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Wprowadzenie
Pomysł zebrania w tej książce czterdziestu różnych recenzji, omówień,
ocen i refleksji na temat rozmaitych książek historycznych, filozoficznych i teologicznych zrodził się z dwojakiej refleksji – tomistycznej
i życiowej. Refleksja tomistyczna to realistyczne przekonanie, że warto poddać jednolitemu namysłowi szereg różnych publikacji, aby pokazać ich wartości, cechy wspólne oraz różnice, wychodząc od jasnych
kryteriów filozoficznych. Refleksja życiowa to swoiste przekonanie autora o ulotności, przemijaniu, niedocenianiu materiałów recenzyjnych,
opinii, komentarzy, opisów, uwag. Tego typu teksty nie są zwykle publikowane (zwłaszcza recenzje wydawnicze), nie są także przez nikogo (z szerszej publiczności naukowej) czytane, giną zazwyczaj w teczkach z materiałami recenzyjnymi, aby po latach być jedynie częścią
spuścizn zebranych w rękopiśmiennych zbiorach bibliotek naukowych.
Nawet recenzje przygotowane do druku i publikowane jako dodatki
do rozmaitych czasopism naukowych nie cieszą się wysokim prestiżem wśród piszących i czytających teksty filozoficzne.
Warto tę tendencję w jakiś stopniu przezwyciężać. Analiza książek
zachęca do ich czytania przez innych odbiorców, do szukania dalszych
lektur, do rozwoju wiedzy i do refleksji. Około połowa z zamieszczonych poniżej recenzji i opinii została wydana drukiem w różnych czasopismach (informują o tym przypisy), a druga połowa ukazuje się po
raz pierwszy. Wszystkie teksty zostały w niewielkim stopniu poprawione i uzupełnione, zgodnie z obecną wiedzą i refleksją autora. Zasadniczo zachowują one jednak swój pierwotny charakter, aby świadczyć o wartościach i słabościach omawianych publikacji dla
naukowego i warsztatowego pożytku ewentualnych czytelników.
Podzieliliśmy naszą książkę na trzy części. W pierwszej części znajdują się omówienia książek historycznych, w drugiej – filozoficznych,
w trzeciej zaś – teologicznych. Część druga jest najobszerniejsza (26
tekstów), ponieważ głównym przedmiotem naszych badań jest filozofia, a ściślej – historia filozofii. Każda z omówionych książek miała
swój udział w kształtowaniu wiedzy, warsztatu i zainteresowań autora. Niektóre, obfitując w rozliczne słabości, stały się ostrzeżeniem, re5

gułą negatywną, aby nie naśladować pewnych rozwiązań we własnej
pracy naukowej. Realizm tomistyczny wyraża przekonanie, że należy
się liczyć z rzeczywistością. Podczas pracy recenzyjnej trzeba się liczyć
zarówno z dobrymi, jak i gorszymi aspektami każdej czytanej książki. Trzeba na tej podstawie wyciągać wnioski i samemu starać się pisać lepiej, unikać zaś pisania gorszego.
Autor ma nadzieję, że lektura tej książki zachęci czytelników do
uważnego zapoznawania się z lekturami, które powinny budzić refleksję, zachęcać do badań, uczyć pokory i prowadzić do mądrości, pojmowanej integralnie, realistycznie i krytycznie, dla dobra czytelników
i autorów piszących na tematy naukowe.
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I. Lektury historyczne

1. Recenzja książki Marii Dzielskiej, Hypatia
z Aleksandrii, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1993, stron 162.
Praca prof. Marii Dzielskiej ma na celu przedstawienie biografii Hypatii z Aleksandrii1. Badana postać znana jest w kulturze głównie za
sprawa stworzonej wokół niej literackiej legendy. Z tej racji, że legenda ta jest główną przyczyną fałszywego obrazu Hypatii we współczesnej kulturze, Autorka rozpoczyna swe badania od poddania historycznej krytyce wątków legendarnych. Liczne poświęcone Hypatii
prace literackie przedstawiają się nam (w wyniku tej analizy) jako narzędzia ideologicznej manipulacji, nie zaś jako próby wiernego przedstawienia czytelnikowi tej ważnej i ciekawej postaci. W większości
przypadków Hypatia jako pogańska filozofka, ofiara brutalności tłumu chrześcijan, służy do budowy wrogich wobec chrześcijaństwa teorii historycznych, jest też pożywką dla tych, którzy chcą ukazać rzekomo opłakany los kobiety w rodzącej się cywilizacji christianitas na
tle kontrastu z idealizowanym obrazem chylącego się ku upadkowi antyku.
Postać Hypatii wyłania się z dalekiej przeszłości i ze starych rękopisów głównie za sprawą swego otoczenia, swych uczniów oraz niezbyt licznych przekazów historyków z epoki późnego antyku. W drugim rozdziale swej książki prof. Maria Dzielska przedstawia grono
uczniów Hypatii, znane z listów jednego z nich, Synezjusza z Cyreny.
Uzyskujemy cenne informacje o klimacie intelektualnym i o wartościach naukowych, które przyświecały kształceniu w tym gronie. Dostrzegamy istotną rolę tego grona dla neoplatońskiej spekulacji i życia
naukowego epoki, szczególnie zaś ważne miejsce w kształtowaniu pogańskiej inteligencji w Aleksandrii. Wreszcie przychodzi trzeci i ostatni rozdział, w którym Autorka bada oczyszczone z legendarnej patyny fakty związane z życiem i okolicznościami śmierci Hypatii. W ten
sposób, jakby na drodze neoplatońskiego wznoszenia się po stopniach
1

Por. Hypatia z Aleksandrii, recenzja książki: M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii,
Kraków 1993, „Filomata” 423-424 (1994), s. 326-328. Poniższa krótka recenzja
jest pierwszą publikacją naukową autora niniejszej książki.
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poznania, by odtworzyć drogę emanacyjnego wyłaniania się coraz to
nowych postaci bytu, czytając pracę prof. Marii Dzielskiej, zbliżamy
się do samej Hypatii, zaczynając od najszerszego tła, jakim jest legenda, poprzez uczniów dochodzimy do postaci, która jest zasadniczym
celem tej pracy.
Badania te umożliwiają poznanie rzeczywistego obrazu, na ile pozwalają na to zachowane źródła, i odrzucenie legendy budowanej na
użytek konkretnych ideologii przez rożnych autorów. Należy powiedzieć, iż omawiana książka ma podwójnie istotne znaczenie naukowe.
Po pierwsze, bada bowiem ważną dla kultury późnego antyku postać,
po drugie zaś, co jest szczególnie ważne, pozwala wyeliminować z obiegu fantastyczne wątki, obecne również w nauce historycznej, i spojrzeć na Hypatię bez obcych jej zniekształceń.

2. Recenzja książki Judith Herrin, Bizancjum.
Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium,
wydawnictwo Rebis, Poznań 2009, stron 452.
Po upływie wielu dziesięcioleci badań nad historią imperium rzymskiego na Wschodzie nauka historyczna dysponuje sporą liczbą opracowań ogólnych tysiącletnich dziejów Bizancjum, a także licznymi
studiami monograficznymi2. Wiele z tych publikacji ukazało się także w Polsce, zarówno gdy chodzi o dzieła polskie, jak i o tłumaczenia
literatury obcojęzycznej. Warto wspomnieć niedawne wznowienie
przedwojennej Historii Bizancjum Kazimierza Zakrzewskiego (wyd.
Universitas, Kraków 2007) czy też klasyczny podręcznik rosyjskiego
historyka emigracyjnego Georgija Ostrogorskiego (1902–1976) pt. Dzieje Bizancjum (nowe polskie wydanie ukazało się w 2008 r.).
Na tym bogatym tle na baczną uwagę zasługuje wydana niedawno
(przez publikujące dużo literatury historycznej wydawnictwo Rebis)
2
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Por. Recenzja książki: Judith Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo
średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2009, „Historyka”,
XL (2010), s. 137-140.
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książka prof. Judith Herrin (ur. 1942), Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium (przełożył N. Radomski, tytuł oryginalny – Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire). Autorka,
znana już w Polsce ze swej książki pod mylącym, sugerującym przemoc, polskim tytułem Krwawe cesarzowe (Warszawa 2001, chodziło
o cesarzowe urodzone w purpurze), jest profesorem bizantynistyki na
Uniwersytecie Londyńskim (King’s College). Prowadziła badania archeologiczne w Grecji i zajmowała się m.in. źródłami do dziejów Konstantynopola w VIII wieku (Constantinople in the Early Eighth Century: The Parastaseis Syntomoi Chronikai, opr. J. Herrin, A. Cameron,
Columbia Studies in the Classical Tradition, t. X, Leiden 1984), ikonoklazmem (Iconoclasm, opr. J. Herrin, A. Bryer, Centre for Byzantine Studies, University of Birmingham, 1977) i innymi wątkami życia religijnego (The Formation of Christendom, London 2001). Za swoją działalność
otrzymała liczne awanse i wyróżnienia.
Tym, co wyróżnia tytułowe obszerne opracowanie (stron 452), nie
są badania źródłowe nad określonym tematem z bizantyjskiej historii,
ale świeże spojrzenie na całość bizantyjskich dziejów z zamysłem szerokiej popularyzacji literatury fachowej. Podejście to domaga się refleksji metodologicznej i oceny z punktu widzenia ogólnego obrazu
epoki.
Dobra popularyzacja wiedzy historycznej wymaga znajomości tematu, poznania potrzeb odbiorców i talentu pisarskiego. Niebagatelne znaczenie mają też poglądy filozoficzne, a więc przekonanie o celu
uprawiania historii oraz o znaczeniu wiedzy na temat przeszłości dla
współczesności. Potrzeba też wyczucia, co w historii ważne jest do dziś,
co się liczy dla odbiorcy, jak wyważyć fakty na skali ich znaczenia
z perspektywy tysiąca lat. Książka prof. Herrin ukazuje wiele refleksji nad tymi zagadnieniami.
Będąc dobrą znawczynią historii, Autorka swobodnie posługuje się
źródłami i analizami historyków. Książka została ciekawie skonstruowana, gdyż Judith Herrin nie omawia poszczególnych etapów istnienia cesarstwa, ale wybiera kilkadziesiąt charakterystycznych dla Bizancjum tematów z różnych dziedzin i przedstawia je czytelnikom.
Opracowanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej oma11
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wiane są Fundamenty Bizancjum, w drugiej przejście od Antyku do średniowiecza, w trzeciej Bizancjum jako Średniowieczne mocarstwo, czwarta zaś część nosi tytuł Oblicza Bizancjum. Części te dzielą się na 28
zagadnień szczegółowych. Każdy taki rozdział poprzedzony jest mottem – cytatem źródłowym. Przekrojowe ujęcie tych opisów wymagało dużej erudycji. Omawiane kwestie dotyczą zarówno życia gospodarczego, armii, kultury, jak też religii i wydarzeń z życia
politycznego, różnych kwestii ważnych dla stosunków wewnętrznych
i zewnętrznych imperium. Jako szczególnie ciekawe warto wymienić
rozdziały o mieście Konstantynopol, o bizantyjskiej architekturze
i sztuce, religii, kulcie ikon, edukacji, ogniu greckim, dworze cesarskim, krucjatach czy też relacjach z Zachodem. Rozdziały są krótkie,
przejrzyste, ciekawie napisane.
Autorka swobodnie korzysta z różnorodnej wiedzy, porządkuje materiał, sięga po ciekawe szczegóły, porównuje epoki i kultury, głosi
chwałę minionych czasów, dorobek państwa, które stało się nie mając
bezpośrednich sukcesorów, domeną historyków, a w powszechnej opinii zajmuje skromne miejsce. Z racji na duże znaczenie religii w życiu
cesarstwa, stało się ono przedmiotem lekceważących opinii w czasach
oświecenia, laicyzacji i liberalizmu. Z uprzedzeniami tymi polemizuje prof. Herrin.
Potrzeby odbiorców Autorka rozumie w ten sposób, że chce przedstawić Bizancjum jako bliskie Europejczykom (w sensie kulturowym)
państwo, w którym życie toczyło się często wedle podobnych reguł,
jak w czasach nam współczesnych. Dla człowieka żyjącego na Zachodzie cesarstwo – wedle Autorki – to kraj mało znany, ale w swej istocie nowoczesny i ciekawy, a więc godny zainteresowania. Historia bizantyjska to w oczach prof. Herrin obszar bogatej kultury, która może
zaspokoić ambitne gusta liberalnego człowieka Zachodu XXI wieku.
Opisując dzieje państwa Wschodniego Rzymu i jego kultury, stara się
zatem pokazać te wartości, które są dziś w cenie: różnorodność kultury i języka, możliwość awansu społecznego, udział kobiet w życiu politycznym, pewien pluralizm religijny, rozwój architektury i sztuki,
eksport zdobyczy cywilizacyjnych na tereny sąsiednie i inne tego typu
zagadnienia.
12
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Filozofia historii Autorki książki to przekonanie o zasadniczej niezmienności ludzkiej natury, a więc również o tym, że dzieje w każdej
epoce tworzą podobni ludzie, mający podobne problemy, a więc mogący korzystać z przykładu minionych pokoleń dla ubogacenia współczesnego życia. Sporo pracy wymaga też rozwianie zakorzenionych
stereotypów na temat bizantyjskiej kultury i państwowości: w książce
przewijają się uwagi o tym, jak bardzo niesprawiedliwe jest przedstawianie wschodniego imperium jako królestwa intryg i zbrodni, bogactwa i przemocy, fanatyzmu i okrucieństwa. Zamiast tego w opisie kładzie się nacisk na wartości pozytywne: wysoką kulturę, awans
społeczny dzięki armii i wykształceniu, pielęgnowanie tradycji antycznych w prawie, filozofii i teologii. Brytyjska uczona staje się niejako
rzecznikiem prasowym bizantyjskich cesarzy, którzy sami nie mogą
zabrać głosu. Przedsięwzięcie to nader śmiałe i rzeczywiście udane.
Zaproponowane ujęcie prezentacji historii jest bardzo ciekawe i godne uznania. W podobny sposób można by przedstawić również inne
państwa i epoki.
Obok niewątpliwych zasług przedstawionej formy popularyzacji historii warto jednak spojrzeć także na pewne słabości, wynikające ze
specyfiki zagadnień, którymi zajmuje się prof. Herrin. Chcąc przekonać człowieka Zachodu do wartości cywilizacji bizantyjskiej, Autorka sama uległa temu czarowi, w moim przekonaniu nadmiernie. Nie
musi to być zabieg celowy, wystarczy selektywność, pochodząca z obcowania ze źródłami głównie z kręgu wschodniego. Od historyka należy jednak wymagać dystansu i obiektywizmu.
W omawianiu tej fascynacji Rzymem Wschodu skoncentrujmy się,
tytułem przykładu, na sprawach religijnych, które zajmują sporo miejsca w książce. Intelektualne przebywanie Autorki na obszarze bizantyjskim zrodziło bowiem dwie – dość naturalne – tendencje, którym
ulega historyk o ambicjach moralizatorskich (a takie przesłanie niesie
omawiana tu książka): z jednej strony gloryfikuje się Wschód, a z drugiej umniejsza znaczenie Zachodu, odwołując się niemal wyłącznie do
przekazów bizantyjskich, obciążonych przecież partykularnym punktem widzenia. Ponieważ bizantynistyka jest dziedziną wiedzy wymagającą znacznych kompetencji warsztatowych (języki klasyczne, fa13
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chowa literatura w różnorodnych językach współczesnych, nierzadko
paleografia, konieczność sięgania do nauk pomocniczych), przeto nie
będzie przesadą wymaganie od popularyzatora również sporej wiedzy
na temat Zachodu, aby blaski i cienie przeszłości zostały dobrze rozłożone.
Omawiając rolę języka liturgii, prof. Herrin podnosi popularne dziś
na Zachodzie dowartościowanie języków narodowych w kulcie Kościoła, a pomija teologiczne argumenty Zachodu na rzecz języka sakralnego (przyznajmy, że argumenty te są dziś słabo słyszalne również
w Kościele rzymskim, ale od historyka wymagamy szerszej perspektywy). Nawet zwolennicy reformy liturgii Kościoła, papieże Jan XXIII
i Paweł VI, w okresie zmian w latach 60-tych nie wahali się przywoływać tradycyjnych argumentów na rzecz sakralnego charakteru łaciny w liturgii. W omawianej tu książce pojawiają się argumenty na rzecz
języków narodowych (zrozumiałość, czynny udział wiernych w liturgii), ale nie wspomina się niezmienności łaciny, doniosłości terminologii, charakteru języka martwego, odrywającego od spraw codziennych, ugruntowanej terminologii łacińskiej (wbrew żywym językom
potocznym) czy też bogactwa treści, jakie niosą za sobą terminy łacińskie, będące nie tylko nośnikiem wartości religijnych, ale również kultury antycznej, z której się wywodzą.
Zdarzają się krzywdzące dla Zachodu próby historiozoficznego
ukazania roli Bizancjum w dziejach. Zachodnia Europa w optyce Autorki to wręcz mało ważne zaplecze potęgi nowego Rzymu, któremu
wszystko zawdzięcza. Oczywiście dla celów swoistego marketingu
historycznego przydatne są pewne przejaskrawienia w obrazie dziejów, ale wydaje się, że Zachodowi należało przypisać większe znaczenie w kulturze średniowiecznej niż tylko bycie zaściankiem Konstantynopola (por. „bez Bizancjum nie byłoby Europy” – s. 377, zob. też
s. 389). Doceniając znaczenie Bizancjum dla późniejszej historii, prof.
Herrin lekceważy wkład średniowiecznego Zachodu, np. w późniejszy rozwój nauk ścisłych, i pomija aspekt ciągłości pomiędzy Europą
łacińską w średniowieczu, a kulturą w czasach nowożytnych (por. np.
A. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. 1-2,
przeł. S. Łypacewicz, Warszawa 1960; E. Grant, Średniowieczne
14

Lektury historyczne

podstawy nauki nowożytnej, przeł. T. Szafrański, Warszawa, b.r.w., ok.
2006).
Obraz starań Zachodu na rzecz unii kościelnej ukazany został w bardzo jednostronny sposób. Pomija się argumenty teologiczne łacinników, a relacjonowane (bez oceny) są liczne zarzuty Greków wobec Zachodu, zarzuty – dodajmy – często propagandowe (s. 353). Nie są przy
tym zgoła podejmowane rozważania nad dużo wcześniejszymi reformami doktrynalnymi patriarchy Focjusza, które spowodowały sporą
zmianę w teologii greckiej (por. B. Huculak, Duch Ojca i Syna według
rdzennej teologii greckiej, Kraków 1996). Wydaje się, że opis teologii zachodniej nie wykracza poza stereotypy. Poważnym błędem jest więc
np. stwierdzenie, że w dokumentach unii lyońskiej nie było wzmianki o czyśćcu (s. 351). Wystarczy przecież zajrzeć do zbioru dokumentów Kościoła (Denzinger, nr 461-466), aby przeczytać w wyznaniu wiary, złożonym na soborze w imieniu cesarza Michała VIII Paleologa,
następujące słowa: „Jeśliby zaś prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości [Boga] jeszcze przed godnym zadośćuczynieniem czynami pokutnymi za popełnione grzechy i zaniedbania, wówczas ich
dusze – jak to nam brat Jan [Parastron OFM] wyjaśnił – zostaną po
śmierci oczyszczone karami czyśćcowymi (poenis purgatoriis), czyli ekspiacyjnymi” (Breviarium Fidei, wyd. IV, Poznań 1988, nr IX, 37, s. 640).
Podobnie stereotypowe jest twierdzenie, jakoby czyściec pojawił się
w teologii dopiero w XIII wieku (s. 351). Dawniej teologowie mieli
więcej odwagi w przytaczaniu świadectw historycznych niż dziś, w epoce ekumenizmu, gdy dominuje stonowany obraz doktryn dialogujących stron. Jako przykład świadectw źródłowych na rzecz starożytnych korzeni czyśćca można przedstawić np. rozprawę Jana
Herrmanna, Institutiones theologiae dogmaticae, t. III, Roma 1897, s.
474-475, gdzie wymieniono wypowiedzi św. Grzegorza z Nyssy i św.
Grzegorza Wielkiego wprost traktujące o tym aspekcie eschatologii,
oraz szereg innych świadectw. Profesor Herrin zwalcza jedne stereotypy, a umacnia inne. Wynosi Wschód kosztem Zachodu. Byłoby lepiej oddać sprawiedliwość obu stronom. Prawosławny punkt widzenia
zdradza zaś pogląd, że patriarcha Gennadios był wierny „pierwotnej
i prawdziwej teologii chrześcijańskiej” (s. 359), jakby wiara Zachodu
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była wtórna i fałszywa. Można wskazać studia, które dowodzą czegoś
przeciwnego (por. B. Huculak, Graeca indoles doctrinae Constantini Meliteniotae de processione Spiritus Sancti ex Patre Filioque, Roma 1990).
Dramatyczne, orężne spotkanie Wschodu i Zachodu podczas IV
krucjaty w 1204 roku przedstawione jest z pewną polemiczną przesadą. Czy rzeczywiście złupienie Konstantynopola przez łacinników,
niewątpliwie haniebne, przemieniło miasto „w morze tlących się ruin”
(s. 313) i było „świętokradztwem”? (s. 359).
Należy wątpić, czy akurat Summa contra gentiles św. Tomasza uczyniła z logiki Arystotelesa główne narzędzie argumentacji dla Zachodu
(s. 346), gdyż Akwinata napisał ten traktat (zresztą jako jedno z wielu
dzieł) w epoce sporego już rozkwitu zainteresowania grecką logiką, datującego się od wielu już dziesiątków lat, nawet gdyby nie brać pod uwagę prac Boecjusza w VI wieku. Dziwne jest także twierdzenie, że uniwersytety w Europie łacińskiej „kiełkowały”, co sugeruje – wbrew
historii – niezwykle powolny proces. Natomiast pomyłką okazuje się
wypowiedź (s. 357), że chrześcijańskie wyznanie wiary ułożono „na
pierwszym i czwartym soborze powszechnym”, gdyż chodzi oczywiście
o pierwszy i drugi sobór, w Nicei i w Konstantynopolu (325 i 381 r.)
Fascynacja brytyjskiej uczonej cesarstwem zasługuje na szacunek,
ale wymaga korekty: nie wystarczy przedstawienie tych wartości, które łączą Konstantynopol i dzisiejszą Europę, należy również dobitniej
pokazać, czym te dwie kultury się różnią i co jest słabością współczesnej Europy na tle przesłania historii bizantyjskiej.
Reasumując, wydaje się że książka Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium to niezwykle udane przedsięwzięcie popularyzatorskie, a jej wydanie w Polsce w bardzo atrakcyjnej szacie
graficznej, w twardej oprawie, z obwolutą i nadrukiem przypominającym bizantyjską mozaikę o żywych barwach, może odegrać dużą rolę dla dalszego rozwoju zainteresowania bizantynistyką wśród szerszego grona czytelników, którzy tą drogą mogą z kolei sięgnąć po
opracowania monograficzne, a nawet do literatury źródłowej z dziejów Bizancjum.
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3. Uwagi nad pamiętnikiem ks. Waleriana
Meysztowicza Gawędy o czasach i ludziach, Londyn
1993, stron 382.
Latem 1892 roku młody szlachcic kresowy, Aleksander Meysztowicz
(ur. w r. 1864) przywiózł do swego majątku Pojoście koło Poniewieża
w zaborze rosyjskim, powozem zaprzężonym w czwórkę koni, młodą,
piękną żonę, Zofię Korwin-Kossakowską z Wojtkuszek (niedaleko
Wiłkomierza)3. W Mieżyszkach była granica dóbr Meysztowiczów
(3000 ha) i tam włościanie witali małżonkę dziedzica, a „straż leśna
nie dała salw powitalnych – czasy były popowstaniowe”. Jak wiele zmieniło się od tego czasu na tych ziemiach, na Litwie, w całym świecie.
Wydarzenia opisują historycy, popularyzują dziennikarze, opiewają
poeci, interpretują politycy. Upadł carat, przeszły dwie wojny światowe, zmieniały się ustroje. Mało kto pamięta dokładnie nazwy powstających i upadających państw i państewek, okupacji, przemarsze wojsk,
zmiany granic, gdy różne flagi powiewały na gmachach państwowych
w Polsce, Litwie, Rosji. Europa została przeorana przez totalitaryzmy
i nacjonalizmy, historia stała się orężem w walce o tożsamość. Dziś
trudno dotrzeć do źródeł jej tożsamości.
Jak tego dokonać? Do wyobraźni mocno przemawiają wspomnienia świadków minionych czasów. Sto lat po opisanym wydarzeniu
(1993) w dalekim Londynie „Polska Fundacja Kulturalna” opublikowała czwarte już wydanie pamiętników ks. Waleriana Meysztowicza
(1893–1982), duchownego katolickiego i historyka, dyplomaty przy Stolicy Apostolskiej, przymusowego emigranta, polskiego patrioty i świadka historii, który był synem tego młodego szlachcica. Skromny tytuł:
Gawędy o czasach i ludziach nie oddaje w pełni wartości tej książki, obejmującej kilkadziesiąt wspomnień-biogramów różnych postaci. Nie sposób w krótkich słowach przedstawić ani historii tamtych stron, ani stulecia opisywanego przez pamiętnikarza. Można jednak zaczerpnąć
z tego źródła to, co w nim najcenniejsze.
3

