
 

   
 
 
 

Warszawa, 7 lipca 2013 r. 
 
Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza do nadsyłania zgłoszeń i 
udziału w XIII Konferencji PTFen, która odbędzie się w tym roku w dniach 13 – 14 grudnia 2013 w Pałacu Staszica w 
Warszawie. Temat tegorocznej konferencji brzmi: 
 

AKTYWNOŚĆ I PASYWNOŚĆ JAKO KATEGORIE FENOMENOLOGII 
 

Pasywność oraz aktywność stanowią ważne, o ile nie podstawowe,  kategorie fenomenologiczne. Poza 
bezustannie powracającym problemem transcendentalnej aktywności świadomości w namyśle Husserla jest także 
wielokrotnie podejmowana analiza syntez pasywnych: syntez czasowych, percepcyjnych, fenomenu pamięci, 
podkreślanie roli afektu, czy wreszcie badania fenomenu intersubiektywności i Lebensweltu. Ogrom, waga i 
radykalizm analiz przeprowadzanych przez Husserla przekonują, że problem statusu aktywności i pasywności 
fenomenologicznej podmiotowości wychodzi poza abstrakcyjne i spekulatywne przeciwstawienie tej pary pojęć 
głęboko osadzonej w tradycji filozoficznej. Zadaniem opisu fenomenologicznego staje się oddanie ich wzajemnej gry i 
nierozerwalnej więzi wyprowadzonej z samego doświadczenia. Wieloznaczność tej problematyki i pytania, które za 
sobą pociąga, skłoniła kontynuatorów rozważań Husserla do zastanowienia się nad splotem tego, co pasywne i 
aktywne w podmiocie.  

Wychodząc od analiz Husserla, celem konferencji chcemy uczynić próbę odpowiedzi na pytanie o charakter 
związku fenomenologicznej aktywności i pasywności. Chcemy również zapytać o status każdej z tych kategorii. Czy są 
to kategorie komplementarne, czy też można wykazać prymat jednej z nich, uniwersalnie lub regionalnie? Celem 
organizowanej konferencji będzie zbadanie w aspekcie aktywności i pasywności kluczowych dla dzisiejszej 
fenomenologii pól aplikacyjnych, takich jak fenomeny cielesności, afektywności, intersubiektywności. Do tej debaty 
pragniemy włączyć również dziedzictwo fenomenologii Husserlowskiej, w szczególności myśl takich badaczy, jak 
m.in. Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas czy Michel Henry, którzy szukali swoistego pogranicza pasywności i 
aktywności, a także tzw. myśl postfenomenologiczną.  

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów nawiązujących do tak zarysowanej problematyki.  

Tegoroczna konferencja PTFen  ponownie wpisze się w ramy międzynarodowych projektów badawczych:  
„Affective Subjectivity in the Thought of Michel Henry” Instytut Filozofii i Socjologii PAN i Fonds Michel Henry 

– Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), 
„The relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of the 

Humanities”  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii Czeskiej Akademii Nauk,  
“The relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of the 

Humanities” Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii Słowackiej Akademii Nauk. 
 
Zgłoszenia w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub polskim prosimy przesyłać do dn. 30 września 2013 roku 
na adres: poltowfen@gmail.com  
 
O włączeniu Państwa referatu do programu poinformujemy najpóźniej 15 października 2013 r.  
 

mailto:poltowfen@gmail.com


Informujemy jednocześnie, że osoby, których propozycje uwzględnione zostaną w programie, prosić będziemy o 
uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 60 PLN, przeznaczonej na sfinansowanie posiłków dla referentów, 
zamówionych w celu usprawnieniu obrad w PAN-Klubie w przerwach obiadowych.  
 
W imieniu Zarządu PTFen, 
Andrzej Gniazdowski 
 
 
 


