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FILOZOFIA XVII WIEKU I JEJ HISTORIA
– WPROWADZENIE

Artykuy prezentowane w niniejszym numerze „Roczników Filozoficznych” stanowi drug 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 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II
w dniach 17-18 czerwca 2014 r. Konferencja lubelska wpisuje si w coroczne
spotkania polskich badaczy myli filozoficznej XVII wieku, organizowane
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).
We wprowadzeniu do pierwszego cyklu artykuów z tej serii („Roczniki
Filozoficzne” 62 (2014), nr 4) pisaem, e tym, co charakteryzuje aktualne
prace z zakresu historii filozofii, jest stopniowe odchodzenie od koncepcji
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czystego opisu, dominujcego w pierwszych dekadach XX wieku. Uwaga
badaczy zmierza 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 z jednej strony nie traci z oczu wspólnot problemowych i zwizków teoretycznych, z drugiej za potrafi ustosunkowa si do zaproponowanych rozwiza
podanych przez danego filozofa, oceni ich warto pod ktem spójnoci,
konkluzywnoci i prawdziwoci.
W niniejszym wprowadzeniu chciabym pozosta w krgu zagadnie
historiograficznych i zwróci uwag na klika faktów, które maj istotny
wpyw na ksztat i kierunek prowadzonych obecnie bada nad wczesn filozofi nowoytn.
Coraz czciej formuowany jest pogld, e naley wycofa si z uproszczonych opinii o wczesnej filozofii nowoytnej, jakie wci bywaj prezentowane w podrcznikach na temat tej epoki, tzn. z patrzenia na wczesn
myl nowoytn przede wszystkim poprzez pryzmat zagadnie epistemologicznych. Znaczca cz prac wspóczesnych historyków powicona
jest wanie wykazaniu, e pomimo wanej roli, jak odegray kwestie epistemologiczne w formowaniu si filozofii XVII i pierwszej poowy XVIII
wieku, bardziej poprawny jest pogld, wedug którego wczesna myl
nowoytna bya szeroko zakrojonym i wielotematycznym projektem filozoficznym, obejmujcym swoim zasigiem wszystkie dziedziny refleksji
filozoficznej – nie tylko zagadnienia epistemologiczne, lecz take zagadnienia metafizyczne, antropologiczne, etyczne, spoeczne oraz estetyczne.
W rezultacie znajdujemy tu zasadniczy powód, dlaczego wielu historyków
staje obecnie w opozycji do ujmowania wczesnej filozofii nowoytnej jako
areny sporu dwóch zwalczajcych si obozów: kontynentalnego racjonalizmu, obejmujcego systemy Kartezjusza, B. Spinozy i G.W. Leibniza,
oraz brytyjskiego empiryzmu, obejmujcego systemy J. Locke’a, G. Berkeleya i D. Hume’a. Sdzi si, e takie spojrzenie na dzieje filozofii wieku
XVII i pierwszej poowy wieku XVIII jest nie tylko jednostronne, ale take
w jakim zakresie mylce. Sugeruje na przykad, e kontynentalni racjonalici, którzy akceptowali teori idei wrodzonych – idei istniejcych
w umyle przed wszelkim dowiadczeniem – nie byli wiadomi znaczenia
danych empirycznych czy eksperymentu. Tymczasem, jak trafnie pokaza
m.in. Daniel Garber, Kartezjusz by daleki od postawy gabinetowego uczo-
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nego, cenicego wycznie spekulacj i nieogldajcego si na materia
pochodzcy z dowiadczenia 1.
Z tym czy si inna kwestia, mianowicie cisy i wzajemny zwizek midzy filozofi, naukami przyrodniczymi i teologi. Zdecydowanie mocniej ni
w poprzednich dekadach podkrela si, e filozofia nowoytna powstaa
z poczenia bardzo wielu rozmaitych przyczyn. Istotny wpyw na jej
uksztatowanie si miay z jednej strony fundamentalne przemiany w obszarze nauk przyrodniczych, osignicia w matematyce oraz nowe ustalenia
metodologiczne, z drugiej za nowe prdy w teologii oraz powszechne niezadowolenie ze scholastycznej formy chrzecija stwa zwizanej z myl
Arystotelesa. W zwizku z tym postuluje si, by w skad prezentacji pogldów niemal kadego filozofa, zwaszcza filozofa wieku XVII, wczy dusze prezentacje powicone naukom przyrodniczym i nowym prdom w teologii. Sdzi si, e tylko w ten sposób projekt poznania swoistoci filozofii
nowoytnej i jej kutrowego znaczenia moe znale rzeczywiste usprawiedliwienie. Ponadto zwraca si uwag, e gównych idei wczesnej filozofii
nowoytnej nie da si odtworzy wycznie poprzez analiz wypowiedzi znajdujcych si w gównych dzieach poszczególnych mylicieli. Zrozumienie
ideowej tosamoci poszczególnych doktryn filozoficznych epoki nowoytnej
musi by oparte na znajomoci caoksztatu ówczesnej twórczoci, z uwzgldnieniem prowadzonych korespondencji i polemik, poniewa to wanie w tego
rodzaju tekstach zawieraj si bardzo wane informacje, bez których odnalezienie waciwego sensu rozwoju myli nowoytnej jest niemoliwe.
Wreszcie silna jest tendencja do poszerzania listy kluczowych filozofów
ery nowoytnej. Jak podkrela D. Rutherford, redaktor naczelny opublikowanego przed kilkoma laty The Cambridge Companion to Early Modern
Philosophy, coraz mocniejszy jest postulat, by oprócz Kartezjusza, Spinozy,
Leibniza, Locke’a, Berkeleya czy Hume’a uwzgldnia w rozwoju myli
nowoytnej rol takich mylicieli, jak: Michel de Montaigne, Francisco Suarez, Hugo Grotius, Francis Bacon, Pierre Gassendi, Thomas Hobbes, Henry
More, Ralph Cudworth, Anne Conway, Antoine Arnauld, Nicolas Malebranche, Blaise Pascal, Pierre Bayle, Samuel Pufendorf, Francis Hutcheson,
Thomas Reid, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau czy Christian Wolff2.

1

D. GARBER, Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science,
Cambridge: Cambridge University Press 2001.
2
D. RUTHERFORD, Introduction, [w:] The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, ed. D. Rutherford, Cambridge: Cambridge University Press 2007, s. 2.
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Prezentowane niej teksty s dobrym przykadem zmian, jakie mona zaobserwowa w badaniach nad wczesn filozofi nowoytn. 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 oraz 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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