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WIDMA, DUCHY, UPIORY
I.

Problematyka

Widma polityczne jako temat filozoficznej refleksji pojawiły się w obszarze filozofii polityki w
1993 r., za sprawą Jacques’a Derridy i jego książki pt. „Widma Marksa”. Diagnoza Derridy,
zgodnie z którą w miejsce politycznej ontologii mamy dzisiaj do czynienia z „hauntologią”, czyli
nauką o zjawach, powoduje, że w filozofii polityki powstaje również współcześnie miejsce na
rozważania o widmowości określonych idei oraz o całym związanym z czasowością spektrum
zjaw czy duchów w polityce i myśleniu o ontologicznych podstawach politycznej
rzeczywistości. Oczywiście zagadnienia zawarte w pracy Derridy stanowią jedynie pierwszy
orientacyjny punkt wyjścia do badania tej problematyki i zachętę do analiz dotyczących tego
czym są widma polityczne albo jak rozumieć widmowość samej polityki. Uchwycenie tych
politycznych projekcji, które i dziś władają naszą wyobraźnią oraz językiem wydaje się istotne
dla lepszego filozoficznego zrozumienia ich powstawania, oddziaływania i trwałości w
obszarze relacji politycznych. Poświecenie odrębnego numeru pisma na zbadanie tej
problematyki wydaje się istotne nie tylko na fakt obecność w dyskursie politycznym różnych
widm, duchów czy upiorów, ale również ze względu na to w jaki sposób pojawiają się one w
sferze politycznej jako wizualizacje niepewności, lęków i braku jawności. Koncepcji tego
numeru przyświecała także chęć zbadania wartość związanej z tą metaforyką oraz jej
sposobu oddziaływania w takich obszarach jak polityka strachu czy polityka historyczna.
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Sugerowane propozycje obszarów tematycznych

Widma liberalizmu, konserwatyzm, marksizmu, itp.
Upiory komunizmu i faszyzmu;
Duchy a polityka historyczna;
Wymiar estetyczny i etyczny metafor politycznych;
Mitologizacja dyskursów politycznych;
Figura barbarzyńcy, bestii, potwora – ich rola w dyskursach politycznych;
Jak rozprawić się z widmami? Naturalizacja i scientyzacja polityki;
Wampiryczny wymiar relacji politycznych i ekonomicznych;
Posthumanizm i hybrydyzacja polityki: nowy obywatel – cyborg?;
Tanatopolityka.

III.

Język artykułów

polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Po konsultacji z redakcją możliwe jest przesłanie tekstów w innych językach kongresowych.
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Termin nadsyłania artykułów: 15 października 2018

Artykuły wraz z abstraktem, bibliografią, danymi autora/ki, afiliacją i słowami kluczowymi
prosimy nadsyłać na adres e-mail: rafalwonicki@uw.edu.pl lub szymonbrodka@gmail.com.
Wszystkie teksty będą recenzowane w oparciu o procedurę double-blind review. Wydanie
tomu zaplanowane jest na IV kwartał 2018 roku. Wytyczne dotyczące formatowania tekstu
są dostępne pod adresem: h9p://www.civitas.waw.pl/instrukcja.html
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