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3 РЙЛО ттр'ггити FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

Redakcja Biuletynu, pragnąc eaeraej poiniormowaó czytelni
ków o placach, z pogranicza historii literatury polskiej za
mieszcza dłuższą notatkę o pracy Instytutu Filozofii i Socjo
logii PAN z punktu widzenia potrzeb i zainteresowań poloni
sty.
Notatkę uzupełniają 2 mniejsze infonrp.cjet о prociv Katedry 

Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz rozprawie J„Pelca 
na temat znaczenia terminu "ideologia dzieła li terać kiego11*

Zakład Bibliografii i Dokumentacji Instytutu Filozofii 1 Socjologii PAN
Prace nad retrospektywną bibliografią filozofii polskiej prowadzi obec

nie Zakład Bibliografii i Dokumentacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 
od 1952 do 1957 roku funkcje te pełniła specjalna komórka przy Redakcji Bi
blioteki Klasyków Filozofii w Państwowym Wydawnictwie Naukowym* Zakład 
Bibliografii ma jako główne zadanie przygotować do druku - w kolejnych 
zeszytach - całość "Bibliografii filozofii polskiej”. Wspomnianymi pra
cami kieruje od samego początku Alicja Kadlez*. Zakład Bibliografii obej
muje dwa zespoły: 1/ zespół bibliografii polskiej filozofii nowszej 
/XVIII - XX w,/ w składzie: Alicja Kadler /kierowniczka Zakładu/, Irena 
Raczyńska, Alicja Sawicka, Barbara Skarga; 2/ zespół bibliografii filo
zofii średniowiecznej w Polsce w składzie: Jerzy Korolec, Władysław Seń- 
ko. Drugi zespół, który powstał dopiero w r. 1957* współpracuje ściśle z 
Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej prof.J.Lęgowi- 
cza i korzysta z jego kierownictwa naukowego* Informacje o osiągnięciach, 
i planach tego zespołu znajdują się na innym miejscu* w komunikacie doty
czącym Zakładu prof.Legowicza.

Zespół bibliografii filozofii nowszej ma już za sobą opracowanie i 
ogłoszenie drukiem w 1955 r* zeszytu za lata 1750-1830 oraz następnego 
zeszytu za lata 1831-1864 /wyd*1960 r*/, obecnie zaś gromadzi materiały 
do bibliografii okresu pozytywizmu /1865-1895/. Podstawę wspomnianych 
prac w dziedzinie filozofii nowszej stanowi kartoteka bibliograficzna 
zebrana przez doc. A*Bara, mająca obejmować - wg intencji autora - całość 
polskiego piśmiennictwa filozoficznego /bibliografię podmiotową i przed
miotową/ od najdawniejszych czasów do wybuchu wojny w 1939 r*, z uwzględ
nieniem tak druków, jak i rękopisów* Zaznaczyć należy, że zespół filozo
fii nowszej czerpie z kartotek doc.Bara jedynie dane dotyczące druków, 
rezygnując w zasadzie z rejestracji rękopisów. Materiały doc*Bara# jak
kolwiek niezmiernie dla nas użyteczne, wymagają jednakże z naszej strony
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melioracji idącej w kierunku selekcji, sprostowań i zasadniczych uzupeł
nień* Uzupełnienia wiążą się z tym, że doc*Bart 1/ nie objął rejestracją 
polskiej produkcji filozoficznej po wrześniu 1939 2/ nie wydobył ca
łej zawartości filozoficznej z czasopism poddając autopsji niedostatecz
ną ioh liczbę, 3/ nie wykorzystał należycie pogranicza filozofii z innymi 
dziedzinami, zwłaszcza z myślą społeczną* W przeciwieństwie do doc«Bara 
pragniemy szeroko uwzględnić owe pogranicza, dlatego też w poszukiwaniu 
tekstów o walorze filozoficznym zwracamy się m.in. i do teorii literatu
ry oraz krytyki literackiej*rejestrująo np. z tego tytułu pewne dzieła 
M*Mochnaokiego, M*Grabowskiego, E»Dembowskiego*

