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Serdecznie  zapraszamy do nadsyłania  propozycji  wystąpień  na  Ogólnopolską  Konferencję
Naukową  pt.  „Epikureizm  jako  alternatywa  filozoficzna”,  organizowaną  przez  Wydział  Nauk
Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbędzie się w środę
11 maja 2016 roku w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Platonizm, arystotelizm i stoicyzm – pomimo wszystkich różnic istniejących między nimi –
należą do wspólnego nurtu myślowego: pojmują ład świata jako rezultat porządkującego działania
umysłu czy logosu. Z tej też przyczyny racjonalny ład kosmosu ma charakter normatywny stanowiąc
drogowskaz dla  ludzkiego życia,  zarówno indywidualnego jak zbiorowego.  Alternatywą dla takiej
tradycji myślowej stanowią koncepcje Demokryta i Epikura, w których ład świata interpretowany jest
nie  jako  skutek  „zamysłu”,  lecz  przypadkowa  konstelacja  atomów.  Istnieje  nieskończona  liczba
światów  wynikająca  z  nieskończonej  liczby  możliwych konfiguracji  atomów.  Ta  przypadkowa
konstelacja nie ma w sobie nic normatywnego, toteż człowiek skazany jest na ustanowienie własnych,
arbitralnych porządków. 

Antyczne i  średniowieczne dzieje  epikureizmu to w znacznej  mierze historia  jego krytyk.
Przeciw Demokrytowi pisał swe dialogi Platon, przeciw Lukrecjuszowi Wergiliusz układał „Eneidę”.
Żydzi mianem epikoros nazywali odstępców od tradycji rabinicznej. Przez stulecia imię Epikura miało
kojarzyć się z groźnym hedonizmem, materializmem i negacją istnienia Opatrzności. Z biegiem czasu
coraz  wyraźniej  jawiło  się  jednak  powinowactwo  epikureizmu  z  „duchem  nowoczesności”,  tj.  z
nowoczesnym  przesunięciem  akcentu  z  tego,  co  dane,  na  to,  co  możliwe,  nowe  i  arbitralnie
ukonstytuowane. Nowoczesna rehabilitacja epikureizmu nie przełożyła się wciąż jednak na badania
filologów  i  historyków,  a  studiom  nad  epikureizmem  poświęca  się  ułamek  tej  uwagi,  z  którą
podchodzi się do platonizmu, arystotelizmu czy stoicyzmu. 

Wszystkich  zainteresowanych  filozofów,  historyków  filozofii,  historyków,  teologów  i
filologów klasycznych zapraszamy do przesyłania  propozycji  referatów dotyczących epikureizmu,
zwłaszcza  jego  rzadziej  omawianych  aspektów:  stosunku  do  polityki,  koncepcji  estetycznych,
starożytnych, żydowskich czy chrześcijańskich krytyk epikureizmu (Plutarch, Tertulian, Laktancjusz),
wczesnonowożytnej   i  współczesnej  recepcji  (Marsilio  Ficino,  Lorenzo  Valla,  Gassendi,  Marks,
Blumenberg). 

Zgłoszenia udziału w konferencji, wraz z tytułem i streszczeniem głównych tez wystąpienia
(do  300  znaków),  prosimy  nadsyłać  na  adres  e-mail:  d.budzanowska@uksw.edu.pl
r.pawlik@uksw.edu.pl do dnia 29 lutego 2016 roku. 

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN. O sposobie i terminie wpłaty powiadomimy Państwa
wraz  z  decyzją  o  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  konferencji.  Organizatorzy  zapewniają  posiłki
(obiad,  przerwy  kawowe).  Ewentualny  nocleg  nie  jest  wliczony  w  opłatę  konferencyjną.  Po
konferencji  przewidujemy wydanie publikacji  złożonej z artykułów, które pomyślnie przejdą przez
procedurę recenzyjną.
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