Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Wydział Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej

Jan Paweł II a idea słowiańskości
Idea słowiańskości w myśli filozoficznej i politycznej Jana Pawła II wymaga
interdyscyplinarnego zbadania, ponieważ wydaje nam się, że jej rola nie została dotąd
należycie doceniona. Również dziedzictwo debat o miejscu i roli Słowian w kulturze Europy,
charakteryzujące ideologów, polityków i działaczy związanych z ideą słowiańskości, jak
ważne w formacji intelektualnej Karola Wojtyły oraz w pragmatyce jego pontyfikatu, nie
stało się przedmiotem pogłębionej wieloaspektowej refleksji.
Proponujemy zatem spotkanie, które rozpocznie dyskusję o tym aspekcie dorobku Jana
Pawła II. Chcielibyśmy zmierzyć się z tym tematem w trojakiej perspektywie: historii idei
związanej z badaniami slawistycznymi, teologii oraz filozofii politycznej. Swoje zaproszenie
kierujemy do badaczek i badaczy reprezentujących wymienione podejścia badawcze, którzy
widzą potrzebę interpretacji wątków tak ważnych w działalności Karola Wojtyły.
Pośród sugerowanych zagadnień, które mogą ukierunkować uwagę uczestniczek i
uczestników konferencji oraz towarzyszących spotkaniom debat, znajdują się takie kwestie,
jak:


rola idei słowiańskiej w koncepcji politycznego urządzenia Europy Wschodniej
i Środkowej



interpretacja misji cyrylometodejskiej w pismach Jana Pawła II



rekonstrukcje idei dziejów oraz dyskursu historiozoficznego i związanej z tym
roli Słowian w historii



miejsce polskiej filozofii dziewiętnastowiecznej w formowaniu się myśli
politycznej Karola Wojtyły



wizja Rosji oraz relacji z prawosławiem w świetle idei słowiańskiej
kształtującej się na gruncie tradycji rzymskokatolickiej i w ośrodkach
związanych z Kościołem rzymskim



pielgrzymki, debaty i inicjatywy podejmowane przez Jana Pawła II w relacji z
państwami i wspólnotami słowiańskimi



słowiańskość w perspektywie analizy dyskursu i badań językoznawczych.

Mamy gorącą nadzieję, że nasze zaproszenie trafi na podatny grunt. Liczymy na
zgromadzenie w ciągu dwóch dni badaczek i badaczy specjalizujących się w tak zarysowanym
kręgu zagadnień, reprezentujących różne i dopełniające się perspektywy. Chcielibyśmy
potraktować konferencję przede wszystkim jako okazję do dyskusji i wymiany wniosków, tak
by wspólna energia przyniosła oczekiwane naukowe rezultaty.
Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 roku w Warszawie. Zapraszamy do
nadsyłania propozycji wystąpień wraz z krótkim streszczeniem (1000-1800 znaków) na adres
mejlowy: konferencjajp2(a)gmail.com do 1 października br. Opłata konferencyjna wynosi
400 PLN (dla doktorantek/doktorantów 100 PLN).
W imieniu Rady Programowej i komitetu organizacyjnego:
dr Dominika Żukowska-Gardzińska (Wydział Teologii UKSW)
dr Maciej Falski (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)

