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Zakres tematyczny:
Pragniemy, aby panel poświęcony historii i teorii religii stał się okazją do dialogu i dyskusji
nad miejscem historii religii w badaniach religioznawczych oraz wkładu religioznawstwa, a
zwłaszcza teorii religii w rozumienie zjawisk historycznych. Badania nad dziejami religii są z
definicji interdyscyplinarne. Prowadzą je zarówno badacze definiujący się jako
religioznawcy, jak i przez historycy, filologowie, etnologowie, antropologowie,
archeologowie oraz przedstawiciele innych dyscyplin zainteresowani zmianą. Miejsce historii
religii w religioznawstwie nie jednoznaczne z wielu powodów. Z jednej strony ze względu na
trudność w określeniu miejsca religioznawstwa wśród dyscyplin naukowych. Jeśli bowiem
przyjmiemy, że chodzi badania zjawisk religijnych podejmowane z perspektywy różnych
dyscyplin humanistycznych, nauk społecznych oraz biologii, tym, co łączy te podejścia, jest
ich przedmiot – religia, a zatem pojęcie poddawane krytycznemu namysłowi podkreślającemu
jego europejskie i nowożytne pochodzenie. W tym kontekście historia religii byłaby jedną z
wielu subdyscyplin religioznawstwa rozumianego jako nauki o religii. Z drugiej strony
fenomenologia religii, podejścia kryptoteologiczne oraz pewne rodzaje badań
porównawczych traktują historię religii jako naukę pożyteczną, lecz nie wystarczającą, gdyż
w ich ujęciu religia „to coś więcej” lub „coś całkiem innego”.
Zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień poświęconych następującym zagadnieniom,
ale niekoniecznie ograniczających się do nich:





historyczna i krytyczna analiza podstawowych kategorii religioznawstwa (sacrum i
profanum, religia, mit, rytuał, inicjacja, itd.)
wpływ zmian metodologicznych w naukach historycznych na praktykę badawczą
historyków religii
wielkie syntezy, przełomowe monografie, odkrywcze artykuły: funkcja refleksji
historiograficznej w religioznawstwie
periodyzacja w historii a periodyzacja w historii religii, czas historyczny i czas
religijny







wpływ teorii religii na pytania badawcze historyków
nowe kierunki w badaniach nad dziejami religii
rola metody porównawczej w religioznawstwie historycznym i historii religii
bazy danych i korpusy tekstów: wpływ humanistyki cyfrowej na badania historyczne
nad religiami
nowe metody i problemy źródłoznawcze w warsztacie historyka religii

Miejsce/Venue: 15 września 2017, Wydział Teologiczny, Sala Rady Wydziału, godz. 1314.30
Program sekcji/Workshops Programme:
Dr Sławomir Jędraszek - Egipscy wojownicy i religia domowa, a sztuka koroplastów –
wybrane przykłady/Egyptian Warriors and domestic religious practices, and Coroplastic Art –
Selected Examples.
Dr hab. Jacek Uglik - Religia w twórczości Aleksandra Hercena
Dr Tomasz Szymański - Między tradycją a postępem: idea religii uniwersalnej we
francuskiej myśli religijnej pierwszej połowy XIX wieku
Dr Michał Białkowski - Główne nurty odnowy w Kościele katolickim przed Soborem
Watykańskim II
Dr Stefan Pastuszewski - Dylematy źródłoznawcze współczesnego historyka religii
Prof. dr hab. Marek Dziekan - Propaganda wahhabicka w Maroku za panowania sułtana
Sulajmana (1792-1822) w świetle źródeł z epoki

