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Oddajemy do Państwa rąk sześćdziesiąty numer Zagadnień 
Filozoficznych w Nauce. Można śmiało powiedzieć, że cza-

sopismo weszło w wiek dojrzały. ZFN jednak wciąż się rozwija-
 ją – stały się właśnie oficjalnie czasopismem drukowanym i in-
ternetowym zarazem. Jak twierdził Karl Raimund Popper, treści 
zaludniają świat nr 3, uniezależniają się więc w pewnym sen-
sie od nośnika. Mamy nadzieję, że prezentowane tu treści nadal 
będą przyciągać czytelników, a nowe nośniki tylko pomogą udo-
stępnić je w dogodnej dla każdego formie. 

Przeglądając archiwalne numery Zagadnień łatwo uświa-
domić sobie, jak długa droga została już przebyta. Początki 
czasopisma to skromne objętościowo i graficznie, nielegalne 
sami zdatowe wydania. Są one świadectwem tego, w jaki spo-
sób organizowało się interdyscyplinarne środowisko łączące lu-
dzi poszukujących prawdy w kontekście działalności naukowej. 
Kolejne numery ZFN pokazują, jak rozwijało się to środowisko 
i jak wraz z nim rozwijało się samo czasopismo. Wszystko to nie 
byłoby z pewnością możliwe bez celnych pomysłów oraz wiel-
kiego zaangażowania jednej osoby – Michała Hellera. 

* * *
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Specjalną okazją do napisania tych słów jest 80. rocznica 
urodzin założyciela i wieloletniego Redaktora Naczelnego Za-
gadnień.

Michale, osiemdziesiąt lat z perspektywy historii filozo-
fii to wiek wciąż młodzieńczy, taką też niech będzie nadal siła 
Twej inspiracji. Nie dajmy się zwieść licznym doktoratom hono-
ris causa, jak choćby ostatniemu nadanemu w czerwcu 2016 r. 
przez Twój Wydział Filozoficzny UPJPII... wszak wszyscy 
wiemy, że dla Ciebie laur nie po to jest, aby spocząć na laurach. 
Życzymy Tobie (i zarazem sobie), aby filozofia w nauce nadal 
rozwijała się równie pomyślnie jak dotychczas, aby Twe dzieło 
– Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – nadal pełniło rolę ogni-
ska badań oraz źródła inspiracji. Tobie, Twej filozofii i Twemu 
dziełu życzymy więc: Ad multos annos!
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