Oto jeden z powodów, dla któryoh materiały nasze zasługują na uwagę 
polonisty* Ale jest jeszcze i powód inny, bardziej zasadniczy, mianowi
cie, częściowe krzyżowanie się zakresów badań historyka filozofii i hi
storyka literatury* Jednego i drugiego interesować będą np* takie utwory 
jak "Ojcze Nasz” Cieszkowskiego, "Genezis z Ducha" Słowackiego, "Prome- 
thidion" Norwida czy "Historia oywilizacji ludzkiej" H.Rzewuskiego* Ta 
sfera wspólnych zainteresowań, jak wykazują nasze dotychczasowe publika
cje, jest dość obszerna, jakkolwiek w zasadzie - choć nie bez wyjątku - 
staramy się pomijać utwory należące do literatury pięknej.
Informując polonistę o pracach Zakładu Bibliografii podkreślamy, że 

obszerniejszych materiałów niż ogłoszone drukiem dostarczą mu nasze kar
toteki. Zawierają obe bowiem pełniejszą dokumentację zarejestrowanych 
tekstów, opis licznych dzieł /z podaniem ich zawartości/ pominiętych 
ostatecznie w procesie selekcji oraz materiały dopiero przygotowane do 
©głoszenia* Opracowała Alicja Kadler 

Kierownik Nakładu Bibliografii i Dolnunentacji 
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Z prao Zakładu. Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytu
tu Filozofii i Socjoloĵ ii PAN

Z inicjatywy Komitetu Filozoficznego PAN oraz Państwowego Wydawnictwa 
Naukowego rozpoczęto w 1956 r. systematyozne praoe nad historią filozo
fii średniowiecznej w Polsce* W pierwszym etapie badania te miały objąć 
opracowanie spuścizny filozoficznej mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego 
przechowywanej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej* Grupa pracowników 
naukowych pod kierunkiem prof* Jana Legowicza, prof*. Stefana Świeżaw- 
skiego i doc* Jerzego Zatheya skoncentrowała swe wysiłki nad przebada
niem polskich komentarzy do Sentencji Piotra Lombarda, rozpoczynając swe



рачю• od annll«y rąkopieów kom#ntare& krakowekitgo uosontgo Jana Dąbrówki. 
Po powołaniu do żyoift Instytutu Filozofii i Soojologii PAN /1956 r*/ po* 
wetały w jogo raraaoh dwie komórki, któryoh oelem było prowadzenie metoiy- 
oznych btdań nad dziejami filozofii polskiej okresu áredniowieoza? były 
to Pracownia Historii Filozofii Średniowieoznej i Starożytnej w Polsoe 
oraz Zespół Bibliografii Filozofii Średniowiecznej utworzony przy kiero
wanym przez Alicję Kadler Zakładzie Bibliografii i Dokumentacji Instytu
tu. Kierownictwo Pracowni Filozofii objął prof. Jan Legowicz, w skład 
zaś Pracowni weszli prof .Stefan Świeżawski, Zdzisław Kuksewicz oraz stali 
współpracownicy: doc. Jerzy Zathey i Zofia Włodek. Skład zaś Zespołu Bi
bliografii stanowili: Władysław Seńko i Jerzy Koroleo.

