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S praw ozdan ie  z  posiedzenia  naukow ego poświęconego om ów ien iu  książk i  
prof. dr. S. S w ieżaw sk ieg o  pt. „Zagadnienie his torii f i lozofii”, W arszaw a  

1966, ss. 897, z  dnia 12. IV. 1967 r.

Na program  posiedzenia naukow ego złożyły się prelekcje na tem at 
w yżej w ym ienionej książki w ygłoszone przez prof. dr St. K am ińskiego, 
doc. dr M. Gogacza, doc. dr Wł. Seńkę oraz dyskusja. P relekcje jak rów 
nież w ażniejsze głosy dyskusji zam ieszcza się  w  całości.

S tan isław  K am iński

Stefan  Sw ieżaw ski, ZAGADNIENIE HISTORII FILOZOFII, W arszawa  
1966, ss. 897. PW N.

N ajw ięcej chyba problem ów  rodzi się dziś na pograniczu dyscyplin  
naukow ych, a zw łaszcza na ich  skrzyżow aniu. W szelkie usiłow anie ogól
nych opracowań tego rodzaju zagadnień budzi zrozum iałe zainteresow anie, 
ale też najła tw iej tu o zastrzeżenie. Z w iększa się ich intensyw ność tym  
bardziej, gdy chodzi o tak kontrow ersyjne epistem ologicznie dziedziny po
znania, jak filozofia, h istoria oraz m etodologia nauk. N ie każdy zdobędzie 
się  na olbrzym i w ysiłek  przeorania tego olbrzym iego i trudnego pola  
badaw czego. Prof. Sw ieżaw sk i podjął taką próbę całościow ego ujęcia epi- 
stem ologicznego problem u historii filozofii. G łówną kw estię, jaka przy 
tym  u niego się przew ija można zam knąć w  pytaniu, czy h istoria filozofii 
jest praw dziw ą historią i zarazem filozofią , a jeśli rów nież filozofią , to 
jaką trzeba m ieć koncepcję filozofii, aby odpow iedzialnie upraw iać bada
n ie  nad dziejam i filozofii. P ion iersk ie przedsięw zięcie podania szeroko 
zakrojonej i przekonująco uzasadnionej odpow iedzi w  duchu realistycznej 
filozofii dotyczy głów nie: 1° koncepcji h istorii filozofii (jej przedm iotu, 
zadań i funkcji w  całokształcie kultury oraz zasięgu i m etody), 2° kon
cepcji filozofii dziejów  filozofii (jej stosunku do innych dyscyplin , jej 
roli w  filozofii i w  jej problem atyce) oraz 3° koncepcji w iedzy o nauce 
historii filozofii (zw łaszcza problem atyki m etodologicznej i spraw ności 
historyka filozofii). Są to zarazem trzy w ie lk ie  części dzieła, którego tok  
treściw y najzw ięźlej dałoby się przedstaw ić w  sposób następujący:

R ozw ażyw szy obszernie i w n ik liw ie  naturę h istoriografii, jej zasięg


