


sowaniach akademickich w świecie; dominującą rolę fizykalnej koncep
cji nauki; wartość poznania racjonalnego; tendencje we współczesnych 
kierunkach filozoficznych.

Drugi prelegent J. Łoniewski przedstawił zagadnienie poznania meta
fizycznego. W wypowiedzi swojej podkreślił przedmiot badań metafizyki 
i sposoby jego badania. W zagadnieniu przedmiotu badań metafizyki 
podkreślił on znaczenie realistycznej koncepcji bytu, natomiast z zagad
nień metodologicznych wskazał na znaczenie zasad bytu i zasad myśle
nia, sądów egzystencjalnych i teorii separacji.

W dyskusji poruszono zagadnienie holizmu w relacji do poznania me
tafizycznego (C. Gładczuk, J. Dołęga), znaczenie języka w teologii i filo
zofii (E. Ozorowski), zagadnienie istnienia Boga w  tomiźmie egzysten
cjalnym (F. Sadowski), problem relacji między myślą — mową — ję
zykiem (Z. Lewicki).

366 SPRAWOZDANIA I RECENZJE

KS. JOZEF M. DOŁĘGA

NOWE CZASOPISMO FILOZOFICZNE: STUDIA EPISTEMOLOGICZNE

Zakład Teorii Poznania Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Aka
demii Nauk wydał pierwszy tom studiów poświęcony problematyce epi- 
stemologicznej pod tytułem: Studia Epistemologiczne. I: Transcendencja 
i ideał poznawczy, Ossolineum, Wrocław 1990, s. 288. Zakład ten prowa
dzi seminarium na temat problemów i kierunków epistemologii współ
czesnej, w  którym uczestniczą pracownicy różnych zakładów IFiS, a 
także Uniwersytetu Warszawskiego i innych ośrodków akademickich po- 
zawarszawskich. W Zakładzie Teorii Poznania jak i na seminarium tym 
podejmuje się zagadnienia obejmujące przegląd i systematyzację proble
matyki epistemologicznej oraz kierunków epistemologicznych w  drugiej 
połowie X X  w.; epistemologiczne problemy we współczesnej filozofii 
marksistowskiej; problem obiektywności poznania w epistemologii X X  w .; 
fundamentalizm i antyfundamentalizm w epistemologii współczesnej.

Redaktorem pierwszego tomu Studiów Epistemologicznych jest Mi
chał Hempoliński. Opiniodawcami publikacji tej byli: Bogusław Wolnie- 
wicz i Michał Tempczyk.

Tom pierwszy Studiów Epistemologicznych składa się z dwu części: 
pierwsza część pod tytułem: Transcendencja i ideał wiedzy obiektywnej 
zawiera sześć artykułów; druga część pod tytułem: Z pogranicza episte
mologii i filozofii nauki zawiera dwa artykuły.

W pierwszej części znalazły się artykuły następujących autorów:

1. Miłach H e m p o l i ń s k i ,  Problem obiektywności poznania i style 
badań epistemologicznych (7-42). Autor porusza problem obiektywności 
poznania w  filozofii klasycznej, w  którym przedstawia zagadnienie ade
kwatności i klasyczny model poznania, problem pewności wiedzy — 
sceptycyzm i fundamentalizm klasyczny, problem transcendencji — od
krycie świadomości, problematyka klasycznej teorii poznania oraz sy
gnalizuje modele poznania i style badań epistemologicznych, w których
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analizuje modele poznania i klasyczny wzorzec wiedzy, transcendenta- 
lizm, ewolucję problematyki epistemologicznej, teorie poznania w rela
cji do ontologii (metafizyki).

2. Zdzisław A u g u s t y n ę  k, Trzy realizmy (43-65). Autor przedsta
wia krótką analizę realizmu klasycznego (antyidealistyczny), realizmu te
oretycznego (antyinstrumentalistyczny), realizmu pojęciowego (antynomi- 
nalistycznego).

3. Jan W o l e ń s k i ,  O semantycznej teorii prawdy (67-119). Artykuł, 
poza wstępem i zakończeniem, zawiera następujące zagadnienia: charak
terystykę filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej i ich teorię prawdy, 
semantyczną definicję prawdy, kilka problemów interpretacyjnych, ana
lizę niektórych zarzutów przeciwko semantycznej koncepcji prawdy oraz 
zagadnienie relacji semantycznej i klasycznej teorii prawdy.

4. Józef D ę b o w s k i ,  Idea bezzalożeniowości (121-145). Artykuł za
wiera analizę głównych pojęć bezzalożeniowości oraz podstawowe aspek
ty idei badań bezzałożeniowych.

5. Jarosław R o l e w s k i ,  Wiedza a świat w transcendentaliźmie 
współczesnym (147-188). Artykuł po wstępie zawiera następujące zagad
nienia; świat fenomenologicznie rozumiany — Husselrowskie pojęcie 
świata; Kantowskie znaczenie „świata” jako przedmiotu wiedzy (intele- 
ktualno-zmysłowe pojęcie świata i rozumowe pojęcie świata); problem 
relacji Husserl a Kant.

6. Andrzej L u b o m i r s k i ,  Gottloba Fregego krytyka psychologiz- 
mu (189-225). Artykuł, poza uwagami wstępnymi i zakończeniem, podej
muje następującą problematykę: psychologia i arytmetyka, przedstawie
nia i myśli, psychologizm jako solipsyzm i teoria trzeciego królestwa, 
Dummett — teoria Fregego jako filozofia języka oraz trudności doktryny 
Fregego.