Założenia metodyczne prac Pracowni i Zespołu Bibliografii były nastę
pujące:
a/ przebadanie źródeł myśli filozoficznej - traktatów średniowiecznych 

uczonych,pozostających w nie znanych do.tej pory rękopisach biblio
tecznych,

b/ zbadanie tekstów zarówno filozofów polskich,jak i filozofów euro
pejskich oraz komentarzy do tekstów średniowiecznych i starożytnych 
/pisma Arystotelesa, pisma Augustyna/ pod warunkiem, że rękopisy 
zawierające te teksty związane były z ośrodkami intelektualnymi 
Polski średniowiecznej, 

с/ mimo że zakres zainteresowań Pracowni i Zespołu obejmuje całość 
dziejów Polski średniowiecznej, prace prowadzone obecnie skoncen
trowały się głównie na wieku XIV i XV, obejmując dzieje środowiska 
krakowskiego oraz równolegle ośrodków naukowych istniejących w klasz
torach i kapitułach. W konsekwencji Pracownia i Zespół stanęły przed 
koniecznością sporządzenia długofalowego planu pracy oraz wspólnego 
realizowania niektórych jego punktów.

Plan objął:
a/ rejestrację rękopisów filozoficznych: główny nacisk położono na re-

x/jestraoję rękopisów przechowywanych w zbiorach kościelnych; 
b/ opracowanie rękopisów zarówno pod względem bibli с logicznym, jak i 

bibliograficznym ; 
o/ edycję ważniejszych traktatów filozoficznych;
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з[/ Szczegółowa informacja o podjętej przez Instytut Badań Literackich 
PAN rejestracji polskich literariów średniowiecznych oraz o pierwszym 
etapie tych prac opublikowana będzie w zesz. 10 "Biuletynu Polonisty
cznego” /Red./.
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й/ ©prasowanie merytoryczne - ujawnienie zawartej w traktacie treści 

filozoficznej j
•/ wydanie bibliografii filozofii średniowiecznej w Polsce*
W oelu scalenia prac wykonywanych osobno przez Pracownię i Zespół Bi

bliograficzny Instytut Filozofii i Socjologii utworzył w 1960 r* Zakład 
Historii Filozofii Średniowiecznej, który zajmie się zarówno przygotowa- 
nism materiałów do przyszłej syntezy dziejów myśli filozoficznej w Poi
sse, Jak opracowaniem ich bibliografii« Nowoutworzony Zakład, w skład 
którego weszli pracownicy Pracowni i Zespołu Bibliografii, przejął spuś
ciznę materiałową tak po Pracowni Historii Filozofii, Jak i po Zespole 
Bibliografii, Materiał znajduje się w Zakładzie i przedstawia się nastę
puj ąo o:

1. Materiały uzyskane w oparciu o, rękopisy

Rejestracja rękopisów ma na celu szybką inwentaryzację rękopisów filo
zoficznych w bibliotekach polskich, tak by wytworzyć ogólny obraz zawar
tości treściowej, a nie tylko liczbowej, rejestrowanych kodeksów. Reje
strujący ustala zatem wiek rękopisów, proweniencję kodeksu oraz podaje 
wykaz zawartości wszystkich mieszczących się w rękopisie traktatów z 
podaniem inolpitu i eksplioitu oraz kolofonu każdego tekstu# Elementy 
te będą później materiałem do przeprowadzenia identyfikacji danego trak
tatu, jeśli tekst jest anonimowy, ew# do weryfikacji autorstwa#
V/ toku rejestracji bierze się pod uwagę nie tylko rękopisy średniowiecz
ne /do XV w# włącznie/, ale i późniejsze#

a/ Wykaz bibliotek« w których ukończono re.jestrać.1 e ;

Częstochowa - Paulini - 311 rękopisów z XV-XIX, Leżajsk, Bernardyni - 
42 rkps#; Kraków, Bernardyni - 23 rkps#; Kraków, Kapucyni - 42 rkps*; 
Kraków, Franciszkanie - 13 rkps#, Kraków, Dominikanie - 600 rkps#; Kal
waria Zebrzydowska, Bernardyni - 17 rkps#, Przeworsk - Bernardyni - 2 rks#, 
rkps#, Rzeszów, Bernardyni - 5 rkps#; Tarnów, Bernardyni » 14 rkps#
b/ Wykaz bibliotek, których rejestracja jest w toku;

Wrocław, Kapitulna; Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka; Wrocław, Osso
lineum; Pelplin, Seminarium Duchowne*

