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W dniach 26-31 sierpnia 2002 roku odbył się w Porto Jedenasty 
Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej, którego ideą 
przewodnią był temat: Intelekt i wyobraźnia w filozofii średniowiecz
nej. Głównym organizatorem było Sosiété Internationale pour l’É tu
de de la Philosophie Médiévale (SIEPM) we współpracy z Gabinete 
de Filosofia Medieval (GFM), Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto (FLUP) oraz Centro Leonardo Coimbra (CLC).

Obrady Kongresu odbywały się w ramach: sesji plenarnych, te
matycznych sesji referujących badania indywidualnie i zespołowe, 
sesji przygotowanych przez poszczególne komisje SIEPM , zgroma
dzenia ogólnego ŚIEPM. W sumie w pomieszczeniach Uniwersyte
tu oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Porto odbyło się 
sześć sesji plenarnych, osiemdziesiąt sesji tematycznych, osiem po
siedzeń komisji i jedno zgromadzenie ogólne. Streszczenia wszyst
kich wystąpień, które odbyły się w ramach sesji tematycznych, zo
stały zamieszczone w specjalnej publikacji SIEPM  Intellect and 
Imagination in Medieval Philosophy, 11th International Congress o f  
Medieval Philosophy -  Abstracts, Porto 2002. W kuluarach pomiesz
czeń kongresowych umieszczono wystawę książek i czasopism, 
w której wzięła udział większość międzynarodowych wydawnictw 
specjalizujących się w filozofii mediewistycznej (np. Brepols, Pe- 
eters, Éditions Vrin, Walter de Gruyter).

W Kongresie wzięło udział ponad 400 uczonych z prawie 50 kra
jów. Z  Polski reprezentowane były takie ośrodki, jak: Instytut H i
storii Nauki PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet 
Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Tomistycz- 
ny w Warszawie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Redem ptory
stów w Krakowie.

Otwarcia Kongresu dokonali przewodnicząca Kom itetu Organi
zacyjnego prof. M aria Cèndida Pacheco (Porto) oraz prezydent



SIEPM  prof. David E. Luscombe (Scheffield), natomiast wykład 
inauguracyjny wygłosiła prof. Katherine Tachau (Iowa). Zasadni
czo wystąpienia na sesjach plenarnych i tematycznych obejmowały 
następujące grupy zagadnień:

-  intelekt i wyobraźnia -  problem źródeł (np. tradycja arystotele- 
sowska, chrześcijańska, islamska, żydowska),

-  intelekt i wyobraźnia -  perspektywa epistemologiczna (np. 
problem wiedzy intelektualnej i zmysłowej, abstrakcja, intuicja, in
tencja),

-  intelekt i wyobraźnia -  perspektywa antropologiczna (np. teo
rie medyczne i biologiczne uzdolnień, struktura człowieka, hile- 
morfizm i dualizm),

-  intelekt i wyobraźnia -  perspektywa logiczna (np. rozum i ar
gumentacja, uniwersalia, pojęcia i rzeczy, kwestia języka),

-  intelekt i wyobraźnia -  perspektywa etyczna (np. rozum wyższy 
i niższy, wola, wolna wola a wybór, ludzkie działanie a odpowie
dzialność, znaczenie emocji),

-  metafizyka intelektu (np. teorie intelektu, problem podmiotu, 
intelekt a inteligencja),

-  związki intelektu z teologią i wyobraźni z eschatologią (np. ange- 
ologia, szczęście, ludzka natura a teologia, wyobrażenia prorocze),

-  intelekt i wyobraźnia a piękno i twórczość artystyczna (np. teo
rie wyobraźni, augustiańska tradycja rozumienia wyobraźni, wizje 
zmysłowe i intelektualne, halucynacje, średniowieczna estetyka),

-  kontemplacja i doświadczenie mistyczne (visio Dei, przebó- 
stwienie a zjednoczenie, ludzkie zdolności a doświadczenie mi
styczne, mistyka chrześcijańska, żydowska i islamu, język mistyki).

Tematy podejmowane w czasie prac komisji miały charakter 
ogólniejszy, np.: krytyczna edycja tekstu, łaciński Arystoteles a śre
dniowiecze, trivium, nauka i filozofia islamu, filozofia żydowska, fi
lozofia bizantyjska. Szczególną uwagę zwróciła relacja prof. G. En- 
dressa (Bochum) z realizowanego w szerokim międzynarodowym 
zespole badawczym projektu Averrois Opera, który polega na przy
gotowaniu nowej edycji krytycznej oryginalnych tekstów arabskich 
Awerroesa i wszystkich ich wersji hebrajskich oraz łacińskich.

Na zakończenie Kongresu wybrano nowego prezydenta SIEPM, 
którym została dotychczasowa sekretarz stowarzyszenia, prof. Ja
cqueline Ham esse (Louvain), oraz nowe prezydium, w skład które
go weszła Elżbieta Jung-Palczewska z Uniwersytetu Łódzkiego.


