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Wyniki swoich badan nad filozofi'! Bornsteina Krzysztof Slezinski przed

stawil w kilku pracach, sposrod ktorych najwazniejsze to monografia Benedyk

ta Bornsteina koncepcja naukowej metafizyki i jej znaczenie dla badan wsp6l

czesnych (scriptum, Krakow 2009) oraz opracowanie Filozofia Bornsteina oraz 

wyb6r i opracowanie niepublikowanych pism (Uniwersytet Sl'!ski w Katowicach, 

Katowice 2011). Prace poswi~cone filozofii Benedykta Bornsteina nadal jed

nak S<! zasadne - zwlaszcza w kontekscie badan historycznych i analitycznych 

poswi~conych polskiej filozofii pierwszej polowy XX stulecia. Potrzeb~ konty

nuowania badan nad t'! filozofi'! widac tym bardziej, gdy ich celem jest opraco

wanie niepublikowanych dziel. ( ... ) 

Dodatkowym uzasadnieniem opracowan podobnych do prezentowane

go - obok ich wartosci historycznej - jest fakt, ze przynajmniej niektore sposrod 

zagadnien podj~tych przez dawnych filozofow S<! aktualne w kontekscie wspol

czesnych dyskusji filozoficznych. W przypadku dziel Bornsteina uwzgl~dnio

nych w tej pracy do zagadnien takich nale:l<! np. pytania dotycz'!ce istnienia 

nieskonczono5ci aktualnej i potencjalnej (zasadne we wspolczesnych uj~ciach 

klasycznych paradoksow i antynomii), zwi'!zkow mi~dzy dzialami matematyki 

(algebra, geometria, topologia) oraz mi~dzy filozofi'! i naukami empirycznymi. 

z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Adama Jonkisza 
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