel zaj¦¢: zapoznanie uczestników z podstawowymi kierunkami w
�lozo�i prawa i kªopotami metodologicznymi nauk prawnych

2. Wprowadzenie do nauki ekonomii cz. 1

• Zagadnienia: rynek, poda», popyt, teorie wyboru konsumenta, teorie
przedsi¦biorstwa, cykl koniunkturalny. model IS-LM

• Cel zaj¦¢: przekazanie najwa»niejszych wiadomo±ci z nauki ekonomii

3. Wprowadzenie do nauki ekonomii cz. 2

• Zagadnienia: rynek, poda», popyt, teorie wyboru konsumenta, teorie
przedsi¦biorstwa, cykl koniunkturalny. model IS-LM

• Cel zaj¦¢: przekazanie najwa»niejszych wiadomo±ci z nauki ekonomii

4. Utylitaryzm Jeremy'ego Benthama i J.S. Milla, czyli jak powstaªa koncep-
cja homo economicusa i podªo»e dla nurtu Law and Economics

• Zagadnienia: utylitaryzm jako sposób na »ycie, Bentham, Hutcheson,
Mill, zasada u»yteczno±ci, util jako jednostka miary u»yteczno±ci,
homo economicus jako model oddaj¡cy natur¦ czªowieka (?)

• Cel zaj¦¢: przedstawienie aksjologii na której opiera si¦ ekonomiczna
analiza prawa; dyskusja nad tym na ile zaªo»enie o ekonomicznej
naturze czªowieka odpowiada rzeczywisto±ci

5. Ekonomiczna analiza prawa jako metodologia pracy prawnika

• Zagadnienia: szkoªa chicagowska, historia Law & Economics, EAP
jako �lozo�a prawa i metodologia nauk prawnych, teoria racjonalnego
wyboru, teoria gier, równowaga Nasha, twierdzenie Pareto, Richard
Posner

• Cel: poznanie i zrozumienie najwa»niejszych zaªo»e« Law and Eco-
nomics
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6. Zagadnienie: Czy ekonomiczna analiza prawa ma szans¦ zrewolucjonizo-
wa¢ prawo?

• Dyskusja nad przydatno±ci¡ EAP dla pracy prawnika, obecnym sta-
nem rozwoju tego nurtu, problemami aksjologiczno- etycznymi i za-
rzutami kierowanymi wobec Law and Economics

• Cel zaj¦¢: wymiana pogl¡dów na temat nurtu Law & Economics oraz
dyskurs nad jego przyszªo±ci¡

15 Komórki macierzyste, terapie celowane - re-

wolucja w medycynie?

Prowadz¡cy:

Paweª Sobczuk - jestem studentem 4 roku medycyny na Warszawskim Uni-
wersytecie Medycznym i Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Ljubljanie. Od
pocz¡tku studiów zajmuj¦ si¦ tematyk¡ raka nerki w ramach Interdyscyplinar-
nego Koªa Naukowego Medycy Molekularnej przy Klinice Onkologii Wojskowego
Instytutu Medycznego w Warszawie. Moje zainteresowania naukowe koncen-
truj¡ si¦ wokóª zagadnie« dotycz¡cych onkologii, terapii celowanych, komórek
macierzystych oraz elektrochemio terapii. Jestem byªym stypendyst¡ Krajo-
wego Funduszu na rzecz Dzieci a od roku 2012 studentem Collegium Invisibile.
Pozanaukowo interesuj¦ si¦ fotogra�¡, du»o podró»uj¦ i chodz¦ po górach.

Opis zaj¦¢: Wspóªczesna medycyna zd¡»a w kierunku odkrywania nowych
szlaków molekularnych zaanga»owanych w rozwój wielu chorób oraz tworze-
nia nowych terapii ukierunkowanych na dziaªania na te wªa±nie szlaki. Innym
obiecuj¡cym rozwi¡zaniem jest zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu
wielu chorób.

