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Festiwal Nauki 2022 w IEiAK
Zapraszamy do odwiedzenia IEiAK w czasie tegorocznego Festiwalu Nauki! Proponujemy spotkania na temat
nieoczywistych form solidarno?ci, zagadek religii Jezydów oraz kobiecej perspektywie na zwi?zki
niemonogamiczne.

Przydatne informacjeMiejsce: IEiAK, ul. ?urawia 4, Warszawa
Data rozpocz?cia: 20-09-2022
Data zako?czenia: 21-09-2022
Godzina: 17:00

20 wrze?nia 2022 (wtorek), g. 17:00, s. 108
Dr hab. Tomasz Rakowski [1]: Nieoczywiste formy solidarno?ci: czyn spo?eczny i entuzjazm pracy w
perspektywie antropologicznej
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Przyjrzymy si? ?ywio?owym, pozapa?stwowym
procesom samoorganizacji, czynu spo?ecznego i lokalnego wspó?dzia?ania w socjalistycznych i
postsocjalistycznych przestrzeniach Europy i Azji.
Opis: W moim wyk?adzie skupi? si? na ?ywio?owych procesach samoorganizacji, pracy i ró?nych formach czynu
spo?ecznego, które pojawia?y si? pocz?tkowo w socjalistycznych przestrzeniach Europy ?rodkowo-wschodniej, a
tak?e w socjalistycznej Mongolii. W obydwu przypadkach wskazuj? na istnienie kulturowej ci?g?o?ci tych lokalnych
wspó?dzia?aniach. B?d? wskazywa? na wspólne budowanie budynków publicznych na wsi, na lokalne budowy
szkó? ‘tysi?clatek’ w ca?ej Polsce, budowy ko?cio?ów w Polsce lat 80. i po??cz? je w tym wyk?adzie z podobn?
?ywio?ow? ide? budowy dróg, szkó?, organizacj? zawodów i lokalnych ?wiat w Mongolii, w spo?eczno?ciach
niegdy? pasterskich. Na po?udniowych stokach A?taju, jak poka??, Mongo?owie dzia?aj? wed?ug w?asnych
pasterskich idiomów wspó?pracy i buduj? idee rozwojowe zanurzone w mongolskiej, wspó?czesnej duchowo?ci.
Podobnie we wspó?czesnej centralnej Polsce mo?na znale?? historie wspó?dzia?ania, zwi?zane z wspólnym
budowaniem, konstruowaniem i wyposa?aniem ?wietlic, remiz i innych budynków, umocowanych w
skomplikowanych mechanizmach umacniania wspólnoty.

21 wrze?nia 2022 (?roda), g. 17:00, s. 104
Dr Artur Rodziewicz: Szarfadin – tajemna religia Jezydów
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Wyk?ad dotyczy religii Jezydów zwanej Szarfadin.
Wykorzystam w nim wiedz? z bada? terenowych w ojczy?nie Jezydów w pó?nocnym Iraku oraz w jezydzkich
diasporach Gruzji, Armenii, Turcji i Niemiec.
Opis: Opowiem o Jezydach, jednej z najmniej znanych wspólnot religijno-etnicznych pó?nocnej Mezopotamii, która
niemal od samych jej pocz?tków jest obiektem prze?ladowa? i pogromów, z których ostatni mia? miejsce w 2014
roku w okolicach góry Sind?ar w pó?nocnym Iraku. Przyczyn? tych wydarze? by?y g?ównie naros?e przez wieki
fantazje na temat religii Jezydów, zwanej Szarfadin. Podczas moich bada? terenowych w Iraku, Gruzji, Armenii,
Turcji i Niemczech, mia?em sposobno?? ?y? w?ród Jezydów, zaprzyja?ni? si? z nimi, obserwowa? ich ?ycie,
rytua?y i ?wi?te miejsca, w których si? odbywaj?. Podczas wyk?adu podziel? si? fragmentami tak zdobytej wiedzy.
Postaram si? pokaza? bogactwo i oryginalno?? tej hermetycznej religii, która prze?ywa w tej chwili jeden z
najtrudniejszych okresów, nie tylko z powodu prze?ladowa?, lecz tak?e nasilaj?cej si? emigracji Jezydów
skutkuj?cej coraz silniejszym ze?wiecczeniem i odej?ciem od utrwalanych przez stulecia zasad religijnych.

22 wrze?nia 2022 (czwartek), g. 17:00, s. 104
Mgr Antonina Stasi?ska: Etnografia zwi?zków niemonogamicznych: Do?wiadczenie, strategie, praktyki.
Perspektywa kobiet
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Antropologia bada niemonogami? od dawna, jednak
robi?a to zwykle w odleg?ych nam kulturach. Jak temat niemonogamii wygl?da dzi? z perspektywy kobiet w Polsce
i co mo?e o nim powiedzie? antropolo?ka?
Opis: Tematem spotkania b?d? relacje intymne wychodz?ce poza spo?eczn? i kulturow? norm? monogamii oraz
zwi?zane z nimi emocje. Pos?uguj?c si? metodami etnograficznymi oraz analiz? dyskursu wokó? emocji i
seksualno?ci, przygl?dam si? relacjom, w których pojawia si? niemonogamia otwarta, konsensualna, i
nieplanowana, z perspektywy kobiet. Od 2019 roku rozmawiam z kobietami z ró?nych miast w Polsce, które ?yj? w
ten sposób.
Spogl?dam z perspektywy antropologicznej i historycznej na kobiece strategie i praktyki ?ycia w zwi?zkach
niemonogamicznych. Interesuje mnie to, w jaki sposób osoby funkcjonuj? w relacji niemonogamicznej i jak radz?
sobie z trudno?ciami i wyzwaniami jakie mo?e nie?? za sob? taki typ relacji? Jak osoby, które ?yj? w
wielorelacyjno?ci motywuj? swój wybór? Jak dyskurs medialny i ko?cielny oraz historyczny kontekst seksuologii w
Polsce wp?ywa na przemiany obyczajowo?ci dzi?? Jak relacja niemonogamiczna jest odbierana spo?ecznie? Jak
prze?ywane i definiowane s? emocje takie jak mi?o??, zazdro??, zdrada? Antropologia interesowa?a si?
zjawiskami takimi jak niemonogamia i poligamia od dawna, bada?a je jednak g?ównie w zamkni?tych wspólnotach i
odleg?ych kulturach. Temat niemonogamii w zachodnim kontek?cie kulturowym jest w naukach spo?ecznych nowy
i w niewielkim stopniu przebadany. Szczególnie ciekawy jest kontekst polski, w tym do?wiadczenie socjalizmu oraz
wp?yw ko?cio?a katolickiego na przemiany obyczajowo?ci.
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