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Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję naukową pod tytułem 
 

Święci i świętość  

w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych 
 

organizowaną w dniach 5−6 listopada 2015 roku w Szczecinie. 
 

 Kwestia orzeczonej świętości stanowiła jeden z istotnych problemów ery nowożytnej. Zagadnienie 

mieściło się bowiem w obrębie kontrowersji wyznaniowych. W środowisku reformacji odrzucono kult 

nadprzyrodzonych pośredników, co spowodowało nie tylko zmiany w wystroju świątyń i przepowiadaniu, lecz 

zaowocowało również pokaźnym zasobem pisarstwa polemicznego. Strona katolicka odpowiedziała nowym 

sformułowaniem prawd wiary zawartym w orzeczeniach Soboru Trydenckiego, a zwłaszcza w dekrecie pod 

tytułem "De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus". Za pontyfikatu papieża 

Grzegorza XIII opracowano z kolei uwspółcześnione "Martylologium Romanum". W tym czasie w większej 

ilości pojawiły się też inne zbiory hagiograficzne. Najprawdopodobniej pod wpływem prądów humanistycznych 

wykształcił się nowy etos świętości. W miejsce średniowiecznego ascety pojawia się inteligentny i prawy 

książę, wybitny uczony bądź gorliwy przedstawiciel jednej z nowo powstałych gałęzi zakonnych. Obok takich 

wzorców osobowych kultywowano te, które przejęto z tradycji, nieodmiennie otaczając kultem męczenników 

i mistyków.  

Wątki związane ze świętymi rozciągają się na szerokie przestrzenie twórczości renesansu, baroku 

i oświecenia. Celem szczecińskiego sympozjum jest ukazanie bogactwa tego rodzaju dorobku. Stąd 

zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest zwłaszcza do badaczy piśmiennictwa nowołacińskiego. 

Uczestnicy będą mogli przedstawić teksty, jakimi zajmują się na co dzień w swej pracy badawczej, a które 

zawierają różnorakie odwołania do problemu zawartego w tytule. Chętnie widziane byłyby opracowania 

dotyczące wybranych postaci świętych, modlitw i tekstów literackich, jakie im dedykowano, zbiorów 

hagiograficznych, relacji z kanonizacji, opisów obchodów liturgicznych i samych życiorysów. 
 

Organizatorzy planują wystąpienia uczestników z dwudziestominutowymi referatami i zastrzegają sobie prawo wyboru 

nadesłanych propozycji. Tematy wraz z abstraktami referatów prosimy przesłać do 31 sierpnia 2015 drogą elektroniczną na adres: 

classjn@op.pl 
Pełne informacje wraz z programem konferencji zostaną przesłane po ustaleniu listy referentów do połowy września 

bieżącego roku. Nie przewidujemy publikacji w formie monografii. Odpowiadając na prośby uczestników wcześniejszych spotkań 

i świadomi dzisiejszych realiów oceny publikacji informujemy, że istnieje możliwość wydania wystąpienia w kolejnych numerach 

wydziałowego periodyku naukowego "Colloquia Theologica Ottoniana", który w ocenie Imp. Fac. ma 6 punktów. Wymogi stawiane 

wobec artykułów i sposób opracowania tekstu w czasopiśmie opisano na stronie: http://www.wt.usz.edu.pl/normy-dla-publikacji 
 

Świadomi licznych możliwości, jakie istnieją w naszym mieście, nie organizujemy noclegów. W odległości około jednego 

kilometra od budynków wydziałowych znajdują się uczelniane akademiki, które świadczą również usługi hotelowe, tel. (091) 4542452 

oraz (091) 4496485. Inne hotele w pobliżu to Atrium (♦♦♦♦) i Gryf (♦). W nieodległym centrum miasta znajdują się również hotele 

sieciowe: Radisson Blue, Novotel, Campanile, Focus, Ibis. Istnieje również możliwość przenocowania w domu pracy twórczej 

"Sztukateria", tel. (091) 8171921, w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań imienia Dietricha Bonhoeffera, tel. (091) 4225241 

oraz w Domu świętego Józefa, tel. (091) 4233945. 
 

Opłata konferencyjna, na którą składają się koszty materiałów pomocniczych, obsługi, a przede wszystkim posiłków wynosi 

200 złotych. Pieniądze prosimy przelać na konto Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Jana Pawła II nr 22a, Szczecin 70-453; numer 

rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474; nr BIC (SWIFT): INGBPLPW; IBAN: PL 46 1050 

1559 1000 0022 8790 4474. W tytule zapłaty należy wpisać numer subkonta 0059 
 

MIEJSCE SYMPOZJUM:     budynek Wydziału Teologicznego US, ul. Pp. Pawła VI, nr 2 

TERMINARZ:   * do 31 sierpnia 2015 − przesłanie tytułu wystąpienia wraz z abstraktem   ** 15 września − 

ustalenie listy uczestników   *** do 10 października − wniesienie opłaty konferencyjnej   **** 5-6  listopada − konferencja 
 

Z poważaniem - ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk 
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