Por. O Litwie, jakiej już nie ma, „Kurier Galicyjski” (Lwów), 1 (2007), s. 20-21.
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Są takie fragmenty wspomnień ks. Waleriana, których nie można
czytać bez wzruszenia. Żadna książka historyczna nie może zastąpić
opowieści płynącej z serca żywego człowieka. Warto posłuchać, w jakich słowach pamiętnikarz przywołuje tamte czasy, gdy wraca myślą
do domu rodzinnego, pisząc o Zofii Kossakowskiej-Meysztowicz: „Mama była prześliczna. Była nieduża, miała ciemne, falujące włosy, niebieskie oczy, śliczny zadarty nos, żywe rumieńce i niezapomniane ręce (...) delikatne, miękkie, zgrabne. Uśmiechała się często – a miała
uśmiech pełen dobroci, uroku i wdzięku” (s. 48). To właśnie pod jej
opieką młody Walerian dojrzewał do myśli o kapłaństwie, do umiłowania Ojczyzny i do rodzimej kultury, do polskiej kultury na Litwie.
A ta niepowtarzalna wrażliwość ks. Waleriana, tak często obecna na
kartach jego wspomnień, niezależnie od tego, czy pisze o rodzinie, Ojczyźnie czy Kościele, wyrastała pod wpływem jeszcze jednego czynnika – litewskiej przyrody, żywej, potężnej, naturalnej, bogatej, której
wpływ dostrzec można w subtelnym stylu autora, plastycznie rysującego obraz malowniczych ziem nad Niewiażą.
Aby przytoczyć przykład wrażliwości autora Gawęd na piękno litewskiej przyrody otwórzmy opis rodzinnego majątku: „największą urodą
Pojościa był park. Nie był to, jak na równinach bywało, czworobok alei
lipowych, Josta wśród wzgórków i dolin wiła się malowniczo: od pokoleń dbano o wykorzystanie naturalnych warunków. Oszczędzano
stare drzewa; były dwa dęby-olbrzymy, na pewno pamiętające jagiellońskie czasy; kilka wielkich lip; ale widać było, że od pokoleń sadzono nowe drzewa z planem na wiele dziesiątków lat, tak że nowe grupy
drzew dostrajały się do rzeki, do wzgórz, do dolin i łąk” (s. 16-17).
Mało jest dziś dzieł literackich o takim poziomie wrażliwości na ludzi i przyrodę. Przychodzi tu na myśl dorobek innego autora rozmiłowanego w kulturze i przyrodzie litewskiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), który w swej Anafielas (Pieśń 1:, Witolorauda: pieśni
z podań Litwy, Wilno 1846) równie romantycznie opisywał piękno litewskiej dziewczyny: „Twarzy jej samo słońce zazdrościło, A oczy miała jak błękitne niebo, A włosy jakby z bursztynu przędzione, A ciało
jakby z najbielszego płótna, Palcami duchów na Dungusie (czyli na
niebie – przyp. recenzenta) tkane”. Kraszewski bowiem podjął się sztu18
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ki, którą wyraża w pierwszych słowach swego poematu „Prostemi słowy śpiewam pieśni stare. Na twojej, Litwo, wzrosły one ziemi, Sławiły męstwo, wstyd, cnotę i wiarę, I ojców waszych kołysano niemi”.
Dlaczego trzeba nam sięgać tutaj aż do Kraszewskiego? Otóż podobnie subtelne są myśli Meysztowicza, których nie sposób opisać samodzielnie, trzeba posłużyć się słowami poety.
Ważnym wątkiem w życiu ks. Waleriana, który ciągle towarzyszy
jego wspomnieniom, jest miłość do Kościoła wyrażona w łączności
z katolickim Rzymem, który przyjął go jako emigranta w stolicy chrześcijaństwa, któremu służył jako historyk i który świetnie poznał, przebywając w Watykanie w dobie II wojny światowej. Znając osobiście
kolejnych papieży i wielu dostojników Kurii Rzymskiej, ks. Meysztowicz daje świadectwo żywej historii Kościoła, która była tak bliska
wielu osobom z jego pokolenia. Uniwersalizm Kościoła zajmuje wiele
miejsca w zapiskach pamiętnikarza. Z perspektywy Wiecznego Rzymu jakże małe i nieznaczące wydają się lokalne konflikty i zadawnione nieporozumienia historyczne. To w Kościele „nie ma już ani Żyda,
ani Greka”, a wszyscy stają na równi przed Bogiem. Mimo pewnej arystokratycznej swobody, dystansu i niezależności, autorytet papieża i rola Kościoła dla kultury to ważne punkty odniesienia dla autora gawęd.
W życiu ks. Waleriana Meysztowicza jest jeden wyjątkowy czynnik kształtujący jego osobowość: tradycje starego litewskiego rodu szlacheckiego. Etos szlachecki autora widać bowiem na każdej stronie jego zapisków. Można go odczuć. Trudniej opisać. Jak wyrazić tę
intuicję, która przejawiała się w postępowaniu, myśleniu, życiu, a nie
zawsze miała wyraz w słowach? Poczucie przynależności do wielkiego narodu, nawet gdy ten naród utracił państwo i żył pod zaborami.
Świadomość odpowiedzialności za kraj i ziemie rodzinne. A do tego
„wielkopański” dystans do małości niektórych, do codziennych udręk,
a nawet do przemijania, cierpienia i tego, co nieuniknione. Zrozumienie dla roli wykształcenia, sztuki, literatury, prawdy i dobra. Łączność
z przeszłymi pokoleniami i nadzieja, że nadejdą nowe, którym trzeba
przekazać te same wartości. I przekonanie o własnej słabości, ograniczoności, ulotności własnych interesów. Liczy się to, co trwałe. Służba Ojczyźnie była niepodważalnym elementem życia tej warstwy. Nie
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był to patriotyzm tylko deklarowany. Gdy wybuchła wojna z bolszewikami młody Walerian stawił się konno, wraz z innymi szlachcicami, aby z bronią w ręku bronić ziemi, na której żyli jego przodkowie,
aby strzec dworów i chat. Wspomina spotkanie z ochotnikami z dawnej Kongresówki, widział w tym połączeniu sił Polaków z różnych
ziem ostatnie pospolite ruszenie, kres dawnych tradycji szlacheckich,
tradycji Pierwszej Rzeczypospolitej.
Czy to był wymarsz oddziału Polaków czy Litwinów? I tu dotykamy jednego z najważniejszych, ale najtrudniejszych wątków w historiach opisywanych przez pamiętnikarza. Kim byli Meysztowiczowie,
kim byli ich sąsiedzi? A lud zamieszkujący ich majątki? W początkach
XX wieku rodzą się nowe patriotyzmy. Ksiądz Walerian pisze o burzliwych dziejach Kowieńszczyzny bez żalu do ludzi i bez próby rozrachunku z wydarzeniami, których był świadkiem, z ludźmi, których
spotkał. Spróbujmy myśleć w tym duchu. Nie ma prawdziwego porozumienia Polaków i Litwinów w dobie obecnej bez autentycznej wizji
przeszłości. Dla szlachcica z okolic Kowna przełomu stuleci – jak świadczy autor Gawęd – nie istniał problem wyboru: Polak czy Litwin, nie
było sporu o przynależność narodową. Wszyscy znali oba języki, a w
kościołach liturgia – sprawowana w świętym języku Kościoła rzymskiego, a więc po łacinie – była ozdabiana na równi śpiewami polskimi i litewskimi. Wtem spokojna, wielowiekowa trwałość tradycji zaczęła się zmieniać. Zaczęła się tworzyć litewska tożsamość narodowa.
Dla tej nowej tożsamości ludności litewskiej sprawą pierwszorzędnego znaczenia stał się język, odrębny od polskiego, a odrębności te usilnie podkreślano. A przecież Meysztowiczowie uważali się za litewską
szlachtę, za obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a zarazem
za Polaków, gdyż tworzyli wspólną polską kulturę. Byli razem, ale
stopniowo lud litewski począł się wyodrębniać. Dokonywało się to na
oczach szlachty polsko-litewskiej, której włościanie kształcili się, wyjeżdżali do Kowna, aby powrócić już jako przedstawiciele władz Republiki Litewskiej i zarządzić parcelację majątków swych panów.
Ziemiaństwo odchodziło w przeszłość. W kościołach śpiewano już
tylko po litewsku. A dziś nie ma już majątków w Wojtkuszkach i Pojościu. Spokojnie i z umiarem pisze o tym ks. Meysztowicz: jest tylko
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jedna ideologia, dla której nie miał, nie chciał i nie mógł mieć żadnego usprawiedliwienia – bolszewizm. Zgadzał się w tym z nauką papieży, którzy w komunizmie dostrzegali najgorsze zło naszych czasów:
bunt wobec Boga i człowieka, wobec tego wszystkiego, co jest cywilizacją, wobec własności, prawa i rodziny.
Powstanie po pierwszej wojnie światowej Republiki Litewskiej ze
stolicą w Kownie i aspiracjami do zdobycia Wilna z jednej strony, a Litwy Środkowej, której przedstawiciele (wśród nich czołowe miejsca
zajmował Aleksander Meysztowicz) postanowili połączyć się z Polską,
oznaczało głęboki podział, którego nie dało się w żaden sposób pokonać. Nowa, zamknięta granica polsko-litewska podzieliła Wileńszczyznę i Kowieńszczyznę w przedziwny sposób: tory kolejowe zardzewiały, drogi zarosły drzewami, dwa kraje zostały odcięte od siebie,
odgrodzone murem odmiennych wizji politycznych. Żaden polsko-litewski szlachcic nie mógł już pojechać ze swą żoną z Poniewieża do
Wilna, nawet listy wysyłano okrężnie, przez Łotwę. Ile wynikło stąd
boleści dla obu stron. Historia uczy, że najgłębsze podziały przechodzą przez ludzkie serca: często rodziny były podzielone na Polaków
i Litwinów (Lietuwinów, Lietuvisów): krewni udawali, że nie rozumieją się wzajemnie, gdy jedni mówili po polsku, drudzy po litewsku
(dlatego niektórzy piszą dziś nazwisko autora Gawęd wyłącznie jako
Valerijonas Meištavičius). Ksiądz Meysztowicz nie szukał winnych, nie
chciała dzielić, lecz chciał łączyć. Nie twierdził, że chłopi z jego majątku podnieśli rękę na swych panów, ani nie głosił, że tych panów
trzeba wygnać z majątków. Z odległego Rzymu potrafił jeszcze mocniej ukochać utraconą Ojczyznę, której już nie mógł ujrzeć za życia.
Czy istnieje nadzieja na pokonanie dawnych uprzedzeń, które gdzieś
jeszcze mogą kryć się w pamięci współczesnych? W 2004 roku w wileńskim wydawnictwie „Aidai” został wydany przekład książki ks. Waleriana Meysztowicza na język litewski (tłumaczyła Rasa Drazdauskienė)
pod tytułem Pašnekesiai apie laikus ir žmones. Wydaje się, że upowszechnienie tego zapisu wspomnień ks. Meysztowicza ma dla współczesnej
inteligencji litewskiej duże znaczenie nie tylko ze względów literackich
i poznawczych. Żywe i barwne opisy zapomnianych losów kilku pokoleń Polaków i Litwinów, szlachty, duchowieństwa i prostego ludu mo21
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gą przyczynić się do odbudowy cennych, ale zapomnianych tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tak dotkliwie doświadczonych przez
totalitaryzmy obszarach środkowej Europy. Publikacja ta może pomóc
w wyjaśnieniu i zatarciu sporów. Wśród tak wielu wydawanych dziś książek – nie zawsze przecież najwyższej wartości – właśnie ta wspomniana zasługuje na szczególne uznanie. Przyczynia się do zbliżenia narodów, bo z uniwersalnej perspektywy katolika i syna znamienitego rodu
o wielowiekowej historii pokazuje, co łączy ludzi.
Dla ks. Meysztowicza przyziemne spory, konflikty i walki są tylko
chwilą w uniwersalnej historii, są niepotrzebnym dzieleniem losów na
zawsze związanych wspólną Ojczyzną. Nacjonalizmy językowe, geograficzne, religijne i polityczne są dla niego pozbawione sensu, sztuczne, małe. Podziały i granice rozrywają rodziny, ziemie, niszczą historię i pracę wielu pokoleń. Jednak XX wiek był nimi głęboko
naznaczony. Nie ma już Litwy ks. Meysztowicza, majątki zostały przejęte przez państwo, dwory popadły w ruinę, parki zarosły zielskiem,
ludzie wyemigrowali, ale pozostało świadectwo minionej epoki w jego słowach i wartość kultury, która może żyć dalej i rozkwitać, gdy
twórcy współczesności będą pomni na lekcję wspólnej bolesnej historii Polski i Litwy.

4. Recenzja książki Jadvigi Radzini, Ks. Jan Wasilewski
(1885–1948). Życie kapłana z Łotwy, wyd. 2, poprawione
i uzupełnione, Lublin–Jelgava 2012, stron 242.
Polacy mieszkający na Łotwie rzadko są wspominani w Ojczyźnie4.
Około 50 tysięcy naszych rodaków zamieszkuje różne łotewskie regiony, głównie wschodnie prowincje tego bałtyckiego kraju – Łatgalię,
czyli dawne polskie Inflanty, i Semigalię. Polska mniejszość mieszka
4

Por. Nieznany bohater Polski i Kościoła na Łotwie, Recenzja książki: J. Radzinia,
Ks. Jan Wasilewski (1885–1948). Życie kapłana z Łotwy, wyd. 2, poprawione
i uzupełnione, Lublin–Jelgava 2012, „Pro Fide, Rege et Lege”, 71 (2013),
s. 473-476.
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w takich miastach, jak Dyneburg, Iłłukszta, Krasław i Rzeżyca. Wielu Polaków mieszka również w stołecznej Rydze. Jeden z premierów
republiki, Valdis Dombrovskis, wywodzi się z polskiej rodziny,
a zwierzchnikiem Kościoła katolickiego na Łotwie jest Polak, arcybiskup ryski Zbigniew Stankiewicz.
Poznając losy łotewskich Polaków widzimy, jak do dzisiaj żyją idee
jagiellońskie, spotykamy dziedzictwo czasów nowożytnych, gdy Rzeczpospolita toczyła boje ze Szwecją o panowanie nad Bałtykiem (Dominium Maris Baltici), a Inflanty podzielone zostały na część luterańską
(szwedzką) i katolicką (polską). W okresie II Rzeczypospolitej Polska
graniczyła z niepodległą Łotwą w okolicach Dźwińska, który został
wyzwolony od bolszewików wspólnym wysiłkiem wojsk polskich i łotewskich, co upamiętnia tablica wmurowana w mieście na Dźwiną na
cześć marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy.
Potomkowie polskich rodów szlacheckich żyjących na ziemi łotewskiej dumnie przypominają swe korzenie, wywodzące się z czasów Stefana Batorego. Polacy przybywali na te tereny również w późniejszych
epokach. W czasach komunizmu, gdy Łotwa została przemocą wcielona do imperium sowieckiego jako republika podporządkowana Moskwie, dzielili wraz z Łotyszami ciężki los poddanych władzy bolszewickiej: byli indoktrynowani, wynaradawiani, zmuszani do
prymitywnej służby w Armii Czerwonej, wywożeni na Sybir, rusyfikowani, prześladowani za wiarę katolicką i za używanie języka narodowego. Szczególnie brutalnie dręczeni byli katoliccy księża – obrońcy wiary i polskości.
W Lublinie (Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im.
Tadeusza Goniewicza) ukazała się niedawno cenna książka, będąca
drugim wydaniem szczegółowej biografii pięknej postaci z czasów komunistycznej niewoli, polskiego kapłana pochodzącego się z Inflant,
ks. Jana Wasilewskiego (1885–1948). Autorką biografii jest działaczka
polonijna na Łotwie, Jadwiga Radzinia z domu Stankiewicz, wywodząca się z polskiej szlachty z powiatu krasławskiego w Łatgalii. Zasłużona dla sprawy polskiej na Kresach, mieszka w Jełgawie (dawniej
Mitawa) na terenie Semigalii i prowadzi ożywioną działalność na rzecz
tamtejszych Polaków.
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Mimo że Autorka książki nie jest zawodowym historykiem, to jednak jej publikacja (242 strony) dowodzi, jak wiele można uczynić dla
kultury, gdy w swą pracę włoży się czas i serce. Wieloletnie kontakty,
poszukiwania i badania doprowadziły do powstania nie tylko szczegółowej biografii, ale stały się wręcz pisanym pomnikiem ks. Wasilewskiego. Autorka pracowicie zebrała wszelkie dostępne źródła i świadectwa dotyczące omawianej postaci. Przedstawiła biogram polskiego
kapłana, ukazała jego korzenie rodowe, wykształcenie, pracę dla Kościoła, niewolę i ciężki los zesłańca. Wzbogaciła książkę dziesiątkami
cennych fotografii i kopiami dokumentów. Nawiązała kontakty z krewnymi i innymi świadkami życia i działalności swego bohatera. Część
zebranych źródeł dołączono do książki w postaci świadectw historycznych (s. 117-132). Jako historyk wysoko oceniam wykonaną pracę.
Warsztat pisarski Autorki stoi na dobrym poziomie, jest to praca wnikliwa i sumienna, a braki teoretycznego przygotowania i metodologii
historii z nadmiarem łagodzi zaangażowaniem w podejmowany temat.
Żyjąc z dala od Polski, p. Radzinia wprowadza niekiedy do swej polszczyzny zapożyczenia z języka rosyjskiego, narzuconego po wojnie
całemu narodowi łotewskiemu i mieszkającym tam Polakom. Wpływy te nadają niezwykłego odcienia wywodowi, który jest mimo to
w pełni komunikatywny. W kilku miejscach znalazły się drobne pomyłki dotyczące faktów historycznych. Mogły one powstać wskutek
nieścisłości zawartych w posiadanych przez Autorkę źródłach. Nie
zniekształca to jednak omawianych dziejów. Żywy język daje świadectwo żywego katolicyzmu łotewskich Polaków na przełomie wieków
i w pierwszej połowie XX wieku. Poznajemy, jak żyli blisko Boga i pięknej, czystej przyrody. W rytmie pór roku i świąt kościelnych prowadzono spokojne, pracowite życie.
Spójrzmy jeszcze na głównego bohatera książki. Urodzony na Łotwie w 1885 roku (majątek Mudryłów pod Osuną w powiecie dyneburskim), pozostającej wówczas częścią imperium carów, pochodził z polskiej szlachty, Wasilewskich herbu Ostoja i Stankiewiczów herbu
Mogiła. Studia seminaryjne ukończył w Petersburgu (Akademia Duchowna, 1909) i przyjął święcenia kapłańskie w 1909 roku. Przez ponad rok studiował jeszcze w Louvain (Belgia). Wykładał następnie
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w seminarium w stolicy imperium i uczył religii w szkołach średnich.
Po rewolucji został aresztowany (1919) i kilka miesięcy spędził w bolszewickim więzieniu. Później, na polecenie arcybiskupa Jana Cieplaka pracował w Archangielsku nad Morzem Białym (w marcu 1920)
i w Mińsku białoruskim (w marcu 1922). Broniąc Kościoła przed prześladowaniami i konfiskatą majątku został ponownie aresztowany (1922)
i skazany na trzy lata więzienia. Trafił do znanego ze złej sławy moskiewskiego więzienia na Butyrkach, a później został zwolniony podczas wymiany więźniów politycznych między Rosją a Łotwą (1923).
W okresie międzywojennym ks. Wasilewski prowadził działalność
na terenie Łotwy i w Polsce – w diecezji pińskiej na polesiu (Pińsk,
gdzie pracował jako rektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego im. Św. Tomasza z Akwinu, i Drohiczyn, gdzie kierował niższym seminarium). Opisał komunizm w książce W szponach antychrysta. Wspomnienia księdza z Rosji bolszewickiej (Kraków 1924,
Wydawnictwo Księży Jezuitów, wydanie łotewskie w 1926). Po wkroczeniu bolszewików na Kresy (1939) pozostał w Pińsku, gdzie przetrwał również okupację hitlerowską. Po zajęciu Polesia przez wojska
sowieckie stał się znów celem prześladowań ze strony NKWD. Aresztowany został w sierpniu 1945 roku, a dwa lata później skazano go po
długim procesie w Mińsku za „agitację antysowiecką” na 10 lat zesłania na Syberię, gdzie wkrótce zmarł (w 1948 roku), mając niecałe 63
lata, wskutek zimna, biedy i chorób. We wrześniu 1989 roku prokuratura rosyjska obwodu witebskiego ogłosiła rehabilitację polskiego duchownego. W 1990 roku Polacy odszukali jego grób w Kazaczyńsku
nad Jenisejem (200 km od Krasnojarska) i przenieśli doczesne szczątki bohaterskiego kapłana do katedry w Drohiczynie nad Bugiem.
Z kart omawianej książki wyłania się żywy człowiek – katolicki duchowny uformowany na solidnego kapłana, który dobrze zna doktrynę Kościoła i chrześcijańską wizję człowieka – grzesznika potrzebującego opieki duszpasterskiej, cierpliwości, pomocy i wybaczenia.
Wyrozumiały dla upadającego, programowo pełnego nienawiści człowieka sowieckiego (prześladowany i przesłuchiwany przez cynicznych
oficerów NKWD) potępiał surowo zło, a zła doświadczył niemało –
jako świadek rewolucji bolszewickiej i władzy stalinowskiej. Swoją po25
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stawą ks. Jan Wasilewski dał świadectwo czym był bolszewizm i walczył z tą formą antycywilizacji, spokojnie wypełniając swe obowiązki,
gdy tylko miał taką możliwość. Realizował katolicką wizję człowieka.
Postać polskiego kapłana z Łotwy jest też dobitnym dowodem wysokiego poziomu edukacji w seminariach duchownych, które przekazały swym absolwentom formację dającą siłę do przetrwania w więzieniu i na zsyłce w wierności Bogu i ludziom. Potrafił przyjąć cierpienia
jako doświadczenie zsyłane od Boga, zawsze zgadzał się z wolą Bożą.
Na zdjęciu wykonanym podczas zesłania twarz kapłana jest pogodna
i spokojna, nie widać na niej nienawiści ani tępego pogodzenia się z losem, rezygnacji, ale spokojną ufność pomimo doświadczeń. Takie przesłanie pozostawił tym wszystkim, których spotkał z dala od Ojczyzny.
Dzięki niemu mogli zobaczyć, jaką naukę i cywilizację niesie Kościół.
Uzasadnione są zatem komentarze Autorki, że był męczennikiem za
wiarę i jej świadkiem w brutalnych czasach.
Do książki dołączony został aneks – rozbudowane biogramy kilkudziesięciu innych kapłanów, współpracowników i współwięźniów ks.
Jana, którzy wraz z nim cierpieli przez lata z rąk bolszewickich bezbożników. Każdy z tych księży zasługuje na osobną monografię naukową, zbiór przygotowany przez p. Radzinię to nie tylko świadectwo
ich dokonań, ale przede wszystkim zachęta dla badaczy, którzy powinni – zamiast zajmować się popularnymi dziś tematami miałkimi
i drugorzędnymi – podjąć trudne studia nad częścią naszej historii na
Kresach, nad historią Kościoła i narodu, pamiętając o tych, którzy oddali swe życie przed laty i pozostają w zapomnieniu.
Czytelnicy książki o bohaterskiej postaci ks. Jana Wasilewskiego
mają szansę pomóc Polakom na Łotwie, nie tylko szerząc wiadomości o ich dokonaniach, ale przede wszystkim organizując wieloraką pomoc duchową i materialną dla naszych rodaków poza granicami Polski. Wydaje się, że recenzowana książka jest zachętą do takiej
działalności i na tym polegać może jej znaczenie i realizacja ideowego testamentu ks. Wasilewskiego, który przez całe życie pamiętał o swojej Ojczyźnie, nawet gdy umierał w Krasnojarskim Kraju na dalekiej
Syberii. Wydanie książki zostało sfinansowane dzięki spadkowi zapisanemu przez Polaka mieszkającego w dalekiej Australii – kapitana
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Józefa Cieślińskiego z Adelajdy. To wzruszające świadectwo miłości
do Ojczyzny, która przekracza oceany. Międzynarodowym aspektem
omawianej publikacji są także dołączone streszczenia: łotewskie, rosyjskie i francuskie, dwa pierwsze sporządzone przez samą Autorkę.
Gdy w 1990 roku otwarto grób ks. Jana nad Jenisejem, to w rękach
zmarłego zachował się jeszcze polski modlitewnik. Były w nim modlitwy polskie i łacińskie – świadectwo powszechnej misji Kościoła
rzymskiego i ślad kultury polskiej, sięgające aż na Syberię, pięć tysięcy kilometrów od rodzinnej Łatgalii.
Na zakończenie tych rozważań przytoczymy jeszcze, jako cenny dodatek międzynarodowy, ten sam tekst w przekładzie na język łotewski, sporządzony przez autorkę książki o ks. Janie Wasilewskim, Jadwigę Radzinię, której najserdeczniej dziękuję za wykonaną pracę i za
świadectwo dane historii.

Jadvigas Radziņas grāmatas Priesteris Jans Vasiļevskis (1885–
1948). Priestera no Latvijas dzīvesstāsts recenzija Otrais
izdevums, labots un papildināts. Tadeuša Goņeviča palīdzības
fonds poļu skolām Austrumos, Ļublina–Jelgava 2012, 242 lpp.
Latvijā dzīvojošie poļi reti tiek pieminēti dzimtenē. Ap 50 000 mūsu
tautiešu dzīvo dažādos Latvijas reģionos, galvenokārt šīs Baltijas valsts
austrumu daļā - Latgalē, bijušajā Polijas Livonijā, kā arī Zemgalē. Poļu
minoritāte plašāk pārstāvēta Daugavpilī, Ilūkstē, Krāslavā un Rēzeknē, kā arī galvaspilsētā Rīgā. Latvijas Republikas ministru prezidentam Valdim Dombrovskim ir poļu saknes, bet Latvijas Katoļu baznīcas vadītājs Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs ir polis.
Iepazīstoties ar Latvijas poļu likteņiem, redzam, kā mūsdienās dzīvo
Jagelonu idejas, sastopam jaunlaiku mantojumu, kad Polija cīnījās ar
Zviedriju par ietekmi Baltijā, bet Livonija toreiz tika sadalīta divās
daļās - luterāņu (zviedru) un katoļu (poļu). Starpkaru periodā Polijai
bija robeža ar neatkarīgo Latviju Daugavpils rajonā, ko, kopā cīnoties,
no lieliniekiem atbrīvoja poļu un latviešu karaspēks. Par to mums atgādina maršala Juzefa Pilsudska piemiņas plāksne Daugavpilī.
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Polijas dižciltīgo dzimtu pēcteči, kas dzīvo Latvijā, ar lepnumu atceras savas saknes, kas nāk no Stefana Batorija laika. Poļi šai zemē ieradās arī vēlāk. Padomju okupācijas laikā, kad Latvija vardarbīgi tika
iekļauta padomju impērijā kā Maskavas varai pakļauta republika, poļi
tāpat kā latvieši tika indoktrinēti, viņu īpašumus denacionalizēja, viņi
bija spiesti dienēt primitīvajā padomju armijā, deportēti uz Sibīriju, rusificēti, vajāti par katoļticību un savas valodas lietošanu. Jo īpaši nežēlīgi tika spīdzināti katoļu priesteri - ticības un poļu kultūras aizstāvji.
Ļubļinā ar Tadeuša Goņeviča palīdzības fonda poļu skolām Austrumos atbalstu nesen klajā nāca vērtīgās grāmatas par poļu priesteri (kanoniķi) Janu Vasiļevski (1885-1948) otrais izdevums. Šī grāmata ir izcilas personības, kas nākusi no Livonijas zemēm, detalizēta biogrāfija,
kas vēstī par priestera dzīvi komunistu jūgā. Biogrāfijas autore ir poļu
kopienas aktīviste Latvijā Jadviga Radziņa (Stankeviča), kuras senči
meklējami starp Krāslavas novada poļu muižniekiem. Grāmatas autorei ir lieli nopelni poļu kultūras popularizēšanā aiz Polijas robežām.
Viņa dzīvo Jelgavā (agrākā Mītava), kas atrodas Zemgalē, un vienmēr
ir aktīvi iesaistījusies vietējo poļu sabiedriskajās aktivitātēs.
Lai gan grāmatas autore nav profesionāla vēsturniece, tomēr publikācija parāda, cik daudz var izdarīt kultūras labā, ja darbā tiek ielikta sirds un laiks. Daudzu gadu laikā nodibinātie kontakti, meklējumi un pētījumi ļāva uzrakstīt ne tikai detalizētu biogrāfiju, bet kļuva
par rakstisku pieminekli pr. J. Vasiļevskim. Autore rūpīgi apkopojusi
visus pieejamos avotus un liecības, kas attiecas uz pētījuma objektu. Jadviga Radziņa iepazīstina ar poļu priestera biogrāfiju, parāda dzimtas
saknes, izglītības lomu, darbu baznīcas labā, dzīvi nebrīvē, trimdinieka grūto likteni. Grāmatu papildina desmitiem vērtīgu fotogrāfiju un
dokumentu kopiju. Autore nodibinājusi kontaktus ar radiniekiem un
citiem grāmatas varoņa dzīves un darba lieciniekiem. Daļa no
apzinātajiem avotiem ir iekļauta grāmatā vēstures liecību veidā5. Būdams vēsturnieks, augstu novērtēju paveikto darbu. Autore raksta labā
valodā, darbs paveikts rūpīgi un apzinīgi, bet nepilnības teorijā un vēstures metodoloģijā pārpārēm nosedz aizrautīgais vēstījums. Dzīvojot
5
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tālu no Polijas, J. Radziņa reizēm savā leksikā iekļauj aizguvumus no
krievu valodas, kas pēc 2. pasaules kara Latvijā tika uzspiesta gan tur
dzīvojošajiem latviešiem, gan poļiem. Šī ietekme piešķir savdabīgu nokrāsu, tomēr teksts ir labi uztverams. Dažviet ir sīkas vēstures faktu
kļūdas. Tās varēja izraisīt neprecizitātes avotos, kurus autore izmantojusi. Tomēr tie neietekmē aprakstu. Dzīvā valoda liecina par to, ka
Latvijas poļi gadsimtu mijā un 20. gadsimta pirmajā pusē saglabājuši
katoļticību. Redzam, ka cilvēki dzīvoja saskaņā ar Dievu un skaistu,
tīru dabu. Dzīve ritēja, klusi strādājot, gadalaiku un baznīcas svētku
ritmā.
Palūkosimies uz grāmatas galveno varoni. Dzimis 1885. gadā Latvijā
(Mudrilovas sādžā pie Asūnes Daugavpils apriņķī). Tolaik apriņķis vēl
bija cariskās impērijas daļa. Vasiļevskis cēlies no poļu muižnieku dzimtas. (Vasiļevskiem piederēja Ostoja (tulk. Patvērums) ģerbonis un Stankevičiem - Mogila ģerbonis (tulk. Kaps)). Pabeidzis Garīgā semināra
un Garīgās akadēmijas studijas Sanktpēterburgā, J. Vasiļevskis 1909.
gadā tika ordinēts par priesteri. Vēl vairāk nekā gadu viņš studēja Lēvenes universitātē (Louvain, Beļģija). Pēc tam lasīja lekcijas Garīgajā seminārā impērijas galvaspilsētā un mācīja reliģiju vairākās vidusskolās.
Pēc revolūcijas tika arestēts (1919) un dažus mēnešus pavadīja cietumā.
Vēlāk arhibīskaps Jans Ciepļaks Lieldienu laikā nosūtīja viņu strādāt
uz Arhangeļsku pie Baltās jūras (1920. gada martā) un Minsku,
(Baltkrievijā, 1922. gada martā). Aizstāvot baznīcu no vajāšanas un
mantas konfiskācijas, priesteris tika atkārtoti arestēts (1922), notiesāts
uz trim gadiem un ieslodzīts bēdīgi slavenajā Maskavas Butirku cietumā, taču vēlāk atbrīvots politieslodzīto apmaiņas ceļā starp Krieviju un Latviju (1923).
Starpkaru periodā pr. J. Vasiļevskis strādāja Latvijā un Polijā – Pinskas diecēzē Polesjē (Polesie, Pinskā, kur strādāja Sv. Akvīnas Toma
Augstākajā Garīgajā seminārā par rektoru un profesoru, un Drohičinā,
kur vadīja Garīgo semināru). Savā grāmatā “Antikrista nagos: atmiņas
par dzīvi sociālistu valstī” (Krakovā 1924, izdevēji Jezuītu priesteri, izdevums latviešu valodā 1926) viņš aprakstīja komunismu. Pēc boļševiku iebrukuma šajā Polijas daļā (1939) viņš palika Pinskā, kur pārdzīvoja arī nacistu okupāciju. Pēc tam, kad padomju karaspēks okupēja
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Polesjes teritoriju, viņu atkal sāka vajāt NKVD. 1945. gada augustā pr.
J. Vasiļevskis tika arestēts un pēc diviem gadiem Minskā notiesāts uz
10 gadiem izsūtījumā Sibīrijā par “pretpadomju aģitāciju”, kur drīz vien
nomira (1948) no aukstuma, nabadzības un slimībām, nesasniedzot pat
63 gadu vecumu. 1989. gada septembrī Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala prokuratūra paziņoja par poļu priestera reabilitāciju.
1990. gadā poļi sameklēja pr. J. Vasiļevska kapu Kazačinskā pie Jeņisejas upes (200 km no Krasnojarskas) un pārapbedīja varonīgā priestera mirstīgās atliekas Drohičinas (Polija) katedrālē.
No grāmatas lappusēm staro dzīvs cilvēka tēls - katoļu garīdznieks,
kas izveidojies par respektablu priesteri, kurš zina baznīcas doktrīnu
un izprot cilvēka – grēcinieka, kam vajadzīga pastorālā aprūpe, pacietība, palīdzība un piedošana, kristīgo redzējumu. Priesteris bija žēlsirdīgs pret dvēseliski izpostīto, naidpilno padomju cilvēku (viņu vajāja
un pratināja ciniskas NKVD amatpersonas), stingri nosodīja ļaunumu,
taču pats to bija piedzīvojis gana daudz boļševiku revolūcijas un Staļina valdīšanas laikā. Ar savu nostāju pr. Jans Vasiļevskis liecināja par
to, kas ir boļševisms un cīnījās pret šāda veida anticivilizāciju, mierīgi
pildot savus pienākumus, tiklīdz radās tāda iespēja. Cilvēkā viņš realizēja katoļa redzējumu. Latvijas poļu priestera stāja ir ievērības cienīga liecība garīgo semināru augstajam izglītības līmenim. Šīs mācību
iestādes sniedza saviem audzēkņiem tādu gara potenciālu, kas deva
spēku izdzīvot cietumā un izsūtījumā, paliekot uzticīgam Dievam un
cilvēkiem. Viņš spēja pieņemt ciešanas kā pieredzi, ko sūta Dievs,
vienmēr pakļaujoties Dieva gribai. Fotogrāfijā, kas tapusi izsūtījumā,
kad viņu izved no cietuma, priestera seja ir rāma un mierīga, tajā nav
redzams naids, trula samierināšanās ar likteni, atsacīšanās, bet gan
mierpilna uzticēšanās, lai gan pārdzīvojumu bijis daudz. Tādu vēstījumu viņš atstāja visiem, kurus satika tālu no Dzimtenes. Cilvēki redzēja, kādas zināšanas un civilizāciju iemieso Baznīca. Tādēļ pamatoti ir autores komentāri, ka pr. J. Vasiļevskis bija ticības moceklis un
tās liecinieks vardarbības laikā.
Grāmatai ir pielikums - plašas desmitiem citu garīdznieku - pr. J.
Vasiļevska darba kolēģu un ieslodzīto, kuri līdz ar viņu gadiem ilgi bija cietuši no bezdievju boļševiku terora, biogrāfijas. Katrs no šiem prie30
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steriem ir pelnījis atsevišķu zinātnisku monogrāfiju, un apkopojums,
ko sagatavojusi J. Radziņa, ir ne tikai liecība par viņu paveikto, bet pirmkārt stimuls, lai pētnieki izzinātu to mūsu vēstures daļu, kas palika ārpus valsts robežām, Baznīcas un nācijas vēsturi, pieminot tos, kuri pirms daudziem gadiem atdeva savu dzīvību un ir aizmirsti, nevis
nodarbotos ar mūsdienās populārām mazsvarīgām un sekundārām
tēmām.
Grāmatas lasītājiem, kas iepazīsies ar pr. Jana Vasiļevska varonīgo
personību, ir iespēja palīdzēt Latvijas poļiem, ne tikai izplatot ziņas
par viņu sasniegumiem, bet arī organizēt daudzveidīgu garīgo un materiālo palīdzību mūsu tautiešiem ārpus Polijas. Šķiet, ka recenzētā
grāmata aicina darboties šajā jomā, te var rast pamatu, lai īstenotu pr.
J. Vasiļevska, kurš visu mūžu domāja par savu Dzimteni, pat mirstot
tālajā Sibīrijā, Krasnojarskā, idejisko testamentu. Grāmatu bija iespējams izdot, pateicoties novēlējumam, kuru atstāja tālajā Austrālijā
dzīvojošais polis kapteinis Juzefs Cesļiņskis no Adelaīdas. Tā ir aizkustinoša dzimtenes mīlestības liecība, kas sniedzas pāri okeāniem. Lai
piešķirtu starptautisku aspektu, šai publikācijai ir arī kopsavilkums
latviešu, krievu un franču valodā, no kuriem pirmos divus uzrakstījusi autore.
Kad 1990. gadā pie Jeņisejas tika atvērts pr. Jana Vasiļevska kaps,
tad mirušā rokās joprojām bija saglabājusies poļu lūgšanu grāmata.
Tajā bija poļu un latīņu lūgšanas – Romas katoļu baznīcas universālās
misijas un Polijas kultūras pēdas, kas sniedzas pat līdz Sibīrijai - piecus tūkstošus kilometru no viņa dzimtajām mājām Latgalē.

