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Przynajmniej od roku 2006, w kręgu badaczy sku-
pionych w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej 

Instytutu Filozofii UW, którym kieruje prof. Stani-
sław Pieróg, rodziła się idea środowiskowych spotkań 
historyków filozofii polskiej. Przybrała ona formę 
cyklicznych ogólnopolskich konferencji nazwanych 
Seminariami Historyków Filozofii Polskiej. Spotka-
nia te łączyły zawsze zadania badawcze, wyznaczone 
monograficznie pojętą tematyką, z funkcjami inte-
gracyjnymi. Ponieważ uczestniczył w nich zarów-
no krąg doświadczonych, jak i debiutujących bada-
czy, służyły one doskonaleniu warsztatu naukowego. 
Ukazywano filozofię polską jako ważne miejsce spo-
tkania różnorodnych nurtów filozofii europejskiej, 
a także jej inspirującą rolę w kształtowaniu kultury 
polskiej, co przyczynia się do stworzenia jej pogłę-
bionej, wszechstronnej i integralnej wizji. Spotkania 
przedstawicieli licznych polskich ośrodków akade-
mickich służyły także promocji rodzimej filozofii, 
traktowanej do niedawna bez należytej uwagi. Sprzy-
ja temu strona internetowa Seminarium www.filozo-
fiapolska.pl/seminaria.

Dotychczasowe seminaria odbywały się przemien-
nie na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie 

Jagiellońskim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim Jana Pawła II, który gościł badaczy w roku 
2010. 

W dniach 23-24 IX 2013 r. odbyło się na KUL 
VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, podej-
mujące istotną dla naszego Uniwersytetu problematykę 
relacji filozofii i religii („Filozofia a religia. Inspiracje – 
krytyka”). Referaty wygłosiło 42 badaczy z 20 polskich 
ośrodków akademickich. Skoncentrowano się na reflek-
sji wokół roli religii zarówno w określaniu problemów 
podejmowanych przez filozofię, jak również w stymu-
lowaniu samego sposobu jej uprawiania. Nawiązywano 
do obecnych w dziejach filozofii przykładów odwoły-
wania się do wiary jako do jednej z form argumentacji 
filozoficznej, a także stanowisk, które przeciwstawiają 
racjonalną kulturę filozoficzną religijnemu irracjonali-
zmowi. Prezentacja wybranych stanowisk uwzględnia-
ła różnorodne demarkacje tych związków, wpisujące 
się w wybrane konteksty: społeczno-polityczne, ideolo-
giczne, światopoglądowe, literackie bądź instytucjonal-
ne (oświatowe), jak choćby poglądy wypracowane przez 
polską filozofię romantyczną. 
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10 października odbył się na KUL Dzień Wspól-
noty Hiszpańskiej, nawiązujący do święta na-

rodowego Hiszpanii, ustanowionego w 1987 r. Dzień 
ten obchodzony jest w krajach hiszpańskojęzycznych 
12 października i upamiętnia spotkanie się 2 światów 
– kultury europejskiej z odległą cywilizacją amerykań-
skich Indian w wyniku zamorskich wypraw inicjowa-
nych przez kraje iberyjskie w XV w. 

Organizatorem wydarzenia była Katedra Historii 
i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego we współ-
pracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie, Insty-
tutem Hiszpańsko-Polskim, Kołem Hiszpańsko-Pol-
skim KUL oraz firmą Pro Iberia. Podczas spotkania 
Joanna Kudełko i Verónica Barrera Gutiérrez (Instytut 
Filologii Romańskiej) przedstawiły historię hymnu 
narodowego. Prelegentki zwróciły uwagę na pocho-
dzenie partytur (jedna z nich nawiązuje do marszu 
wojskowego z XVIII w.) oraz na różne wersje tekstu 
hymnu, począwszy od najstarszej z 1843 r., autor-
stwa poety Ventury de la Vegi. Podkreśliły, że żadna 
z omówionych wersji nie otrzymała statusu oficjalne-
go, przez co hymn Hiszpanii jest jednym z niewielu na 
świecie hymnów państwowych, który nie ma oficjalnie 
zatwierdzonego tekstu. Z kolei dr Pablo de la Fuen-
te (Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hisz-
pańskiego) wygłosił referat na temat domniemanych 

polskich korzeni Krzysztofa Kolumba, nawiązując do 
budzącej kontrowersje, a wydanej niedawno pracy por-
tugalskiego historyka Manuela Rosy zatytułowanej 
Colón. La historia nunca contada. 

Ostatnim punktem programu był znakomity kon-
cert gitarowy w wykonaniu uczniów Jakuba Niedobor-
ka ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza 
Szeligowskiego w Lublinie. 
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