Zaj¦cia rozpoczniemy od postaw immunologii oraz molekularnych podstaw
nowotworzenia oraz wspólnie przeanalizujemy aktualny stan wiedzy na temat
komórek macierzystych ze szczególnym uwzgl¦dnieniem nowotworowych komó-
rek macierzystych. Ta podstawowa wiedza pozwoli nam na lepsze i peªniejsze
zrozumienia dziaªania leków stosowanych w leczeniu najcz¦stszych nowotwo-
rów. Skoncentrujemy si¦ na post¦pach w leczeniu biaªaczek, raka piersi oraz
raka nerki.

W ostatniej cz¦±ci zaj¦¢ zapoznamy si¦ z zastosowaniem komórek macie-
rzystych w leczeniu innych zaburze« ni» choroby nowotworowe. Na podstawie
aktualnego stanu wiedzy razem z uczestnikami zastanowimy si¦ nad nowymi
potencjalnymi zastosowaniami, ich wadami i zaletami.

Uczestnicy zainteresowani zaj¦ciami otrzymaj¡ materiaªy, które pozwol¡ im
przygotowa¢ si¦ do zaj¦¢ aby móc w nich aktywnie uczestniczy¢.

16 Od Rentgena do PCR - stare i nowe metody

w diagnostyce medycznej

Prowadz¡cy:

Paweª Sobczuk - jestem studentem 4 roku medycyny na Warszawskim Uni-
wersytecie Medycznym i Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Ljubljanie. Od
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pocz¡tku studiów zajmuj¦ si¦ tematyk¡ raka nerki w ramach Interdyscyplinar-
nego Koªa Naukowego Medycy Molekularnej przy Klinice Onkologii Wojskowego
Instytutu Medycznego w Warszawie. Moje zainteresowania naukowe koncen-
truj¡ si¦ wokóª zagadnie« dotycz¡cych onkologii, terapii celowanych, komórek
macierzystych oraz elektrochemio terapii. Jestem byªym stypendyst¡ Krajo-
wego Funduszu na rzecz Dzieci, a od roku 2012 studentem Collegium Invisibile.
Pozanaukowo interesuj¦ si¦ fotogra�¡, du»o podró»uj¦ i chodz¦ po górach.

Opis zaj¦¢: W ci¡gu ostatnich kilkudziesi¦ciu lat diagnostyka medyczna
prze»ywa ogromny rozwój. Kilkadziesi¡t lat temu, zdj¦cia RTG oraz podsta-
wowe badania krwi byªy jedynymi ogólnodost¦pnymi metodami pomagaj¡cymi
lekarzom w postawieniu diagnozy. Obecnie dysponujemy niezwykle szerokim
panelem nowych metod i ±rodków pozwalaj¡cych nie tylko zobrazowa¢ wszel-
kie struktury ludzkiego ciaªa, ale tak»e zagª¦bi¢ si¦ w molekularne zmiany na
poziomie pojedynczych mutacji DNA.

Zaj¦cia podzielone zostan¡ na 2 cz¦±ci. Na pocz¡tek zajmiemy si¦ radiologi¡
i metodami stosowanymi do obrazowania ludzkiego ciaªa. Poznamy podstawy
anatomii przy wykorzystaniu zdj¦¢ rentgenowskich, skanów tomogra�i kompu-
terowej, rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomogra�i komputerowej oraz
ultrasonogra�i. Zaprezentowane zostan¡ tak»e �zyczne podstawy oraz zastoso-
wania wymienionych bada«. W cz¦±ci praktycznej pierwszego bloku uczestnicy
b¦d¡ mieli okazj¦ przeanalizowania kilku przypadków medycznych, zapropono-
wania odpowiedniego toku diagnostyki obrazowej oraz analizy wyników.

