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XXI KONFERENCJA  
 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FENOMENOLOGICZNEGO 
 

Fenomenologia niepewności 
 

Warszawa, Pałac Staszica, 2-3 grudnia 2022 r.  
 
 

Trwający przez ostatnie lata stan zagrożenia epidemiologicznego, widmo katastrofy 

ekologicznej, pogłębiający się na całym świecie kryzys gospodarczy, wzmożone ruchy 

migracyjne czy wstrząsająca fundamentami zachodniej demokracji wojna na Ukrainie 

— to tylko niektóre przykłady wydarzeń, które mogą wywołać w nas poczucie 

niepewności. I wprawdzie można pokusić się o stwierdzenie, że doświadczenie 

niepewności zawsze stanowiło pewnego rodzaju conditio humana (jak twierdził np. 

Peter Wuchs), to nas szczególnie interesuje, jak fenomenologia odpowiada na 

niepokoje i chwiejności narastające współcześnie. Czy ta uniwersalna niepewność jest 

pewnym historycznie uwarunkowanym zjawiskiem, czy też jest konstytutywnym 

elementem naszego, choćby najbardziej elementarnego, doświadczenia świata? W 

jakim stosunku pozostaje do siebie niepewność i pewność? Jakie (istotowe) rodzaje 

niepewności można wyróżnić i jakie relacje między nimi występują? Jakie możliwe 

postawy wobec niepewności można przyjąć? Jak ma się niepewność do takich  

fenomenów jak nadzieja, wiara, zaufanie itd.? W końcu: kim jest podmiot 

doświadczenia niepewności? Refleksji nad tymi i innymi podobnymi pytaniami — 

obejmującymi swym zasięgiem zagadnienia epistemologiczne, ontologiczne, etyczne, 

filozoficzno-polityczne czy psychologiczne — poświęcona będzie nasza konferencja.  
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Licząc na Państwa pomysłowość, proponujemy otworzyć namysł nad niepewnością 

następującymi obszarami tematycznymi wystąpień (nie jest to lista zamknięta):  

 

● Fenomenologia doświadczenia niepewności w ujęciu historycznym (Husserl, 

Heidegger, Patočka, Sartre, Levinas, Merleau-Ponty, Maldiney, Richir, Marion itp..) 

● Fenomenologiczne badanie doświadczenia niepewności społeczno-politycznej 

(przemoc, wojna, ruchy migracyjne lub uchodźcze, dialektyka wojny i pokoju, 

solidarność społeczna względem politycznej przemocy itp.) 

● Temporalność doświadczenia niepewności (doświadczenie niepewności jako modus 

doświadczenia przyszłości itp.) 

● Fenomenologia niepewności egzystencjalnej  

● Fenomenologia niepewności relacyjnej i niepewność w terapii (ujęcia stricte 

fenomenologiczne lub inter- i transdyscyplinarne z wykorzystaniem metody 

fenomenologicznej lub tradycji podejść fenomenologów do tej kwestii)  

● Pewność nauk a niepewność fenomenologii / niepewność fenomenologiczna  

● Fenomenologia niepewności względem ciała, płci, tożsamości osobowej 

● Fenomenologia ontologicznej, epistemologicznej, deontologicznej niepewności a 

potrzeba ugruntowania   

● Fenomenologiczna niepewność a współczesne wyzwania edukacyjne 

● Doświadczenie niepewnej przyszłości życia na Ziemi (zagrożenia klimatyczne, 

wymieranie gatunków, utrata bioróżnorodności) 

● … 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o 

- rejestrację od 1.11.2022r. do 28.11.2022r. za pośrednictwem formularza na stronie 

www.ptfen.org.pl  

-  nadesłanie abstraktów (do 500 słów) do 13.11. 2022r. na adres ptfen@ifispan.edu.pl 

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (dla osób, które nie są członkami Towarzystwa) - nr 

konta bankowego znajduje się w stopce.  

Czynni członkowie Towarzystwa oraz studenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!  


