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PRZECIW MELANCHOLII – PERSPEKTYWY NAUKI I WIARY 

KONFERENCJA NAUKOWA W 40 ROCZNICĘ ŚMIERCI  
ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO 

 
Temat i cele konferencji: 

W dziele Antoniego Kępińskiego znajdujemy pod terminem „melancholii” pojęcia pokrywające 
się z „oznaczeniem stanu uczuciowego będącego przeciwieństwem radości szczęścia i pogody 
ducha”. 

W 40-lecie śmierci wielkiego psychiatry i wielkiego humanisty, autora – między innymi – 
monografii „Melancholia”, człowieka, którego postawa empatii wobec cierpiącego bliźniego stała 
się światłem dla wielu - pragniemy zaprosić do wielodyscyplinarnej refleksji nad 
zjawiskami  określanymi jako melancholia, depresja, acedia, spleen, smutek, wypalenie, 
nuda; oraz nad analizą sposobów walki z nimi. 

Depresja rozumiana jako zaburzenie psychiczne jest - według raportu European College of 
Neuropsychopharmacology opublikowanego w 2011 roku na temat występowania zaburzeń 
psychicznych  w krajach Unii Europejskiej - podstawowym i stale rosnącym zagrożeniem 
dobrostanu i zdrowia człowieka. Raport ów podkreśla wagę strategii przeciwdziałania. Jednakże 
to, co psychiatria - medycyna nazywa objawami depresji, można też opisać również w 
kategoriach innych nauk: neuronauk, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, 
literaturoznawstwa… wreszcie – teologii.  

Różne perspektywy opisu zjawisk prowadzą do różnych form przeciwdziałania. Oto problemy i 
pytania jakie, między innymi, pragniemy rozważyć: 

Jakie mogą być perspektywy owej walki z melancholią – depresją? 
czy różne perspektywy wykluczają się, czy też dają się godzić?  

Czy rosnącą wśród ludzi współczesnych „falę depresji” należy pozostawić - jako zadanie - tylko 
psychiatrii biologicznej czyli neuropsychofarmakologii?  
A jeśli nie – to co inne nauki, w tym nauki humanistyczne i teologia mają do powiedzenia na 
temat: „przeciw melancholii”?  

Jak odczytujemy dziś myśl Kępińskiego w tym zakresie? W szczególności – jego teorię 
metabolizmu informacyjnego oraz jego rozumienie rozwoju i zaburzeń rozwoju człowieka? 

Konferencja ma na celu stworzenie forum dialogu przedstawicieli różnych nauk: medycznych, 
humanistycznych i społecznych  oraz praktyków różnych specjalności. 

Zapraszamy do szerokiej multidyscyplinarnej dyskusji. 

 
Komitet  Naukowy : 
prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, UPJP II, Kongregacja ds. Kanonizacyjnych - Watykan 
prof. dr hab.n.med. Zdzisław Ryn, UJ CM 
prof. dr hab. Teresa Grabińska, WSOWL Wrocław 
prof. dr hab. Piotr Oleś, KUL 
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski , UJ 
dr Elżbieta Leśniak 
dr Małgorzata Pamuła, UP 
 
Komitet Organizacyjny: 
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, UP,  MTN Fides et Ratio  
dr Stanisław Jaromi OFMConv, MTN Fides et Ratio, Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe  
mgr Anna Turczyńska, przewodnicząca zarządu PTP Kraków 
mgr Katarzyna Gorgoń, UPJPII, Instytut Studiów Franciszkańskich 
 



PROGRAM  KONFERENCJI 
15 czerwca 2012 (piątek) 

 

Godz. 8.00 -  Msza św. w intencji śp. Antoniego Kępińskiego  

Bazylika Franciszkanów, kaplica Matki Bożej Bolesnej (ul. Franciszkańska 2) 

 

Godz. 8.40 - Rejestracja uczestników konferencji (PAU, ul. Sławkowska 17 I p.) 

 

Godz. 9.00 ROZPOCZĘCIE OBRAD KONFERENCJI.  

Otwarcie obrad: prof. dr hab. Julian Maślanka, PAU 

 

Część I  -  W SFERZE  IDEI 
Sesja I 

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski 

9.15     o. Włodzimierz Zatorski OSB – Acedia – duchowa depresja - dzisiaj 

9.30     dr hab., prof. KUL, Krzysztof Leśniewski - Energetyczno-personalistyczna 
antropologia Antoniego Kępińskiego 

9.45     dr Elżbieta Leśniak  – Antoniego Kępińskiego kontakt z pacjentem 

10.00   prof. dr hab. Zdzisław Ryn – Antoni Kępiński – życiorys naznaczony cierpieniem  

10.15   dyskusja  

Godz. 10.30 – 10.45 przerwa na kawę 

 

Sesja II  

Prowadzenie: prof.  dr hab. Teresa Grabińska 

10.45    prof. dr hab. Beata Szymańska – Melancholia jako wartość estetyczna w sztuce     
Japonii 

11.00     dr hab. prof. UJ Katarzyna Dybeł  - O średniowiecznych sposobach walki z 
„demonem południa” 

11.15     dr hab. prof. Un. Opolskiego Mirosław Lenart– Łzy  w  literaturze 
średniowiecznej 

11.30     prof. dr hab.  Jerzy Brzozowski –  Baudelaire – między melancholią a żarliwością 

11.45    dyskusja 

Godz. 12.00-12.15 przerwa na kawę 

 

 Sesja III  

Prowadzenie: dr Małgorzata Pamuła 

12.15  prof. dr hab. Teresa Grabińska - Usposobienie do melancholii w antropologii 
fundującej pesymizm moralny. 

12.30  o. dr Stanisław Jaromi OFMConv – Zrównoważony rozwój człowieka i cywilizacji  a 
przeciwdziałanie melancholii 

12.45  dr Agnieszka Hennel-Brzozowska – Dylematy psychoterapii osób z objawami 
depresji - poszukiwanie inspiracji w myśli Kępińskiego dzisiaj 

13.00  dyskusja  

Godz. 13.15-13.30 przerwa na kawę 

 



Część II  -  W SFERZE PRAXIS 
  

13.30   Panel dyskusyjny 

Przeciwstawianie się melancholii w praktyce lekarskiej, psychologicznej, 
duszpasterskiej 
 

Prowadzenie: mgr Anna Turczyńska –  specj. psycholog kliniczny, psychoterapeuta, 
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oddział w Krakowie 
 

Psycholodzy: mgr Małgorzata Baster – psycholog, psychoterapeuta, mgr Anna 
Bogatyńska-Kucharska – specj. psycholog kliniczny 
 

Lekarze psychiatrzy: dr n. med. Anna Walczyńska, dr n. med. Łukasz Cichocki  
 

Księża: ks. dr Paweł Pielka, o. dr Andrzej Zając OFMConv, Instytut Studiów 
Franciszkańskich 

 

Godz. 15.00  zamknięcie obrad konferencji 

 
Zgłoszenia: 
Pocztą elektroniczną na adres: przeciwmelancholii@gmail.com 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne; ze względów organizacyjnych prosimy 
jednak o wcześniejsze zgłoszenie.  
Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie proszone są 
o wcześniejsze poinformowanie o tym organizatorów drogą mailową.  
 
Bieżące informacje o konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych: 
www.fidesetratio.iap.pl 
www.ptp.krakow.pl 
www.pau.krakow.pl 
 
Ponadto wszelkich  informacji udziela: dr Agnieszka Hennel-Brzozowska ,  
e-mail: przeciwmelancholii@gmail.com;  tel. 603 750 783 

 
 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

http://www.fidesetratio.iap.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
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