Druga cz¦±¢ zaj¦¢ skoncentrowana b¦dzie na diagnostyce molekularnej - cy-
stometrii przepªywowej i immunofenotypowaniu wykorzystywanemu w diagno-
styce zaburze« hematologicznych oraz bada« cytogenetycznych (array Compa-
rative Genomic Hybridization, Fluorescent In Situ Hybridization) maj¡cych za-
stosowanie w diagnostyce wad wrodzonych i chorób genetycznych. Zaj¦cia b¦d¡
oparte na wspólnej analizie przypadków medycznych.

Uczestnicy zainteresowani zaj¦ciami otrzymaj¡ materiaªy, które pozwol¡ im
przygotowa¢ si¦ do zaj¦¢, aby móc w nich aktywnie uczestniczy¢.

17 Obrazy rzeczywisto±ci, rzeczywisto±¢ obrazów.

W kr¦gu reprezentacji i mimesis

Prowadz¡cy:

Karol Stefa«czyk - ur. 1991 r., student IV roku literaturoznawstwa i j¦zyko-
znawstwa na Wydziale Polonistyki UW. Interesuje si¦ XX-wiecznymi ruchami
awangardowymi, teori¡ literatury i �lozo�¡ j¦zyka.

Opis zaj¦¢:

Jad¡c samochodem i patrz¡c przez szyb¦ na krajobraz, mog¦ dowol-
nie skupia¢ wzrok na krajobrazie i na szybie: raz uchwyc¦ obecno±¢
szyby i odlegªo±¢ krajobrazu, drugim razem - przeciwnie - przezro-
czysto±¢ szyby i gª¦bi¦ pejza»u. [Roland Barthes, Mit dzisiaj (tªum.
A. Dziadek)]

Zagadnienie reprezentacji jest tak stare, jak stara jest historia europejskiej
my±li i kultury. Pocz¡wszy od Platona i Arystotelesa, a sko«czywszy na post-
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modernistach z II poªowy XX wieku - pytanie, czy i w jaki sposób rzeczywisto±¢
(idea, Absolut itp.) objawia si¦ poprzez ró»ne formy zapo±redniczenia, nur-
towaªo i nurtuje przedstawicieli wszystkich dziedzin humanistyki: �lozofów i
teologów, literaturoznawców i historyków sztuki, j¦zykoznawców i semiotyków.
Nic dziwnego, mówi¡c bowiem o reprezentacji, mówimy równocze±nie o pre-
zentacji, mimesis, na±ladowaniu. . . Wreszcie, w poj¦ciu tym krzy»uj¡ si¦ inne
problematyczne relacje: mi¦dzy znakiem a referentem, sªowem a rzecz¡, �kcj¡
a prawd¡.

Na warsztatach spróbujemy przyjrze¢ si¦ reprezentacji pod wieloma k¡tami -
tak, aby uchwyci¢ zªo»ono±¢ tego zagadnienia oraz u±wiadomi¢ sobie, »e zajmo-
wanie si¦ nim jest wªa±ciwie nieuchronne i nieustanne. Z tego wzgl¦du materiaªy,
nad którymi si¦ pochylimy, b¦d¡ odwoªywaªy si¦ do wielu dyscyplin humani-
styki: znajdzie si¦ miejsce zarówno dla tekstów �lozo�cznych i literackich, jak i
dla obrazów oraz �lmów.

Zaj¦cia chciaªbym rozpocz¡¢ od wyja±nienia poj¦¢, które cz¦sto bywaj¡ u»y-
wane synonimicznie: reprezentacji, mimetyczno±ci, na±ladowania; wst¦pne roz-
poznania spróbujemy nast¦pnie zastosowa¢ do malarstwa René Magritte'a. Na-
st¦pne kilka warsztatów proponuj¦ po±wi¦ci¢ �lozo�i reprezentacji na przestrzeni
wieków. Interesuje mnie tu szczególnie skonfrontowanie tradycji staro»ytnej, sa-
mej w sobie wewn¦trznie niespójnej (fragmenty pism Platona i Arystotelesa), z
my±l¡ nowoczesn¡ i ponowoczesn¡: Nietzschem, Derrid¡ i Baudrillardem. Po-
mysªy tego ostatniego uwa»a si¦ za �lozo�czne podªo»e dla �lmu �Matrix�. Przy-
gl¡daj¡c si¦ fragmentom �lmu, spróbujemy zwery�kowa¢ t¦ obiegow¡ opini¦.
Warsztaty zako«cz¡ zaj¦cia po±wi¦cone tekstom literackim: Prusowi, Kafce,
Buczkowskiemu.

