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Zebrane w tym tomie teksty (dwa przekłady i dwanaście studiów) stanowią owoc 
refleksji grupy mediewistów i historiozofów młodego pokolenia, związanych 
przede wszystkim z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Antropolo
gia filozoficzna średniowiecza, stanowiąca coraz częściej przedmiot badań mono
graficznych i ogólnej refleksji historyków filozofii, zasługuje na szczególną uwagę 
z racji własnego, filozoficznego znaczenia oraz późniejszych oddziaływań i reakcji 
polemicznych, wywoływanych również w naszych czasach. W pierwszej części ni
niejszego zbioru zamieszczamy w przekładzie dwa klasyczne teksty, powstałe na 
przełomie XII i XIII stulecia, wyrażające metafizyczne i religijne punkty odnie
sienia autorów Europy Zachodniej. Przedstawiamy tym samym Czytelnikowi cie
kawe materiały źródłowe, będące podstawą refleksji i dalszych badań. Dwanaście 
studiów tworzących drugą część tomu można podzielić ze względu na ich tematy
kę. Do pierwszej grupy zaliczają się teksty poświęcone bezpośrednio antropologii 
filozoficznej średniowiecza i jej historycznemu tłu, natomiast do drugiej - artykuły 
dotyczące późniejszej refleksji nad myślą średniowieczną, których Autorzy skupili 
się na dziedzictwie średniowiecza i polemikach wokół religijnej wizji człowieka 
jako pielgrzyma (homo viator). Tym samym dochodzi też do głosu problematyka 
historiozoficzna, kwestia kierunku, sensu i celu dziejów widzianych z perspekty
wy średniowiecznej i nowożytnej. Człowiek-pielgrzym jest więc przedstawiany nie 
tylko tak, jak sam siebie postrzegał w czasie, w którym przyszło mu żyć, ale rów
nież z perspektywy historiozofia badającego, jak zmieniało się rozumienie ludzkich 
dziejów w zależności od przyjmowanych rozstrzygnięć filozoficznych. 

Do współpracy przy tworzeniu tego tomu włączył się zespół młodych badaczy 
z Instytutu Filozofii, zwłaszcza związanych z seminarium z filozofii średniowiecz
nej. W tym miejscu składam im gorące podziękowania za napisanie przedstawianych 
studiów i wygłoszenie ich w formie referatów podczas zajęć. Szczególne podzięko
wanie należy się ponadto zaproszonym Gościom, którzy nie odmówili swego udzia
łu w naszym przedsięwzięciu. Pragnę zatem wymienić przede wszystkim dr. Dariu
sza Baronasa z Wilna i dr. Marka Czekańskiego z Opola oraz dwóch doktorantów 
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naszego Instytutu: mgr. Wojciecha Golonkę z Paryża i mgr. Marcina Konika. W pra
cy wziął również udział Marcin Markowski, student Uniwersytetu Warszawskiego, 
któremu dziękuję za napisanie dwóch studiów filozoficznych. 

W imieniu Autorów niniejszego tomu pragnę serdecznie podziękować tym 
wszystkim, których życzliwość, starania i wsparcie przyczyniły się do przygoto
wania i wydania tej książki. Składamy więc podziękowania recenzentom wydawni
czym, prof. Jackowi Widomskiemu i prof. Bogdanowi Szlachcie, którzy pozytywnie 
ocenili zarówno badania monograficzne, jak i refleksje historiozoficzne poszcze
gólnych Autorów. Składamy serdeczne podziękowania prof. Jerzemu Szymurze, 
Kierownikowi Zakładu Ontologii, oraz prof. Wojciechowi Suchoniowi, Zastępcy 
dyrektora Instytutu Filozofii ds. ogólnych za sfinansowanie wydania tego tomu ze 
środków Instytutu Filozofii UJ. Wyrażamy także podziękowania dla Pani Dziekan 
Wydziału Filozoficznego UJ, prof. Marii Flis oraz dla Pana Dyrektora Instytutu Fi
lozofii UJ, prof. Miłowita Kunińskiego, za poparcie naszej inicjatywy wydawniczej 
i Jego Magnificencji, Prorektorowi UJ ds. Badań, prof. Szczepanowi Bilińskiemu, 
za umożliwienie wydania książki w Wydawnictwie „Księgarnia Akademicka”. 
Wdzięczność należy się także Prezesowi Wydawnictwa „Księgarnia Akademicka”, 
Panu Adamowi Lejczakowi, który z życzliwością i zainteresowaniem odniósł się do 
zamysłu opublikowania niniejszego zbioru tekstów i studiów. Bez zaangażowania 
wszystkich wymienionych tutaj osób książka ta nie mogłaby powstać. 
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