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Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową 

OBLICZA NIHILIZMU WE 

WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII I 

KULTURZE  
                     

   

 

Słowo „nihilizm” zadomowiło się w życiu intelektualnym świata zachodniego 

na przełomie XVIII i XIX wieku. Fenomen nihilizmu oznacza pewien zespół myśli, 

przekonań i zachowań, zdominowanych przez pojęcie nicości. Rozpad trwałego 

fundamentu moralności i kultury, doświadczenie pustki i absurdalności istnienia, to 

jego najbardziej widoczne przejawy. Obecnie nihilizm przestał być przedmiotem 

analiz tylko i wyłącznie wąskich kręgów intelektualistów, przeciwnie, stał się jednym z 

ważnych elementów charakterystyki naszej epoki. Celem konferencji jest analiza 

fenomenu nihilizmu w następujących obszarach tematycznych: 

 

• Źródła nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze; 

• Interpretacje nihilizmu w myśli filozoficznej XX i XXI wieku; 

• Nihilizm jako element charakterystyki naszej epoki; 

• Współczesny kryzys aksjologiczny i moralność po „śmierci Boga”; 

• Współczesne modele etyki postmetafizycznej; 
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• Zagadnienie nihilizmu w literaturze, poezji i sztuce; 

• Myślenie nihilistyczne a religia; 

• Wpływ nihilizmu prawnego na interpretację norm moralnych; 

• Współczesne denominacje chrześcijańskie a myśl nihilistyczna; 

• Nihilizm a problem zła w kontekście rosyjskich łagrów, niemieckich 

obozów koncentracyjnych i chińskich laogai; 

• Myślenie nihilistyczne w kontekście rewolucji biotechnologicznej; 

• Nihilizm a wyzwania posthumanizmu i transhumanizmu; 

• Warunki możliwości przezwyciężenia nihilizmu; 

• Specyfika badań nad nihilizmem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Konferencja odbędzie się 23 maja 2018 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 

201. Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 9 maja br. na adres e-mail: 

a.kobylinski@uksw.edu.pl 

   

 Opłata konferencyjna (obiad i materiały promocyjne) wynosi 50 PLN (13 

EUR). Pozostałe informacje zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia. 

 

W imieniu organizatorów wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy. 
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