Warsztaty pomy±lane s¡ jako próba wspólnej rekonstrukcji podstawowych
tez pªyn¡cych z tekstów, a nast¦pnie umieszczenie ich w szerszym kontek±cie i
konfrontacja ze zdobyt¡ ju» wiedz¡.

18 Literatura w stanie przekªadu

Prowadz¡ca:

Katarzyna Szyma«ska - doktorantka wydziaªu Modern Languages na Uni-
wersytecie w Oksfordzie, absolwentka literaturoznawstwa europejskiego na Uni-
wersytecie w Cambridge i MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Reprezen-
tantka studentów w zarz¡dzie British Comparative Literature Association. In-
teresuje si¦ poetyk¡ i teori¡ przekªadu literackiego, komparatystyk¡, teori¡ lite-
ratury. Autorka ksi¡»ki �Larkina portret zwielokrotniony�.

Opis zaj¦¢: Przy czytaniu i omawianiu literatury powszechnej po polsku,
rzadko kiedy przywi¡zuje si¦ wag¦ do faktu, i» tak naprawd¦ obcujemy nie
z oryginaªem, lecz z przekªadem literackim. Czytaj¡c Makbeta, spotykamy
si¦ przecie» z jednym z czternastu Makbetów istniej¡cych na polskiej scenie
przekªadowej - z jego literack¡ reprezentacj¡ prze�ltrowan¡ przez konkretn¡ wi-
zj¦ translatorsk¡, przez konkretn¡ poetyck¡ dykcj¦ tªumacza. Zaj¦cia te b¦d¡
po±wi¦cone problematyce czytania literatury w przekªadzie i konwekencji pªy-
n¡cych z wielo±ci istniej¡cych tªumacze« tego samego dzieªa czy autora. Ilu
Szekspirów, ilu Larkinów, ilu Conradów, ilu Brechtów istnieje po polsku? Jak
indywidualny gªos tªumacza - Stanisªawa Bara«czaka, Jacka Dehnela, Piotra
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Sommera, Andrzeja Kopackiego - wpªywa na sylwetk¦ oryginalnego autora, któ-
rego czytamy w przekªadzie? Dzi¦ki próbom odpowiedzi na te i inne pytania
uczestnicy zaj¦¢ zapoznaj¡ si¦ z gªównymi teoriami i zagadnieniami przekªadu
literackiego, nab¦d¡ umiej¦tno±ci w zakresie poetyki porównawczej i deskryp-
tywnej analizy ró»nych wariantów translatorskich oraz zostan¡ uwra»liwieniu
na problem wielokrotno±ci istnienia przekªadu.

Ramowy plan zaj¦¢

1. Jak istniej¡ przekªady? Od poetyki przekªadu do Translation Studies

2. Proza w przekªadzie: J¡dro ciemno±ci i inne powie±ci (analiza fragmentów)

3. Od Shakespeare'a do Szekspira: co powiedziaª Makbet (analiza fragmentu
monologu)

4. Ten caªy Brecht - poezja Bertolta Brechta a tªumacze z �Literatury na
±wiecie�

5. Co ma krytyka przekªadu do przekªadu (na przykªadzie Jerzego Jarniewi-
cza i Jacka Dehnela)

6. Krótka rzecz o �metaprzekªadzie� literackim: �Fioletowa krowa� i inne
wiersze

Uwaga: Do uczestnictwa w zaj¦ciach NIE jest niezb¦dna zaawansowana zna-
jomo±¢ »adnego j¦zyka obcego.