Ogółem zarejestrowano do 1 X 1959 r# - 1 212 rękopisów.
2, Opisy rękopisów

Celem opisów jest pełna identyfikacja tekstów zawartych w danym klocku 
z odesłaniem do analogicznych tekstów drukowanych lub rękopiśmiennych 
oraz odpowiedniej literatury»
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Opley sejmują ei$ pratd« waaysbklm uetalenimn autorstwa gra« dokłada« 
oharakttryttyką oeoh danego kodekau, np, pismo# znaki wodne, Bkł&dki# 
Oplay r^kopleów prowadzi się w Biblioteoe Jaglellońekiej* Na oa 10 ООО 
rękopisów BJ posiada około 3 ООО średniowiecznych; z taj liozby ok,1000 
rkps# ma treść filozoficzną#
W chwili obecnej posiadamy opisy 152 klocków rękopiśmiennych zawierają
cych już ca 1000 traktatów filozoficznych*

3* Materiały związane z edycją traktatów oraz opraćowania mery
toryczne /opublikowane lub z maszynopisu/

Z posiadanych przez archiwum Zakładu prac wymieniamy pozycje mogące 
interesować polonistę:
S.Fiutak, Słownik terminologiczny do "ïaeoremata de eese et

essentia” Idziego Rzymianina /maszynopis./#
J#Korolec, Nieznany dokument dotyczący Jana z Oświęcimia w ręko

pisie BJ, sygn# 1855 /maszynopis/*
Z#Kuksewicz, Repertorium codicum Arerrois opera latina contir>en-

tium qui in bibliotheois Polonis asservantur MPPX<
IV 3-34.

- Marcin Król z Żórawicy /maszynopis/.
- Przyczynek do badań nad znajomością averroimu w Pol

sce ,
- Jan z Janduno w Komentarzu Jana z Głogowa do "De ani
ma” Arystotelesa /maszynopis/*

J.Legowicz, Tomasz z Akwinu i narodziny postawy naukowej w filo
zofii XIII w. "Myśl Filozoficzna*, 1955 /19-20/ 5-6«

- Metodologiczne założenia recepcji arystotelizmu u 
Bonawentury "Studia Filozoficzne,T, 1917, 1/

- Zagadnienie rewizji metody w badaniach nad filozofią 
średniowieczną v’Studia Filozofie zne’% 1959, 3 /12/*

- Z metodologii badań nad historyczną przynależnością 
filozofii okresu cesarstwa rzymskiego# Starożytność 
ozy pozaśredniowiecze# /Maszynopis przygotowany do 
druku/#

- Problem koncepcji filozofii w XII wieku. /Maszynopis 
przygotowany do druku/#

MPP * Mediaevalia Philosophiea Polonorurax/



Z«Nowakowski, Mateusz z Krakowa /maszynopis/«
Wł.Seńko, Aperçu sur lee re o he rohes concernants la philosophie

medievale en Pologne, MPP I 5-1О*
- Jakub z Gostynina jako komentator do "Liber de causis",

,yStudia Medievristyczne" II /w druku/*
- Pseudo Herveus w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej, 

sygn. 1855 /maszynopis/.
A.Siemianowski, Jakub z Paradyża /maszynopis/.
S.Świeżawski, Materiały do studiów nad Janem z Głogowa,*1 Studia Me-

diewistyczne?’ II /w druku/.
- Filozofia średniowieczna w oczach Hegla /maszynopis/.

I.Tarnowska, Les methodes de dépouillement des textes philosophi
ques médiévaux, Archiwum Latinitatis Medii Aevi,
XXVIII f.2-3, 1958.

Fr*Wilczek-Tuszyńska, Materiały do stanu badań nad filozofią XV wieku,
“Studia Mediewistyczne” II /w druku/

Z.Włodek, Przyczynek do badań nad XV-wiecznym komentarzem do
Sentencji Piotra Lombarda, Jan Sneschewicz - Jan z Są- 
spowa, MPP VII /w druku/.