5. Recenzja książki Davida Irvinga, Goebbels. Mózg
Trzeciej Rzeszy, przekład B. Zborski, Gdynia 1998,
stron 894.
W Polsce wydawane są obecnie rozmaite przekłady książek brytyjskiego pisarza Davida Irvinga6. Postać tego autora, uważanego za zawo6

Por. Jak daleko sięga rehabilitacja III Rzeszy?, recenzja książki: D. Irving, Goebbels.
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dowego historyka, wzbudza mieszane uczucia wśród niektórych badaczy i czytelników zainteresowanych nie tylko odtworzeniem dziejów
III Rzeszy i drugiej wojny światowej, ale również rzetelną, opartą na
źródłach oceną tego okresu dziejów najnowszych. Kontrowersje wokół publikacji angielskiego autora dotyczą przede wszystkim jego swoistej wizji miejsca III Rzeszy w historii Niemiec, a także interpretacji
istotnych wydarzeń i epizodów II wojny światowej. Wiele spośród tych
interpretacji nie jest jednak nowym spojrzeniem na materiał źródłowy,
ale raczej zbliżeniem poglądów współczesnego Autora do interpretacji dominujących w okresie III Rzeszy. Tendencja tego rodzaju nosi
miano rewizjonizmu historycznego. Jedną z głównych książek Irvinga jest monografia: Goebbels. Mózg Trzeciej Rzeszy. Pomijając dość jednostronny tytuł, warto rozważyć, w jaki sposób Autor przyjmuje sposób myślenia przychylny wobec postępowania przy wódców
nazistowskich Niemiec i to nie tylko w dziedzinie interpretacji, ale nawet w materii faktów historycznych, jak się okaże często fałszowanych
i ujawnianych jednostronnie przez aparat propagandowy państwa hitlerowskiego.
Niewątpliwą zaletą książki jest wykorzystanie nieznanych dotąd historykom pokaźnych partii z ogromnych (ponad 70 tys. stron) dzienników niemieckiego ministra propagandy, z których korzystał Autor.
Wykorzystanie tego ogromnego materiału źródłowego z pewnością
wzbogaca wiedzę na temat przedstawianej postaci, ale niepokojące jest
korzystanie przez Irvinga z jednostronnego, a nawet obraźliwego języka niemieckiej propagandy. Są to określenia w rodzaju: Judenpresse
(„prasa żydowska”), „żydowskie grube ryby” (s. 468) czy „watahy Żydów” (sic!, s. 553). Obok tych obelg nie brak znacznie gorszych, ewidentnych przekłamań Autora monografii poświęconej postaci niemieckiego ministra propagandy. Poważne i niezaprzeczalne zasługi
Irvinga w pracy nad powiększeniem źródłowej postawy badań nad
dziejami III Rzeszy nie uprawniają do takiego postępowania.
Autor niejednokrotnie sympatyzuje z Josephem Goebbelsem, podkreślając np. jego rzekomo długotrwałą trudną sytuację materialną.
Mózg Trzeciej Rzeszy, przeł. B. Zborski, Gdynia 1998, „Historyka”, XXIV (2004),
s. 165-172.
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Sympatia ta wyraża się w określeniach w rodzaju „nieustraszony” (s. 689,
867) i „nieulękły” (s. 851). Z drugiej strony morale amerykańskich lotników przeprowadzających naloty na Niemcy miało być bardzo niskie,
gdyż zestrzeleni lotnicy byli zdaniem brytyjskiego historyka „nad wyraz niedoświadczeni, znajdowali się w stanie szoku, płakali z tęsknoty za ojczyzną” (s. 680). Natomiast zagrożeni alianckimi nalotami
Niemcy przedstawiani są jako bohaterzy (s. 721). Według Irvinga Goebbels nie miał zbyt wielkiego wyboru skoro „przetrwanie narzucało konieczność kłamania i oszukiwania. Uczciwość i szczerość nie chroniły niestety przed spadającym z nieba deszczem fosforu i śmiercią”
(s. 723). Czytając te słowa można odnieść wrażenie, że to hitlerowskie
Niemcy zostały napadnięte w trakcie II wojny światowej. W opinii
Irvinga dopiero użycie przez Niemcy nowych broni, czyli tzw. Wunderwaffe miało dać szansę, aby „przywrócić Anglikom rozum” (s. 738).
W styczniu 1945 r. – jak informuje Irving – Goebbels: „obserwował
przez jakiś czas akcję ratunkową [po nalocie] i rozmawiał z ocalałymi,
płaczącymi lokatorami – aż stało się jasne, że wszyscy pogrzebani pod
gruzami nie żyją” (s. 752). Natomiast „13 lutego Anglicy doprowadzili do punktu szczytowego swoją orgię zniszczenia, obracając w perzynę nietknięte dotychczas Drezno, stolicę Saksonii” (s. 826). Faktem
jest znaczna liczba ofiar w tym mieście, jednak tak usilne podkreślanie winy po stronie aliantów służy oczyszczeniu nazistów, których
zbrodnie są przez Autora przemilczane. Dalej pojawia się jeszcze określenie „terroryzm powietrzny Sprzymierzonych” (s. 828). Wszystkie te
wyrażenia wyraźnie kształtują demoniczny obraz koalicji antyhitlerowskiej.
Stosunek Irvinga do dzienników niemieckiego ministra propagandy jest dość niekonsekwentny, gdyż brytyjski historyk z jednej strony
krytykuje wiarygodność tych materiałów (s. 291, 638), ale w innych
miejscach dość bezkrytycznie przywołuje świadectwa o nawet najbardziej prywatnych sprawach ministra. Irving zdaje sobie zarazem sprawę (por. s. 579) z licznych eufemizmów, które Goebbels celowo zamieścił w swych zapiskach. Na stronnicze posługiwanie się dziennikami
przez Irvinga wskazał też słusznie (we wstępie do polskiego wydania
książki) Czesław Madajczak, który przytacza fakt pominięcia przez
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Irvinga tego właśnie fragmentu dzienników Goebbelsa, gdzie jest mowa o likwidacji Żydów (por. s. 5 oraz 641). Ponieważ III Rzesza była
państwem, w którym normą stało się fałszowanie wszelkich informacji, dlatego nawet powoływanie się na oficjalne dokumenty grozi celowymi (czy też mimowolnymi) przekłamaniami. O manipulacjach
tych mówi również sam Irving (s. 428), przytaczając przypadek pomijania (z polecenia Goebbelsa) brytyjskich zapowiedzi o możliwość wybuchu wojny z 1938 roku w oficjalnych raportach nasłuchowych niemieckiego ministerstwa propagandy. Manipulacja ta miała wedle
Irvinga sprawić, aby dyplomaci niemieccy nie obawiali się tych gróźb.
Na kartach tej książki wyjątkowo niekorzystnie przedstawione są
sprawy polskie. O ile na s. 486 Irving zwraca uwagę na fałszywe informacje o prześladowaniach mniejszości niemieckiej w różnych krajach, to jednak tuż dalej stwierdza, iż „Goebbels uchylił zakaz pisania
o antyniemieckich incydentach w Polsce”, jakby rzeczywiście prześladowania Niemców miały miejsce i były tylko wykorzystywane w celach propagandowych. Na dalszych stronach znajduje się cały szereg
tego rodzaju manipulacji. Jak relacjonuje Irving: „23 czerwca [1939]
Ministerstwo Propagandy nakazało pomniejszać znaczenie doniesień
o polskich okrucieństwach” (s. 488). W innym miejscu pojawiają się:
„doniesienia o polskiej mobilizacji, okrucieństwach popełnianych na
Niemcach i o Gdańsku” (s. 504). Referując słowa kanclerza Hitlera
stwierdza: „w przeciwieństwie do Polaków, Norwegowie nie popełniali żadnych okrucieństw na Niemcach” (s. 543). Przyjmując nazistowski punkt widzenia powiada też: „Polska, której dodały animuszu brytyjskie gwarancje, pozostała nieprzejednana, czy też, jak uznali Hitler
i Goebbels, bezczelna” (s. 491). W ten sposób fałszywe wypowiedzi
przywódców Trzeciej Rzeszy zastępują interpretację zdarzeń. Dnia 5
lipca 1939 Hitler mówił o polskich działaniach „wymierzonych przeciw Gdańskowi” (s. 491). Brak komentarza ze strony autora jest w istocie komentarzem na korzyść zaborczej polityki Adolfa Hitlera.
Relacje polsko-niemieckie w ostatnich miesiącach pokoju są przedstawione w sposób nader jednostronny. Wedle Autora „Warszawa dała poprzednio do zrozumienia, że byłaby gotowa rozpatrzyć życzliwie
wysunięty przez Hitlera postulat zwrotu Gdańska” (s. 432). Brytyjski
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historyk uważa zarazem, iż prezydent polski Ignacy Mościcki (nie wymieniony zresztą z nazwiska, co potwierdza zasadę dość marginalnego podejmowanie problematyki polskiej przez Irvinga) wygłosił „zuchwałe przemówienie” w sierpniu 1939 roku na temat Gdańska (s. 499).
Na tej samej stronie wspomina zarazem trzykrotnie rzekomy „polski
terroryzm” (sic!) wobec Niemców i jednocześnie, jakby na przekór (ale
w tym samym kontekście): „niemieckie inicjatywy pokojowe”. Każdy,
kto ma choćby elementarne pojęcie o przebiegu wydarzeń w 1939 roku z łatwością stwierdzi, jak fałszywy jest to obraz. Nie dość tych inwektyw, skoro Autor bez żadnego komentarza pisze, że „doszło już do
rozlewu niemieckiej krwi, pojawili się niemieccy uciekinierzy, niemieckie rodziny zaś zostały zaatakowane przez bestialski polski motłoch”
(s. 501). Absurdu tych sformułowań nie osłabia wcale fakt, że Irving
relacjonuje, iż były one wykorzystane przez aparat propagandowy Goebbelsa, skoro nigdzie nie są zweryfikowane. W tym sensie wina za
wybuch wojny jest poważnie zrelatywizowana, a autor monografii
przyjmuje nazistowski punkt widzenia.
Podobny wydźwięk ma sformułowanie Irvinga, że tzw. korytarz
polski, czyli polskie województwo pomorskie, oddzielające Prusy
Wschodnie od Rzeszy, jest „idiotyzmem”. Ta opinia Goebbelsa, przytoczona przez angielskiego „rewizjonistę” bez komentarza (s. 80) wyraźnie sprzyja nazistowskiej wizji historii (odrzucającej regulacje pokojowe traktatu wersalskiego), wizji godzącej w niepodległość
i integralność terytorialną państwa polskiego. Potwierdzeniem tego
wniosku jest wypowiedź (s. 274, przypis 19), że tzw. Warthegau czyli
Kraj Warty zostało „zaanektowane przez Polskę” w latach 1919 i 1920.
Jest to zamach na przynależność Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego. W podobnym stylu Autor pisze też, w kontekście stosunków Niemiec z Litwą w 1938 roku, jak „pojawiła się możliwość odzyskania przez Rzeszę Memla (Kłajpedy), dawnego niemieckiego
portu nad Bałtykiem” (s. 472). Drobiazgiem okazuje się przy tym używanie przez angielskiego pisarza określenia „brudny polski pociąg”
(s. 122, 147), krzywdzącego dla polskich kolei obsługujących połączenia międzynarodowe.
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Jak informuje David Irving, dnia 25 sierpnia 1939 roku w Ministerstwie Propagandy „redaktorom polecono, by następnego dnia poświęcili szczególną uwagę polskim przygotowaniom do ataku na Niemcy,
polskiej blokadzie Gdańska, jak również polskim aktom terroryzmu”
(s. 505) Autor nie komentuje tych fałszywych oskarżeń, mimo że nieco dalej (s. 508-509) określenia „polski terroryzm” i „okrucieństwa” znalazły się w cudzysłowie. Natomiast w 1943 roku, zdaniem Irvinga, „fala terroryzmu na ziemiach okupowanych przez Niemców nie opadała.
W pierwszym kwartale 1943 r. zginęło w Warszawie 44 Niemców”
(s. 667). Wypowiedzi te relatywizują odpowiedzialność reżimu hitlerowskiego za zbrodnie popełnione na podbitych narodach europejskich
w dobie ostatniej wojny światowej. O zbrodniach niemieckich Autor
nie pisze.
Jak donosi David Irving, ostatniego dnia pokoju, 31 sierpnia 1939
roku, polski ambasador w Berlinie, Józef Lipski „grając na czas” (wedle zapisków Goebbelsa), zniknął gdzieś na wiele godzin, co miało
rzekomo uniemożliwić spotkanie z Hitlerem i przedyskutowanie żądań niemieckich wobec Polski (s. 510). Brytyjski publicysta sugeruje
w ten sposób niechęć polskiej dyplomacji do rzeczowego rozstrzygnięcia zaognionej (przez Niemcy) sytuacji. W kontekście oskarżeń Polski
o dokonane rzekomo liczne akty „terroru” wobec Niemców David
Irving zmierza do przerzucenia przynajmniej części winy za wybuch
wojny na stronę Polską, która miałaby wykazywać nieuzasadnioną nieustępliwość. Również Japonia, wedle Irvinga, nie miała innego wyboru, tylko musiała (sic!) zaatakować Pearl Harbor w grudniu 1941 roku
(s. 629).
Na s. 518 znajduje się jedno z najpoważniejszych przekłamań, jakich dopuścił się Autor biografii. Jak donosi Irving, krótko po wybuchu wojny „w celu zneutralizowania polskich doniesień o popełnianych
przez Niemców aktach okrucieństwa [Goebbels] domagał się od Włochów zamieszczenia szczegółowej relacji o masakrze tysięcy niemieckich cywilów w Bydgoszczy w pierwszą niedzielę wojny”. Do tematu
tego Irving powraca raz jeszcze (s. 534), gdyż – jak pisze – w 1941 roku Goebbels „zaproponował rozpowszechnienie relacji naocznych
świadków masakry dokonanej przez Polaków na Niemcach w Byd36
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goszczy”. Informacje te nie są w żaden sposób skomentowane. Irving
nie wyjaśnia, że w Bydgoszczy 3 września 1939 roku nie doszło do
„masakry Niemców”, ale do walk dywersantów niemieckich z Polakami. W starciach tych zginęło około 2 tysięcy Niemców, bojówkarzy,
którzy w sposób terrorystyczny zaatakowali wycofujące się oddziały
polskiej armii „Pomorze”. W odwecie, po wkroczeniu armii hitlerowskiej, Niemcy rozstrzelali wielu Polaków i była to jedna z pierwszych
hitlerowskich zbrodni wojennych na ziemiach polskich. O tym oczywiście Irving nie mówi.
W 1939 roku dr Goebbels „przewidywał, że nadejdzie czas, gdy
BBC, zapominając o swoim słynnym obiektywizmie, zbierze wszystkie dawne przykłady rzekomych niemieckich okrucieństw wojennych
i wykorzysta je propagandowo przeciw Trzeciej Rzeszy” (s. 472). Według Davida Irvinga niektóre hitlerowskie zbrodnie wojenne są jedynie wytworem propagandy wrogów III Rzeszy. Jest to interpretacja
wyraźnie fałszywa. Zdaniem Autora naziści nie podpalili Reichstagu
(s. 273), podobnie jak fałszem mają być zarzuty o prześladowaniu niemieckich aktorów za czasów III Rzeszy, zmyślone podobno po zakończeniu wojny. Może się więc wydawać, że istotnie „niemiecki przemysł
filmowy rozkwitł pod jego [Goebbelsa] rządami” (s. 290). Liczne kłopoty liderom III Rzeszy sprawiali – zdaniem Irvinga – różni wrogowie państwa. Autor monografii referuje skargi, jakie składał kanclerzowi Hitlerowi w 1935 roku minister Goebbels przeciwko
„buntowniczemu duchowieństwu i aroganckim Żydom” (s. 339). Jest to
wyraźnie nazistowska interpretacja sytuacji wewnętrznej panującej
w III Rzeszy. David Irving jest także zdania (s. 403), że Anschluss Austrii miał charakter „unii politycznej”, a więc miał być czymś innym
niż narzuceniem ustroju nazistowskiego suwerennemu państwu, które zostało podporządkowane ekspansywnej polityce III Rzeszy.
Wśród wrogów III Rzeszy znaleźli się również emigranci niemieccy w Czechach, którzy jak sądzi Irving „szkalowali Hitlera” (s. 405).
Brak wyraźnego komentarza tych słów. Autor jednak zdaje sobie sprawę z fałszowania wiadomości o rzekomych czeskich okrucieństwach
wobec Niemców (s. 425). W innym miejscu (s. 377) brytyjski pisarz
przypomina o encyklice papieża Piusa XI Mit brennender Sorge (Z pa37
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lącą troską) z 1937 roku, która napiętnowała nadużycia nazistów niemieckich i wrogą chrześcijaństwu politykę III Rzeszy. Irving nie wymienia jednak ani tytułu tego dokumentu, ani nazwiska jego autora,
dążąc do zminimalizowania jego znaczenia (w przeciwieństwie do setki drobnych epizodów z dziejów Niemiec, które to wydarzenia są szczegółowo omawiane na kartach biografii ministra propagandy). Brytyjski pisarz wspomina jednocześnie liczne oskarżenia wobec duchownych
katolickich, jakie stały się okazją do szeregu (kilkuset) procesów o przestępstwa na tle seksualnym, wytoczonych przez nazistowskie sądy. Nie
dodaje jednak ani jednym słowem, że w tym wypadku dochodziło do
notorycznego fałszowania zarzutów i skazywania niewinnych ludzi,
niewygodnych dla państwa, w celu zastraszenia Kościoła rzymskokatolickiego w III Rzeszy.
We wrześniu 1939 roku, pomimo zaatakowania Polski przez III
Rzeszę, propaganda hitlerowska kreowała Wielką Brytanię na „podżegacza wojennego”. Irving używa tego terminu bez cudzysłowa (s.
520). Ogólne sformułowanie „okropności wojenne w Polsce” (s. 526)
nie wskazuje na zbrodnicze działania nazistów. W innym miejscu możemy przeczytać, że „śmierć w katastrofie lotniczej niewygodnego dla
Anglików premiera Sikorskiego (z wypadku wyszedł cało pilot maszyny) stanowiła kolejną wodę na złowrogie młyny propagandowe Goebbelsa” (s. 710). Wypowiedź ta sugeruje udział Anglików w przygotowaniu katastrofy.
Niekiedy nieścisłości, a nawet zafałszowania popełniane przez Irvinga, wyjaśniane są przez tłumacza wydania polskiego w przypisach. Autor podaje np., że „17 lutego 1940 Anglicy pogwałcili neutralność Norwegii, zajmując abordażem «Altmarka», zmierzający do ojczyzny
nieuzbrojony okręt pomocniczy Kriegsmarine” (s. 535). Irving nie podał, że do abordażu doszło w celu uwolnienia 299 jeńców alianckich
przetrzymywanych w ładowniach statku, rzekomo zaś nieuzbrojony
okręt zaatakował Brytyjczyków bronią maszynową. Władze norweskie nie wyraziły wcześniej zgody na rewizję na pokładzie statku „Altmark” (por. przypis 27).
Również rozkaz Churchilla o zatopieniu kilku statków francuskich
znajdujących się w porcie Mers el-Kebir, po klęsce Francji przedsta38
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wiany jest w sposób stronniczy (s. 550), gdyż Irving pisze o „bezlitosnym ostrzale prowadzonym przez brytyjskie okręty”, a pomija wcześniejsze wezwania Brytyjczyków do przejścia Francuzów na stronę
Aliantów, względnie do odpłynięcia do Indii Zachodnich czy wreszcie do samozatopienia floty (por. przypis 60). W innym fragmencie
swej książki Irving przywołuje „pokojową ofertę Hitlera” (s. 557) z lipca 1940 roku (na którą oczywiście odpowiedziano „brutalnie” ze strony brytyjskiej), aby w chwilę później zauważyć, że Churchill „prowokował” Hitlera nalotami na Niemcy (s. 561). Przy okazji Irving
stwierdza, że Niemcy nie planowali inwazji na Wielką Brytanię, a operacja „Lew Morski” była tylko „wybiegiem strategicznym”. Dowodem
na rzecz tego przekonania mają być zapiski w dziennikach Goebbelsa.
Pomimo tak licznych jednostronności Irving potrafi w innych miejscach podjąć dość surowe oceny. Zauważa między innymi „haniebne
traktowanie żony” przez Goebbelsa (s. 579), ale gdy chodzi o akcję eutanazji chorych psychicznie, przeprowadzoną w III Rzeszy, to termin
„mordercy” pod adresem wykonawców tego zbrodniczego planu (użyty przez biskupa von Galena z Münster) został przez Irvinga zaopatrzony cudzysłowem, jakby nie można było stwierdzić, że likwidacja
kilkudziesięciu tysięcy chorych rzeczywiście była morderstwem.
Nieporozumieniem jest nazywanie wojny z Rosją sowiecką „wyprawą krzyżową” (s. 597, 600), czy stwierdzenie, że „kułacy powinni otrzymać z powrotem swoją ziemię” (s. 598), gdyż termin „kułak” nie ma
wiele wspólnego z rzeczywistością, ponieważ jest wytworem propagandy sowieckiej, celem zaś wojny Niemiec z Rosją nie było uwolnienie Europy od totalitaryzmu, ale zdobycie tzw. niemieckiej przestrzeni życiowej na Wschodzie. Określanie stosunku przywódców III
Rzeszy do Żydów mianem „bezkompromisowego” (s. 624) jest nader
niestosownym eufemizmem, gdyż sam Autor podaje przecież liczne
przykłady zbrodni i masowych egzekucji ludności żydowskiej, chociaż
komory gazowe w obozach śmierci traktuje jedynie jako „plotki” wrogów Niemiec (s. 666), a nawet określa Oświęcim mianem „obozu pracy” (s. 704). Innym komentarzem do sprawy komór gazowych i krematoriów jest wypowiedź ministra Goebbelsa, który uznał, że tego
rodzaju zarzuty są „pogonią za tanią sensacją” (s. 712). Angielski hi39
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storyk nie weryfikuje tych słów ministra propagandy. Gdy z kolei pod
koniec 1943 roku Rosjanie zarzucili schwytanym w Charkowie oficerom armii niemieckiej stosowanie ruchomych komór gazowych, to autor podaje ten zarzut w cudzysłowie bez żadnego komentarza (s. 742).
Natomiast wielu Żydów węgierskich zostało – zdaniem Irvinga – deportowanych do „obozów Himmlera” (s. 765). Nie pada jednak ani jedno słowo o losie tych ludzi. Stała metoda omijania prawdy to podstawowy zabieg Irvinga.
Na s. 784, w przypisie 23 Irving informuje, że jeden z oficerów hitlerowskich, Otto Ernst Remer, dowódca berlińskiego batalionu wartowniczego, został w 1994 roku skazany na dwa lata więzienia za: „powątpiewanie w istnienie w Oświęcimiu «komór gazowych»”. Jest to
jeszcze jeden przykład upartego (chociaż milczącego) zaprzeczenia
przez Davida Irvinga istnieniu tych środków eksterminacji. Chociaż
nigdzie w swej biografii Goebbelsa Autor nie podejmuje bezpośrednio
tego tematu, jednak zawsze, gdy nawiązuje do tej sprawy, to nieodmiennie posługuje się komentarzem, że są to tylko różne zarzuty
i oskarżenia, a tych nie weryfikuje. Również liczby ofiar hitlerowskiego obozu śmierci na Majdanku pod Lublinem autor nie rozważa, a podaje tylko, że „radzieccy propagandyści ogłosili, że naziści w ciągu
trzech lat wymordowali w Lublinie 2 mln więźniów” (s. 803). Podanie tak wysokiej liczby bez komentarza sugeruje, iż mamy do czynienia z czystą spekulacją propagandy sowieckiej, a brak komentarza pozwala mniemać, jakoby wszystko było zmyślone przez wrogów III
Rzeszy. Jest to typowy sposób narracji uprawiany przez Davida Irvinga na łamach rozważanej tutaj książki. Faktyczną liczbę ofiar Majdanka ocenia się na dwieście trzydzieści pięć tysięcy osób.
Zdaniem Irvinga nie potrzeba komentować nazistowskiej opinii, że
premier Churchill prowadził wojny w sposób „dyletancki” (s. 643), bez
cudzysłowu podawane jest nawet takie określenie osoby premiera Wielkiej Brytanii, jak „brytyjski dyletant-alkoholik” (s. 657). Równie dosadne są słowa: „Żydzi, pozornie oddani ideałom zachodniej kultury,
gdy tylko znajdą się we wschodnich gettach, natychmiast przeistaczają się w typowych Żydów, mściwe i brutalne bestie” (sic!, s. 652). Inwektywy te nie są ani komentowane, ani nie są zaopatrzone w cudzy40
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słów. Według Davida Irvinga krwawe egzekucje uczestników spisku
i zamachu na kanclerza Hitlera z 20 lipca 1944 roku to tylko wytwór
pogłosek (s. 813). Natomiast sam Hitler miał rzekomo posiadać „szósty zmysł” (s. 829), a w jego oczach pojawiały się łzy (s. 837, 838). Kształtowanie obrazu „wrażliwego wodza” nękanego „terroryzmem wrogów”
oznacza wyraźne zrelatywizowanie historii III Rzeszy. Pomimo innych krytycznych wypowiedzi na temat reżimu nazistowskiego sformułowania te (podane bez komentarza) są o tyle niebezpieczne, że
właśnie sam Goebbels polecał (s. 344): „działać tak, by odbiorcy nie
wyczuli, że chodzi nam o jakiś zamierzony efekt”. Tym efektem jest
moralne postawienie Trzeciej Rzeszy na równi z innymi uczestnikami II wojny światowej i lansowanie umiarkowanie nazistowskiej wizji
historii. W świetle przytoczonych cytatów opinia ta nie jest pozbawiona podstaw.
Wyraźnie jednostronny, a miejscami nawet pronazistowiski wydźwięk książki Davida Irvinga potwierdzany jest przez fakt nader przychylnego przyjęcia jego książek w środowiskach neo-nazistowskich.
Ukazujący się w Stanach Zjednoczonych organ nazistowskiego ugrupowania „NSDAP – Auslands und Aufbauorganisation (Organizacja
Zagraniczna na rzecz Odbudowy NSDAP)”, dwumiesięcznik „The
New Order. A revolutionary voice for White Americans (Nowy Porządek. Głos Rewolucji na rzecz Białych Amerykanów)” zamieszcza
ofertę handlową licznych książek i innych materiałów (kasety, flagi nazistowskie). W dziale „Przywódcy III Rzeszy” (The New Order, nr 138,
March-April 1999, s. 14) znaleźć można zarówno omawianą przez nas
biografię Goebbelsa (Goebbels: Mastermind of the Third Reich), jak również biografię Göringa pióra Davida Irvinga. Inne książki brytyjskiego historyka zostały zareklamowane w dziale „II wojna światowa i rewizjonistyczna historia”. Możemy tam napotkać następujące dzieła:
Nuremberg: The Last Battle (Norymberga: Ostatnia bitwa), Apocalypse
1945: The Destruction of Dresden (Apokalipsa roku 1945: Zniszczenie Drezna) czy też Churchill War (Wojna Churchilla). Obok książek Irvinga
w ofercie czasopisma „The New Order” znajdują się takie publikacje
jak: Mein Kampf Adolfa Hitlera czy też Myth of the Twentieth Century (Mit 20-tego wieku) Alfreda Rosenberga, dzieło czołowego ideolo41

