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l. Teksty artykułÓw prosimy dostarczaćlra
dyskietce komputerowej
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".
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3. Redakcja Zastrzega.s9bie prawo adiustaę;1
redakcyjnej. Autor ma
:owiązekprzeprowadzeniadokładnejkorertY t
<wrocenia jej w określonym
zez redakcjęczasie.
4' MateriałÓwnie zamÓwionych redakcja nię
zwraca.
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Giovanni Reale, Hlilo ria
lilozolii staroĘtneJ;t, |: t ltl
po",ą*i*.'-t- sok,o,",o, p.'ei,
E. ZieliIiski, Lull|ilr
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[,r.iłcddwomu l1y. u,kazał się pierwszy
tom Historii JibnJii sltaroż"L,tłlt,|
( ii.}vi|ntlicgoRea|e.
C-ałosca";,|i.li[ii p'ęć to.ow i obejmuje
historię fl|oz,o|it
rd.jł.i łanlclzin po myślCesarstwa
nzyiskiego (z wyłączeniemfilozofii
chrzt..
:itiitlliskicj).(iiovanni.Reale jest
*yoitnym nawcąprzedmiotu, autorem
ksiqzck
ptlŚwitlctlnyclhli|tlzofii Arystote|esa,
Teof,asta i piaiona, -yJ.*.u tekst
w Mt.
lisstlsit i Ąrystote|esa,tłulnacze'
i l.o'.ntatorem Platona.
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historii filozofii dowolnegookresuhisto.
Twtlrcakompendiumpoświęconego
przed
Nie ulegawątp|iwości,
że ktoś,kto
zadaniem
arcytrudnym.
staje
rycznego
podejmujesię takiegozadania,winien być świetnym
znawcądanejdziedziny.Ale
przedstawiając
pewienideałhistoryka
nie ty|ko!Jak wspominaS. Swieżawski,
frlozofii, winien on byÓ filozofem, filologiem, historykiemi artystąw jednej
osobie'Dopierote poządanecechy mogąnadaćjego pracy prawdziweznaczenie.
tego postulatujest w naszejepocew ogÓle możliwe?Czy
Czy jednakspełnienie
jest
połączeniewielkiej wiedzy erudycyjnejz artyzmem?Nietrudnojest
realne
ktÓrych nudna erudycja
w dzisiejszej dobie o prace historyczno-filozoficzne,
całkowicieusuwawszelki filozoficznypolot.ZrÓdłotegostanurzeczyjest oczy.
wiste, skoro każdyz badaczyma prued oczymasetki artykułÓwpoświęconych
każdemuz poruszanychzagadnien.Historia filozofii * i nie dotyczyto ty|ko
_ w przeciągudziesiątekczy setek|atbadafrnagromadziła
już tak
starożytności
jest
wiele prac,żeogarnięcie
ich wszystkich niemożliwe.
Jednakta ,3bundantia''
jest zarazemtym, co tzuca wzwanie, wytwarzapragnieniesyntezy spełniane
jednak przeznajvtybitniejszych
czy tęż|
możenajodważniejszych
badaczyspośrÓd
pracy nad dziełemo tak wielkim zakesię
wybitnych. Problęm uciążliwości
wydajesię być pierwsząprzyczynąstosunkowejrzadkoŚcisynteztego typu.Nie
jest to jednak jedyna pęyczyna,,G. Reale w pierwszychsłowachwstępu,za.
opracowarihistoriifilozofii poświęconych
stanawiając
się nad rzadkością
wyłącz.
zadajepytanie,czy w ogÓle wartojest jeszcze pisac historię
nie starożytności,
. ]''i l
filozofii starożytnej.
z pytaniern,,Poco pisaćjeszczejednąhistorięfilozofii?'' bez wąęienia staje.
oko w oko każdyz filozofÓw, podejmującytakie zadanie.oczywiście,istnieją.
pewnewzg|ędy,ktÓre możemynazwać,,naukowymi''.
Stan bada zmieniasię,
zmieniająsię punkty widzenia i perspektywy,dziełauznawaneza fałszywesą
uznawaneza pravtdziwei vice yersa. Reale nie te względyprzedstawiajednak
jako usprawiedliwienie
pisaniajeszczejednejhistoriifilozofii * i to starożytncj!
Jegozamiaremjest stworzeniepracy'ktÓra ma być pisana,,podprąd'',sprzeciwiać
w imię i ku czci filozofii.ow aksjologiczny
się duchowinaszejepokihistorycznej
głos autora- jego własnaocena rzeczywistości
i jej konfrontacjaz duchcnl
filozofii antycznejjest w dużejmierzetym, co decydujeo znaczeniutej książki.
CzytającRealegonie raz przychodzina myślporÓwnaniez ,,moralisĘkąfilozo|jczną'' w duchu P|utarcha.
Reale jest zatem fi|ozofem,ktÓry pisze historię filozofii. Czy jednak nic
oczekiwanąod dziełatej natury,czy nie
wpływato ujemniena obiektywność
wykrzywia perspektywy?Jak zauważaS. Swieżawski,ktÓry szczegÓlnic wiclc
zagadnieniuhistoriografiifilozoficznej_ jej teorii i praktycc:
uwagi poświęcit
badaczazabierającego
się do pisaniafilozofii jest rtjrrw.
,,obowiązkiemka:żdego
(..') koncepcjifilozofii, koncepcji,ktÓrą rna każdy.'.'.|
nienie (...) założonej
' li litłicliilwski,
Ethos history,11ą
|ilozo|ii,,,Ethos'' nr' 2/3, s. l17 l28'