Obok prac wymienionych powyżej w archiwum Zakładu znajdują się nastę
pujące prace zbiorowe:
- Commentaire sur les Sentences, supplement sur le Repertoire de 
F.Stegmüller, MPP I, II, V. Opracowali: J.Korolec, A.Półtowski, 
Z.Włodek, M.Gołaszewska, Z .К. Siemiątkowska, I.Tamowska, Z.Kuksewicz.

- J.Korolec, W.Seńko, Uwagi krytyczne o scholastyce polskiej w "Histo
rii filozofii polskiej" V/.Wąsika /Studia Mediewistyczne"II,w druku/.

Prace oraz materiały w przygotowaniuî
J.Korolec, Dzieła Tomasza z Akwinu w Polsce,Repertorium /materiały/.

- Benedykt Hesse i jego komentarz do "De anima" Arystotelesa /materia
ły/»

- Anzelm z Canterbury, recepcja dzieł w rękopisach polskich»
- Heimerycus de Campo, studium na temat sporów doktrynalnych na uniwer

sytetach w Krakowie i Kolonii w XV wieku.
- Studium filozofii w konwencie dominikanów krakowskich w XIII - XV 
wieku»

Z.Kuksewicz, Komentarze do "De anima" Arystotelesa w rękopisach polskich.
Repertorium.
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Praca aa Шгопа»р1й 

R*Palaoz, Albert z Opatowa« 
Z »Siemiątkowska! Jan м  Słupczy* 
K.Wójoik, Jan z Kluozborka i jego dysputa z Andrzejem z Kokorzyna#

4 » Materiały bib li ogr af iczr̂ e
W pierwszym etapie prac postanowiono zrezygnować z przygotowania do 

druku pełnej bibliografii filozofii średniowiecznej w Polsce* Jako wstę
pną pracę do bibliografii przygotowuje się do druku "Repertorium mistrzów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w XV w." wzorując się na analogicznym 
dziele odnoszącym się do mistrzów wydziału teologicznego Uniwersytetu-x f
w Paryżu wydanym przez P.Glorieux *.
Repertorium ma obejmować wszystkich mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego, 

których prace mają charakter filozoficzny#
Schemat repertorium?' nota biograficzna; katalog dzieł - rękopisy, wyda
nia; literatura - opracowania /wybór/*

Obok zbierania materiałów do Repertorium mistrzów krakowskich Zakład 
prowadzi jeszcze inne prace bibliograficzne* Są to: prace bibliografi
czne nad dziełami i komentarzami do dzieł Arystotelesa przechowywanymi 
w rękopisach polskich,
prace bibliograficzne nad komentarzami do Sentencji Piotra Lombarda.
V/ związku z przygotowaniem Reportorium a w następnym etapie i bibliogra
fii Zakład dysponuje następującymi kartotekami i

- bakałarzy filozofii UJ w XV w.f
- magistrów filozofii UJ w XV w.,
- magistrów teologii UJ w XV w. ,
- magistrów medycyny UJ w XV w.,
- magistrów prawa UJ w XV w*f
- magistrów i lektorów Studium Generale Dominikanów krakowskich w 
XV w.,

- rektorów UJ w XV w,,
- magistrów i bakałarzy uniwersytetów zagranicznych wykładających w 
Krakowie ,

- mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego cytowanych w literaturze polskiej, 
• rękopisów cytowanych w literaturze polskiej,
- rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej przeznaczonych do opracowania,
- incipitów /w przygotowaniu/*
Por.P*Glorieuxî Repertoire des maîtres en theologie de Paris,v*1-2, 
Paris 1935*
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Ponadto Zakład wydaj» dwa czasopiarna*
• ’’Studia Medlewistyozntf1 pod redakcją prof* J*Legowioza i prof*S*Świe- 