ga narodowego socjalizmu. Prócz tego można znaleźć również opracowanie belgijskiego generała Waffen SS, ochotnika do walki
z bolszewikami, Leona De Grelle’a Campaign in Russia. The Waffen SS
on the Eastern Front (Kapania rosyjska. Waffen SS na froncie wschodnim)
czy też otwarcie antysemickie książki w rodzaju: The Zionist Terror Network (Sieć terroru syjonistycznego (sic!)) lub I Testify Against the Jews
(Świadczę przeciwko Żydom). Wykaz tych publikacji sąsiaduje z reklamą plakatu przedstawiającego niemieckiego żołnierza formacji Waffen SS.
Z pewnością współcześni neonaziści nie reklamowaliby książek,
które byłyby niechętne ich wizji historii, a jest to wizja nader fałszywa. Niestety publikacje Davida Irvinga odbierane są tam przychylnie
i entuzjastycznie, a lektura monografii poświęconej ministrowi propagandy potwierdza przekonanie o „umiarkowanie nazistowskich” poglądach autora Wojny Hitlera, które domagają się wyraźniejszej oceny
i solidnej krytyki ze strony zawodowych historyków.
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6. Recenzja książki Jacka Widomskiego, Ontologia
liczby, Dialogikon, Kraków 1996, stron 140.
Doktor Jacek Widomski, wykładowca historii filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, podejmuje w swej najnowszej monografii badania
nad wybranymi zagadnieniami z zakresu ontologii liczby w starożytności i średniowieczu7. Omawia koncepcje, jakie pojawiały się u najbardziej reprezentatywnych dla tej problematyki myślicieli. Najważniejsze znaczenie ma niewątpliwie pierwszy rozdział, poświęcony
Pitagorasowi i Pitagorejczykom, którzy położyli fundamenty pod rozumienie problematyki liczby w całej tradycji filozofii starożytnej, a w
efekcie również zaważyli w wielkim stopniu na dziejach późniejszej filozofii zachodniej. Następne rozdziały omawiają fundamentalne znaczenie poglądów Platona i Arystotelesa, a także spekulacje neoplatońskie podjęte u Plotyna. Z postacią św. Augustyna rozpoczyna się
prezentacja poglądów myślicieli chrześcijańskich, spośród których
przywołani zostali trzej z największych filozofów kultury średniowiecznej, św. Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot i Wilhelm Ockham.
Orientację w tej trudnej i doniosłej problematyce ułatwia czytelnikowi precyzyjny słownik ważniejszych terminów greckich oraz indeksy
rzeczowy i osób, a także fachowa literatura przedmiotu.
Stanowiska różnych myślicieli wobec problematyki ontologii liczby,
w rozważaniach o naturze najważniejszych przedmiotów matematycznych, można najogólniej podzielić na należące do dwóch tradycji: platońskiej i arystotelesowskiej. Późniejsze koncepcje w dziedzinie filozofii matematyki znajdują zawsze swe korzenie w tych dwóch tradycjach.
W systemie Platona matematyka jest nauką zbliżającą człowieka do
świata idei i do ideału wiedzy. Arystoteles uzależnia liczbę od człowieka zajmującego się matematyką i określa ją jako wytwór abstrakcji. Nowe impulsy dla rozumienia liczb i matematyki przyniosła filozofia
chrześcijańska, która przyjęła za swoje liczne zdobycze myślicieli starożytnych.
7

Por. Recenzja książki: J. Widomski, Ontologia liczby, Kraków 1996, „Nowy Filomata”
1 (1997), s. 66-67.
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O wartości prezentowanej pracy świadczy udokumentowanie prezentowanych poglądów w materiale źródłowym. Cytaty z dzieł filozofów w językach greckim i łacińskim stanowią podstawę kompetentnej analizy trudnych problemów naukowych. Można w ten sposób
zauważyć, jakie pojęcia żyją w refleksji naukowej i filozoficznej od wielu stuleci, a ich użycie we współczesnym języku ma bardzo odległy rodowód.
W problematyce ontologii liczby metafizyka blisko związana jest
z matematyką, a problemy matematyczne nie pozostają bez wpływu
na obraz rzeczywistości ujmowany w metafizyce. W czasach nam
współczesnych nader zaawansowana specjalizacja nauk czyni niezrozumiałymi częste związki, jakie pomiędzy nimi zachodzą. W tej sytuacji uświadomienie sobie faktu, że cała refleksja naukowa i filozoficzna człowieka tworzy w najgłębszym sensie universum, stanowi
szczególnie cenny element w rozumieniu otaczającego nas świata. Pomocą w dojściu do takiego wniosku jest publikacja Ontologia liczby. Jest
to zatem nie tylko fachowa monografia naukowa, przeznaczona dla
specjalistów, ale także praca o istotnym znaczeniu dla dobrze pojętej
kultury intelektualnej współczesnego człowieka.

7. Recenzja książki Dawida Mielnika pt. Polemika Filipona
z Arystotelesem na tle zagadnienia odwieczności świata.
Argumentacja filozoficzna Jana Gramatyka zawarta w dziele
„De aeternitate mundi contra Aristotelem”, wydawnictwo
KUL, Lublin 2021, stron 202.
Książka Dawida Mielnika została napisana w Lublinie w 2021 roku
i jest poświęcona postaci mało znanego i w niewielkim jeszcze stopniu przebadanego autora chrześcijańskiego, należącego do kultury
greckiej, aleksandryjskiego uczonego Jana Filipona, zwanego również Gramatykiem (VI w.). Autor podzielił książkę na pięć rozdziałów (ok. 200 stron, 440 przypisów) i uzupełnił bibliografią oraz obszernym aneksem, w którym znajduje się tekst grecki z zebranymi
46
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fragmentami z traktatu Jana Gramatyka o wieczności świata wraz
z autorskim przekładem na język polski. Po aneksie następuje jeszcze grecko-polski słowniczek pojęć technicznych.
Aby wnikliwie ocenić opracowanie z zakresu filozofii bierzemy
zwykle pod uwagę wyraźne występowanie w tekście rozprawy jednej lub kilku cech pozytywnie wyróżniających dzieło naukowe. Książka może być mianowicie (1) oparta na poddawanych analizie źródłach obcojęzycznych, może zawierać (2) cenne przekłady autorskie
tych źródeł z języków klasycznych na język polski, może polegać (3)
na wnikliwej analizie tekstów filozoficznych, może także korzystać
z (3) szeregu opracowań polskich i zagranicznych albo (4) wnosić do
polskiej nauki wątki dotąd nieobecne bądź też obecne w niej tylko
marginalnie. Wysoko oceniamy także (5) duże rozmiary dobrych,
wnikliwych prac, (6) zrealizowane ambicje dotyczące doboru ważnej
problematyki, (7) wielość i różnorodność zastosowanych przypisów
albo wreszcie (8) znaczenie przeprowadzonych badań dla wypełnienia braków w porównawczym poznaniu ciągu autorów należących
do jednej tradycji, wiodącego przez stulecia od epoki, do epoki. Pozytywne wrażenia na recenzentach robi również (9) poprawny język,
(10) jasność pojęciowa argumentacji, (11) przejrzystość długich rozumowań, (12) panowanie badacza nad źródłem, a więc rzetelne i kompetentne podążanie historyka za niuansami myśli badanego autora
z przeszłości.
Sądzę, że omawiana w tej recenzji książka ma nie tylko jedną taką cechę pozytywnie ją wyróżniającą, ale ma w zasadzie wszystkie
wymienione powyżej zalety. To decyduje o wartości tej pracy. Pan dr
Dawid Mielnik wybrał na warsztat swoich badań bardzo istotne zagadnienie z dziejów późnego antyku, a więc problem krytycznej recepcji i modyfikacji kosmologii Arystotelesa w myśli chrześcijańskiej.
Jan Gramatyk dokonał tego ważnego zadania, a więc prowadził
analizy na rzecz dostosowanej recepcji kosmologii Arystotelesa dla
kultury i nauki chrześcijańskiej. Starał się wykazać możliwe do przeprowadzenia zmiany w systemie Stagiryty, które pozwoliłyby zbudować na jego fundamencie kosmologię kreacjonistyczną, a więc
ufundowaną na zasadzie creatio ex nihilo. Zadanie to grecki pisarz fi47
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lozoficzny przeprowadził w zaginionym traktacie polemicznym o wieczności świata. Fragmenty tego dzieła przetrwały w dwóch pismach
Symplicjusza, neoplatończyka i naukowego przeciwnika Filopona
w Aleksandrii.
Młody badacz przeprowadził we wprowadzeniu i pierwszym rozdziale (łącznie 50 stron) krytyczną refleksję nad stanem badań, poznał i opisał debaty toczone w szkole filozoficznej w Aleksandrii nad
dziedzictwem Platona i Arystotelesa, przedstawił życiorys i dorobek
głównego bohatera swoich badań, a następnie wybrał z edycji pism
Symplicjusza zachowane tam (w formie cytatów) niewątpliwie autentyczne fragmenty z zaginionego traktatu Jana Gramatyka, pomijając
nawiązania luźniejsze. Na podstawie dużej liczby aż 143 takich greckich fragmentów zrekonstruował poglądy Filipona i poddał je analizie w porównaniu z pismami Arystotelesa. Analiza ta ukazała twórczy wkład Jana w dzieło chrześcijańskiej recepcji arystotelizmu
w kulturze późnego antyku.
Rozdział drugi ukazuje koncepcję ruchu naturalnego, trzeci omawia ruch nieba, czwarty zajmuje się wiecznością i niezniszczalnością
nieba, piąty zaś koncepcją stworzenia z niczego, uzasadnianej przez
Jana Gramatyka. Podział książki na części jest przejrzysty i prowadzi czytelnika przez wszystkie aspekty debaty Filipona z arystotelizmem. Dodatkowe podrozdziały rozjaśniają jeszcze i porządkują
analizowany materiał. Pod względem struktury omawiana rozprawa
jest więc bardzo dobrze skonstruowana.
Przekład fragmentów z zaginionego traktatu Jana Filipona na język polski, dokonany przez Autora, to również istotne osiągnięcie
naukowe. W zakończeniu dr Mielnik nie tylko jasno podsumował
wyniki swoich badań, ale wskazał także na badawcze perspektywy
dorobku Jana Gramatyka.
Z lektury dowiadujemy się, które tezy arystotelesowskiej fizyki zostały przyjęte, a które były poddane przez Jana modyfikacji bądź zostały odrzucone. Śledzimy argumenty naukowe, sylogistyczne, ale
też te prawdopodobne i retoryczne na rzecz nowej fizyki, wnikamy
w ich logikę, strukturę i znaczenie. Możemy usytuować Filipona na
osi czasu wiodącej od antyku aż do scholastyki i do myśli nowożyt48
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nej, w której arystotelizm był recypowany, modyfikowany, a w końcu został odrzucony na rzecz fizyki nowożytnej. Najbardziej chyba
dobitnym przykładem nowoczesnego podejścia Jana Gramatyka do
arystotelizmu jest odrzucenie rozróżnienia na świat podksiężycowy
i nadksiężycowy, czyli rezygnacja z teorii eteru i miejsc naturalnych.
Do takiego krytycznego ujęcia wrócili autorzy w okresie późnej scholastyki, np. Jan Buridan i następnie polscy uczeni, a wśród nich Mikołaj Kopernik podczas swoich studiów w Akademii Krakowskiej,
na krótko przed sformułowaniem przez niego heliocentrycznego modelu kosmosu.
Autor posługuje się bardzo dobrym językiem o tendencji scholastycznej, (suchym i jasnym). Czytelnik może mieć wrażenie, że język autora jest monotonny i mało urozmaicony. To jednak tylko pierwsze wrażenie, gdyż dr Mielnik stosuje wysoką dyscyplinę dla języka
swej narracji, jest jasny i zwięzły, koncentruje swą uwagę na istocie
rekonstruowanych dość trudnych koncepcji. Wielość i różnorodna
zawartość przypisów bardzo dobrze odnosi czytelnika do wielu, i to
często najnowszych opracowań, z dziejów filozofii. Całość jest więc
dobrze skomponowana, uporządkowana i precyzyjna.
Na podstawie powyższych uwag sądzę, że wysoki poziom analiz,
duże znaczenie tematu dla studiów źródłowych nad filozofią późnego antyku oraz dokładność przeprowadzonych badań nie tylko zasłują na pozytywną ocenę omawianej książki, ale predestynują ponadto jej Autora do prowadzenia dalszych prac z zakresu historii
filozofii na wysokim poziomie merytorycznym.
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8. Recenzja książki ks. Tomasza Stępnia, Porządek
i miłość. Koncepcja Opatrzności Bożej w myśli starożytnej,
wydawnictwo Teologia Polityczna, Warszawa 2019,
stron 357.
Tom zatytułowany Porządek i miłość. Koncepcja Opatrzności Bożej w myśli starożytnej jest obszerną monografią, która stanowi zwieńczenie wieloletnich badań Autora nad filozofią starożytną i średniowieczną,
zwłaszcza zaś nad nurtami neoplatońskimi i nad wczesną filozofią
chrześcijańską. Cele tej książki są jednak szerzej zakrojone, gdyż ma
ona za zadanie prześledzić wątki dotyczące opatrzności od Homera aż
do Boecjusza.
Książka ma sporą objętość ponad 350 stron, zawiera 700 przypisów
i obszerną bibliografię, a także dużych rozmarów streszczenie w języku angielskim. Należy podkreślić, że znaczna część przypisów to cytaty źródłowe, gł. w języku greckim, a także łacińskim i angielskim.
Niektóre źródła greckie zostały osobiście przetłumaczone przez Autora na język polski. Dowodzi to bardzo dobrej znajomości tego języka i świadczy o odpowiednich kompetencjach do prowadzenia badań
źródłowych.
Na kartach recenzowanej książki przyjęto dobrą zasadę kompozycyjną, że wywód i analiza toczą się w języku polskim, a wszelkie potrzebne źródła i opracowania są cytowane w przypisach w wersjach oryginalnych. Kluczowe terminy techniczne są przywoływane w nawiasach.
Rozważania prowadzone są jasno, przekonująco, erudycyjnie. Autor
wykazuje się nie tylko wieloletnim doświadczeniem w badaniach nad
filozofią i teologią uprawianą w bardzo trudnym języku greckim, ale
ponadto każdy następujący fragment książki (podrozdział) dotyczy nowego, specyficznego autora, a więc zakres prowadzonych badań musiał
być bardzo szeroki, od greckiej literatury antycznej (Homer, Eurypides),
przez klasycznych filozofów (Platon, stoicy, Filon z Aleksandrii), neoplatoników (Plotyn, Proklos), greckich uczonych chrześcijańskich (Orygenes, św. Atanazy, Pseudo-Dionizy), aż do późnoantycznej myśli chrześcijańskiej na Zachodzie, św. Augustyna i Boecjusza, zwanego nie bez
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racji w literaturze „ostatnim Rzymianinem”. Widzimy zatem, że Autor
dokonał monograficznej, przekrojowej analizy problemu opatrzności,
jej źródeł, krystalizacji pojęć, rozwoju refleksji, jej inspiracji i zmian
w okresie kilku czy też kilkunastu wręcz stuleci w reprezentatywnym
ujęciu pisarzy, poetów, filozofów i Ojców Kościoła. Tego typu badania
należą do najtrudniejszych w humanistyce i zostały tu przeprowadzone z bardzo dobrym efektem. Badacz swobodnie porusza się po odmiennych kontekstach różnych epok i odczytuje specyfikę badanego
problemu w jego rozmaitych odsłonach.
Książka została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym omawiana jest najstarsza grecka refleksja nad problematyką celowości świata i opieki Bożej nad nim. W rozdziale drugim rozważane są późniejsze dzieje pogańskiej filozofii greckiej. Rozdział trzeci dotyczy młodego
chrześcijaństwa, a czwarty – nauki chrześcijańskiej w ujęciu autorów
z IV, V i VI wieku, a więc w epoce dojrzałej patrystyki.
Omawianą monografię należy ocenić wysoko. Książka o koncepcji
opatrzności (pronoia) wnikliwie śledzi rozwój myśli antycznej, jej zróżnicowanie (stoicy i epikurejczycy), a w końcu nowość wnoszoną do filozofii przez objawienie chrześcijańskie. Wybór omawianych autorów jest
dobrze uzasadniony, źródła analizowane są rzetelnie, analizy przeprowadzone zostały jasno. Wykorzystana jest obszerna literatura przedmiotu, często obcojęzyczna. Czytelnik może się zapoznać z szeroką perspektywą greckiej i łacińskiej myśli antycznej w jej istotnym aspekcie.
Kwestie leżące na styku teologii i filozofii zostały przedstawione kompetentnie, jasno i z wyczuciem zmiennych akcentów, sensów, znaczeń,
odniesień, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków.
Autor w swojej karierze naukowej prowadzi od wielu lat wykłady i seminaria poświęcone tej problematyce, a więc kwestie omawiane w recenzowanej książce przedyskutował już wielokrotnie, także na międzynarodowych konferencjach naukowych. Czytelnikom oddaje zatem do
rąk owoc swego pogłębionego namysłu nad badaną problematyką. Wymienione powyżej kompetencje warsztatowe Autora oraz duży nakład
pracy badawczej przyniosły bardzo dobre efekty, których należy serdecznie pogratulować i zachęcić czytelników do korzystania z recenzowanego tomu.
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9. Recenzja rozprawy Marcina Konika, Kosmologia
średniowieczna w kontekście teorii „musica mundana”
Boecjusza – kulturowe implikacje średniowiecznych teorii
kosmologicznych.
Zdarza się, że prace doktorskie są na tyle wybitne, iż zasługują na opublikowanie w wersji książkowej. Tak też oceniam rozprawę doktorską
Marcina Konika, która powinna zostać opublikowana i być dostępna
dla szerszego grona odbiorców zarówno ze względu na treść, jak i na
warsztat, którym doktorant posługuje się w swojej rozprawie. Obszerna rozprawa Marcina Konika, muzykologa i historyka filozofii, ucznia
prof. Jacka Widomskiego na Wydziale Filozoficznym UJ, to bardzo
cenna, źródłowa analiza poglądów jednego z najwybitniejszych autorów z przełomu późnego antyku i początków kultury średniowiecznej,
Boecjusza, jego inspiracji i następców w kulturze europejskiej.
Na kartach pracy, której objętość przekracza 400 stron i liczy ponad 1000 przypisów, Autor w niezwykle kompetentny sposób przedstawia system kosmologii boecjańskiej, jej wykorzystanie w ramach
spekulatywnej koncepcji muzyki i długotrwałe oddziaływanie na późniejszych filozofów.
Całość badań Autora dzieli się na pięć głównych rozdziałów (uzupełnionych dodatkowymi częściami), które są następnie podzielone na
mniejsze części, ułatwiające czytelnikowi poruszanie się po oceanie
wiedzy metafizycznej, kosmologicznej i muzykologicznej od starożytności, przez średniowiecze, aż do spadkobierców tej tradycji w czasach
nowożytnych. We wstępie (cz. 1) do tej imponującej panoramy historycznej dr Marcin Konik podejmuje najpierw wątki ogólne: przedstawia główne pojęcia i uwarunkowania metodologiczne swoich badań.
Obok periodyzacji dziejów uzasadniania jest także struktura książki.
W następnym rozdziale (cz. 2) omówiony został stan badań nad kosmologią i muzykologią. Pięć dalszych rozdziałów (od cz. 3 do cz. 7)
to właściwy korpus badań nad teorią musica mundana. Autor rozważa
w nich starożytny model wszechświata i koncepcję muzyki sfer, bada
okres wczesnośredniowieczny, dzieło Boecjusza i jego recepcję.
52

Lektury filozoficzne

Po prezentacji poglądów Boecjusza Autor omawia jeszcze kosmologiczne aspekty rozważań nad teorią muzyki w XII, XIII, XIV i XV
wieku, prowadząc niezwykle szeroko zakrojone badania historyka filozofii i kultury. Jako szczególnie ciekawy należy – moim zdaniem –
potraktować rozdział szósty, poświęcony recepcji muzykologii średniowiecznej w XVI wiecznych polskich traktatach poświęconych teorii
muzyki (Jerzy Liban z Legnicy i Sebastian z Felsztyna). Praca podejmuje ponadto wątek implikacji badanych teorii w antropologii, medycynie, chemii, a nawet ikonografii. Całość zamyka zakończenie.
Rozprawa, której mam być przyjemność recenzentem, jest napisana źródłowo, z wnikliwością i zrozumieniem skomplikowanych problemów metafizyki i kosmologii, trudnych dziś do adekwatnego zbadania i opisania z racji na rewolucję naukową, która w czasach
nowożytnych radykalnie zmieniła nie tylko obraz świata fizycznego,
ale również doprowadziła do poważnych przeformułowań w zakresie
metodologii nauk przyrodniczych. Podobnie w przypadku muzyki,
która dziś jest pojmowana znacznie mniej spekulatywnie, a jej odniesienia do struktury kosmosu wydają się być rzadkością. Pan Marcin
Konik jest świadomym badaczem, znającym te wszystkie uwarunkowania.
Chcąc pozostać w zgodzie z ambitnym zamysłem Marcina Konika,
należałoby raczej mówić o napisaniu obszernej encyklopedii boecjańskiego systemu wiedzy, muzykologii i kosmologii niż o monografii jednego ważnego problemu z historii kultury. Zamysł ten został wyśmienicie osiągnięty.
Uważam, że omawiana praca jest dziełem wybitnym, gruntownym
i w poważny sposób przyczynia się do zwiększenia wiedzy z zakresu
interdyscyplinarnych badań nad kosmologią średniowieczną. Wydanie jej jest więc nie tylko wskazane, ale lepiej powiedzieć: konieczne.
Jej źródłowy charakter, zaangażowanie Autora w przeprowadzone badania, imponująca erudycja i ogromna wykorzystana literatura z dużym naddatkiem spełniają wszystkie wymagania stawiane przed najlepszymi książkami z historii filozofii średniowiecznej.
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10. Recenzja książki Pauliny Sulenty, Stwórcza moc
Boga. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu, Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2020, stron
242.
Książka dr Pauliny Sulenty poświęcona jest badaniom nad mocą Bożą w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, autora m.in. Quaestiones disputatae de potentia Dei. Autorka napisała w Instytucie Filozofii KUL wyśmienitą rozprawę doktorską o mocy Bożej. Promotorem był ks. prof.
Andrzej Maryniarczyk, a promotorem pomocniczym ks. dr hab. Tomasz Duma, znani lubelscy specjaliści od problematyki metafizycznej
w ujęciu tomistycznym.
W naszej epoce niezbędne są prace metafizyczne, poświęcone głównym problemom filozoficznym. Filozofia realistyczna może się rozwijać wyłącznie wtedy, gdy na warsztacie badawczym podejmowane będą podstawowe zagadnienia spekulatywne, wbrew modnej dziś
tendencji do koncentracji uwagi na badaniach szeroko pojętej filozofii
kultury, w której zdają się niestety przeważać tematy wzięte z życia codziennego, ale de facto niegodne miana refleksji filozoficznej (np. gimnastyka, pływanie, turystyka, ogrody, miasta, relacje towarzyskie itp.).
W starożytności Platon i Arystoteles poświęcili swe refleksje badaniom fundamentalnych aspektów rzeczywistości, a średniowieczni filozofowie chrześcijańscy pogłębili wyniki tych badań w świetle inspiracji religijnej. Od czasów nowożytnych metafizyka stopniowo staje
się ontologią, a filozofia – antropologią. Miejsce bytu zajmują ludzkie
mniemania o świecie. Na szczęście są jeszcze ośrodki, w których filozofia jest rozumiana w swym rdzennym, prawdziwym sensie: od bytów przygodnych sięga do Bytu Pierwszego. Badacze zaś, wywodzący się z tych uczelni, podejmują jeszcze problemy metafizyki
klasycznej i ujmują te kwestie w duchu tomistycznym, a więc w nurcie zainicjowanym w okresie szczytowego rozwoju myśli chrześcijańskiej w XIII wieku i odnowionego u schyłku XIX stulecia.
Autorka rozprawy dokonała całościowej analizy źródłowej omawianej problematyki. Sporo miejsca w literaturze cytowanej, zajmują pra54
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ce światowych i polskich tomistów, zarówno o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP, jak również uczonych wywodzących się z jego
tomistycznej szkoły, a więc ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka i ks. dra
hab. Tomasza Dumy, oraz wielu innych metafizyków i historyków filozofii chrześcijańskiej. Młoda uczona bardzo dobrze wpisuje się w tradycje i osiągnięcia tej szkoły, będąc twórczą kontynuatorką tego nurtu filozofii tomistycznej.
Autorka starannie prezentuje analizy Doktora Anielskiego w świetle istniejącej literatury naukowej, porównuje kluczowe zagadnienia
z istniejącym w nauce stanem dyskusji nad filozofią Bytu Pierwszego.
Rozważania o mocy Boga ukazują, jak daleko może prowadzić refleksja racjonalna nad naturą i atrybutami Absolutu, prowadzona z pomocą narzędzi metafizyki tomistycznej, oparta na metodzie analogii i innych narzędziach refleksji, na podstawie doświadczenia zmysłowego
i analizy racjonalnej.
System św. Tomasza nie jest ontologią ani nie wynika z dawnej kosmologii. Osiągnięcia spekulatywne Akwinaty mają trwałe znaczenie
dla filozofii, gdyż sięgają do wnętrza bytu, do jego zasad konstytutywnych. Omawiana praca te kwestie obszernie i kompetentnie przedstawia. Rozprawa napisana została niezwykle porządnie i jasno. Całość
stanowi zwarty system metafizyczny, logiczny i precyzyjny, solidnie
przedstawia różne aspekty jednorodnego systemu metafizyki realistycznej, które ukazują bytową zależność świata od Boga, tak bardzo
lekceważoną od czasu triumfu oświeceniowego deizmu, naturalizmu
i antropocentryzmu w filozofii europejskiej XIX i XX wieku. Solidne
studia metafizyczne, (jak te omawiane w tej recenzji) prezentują właściwy sens, przedmiot i cel filozofii chrześcijańskiej, nawet jeżeli w naszych czasach również ta filozofia nabiera często charakteru przyczynkarskiego i w dialogu z myślą współczesną rezygnuje z bycia filozofią
pierwszą godną swego miana, jaką powinna być zgodnie z przesłaniem
Doktora Anielskiego, którego filozofię „Kościół katolicki uczynił swoją” (papież Pius XI, 1923).
Język filozoficzny tekstu jest nienaganny. Młoda uczona bardzo dobrze opanowała trudny, bo techniczny, system pojęć filozofii św. Tomasza i nurtu filozofii tomistycznej. Rozróżnienia są przeprowadzo55

Marcin Karas

ne właściwie, a książka jest świetnym studium z zakresu tomistycznej
filozofii realistycznej, dalszym ciągiem refleksji uprawianej z powodzeniem już od dziesięcioleci w lubelskim środowisku KUL. W ogólnej refleksji nad całością omawianej tu książki uważam, że w istotny
sposób poszerza ona naszą znajomość metafizyki realistycznej.

