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PRZEDMOWA

Książka jest przeznaczona raczej dla studiujących filozofię oraz zaintere-
sowanych nią laików niż dla zawodowych filozofów. Chciałaby zapoznać 
z sześcioma podstawowymi pojęciami tak dalece, aby czytelnik uzyskał 
wstępną orientację co do treści, metody i wymagań filozofii. To wpro-
wadzenie jest podstawowe, chociaż nietrywialne. O sprawach podstawo-
wych próbuje mówić jasno, prosto i nie używając żargonu. Autor zajął 
przy tym bez wahania własne stanowisko. Odzwierciedla ono jego filozo-
fię, która zawdzięcza niejedno nurtowi analitycznemu. Jej duch jest jed-
nak w szerszym sensie platoński, skoro wychodzi ona od tego, że może-
my zbliżyć się do znaczeń wspomnianych pojęć. Szczególnie rozdziały 
o poznaniu, prawdzie i dobru przynoszą nowe aspekty, które mogą zain-
teresować również zawodowych filozofów.

 Panowie doktor filozofii H. AMBÜHL, doktor filozofii i ekonomii J.L. AR-
NI oraz licencjat filozofii M. ZENTNER byli uprzejmi przeczytać poszczególne 
rozdziały i opatrzyć je krytycznymi uwagami. Pomocni okazali się także 
studenci i laicy, których autor miał sposobność uczyć w ostatnich latach. 
Niech ta książka będzie im poświęcona.

Sachseln (Szwajcaria)             R. FERBER

Podstawowe pojęcia filozoficzne 1 spotkały się z tak dużym zaintereso-
waniem wśród czytelników, że jak dotąd, z nielicznymi poprawkami, do-
czekały się już siedmiu wydań. Polskie tłumaczenie powstało na podsta-
wie najnowszego wydania tego klasycznego już dzieła Rafaela Ferbera.
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Komitet naukowy
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 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii (wyd. III)
 J.W. Bremer, Wprowadzenie do logiki (wyd. II)
 S. Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii
 T. Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej (wyd. IV)
 T. Ślipko SJ, Zarys etyki szczegółowej, t. 1: Etyka osobowa (wyd. II)
 T. Ślipko SJ, Zarys etyki szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna (wyd. II)
 H.-D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody
 G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej
 J. Grondin, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej
 J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą
 P. Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka
 R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozofii 1
 R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozofii 2

 J. Disse, Metafizyka od Platona do Hegla
 G. Gabriel, Teoria poznania od Kartezjusza do Wittgensteina
 T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera
 V. Drehsen, W. Gräb, B. Weyel, Filozofia religii od Schleiermachera do Eco

 V. Zotz, Historia filozofii buddyjskiej

W przygotowaniu:

 D.H. Frank, O. Leaman, Historia filozofii żydowskiej
◊ G. Scherer, Filozofia śmierci od Anaksymandra do Adorno
 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki

 Seria Myśl Filozoficzna poświęcona jest kluczowym dylematom nurtu ją cym 
od zawsze umysł i serce człowieka i stanowiącym punkty ogniskujące re fleksję fi-
lozoficzną w dziejach myśli, szczególnie za chod nio europejskiej.
 Jej zamiarem jest udostępnienie fachowych opracowań poszcze gólnych 
zagad nień filozoficznych oraz zachęcenie do podjęcia, sa mo dzielnie, przygody 
filozofowania.
 Publikacje Serii, przygotowane przez wybitnych specjalistów, adre sowane są 
do osób zajmujących się filozofią oraz do tych, którzy nie bę dąc profesjo nalistami 
w tej dziedzinie, pragną rzetelnej wiedzy oraz panoramicznego oglądu problema-
tyki filozoficznej.




