Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego
Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC)
Pacyfistyczne Stowarzyszenie
zapraszają
do udziału w międzyśrodowiskowej konferencji naukowej
Nałęczów dniach 30 maja – 2 czerwca 2022 roku
Aleja Lipowa 16 <Ewelina>
„Miłość i jej odmiany w epoce neoliberalizmu ekonomicznego”
Neoliberalizm ekonomiczny kształtuje człowieka absorbując
świadomość dobrami materialnymi wskazywanymi jako cel dążeń,
skłaniając do wygody, podważając wartość bezinteresowności oraz
wspólnot na niej opartych. Dobra materialne stały się wartością
nadrzędną dla większości społeczeństwa. Bogata sfera uczuć zeszła
na drugi plan mimo, że żyjemy w społeczeństwie odwołującym się
do miłości bliźniego. Przestało się wskazywać ideały jako cel dążeń
człowieka.
Wszechobecność uczuć w psychice pozostaje niezauważana, a
także to, że uczucia mają rozmaite poziomy i pożądane jest ich
uszlachetnianie. Wśród uczuć szczególną uwagę zwraca miłość z
racji powszechnego odwoływania się do niej w rozmaitych
wymiarach. Nie zapominajmy, że miłość opiewają poeci i pisarze, że
jest ona inspiracją twórczości malarzy i muzyków. Problemem jest
nadużywanie nazwy miłość na określanie stanów przypominających
raczej przyzwyczajenie, sentyment, czy życzliwość.
Warto zastanowić się też czy miłość bliźniego przenika kulturę
europejską po przeszło dwudziestu wiekach szerzenia jej. Mędrcy
greccy słusznie krzewili braterstwo wszystkich ludzi świadomi tego,
że miłość jest uczuciem, a więc niepodobna do niej zmusić. Być
może, można uznać braterstwo za jedną z odmian miłości, podobnie
jak relację do ideałów, przyrody, Boga, muzyki, czy sztuki. Niektórzy
myśliciele – by jako przykład powołać Leona Petrażyckiego –
przypisywali miłości istotne znaczenie w życiu społeczno-
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politycznym. Czesław Znamierowski pisał natomiast o życzliwości
powszechnej.
Warto też podjąć problem miłości do siebie, bo z niej wynika
troska o własny rozwój wewnętrzny umożliwiający w konsekwencji
pogłębione relacje prospołeczne. Pasja z jaką oddaje się ktoś
twórczości, również może zostać uznana za postać miłości,
aczkolwiek odmienną od miłości seksualno-erotycznej. Pruderia wciąż obecna w naszym społeczeństwie - sprawia, że miłość
seksualno-erotyczna bywa przemilczana. Funkcjonuje
wyidealizowany obraz miłości rodzinnej.
Od przeszło 20 lat kultywowane jest u nas święte prawo do
własności prywatnej. Absorbuje ono uwagę bardziej niż miłość, a
przecież nie czynnik ekonomiczny lecz stan świadomości –
kształtowany także przez uczucia – determinuje rozwiązania prawne
i w następstwie gospodarcze.
Oczekuje się, że referaty będą wygłaszane. Nie będzie możliwości
posługiwania się środkami audiowizualnymi. Czas na wygłoszenie
referatu – pół godziny. Przewidziane są dyskusje.
Otwarcie obrad w poniedziałek o godzinie 12-tej, zamknięcie w
czwartek po śniadaniu. Trzy noclegi, 3 dni posiłków 5 razy dziennie 430 złotych.
Termin zgłoszenia tytułu referatu do 3 maja. Termin wniesienia
opłaty 430 zł. na podane poniżej konto do 10 maja
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