CALL FOR PAPERS
HEREZJA
Mogłoby się wydawaćć, żż e hereżje to nie jest temat sżćżegoć lnie nagląćy w obećnej polskiej sytuaćji. Po
pierwsże jednak, nawet w najgorsżyćh ćżasaćh, w najgorsżyćh okolićżnosć ćiaćh, wolno albo wręćż trżeba
mysć lećć o sprawaćh nie wprost ż nasżą sytuaćją żwiążanyćh.
Lesżek Kołakowski, Herezja

Książż ki heretyćkie należż y ćżytaćć , a nie palićć , ponieważż żdarża się, żż e żnajduje się w nićh prawda.
Jan Hus, De libris hereticorum legendis

Postanowilisć my posć więćićć kolejny numer ćżasopisma „Stan Rżećży” pojęćiu hereżji.
Chćemy sprawdżićć , jak dżiała we wspoć łćżesnej debaćie jego dialektyćżny potenćjał.
Interesuje nas, jak pojęćie hereżji możż e funkćjonowaćć nie tyle w teologiaćh roć żż nyćh wyżnanć
i religii, ale prżede wsżystkim w filożofii, naukaćh społećżnyćh i humanistyćżnyćh. W jaki
sposoć b pojęćia hereżji możż e użż yćć antropolog, ekonomista, kulturożnawća, filożof,
religiożnawća ćży soćjolog? Interesują nas żaroć wno teksty teoretyćżne, ktoć re żajmują się
samą

kategorią

hereżji,

jak

i

studia

sżćżegoć łowyćh

prżypadkoć w

(fenomenoć w

historyćżnyćh).
Hereżja stanowi weżwanie do żmiany, jest żakwestionowaniem żastanego porżądku.
Wydaje nam się ćiekawym żwierćiadłem dla sć wiata w okresie interesująćyćh, a ćżęsto
nawet niepokojąćyćh prżemian. Historyćżnie pojęćie hereżji (gr. hairesis– „wyboć r” lub
„rżećż wybrana”) jest jedną że żć roć dłowyćh kategorii mysć li ćhrżesć ćijanć skiej. Terminem tym
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okresć lano wewnętrżne napięćia i konflikty we wćżesnej ćhrżesć ćijanć skiej wspoć lnoćie (Gal 5,
20; 1 Kor 11, 18n) albo teżż wprost błędne naućżanie– „odstępstwa” (2 P 2, 1; Tyt 3, 10).
Nieżwykle interesująćy jest kontekst, w jakim występuje w Dżiejaćh Apostolskićh (Dż 24,
14), gdżie stanowi ćżęsć ćć mowy Pawła ż Tarsu do rżymskiego namiestnika Jerożolimy w
obećnosć ći żż ydowskićh oskarżż yćieli, ktoć rży żarżućali mu sianie religijnego żamętu: „To
jednak wyżnaję prżed tobą: według drogi, nażywanej prżeż nićh sektą [hairesis], służż ę Bogu
moićh ojćoć w, wierżąć we wsżystko, ćo napisane żostało w Prawie i u Prorokoć w”. W tym
fragmenćie to własć nie ćhrżesć ćijanć stwo żostaje opisane jako „wyboć r” – a więć „hereżja” –
jeżż eli spojrżećć na nie ż punktu widżenia wyżnawćoć w ortodoksyjnego judaiżmu. Możż na
jednak ża pomoćą tego pojęćia opisywaćć takżż e żjawiska społećżne i kulturowe nieżwiążane
ż tradyćją ćhrżesć ćijanć ską. Jestesć my ćiekawi, jak kategorią hereżji mogą posługiwaćć się
arabisć ći, judaisć ći ćży teżż badaćże kultur i religii Dalekiego Wsćhodu, Ameryki Południowej
ćży Afryki.
Hereżja jest dialektyćżnie żwiążana ż pojęćiem ortodoksji. Wyżnaćżanie kanonu
jakiejsć tradyćji lub ustalanie obowiążująćego modelu kulturowego ćży społećżnego wiążż e
się ż użnaniem ćałej mnogosć ći innyćh wariantoć w ża błędne (ortodoksja vs. heterodoksja).
Ma to ogromne skutki społećżne. Okresć lenie kogosć „heretykiem” stanowi podstawę do
wyklućżenia go że wspoć lnoty i wyćiągnięćia wobeć niego sżeregu prawnyćh konsekwenćji
(ż karą sć mierći włąćżnie). Analiża sposoboć w radżenia sobie ż hereżją i heretykami (m.in.
takićh sć rodkoć w żaradćżyćh jak ekskomunika, inkwiżyćja, ćenżura) takżż e leżż y w kręgu
nasżego żainteresowania. Za roć wnie ćiekawe uważż amy losy „hereżjarćhoć w” – ludżi, ktoć rży,
wykraćżająć poża obowiążująćy model religijny, kulturowy, popyćhali losy ćywiliżaćji w
żupełnie innym kierunku.
Zaprasżamy do nadsyłania tekstoć w posć więćonyćh temu żagadnieniu w następująćyćh
obsżaraćh tematyćżnyćh:
1. Pojęćie hereżji jako narżędżie antropologa, ekonomisty, kulturożnawćy, filożofa,
religiożnawćy lub soćjologa.
2. Hereżja w ćhrżesć ćijanć stwie, islamie, judaiżmie, buddyżmie, hinduiżmie, taoiżmie i
innyćh tradyćjaćh religijnyćh.
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3. Sżćżegoć lnie narażż eni na hereżję: mistyćy, proroćy, ućżeni.
4. Wielćy „hereżjarćhowie” – wpływ „heretyćkićh” mysć lićieli na rożwoć j/upadek
kultury.
5. Pisarże jako heretyćy, literatura jako hereżja – perspektywa literaturożnawćża.
6. Hereżje – studia prżypadkoć w. Hereżje i heretyćy w dżiejaćh roć żż nyćh tradyćji
religijnyćh i kulturowyćh.
7. Powroty hereżji: długie żż yćie heretyćkićh idei, rehabilitaćje i powroty.
8. Sposoby żwalćżania hereżji: ćenżura, ekskomunika, kary religijne, inkwiżyćja itp.
9. Skutki hereżji: społećżne, moralne, kulturowe i polityćżne. Hereżja a żmiana
społećżna.
/// Prosimy o prżesyłanie żgłosżenć żawierająćyćh tytuł, abstrakt o długosć ći około 500
słoć w, nażwisko autora, afiliaćję i e-mail kontaktowy na adres redakcja@stanrzeczy.edu.pl
do 15 października 2019 roku.
/// Autorży prżyjętyćh abstraktoć w żostaną żaprosżeni do prżygotowania artykułoć w w
terminie do 15 lutego 2020 roku.
/// Wsżelkie pytania prosimy kierowaćć do dra Michała Rogalskiego, redaktora
prowadżąćego numer (mićhal.f.rogalski@gmail.ćom).
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