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Sprawozdanie z wizyty historyków filozofii 
na Uniwersytecie Gdańskim w ramach 

projektu badawczego pt. „Historia filozofii 
jako problem filozoficzny”

W dniu 18 kwietnia 2013 roku pracownicy Katedry Historii Filozofii 
Starożytnej i Średniowiecznej UKSW – prof. Artur Andrzejuk, ks. dr Adam 
Filipowicz, dr Michał Zembrzuski oraz dr Magdalena Płotka – wraz  
z dr Izabellą Andrzejuk (reprezentującą Wyższą Szkołę Komunikowania, 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie)  
i drem Andrzejem M. Nowikiem (Katedra Historii Filozofii Nowożytnej 
i Współczesnej UKSW) byli gośćmi Uniwersytetu Gdańskiego i wygłosili 
serie wykładów poświęconych metodologii historii filozofii.

Spotkanie w Gdańsku zorganizowane 
zostało przez prof. dr hab. Sabinę Kru-
szyńską, która jest kierownikiem projek-
tu „Historia filozofii jako problem filo-
zoficzny” realizowanym od 2009 roku 
w Instytucie Filozofii UG.

Referat zatytułowany Gilsonowska me-
toda historii filozofii, który zainauguro-
wał spotkanie na UG, wygłosił prof. Ar-
tur Andrzejuk. Referat przedstawiał 
koncepcję historii filozofii jako dyscy-
pliny filozoficznej i jednocześnie przed-
stawiał program badań realizowany 
przez uczestników projektu. W pierw-
szej kolejności prof. Andrzejuk przed-
stawił Gilsonowską koncepcję historii 
filozofii oraz wskazał na nią jako pod-
stawę metodologii. Następnie scharak-

teryzował różne etapy pracy historyka 
filozofii i jego warsztatu: omówił zarów-
no propozycje samego Étienne Gilsona, 
jak i modyfikacje tej propozycji wprowa-
dzone przez Stefana Swieżawskiego oraz 
Mieczysława Gogacza. Referat kończył 
się wnioskiem, który stwierdzał współ-
występowanie i zależność poszczegól-
nych etapów pracy historyka filozofii: 
pracy edytorskiej, badań nad historią 
tekstów, badań nad historią filozofów, 
które prowadzą do badania historii sa-
mych problemów filozoficznych. An-
drzejuk dodatkowo wskazał pewne im-
plikacje praktyczne tak rozumianej 
metodologii uprawiania historii filozo-
fii, mianowicie w obręb kompetencji hi-
storyka filozofii wchodzą, prócz kompe-
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tencji technicznych ( językowych, 
edytorskich), również historyczne oraz 
przede wszystkim filozoficzne.

Referat prof. Andrzejuka wprowadzał 
w program badań realizowanych w ra-
mach projektów historyków filozofii 
UKSW, natomiast kolejny referat – Me-
toda analizy średniowiecznego tekstu filo-
zoficznego na przykładzie fragmentu  
Komentarza św. Tomasza z Akwinu do 
„Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa wygło-
szony przez dr Izabellę Andrzejuk –   
pokazywał praktyczną realizację meto-
dologicznych postulatów Gilsona. Pre-
legentka na przykładzie historycznego 
źródła pokazała, w jaki sposób należy 
stosować reguły analizy tekstu filozo-
ficznego. Opracowane przez Mieczysła-
wa Gogacza reguły analizy historycz-
nych tekstów filozoficznych pozwalają 
na bardzo gruntowne i szczegółowe – 
zarówno pod względem historycznego 
kontekstu powstania źródła, jak i filozo-
ficznego „ładunku” w nim zawartego – 
przebadanie tekstu, co wydaje się szcze-
góln ie pomocnym narzędziem 
warsztatu historyka filozofii.

Jako trzeci głos zabrał dr Michał 
Zembrzuski, który w referacie Pamięć 
i przypominanie jako sposoby odnoszenia 
się do przeszłości a historia filozofii poru-
szył filozoficzne zagadnienie odnosze-
nia się do przeszłości w kontekście ba-
dań nad historią filozofii. Referat dra 
Zembrzuskiego kończył pierwszą część 
spotkania, po której nastąpiła przerwa 
obiadowa.

Po przerwie referat wygłosiła dr Mag-
dalena Płotka. Jej badania przedstawio-
ne w referacie Metody historii filozofii a ba-
dania nad źródłami paleograficznymi 
skupiają się przede wszystkim na meto-

dologii i dydaktyce paleografii w kon-
tekście Gilsonowskiej koncepcji historii 
filozofii. Referat starał się ukazać wielo-
etapowość drogi od paleografii do filo-
zofii. Pierwszym krokiem jest w tym  
ujęciu wprowadzenie w teoretyczne pod-
stawy paleografii, następnie student uczy 
się praktycznej sztuki czytania rękopi-
śmiennych materiałów źródłowych. Na 
tym jednak nauka się nie kończy, ponie-
waż kolejnym etapem nauczania jest 
przekład tekstu z języka oryginalnego 
(najczęściej łaciny średniowiecznej, na 
tym etapie najbardziej przydają się wia-
domości z zakresu edycji tekstu), a na-
stępnie analiza filozoficzna treści tekstu. 
Po przeprowadzeniu analizy filozoficz-
nej dyskutowanych w tekście problemów 
pracę filozofa-paleografa można uznać 
za zakończoną.

Ostatnie dwa referaty wygłosili kolej-
no dr Andrzej M. Nowik (Tomistyczne 
ujęcie metodologii historii filozofii) oraz ks. 
dr Adam Filipowicz (Problem filozoficz-
nie ważny na podstawie „De Alexandri 
Magni fortuna aut virtute” Plutarcha 
z Cheronei).

Szczególne zainteresowanie ze stro-
ny organizatorów spotkania wzbudziła 
teza Gilsona stwierdzająca, że to meta-
fizyka jest ostateczną podstawą decydu-
jącą o charakterze danej filozofii oraz że 
stanowi ona kryterium uznania poszcze-
gólnych historycznych koncepcji za „fi-
lozoficzne”. Temu to zagadnieniu po-
święcono najwięcej czasu w dyskusji 
z prof. Sabiną Kruszyńską oraz innymi 
uczestnikami gdańskiego projektu me-
todologicznego. Pomimo różnic w zaj-
mowanych stanowiskach spotkanie na 
UG było owocne.


