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FILOZOFIA XVII WIEKU I JEJ HISTORIA
– WPROWADZENIE*

Pozycja historii filozofii w ramach nauk filozoficznych jest niekwestionowana. Nawet w gronie przedstawicieli filozofii analitycznej i fenomenologów, tradycyjnie sceptycznych wobec wartoci historii filozofii, rzadko
spotyka si obecnie postaw radykalnie ahistoryczn. Wikszo wspóczesnych filozofów jest przekonana, e historia filozofii jest integraln czci
filozofii o wiele bardziej ni historia jakiej nauki szczegóowej. Oczywicie
wród filozofów i historyków filozofii nie ma jednomylnoci co do sposobu
badania róde historycznych. Tym jednak, co charakteryzuje aktualne prace
z zakresu historii filozofii, to stopniowe odchodzenie od koncepcji czystego
opisu, dominujcego w pierwszych dekadach XX wieku. Uwaga badaczy
poda raczej w kierunku studium interpretacji. Sdzi si, e praca historyczna – oprócz tego, e zakada rzeteln znajomo róde oraz ta historycznego, czyli caego kompleksu uwarunkowa , w które uwikana bya
omawiana doktryna – musi by jednoczenie prac filozoficzn, która nie
traci z oczu wspólnot problemowych i zwizków teoretycznych z jednaj strony, z drugiej za potrafi ustosunkowa si do zaproponowanych rozwiza
podanych przez danego filozofa, oceni ich warto pod ktem spójnoci,
konkluzywnoci i prawdziwoci. W sposób szczególny dotyczy to historii
filozofii nowoytnej, która w przekonaniu wielu filozofów stanowi najlepsze
„laboratorium dowiadcze filozoficznych”.
Filozofia nowoytna, pomimo e przechodzia rozmaite okresy, stanowia
pod wzgldem ideowym do jednolity i stosunkowo spójny ruch intelektualny. Upraszczajc mona przyj, e cay tryb mylenia tego okresu okrelaj trzy cechy: suwerenno umysu ludzkiego; matematyzacja metody
filozoficznej; wolno jako naczelna zasada ycia spoecznego.
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Artykuy prezentowane w niniejszym numerze „Roczników Filozoficznych”
stanowi pierwsz cz referatów wygoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Filozofia XVII wieku – jej róda i kontynuacje”, zorganizowanej przez Katedr Historii Filozofii Nowoytnej i Wspóczesnej KUL oraz
Kolegium Midzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Spoecznych KUL, która odbya si na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawa II w dniach 17-18 czerwca 2014 r. Konferencja lubelska stanowia wydarzenie wpisujce si w coroczne spotkania polskich badaczy myli filozoficznej XVII wieku, organizowanych uprzednio przez Uniwersytet w Biaymstoku (2005), Uniwersytet Wrocawski (2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawa II (2007), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008),
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej (2009, 2013), Uniwersytet Mikoaja
Kopernika w Toruniu (2010, 2012) oraz Uniwersytet Gda ski (2011).
Tematem konferencji byy gówne problemy filozofii XVII wieku – poczynajc od bada metafizycznych, poprzez zagadnienia z zakresu logiki,
teorii poznania i jzyka, a ko czc na kwestiach dotyczcych etyki, teorii
prawa i pa stwa. Z kolei naczelnym celem konferencji – podobnie jak w latach poprzednich – bya prezentacja aktualnie prowadzonych bada nad
wczesn filozofi nowoytn w polskich orodkach naukowych. Na program
konferencji zoyy si sesje naukowe, uporzdkowane wedug gównych
problemów podejmowanych w omawianym okresie (metafizyka, epistemologia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga,
etyka, filozofia spoeczna, filozofia przyrody).
Pisma filozofów XVII wieku s dzieami trudnymi zarówno pod wzgldem stylu, jak i sposobu ujmowania treci filozoficznych. Zawieraj jednak
bardzo wane informacje, bez których odnalezienie waciwego sensu rozwoju myli zarówno nowoytnej, jak wspóczesnej byoby niemoliwe. Jestem gboko przekonany, e niniejszy zbiór artykuów stanowi wane uzupenienie polskiego pimiennictwa filozoficznego na temat dziejów wczesnej
filozofii nowoytnej i suy bdzie wszystkim tym, którzy interesuj si
szeroko rozumian filozofi i jej dziejami, nie tylko w warstwie historycznej, lecz take systematycznej.
Dr hab. Przemysaw Gut
Organizator konferencji
oraz Redaktor tej czci woluminu RF
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