żawskiego /rocznik, dotąd jeden tom, drugi tom w druku/*
-’’Mediaevalia Philosophioa PolondrunT, redaktor naczelny W.Seńko /biu

letyn naukowy redagowany w języku francuskim zawierający komunikaty 
z warsztatu pracy oraz ciekawsze odkrycia źródłowe, dotąd ukazało 
się 8 zeszytów/«

Opracował Jerzy Korolec 
Zakład Historii Filozofii Starożytnej 
i Średniowiecznej Instytutu Filozofii 
i Socjologii PAN

Z prao Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Myśli Społecznen Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN

Zakład obejmuje aktualnie dwa zespoły badawcze« Jeden z nich zajmuje 
się problematyką filozofii religii w epoce Reformacji i Kontrreformacji, 
obejmując zagadnienia rozwoju racjonalizmu religijnego, problemy inter
pretacji doktryn mistycznych oraz stosunku między różnymi doktrynami fi
lozoficznymi i ideologią reformacyjną na poszczególnych etapach -jej ewo
lucji • Drugi zespół zajmuje się problematyką historysmu na przełomie 
XVIII i XIX w« i zmierza do sprecyzowania pojęcia historyzmu, przeprowa
dzenia typologii głównych jego nurtów, aktualnie zaś koncentruje się wo
kół zagadnień tzw. historyzmu konserwatywnego« Oba zespoły nie ogranicza
ją się do myślicieli polskich, lecz obejmują w swych badaniach szereg 
przedstawicieli zagranicznej filozofii i myśli społecznej /np, mistyków 
holenderskich, Locke*a, Hume’a, Rousseau*a, Hegla, Schopenhauera i i'n,/.

Zakład prowadzi badania archiwalne w kraju i za granicą, które mają na 
celu inwentaryzację ważniejszych materiałów rękopiśmiennych z zakresu 
polskiej filozofii i myśli społecznej pierwszej połowy XIX wieku.
W ramach Zakładu opracowywane są obecnie następujące tematy związane 

z polską filozofią i myślft społeczną: problematyka świadomości historycz
nej w twórczości Lelewela /prof«N.Assorodobraj/; studium o recepcji hegli- 
zmu w filozofii polskiej XIX w« /doc*Br«Baczko/; problemy ewolucji doktry
ny socyniańskie j /adiunkt Z»Ogonowski/; ideologia szlacheckiego rewolu
cjonizmu w Polsce /adiunkt J»Szacki/; filozofia Hugona Kołłątaja /H*Hinz 
- praca doktorska/; poglądy J«K«Szaniawskiego /T»Kozanecki/; Marcin Cze
chowie /L*Szczucki - praca doktorska/«

Pracownicy Zakładu opublikowali w ostatnim okresie następujące większe 
prace związane z historią polskiej filozofii i myśli społecznej?



1/ Z.Ogonowski - Z zagadnień rozwoju idei tolerancji w Polsce XVII w*
PWN 1958.

2/ Henryk Kamieński : Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeń
stwa. Opracowanie, wstęp i posłowie Br, Baczki. PWN 1959«

3/ Listy Fausta Socyna. Opracowanie i wstęp L.Chmaja. PWN 1959.
4/ Studia nad arianizmem. /Zbiór referatów i artykułów uczonych pol

skich i zagranicznych z okazji Roku Ariańskiego/. PWN 1959.
5/ Antologia literatury ariańskiej. Opracowali L.Szczucki i J.Tazbir.

KiW 1959,
6/ T. Kroński - Rozważania wokół Hegla. PWN I960.