19 Spór o porównanie

Prowadz¡ce:

Katarzyna Szyma«ska - doktorantka wydziaªu Modern Languages na Uni-
wersytecie w Oksfordzie, absolwentka literaturoznawstwa europejskiego na Uni-
wersytecie w Cambridge i MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Reprezen-
tantka studentów w zarz¡dzie British Comparative Literature Association. In-
teresuje si¦ poetyk¡ i teori¡ przekªadu literackiego, komparatystyk¡, teori¡ lite-
ratury. Autorka ksi¡»ki �Larkina portret zwielokrotniony�.

Karolina W¡troba - jestem na trzecim roku studiów licencjackich na Oksfor-
dzie, na kierunku Modern Languages. Zajmuj¦ si¦ gªównie literatur¡ niemiec-
koj¦zyczn¡ XIX i XX wieku, ale tak»e literatur¡ innych epok i j¦zyków, �lmem,
teori¡ literatury i j¦zykoznawstwem. Obecnie sp¦dzam mój rok zagraniczny
w Berlinie, gdzie studiuj¦ szwedzki, hiszpa«ski i niemiecki na Uniwersytecie
Humboldta, a tak»e elementy europeistyki w ramach programu stypendialnego
Studienkolleg zu Berlin.

Opis zaj¦¢: Na tych zaj¦ciach zapu±cimy si¦ w najbardziej kontrowersyjne
rejony komparatystyki. Rozªo»ymy na czynniki pierwsze dwie za»arte kªótnie,
które stanowi¡ zarazem dwa decyduj¡ce momenty w teoretycznym rozwoju tej
dyscypliny. Podejmiemy równie» cztery mniej lub bardziej karkoªomne próby
porównania ró»nych tekstów kultury. Na naszych zaj¦ciach Franz Kafka spotka
si¦ z Alicj¡ w Krainie Czarów, Stanisªawa Bara«czaka i Jacka Dehnela zestawimy
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jako poetów i tªumaczy, przyjrzymy si¦ zwi¡zkom literatury i muzyki, a tak»e za-
stanowimy si¦, jak hollywoodzki thriller psychologiczny ma si¦ do korea«skiego
horroru. Dzi¦ki tym wariacjom komparatystycznym uczestnicy zaj¦¢ zapoznaj¡
si¦ z gªównymi postulatami teoretycznymi dziedziny, zrozumiej¡ ró»ne metodo-
logie i problemy �porównywalno±ci� oraz nab¦d¡ umiej¦tno±ci krytycznej analizy
komparatystycznej.

Ramowy plan zaj¦¢:

1. Pierwsza Wielka Kªótnia: na pohybel szkole francuskiej

2. Komparatystyka a gatunek: Franz Kafka i Alicja w Krainie Czarów

3. Literatura a muzyka: Stanisªaw Bara«czak i Jacek Dehnel

4. Druga Wielka Kªótnia: Comparative Literature kontra World Literature

5. Oryginaª a przekªady: Philip Larkin w tªumaczeniu Stanisªawa Bara«-
czaka i Jacka Dehnela

6. Film a kody kulturowe: Oldboy i Stoker Chan-wook Parka

20 Demoniczne kino niemieckie lat dwudziestych

Prowadz¡ca:

Karolina W¡troba - jestem na trzecim roku studiów licencjackich na Oksfor-
dzie, na kierunku Modern Languages. Zajmuj¦ si¦ gªównie literatur¡ niemiec-
koj¦zyczn¡ XIX i XX wieku, ale tak»e literatur¡ innych epok i j¦zyków, �lmem,
teori¡ literatury i j¦zykoznawstwem. Obecnie sp¦dzam mój rok zagraniczny
w Berlinie, gdzie studiuj¦ szwedzki, hiszpa«ski i niemiecki na Uniwersytecie
Humboldta, a tak»e elementy europeistyki w ramach programu stypendialnego
Studienkolleg zu Berlin.

