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SŁOWO OD REDAKTORA NAUKOWEGO

Prezentujemy czytelnikom kolejny numer naszego pisma poświęcony dorobkowi warszawskiej szkoły historii idei. Poprzedni (3/2012) zawierał zapis zorganizowanej przez Redakcję dyskusji, w której próbowano określić charakter zjawiska
obejmowanego tą nazwą: szkoła naukowa, „kolektyw współmyślących osobno”, formacja intelektualna, krąg intelektualny, ruch myślowy, wspólnota ideowa. Dyskusji
towarzyszyły teksty ilustrujące dorobek czołowych myślicieli z tego kręgu. Materiały opublikowane w tamtym numerze „Przeglądu Humanistycznego” ukazały się
właśnie w wydaniu książkowym wraz z innymi tekstami poświęconymi tej problematyce.
Trzon bieżącego numeru „Przeglądu Humanistycznego” stanowią teksty napisane specjalnie dla naszego pisma, w których chcielibyśmy wskazać kierunki
dalszych poszukiwań w badaniach nad warszawską szkołą historii idei przez przyjrzenie się relacjom między historią idei a innymi dziedzinami wiedzy humanistycznej i ich metodami badawczymi oraz formom obecności i oddziaływania myślicieli
wywodzących się z tego kręgu na współczesną humanistykę. Niezwykle obszerna
rozprawa Andrzeja Walickiego realizuje oba te kierunki poszukiwań: przedstawia
relacje między historią idei a ekonomią na przykładzie własnej twórczości autora,
a jednocześnie ukazuje sposoby obecności problematyki podejmowanej przez niego i innych twórców z tego kręgu we współczesnej humanistyce polskiej i światowej. Tekst Pawła Kozłowskiego, który zainspirował Andrzeja Walickiego, dotyczy
właśnie relacji między ekonomią a historią idei. O przekształcaniu się historii
historiografii w historię idei pisze z kolei Rafał Stobiecki. Tekst Andrzeja Ledera
ukazuje z perspektywy Nietzscheańskiej relacje ideowe między warszawską historią idei a współczesnym poststrukturalizmem francuskim. Portugalczyk Helder
Mendes Baiao, uczeń badacza literatury i myśli polskiej François Rosseta z Uniwersytetu w Lozannie, przedstawia drogę ideową Bronisława Baczki, ilustrując sposób
obecności tego autora w humanistyce europejskiej w tekście, który publikujemy
w języku oryginału.
W przyszłości chcielibyśmy przyjrzeć się promieniowaniu warszawskiej szkoły historii idei na inne polskie środowiska akademickie, zwłaszcza krakowskie,
łódzkie i wrocławskie.
Trzon numeru dopełnia zamieszczone w dziale „Z warsztatu humanistów” studium historyczne Anny Michałowskiej-Mycielskiej Żydzi w strukturze politycznej
i administracyjnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), a całość wieńczą recenzje.
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