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Idea i cel konferencji 

Jak zauważył Ernst-Wolfgang Böckenförde, choć przez tysiąclecia myślenie i teorie porządku 
politycznego w społeczeństwie były związane z wyobrażeniami religijnymi, a w czasach 
chrześcijańskich – również teologicznymi, to nowożytne nauki polityczne pojmowały siebie 
jako naukę „ateistyczną we właściwym znaczeniu”. Przez długi czas powodowało to swoistą 
„religijną kataraktę” nauk o polityce. 

W powyższym kontekście, bogatsi o doświadczenia konferencji z 2017 roku, która odsłoniła 
metodologiczne i teoretyczne możliwości politologii w zakresie badania religii i polityki, w 
niniejszej edycji chcielibyśmy zastanowić się na tym w jaki sposób sekularyzm wpływa, z jednej 
strony, na sposób pojmowania polityki, a – z drugiej – jej badanie w ramach nauk o polityce. 
Chcielibyśmy zatem zaprosić do wspólnej refleksji nad możliwym znaczeniem, coraz szerzej 
dostrzeganego w nauce, „postsekularnego zwrotu” dla podejścia współczesnej polityki i 
politologii do „kwestii Boga”. Będzie to okazja do dyskusji nad pytaniami o sposób pojmowania 
racjonalności w polityce i nauce, orientację nauk o polityce na osi ateizm–agnostycyzm–
transcendentalizm, wreszcie, o znaczenie tych metanaukowych rozstrzygnięć dla metod i 
rezultatów politologicznych badań nad religią. 

Tematowi przewodniemu konferencji poświęciliśmy trzy panele plenarne. Pierwszy będzie 
okazją do przedyskutowania źródeł i form nowożytnego, sekularnego w swej istocie, 
rozumienia politologii. Wykład wprowadzający do niego wygłosi prof. Bogdan Szlachta 
(Uniwersytet Jagielloński). Drugi, rozpoczęty wykładem prof. Josepha Weilera (New York 
University), w centrum uwagi postawi pytanie o konsekwencje sekularyzmu dla współczesnej 
polityki. Trzeci panel zostanie poświęcony możliwości przekroczenia paradygmatu 
sekularnego w naukach o polityce. W tematykę postsekularyzmu w prowadzi wykład prof. 
Fabio Petito (University of Sussex).  

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień na konferencję. Mogą być one poświęcone tak 
głównemu wątkowi konferencji, podejmując rozmaite aspekty związane z problematyką 
sekularyzmu i dróg jego przezwyciężenia we współczesnej polityce i politologii, jak również 
innych zagadnień z politologii religii. Pragniemy, aby jak poprzednim razem, konferencja stała 
się miejscem prezentacji prowadzonych aktualnie badań z zakresu relacji religii i polityki. 