Opis zaj¦¢: W ramach tego kursu zajmiemy si¦ gªównie dwoma �lmami
nakr¦conymi w Republice Weimarskiej niedªugo po pierwszej wojnie ±wiato-
wej. B¦d¡ to Gabinet doktora Caligari Roberta Wiene (1920) i Nosferatu Frie-
dricha Wilhelma Murnaua (1922). Potraktujemy je jako �dziurk¦ od klucza�,
przez któr¡ mo»na podejrze¢ mi¦dzywojenne niepokoje spoªeczne w Niemczech,
a tak»e jako okazj¦ do rozprawienia si¦ z krytyk¡ kultury w stylu Siegfrieda
Kracauera i estetycznymi teoriami na temat kina ekspresjonistycznego. Naszym
gªównym celem b¦dzie przybli»enie si¦ do odpowiedzi na pytanie: w jakich kate-
goriach mo»na najbardziej interesuj¡co i produktywnie analizowa¢ te �lmy? W
naszych dyskusjach b¦dziemy wi¦c wci¡» powraca¢ do nast¦puj¡cych zagadnie«:

• Na czym polega estetyka �lmowa demonicznego nurtu w kinie niemieckim
lat dwudziestych?

• Co kryje si¦ pod charakterystyczn¡ dla tych �lmów fascynacj¡ mrocznymi
motywami nadprzyrodzonych mocy, szale«stwa czy marzenia sennego?

• Czego mo»emy si¦ dowiedzie¢ z tych �lmów na temat kondycji spoªecze«-
stwa niemieckiego po pierwszej wojnie ±wiatowej?
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W ramach ostatnich zaj¦¢ rozszerzymy nasze spektrum i skupimy si¦ na re-
interpretacjach niemieckiego kina demonicznego, takich jak Nosferatu Wernera
Herzoga (1979), �lmy Tima Burtona lub Guya Maddina.

21 Wolno±¢, wªadza, reprezentacja w my±li libe-

ralnej

Prowadz¡cy:

Bartosz Woªodkiewicz - student prawa i �lozo�i w Kolegium MISH UW. W
ramach studiów zajmuje si¦ prawem post¦powania cywilnego i prawem mi¦dzy-
narodowym. W Collegium Invisibile zajmuje si¦ histori¡ idei i �lozo�¡ polityki.
W CI od 2011.

Opis zaj¦¢: Ustrój i kultura polityczna wspóªczesnej Europy i Stanów Zjed-
noczonych formowaªy si¦ pod wpªywem ró»norodnych wizji polityki i pa«stwa.
Jedn¡ z nich byªa my±l liberalna, która w opinii zarówno jej krytyków jak i
zwolenników uksztaªtowaªa dzisiejsz¡ rzeczywisto±¢ polityczn¡.

Z tego i kilku innych powodów warto zastanowi¢ nad procesem ksztaªtowania
si¦ liberalizmu i stosunkiem my±li liberalnej wobec problemu wolno±ci, wªadzy i
reprezentacji. Przedmiotem zaj¦¢ b¦dzie wspólna lektura prac autorów kluczo-
wych dla zrozumienia tego procesu, zajmuj¡cych stanowisko wobec powy»szych
problemów. Celem zaj¦¢ nie jest dokonanie przegl¡du stanowisk zajmowanych
wobec tych zagadnie«, ale wprowadzenie do problemów stawianych przez �lozo-
�¦ polityki przyjmuj¡c za punkt wyj±cia prace takich autorów jak: T. Hobbes,
J. Locke, J.S. Mill i A. de Tocqueville.

Proponuj¦ form¦ pracy w tradycyjnym systemie seminaryjnym, czyli: b¦-
dziemy czyta¢ teksty i je wspólnie komentowa¢ tak, aby zrekonstruowa¢ pod-
stawowe zaªo»enia umo»liwiaj¡ce poszczególnym autorom formuªowanie kluczo-
wych tez, dostrzec rol¦ historycznego momentu, w którym powstaªy oraz umie-
±ci¢ je w szerokich ramach historii my±li politycznej.
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