W wydawanym przez Zakład "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecz
nej" ukazały się w latach 1957-1959 m.in. następujące studia i materiały 
dotyczące filozofii i myśli społecznej v; Polsce:

Nr 1/1957: S.Ziemski i A.Spirało - Logika Mikołaja Mościckiego 
L.Chmaj - Jan Placentinus-Kołaczek,
J.Possart - Problematyka socjologii marksistowskiej w "Wie

dzy" /1907-1910/,
Z eschatologii Braci Polskich cz.I: Dwa pisma Leliusza i Fau

sta Socynów. Wydał L.Szczucki.
Nr 2/1958: T. Kroński - Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w

połowie XIX wieku,
M.Radgowski - Rozwój poglądów filozoficznych ks.Fr.Krupiń

skiego.
Z eschatologii Braci Polskich cz.II: Ernesta Sonera  ̂Demon
stratio .... Wydali L.Szczucki i T.Bieńkowski.
Listy Mikołaja Spieszniewa o Henryku Kamieńskim. Wydał 
Br.Baczko.

Nr 3/1958: J.Szacki - Wiadomość o Janie Ludwiku.Żukowskim.
Księga wizytacji zborów podgórskich. Wydali L.Szczucki i 
J.Tazbir.
Materiały z historii polskiej myśli społeczno-politycznej 
lat 60-tych XIX wieku /"Le Peuple Polonais". Wydał St.Szef1er. 

Nr 4/1959: J.Trybusiewicz - Zagadnienia historyczne w twórczości Jana 
Pawła Woronicza.
J.Szacki - M.Mochnacki i problem historii.
Br.Baczko - Problemy historyzmu w filozofii społecznej Henryka 
Kamieńskiego.
Notaty Karola Marksa z "Histoire de Pologne" Joachima Lelewela.» 
Wydała N.Assorodobraj,

Opracował Jan Garewicz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej 
i Myśli Społecznej Instytutu Filozofii 

i Socjologii PAN
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Z prao Katedry Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład teorii poznania przy Katedrze Filozofii UW zajmuje się proble
matyką semantyki w szerokim rozumieniu tego słowa jako głównym proble
mem pracy badawczej Zakładu*

Pracownicy naukowi Zakładu skupili swą tematyką badawczą w tym właśnie 
zakresie# I tak kierownik Zakładu /prof. A.Schaff/ wydał pracę pt.
"Wstęp do semantyki", w której poddaje marksistowskiej analizie podsta
wowe pojęcia teorii znaku i znaczenia, a obecnie podjął pracę nad zagad
nieniem aktywnej roli języka w procesie poznania. Asystenci Zakładu w 
liczbie 4 piszą pracę doktorskie z zakresu teorii znaczenia /teoria zna
czenia Carnapa, Schlicka, Cassirera/#

Seminarium prowadzone przez Zakład jest również poświęcone problema
tyce języka /w tym roku teorii znaczenia/. Z seminarium związany jest 
szereg prac magisterskich poświęconych różnym aspektom semantyki.

X

Jerzy P e l e ,  Szkic analizy znaczeniowej terminu "ideologia dzieła
literackiego" /"Fragmenty Filozoficzne", seria II,
Księga pamiątkowa ku uczczeniu 40-lecia pracy nauczy
cielskiej w Uniwersytecie Warszawskim Tadeusza Kotar
bińskiego/,

Artykuł omawia w kolejnych rozdziałach:
1. potoczne znaczenie terminu,
2. zawartość ideologiczną dzieła,
3. ideę przewodnią dzieła,
4# sens ideologiczny,
5. ideologię dzieła*

STAN В AD AN HAD RUSYCxGTYK* LITERACKĄ W POLSCE

Badania nad literaturą rosyjską oraz nad poisko-rosyjskini stosunkami . 
literackimi prowadzone są obecnie w Polsce w trzech katedrach uniwersy
teckich /Warszawa, Kraków, Wrocław/ oraz w Pracowni Literatur Wschodnio- 
słowiańskich Zakładu Słowianoznawstwa PAN# Pracownia ta koordynuje prace 
badawcze rusycystyki polskiej. Na marginesie dociekań nad literaturą 
polską poświęcają nieco uwagi literaturze rosyjskiej również poloniści 
w Instytucie Badań Literackich oraz w katedrach uniwersyteckich. Litera
turą rosyjską, zwłaszcza staroruską, zajmują się również historycy innych