11. Recenzja książki Jana Kiełbasy, Transcendentalny
i nietranscendentalny sens jedności w myśli XIII wieku na
tle filozoficznej tradycji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2011, stron 152.
Recenzowana książka jest monografią o dużej wnikliwości, ale niezbyt
obszernych rozmiarach (150 stron)8. Autor postanowił podjąć ważne
zagadnienie, które należy do samego rdzenia refleksji metafizycznej,
podejmowanej w złotym okresie filozofii średniowiecznej, w stuleciu
klasycznych systemów metafizycznych – w XIII wieku. Wybór tej tematyki zasługuje na najwyższe uznanie, gdyż studia nad problematyką transcendentaliów w historii filozofii są bardzo potrzebne, a zarazem dość trudne.
Do owocnych badań nad metafizyką XIII wieku potrzebny jest doskonały warsztat naukowy, świetna znajomość języka łacińskiego i tradycji filozoficznej od jej początków w myśli starożytnej Grecji, przez
wielkie systemy Platona i Arystotelesa, aż do dziedzictwa komentatorów chrześcijańskich, arabskich i żydowskich. Wszystkie te elementy
ukonstytuowały „filozofię pierwszą” w XIII stuleciu w jej bogatym
dziedzictwie i są one bardzo dobrze znane Autorowi. Przeprowadzone badania źródłowe zostały obszernie zrelacjonowane na kartach rozprawy w postaci cytatów z krytycznych wydań pism filozoficznych.
Zagadnienie transcendentaliów, należące do najbardziej spekulatyw8
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nych działów metafizyki, jest poważnym wyzwaniem dla historyka filozofii. Teksty źródłowe, poświęcone tej tematyce (z XIII wieku) są
rozproszone w ogromnych, łacińskojęzycznych rozprawach filozofów
scholastycznych, pisane były trudnym, technicznym językiem, a historycy filozofii poświęcają im raczej niewiele miejsca. Autor zebrał te
materiały i poddał je kompetentnej analizie.
Omawiana tu monografia dzieli się na wstęp, jedenaście rozdziałów
(pierwszy dotyczy antycypacji badanej problematyki, czyli inspiracji
dla myśli średniowiecznej XIII stulecia: od Platona do myślicieli żydowskich i arabskich), zakończenie i bibliografię. Dodatkiem są indeksy: osobowy i rzeczowy. Główny zrąb pracy historycznej dra Jana
Kiełbasy to dziesięć rozdziałów poświęconych poszczególnym myślicielom z epoki. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne ważne aspekty warsztatu naukowego historyka filozofii, zastosowanego na
kartach książki. Wydawca użył w druku raczej małej czcionki, co sprawiło, że rozprawa jest niewielkich rozmiarów, pomimo dość obszernych rozważań Autora. Dla zachowania obiektywizmu trzeba jednak
podkreślić pewną pobieżność niektórych aspektów przeprowadzonej
analizy: wstęp zajmuje tylko cztery strony (s. 7-10), zakończenie zaś –
dwie strony druku (s. 139-140). Bibliografia dołączona do rozprawy
również jest dość krótka i w większej części zawiera źródła wykorzystane w badaniach. Podkreślając wysoką wartość analiz podejmowanych przez Autora w całej książce, chcę dodać, że we wstępie brak niestety rozważań na temat stanu badań. Autor nie omawia istniejących
opracowań problematyki transcendentaliów w mediewistyce polskiej
i obcej. Tymczasem w tej dyscyplinie naukowej od dawna jest regułą,
aby drobiazgowo przedstawiać istniejące książki i artykuły, wskazywać na ich wartości, obnażać braki i uzasadniać w ten sposób konieczność dalszych badań. Autor przytacza w swej bibliografii (s. 144-145)
szereg (około 35) opracowań podejmujących problemy metafizyczne,
ale nie omawia we wstępie ich wartości i znaczenia dla swoich badań.
Jan Kiełbasa nie cytuje ich zgoła podczas rekonstrukcji poglądów poszczególnych filozofów. Cytaty są wyłącznie źródłowe. Refleksja nad
poglądami uczonych XIII wieku przeprowadzona jest wnikliwie, solidnie i źródłowo – co należy podkreślić – ale bez odniesienia do ist57
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niejących prac mediewistycznych. Wśród setek łacińskich cytatów nie
pojawiają się autorzy współcześni. Okazuje się zatem, że Autor chciał
podjąć własny namysł nad dorobkiem filozofów scholastycznych, być
może kierowany przez różne prace znanych sobie mediewistów, ale nie
wskazuje, jak jego stanowiska interpretacyjne sytuują się na tle ogromnego przecież dorobku nauki historycznej. Taki stan rzeczy należy niestety poddać poważnej krytyce, gdyż pominięty został jeden z najważniejszych elementów składowych dobrego warsztatu naukowego i dla
takiego zabiegu brak uzasadnienia w tekście książki.
Poszczególne rozdziały nie zawierają rekapitulacji przeprowadzonych na ich kartach badań. Podobnie jest w zakończeniu – brak tam
całościowego zestawienia wszystkich zbadanych teorii, które pozwoliłoby syntetycznie, w skrócie pokazać podobieństwa i różnice pomiędzy scholastykami wywodzącymi się z różnych tradycji i szkół. Należało zatem zebrać cechy charakterystyczne różnych modeli jedności
bytowej. Dwustronicowe zaledwie zakończenie tak poważnych badań,
które zostały przeprowadzone solidnie i źródłowo (chociaż bez odniesień do literatury mediewistycznej) – to drugi poważny mankament
warsztatowy.
Solidność analiz metafizycznych Jana Kiełbasy nie podlega dyskusji. Rodzi się zatem pytanie o przyczynę tej jednostronności w metodologii jego badań mediewistycznych. Wydaje się, że można wskazać
na dwie przyczyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze, może to być pragnienie filozoficznego, mądrościowego spotkania z żywym autorem
scholastycznym, przemawiającym przez źródła historyczne, którego
refleksja jest trudna, inspirująca, dojrzała, wielostronna, a zatem godna uwagi. Po drugie zaś sądzę, że Autor monografii przygotowywał ją
zbyt pospiesznie – poświęciwszy wiele czasu na wnikliwe studia nad
niuansami wielorakich form jedności ujętych w myśli różnych spekulatywnych pisarzy średniowiecznych, nie pozostawił sobie już tego czasu na obszerny aparat cytatów i przypisów z prac różnych historyków
filozofii. Należałoby tu jednak iść za wzorem takich badaczy, jak chociażby mistrz polskiej mediewistyki, Stefan Swieżawski, który np.
w swym pomnikowym dziele o historii filozofii XV wieku (osiem tomów, wliczając etykę i eklezjologię) niezwykle obszernie cytuje tysią58
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ce opracowań różnych historyków, konfrontuje ich opinie, uzupełnia
interpretacje, polemizuje.
Sformułowany zarzut nie podważa dobrej wartości studium dra Jana Kiełbasy, który wnikliwie zrekonstruował i ukazał różne wątki XIII
wiecznej refleksji nad jednością w bytach i myśli, rozważając szereg
zagadnień metafizyki i epistemologii średniowiecznej. Tematyka ta
należy do najtrudniejszych problemów w historii filozofii. Wielość autorów i stanowisk, złożoność samej problematyki, spekulatywny charakter rozważań – wszystko to sprawia, że do adekwatnej analizy niezbędne są najwyższe kompetencje naukowe. Autor posiada te
umiejętności i cały czas z nich korzysta. Jego wnikliwość filozoficzna,
znajomość różnych tradycji ontologicznych, bogaty i precyzyjny język
– wszystko to zasługuje na wysoką ocenę. Problematyka transcendentaliów leży na antypodach codziennego doświadczenia zmysłowego.
Badania nad pojęciami, których treść zamienna jest z pojęciem bytu
jako takiego, a także poszukiwanie innych, nietranscendentalnych sensów jedności, to radykalne oddalenie się od zmysłów w świat czystej
refleksji nad bytem, jednością, liczbą, partycypacją, jednostkowieniem,
prawdą, a często nawet nad dobrem i pięknem. To sens prawdziwej „filozofii pierwszej” – refleksji spekulatywnej nad najgłębszą tkanką rzeczywistości. To czysta praca intelektu. Kontemplacja prawdy. Książka
dra Jana Kiełbasy jest wartościowym przewodnikiem po tych wyżynach refleksji, a dotycząc epoki bujnego rozwoju tej tematyki, zapewnia kontakt z tym, co najcenniejsze w filozofii XIII stulecia. Autor ma
odwagę uzasadniać celowość swych badań, wskazując na nieprzemijające znaczenie refleksji uczonych średniowiecznych wbrew dzisiejszym i potocznym wyobrażeniom, które wywodzą się z jednostronnej,
oświeceniowej filozofii dziejów, deprecjonującej to, co minione.
Przyglądając się bliżej konkretnym zagadnieniom zawartym na
kartach rozprawy, możemy wskazać, na jakich wątkach skoncentrowała się analiza. Monografia jest obszerną panoramą myśli europejskiej w aspekcie jedności. Autor wskazuje, że u Platona „jedność jest
rozumiana jako osobna idea, ale też jako formalna właściwość każdej
idei” (s. 12). Arystoteles przeniósł zainteresowania filozofii na świat
realny i ukuł definicję, w myśl której „byt i jedno są w istocie tym sa59
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mym, stanowią jedną naturę, choć różnią się pojęciowo” (s. 15). W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że pomiędzy stanowiskami Platona i Arystotelesa rozgrywa się cała późniejsza historia klasycznej
metafizyki. Autor słusznie podejmuje też wątek jedności numerycznej (kategorialnej), gdy wskazuje, że „wielki wpływ na średniowieczne myślenie o jedności, zwłaszcza zaś na odróżnianie jedności transcendentalnej i nietranscendentalnej, miała (...) teza, że to, co jest
czymś jednym, jest zasadą liczenia” (s. 16). W neoplatonizmie Jedno
staje się Absolutem, zyskuje pozycję „najwyższej hipostazy czy też
subsystencji” (s. 19). U schyłku V wieku w myśli Proklosa „dobro jest
zjednoczeniem, zjednoczenie – dobrocią, dobro-jednym, a jedno –
pierwotnie Dobrem” (s. 23). Dla późniejszej myśli europejskiej duże
znaczenie miała także refleksja Pseudo-Dionizego Areopagity, który
pisał, że „jeden jest Bóg, a Jego jedność jest jednością nad jednościami, jednością nadsubstancjalną, więcej niż jednością, nie-jednością
w zwykłym sensie” (s. 23). Natomiast wedle św. Augustyna „świat jako całość jest (...) porządkiem ufundowanym na jedności, a wszystkie elementy tego porządku (...) – same urzeczywistniają jedność na
właściwy sobie sposób (...) jedność jest wartością” (s. 28-29). Według
Boecjusza byt i jedność są zamienne (s. 30).
Właściwe badania nad dziejami transcendentale „jedność” rozpoczynają się od rekonstrukcji stanowiska Filipa Kanclerza, uczonego z Paryża, autora Summa de bono. Mając w pamięci znaczenie polemik toczonych wówczas pomiędzy zwolennikami ujęć bardziej platońskich
i bardziej arystotelesowskich, Autor rozważa następnie poglądy zawarte w tekście Summy fratris Alexandri (dziedzictwo franciszkańskie w duchu augustyńskim). Później (rozdział IV) omawiane są poglądy św. Alberta Wielkiego, mistrza św. Tomasza, który uczynił wiele dla
recepcji arystotelizmu w Europie („jedno orzeka to, co jest nierozdzielone w sobie, a zarazem oddzielone od czegoś innego”, s. 57). Dla św. Alberta nietranscendentalne znaczenie jedności to jedność jako zasada
i zapoczątkowanie wielości (s. 59).
Sporo miejsca na kartach książki słusznie zajmuje metafizyka św. Tomasza z Akwinu, klasycznego mistrza scholastyki uprawianej w duchu chrześcijańskiego arystotelizmu. Natomiast zastanawiające jest dla
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mnie ciągłe odmawianie tytułu „święty” wszystkim omawianym autorom, którzy pojawiają się na kartach recenzowanej tu książki (za wyjątkiem św. Bonawentury na s. 124). Moim zdaniem tytuł ten stał się
dla nich niejako częścią imienia, wyznacznikiem rangi osiągniętej również w filozofii chrześcijańskiej i powinien im towarzyszyć podczas
badań prowadzonych przez historyków filozofii.
Rozważania nad poglądami Akwinaty koncentrują się nad jego wyjątkowym wpływem na tradycję pojmowania transcendentaliów. Klasyczne znaczenie ma tutaj jego traktat De veritate: analiza pojęcia bytu oraz sposobów jego pomyślenia, z których dominikański uczony
„wyprowadził inne pojęcia transcendentalne” (s. 65). Badania dra Kiełbasy są przeprowadzone fachowo i jasno, chociaż niekiedy zdarzają się
zbyt techniczne fragmenty, bo np. gdy czytamy, że „każda substancja,
także substancja oddzielona, jest czymś numerycznie jednym...”(s. 74),
to należałoby dodać, że w języku scholastycznym substantia separata to
anioł, byt osobowy oddzielony od materii i świata fizycznego. Kwestie
te są znane mediewistom, ale niekoniecznie np. adherentom filozofii
analitycznej, a oni zapewne też chętnie będą czytać rozważania nad
językowymi aspektami filozofii średniowiecznej.
Ważnym i potrzebnym fragmentem rozprawy jest rozdział poświęcony Sigerowi z Brabantu (rozdział VI), z racji na znaczenie radykalnego arystotelizmu (zwanego też awerroizmem łacińskim) dla myśli
scholastycznej. Siger podkreśla „konwertybilność jedności i bytu i podtrzymuje tradycyjną tezę, że znaczeniem i istotną treścią jedności jest
niepodzielenie” (s. 81). Książka zawiera także rozdziały poświęcone
poglądom Henryka z Gandawy („wielość jest uprzednia wobec jedności”, s. 100), Idziego Rzymianina (ciekawy wątek o najsłabszym typie
jedności – na mocy analogii, s. 106), a także Godfryda z Fontaines („za
jednostkowienie bytu odpowiada zasadniczo ilość”, s. 116), w końcu
zaś św. Bonawentury („jedność, prawda i dobro to (...) przede wszystkim (...) atrybuty Boga”, s. 123) oraz Piotra Olivi, radykalnego franciszkanina z drugiej połowy XIII wieku („jedno dodaje coś rzeczowego do bytu”, s. 134).
Ta krótka charakterystyka niektórych nurtów rozważań autorów
średniowiecznych nad problematyką jedności, ukazanych w omawia61
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nej tu książce, wystarczająco ukazuje bogactwo ich myśli, głębię refleksji, dojrzałość intelektualną, wielość stanowisk, umiejętność prowadzenia błyskotliwych dyskusji na kartach naukowych dzieł. Kwestie
te zostały przekonująco zrekonstruowane przez dra Jana Kiełbasę, który śledząc ich rozważania wskazuje na wszystkie niuanse pozytywnego i negatywnego rozumienia jedności, problemy jednostkowienia,
orzekania, poznawania i wyrażania wiedzy w kategoriach naukowych.
Dla pełniejszego obrazu warto byłoby jednak nieco szerzej zarysować
biografie omawianych autorów, zwłaszcza tych mniej znanych. Natomiast dobór rozważanych autorów i ich dzieł wydaje się słuszny i uzasadniony, a prezentacja myśli XIII wieku – rzetelna. Omawianą tu
książkę można zasadniczo polecić wszystkim spekulatywnym umysłom, pragnącym czerpać z bogatego dziedzictwa myśli średniowiecznej. Trzeba jednak namawiać historyków filozofii do całościowego korzystania z dojrzałego warsztatu naukowego, dla pożytku swojego i dla
odbiorców ich solidnej pracy naukowej.

12. Recenzja książki Dawida Lipskiego,
Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy
substancjalnej w człowieku, Wydawnictwo UKSW,
Warszawa 2015, stron 178.
W serii Opera philosophorum medii aevii, textus et studia (tom 15), ukazała się monografia poświęcona jednemu z najważniejszych sporów
metafizycznych i antropologicznych, jakie toczyły się w XIII wieku,
w dobie najlepszego rozwoju filozofii scholastycznej w Europie Zachodniej, sporu o metafizyczną strukturę bytu ludzkiego i naturę formy człowieka – duszy rozumnej9. Autorem rozprawy (wydanego drukiem doktoratu) jest Dawid Lipski, uczeń prof. Artura Andrzejuka na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana
9
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Por. Nowa książka z wczesnych dziejów tomizmu. Recenzja książki: Dawid Lipski
Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, Wyd.
UKSW, Warszawa 2015, „Kwartalnik Filozoficzny”, 43 (2015), z. 4, s. 218-220.
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Wyszyńskiego, który napisał do tej książki wstęp. Praca, obroniona
w roku 2014, została wyróżniona przez Radę Wydziału Filozofii, a jej
wydanie drukiem wzbogaca naszą wiedzę na temat filozofii w drugiej
połowie XIII stulecia.
Spójrzmy na dzieje problemu. Prawdopodobnie w 1270 roku, w Paryżu odbyła się debata uniwersytecka poświęcona tytułowemu problemowi, w której brał udział najwybitniejszy scholastyk, twórca nowej
metafizyki, opartej na głęboko przemyślanym arystotelizmie, św. Tomasz z Akwinu, z zakonu dominikanów, oraz Jan Peckham, późniejszy arcybiskup angielskiego Canterbury, franciszkanin nawiązujący do
tradycji neoplatońskiej i augustyńskiej. W debacie brali udział liczni
uczeni, a prawdopodobnie nawet biskup paryski Stefan Tempier, który kilka lat później wydał swój słynny Syllabus błędów doktrynalnych,
będący sprzeciwem wobec nadmiernego czerpania z arystotelizmu
przez niektórych pisarzy chrześcijańskich.
Spór Peckhama i Tomasza dotyczył zwłaszcza metafizycznej struktury człowieka, powszechnego hylemorfizmu, ale wymagał sięgnięcia
do szerszej problematyki: istnienia, możności i aktu oraz wielu innych,
zasadniczych pojęć i kategorii filozofii bytu. Aby kompetentnie zrelacjonować dyskusję, która toczyła się w samym sercu chrześcijańskiego
świata zachodniego, na najważniejszej uczelni, z udziałem najwybitniejszych umysłów, opartą na najsłynniejszych traktatach naukowych
i oddziałującą aż do czasów nam współczesnych, nie wystarczy przytoczyć samego jej przebiegu. Autor świetnie sprostał temu zadaniu.
Przedstawił tło problemu, ukazał rozwój badanej problematyki od Platona i Arystotelesa, wskazał na złożone korzenie chrześcijańskiego
neoplatonizmu i neoaugustynizmu w XIII wieku, opisał prostotę systemową syntezy tomistycznej. Korzystając z łacińskich źródeł, Dawid
Lipski sięgnął także do najważniejszych opracowań tematu. A było to
zadanie trudne, bo mediewiści pisali o tych sprawach dużo, ale często
nie zgadzali się ze sobą w podawanych interpretacjach. Opinie te autor książki konfrontuje, wyjaśnia, rozstrzyga. Robi to dojrzale i przekonująco.
Opracowanie jest kompetentne, odważne, ale uzasadnione. Autor
ma swoje zdanie. Całość została podzielona na cztery rozdziały i licz63
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ne mniejsze części, które pozwalają łatwo poruszać się po niezwykle
złożonej problematyce metafizyki XIII wieku. Z tych racji książkę czyta się bardzo dobrze, należy ona tym samym do najważniejszych studiów poświęconych dyskusjom wokół powstającego wówczas tomizmu
i powinna znaleźć trwałe miejsce w bibliotekach, w których ceni się
filozofię scholastyczną.
Dla tomisty dodatkową wartością książki jest ukazanie jasności,
przenikliwości i oryginalności dzieła św. Tomasza na tle sporów, jakie
toczyły się wówczas i później wokół jego filozofii. O ile poglądy Peckhama były synkretyczne, często niejasne, nadmiernie skomplikowane i niekonsekwentne, zarówno co do języka, jak i budowanej koncepcji metafizycznej, o tyle tomizm wychodzi z tej debaty zwycięsko: nie
tylko stanowi dojrzałą, twórczą przebudowę arystotelizmu, ale ponadto zachowuje wszystko to, co w augustynizmie i platonizmie miało
wartość dla filozofii chrześcijańskiej. Tomizmowi brak skrajności, godzi ze sobą naturę i teologię, nie popadając ani w nadmierny spirytualizm, ani w awerroistyczny naturalizm. To główna przyczyna jego
sukcesu, pomimo oburzenia środowisk franciszkańskich, które obawiały się greckiego determinizmu o mechanistycznej wręcz naturze.
Zarówno w tomizmie jak i w augustynizmie można opisać wszystkie
treści teologii katolickiej. Jednak przy pomocy tomizmu zrobimy to lepiej. Dlatego też to tomizm zwyciężył w tym sporze, mimo że Peckham zwalczał Tomasza aż do końca życia i ogłosił potępienie jego niektórych poglądów, zwłaszcza tezy o jedności formy substancjalnej
w człowieku (Stolica Apostolska nie zatwierdziła tych decyzji). Oczywiście – zauważa Autor – taka rywalizacja dominikanów i franciszkanów, w której ścierały się różne tezy filozoficzne, bardzo ożywiała debatę w nauce pod koniec XIII wieku.
Franciszkanie nie chcieli rezygnować ze specyfiki swej szkoły: z zasady boskiej iluminacji, z racji zarodkowych, z niezależności i wyższości odrębnej duszy wobec materii. Ich koncepcja wielości form substancjalnych (wzięta od Awicebrona) została potem poddana krytyce nawet
w Magisterium Kościoła, ale niezwykle ciekawe byłoby jeszcze prześledzenie – które nie należało już do zakresu badań Autora rozprawy
– na ile wracała ona w zmienionej formie u Kartezjusza (koncepcja ma64
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terii duchowej odróżnianej od materii bytów fizycznych mogła jakoś
inspirować pomysł wyróżnienia res cogitans obok res extensa), aby potem być zlaicyzowaną przez Spinozę i jego naturalistycznych następców. Związki filozofii nowożytnej z jej średniowiecznymi poprzednikami wydają się niezwykle fascynujące. Zadanie pogłębionego badania
tych kwestii nadal stoi przed uczonymi.
Na koniec warto dodać, że Dawid Lipski nie tylko relacjonuje przebieg sporu, ale również ukazuje jego tło historyczne i okoliczności
związane z działalnością uniwersytetów w Paryżu i w Oksfordzie. Takie analizy dodają pracy wartości. Podobnie wysoko należy oceniać
bardzo dobry język polski prowadzonych wywodów, wolny od tak częstych dziś kolokwializmów i powtórzeń. Praca o jedności formy substancjalnej zasługuje zatem na szczere polecenie nie tylko jako fachowa monografia z dziejów scholastyki, ale również jako uzupełnienie
podręczników z historii filozofii w jednym z najważniejszych poruszanych w nich tematów.

