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PROGRAM   KONFERENCJI  
 
27 maja (czwartek), godz. 14, 30: 
- Jacek Popiel, Dziekan WP UJ, Otwarcie konferencji 
- Ryszard Nycz, Polski dyskurs postzależnościowy: krótkie wprowadzenie do tematu 
 
Dyskurs postzależnościowy i kultura wstydu – prowadzenie: Małgorzata Czermińska 
- Przemysław Czapliński (UAM), Tożsamość zbiorowa jako śmiertelna choroba przenoszona 
różnymi drogami. Albo: dlaczego nie zawsze należy się przejmować trwałością dyskursów 
postzależnościowych 
- Marek Zaleski (IBL PAN), Czy dyskurs postzależnościowy może wybić się na niezależność? 
- Anna Zeidler-Janiszewska (SWPS), Trzy wymiary wstydu 
- Hanna Gosk (UW), (Nie)obecność opowieści o wstydzie w narracji losu polskiego. 
Rekonesans 
Dyskusja 
[Przerwa kawowa] 
- Leszek Koczanowicz (DSWE TWP), Post-post-komunizm a kulturowe wojny 
- Wojciech Małecki (UWr), O opresyjności badań nad opresjonowanymi 
- Brygida Helbig-Mischewski (Humboldt Univ., Berlin), Postzależnościowe wzorce 
tożsamościowe w Niemczech Wschodnich 
Dyskusja 
 
- 19, 00:  Wieczorny coctail powitalny dla uczestników konferencji. Kawiarnia „U Pęcherza”, 
Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15 
 
28 maja (piątek), godz. 9,00: 
Pamięć, trauma, tożsamość – prowadzenie: Hanna Gosk 
- Ewa Graczyk (UG), Po wojnie, za Łabą, z Trójmiasta 
- Aleksandra Szczepan (UJ), Polski dyskurs posttraumatyczny. Drugie pokolenie wobec 
Holokaustu w prozie ostatnich lat 
- Anna Mach (UW), Kategoria „kultury posttraumatycznej” w polskiej humanistyce: użycia i 
nadużycia 
Dyskusja 
[Przerwa kawowa] 



- Bartosz Dąbrowski (UG), Postpamięć, lokalność i trauma. Formy postzależności w 
literaturze najnowszej 
- Justyna Tabaszewska (UJ), Miejsce zależności. Podmiot pozbawiony miejsca – postawy i 
strategie tożsamościowe 
- Monika Żółkoś (UG), Tworzenie pamięci. Intymistyka Ewy Kuryluk 
Dyskusja 
 
28 maja (piątek), godz. 15,00: 
Dominacja, gender, uzależnienie – prowadzenie: Ewa Kraskowska 
- Małgorzata Czermińska (UG), O dwuznaczności bycia ofiarą   
- Bożena Karwowska (British Columbia Univ.), „Kult ofiary” w oczach polskich pisarek-
emigrantek a „kult ocaleńca” w refleksji krytycznej na temat dyskursów wyzwoleńczych 
- Inga Iwasiów (USz), Feminizm jako wyłom w murze kultury głównego nurtu. Plan budowy. 
Dyskusja 
[Przerwa kawowa] 
- Arleta Galant (USz), Polskie konteksty „teorii umiejscowienia”. Przykład autobiografii 
- Marcin Filipowicz (UW/Hradec Kralove Univ.), Wzorce męskości podporządkowanych grup 
etnicznych na obszarze Europy Środkowej w II poł. XIX w. Przykład czeskiego wszczepiania 
subwersji wobec praktyk dyscyplinujących jako możliwa inspiracja dla badania kultury 
polskiej 
- Piotr Krupiński (USz), „W objęciach kapo”. Obóz koncentracyjny w twórczości Mariana 
Pankowskiego jako labirynt pożądania 
Dyskusja 
 
29 maja (sobota), godz. 9,00: 
Postkolonialna Europa (w tym Polska) – prowadzenie: Inga Iwasiów 
- Janusz Korek (Stockholm Univ.), Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie 
postkolonialnej 
- Bogusław Bakuła (UAM), Studia postkolonialne w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Kwerenda wybranych problemów 
- Grażyna Borkowska (IBL PAN), Badania postkolonialne na gruncie polskim – pytania 
sceptyka 
Dyskusja 
[Przerwa kawowa]  
- Dorota Kołodziejczyk (UWr), Postkolonialny transfer w badaniach nad dyskursami 
postzależnościowymi – kreowanie przestrzeni porównawczej 
- Eugenia Prokop-Janiec (UJ), Żydzi i Europa. Dyskursy i kontrdyskursy 
- Paweł Wolski (USz), Razem osobno. Polska literatura powojenna skolonializowana przez 
kanon emancypacyjny (na przykładzie „Literatury Europy. Historii literatur europejskich”) 
Dyskusja 
 
29 maja (sobota) godz. 15, 00: 
Historia i władza – prowadzenie: Dorota Kołodziejczyk 
- Ewa Kraskowska (UAM), Po zaborach i po PRL-u: postzależnościowe niewspółmierności 
- Łukasz Pawłowski (UW), O ustanowieniu władzy nad rzeczywistością po zaborach w 
„Generale Barczu” Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Dwie interpretacje 
- Aleksander Fiut (UJ), Oblicza tyranii. Wokół tryptyku Jacka Bocheńskiego „Boski Juliusz”, 
„Nazo poeta”, „Tyberiusz Cezar” 
Dyskusja 
[Przerwa kawowa] 



- Andrzej Zieniewicz (UW), Przyległość zdań do materii historycznej. Doświadczenie 
zintegrowania i niezintegrowania w prozie ostatniej dekady PRL-u 
- Maria Kobielska (UJ), „Stan wojenny trzeba zrobić” (Jacek Dukaj) – literackie strategie i 
ich rezultaty 
- Paulina Małochleb (UJ), Imperium odchodzi – Rosja w literaturze polskiej po 1989 roku 
Dyskusja 
 
- Zakończenie konferencji 
 

* * * 
 
Zespół organizacyjny konferencji:  
 
Anna Jarmuszkiewicz ( jarmusz@wp.pl ), 
Maria Kobielska ( maria.kobielska@gmail.com ), 
Ryszard Nycz ( ryszard.nycz@uj.edu.pl ),  
Justyna Tabaszewska ( j.tabaszewska85@poczta.fm ). 
 
Konferencyjny adres kontaktowy: kulturapoprzejsciach@gmail.com 
 
 

 


