
Humaniora. Czasopismo Internetowe 
Nr 1 (37)/2022

Noty o autorach

Berdowicz ewelina – ur. 1988 r., absolwentka lingwistyki stosowanej, a obecnie 
doktorantka na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM; prowadzi bada-
nia terenowe wśród polskich i włoskich społeczności neopentekostalnych oraz 
katolickich wspólnot charyzmatycznych; zainteresowania naukowe: neurobiologia 
doświadczenia religijnego, język religijny oraz duchowe przywództwo wewnątrz 
wspomnianych grup.

drozdowicz zBigniew – profesor tytularny, Pracownia Religioznawstwa i Badań 
Porównawczych UAM; autor ponad 30 monografii oraz ponad 300 artykułów 
naukowych i popularnonaukowych; w ostatnim czasie ukazały się: Od pseudo-
naukowości do naukowości (Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych 
UAM), Academic Culture. Traditions and the Present Days (Peter Lang, 2021), 
Faces of the Enlightenment. Philosophical sketches (Peter Lang, 2020), La répu-
blique des savants (Peter Lang, 2020), Getting to grips with the sacred and the 
profane (Wydawnictwo Naukowe WNS UAM 2019), Republika uczonych. Bez 
namaszczenia (Wydawnictwo Naukowe WNS UAM 2018), Higher Education 
Institutions in the Process of Transformation and Modernization. Global and Lo-
cal Issues (LIT Verlag 2018), Comprendre les Lumières (Wydawnictwo Fundacji 
Humaniora 2016), Cartesian Rationalism. Understanding Descartes (Peter Lang, 
2015), Kartezjański racjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014); 
główny obszar jego zainteresowań badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz 
filozofia religii; odbywał staże naukowe we Francji i w Niemczech.

lisiecki Marcin – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu; pracuje na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK; 
jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokoło japońskiego i polskiego 
dyskursu nacjonalistycznego, japońskiego filmu, badań nad Kojiki i mitami japoń-
skimi, mitoznawstwem oraz kulturą popularną. Jest autorem i współredaktorem 
wielu książek oraz artykułów naukowych, np.: Kokuktai-no hongi w japońskim 
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dyskursie nacjonalistycznym (2010), Studio Ghibli: miejsce filmu animowanego 
w japońskiej kulturze (2012, jako wspóredaktor), Myth and mythologization in 
ideology and politcs : the mythologization of Japanese identity in the Meiji period 
(2015), Power and speech mythology of the social and the sacred (2016, jako 
wspóredaktor), Komunikacja międzykulturowa w polityce: relacje między Stanami 
Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932–1952 (2019), Pōrando ni okreu shūkyō 
to seiji: Pōrando seifu no kyōsan shugi seisaku ni okeru kirisutokyō de kan’nen to 
shōchō (2019), Mapy Japonii i reprodukowanie japońskiej tożsamości narodowej 
w kulturze popularnej (2021).

Obirek StaniSław – ur. 1956 r., prof. zw. dr hab., wykłada na Uniwersytecie 
Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich; studiował filologię polską na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uni-
wersytecie Gregoriańskim, w 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 2002 r. wydał antologię tekstów Co nas łączy? 
Dialog z niewierzącymi, w 2006 Religia – schronienie czy więzienie?, w 2008 
Obrzeża katolicyzmu, w 2009 Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time 
of Globalization: A Polish Perspective, w 2010 Uskrzydlony umysł. Antropologia 
słowa Waltera Onga, w 2011 Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego kato-
licyzmu, razem z Zygmuntem Baumanem w 2013 O Bogu i człowieku. Rozmowy, 
Polak katolik? w 2015, razem z Arturem Nowakiem w 2020 Wąska ścieżka. Dla-
czego odszedłem z Kościoła, razem z Zygmuntem Baumanem (pośmiertnie) w 2020 
O świecie i sobie samych, razem z Arno Tausch, Global Catholicism, Tolerance and 
the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems of Roman Catholics, 
2020 i Polak katolik po przejściach (II rozszerzone wydanie Polaka katolika?) 
w 2021, w tym samym roku razem z Arturem Nowakiem Gomora. Pieniądze, 
władza i strach w polskim Kościele; bada miejsce religii we współczesnej kulturze, 
interesuje się dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holokaustu i możli-
wościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. 

sieradzan Jacek – dr hab., filozof religii, buddolog, tłumacz, filmowiec; autor 
trylogii o szaleństwie religijnym: Szaleństwo w religiach świata (2005), Od kultu 
do zbrodni. Ekscentryzm i szaleństwo w religiach w XX wieku (2006) i przygoto-
wywanego do druku słownika Boskie szaleństwo; ponadto opublikował trzy inne 
książki: Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii (2006), Sokrates 
magos (2011), Sokrates nieznany (2011), redaktor antologii Buddyzm (1987) oraz 
Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki (1993), 
a także kilkunastu zbiorów esejów.