13. Recenzja książki Krystyny Krauze-Błachowicz,
Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej,
wydawnictwo Semper, Warszawa 2008, stron 411.
Rozprawa Krystyny Krauze-Błachowicz, adiunkta w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii na
Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowana Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej jest solidną
i wnikliwą pracą mediewistyczną10. Książka podzielona została na sześć
rozdziałów, które dzielą się z kolei na mniejsze części. Podział ten jest
uzasadniony i ułatwia korzystanie z monografii, pozwalając czytelnikowi na swobodne poruszanie się po złożonej problematyce analizowanej w książce. Warto zaznaczyć, że wieloletnie zainteresowania Au10

Por. Polskie tradycje gramatyki spekulatywnej, recenzja książki: Krystyna KrauzeBłachowicz, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, „Kwartalnik
Filozoficzny”, 38 (2010), z. 1, s. 179-181.
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torki tematyką logiczną wpłynęły na to, iż jej prace pisane są
niezwykle jasno i przejrzyście. Skomplikowane zagadnienia przedstawiane są zawsze precyzyjnie, a systematycznie podane wnioski porządkują najbardziej nawet zawiłe językowo i merytorycznie problemy. Owa
jasność i precyzja to jedna z wielu ważnych zalet jej publikacji.
Rozdział pierwszy książki dotyczy tradycji nauki o gramatyce, czyli gramatyki spekulatywnej (zob. np. s. 9, 25) w okresie od starożytności aż do XV wieku i poprzedzony jest dość krótkim wstępem, w którym zarysowano cel i stan badań. Jak wynika ze wstępu, gdzie
przedstawiona została literatura na temat problematyki gramatyki spekulatywnej, liczba dotychczasowych publikacji jest niewielka, a tematyka istotna. Stan badań dobrze uzasadnia więc zajęcie się tym trudnym tematem, zwłaszcza gdy chodzi o mediewistykę polską. Wydaje
się, że we wstępie można było poświęcić nieco więcej miejsca istniejącym w naszej historiografii artykułom na ten temat, gdyż zostały one
jedynie krótko wspomniane.
Prezentacja zagadnień gramatycznych w dziejach myśli filozoficznej dokonana jest kompetentnie i jasno, ciekawie i wnikliwie. Czytelnik, widząc szeroką perspektywę dziejów, dowiaduje się, jakie były
główne dzieła poświęcone tej problematyce, kto ją podejmował i w jakim kontekście, a także do jakich dochodzono wniosków. Liczne uwagi Autorki mają znaczenie nie tylko historyczne, ale również filozoficzne, a jako przykład można podać refleksję Arystotelesa (s. 17), że
„arbitralność języka nie stoi w sprzeczności z faktem, że pozostaje on,
tak jak doznania duszy, adekwatny do rzeczywistości”.
Z wyczuciem zmiennych kolei historii ukazane zostały losy refleksji nad językiem pisanym. Jestem zdania, że gramatyka spekulatywna,
jako teoria reguł rządzących językiem, zasługuje na poważne zainteresowanie badaczy filozofii, gdyż łączy w sobie wątki ontologiczne i epistemologiczne. Język (w omawianej epoce łaciński, a wcześniej także
grecki) jest tą dziedziną kultury, w której spotyka się świat poznawany przez podmiot poznający z wiedzą na temat świata, formowaną (w
wyniku poznania) za pomocą tegoż języka. Gramatyka spekulatywna
nie jest więc dziedziną uboczną, ale leży w samym sercu refleksji filozoficznej.
66
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Biorąc pod uwagę specyfikę epoki, na której koncentruje się książka, można było więcej uwagi poświęcić inspiracjom płynącym z teologii katolickiej i nakłaniającym myślicieli średniowiecznych do poszukiwania w świecie i w językowym opisie tego świata zamysłu jego
Stwórcy, wyrażonego w objawieniu biblijnym.
Słusznie zwrócono uwagę na różne historycznie koleje gramatyki
spekulatywnej, która w szczytowym okresie swego rozwoju (przełom
XIII i XIV wieku) bywa nazywana „modyzmem”, gdyż rozpatruje różne sposoby oznaczania – modi significandi (s. 9). Wczesne rozważania
nad tymi sposobami określa się mianem „premodyzmu” (s. 35), a pojęcie modus significandi pojawia się wówczas niekonsekwentnie (chodzi
głównie o dwóch uczonych angielskich z XIII wieku: Rogera Bacona
i Roberta Kilwardby’ego). Natomiast odejście od spekulatywnego traktowania nauki o gramatyce wiąże się z tendencjami humanistycznymi,
gdzie kładziono nacisk raczej na praktyczną stronę, na samo użycie języka łacińskiego (s. 11), co spowodowało wstrzymanie postępu w „teoretycznej nauce o języku” w tej epoce (s. 326).
Rozdział drugi książki przedstawia postać Jana z Głogowa (ok. 14551507). W ten sposób po obszernej prezentacji dziejów gramatyki pojawia się główny bohater monografii, określany (nie bez powodu) mianem „wielkiego uczonego swojej doby” (s. 69). Biografia obejmuje jego
życie, dzieła i poglądy, które sytuują się w nurcie krakowskiej via communis, wspólnej drogi w polskiej myśli scholastycznej, ze skłonnością
do realizmu metafizycznego (s. 75).
W trzecim rozdziale omawiane są zagadnienia metodologiczne dotyczące gramatyki jako nauki spekulatywnej w ujęciu polskiego uczonego oraz inspiracje jego myśli (np. Tomasz z Erfurtu, ale nie tylko).
Rozdział czwarty ma za przedmiot oznaczanie (significatio) i sposoby
oznaczania (modi significandi) w gramatyce spekulatywnej.
W piątym i szóstym rozdziale pojawiają się kolejno części mowy
oraz wybrane problemy składni (która zwieńcza całą gramatykę, s. 264)
rozważane w gramatyce spekulatywnej. Złożone i skomplikowane problemy, pełne technicznych określeń i drobiazgowych rozróżnień są porządkowane z dużą wprawą i cierpliwością. Wniknięcie w szczegóły
rozważań teoretyków języka przeprowadzone jest na wysokim pozio67
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mie merytorycznym. Moim zdaniem wszystkie te elementy konstrukcyjne i warsztatowe książki zasługują na bardzo wysoką ocenę i z całą pewnością wymagały dziesiątek godzin wytężonej pracy nad
źródłami.
Wnioski z rozprawy mają na celu ukazanie roli i znaczenia Jana z Głogowa na tle tradycji gramatyki spekulatywnej. Uważam, że na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wartościowy metodologicznie pomysł skonstruowania rozprawy, w której dominują dwie główne grupy
zagadnień, a mianowicie z jednej strony tematyka gramatyki spekulatywnej, a z drugiej strony postać i dorobek Jana z Głogowa na szeroko zaprezentowanym tle historycznym tej dyscypliny filozoficznej. Zamysł takiego ujęcia tematu badań jest dobrze uzasadniony, a książka
staje się obszerną encyklopedią gramatyki spekulatywnej, charakteryzującą się szerokością spojrzenia na rozważane problemy od starożytności aż do początków filozofii humanistycznej w czasach wczesnonowożytnych (w wieku XV).
Monografia została napisana z doskonałym wykorzystaniem warsztatu naukowego mediewistyki filozoficznej. Autorka świetnie posługuje się analizami trudno czytelnych rękopisów średniowiecznych,
a ponadto sama jest ich krytycznym wydawcą. Do wspomnianej już
wyjątkowej jasności wywodów dochodzi bardzo dobra znajomość całej panoramy myślicieli starożytnych i średniowiecznych. Jan z Głogowa jawi się na tym tle jako świetny dydaktyk i wybitny znawca problematyki gramatycznej, który twórczo, chociaż nie nowatorsko,
czerpie z dziedzictwa myśli zachodniej i porządkuje to dziedzictwo
w spójny system modystyczny, oparty na własnych wnikliwych refleksjach. Kształtował się w ten sposób krakowski nurt refleksji nad językiem, a polska nauka filozoficzna należała wówczas do żywego nurtu
refleksji europejskiej, czynnie uczestnicząc w wymianie między najważniejszymi ośrodkami nauki.
Jak przystało na solidnie przygotowane rozprawy naukowe, w książce znajdujemy przejrzyście przygotowaną bibliografię (Literatura cytowana), w której wpierw podane zostały wykorzystane skróty, a następnie wymieniono źródła rękopiśmienne, a także liczne źródła
drukowane (stare i nowe), jak również opracowania tematu. W Apen68
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dyksie umieszczone zostało autorskie wydanie trzech traktatów średniowiecznych z obszernym aparatem naukowym, uzupełniających
bazę źródłową do badań nad problematyką gramatyki spekulatywnej.
Książkę zamykają potrzebne dodatki: streszczenie w języku angielskim oraz trzy dobrze opracowane indeksy (Indeks nazwisk autorów
i postaci historycznych, Indeks nazwisk autorów opracowań i edycji, tłumaczy i redaktorów oraz Indeks ważniejszych pojęć).
Niezbędna jest w tym miejscu pewna uwaga techniczna. Recenzowana rozprawa została wydana starannie, a wydrukowana solidnie
i wyraźnie. Poważnym mankamentem, który oczywiście obciąża wyłącznie wydawnictwo, a nie Autorkę, ale znacznie utrudnia zapoznanie się z badaniami źródłowymi, jest umieszczenie przypisów łącznie,
w grupach, po tekście poszczególnych rozdziałów. Metoda taka ułatwiła pracę wydawnictwu, ale takie ujęcie przypisów powoduje, że czytelnik nie może łatwo odnaleźć cytowanych fragmentów wziętych ze
źródeł. W przypadku badań mediewistycznych jest to jednak kwestia
podstawowa. W ostatnich latach publikuje się dużo wartościowej literatury naukowej, ale niestety w wielu przypadkach poziom techniczny drukowanych w różnych oficynach książek nie nadąża za ich wartością merytoryczną.
Redakcja książki i jej przygotowanie do druku zostały poza tym
przeprowadzone solidnie. Pomyłki należą do rzadkich wyjątków (np.
brak numeru przypisu, do którego znajduje się odwołanie w przypisie
82 na stronie 237).
Oceniając omawianą monografię, uważam, że jest to praca dojrzała, solidna i nader wartościowa. Wnosi dużo do polskiej literatury mediewistycznej na polu gramatyki spekulatywnej. Jako obszerna i przekrojowa monografia powinna zainteresować nie tylko mediewistów
zajmujących się tematyką języka, ale również innych czytelników, pragnących poznać filozofię polską.
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14. Recenzja książki Krzysztofa Bochenka, Filozofia
człowieka w kontekście piętnastowiecznych krakowskich
dyskusji antropologicznych (ciało-dusza), Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008,
stron 527.
Rozprawa ks. dra Krzysztofa Bochenka, adiunkta w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatytułowana Filozofia człowieka w kontekście piętnastowiecznych krakowskich dyskusji antropologicznych (ciało-dusza) liczy 527 stron i jest podzielona na
pięć rozdziałów: w pierwszym (poprzedzonym wstępem) omawiane
jest tło historyczno-doktrynalne rozważanej epoki, w drugim człowiek
rozpatrywany jest w ramach hierarchicznego porządku rzeczywistości, trzeci omawia ludzką naturę wobec dobra i zła, czwarty podejmuje problem złożenia ludzkiej natury z duszy i ciała, ostatni zaś piąty,
służy refleksji nad eschatologią w myśli krakowskich filozofów XV
wieku11.
Na początku rozprawy zamieszczony został obszerny wykaz skrótów,
które ułatwiają cytowanie i korzystanie z licznych źródeł i opracowań,
stanowiących podstawę rekonstrukcji poglądów uczonych piętnastowiecznych. Pod koniec książki znajduje się bibliografia, podzielona na
kilka części: źródła, opracowania i literaturę przedmiotu. Ponadto źródła zostały jeszcze dodatkowo podzielone, w zależności od tego, czy pochodzą z rękopisów, inkunabułów, starodruków czy też wydań współczesnych. Osobno wymienione zostały również pisma autorów spoza
krakowskiego środowiska naukowego XV wieku.
Autor podejmuje ważny i złożony problem polskiej antropologii filozoficznej w średniowiecznym środowisku uniwersyteckim Krakowa.
Wyrazem jego kompetencji jest imponująca bibliografia wykorzystana
przy żmudnej pracy nad tą problematyką. W bibliografii tej znajduje11
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my ogromną liczbę publikacji z zakresu mediewistyki. Wystarczy wymienić chociażby prace takich autorów, jak: Juliusz Domański, Étienne Gilson, o. Mieczysław Krąpiec OP, Zdzisław Kuksewicz, ks.
Marian Kurdziałek, Mieczysław Markowski, ks. Konstanty Michalski CM, Ryszard Palacz, Władysław Seńko, Stefan Swieżawski, abp
Stanisław Wielgus czy Zofia Włodek, żeby wymienić tylko tych historyków i filozofów, którzy pojawiają się wielokrotnie. Jako jedyny
mankament bibliografii uważam przywołanie samej tylko Biblii Tysiąclecia, z pominięciem nie tylko przekładu ks. Jakuba Wujka SJ, ale
również współczesnego wydania łacińskiej Wulgaty (pojawiają się dwa
stare wydania piętnastowieczne i szesnastowieczne).
Praca ma charakter źródłowy i obszernie odwołuje się do łacińskojęzycznych pism krakowskich uczonych oraz do niemałej już literatury naukowej powstałej na ten temat. Nie uważam, aby konieczne było dodawanie w tytule książki sformułowania „(ciało-dusza)”, gdyż
przyjęcie za przedmiot badań problematyki antropologicznej nie pozwala pominąć ani ciała, ani duszy. Rozmiary książki są imponujące,
tym bardziej, że wydawca zastosował niewielkich rozmiarów czcionkę, co wskazuje na wyjątkową obszerność tekstu. Jako pewien mankament uważam fakt, że Autor monografii ujął swe rozważania w niezwykle długich akapitach, niekiedy liczących po kilka stron. Utrudnia
to lekturę rozprawy. Natomiast przyjęty podział na liczne podrozdziały oceniam jako nader wskazany, gdyż służy uporządkowaniu obszernych zagadnień, które pojawiają się w trakcie analizy.
Należy w tym miejscu sformułować zarzut pod adresem wydawcy.
Nie obciąża on w żadnym razie Autora, ale dotyczy dość typowej praktyki współczesnych wydawców pism naukowych. Otóż Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, prawdopodobnie za względów oszczędnościowych, wydało recenzowaną monografię w sposób mało staranny: książka wydrukowana jest na sztywnym papierze, co utrudnia posługiwanie się tym obszernym przecież tomem, który oprawiony został
w miękką, nietrwałą okładkę. Ponadto drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego nie zadbała o odpowiednio wysoką jakość druku, który
jest blady i męczy czytelnika podczas lektury, a tekst jest przecież zło71
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żony małą czcionką. Wszystko to sprawia, że formę wydania tej pracy należy poddać poważnej krytyce.
Cenne uwagi na temat planu badań sformułowano we wstępie (s. 1727). Rozważając cel prowadzonych studiów, Autor słusznie wskazuje
na istniejące jeszcze uprzedzenia względem filozofii średniowiecznej,
rozważa stan badań i znaczenie źródeł (s. 22), ukazuje specyfikę i trudności badań paleograficznych (s. 23), omawia specyfikę epoki i dorobek historyków filozofii, zarysowuje strukturę pracy.
Duże znaczenie w recenzowanej monografii mają rozważania nad
tłem historyczno-doktrynalnym epoki, podjęte z dużą erudycją w rozdziale pierwszym (s. 28-76). Autor wychodzi od utrwalonego w literaturze pojęcia jesieni średniowiecza, aby na tle złożonego obrazu epoki wskazać na miejsce krakowskich uczonych zajmujących się
tematyką antropologiczną. Słusznie uważa, że nieuzasadnione jest stawianie ostrych granic pomiędzy epokami (s. 30). Na podkreślenie zasługuje także uznanie oryginalności filozoficznej św. Tomasza, który
nie był tylko chrześcijańskim arystotelikiem, ale w istocie twórcą nowej syntezy filozoficznej (s. 33, przypis 31). Jako charakterystyczną cechę krakowskiej filozofii XV wieku wskazuje na poszukiwanie tego,
co wspólne w myśli scholastycznej. Autor, omawiając źródła, grupuje
omawiane pisma, wymieniając komentarze do traktatu De anima, komentarze biblijne i komentarze do Sentencji. Rozdział ten należy ocenić bardzo wysoko jako kompetentne wprowadzenie do rekonstrukcji
antropologicznych poglądów krakowskich uczonych i szczegółowy
traktat z zakresu historii filozofii.
Drugi rozdział, poświęcony człowiekowi w kontekście hierarchicznej wizji rzeczywistości, wychodzi od specyfiki kultury średniowiecznej, polemicznie wskazując na współczesne wobec niej uprzedzenia,
wynikające z naturalizmu naszej epoki (s. 77). Średniowiecze bywa
dezawuowane z racji na preferowanie zagadnień duchowych i religijnych, a nie z powodów merytorycznych. Autor koncentruje uwagę
na problemie poznania Boga na drodze filozoficznej i teologicznej
(s. 78-90), rozważa dylematy życia skupionego na doczesności bądź
na wieczności (s. 90-97). W dalszej części rozdziału pojawiają się zagadnienia miejsca człowieka w hierarchicznej strukturze rzeczywi72
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stości, pomiędzy aniołami i zwierzętami, a także problem pozycji
kobiety w świecie.
Rozważając człowieka jako obraz Boga, Autor pisze: „doktryna
chrześcijańska od samego początku przesunęła się od greckiego kosmocentryzmu ku antropocentryzmowi, a właściwie teocentryzmowi”
(s. 128). Tezę te należałoby jednak zmodyfikować, gdyż teocentryzm
nie jest antropocentryzmem, ale jest jego antytezą, a poza tym antropocentryzm charakteryzuje raczej czasy późniejsze, nowożytne i jest
przyczyną ideologicznej polemiki z chrześcijaństwem. W rozważaniach antropologicznych ks. dra Bochenka pojawia się również idea,
że człowiek jest jedyną istotą zdolną do prowadzenia z Bogiem „prawdziwego dialogu” (s. 128). Także i ta opinia mogła być wyrażona w innej formie, gdyż współczesne pojęcie „dialog” zakłada mniej więcej
równorzędność partnerów, a takie rozumienie Boga i człowieka było
obce myśli średniowiecznej, podkreślającej ogromną, bytową przepaść
pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Należałoby raczej powiedzieć, że
człowiek, to jedyny byt świata widzialnego stworzony na obraz Stwórcy, mogący świadomie odpowiedzieć na jego wezwanie i oddać mu należną cześć. Hierarchiczny obraz świata, zawarty w samym tytule tego rozdziału, byłby wówczas podkreślony.
Autor często odwołuje się do koncepcji godności człowieka (np.
s. 129, 138, 142, 143, 190-213). Wskazane byłoby jednak bardziej wyraźne odróżnianie godności natury ludzkiej jako takiej od zróżnicowanej godności poszczególnych osób, w zależności od wartości moralnej prowadzonego przez nie życia. W przeciwnym razie cały
dramatyzm chrześcijaństwa – upadek i odkupienie mogą – stracić
swój pierwotny sens, gdyż łatwo może zrodzić się sugestia, że każdy
człowiek ma zawsze tę samą godność niezależnie od tego, czy jest
świętym, czy zbrodniarzem.
W rozdziale trzecim rozważany jest problem ambiwalencji ludzkiej
natury, a więc kwestia możliwości upadku i doskonalenia człowieka
(s. 145-235). Rozdział czwarty omawia złożenia z duszy i ciała, konstytuujące człowieka elementy ludzkiej natury (s. 236-380). Autor wykazuje doskonałą znajomość badanej problematyki, ale niekiedy podaje zbyt ogólne informacje. Jako przykład można przywołać (podany na
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s. 243) traktat De contemptu mundi Lotara Segni, późniejszego papieża Innocentego III (1198-1216), który jest wspomniany tylko jako Lotariusz, bez dodatkowego wyjaśnienia. Podobnie na s. 261 wspominany jest synod z 543 roku, bez informacji, że chodzi o synod
w Konstantynopolu, który potępił niektóre poglądy Orygenesa (m.in.
o preegzystencji dusz ludzkich).
Ostatni, piąty, rozdział zajmuje się problematyką eschatologiczną
(s. 381-480). W tej części rozprawy omawiane są nie tylko problemy
rzeczy ostatecznych, ale także kwestia starości człowieka. Na s. 442
Autor wspomina kwestię odnowienia świata po sądzie ostatecznym
i traktuje tę ideę jako wyraz myśli renesansowej. Trzeba jednak uściślić, że był to już motyw średniowieczny, obecny m.in. w pismach
św. Tomasza z Akwinu („innovatio mundi propter hominem fiat”, Scriptum super Sententiis, liber 4, d. 48, q. 2, a. 5, co).
Rozprawa zasługuje na najwyższe uznanie. Autor jest dojrzałym
uczonym, który ma sporą praktykę w pracy nad trudno czytelnymi
rękopisami średniowiecznymi, a doskonała znajomość języka łacińskiego, źródeł i obszernej literatury pozwala na wnikliwą i kompetentną rekonstrukcję poglądów krakowskich antropologów. Autor,
opierając się na licznych źródłach średniowiecznych (z których cytowane są najczęściej Epitoma Michała Falkenera (omawiane na s. 7475) i Commentum Stanisława z Zawady (por. s. 65-67), przedstawia
kolejne wątki antropologii średniowiecznej, starając się zarazem w dydaktycznej formie wskazać współczesnemu czytelnikowi na pożytki, które płyną z badań mediewistycznych, i na wartość refleksji podejmowanej w warunkach odmiennych od rzeczywistości naszej
epoki. To nastawienie wpisuje się w tradycję krakowskiej via communis, dążącej do pogodzenia różnych nurtów filozoficznych i podnosi
wartość refleksji Autora, który okazuje się nie tylko historykiem filozofii, ale również filozofem historii. Niektóre zaś oceny, podejmowane z punktu widzenia człowieka współczesnego (np. nt. rozkładu
akcentów w opiniach o człowieku w myśli XV wieku, s. 461), mogą
być kontrowersyjne dla niektórych mediewistów, ale Autor ma oczywiście prawo do formułowania takich ocen. Przedstawione zaś uwagi krytyczne nie wpływają jednak na wysoką ocenę recenzowanej
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rozprawy. Jako kolejny przykład wartościowego warsztatu naukowego ks. dra Bochenka należy zaś wskazać, że nierzadko poszerza obszar badań i korzysta z literatury starszej, z pierwszej połowy XX
wieku, w której szereg ocen i opinii formułowano dobitniej niż w naszej epoce.
Za sprawą recenzowanej monografii polska nauka otrzymuje wartościowe studium z zakresu antropologii, będące zwieńczeniem wieloletnich badań młodego badacza, którego dorobek już się wpisuje
w najlepsze tradycje polskiej mediewistyki.

15. Recenzja książki Jacka Dębickiego, Filozofia sztuki
Wita Stwosza w świetle średniowiecznej teorii artium,
wydawnictwo Aureus, Kraków 2018, stron 385.
Obszerna monografia źródłowa, poświęcona sztuce znanego artysty
Wita Stwosza (zm. 1533), złożona z 9 rozdziałów, ujętych w dwie części, jest opracowaniem o bardzo istotnym znaczeniu ideowym. Autor
jest doświadczonym badaczem sztuki i historykiem filozofii średniowiecznej. Jak możemy się dowiedzieć z lektury, dotychczasowe badania dorobku artystycznego Wita Stwosza, norymberskiego rzeźbiarza
tworzącego w Krakowie, prowadzone były z wąskiej perspektywy. Profesor Jacek Dębicki dokonał znaczącego przewartościowania w istniejącym podejściu do tych badań. Podejmując swoje analizy w ujęciu interdyscyplinarnym, łączącym historię sztuki i historię filozofii,
wykazał nie tylko prawdziwą rangę sztuki Stwosza, ale wyjaśnił przekonująco, kto stał za ideowym, filozoficznym sensem znaczącego dorobku tego artysty.
W książce zostało podjętych szereg nowych zagadnień, które dotąd nie były rozważane w kontekście sztuki Wita Stwosza. Zdaniem
Autora należało przede wszystkim zwrócić uwagę na wykazanie związków między krakowską filozofią człowieka a koncepcją rzeźbiarską
poszczególnych postaci Ołtarza Mariackiego w Krakowie, zwłaszcza
na ich naturalizm, objawiający się przede wszystkim w studiach nad
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ludzkimi obliczami, dłońmi oraz w studium anatomicznym Chrystusa na tzw. Krucyfiksie Slackerowskim.
Autor przekonywująco wykazał, iż na sztukę portretową Wita Stwosza istotny wpływ miała fizjonomia uprawiana na Uniwersytecie Krakowskim w XV stuleciu, z inspiracji której artysta przedstawił około
200 tak zróżnicowanych w szczegółach portretów, w takiej formie nieznanych w dotychczasowej sztuce europejskiej. Profesor Jacek Dębicki przebadał liczne rękopisy filozoficzne, zachowane w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, i na podstawie ich analizy zwrócił uwagę na
związki ideowe łączące krakowskiego filozofa, pochodzącego ze Śląska, Jana z Głogowa i niemieckiego rzeźbiarza Wita Stwosza. Jan
z Głogowa, propagujący filozofię Alberta Wielkiego (XIII w.), połączył w swych traktatach idealizm z naturalizmem, zwłaszcza w filozofii człowieka, co miało jak dowodzi Autor książki, istotny wpływ na
ukształtowanie się sztuki pochodzącego z Horb rzeźbiarza.
Profesor Dębicki wykazał ponadto, iż w okresie średniowiecza teoria sztuki była zaliczana do filozofii, a więc nie może być mowy o jakieś autonomii twórcy, rzemieślnika, któremu przypadała jakoby jedynie artystyczna strona dzieła. Nie ma zatem żadnych podstaw, aby
Wit Stwosz mógł mieć przypadkowe wpływy na treści teologiczne Ołtarza Mariackiego. Autor szeroko uzasadnił, iż właściwym twórcą programu ikonograficznego krakowskiego retabulum był krakowski teolog, profesor sacrae paginae, Stanisław z Zawady. Program ten zgadzał
się z późnośredniowieczną, dojrzałą wizją świata, kosmosu, Boga i zbawienia człowieka, całościowo uprawianą na europejskich uniwersytetach. Każdy szczegół wyrażony w drewnie był już wcześniej ujęty
w programie zwartej wizji świata, której jasny wyraz dał w literaturze
Dante, a św. Tomasz w Summie teologii.
Rzeźby Wita Stwosza są ucieleśnieniem symboliki i hierarchicznego porządku świata elity intelektualnej zachodniego średniowiecza
i nie służyły rozrywce, ale kontemplacji porządku świata nadprzyrodzonego, którego świat doczesny był reprezentacją. Wcielenie Chrystusa, a więc uznanie dla materii, połączyło te światy i zrodziło chrześcijański naturalizm, który przyczynił się do rozwoju nauk i triumfu
cywilizacji zachodniej w czasach nowożytnych.
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Publikacja książki przyczyni się nie tylko do poważnej debaty w nauce, ale powinna znacząco zmienić dotychczasowe ujęcia tematu, które pomijały istotny element refleksji nad sztuką Wita Stwosza. Badania prof. Jacka Dębickiego ukazują wybitny dorobek późnogotyckiego
rzeźbiarstwa, wysoką pozycję Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, w którym rozwijały się różne nurty refleksji późnoscholastycznej.
Ukazano ponadto brak radykalnego przejścia między rzeźbą późnogotycką a renesansową, i to wbrew powierzchownym sądom, które dotąd dominowały wśród historyków sztuki w myśl uprzedzeń, wywodzących się jeszcze z XVIII stulecia, gdy nauka ta powstawała.
Z radością gratuluję Autorowi dużego wysiłku i osiągnięcia tak jasnych rezultatów na kartach tej książki.

