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TEOLOGIA POLITYCZNA, KRYZYS
I NARODZINY NOWOCZESNOŚCI
Wedle standardowego ujęcia formacja nowoczesności kształtuje się na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Wiele wskazuje jednak na to, że jej genealogia sięga wcześniejszej fazy nowożytności. 
Jej okres to nie tylko historia wczesnokapitalistycznej przemocy: wywłaszczania drobnych 
chłopów z ziemi i dóbr wspólnych, palenia tzw. „czarownic”, kolonializmu i handlu ludźmi, 
gwałtownych wybuchów społecznych i religijnych. To także epoka intensywnej filozoficznej 
dyskusji, prowadzonej w atmosferze kolejnych historycznych kryzysów. Zachodnia filozofia 
spiera się wówczas z nową intensywnością na temat takich pojęć jak Bóg, natura, materia, 
ciało polityczne, demokracja, itd. Jednocześnie wielu ówczesnych teoretyków decyduje się 
obrać zdecydowane stanowisko w bieżących politycznych sporach. Liczne nowożytne debaty 
krzyżują się w obszarze szeroko pojętej teologii politycznej. Prowadzi to do pytania o rolę tej 
ostatniej w procesach formowania się nowoczesności

Zapraszamy do zgłaszania prezentacji, które umieszczą filozoficzne spory w kontekście 
przemian społecznych i ekonomicznych nowożytności. Chcemy przyjrzeć się temu, w jaki 
sposób filozofowie reagują na nowe ruchy społeczne i religijne. Jakie miejsce zajmuje w ich 
myśli ekspansja kolonialna i rodzący się system ekonomiczny? Jaką rolę w kształtowaniu 
ówczesnej wyobraźni politycznej odgrywają debaty na temat teologii, przyrodoznawstwa, 
czy sztuki?

Przykładowe zagadnienia:
▪︎ Nowożytny panteizm  
▪︎ Nowy nomos ziemi
▪︎ Narodziny nowego pojęcia własności
▪︎ Motłoch i nowożytna filozofia
▪︎ Filozofowie i polowania na czarownice
▪︎ Nowożytna alchemia i polityka 
▪︎ Filozofia polityczna baroku
▪︎ Rewolucja purytańska  
▪︎ Nowożytne koncepcje ciała i natury   

 dr Michał Pospiszyl



Propozycję tematu wystąpienia wraz z abstraktem prosimy wysyłać do:

15. V 2019. na adres: szymonbrodka@gmail.com

31. V 2019. zostanie podany do wiadomości plan konferencji

Referaty pokonferencyjne planujemy opublikować w czasopiśmie: 

Civitas. Studia z filozofii polityki.

29. VI 2019.

Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Marszałkowska 21/25, Warszawa

(w przypadku dużego zainteresowania organizatorzy dopuszczają możliwość konferencji dwudniowej tj. 28 i 29 VI)

Organizatorzy gwarantują poczęstunek i napoje.
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