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IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Z CYKLU „CZŁOWIEK – WIARA – KULTURA”

O WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ…
CHRZEŚCIJAŃSKA EUROPA – MIĘDZY WIARĄ I REWOLUCJĄ
(CZĘSTOCHOWA, 18-20 WRZEŚNIA 2017)

Już po raz czwarty zapraszamy Państwa do Częstochowy i udziału w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”, która w roku 2017 będzie nosić
tytuł: O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją.
Wzorem lat ubiegłych, pragniemy nawiązać do nauczania Jana Pawła II oraz historycznych
rocznic, które chcemy uczynić punktem odniesienia dla naszego naukowego spotkania.
W homilii wygłoszonej 1 października 1995 roku podczas beatyfikacji 110 ofiar rewolucji
francuskiej papież Jan Paweł II przypomniał tych, którzy w obliczu wielkiego przewrotu podążali
za sprawiedliwością, „pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością” (1 Tm 6, 11).
O samej sprawiedliwości papież pisał często, przestrzegając przed nadużywaniem i
wypaczeniem jej idei. W encyklice Dives in misericordia czytamy: „Wiadomo przecież, że w imię
motywów rzekomej sprawiedliwości (np. dziejowej czy klasowej) niejednokrotnie niszczy się
drugich, zabija, pozbawia wolności, wyzuwa z elementarnych ludzkich praw. Doświadczenie
przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, że — co
więcej — może doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do
kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość. To
przecież doświadczenie dziejowe pozwoliło, między innymi, na sformułowanie twierdzenia:
summum ius — summa iniuria. Twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwości, nie pomniejsza
znaczenia porządku na niej budowanego, wskazuje tylko w innym aspekcie na tę samą potrzebę
sięgania do głębszych jeszcze sił ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości”.
W roku 2017 mija sto lat od dwóch rewolucji rosyjskich i 80 lat od najbardziej krwawego
roku czasów „Wielkiego Terroru” w Rosji, pozostającego w pamięci ludzi jednym ze

złowieszczych symboli systemu masowych zabójstw organizowanych i przeprowadzanych przez
władze państwowe. Rocznice te skłaniają do refleksji nad tym, w jaki sposób wielkie przewroty
dziejowe, którym towarzyszyła masowa mobilizacja określonych grup ludności, głoszących hasła
wolności, sprawiedliwości i poprawy rzeczywistości społeczno-politycznej, rzutowały na losy oraz
wybory życiowe jednostki stojącej w obliczu nowych ideałów i wartości w różnych krajach
europejskich.
Dziś naukowcy mówią o rewolucjach wielkich, intelektualnych, politycznych,
społecznych, ekonomicznych, proletariackich, komunistycznych, technologicznych, kulturowych,
filozoficznych, cyfrowych, bezkrwawych, elit, klas wyższych, ale także o rewolucjach
obyczajowych, seksualnych, aksamitnych czy pomarańczowych. Rewolucja ma zatem dla różnych
osób różne twarze.
We współczesnej Europie, gdzie liberalno-ateistyczne trendy kulturowe i silne
oddziaływania islamu coraz bardziej spychają chrześcijaństwo na margines, niezwykle aktualna
wydaje się refleksja o wartościach chrześcijańskich, które były lub mogą stać się ofiarą
rewolucyjnych przemian oraz o działaniach, które wartości te próbowały unicestwić w imię źle
rozumianej wolności i sprawiedliwości. Bardzo istotne jest spojrzenie w tym kontekście na
poglądy, dzieła i postawy pisarzy, artystów, filozofów oraz duchownych, których spuścizna
obrazuje konfrontację chrześcijańskiego systemu wartości z duchem rewolucji.
Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich edycjach naszej konferencji, uda nam się
zaprosić do wspólnej dyskusji literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, muzykologów,
muzyków, teologów, socjologów, politologów, prawników, historyków sztuki, plastyków, lekarzy
oraz wszystkich, którym bliska jest problematyka częstochowskich spotkań naukowych w ramach
cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”.
Przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł. (ok. 110 euro), która zawiera
koszt publikacji artykułu w monografii konferencyjnej (pod warunkiem akceptacji tekstu przez
recenzentów), obiadów i kolacji oraz udziału w imprezach muzycznych towarzyszących
konferencji.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 8 czerwca 2017 roku. Aktualności dotyczące
konferencji, formularz zgłoszeniowy, odezwy konferencyjne w innych językach oraz warunki
udziału
w
naszym
przedsięwzięciu
znajdziecie
Państwo
na
stronie:
www.czlowiekwiarakultura.wordpress.com.
Kontakt
z
Komitetem
Organizacyjnym:
czlowiekwiarakultura@gmail.com.
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