16. Recenzja książki Ewy Śnieżyńskiej-Stolot pt.
«Zamek piękny na wzgórzu...» Horoskopy – zapomniane
źródło historyczne, wydawnictwo Księgarnia
Akademicka, Kraków 2015, stron 159.
Omawiana w tej recenzji książka Ewy Śnieżyńskiej-Stolot pt. «Zamek
piękny na wzgórzu...» Horoskopy – zapomniane źródło historyczne to monografia naukowa z zakresu historii idei, w której dominującą dyscypliną naukową jest historia sztuki, a badane źródła (horoskopy i dzieła sztuki) omawiane są z szerszej perspektywy – z punktu widzenia
roli, jaką w kulturze średniowiecznej i renesansowej odgrywały sporządzane często horoskopy, przede wszystkim przedstawicieli elity
owych czasów i ich przesłanie. Autorka bada ich treść, samych twórców horoskopów, motywy ich powstawania, symbolikę i pochodzenie.
Bierze również pod uwagę oddziaływanie wyobrażeń astrologicznych
na kulturę i przesłanie, jakie płynie ze specyficznego naturalizmu zwolenników tej swoistej jedności kosmosu: planet i gwiazd w odniesieniu
do Ziemi, na której toczy się ludzka historia.
Tytułowe opracowanie jest monografią niewielkich rozmiarów (całość powiększają jednak dołączone ilustracje). Główny tekst książki to
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ok. 150 stron i blisko 500 przypisów, do którego dołączone zostały
aneksy: I. Wykaz horoskopów zawartych w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej – 20 stron); II. Przykłady odczytania horoskopów zawartych w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej – 15 stron; a także III. Indeks astrologów – 15 stron i IV. Spis ilustracji. Książka dzieli się na
kilka rozdziałów.
W poszczególnych rozdziałach omawiane są: kosmos Ptolemeusza,
idea horoskopu, sposoby ich stawiania, rodzaje horoskopów, ikonografia, a także horoskopy zachowane w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
Autorka badając udział astrologii w kulturze, pisze również o krakowskich astrologach i o horoskopach jako źródle historycznym i inspiracji dla dzieł sztuki. Dla mnie, jako dla historyka kosmologii w średniowieczu, najciekawsze okazały się pierwsze rozdziały, w których
Autorka rozważa starożytny i średniowieczny obraz świata, który był
fundamentem refleksji astrologicznej.
Warto zauważyć, że część informacji ogólnych, podanych w pierwszych rozdziałach książki, została ujęta w sposób niejasny lub mylący.
Na stronie 6 czytamy, że astrologia była „ugruntowana autorytetem
Arystotelesa, Alberta Wielkiego i św. Tomasza z Akwinu”. Należało
powiedzieć raczej, że chodzi tu o astronomię, bo astrologia była przez
św. Tomasza zwalczana jako nienaukowa. Pamiętać trzeba, że obie te
dziedziny określano tym samym terminem „astrologia”, a więc konieczne są uważne rozróżnienia. Czym innym było opisywanie modelu kosmosu, a czym innym wróżenie z tego modelu przyszłości dla władcy,
biskupa czy królewskiego potomstwa.
Na tej samej stronie czytamy, że wymieniano „osiem gwiazd stałych, czyli gwiazdozbiorów sfery greckiej”. Należało powiedzieć „osiem
układów gwiazd stałych”. Na stronie 8 jest mowa o „IV soborze w Toledo” – trzeba było napisać o synodzie – sobory to zgromadzenia powszechne (podobnie na s. 9 – II Sobór w Bradze). Na stronie 7 mowa
jest, że kosmos Ptolemeusza został zaakceptowany „przez wszystkie
chrześcijańskie kościoły”. Należało powiedzieć: zarówno przez Kościół Zachodni, jak i Wschodni.
Niekonsekwentnie używane jest określenie „średniowiecze” – nie są
jasno określone granice tej epoki, ponieważ książka dotyczy też kul78
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tury starożytnej i renesansowej. Należałoby ściślej wskazać, którzy autorzy pisali w średniowieczu, a którzy w renesansie. Dodajmy, że
wszechświat Ptolemeusza i Arystotelesa (które zresztą różniły się
w szczegółach) były obowiązującymi modelami kosmosu w starożytności, w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych. Idea horoskopu ma rodowód starożytny i nie została wyrugowana z kultury, pomimo krytyki ze strony Kościoła.
Na stronie 93 dowiadujemy się, że Miechowita „wykładał w Liber
diligentiarium”. Czy chodzi o to, że jego wykłady były tam odnotowane? Co to znaczy, że św. Tomasz „posługiwał się jedną z ksiąg Corpus
Hermeticum” (s. 131) – nie wiadomo, jaki był stosunek Akwinaty do tego ezoterycznego traktatu. Trzeba było napisać, że znał go i poddawał krytyce z racji na gnostycki i antychrześcijański charakter dzieła.
Autorka podaje dziesiątki nazwisk astronomów i astrologów: uważam, że dobrze byłoby podać nieco więcej informacji biograficznych
przy wielu z nich, odróżnić, kto był astronomem, kto astrologiem, a także ujednolicić pisownię imion i nazwisk, zwłaszcza w przypadku tych
postaci, o których pisano już sporo w polskiej literaturze naukowej.
Należy wyjaśnić czytelnikom, co to znaczy, że punkt szczęścia znajduje się „w 18 stopniu i 58 minut Byka” (s. 73), albo „w Baranie (10, 56,
52 stopień)” (s. 99). Podobnych miejsc jest znacznie więcej. Terminologia astrologiczna powinna być jasno wyłożona w jednym miejscu, bo
inaczej czytelnik nie wie, jak odczytywać cytowane zapisy. Podawane
cytaty łacińskie powinny być przełożone w przypisach na język polski,
bo czytelnik współczesny coraz gorzej włada językiem Cycerona.
Oceniając ogólnie omawiany tom, sądzę, że z pewnością jest to cenna, interdyscyplinarna monografia, która stanowi istotne wzbogacenie
naszej wiedzy na temat kultury średniowiecznej i renesansowej w Europie i w Polsce.
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17. Recension du livre de Matjaž Vesel, Copernicus:
Platonist Astronomer-Philosopher : Cosmic Order, the
Movement of the Earth, and the Scientific Revolution,
Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014,
454 pages.
L’intérêt que portent les historiens de la philosophie à la pensée de Nicolas Copernic (1473–1543) ne devrait pas surprendre12. Depuis longtemps les racines et les inspirations du changement fondamental dans
la perception de la structure du cosmos, opéré par la révolution héliocentrique, font partie des thèmes élémentaires de la philosophie de
la science. Les dernières années ont vu paraître plusieurs monographies
importantes dans le domaine. Parmi ces titres il vaut la peine de mentionner une vaste étude basée sur les textes sources d’un chercheur slovène de l’Université de Ljubljana, docteur Matjaž Vesel. Celui-ci prit
comme axe dirigeant son étude la thèse que toutes les recherches, les
réflexions et les découvertes majeures du célèbre astronome du XVIe
siècle étaient possibles et cohérentes grâce à la manière platonicienne
d’aborder la réalité physique.
De premier abord la méthodologie de l’historien slovène mérite une
haute appréciation. Il restitue scrupuleusement les convictions de Copernic, en ordre, d’une manière claire et convaincante. Les conclusions
découlent des prémisses; le contexte historique est correctement esquissé, les notions techniques sont expliquées ainsi que leurs signification et place dans la structure des modèles cosmiques décrits. L’étude
est une synthèse monographique d’histoire de la philosophie dans le
domaine de cosmologie et d’astronomie, basée sur des nombreux textes
sources appartenant à la longue époque du développement de la science
(à commencer par l’antiquité, à travers la science médiévale jusqu’à
l’époque moderne), exploitant également les dernières découvertes
12
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scientifiques. L’œuvre pourrait donner l’impression qu’elle est une encyclopédie de la pensée de Copernic et de ses contemporains savants.
L’étude a été divisée en trois parties principales donnant en tout
treize chapitres. Le travail est complété par les index, une bibliographie importante et à jour (regroupant les œuvres de Copernic et les
études de référence); d’amples conclusions résument une étude illustrée de plusieurs centaines de notes de bas page. L’optique principale
du chercheur a été d’analyser la découverte copernicienne (et son
contexte) des mouvements rotatoire de la Terre au tour de son axe et
révolutionnaire au tour du soleil. La traduction en anglais du livre rédigé originellement en slovène a été effectuée avec soin par la traductrice Manca Gašperšič, dans un langage clair et précis. Une courte recension a vu le jour (P. Palmieri, „Aestimatio”, nr 11 (2014), p. 188-190),
sans présenter toutefois les détails caractérisant l’étude concernée.
Malheureusement avec ces qualités (nombreuses) s’arrête la partie
positive de notre recension. Les atouts que nous venons d’énumérer
sont sérieusement affaiblis par un vice fondamental, dominant tous les
chapitres du livre à caractère évaluatif ou appréciatif. En effet, c’est avec
un parti pris que le chercheur slovène a reconstitué les thèmes abordés.
Les trois quart de l’œuvre constituent un exposé présentant des extraits
tirés des œuvres de Copernic, surtout du livre premier De revolutionibus. Le reste c’est du contexte, l’étude des inspirations et appréciations
personnelles de l’historien. Et c’est ici que nous touchons à un problème important. Si la pensée de l’astronome polonais est citée avec
exactitude, par contre le contexte de sa formation, de ses lectures et de
ses découvertes a été établi d’une manière superficielle et partiale.
Matjaž Vesel se focalise presque uniquement sur la tradition platonicienne. Il manque une présentation suffisante des écrits d’Aristote et
de la longue tradition aristotélicienne dans la science au Moyen Âge
et à la Renaissance. Le Stagirite est devenu un « grand absent » dans
l’œuvre de Copernic et la reconstruction proposée par Vesel. Les références à la métaphysique, physique ou la philosophie de la nature de
savant grec sont omises par principe, diminuées ou méprisées. Des aristotéliciens célèbres sont privés de leur spécificité. L’attention du chercheur s’est concentrée uniquement sur le platonisme. Chaque épisode
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de l’histoire est censée témoigner du prétendu rôle primordial de la
pensée de Platon dans la science à travers les siècles.
Après avoir épuré ainsi les œuvres de Copernic de leur aristotélisme
il ne restait qu’à le qualifier de platonicien et c’est là le grand résultat
de cette analyse. Un tel procèdé manque cependant de justifications.
Et comment écrire l’histoire d’une seule perspective ? Toutes les modifications que l’astronome polonais apporta à la physique de Stagirite,
que Copernic assimila pendant ses études à Cracovie (1491–1494), sont
traitées d’une manière anhistotrique comme des idées platoniciennes.
Vesel omet le fait que Copernic avait une excellente connaissance d’aristotélisme (p. 267). Chez lui tous les aristotéliciens deviennent des platoniciens, ou du moins des averroïstes, sans explication que l’averroïsme
est une des écoles aristotéliciennes (p. 294). À titre d’exemple, d’après
l’auteur la gravitation (l’attirance entre éléments vers le centre de leur
masse) dans la pensée de Copernic est une idée platonicienne et non
pas un concept aristotélicien modifié : « His concept of gravity is clearly Platonist: according to him like is attracted to like » (p. 29).
L’analyste de la cosmologie copernicienne aborde la pensée de Nicolas Oresme (par ex. pp. 148-150), mais ne mentionne pas que ce savant était un aristotélicien. Il passe aussi sous silence l’aristotélisme de
Jean Buridan (pp. 173-175), également celui de Théophraste (p. 364), et
le même traitement est réservé à un aristotélicien italien du XVe siècle,
Girolamo Fracastoro (p. 291). Cette tendance marquée d’omettre certains aspects de l’histoire de la science ne sert pas l’exactitude des recherches et déforme les conclusions posées en cours d’étude ainsi qu’à
sa fin. Les prémisses partielles ne donnent que des déductions partielles inexactes – en l’occurrence le parti prend la place d’un tout.
Regiomontanus, qui avec Wojciech Brudzewski avait l’intention de
concilier le modèle de Ptolémée avec la physique de Stagirite, subit la
même appréciation : « Regiomontanus did not identify this development as a compromise with Aristotle but rather as the progress of the
Ptolemaic tradition itself » (p. 263). Or cette opinion contredit les efforts des astronomes de l’époque à mieux asseoir l’astronomie sur les
principes de la physique d’Aristote. En effet, au XVe siècle la physique
n’était pas platonicienne.
82

Lektury filozoficzne

L’aristotélisme de Copernic n’est aux yeux de Vesel qu’une légère
perturbation, une crise au sein des convictions cosmologiques à caractère platonicien : « It is important to stress, however, that his [Copernicus’] minor physical and cosmological changes are for the most part
Platonist in their nature, yet that they are not entirely consistent ; sometimes they are even contradictory. Copernicus does not have
a consistent physics and cosmology to support his heliocentrism. This
is, third, a result of his deeper commitment to the Platonist idea of cosmic order » (p. 29).
C’est en conclusion que cette tendance sui generis à « platoniser »
l’Histoire est la plus visible lorsqu’on désavoue l’aristotélisme comme
une philosophie prétendue naïve, pour la remplacer par un platonisme
« progressiste » qui, d’après Vesel, serait l’unique facteur du développement de l’astronomie à la Renaissance. Cette tendance rend stériles les
principales qualités de la monographie, la transformant en une étude
partiale d’une partie de la philosophie de Nicolas Copernic, manquant
d’équilibre. Selon Vesel l’aristotélisme était donc une manière naïve de
pratiquer la science, incompatible avec l’abstraction par rapport à l’expérience sensible courante : « sensus communis, the universal sensory experience or commonsensical perception of the universe, is preserved in
different versions of Aristotelian-Ptolemaic cosmology and astronomy,
the essential feature of which is that they put an appearance – that
which is seen in the heavens – on a par with the truth of the universe »
(p. 378). Mais l’histoire prouve que cette conclusion est exagérée. Des
parties circonstanciées du traité d’Aristote Du ciel auraient permis de
vérifier cette opinion mais ne sont pas citées.
Il faut se rappeler qu’au temps du haut Moyen Âge et au début des
temps modernes des idées complexes se présentaient rarement sous une
forme isolée. L’aristotélisme jouait un rôle important, fondamental
même, dans la philosophie du savant vivant à Frombork en Pologne.
Bien sûr, à cet héritage scholastique, dans lequel la pensée chrétienne
jouait aussi un rôle important, Copernic a ajouté une certaine réflexion
d’esprit platonicien. C’étaient toutefois des inspirations secondaires.
Par conséquent il n’est pas possible d’admettre les conclusions la cher83
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cheur slovène, qui paraissent nourrir une vision idéologique et partiale
de la révolution scientifique.
Sur les pages du livre de Vesel le platonisme est présenté systématiquement comme un courant progressiste en philosophie ; même la réforme du calendrier chrétien, à laquelle participait Copernic, aurait eu
un caractère prétendument platonicien, et non pas une signification
pratique qu’était le calcul de la date de la fête de Pâques (« In the light
of Copernicus’ Platonist convictions it is easy to understand why he
points to the problem of the length of tropical year and, therefore, the
calendar », p. 340). Ce ne sont pas la scholastique et l’aristotélisme qui
seraient importants pour l’astronome de la région de Varmie : « But
the question that needs to be answered is whether his familiarity with
and study of Ficino’s or Greek Plato in any way instrumental in the
development of his heliocentric hypothesis? My answer is definitively
yes » (p. 320). Ainsi « Copernicus’ Platonism explains all of the fundamental aspects of his project. His Platonism brings unity and coherence
to his work and links into a consistent philosophical stance seemingly
unrelated issues, such as the equant problem and the problem of the
order of the planetary spheres » (p. 20).
À titre de contraste, les aristotéliciens « étaient obligés » de demeurer sur le terrain du modèle géocentrique : « Aristotle, and subsequently the entire Aristotelian-Ptolemaic tradition, translates directly observed appearances into theory. However, he does so by drawing on
this silent assumption, which gives them meaning in the first place.
On a more abstract level, the conception of a static, immovable earth
around which the heavens and the celestial bodies in the heavens revolve, is based, directly and indirectly, on sensory experience or appearances » (p. 383). Bien que la cosmologie platonicienne ait aussi été géocentrique, d’après Vesel son caractère spéculatif garantit la découverte
des mouvements de la Terre et la réussite de la révolution scientifique.
Avec un tel présupposé ce n’est que très rarement que surgissent des remarques exactes sur la tradition aristotélicienne, par ex. : « There is
consensus now among scholars that Copernicus believed in the existence and reality of (at least) the total spheres that moved the planets.
In line with the astronomical and cosmological tradition of the late
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Middle Ages and Renaissance, Copernicus considered the planetary
motions dependent on the motions of real, material spheres in the Ptolemaic and Aristotelian traditions » (p. 63). À l’encontre de quoi Vesel
passe sous silence la plupart des inspirations aristotéliciennes dans le
système de Copernic et sur son époque, et par surcroît reproche aux
aristotéliciens un attachement obstiné aux seules données illusoires de
l’expérience sensible : « In Aristotelian-Ptolemaic cosmology, it is
through various intermediary stages – and with already mentioned exceptions – that we ultimately know what we directly observe » (p. 386).
Aristote n’existe pas comme auteur d’une Métaphysique spéculative...
Le contraste entre Platon « le spéculatif » et un « naïf » Aristote
mène à la conclusion suivante : « to put Copernicus’ argument in slightly different terms: geocentrism is achieved through “direct human experience”, while heliocentrism can only be achieved through abstract,
mathematical reasoning » (p. 388). Il faut toutefois se rappeler que
Claude Ptolémée, auteur du modèle géocentrique antique reposant sur
la théorie des épicycles, se basait sur les mathématiques tout en soutenant le géocentrisme. De fait, aucune réforme dans la science ne s’effectue par une seule cause ou inspiration séparée. De toute façon la réflexion mathématique des astronomes ne renvoie pas forcément au
platonisme, ne serait-ce quand elle est une analyse de proportions numériques tirées des données expérimentales.
Afin de diminuer l’aristotélisme cracovien à l’époque de Copernic
Vesel affirme : « Copernicus’ exact curriculum is not known, but he
will have encountered many important teachers and been exposed to
many intellectual currents (...) We should also consider the often-overlooked or underestimated humanist and Platonist influences [in Cracow] » (p. 276). C’est pourquoi le chercheur slovène omet presque toutes
les inspirations aristotéliciennes et scholastiques chez Copernic, dès
lors qu’il s’agit d’énumérer les fondements de la réforme copernicienne
de l’astronomie (il est vrai qu’il mentionne l’averroïsme, seul, en parlant des quatre catégories d’inspiration, p. 241). Que la scholastique
soit reléguée au second plan, on peut le facilement constater en lisant
les propos suivants : « there is no evidence that Copernicus derived his
arguments from medieval sources, and even if he had, he would have
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had to have access to Buridan’s Questiones or to some report of it, since
neither Oresme nor Albert took into account Buridan’s impetus argument against the rotation of the earth » (pp. 179-180). La connaissance
du contexte historique n’autorise pas une telle affirmation.
La partialité du chercheur slovène consiste aussi en ce qu’il apporte
certains éléments qui pourraient modifier son opinion mais ne prend
pas leurs arguments au sérieux, par exemple (p. 308) lorsqu’il aborde
le psaume 91, v. 5-7 (d’après la Vulgate): « Quia delectasti me, Domine,
in factura tua et in operibus manuum tuarum exultabo, quam magnificata sunt opera tua Domine, nimis profundae factae sunt ». Les inspirations bibliques chez Copernic poussant à reconnaitre un ordre dans
les choses créées n’ont pas convaincu Vesel, qui à son tour affirme : « according to Plato’s Timaeus, the demiurge has given to the heavens the
spherical form and the function of containing everything. It is also part
of the universe which provides beauty, order and unity and is as such
an ontological reference frame which gives orientation to the human
intellect and should, as such, rest immobile » (p. 191). Ainsi, c’est uniquement à Platon que Copernic était redevable de ses convictions sur
l’ordre et l’harmonie de l’univers : « Plato himself in his Republic, as
we saw, uses term symmetria («commensurable proportion»), and demands that the True or Real Astronomer seek the truth of the relation
of symmetria” (p. 352). De la même manière Vesel considère le « culte »
de Soleil (Marsile Ficin, De Sole) comme une position importante, « metaphysical background of this position is, as has been already demonstrated by many scholars, Platonist or Neo-Platonist” (p. 232), passant
sous silence les arguments scholastiques en la matière.
M. Vesel pousse aussi à l’extrême l’abandon par Copernic d’aristotélisme classique et des principes de la scholastique tardive : « Copernicus is not very faithful to these authors when he summarizes their
arguments. He simplifies Aristotle’s philosophical reasons from the
nature of the heaviness and lightness and from the nature of motion,
and he seriously distorts Ptolemy » (p. 201). C’est une pratique constante
du chercheur slovène, diminuer Aristote et surélever Platon. Du coup
Vesel aperçoit partout un prétendu abandon d’Aristote par Copernic :
« Copernicus’ theory of gravity, regardless of which author was his im86
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mediate source – Ficino, Plotinus, Plutarch or somebody else – is
evidently Platonist. While Aristotle considers heaviness to be an absolute quality possessing an ontocosmological function (to carry heavy
objects towards the centre of the universe), Copernicus, like Plato and
the Platonists, regards it as a natural tendency of parts to gather in
their whole and thus form a unity in the shape of a sphere. Like is attracted to like » (p. 204).
Dans sa critique d’aristotélisme le docteur Vesel arrive même à
conclure que « This is not to say that his [Copernicus’] physical argumentation is not, in a way, original and above all non-Aristotelian, although it is presented as if it would naturally follow from Aristotelian
premises » (p. 203). Dans la dialectique pratiquée par le chercheur,
l’usage même des prémisses aristotéliciennes aboutit aux conclusions
platoniciennes. C’est une thèse très risquée. Mais, d’après Vesel, Copernic n’avait pas l’intention de modifier la physique d’Aristote mais
plutôt la réception des solutions platoniciennes. « Copernicus has to
demonstrate that Aristotle’s criticism of Plato’s Timaeus (and the Pythagoreans) was wrong and that Plato was, at least in some fundamental aspects, correct » (p. 193).
D’après le docteur Vesel la cosmologie platonicienne n’étudie pas ce
qui n’est qu’un ombre changeant d’une réalité idéale et immuable
(comme Platon l’écrivait dans Timée), mais ce qui est un être réel (homogenous entity): « As has been pointed out several times already, the
universe is a homogenous entity for Platonists. For Plato and the Platonists, parts of the universe must be subsumed in a unitary, coherent,
homogenous whole, and there must be a single bond linking them together » (p. 360).
La révolution héliocentrique paraît aux yeux de Vesel comme une
rupture radicale et non pas une modification créatrice: « In Copernicus’ hands, traditionally accepted cosmological notions lead to absurd
results which devastate Aristotelian-Ptolemaic cosmology » (p. 166),
ou encore : « In direct opposition to the premises of the traditional “peripatetics” who argued that earth and water maintain separate spheres,
Copernicus uses contemporary geographical knowledge to confirm the
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globe to be a solid geological mass whose chasms are filled with water » (p. 125).
Bien que Copernic laissât ouvertes certaines questions disputées par
les philosophes de la science, l’universitaire slovène suppose que l’astronomie platonicienne est devenue dans les mains du savant polonais
le principal critère de la vérité dans la science : « astronomy, a mathematical art, takes precedence over physics or philosophy of nature,
which is in Aristotelianism over and above astronomy and supplies it
with the first principles » (p. 30).
Son parti pris à l’encontre d’aristotélisme vient sans doute de ce que
Vesel s’appuie sur ses recherches antérieures sur la philosophie moderne
(par exemple dans les monographies : Nebeške novice Galilea Galileija,
Ljubljana 2007 ; Kopernikanski manifest Galilea Galileija : geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta. Opombe in komentarji k Dialogu o dveh
glavnih sistemih sveta, Ljubljana 2009), en raison de quoi il parle d’un
aristotélisme fermé, différent de celui que présentent les chercheurs
s’occupant du thomisme ou du buridanisme. Or le milieu étudié par
l’historien slovène était le courant moderne des philosophes de la nature ouvertement hostiles à Aristote. Une hostilité qui est devenue une
règle heuristique tendancieuse chez Vesel.
Tous ces aspects, discutés brièvement ici, formant une image aussi
partiale de l’époque, ne permettent pas, malgré des nombreuses qualités, à considérer le vaste travail du chercheur slovène comme une
œuvre réussie. En plus de sérieuses études sur les textes sources, les historiens devront à nouveau dédier beaucoup de temps à équilibrer et rectifier ce genre d’affirmations, afin que l’image de la pensée philosophique d’astronome polonais soit mieux ajustée et plus proche de la
réalité complexe de différents courants intellectuels dominant en Pologne et en Italie dans la première partie du XVIe siècle.
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18. Recenzja książki Matjaž Vesel, Copernicus: Platonist
Astronomer-Philosopher: Cosmic Order, the Movement of
the Earth, and the Scientific Revolution, Peter Lang
Edition, Frankfurt am Main 2014, stron 454.
Zainteresowanie poglądami filozoficznymi Mikołaja Kopernika (1473–
1543) wśród historyków filozofii nie powinno dziwić, gdyż korzenie
i inspiracje tego zasadniczego przewrotu w sposobie pojmowania struktury kosmosu, jakim była rewolucja heliocentryczna, należą od dawna do podstawowych tematów rozważanych w historii i filozofii nauki13. W ostatnich latach ukazało się kilka ważnych monografii w tej
dziedzinie. Wśród tych książek warto przywołać obszerną rozprawę
źródłową słoweńskiego uczonego z uniwersytetu w Lubljanie, dra
Matjaža Vesela. Słoweński badacz jako centralną ideę swojego studium
przyjął tezę, że wszystkie główne poszukiwania, refleksje i odkrycia
wybitnego astronoma z XVI wieku stały się możliwe i uzyskały jednorodny, spójny charakter za sprawą platońskiego sposobu pojmowania rzeczywistości fizycznej.
Warsztat naukowy słoweńskiego historyka na pierwszy rzut oka zasługuje na wysokie uznanie. Różne omawiane poglądy zreferowane są
bardzo dokładnie, krok po kroku, jasno i przekonująco, wnioski wynikają z przesłanek, dobrze zarysowany jest kontekst historyczny, wyjaśnione są pojęcia techniczne, ich znaczenie i miejsce w strukturze
opisywanych modeli kosmosu. Praca jest syntetyczną monografią z historii filozofii, z dziejów kosmologii i astronomii, opartą na sporym
zasobie źródeł z długiej epoki rozwoju nauk (od starożytności, przez
naukę średniowieczną, aż do czasów nowożytnych), z wykorzystaniem
najnowszych osiągnięć wiedzy. Wydawać się może, że książka jest encyklopedią poglądów Kopernika i współczesnych mu uczonych.
Por. Ile Kopernik zawdzięcza Platonowi? Recenzja książki: Matjaz Vesel, Copernicus:
Platonist Astronomer-Philosopher: Cosmic Order, the Movement of the Earth, and the
Scientific Revolution, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, stron 454,
„Kwartalnik Filozoficzny”, 46 (2018), z. 1, s. 165-170.
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Praca została podzielona na trzy główne części, w których znajduje się 13 rozdziałów. Badania dopełniają indeksy, duża aktualna bibliografia przedmiotowa i podmiotowa, obszerne wnioski podsumowują
zaś studium zilustrowane setkami przypisów. Zasadniczą perspektywą badawczą jest analiza odkrycia przez Kopernika ruchu obrotowego Ziemi dookoła jej osi oraz ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca
oraz jego kontekst. Przekład książki z języka słoweńskiego na angielski został sporządzony przez tłumaczkę (Manca Gašperšič) bardzo
starannie, jasnym językiem, precyzyjnie i solidnie. Krótka recenzja tej
monografii ukazała się już w literaturze (P. Palmieri, „Aestimatio” 11
(2014), s. 188-190), jednakże nie ma w niej bliższej charakterystyki
omawianego tomu.
Na tych (licznych) zaletach kończy się niestety pozytywna część naszej recenzji. Wszystkie wymienione właśnie atuty książki są poważnie
osłabione zasadniczym mankamentem, który dominuje we wszystkich
rozdziałach opracowania, w których pojawiają się jakiekolwiek oceny
i wartościowania. Słoweński badacz przyjął bowiem niezwykle jednostronną metodę rekonstrukcji omawianych zagadnień. Trzy czwarte tomu to referat, który przedstawia poszczególne fragmenty pism Kopernika, głównie z pierwszej księgi O obrotach. Reszta to kontekst, badanie
inspiracji i autorskie oceny historyka. I tutaj dochodzimy do bardzo poważnego problemu. O ile wypowiedzi polskiego astronoma są przytoczone dosłownie i rzetelnie, o tyle kontekst jego formacji, lektur i odkrycia ukazano tylko połowicznie i stronniczo. Matjaž Vesel
koncentruje swą uwagę niemal wyłącznie na tradycji platońskiej. Brak
bliższej prezentacji pism Arystotelesa i długiej tradycji arystotelesowskiej w średniowiecznej i renesansowej nauce. Stagiryta stał się „wielkim nieobecnym” w dziele Kopernika i w rekonstrukcji Vesela. Odniesienia do metafizyki, fizyki i filozofii przyrody greckiego uczonego są
zasadniczo pomijane albo umniejszane i lekceważone. Wybitni arystotelicy są pozbawiani swej specyfiki. Uwaga badacza skoncentrowała się
tylko na platonizmie. Każdy epizod historii świadczy na rzecz jakoby
czołowej roli Platona w nauce przez wieki.
Po swoistym „oddestylowaniu” arystotelizmu z dzieła Kopernika
pozostało tylko uznać go za platonika i to jest głównym wynikiem
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analiz słoweńskiego uczonego. Brak jednak uzasadnienia dla takiego
zabiegu. Jak pisać historię z jednej tylko perspektywy? Wszelkie modyfikacje dokonane przez polskiego astronoma w fizyce Stagiryty, którą Kopernik poznał na studiach w Krakowie (1491–1494), nazwane są
ahistorycznie poglądami platońskimi. Doktor Vesel pomija fakt, że
Kopernik świetnie znał arystotelizm (s. 267). Wszyscy arystotelicy stają są platonikami albo co najwyżej awerroistami, bez wyjaśnienia, że
awerroizm to jedna ze szkół arystotelesowskich (s. 294). Na przykład
grawitacja (dążenie żywiołów do własnego środka masy) w ujęciu Kopernika zdaniem Vesela, to pogląd platoński, a niezmodyfikowany koncept arystotelesowski: „His concept of gravity is clearly Platonist: according to him like is attracted to like” (s. 29).
Badacz kopernikańskiej kosmologii omawia poglądy Mikołaja
Oresme (np. s. 148-150), ale nie podaje, że ten uczony był arystotelikiem. Pomija też arystotelizm Jana Buridana (s. 173-175). Opórcz tego Vesel (s. 364) nie wspomina, że Teofrast był arystotelikiem, podobnie też traktuje włoskiego arystotelika z XV wieku Girolamo
Fracastoro (s. 291). Taka tendencja do usilnego przemilczania pewnych
aspektów historii nauki nie służy rzetelności badań naukowych i deformuje wnioski wyciągane na końcu książki oraz w jej trakcie. Z połowicznych przesłanek wynikają połowiczne wnioski. Połowa staje się
całością.
Podobnie oceniany jest Regiomontanus, który wraz z Wojciechem
Brudzewskim zamierzał pogodzić model ptolemejski kosmosu z fizyką Stagiryty: „Regiomontanus did not identify this development as
a compromise with Aristotle but rather as the progress of the Ptolemaic tradition itself ” (s. 263). Jest to opinia niezgodna z dążeniem
astronomów tej epoki do lepszego oparcia astronomii na zasadach fizyki Arystotelesa. Fizyka XV wieku nie była platońska.
Arystotelizm Kopernika to dla Vesela jedynie lekkie zaburzenie,
kryzys w poglądach kosmologicznych o charakterze platońskim („It is
important to stress, however, that his [Copernicus’] minor physical and
cosmological changes are for the most part Platonist in their nature,
yet that they are not entirely consistent; sometimes they are even contradictory. Copernicus does not have a consistent physics and cosmo91
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logy to support his heliocentrism. This is, third, a result of his deeper
commitment to the Platonist idea of cosmic order” (s. 29).
Tendencja do swoistego „platonizowania” historii jest najbardziej
wyraźna w zakończeniu, które służy dezawuowaniu arystotelizmu jako rzekomo filozofii naiwnej, aby w to miejsce postawić „postępowy”
platonizm, będący – zdaniem Vesela – jedynym czynnikiem rozwoju
w astronomii renesansowej. Taka tendencja powoduje, że monografia
traci swe główne atuty i staje się jednostronnym, niewyważonym obrazem części filozofii Mikołaja Kopernika. Według Vesela arystotelizm był więc naiwnym sposobem uprawiania nauki, w którym nie
sposób oderwać się od potocznego doświadczenia zmysłowego: „sensus communis, the universal sensory experience or commonsensical perception of the universe, is preserved in different versions of Aristotelian-Ptolemaic cosmology and astronomy, the essential feature of which
is that they put an appearance - that which is seen in the heavens – on
a par with the truth of the universe” (s. 378). Historia dowodzi jednak,
że jest to wniosek przesadzony. Poszczególne fragmenty traktatu Arystotelesa O niebie, które pozwoliłyby zweryfikować te opinie, nie są
przytaczane.
Trzeba pamiętać, że w czasach późnego średniowiecza i we wczesnej
nowożytności różnorodne idee rzadko występowały w separacji. Arystotelizm odgrywał ogromną, zasadniczą rolę w filozofii fromborskiego
uczonego. Do tego scholastycznego dziedzictwa, w którym istotną rolę
odgrywała też myśl chrześcijańska, Kopernik dodał oczywiście pewien
stopień refleksji podejmowanej w duchu platońskim. Były to jednak inspiracje drugorzędne. Z wnioskami słoweńskiego badacza nie można
się zatem zgodzić. Wydają się one służyć ideologicznemu i jednostronnemu przedstawianiu rewolucji naukowej.
Na kartach książki Vesela platonizm wszędzie jest wiodącym, postępowym nurtem filozofii, a nawet planowana reforma kalendarza
chrześcijańskiego, w której brał udział Kopernik, ma mieć rzekomo
platoński charakter, a nie praktyczne znaczenie dla obliczenia daty
Wielkiejnocy („In the light of Copernicus’ Platonist convictions it is
easy to understand why he points to the problem of the length of tropical year and, therefore, the calendar”, s. 340). To nie scholastyka i ary92
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stotelizm miały być ważne dla astronoma z Warmii: „But the question
that needs to be answered is whether his familiarity with and study of
Ficino’s or Greek Plato in any way instrumental in the development of
his heliocentric hypothesis? My answer is definitively yes” (s. 320).
W ten sposób „Copernicus’ Platonism explains all of the fundamental
aspects of his project. His Platonism brings unity and coherence to his
work and links into a consistent philosophical stance seemingly unrelated issues, such as the equant problem and the problem of the order
of the planetary spheres” (s. 20).
Tytułem kontrastu arystotelicy „musieli” pozostać na gruncie modelu geocentrycznego: „Aristotle, and subsequently the entire Aristotelian-Ptolemaic tradition, translates directly observed appearances into theory. However, he does so by drawing on this silent assumption,
which gives them meaning in the first place. On a more abstract level,
the conception of a static, immovable earth around which the heavens
and the celestial bodies in the heavens revolve, is based, directly and indirectly, on sensory experience or appearances” (s. 383). Mimo że kosmologia platońska też była geocentryczna, to dla Vesela jej spekulatywny charakter gwarantował odkrycie ruchów Ziemi i powodzenie
rewolucji naukowej. Przy takim założeniu rzetelne uwagi na temat tradycji arystotelesowskiej pojawiają się nader rzadko, np. „There is consensus now among scholars that Copernicus believed in the existence
and reality of (at least) the total spheres that moved the planets. In line with the astronomical and cosmological tradition of the late Middle Ages and Renaissance, Copernicus considered the planetary motions
dependent on the motions of real, material spheres in the Ptolemaic
and Aristotelian traditions” (s. 63). Wbrew temu Vesel pomija większość arystotelesowskich inspiracji w systemie Kopernika i w jego epoce, ale zarzuca ponadto arystotelikom uparte opieranie się zasadniczo
na samych tylko złudnych świadectwach zmysłowych: „In Aristotelian-Ptolemaic cosmology, it is through various intermediary stages –
and with already mentioned exceptions – that we ultimately know what
we directly observe” (s. 386). Arystoteles jako autor spekulatywnej Metafizyki nie istnieje.
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Kontrast między „spekulatywnym” Platonem i „naiwnym” Arystotelesem prowadzi do wniosku, że „to put Copernicus’ argument in slightly different terms: geocentrism is achieved through «direct human
experience», while heliocentrism can only be achieved through abstract, mathematical reasoning” (s. 388). Trzeba jednak pamiętać, że
twórca antycznego modelu geocentrycznego zbudowanego z deferensów i epicykli, Klaudiusz Ptolemeusz też się opierał na matematyce,
a jednak pozostał na gruncie geocentryzmu. Żadna reforma w nauce
nie dokonuje się przecież mocą jednej tylko wyizolowanej przyczyny
i inspiracji. Zresztą refleksja matematyczna astronomów nie musi wprost
i zawsze odwoływać się do platonizmu, gdyż może pozostać analizą
proporcji liczbowych, które są brane z danych obserwacyjnych.
Aby umniejszyć arystotelizm krakowski w epoce Kopernika, Vesel
powiada, że „Copernicus’ exact curriculum is not known, but he will
have encountered many important teachers and been exposed to many intellectual currents (...) We should also consider the often-overlooked or underestimated humanist and Platonist influences [in Kraków]” (s. 276). Dlatego słoweński badacz pomija milczeniem niemal
wszelkie inspiracje arystotelesowskie i scholastyczne Kopernika, gdy
wymienia podstawy kopernikańskiej reformy astronomii (wśród czterech kategorii inspiracji mówi co prawda jedynie o awerroizmie, s. 241).
Spychanie scholastyki na drugi plan możemy dostrzec np. w przekonaniu, że „there is no evidence that Copernicus derived his arguments from medieval sources, and even if he had, he would have had
to have access to Buridan’s Questiones or to some report of it, since
neither Oresme nor Albert took into account Buridan’s impetus argument against the rotation of the earth” (s. 179-180). Znając kontekst historyczny trudno utrzymać ten pogląd.
Jednostronność słoweńskiego badacza polega również na tym, że
przytacza niektóre argumenty modyfikujące jego opinie, ale tych argumentów nie traktuje poważnie, np. gdy (na s. 308) sięga do Psalmu
91, 5-7 (Wulgata): „Quia delectasti me, Domine, in factura tua et in operibus manuum tuarum exultabo, quam magnificata sunt opera tua Domine, nimis profundae factae sunt”. Biblijne inspiracje Kopernika, aby
w świecie stworzonym widzieć porządek, nie przekonały Vesela, któ94
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ry twierdzi, że to „according to Plato’s Timaeus, the demiurge has given to the heavens the spherical form and the function of containing
everything. It is also part of the universe which provides beauty, order
and unity and is as such an ontological reference frame which gives
orientation to the human intellect and should, as such, rest immobile”
(s. 191). Tak więc wszelki porządek i harmonię świata miał poznać Kopernik wyłącznie z pism Platona: „Plato himself in his Republic, as we
saw, uses term symmetria («commensurable proportion»), and demands
that the True or Real Astronomer seek the truth of the relation of symmetria” (s. 352). Podobnie Vesel traktuje swoisty „kult” Słońca (Marsiliusz Ficino, O Słońcu) jako ważne stanowisko, w którym „metaphysical background of this position is, as has been already demonstrated
by many scholars, Platonist or Neo-Platonist” (s. 232). Scholastyczne
argumenty, jakie istniały w tej materii słoweński uczony pomija.
Matjaž Vesel radykalizuje również odejście Kopernika od klasycznego arystotelizmu i od zasad późnej scholastyki: „Copernicus is not
very faithful to these authors when he summarizes their arguments.
He simplifies Aristotle’s philosophical reasons from the nature of the
heaviness and lightness and from the nature of motion, and he seriously distorts Ptolemy” (s. 201). To jest stała praktyka słoweńskiego
uczonego, aby umniejszać Arystotelesa i wywyższać Platona. Vesel
wszędzie widzi zatem domniemane odejście Kopernika od Arystotelesa: „Copernicus’ theory of gravity, regardless of which author was his
immediate source – Ficino, Plotinus, Plutarch or somebody else – is
evidently Platonist. While Aristotle considers heaviness to be an absolute quality possessing an ontocosmological function (to carry heavy
objects towards the centre of the universe), Copernicus, like Plato and
the Platonists, regards it as a natural tendency of parts to gather in
their whole and thus form a unity in the shape of a sphere. Like is
attracted to like” (s. 204).
W swej krytyce arystotelizmu dr Vesel dochodzi nawet do wniosku,
że „This is not to say that his [Copernicus’] physical argumentation is
not, in a way, original and above all non-Aristotelian, although it is
presented as if it would naturally follow from Aristotelian premises”
(s. 203). Według dialektyki słoweńskiego uczonego nawet użycie prze95
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słanek arystotelesowskich prowadzi do platońskich wniosków. Jest to
teza bardzo ryzykowna. Jednakże Kopernikowi, zdaniem Vesela, nie
chodziło o modyfikację fizyki Arystotelesa, ale raczej o przyjęcie rozwiązań platońskich: „Copernicus has to demonstrate that Aristotle’s
criticism of Plato’s Timaeus (and the Pythagoreans) was wrong and that
Plato was, at least in some fundamental aspects, correct” (s. 193).
Zdaniem dra Vesela kosmologia platońska nie bada tego, co jest tylko zmiennym cieniem niezmiennej rzeczywistości idealnej (jak pisał
Platon w Timajosie), ale to, co jest bytem realnym (homogenous entity):
„As has been pointed out several times already, the universe is a homogenous entity for Platonists. For Plato and the Platonists, parts of the
universe must be subsumed in a unitary, coherent, homogenous
whole, and there must be a single bond linking them together” (s. 360).
Rewolucja heliocentryczna jawi się w oczach Vesela jako radykalne
zerwanie, a nie jako twórcza modyfikacja: „In Copernicus’ hands, traditionally accepted cosmological notions lead to absurd results which
devastate Aristotelian-Ptolemaic cosmology” (s. 166), albo w inny miejscu: „In direct opposition to the premises of the traditional «peripatetics» who argued that earth and water maintain separate spheres,
Copernicus uses contemporary geographical knowledge to confirm the
globe to be a solid geological mass whose chasms are filled with water”
(s. 125).
Chociaż Kopernik pozostawił otwarte niektóre kwestie dyskusji filozofów nauki, to słoweński badacz zakłada, że to platońska astronomia stała się w rękach fromborskiego uczonego głównym kryterium
prawdy w nauce: „astronomy, a mathematical art, takes precedence over
physics or philosophy of nature, which is in Aristotelianism over and
above astronomy and supplies it with the first principles” (s. 30).
Jednostronny stosunek Vesela do arystotelizmu wynika zapewne
z tego, że ten słoweński uczony wychodzi od swych wcześniejszych
badań nad filozofią nowożytną (np. w monografiach: Nebeške novice
Galilea Galileija, Ljubljana 2007; Kopernikanski manifest Galilea Galileija: geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta. Opombe in komentarji
k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta, Ljubljana 2009), wskutek czego widzi inaczej arystotelizm niż np. badacze zajmujący się tomizmem
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lub burydanizmem. Środowiskiem, które badał słoweński historyk był
nowożytny nurt filozofów przyrody deklaratywnie wrogich wobec Arystotelesa. Ta tendencja pozostała regułą heurystyczną Vesela.
Wszystkie omówione tutaj pokrótce sformułowania, składające się
na tak jednostronny obraz epoki, powodują, że pomimo szeregu zalet,
trudno uznać obszerną książkę słoweńskiego badacza za dzieło udane.
Obok prowadzenia poważnych studiów źródłowych historycy będą
znów musieli poświęcić dużo czasu na zrównoważenie i sprostowanie
tego typu argumentów, aby obraz poglądów filozoficznych polskiego
astronoma stał się bardziej wyważony i bliższy złożonej rzeczywistości różnych nurtów intelektualnych, panujących w Polsce i w Italii
w pierwszej połowie XVI wieku.

