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FILOZOFIA XVII WIEKU I JEJ HISTORIA 

– WPROWADZENIE* 

Pozycja historii filozofii w ramach nauk filozoficznych jest niekwestiono-
wana. Nawet w gronie przedstawicieli filozofii analitycznej i fenomeno-
logów, tradycyjnie sceptycznych wobec warto�ci historii filozofii, rzadko 
spotyka si� obecnie postaw� radykalnie ahistoryczn�. Wi�kszo�� wspó�czes-
nych filozofów jest przekonana, �e historia filozofii jest integraln� cz��ci� 
filozofii o wiele bardziej ni� historia jakiej� nauki szczegó�owej. Oczywi�cie 
w�ród filozofów i historyków filozofii nie ma jednomy�lno�ci co do sposobu 
badania �róde� historycznych. Tym jednak, co charakteryzuje aktualne prace 
z zakresu historii filozofii, to stopniowe odchodzenie od koncepcji czystego 
opisu, dominuj�cego w pierwszych dekadach XX wieku. Uwaga badaczy 
pod��a raczej w kierunku studium interpretacji. S�dzi si�, �e praca histo-
ryczna – oprócz tego, �e zak�ada rzeteln� znajomo�� �róde� oraz t�a histo-
rycznego, czyli ca�ego kompleksu uwarunkowa	, w które uwik�ana by�a 
omawiana doktryna – musi by� jednocze�nie prac� filozoficzn�, która nie 
traci z oczu wspólnot problemowych i zwi�zków teoretycznych z jednaj stro-
ny, z drugiej za� potrafi ustosunkowa� si� do zaproponowanych rozwi�za	 
podanych przez danego filozofa, oceni� ich warto�� pod k�tem spójno�ci, 
konkluzywno�ci i prawdziwo�ci. W sposób szczególny dotyczy to historii 
filozofii nowo�ytnej, która w przekonaniu wielu filozofów stanowi najlepsze 
„laboratorium do�wiadcze	 filozoficznych”.  

Filozofia nowo�ytna, pomimo �e przechodzi�a rozmaite okresy, stanowi�a 
pod wzgl�dem ideowym do�� jednolity i stosunkowo spójny ruch intelek-
tualny. Upraszczaj�c mo�na przyj��, �e ca�y tryb my�lenia tego okresu okre-
�laj� trzy cechy: suwerenno�� umys�u ludzkiego; matematyzacja metody 
filozoficznej; wolno�� jako naczelna zasada �ycia spo�ecznego.  
 

* Przygotowanie niniejszego zbioru tekstów wraz z Wprowadzeniem przeprowadzono w ramach 
grantu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki – nr umowy: UMO-2012/07/B/ 
HS1/01959 
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Artyku�y prezentowane w niniejszym numerze „Roczników Filozoficznych” 
stanowi� pierwsz� cz��� referatów wyg�oszonych podczas ogólnopolskiej kon-
ferencji naukowej „Filozofia XVII wieku – jej �ród�a i kontynuacje”, zorganizo-
wanej przez Katedr� Historii Filozofii Nowo�ytnej i Wspó�czesnej KUL oraz 
Kolegium Mi�dzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Spo-
�ecznych KUL, która odby�a si� na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Paw�a II w dniach 17-18 czerwca 2014 r. Konferencja lubelska stanowi�a wy-
darzenie wpisuj�ce si� w coroczne spotkania polskich badaczy my�li filo-
zoficznej XVII wieku, organizowanych uprzednio przez Uniwersytet w Bia�ym-
stoku (2005), Uniwersytet Wroc�awski (2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Paw�a II (2007), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008), 
Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej (2009, 2013), Uniwersytet Miko�aja 
Kopernika w Toruniu (2010, 2012) oraz Uniwersytet Gda	ski (2011).  

Tematem konferencji by�y g�ówne problemy filozofii XVII wieku – po-
czynaj�c od bada	 metafizycznych, poprzez zagadnienia z zakresu logiki, 
teorii poznania i j�zyka, a ko	cz�c na kwestiach dotycz�cych etyki, teorii 
prawa i pa	stwa. Z kolei naczelnym celem konferencji – podobnie jak w la-
tach poprzednich – by�a prezentacja aktualnie prowadzonych bada	 nad 
wczesn� filozofi� nowo�ytn� w polskich o�rodkach naukowych. Na program 
konferencji z�o�y�y si� sesje naukowe, uporz�dkowane wed�ug g�ównych 
problemów podejmowanych w omawianym okresie (metafizyka, epistemo-
logia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga, 
etyka, filozofia spo�eczna, filozofia przyrody).  

Pisma filozofów XVII wieku s� dzie�ami trudnymi zarówno pod wzgl�-
dem stylu, jak i sposobu ujmowania tre�ci filozoficznych. Zawieraj� jednak 
bardzo wa�ne informacje, bez których odnalezienie w�a�ciwego sensu roz-
woju my�li zarówno nowo�ytnej, jak wspó�czesnej by�oby niemo�liwe. Jes-
tem g��boko przekonany, �e niniejszy zbiór artyku�ów stanowi wa�ne uzu-
pe�nienie polskiego pi�miennictwa filozoficznego na temat dziejów wczesnej 
filozofii nowo�ytnej i s�u�y� b�dzie wszystkim tym, którzy interesuj� si� 
szeroko rozumian� filozofi� i jej dziejami, nie tylko w warstwie historycz-
nej, lecz tak�e systematycznej.  

Dr hab. Przemys�aw Gut 
Organizator konferencji 

oraz Redaktor tej cz��ci woluminu RF
 

* Komitet Redakcyjny „Roczników Filozoficznych” wyra�a swoj� wdzi�czno�� Panu dr. hab. 
Przemys�awowi Gutowi za trud w�o�ony w zgromadzenie tekstów artyku�ów po�wi�conych Filo-
zofii XVII wieku oraz merytoryczny nadzór nad ca�o�ci�. 


