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Fenomen tego, co nadchodzi
Poznań, 5-6 grudnia 2019
Zasadniczą cechą przyszłości jest to, że jeszcze nie nadeszła. Jest tym samym bardziej
nawet nieuchwytna niż przeszłość, która przemawia do nas za pomocą świadectw i śladów.
Hermeneutyka przeszłości opiera się na znakach tym bardziej niepewnych, że nigdy nie
wiadomo do końca, czy w ogóle są to znaki, zanim zaczniemy je odczytywać. To, co
nadchodzi, może wzbudzać lęk lub nadzieję; przerażać swoją nieuchronnością albo dawać
siłę, by wpłynąć na bieg rzeczy; nieść wiarę, że ktoś jednak nad tym wszystkim czuwa (Bóg,
los), albo prowadzić do poddania się i bezsilnego dryfowania po nieznanych meandrach
przypadku. W „odczarowanym” świecie nie ma już miejsca dla wszelkiej maści
licencjonowanych ekspertów od przyszłości – proroków, wieszczy, wróżbiarzy – mimo iż
zapotrzebowanie na kogoś, kto złagodzi choć trochę niepokój wynikający z niepewności
rzeczy przyszłych, nie słabnie. Ta niepewność stanowi podstawowy budulec zarówno dla
tych, którzy wieszczą katastrofy, głosząc różnego rodzaju „małe i wielkie apokalipsy”, jak i
dla tych, którzy niosą pocieszenie, zapewniając, że kiedyś jeszcze będzie lepiej. Jednakże
wiedza o tym, co nadchodzi, została wykluczona z pola racjonalnego poznania opartego na
empirycznym doświadczeniu. Przyszłość nie poddaje się najbardziej nawet skrupulatnym
wyliczeniom i procedurom badawczym. Nauka może co prawda wierzyć, że obserwowane
prawidłowości pozwalają na formułowanie prognoz – to jej sposób na uobecnianie tego, co
nadchodzi – zawsze jednak czyni to z wyraźnym zastrzeżeniem możliwości pomyłki (nawet
w tak banalnych sprawach jak pogoda na jutro). Człowiek z kolei ma swoje projekty i plany,
które tworzy w ramach twórczego napięcia między tym, jak jest, a tym, jak być powinno. W
ten sposób powstaje przestrzeń oczekiwania – ta „obecność rzeczy przyszłych”, jak pisał
święty Augustyn – ale też przestrzeń działania, dążenia, wiary. A jednak – jak głosi
żydowskie przysłowie – „Człowiek planuje, Bóg z tego żartuje”.

W ramach kolejnej ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez
Centrum Badań im. Edyty Stein UAM, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w
Poznaniu i Szpitalem Przemienienia Pańskiego, zatytułowanej Fenomen tego, co nadchodzi,
chcielibyśmy poddać wspólnej refleksji różne formy „obecności rzeczy przyszłych”,
zastanowić się nad kierunkami rozwoju kultury, nauki, techniki, aktualnymi tendencjami,
zjawiskami i procesami w ich obrębie, a także już obserwowalnymi oraz możliwymi ich
konsekwencjami. Zapytać o epistemologiczną wartość myślenia prognostycznego, a także o
użytek, jaki czyni się z różnego rodzaju wizji przyszłości. Zastanowić się nad tym, na ile
wyobrażenie przyszłości – proklamowanej, projektowanej – wpływa na nasze dzisiejsze
wybory, style życia i sposoby myślenia, a także odwrotnie – na ile to my sami nadajemy w
ten sposób kształt i kierunek temu, co nadchodzi. Wreszcie – sporządzić bilans kluczowych
nadziei i obaw związanych z przyszłością i spróbować odpowiedzieć na pytanie, co robić, by
urealniać te pierwsze i oddalać perspektywę tych drugich.
Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem
tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia (długość do 900 znaków, interlinia 1),
stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 4 października 2019 roku
na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem „Fenomen tego, co nadchodzi”. Przewidujemy opłatę
konferencyjną w wysokości 240 zł. (doktoranci) oraz 380 zł. (pozostali referenci). Pokryje
ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz częściowo koszty publikacji tekstów, które
pomyślnie przejdą procedurę recenzowania. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Nie
zwracamy także kosztów podróży. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo
spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, w którym wskażemy także
dane konta konferencyjnego do przelewu. Roześlemy go zaraz po akceptacji referatów, czyli
ok. 20 października.
O ostatecznym dopuszczeniu do wystąpienia konferencyjnego zadecyduje wpłata na konto
organizatorów konferencji, którą należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
października 2019.
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