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Od Redakcji
Pomysł wydania „Rocznika Historii Filozofii Polskiej” dojrzewał
długo. Propozycja powołania czasopisma pojawiła się w czasie dys
kusji wewnątrzsekcyjnej kończącej obrady Sekcji Historii Filozofii
Polskiej VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie w 2004 r.
Dyskusja ta, zatytułowana Perspektywy historii filozofii polskiej,
przyniosła liczne postulaty usprawnienia współpracy i wymiany
wyników badań historyków rodzimej filozofii. Wiele z propo
zycji zgłoszonych podczas szczecińskiej dyskusji doczekało się już
realizacji: odbywają się coroczne Seminaria Historyków Filozofii
Polskiej, uruchomione zostały comiesięczne spotkania seminaryjne
dla doktorantów i młodych pracowników naukowych. Największe
problemy organizacyjne wiązały się dotąd z powołaniem stałych
periodyków specjalistycznych. Wszystkie próby podejmowane w tym
zakresie musiały sprostać dwóm podstawowym wyzwaniom: zapew
nieniu niezbędnego finansowania i uzyskaniu odpowiedniej ilości
propozycji autorskich, z których możliwe byłoby wyselekcjonowanie
spójnych tematycznie i merytorycznie zadowalających tomów.
Pierwsze z wyzwań stanowiło i wciąż stanowi nie lada problem.
W polskich warunkach specjalistyczne czasopismo naukowe nie ma
szans na samodzielne utrzymanie się. Stąd konieczność powołania
Fundacji Historii Filozofii Polskiej, która przejęła na siebie trud zdo
bywania środków niezbędnych do wydania czasopisma. Fundacja
zapewnia oparcie instytucjonalne Rocznikowi, a w niedalekiej przy
szłości pozwoli na realizację kolejnych działań wspierających
badania nad historią polskiej filozofii. Niestety, opóźnienia sądowe,
administracyjne oraz organizacyjne towarzyszące powołaniu Fundacji
i uzyskaniu uprawnień wydawniczych sprawiają, że pierwszy tom
Rocznika ukaże się z kilkumiesięcznym opóźnieniem i nie będzie
mógł trafić do rąk czytelników podczas obrad Sekcji Historii Filozofii
Polskiej VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Warszawie.
Drugi z wymienionych problemów, pozyskanie odpowiedniej ilości
materiałów do publikacji, szczęśliwie ominął naszą redakcję. Zamiar
wydawania Rocznika, ogłoszony w Internecie i wśród uczestników

wspomnianych wyżej seminariów, zaowocował wieloma ciekawymi
propozycjami, które już pozwalają na opracowanie dwóch tomów.
Wybór tematyki pierwszego z tomów wydaje się naturalny – Dzieje
filozofii z perspektywy polskiej. Temat ten jest zaproszeniem zarów
no do szerokiej refleksji metodologicznej nad sposobem uprawiania
historii filozofii, jak i analizy konkretnych przykładów polskich ujęć
dziejów filozofii. Tom niniejszy nie stanowi kompletnej monografii
problemu. Pytania: jak uprawiać historię filozofii oraz jakie wzorce
ujmowania dziejów filozofii tworzą nasz krąg kulturowy, to kwestie
fundamentalne dla warsztatu każdego historyka polskiej myśli. Jest
zatem pewne, że tematyka niniejszego tomu będzie kontynuowana na
wiele sposobów w tomach kolejnych.
Znajdujący się obecnie w przygotowaniu tom drugi Rocznika
będzie pokłosiem obrad Sekcji Historii Filozofii Polskiej VIII Polskie
go Zjazdu Filozoficznego w Warszawie. Niebawem ogłoszone zostanie
zaproszenie do nadsyłania materiałów do tomów kolejnych. Redakcja
oczekiwać będzie nie tylko na artykuły typowych rozmiarów, prze
widywana jest możliwość druku obszerniejszych rozpraw. W kolej
nych tomach znajdować się będzie miejsce dla materiałów archiwal
nych i ich opracowań, zapisów dyskusji oraz sprawozdań z wydarzeń
bieżących (konferencji, seminariów etc.). Jest również planowane
uruchomienie działu recenzji. Ponieważ czasopismo ukazywać się
będzie w cyku rocznym, sprawozdania aktualizowane będą stale na
stronie internetowej Rocznika: www.filozofiapolska.pl
Wydanie pierwszego tomu kończy długi czas przygotowań, działań
administracyjnych i prawnych prowadzących do materializacji bardzo
mglistej niegdyś idei. Nie sposób w krótkim wstępie wymienić
wszystkich osób, których cierpliwości, wsparciu i radzie Rocznik
swój kształt zawdzięcza. Jest jednak oczywiste, że koniec prac orga
nizacyjnych oznacza dopiero początek prawdziwego tworzenia czaso
pisma. To co istotne tworzy się we wzajemnej wymianie myśli między
Autorami, Czytelnikami i redakcją. Należy mieć nadzieję, że „Rocznik
Historii Filozofii Polskiej” spotka się z życzliwością Czytelników nie
mniejszą niż ta, jaką został obdarzony przez dotychczasowych Współ
pracowników, a dzięki temu proces wspólnego tworzenia czasopisma
zostanie naprawdę dopełniony.