W części drugiej zamieszczono artykuły dwóch autorów:

1. Alina M o t y c k a ,  O osobliwościach opisu w nauce (227-248). Ar
tykuł, poza uwagami wstępnymi i końcowymi, zawiera następującą pro
blematykę: o doświadczeniu, o poglądowości, opis stanu układu, o obiek
tywności oraz o innych konsekwencjach filozoficznych.

2. Stanisław C z e r n i a k ,  Hipotetyzm w biologii (Refleksje na mar
ginesie dialogu K. Popper — K. Lorenz) (249-277). Artykuł, poza uwa
gami wstępnymi i uwagą końcową, podaje analizę następujących za
gadnień: zwrot Poppera ku biologii a spory teoretyczne w  filozofii nau
ki, biologia a założenia hipotetyzmu, hipotetyzm a teoretyczne spory o 
naturę ewolucji, K. Popper a K. Lorenz — zbieżności stanowisk episte- 
mologicznych (biologizacja kategorii teoriopoznawczych, problem aprio- 
ryczności).

Ponadto czasopismo zawiera streszczenie artykułów w języku an
gielskim (279-286).

Studia epistemologiczne pod redakcją M. H e m p o l i ń s k i e g o  za
wierają problematykę interesującą współczesnego odbiorcę z różnych sy



stemów filozoficznych. Bowiem problematyka teoriopoznawcza i episte- 
mologiczna dominuje we współczesnym myśleniu filozoficznym. Czaso
pismo to, z jednej strony odpowiada współczesnym zainteresowaniom w 
różnych szkołach filozoficznych, a z drugiej strony jest świadectwem pra
cy środowiska polskiego skupionego wokół Instytutu Filozofii i Socjolo
gii PAN. Redaktorowi i współtwórcom należy życzyć wydania następnych 
tomów równie interesujących, jak tom pierwszy tego czasopisma.
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FILOZOFIA NAUKI RUDJERA JOZEFA BOSKOViCA

Instytut Filozofii i Teologii Chorwackiej Prowincji Towarzystwa Je
zusowego w Zagrzebiu zorganizował sympozjum na temat: Filozofia na
uki R. J. Bośkovića w dniach 11-12 X  1986 r., z okazji 200-tnej rocznicy 
śmierci Boskovica (1711-1787). Sprawozdanie z tego sympozjum ukazało 
się pod tytułem: The Philosophy of Science of Ruder Boskovic’s —  Pro
ceeding or the Symposium of the Institute of Philosophy and Theology,
S. J., Philosophy Series Book 2, Zagreb 1987, s. 252. Publikacja ta zawie
ra, poza tekstami referatów wygłoszonych na sympozjum, Słowo wstępne 
Valentina P o z a i ć a  — Dyrektora Instytutu Filozofii i Teologii S. J. w 
Zagrzebiu (9-13), w którym przedstawił on w  sposób syntetyczny życie
i twórczość Boskovica (Czytelnika bardziej zainteresowanego odsyłam 
do sprawozdania z podobnego sympozjum, które odbyło się w ATK 17 II
1987 r., zob.: Studia Philosophiae Christianae, 24 (1988) nr 1, s. 7-46); 
list gratulacyjny Gillesa Pellanda S. J. — Rektora Papieskiego Uniwer
sytetu Gregoriańskiego w  Rzymie (14-15); informacje o prelegentach 
biorących udział w  sympozjum (17-18); indeks nazwisk (237-240); indeks 
rzeczowy (241-252).

R. J. Boskovic urodził się 18 V 1711 r. w  Raguzie, obecnie Dubrow
nik. Uczył się w kolegium jezuickim w Raguzie, następnie w kolegium 
jezuickim w Rzymie. Napisał ponad 75 dzieł na różne tematy. Uwieńcze
niem jego pracy naukowej jest dzieło pt. Theoria philosophiae natura- 
lis redacta ad unicam legem virium in natura existentium, Venetiis 1763. 
Zmarł w Mediolanie 18 II 1787. r.

Stipe Kutleska, doktor filozofii i profesor filozofii Katolickiego Ko
legium Teologicznego w Zagrzebiu, wygłosił odczyt pod tytułem: Com
mon Paths of Philosophy and Science (19-27). W tych wspólnych dro
gach filozofii i nauki autor omawia filozofię nauki w  pracach Boskovi
ca, historyczny rozwój filozofii nauki od F. Bacona do R. Carnapa ze 
wspomnieniem szkoły Iwowsko-warszawskiej. Filozofia nauki jest tutaj 
ujęta jako ogólna teoria nauki, w  której analizowane są problemy i za
gadnienia dotyczące samej nauki oraz zastosowań logiki matematycznej 
do analizy języka naukowego z uwzględnieniem problemów naukowych w 
perspektywie interdyscyplinarnych badań.

Peter Henrici, T. J. doktor filozofii i profesor filozofii Wydziału Fi
lozofii Papieskiego Unwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wygłosił re
ferat pod tytułem: The Theory of Knowledge of Ruder Boskovic in His 
Time (29-49). Profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego w  swoim wykła
dzie przedstawił teorię poznania Boskovica, w  której poruszył następu
jące zagadnienia: krytykę empiryzmu dokonaną przez Boskovica, zagad