19. Recenzja książki ks. Kazimierza Gryżeni pt.
Analogia w scholastyce nowożytnej, Lublin 2019,
wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, stron 298.
Kilka lat temu w Lublinie (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)
ukazała się książka ks. dra Kazimierza Gryżeni SDB pt. Analogia w scholastyce nowożytnej. Studium z metafizyki Franciszka Suareza14. Analizę
monografii rozpocznę od uwag ogólnych. Problem analogii w scholastyce nowożytnej to nie tylko zagadnienie klasyczne, podstawowe, z samego wnętrza problemów metafizycznych, ale ponadto, jak słusznie
podkreśla Autor w wielu miejscach swej monografii, od przyjętych
w tamtej epoce rozwiązań w dużej mierze zależały dalsze losy filozofii zachodniej w XVII i XVIII stuleciu. Omawiana książka jasno relacjonuje ten proces i to stanowi o jej znaczeniu w sensie najbardziej
ogólnym. Wybór tematu badań uważam za bardzo dobry i uzasadniony. W historii filozofii należy badać właśnie takie kwestie: problemy
14

Por. Studium z dziejów nowożytnej metafizyki, Recenzja książki: Kazimierz Gryżenia,
Analogia w scholastyce nowożytnej, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin
2019, ss. 298 „Kwartalnik Filozoficzny”, 47 (2019), z. 3-4, s. 225-227.
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węzłowe, podstawowe, które decydują o kondycji intelektualnej filozofów i ich szkół, o obrazie epoki.
Drugą zaletą pracy jest jej warsztat. Autor oparł swoje analizy na
źródłach, czyli pismach hiszpańskiego jezuity dostępnych w krytycznym wydaniu w języku łacińskim, gdyż ma bardzo dobrą znajomość
filozoficznego, scholastycznego języka łacińskiego, jego niuansów, ewolucji, przeskoków znaczeniowych pomiędzy XIII a XVI stuleciem oraz
obszernej literatury przedmiotu, powstającej w różnych krajach przez
cały XX wiek. Teksty łacińskie są obszernie i trafnie wybierane, cytowane w przypisach, a poddano je wnikliwej analizie w świetle wcześniejszej tradycji filozofii scholastycznej (myśl św. Tomasza z Akwinu
i jego następców) oraz późniejszego oddziaływania. Badając metafizykę Suareza, ks. Gryżenia rozważa istniejące rozbieżności w interpretacjach pomiędzy różnymi historykami filozofii, ustala przyczyny tych
rozbieżności i podaje własne rozstrzygnięcia rozmaitych istniejących
debat w celu podania możliwie jednorodnej, spójnej i konkluzywnej
interpretacji myśli hiszpańskiego uczonego, którego stara się zakwalifikować do odpowiedniego nurtu w panoramie filozofii chrześcijańskiej.
Są to badania solidne i zasługujące na najwyższe uznanie. Książka
nie jest zatem tylko opracowaniem historycznym, ale stanowi w istocie dzieło problemowe, prowadzące do wniosków filozoficznych (esencjalizm czy egzystencjalizm?). Możemy uznać, co jest dużą zaletą książki, że stanowi ona diagnozę tych zagrożeń, które spowodowały kryzys
nowożytnej filozofii realistycznej oraz zniechęcenie do metafizyki, relacjonowane tak dobitnie przez Kanta pod koniec XVIII wieku.
Książka ma dwie recenzje wydawnicze. Została podzielona na wstęp
(14 stron), cztery rozdziały, zakończenie (9 stron), a także streszczenie
w języku angielskim, indeks osobowy, indeks przedmiotowy i obszerną bibliografię (14 stron z dalszymi podziałami).
W rozdziale pierwszym Autor rozważa trzy sposoby orzekania o bycie (jednoznaczny, wieloznaczny i analogiczny), słusznie oceniając, że
najbardziej twórcza filozoficznie jest analogia (ujawniająca wzajemne
proporcje struktury metafizycznej różnych bytów, ich „budowy”), która pozwala porządkować świat realny i zbudować system metafizyki
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realistycznej, spójny obraz świata. Orzekanie jednoznaczne prowadzi
do esencjalizmu, który zatraca akt istnienia, a orzekanie wieloznaczne rodzi nominalizm, który zgoła uniemożliwia myślenie filozoficzne.
Rozdział drugi omawia różne rodzaje analogii, trzeci koncepcję bytu jako przedmiotu metafizyki, czwarty zaś rolę teorii analogii w badaniach nad istnieniem i naturą Boga w filozofii scholastycznej. Wszystkie rozdziały mają podobną konstrukcję. Przedstawia się problem,
jego dzieje i zawirowania historyczne, a także stanowisko Suareza
w odniesieniu do istniejącej tradycji. Język historyka filozofii jest jasny,
spokojny, wręcz pogodny, wolny od kolokwializmów i długich konstrukcji, komunikatywny. Relacjonowane są zaś spory wokół skomplikowanego i niejednoznacznego języka hiszpańskiego jezuity. Autor
stara się wyjaśnić przyczyny rozbieżnych interpretacji pism badanego
uczonego wśród historyków i zajmuje zawsze własne stanowisko oparte na źródłach łacińskich i pismach innych uczonych. Samodzielność
badacza i wyważone opinie, które formułuje, zasługują na wysokie
uznanie. Główną przyczyną odmiennych ujęć myśli Suareza okazuje
się jego styl, często odchodzący od przyjętych rozwiązań, oraz sądy
uprzednie podejmowane przez historyków, którzy z całej gamy możliwych interpretacji wybierali te, które były im bliższe. Lekarstwem
na trudności w zakwalifikowaniu hiszpańskiego scholastyka do jednego z nurtów metafizyki jest całościowa lektura jego pism, konfrontowanie odmiennych wykładni, a także poszukiwanie późniejszego
oddziaływania jego idei na dalsze dzieje metafizyki. Wszystkie te metody badawcze oceniam bardzo wysoko – warsztat ks. dra Gryżeni jest
dojrzały – uczony bardzo dobrze poradził sobie z analizą pism jednego z najtrudniejszych autorów w dziejach nowożytnej myśli zachodniej.
Najważniejsza jest diagnoza ogólna, która wyłania się z tej monografii: Suarez działający w dobie sporów poreformacyjnych, katolicko-protestanckich, zgorszony walkami religijnymi i wzajemnymi sporami szkół filozoficznych, pragnął propagować filozofię wspólną (via
communis), aby dać uczonym katolickim mocną, prostą broń do ręki
w obronie zagrożonej cywilizacji katolickiej. W tym dziele zatracił jednak główne osiągnięcia św. Tomasza, który zbudował metafizykę na
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ścisłym odróżnianiu treści istoty i sądu na temat aktu istnienia (egzystencjalizm zbudowany na analogii bytu). Filozofia Suareza przesunęła się na stronę jednoznaczności i esencjalizmu, „studium bytu możliwego”, uprawianego w duchu platonizującego franciszkanina Jana
Dunsa Szkota, co zaowocowało kryzysem teorii analogii i całej metafizyki, a także przyczyniło się do rozkwitu filozofii racjonalistycznej
i indywidualizmu w XVII i XVIII wieku. Różnica między bytem możliwym i bytem realnym stała się mało ważna, słowna, przypadłościowa. Tymczasem jest to różnica fundamentalna (istnieć albo nie istnieć,
przygodność bytów). Esencjalizm ten był początkiem nowożytnej ontologii. Klasyczna metafizyka była coraz mniej rozumiana, nowożytny zaś tomizm popadł w kryzys. Suarez nie stosował się pilnie do zakonnych nakazów, aby filozofię uprawiać jasno i zwięźle w kontakcie
z rzeczywistością, gdyż wahał się pomiędzy rozmaitymi stanowiskami. Jego filozofia nie uratowała więc scholastyki, ale pogłębiła jej słabość i zepchnęła ją na bok, ułatwiając późniejszy rozwój i popularność
systemów Kartezjusza, Spinozy, Leibniza i Wolfa. To wszystko, co
stanowi o słabości suarezjanimu wśród scholastyków, zrelacjonował
Autor i to stanowi o głównym walorze jego badań z zakresu historii filozofii.
W tych badaniach nad teorią analogii Suareza ważne znaczenie miały książki i artykuły polskich, głównie lubelskich, metafizyków, przede
wszystkim o. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Tomiści polscy położyli duże zasługi dla odnowienia teorii analogii bytu i Autor słusznie
potraktował ich analizy jako swoiste kryterium badań historycznych,
dodając do nich własne refleksje. W tym sensie tomizm jest filozofią
żywą, która pozwala oceniać odmienne stanowiska z przeszłości, widziane z perspektywy dalszych dziejów, które wydobyły z poglądów
Suareza ich największe słabości (esencjalizm), rozwiewając nadzieje
XVII-wiecznych hiszpańskich jezuitów na rdzenne i twórcze kontynuowanie myśli Akwinaty wbrew zagrożeniom dla metafizyki. W XIX
wieku dokonał się inny powrót do św. Tomasza, ale ten wątek nie jest
już tematem badań ks. Gryżeni.
Omawiana książka została zgłoszona do oceny jako praca habilitacyjna i została dobrze przyjęta przez recenzentów. Na koniec chciał100
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bym więc pogratulować Autorowi uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie tej solidnej, podstawowej
monografii filozoficznej.

20. Recenzja książki Agnieszki Smolińskiej pt. Dyskurs
oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba
Wiśniewskiego SchP (1718–1774), wydawnictwo
Universitas, Kraków 2012, stron 304.
Omawiana książka to analiza poglądów filozoficznych jednego z ważniejszych polskich uczonych w epoce wczesnego oświecenia albo inaczej w dobie czasów saskich15. Autorką jest dr Agnieszka Smolińska,
adiunkt w Pracowni Filozofii w Instytucie Edukacji Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Nie trzeba nawet sięgać do prac wybitnego badacza tej epoki, prof.
Mariana Skrzypka, ani do wydanej ostatnio pionierskiej Historii filozofii polskiej (prof. J. Skoczyński, prof. J. Woleński), aby uznać wartość
wybranego tematu badań. Filozofia polska tego okresu jest ciągle mało zbadana, ale stopniowo odkrywa przed uczonymi duże znaczenie
polskich filozofów i ich rangę na tle panoramy filozoficznej osiemnastowiecznej Europy. Dorobek autorów polskich epoki oświecenia często okazuje się znacznie bardziej wyważony od ideologicznej jednostronności francuskich les philosophes, którzy nierzadko wierząc
w człowieka, gardzili jego tradycją. Podjęty temat badawczy uważam
zatem za wyśmienity.
Autorka, doktor historii, mając dobre przygotowanie historyczne,
a w ostatnich latach bardziej intensywnie zajmując się filozofią, sprostała w zasadzie ambitnemu zadaniu i przedstawiła szeroki wachlarz
15

Por. Nowa monografia o wczesnym Oświeceniu w Polsce. Recenzja książki Agnieszki
Smolińskiej Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP
(1718–1774), „Universitas”, Kraków 2012, „Kwartalnik Filozoficzny”, 42 (2014),
z. 2, s. 177-181.
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poglądów filozoficznych uczonego zakonnika, który obficie czerpał
z dwóch głównych nurtów filozofii zachodniej: z tradycji arystotelesowsko-tomistycznej w wersji esencjalistycznej oraz z późniejszej zachodniej filozofii nowożytnej (Kartezjusz, Locke, Gassendi, Leibniz
i Wolff). W potocznym mniemaniu eklektyzm taki może uchodzić za
sztuczny i mało twórczy, jednak w wydaniu Wiśniewskiego wydaje się
próbą uznania za komplementarne różnych sposobów uprawiania filozofii i poszukiwania prawdy bez ekskluzywizmu (podobnie jak było w innym kontekście, w krakowskiej scholastyce XV w.). Być może
polskie ośrodki naukowe przez wieki recypowały osiągnięcia Zachodu w sposób szeroki, bez wyraźnych preferencji, pozostając z dala od
głównych nurtów refleksji i dyskusji naukowych.
U Wiśniewskiego spekulatywne podejście nowożytnych scholastyków (a metafizyczne pojęcia Arystotelesa pojmował w duchu empiryzmu – s. 106) było zatem powetowane empiryzmem uczonych późniejszych (philosophia recentiorum), a mocno zakorzenienie w tradycji
chrześcijańskiej i narodowej pozwoliło uniknąć ideologicznego radykalizmu Francuzów. Ksiądz Wiśniewski był zwolennikiem teorii Kopernika (s. 59), zmierzał wręcz w stronę monizmu w filozofii przyrody (s. 108 – słusznie bardzo ostrożny sąd Autorki), realizował ideały
oświecenia chrześcijańskiego, przyczynił się znacząco do reformy szkolnictwa zakonnego w Polsce czasów saskich, wpłynął na późniejsze
dzieje naszej filozofii. Taki obraz jego dorobku, zbadany na podstawie
rękopisów oraz wielu druków z epoki (łacińskich i polskich), został
przekonująco, kompetentnie i rzetelnie ukazany w czterech rozdziałach rozprawy.
Dr Smolińska potrafi nie tylko monograficznie przedstawić dorobek badanej postaci. Jej badania są przeprowadzone w porządny, przejrzysty i solidny sposób. Polszczyzna jest zwięzła, jasna i komunikatywna, co w dzisiejszych czasach stanowi atut. Warsztat naukowy
badaczki należy ocenić dość wysoko – wszystkie sądy i informacje są
udokumentowane w przypisach, a dużą część rozprawy napisano na
podstawie łacińskich dzieł Wiśniewskiego, cytowanych i omawianych
w tekście książki. Rekonstrukcja poglądów filozofa została przepro102
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wadzona rzetelnie. Tylko w kilku miejscach do przekładów zakradły
się pomyłki.
Konstrukcja pracy zasługuje na pozytywną ocenę. Po ukazaniu epoki (nauka i kultura w Polsce, rozdział 1) Autorka omawia zakony zajmujące się filozofią i edukacją w Polsce w czasach saskich (jezuici i pijarzy), omawia biografię Wiśniewskiego (rozdział 2), przedstawia jego
pisma, a następnie poglądy na filozofię w ogóle (dalszy ciąg rozdziału
2). Często pojawiają się też inni uczeni z epoki, jako cenne uzupełnienie wywodu. Czytelnik poznaje wiele szczegółów z życia intelektualnego Polski wczesnego oświecenia. Pozostała część książki omawia filozof ię teoret yczną (rozdział 3) i prakt yczną Antoniego
Wiśniewskiego (rozdział 4, podział idzie za Christianem Wolffem).
Autorka dobrze przedstawia poglądy analizowanego autora. Lepiej
byłoby jednak poświęcić osobny rozdział jego biografii, a koncepcję filozofii ująć w rozdziale osobnym, nie nazywając jej „filozofią nauki”,
a po prostu filozofią. Być może o takiej nazwie zadecydowały empirystyczne tendencje epoki. W rozważaniach nad poglądami pijarskiego
uczonego pojawiają się także wątki pedagogiczne oraz omawiane są
jego osiągnięcia jako teoretyka nauczania języka francuskiego. Pewne
fragmenty, w których omawiany jest jego podręcznik do nauki tego języka, mogły być nieco krótsze, bo mało wnoszą do refleksji filozoficznej. Mimo to są one ciekawym świadectwem praktycznych zainteresowań omawianego filozofa jako pedagoga i dydaktyka.
W sumie otrzymaliśmy całościową, ciekawą, potrzebną i solidną
monografię, a postać ks. Wiśniewskiego zasługuje na dalsze badania,
o czym pisze Autorka w zakończeniu. Do rozprawy dołączono streszczenie angielskie i dobrze przygotowaną bibliografię. Książka ta dowodzi przy okazji, jak ważne jest wykształcenie historyczne do rzetelnego uprawiania badań z zakresu historii filozofii (teza ta nie zawsze
jest dziś oczywista).
Z obowiązku recenzenta przechodzę teraz do pewnych mankamentów książki, które nie umniejszają jednak jej pozytywnej oceny. Pierwsza słabość obciąża tylko wydawcę (wydawnictwo „Universitas” w Krakowie). W kilku miejscach tekstu pojawiają się przedziwne błędy
interpunkcyjne. Zacytujmy kilka takich zdań, które stają się wręcz nie103
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zrozumiałe: „filozof ukazując, świat w wymiarze metafizycznym” (s.
120), „autor precyzuje definicję, etyki, określając” (s. 195), „Powołując
się, na starożytnych filozofów” (s. 203), „podkreślając, konieczność szacunku” (s. 218), i w innych miejscach. Parokrotnie w książce widzimy
też powtórzenia sąsiednich, tych samych słów (np. na s. 207, 228, 231).
Podejmowanie refleksji filozoficznej jako dodatkowej dziedziny badań rodzi z jednej strony cenne umiejętności interdyscyplinarne, ale
z drugiej strony może powodować skrócenie perspektywy badawczej.
W omawianej książce daje się to niekiedy odczuć, gdy szereg informacji podawanych jest na podstawie rozmaitych encyklopedii i podręczników. Dłuższy kontakt z badaniami z zakresu historii filozofii być
może wzbogaciłby bazę bibliograficzną i erudycję badaczki w tym zakresie. Dodajmy, że nie spowodowało to jednak obniżenia poziomu
refleksji na kartach Dyskursu oświeceniowego.... Natomiast bardzo dobrze zostały przedstawione problemy tomistycznej koncepcji bytu, a odwołania w przypisach do o. Mieczysława Krąpca OP i innych autorów
ze środowiska lubelskiego tomizmu są wartościowe, podobnie jak opinie o realizmie tomistycznym (np. na s. 115). W przypisie 48 na s. 106
warto jednak było nieco wyjaśnić zarówno kontekst potępienia z marca 1277 roku jak i poglądów Dawida z Dinant. Brakuje też opisu tzw.
mieszanego modelu kosmosu duńskiego astronoma nowożytnego Tychona Brahe (s. 133). Relatywizacja różnych modeli wszechświata
(s. 137) jest mało przekonująca. Na s. 138 niezbyt wyraźnie odróżniono koncepcję dusz Arystotelesa (roślinna-zwierzęca-ludzka) i Wolffa.
Gdy mowa jest o filozofii w chrystologii, brak informacji o soborach
powszechnych w Efezie i Chalcedonie (s. 142). W przypisie 247 (s. 165)
brak miejsca i daty wydania przywołanego tekstu Boecjusza. Natomiast cenne są uwagi o papieżu Benedykcie XIV (s. 123).
Omawianie poglądów ks. Wiśniewskiego na podstawie jego łacińskich dzieł to sztuka trudna, potrzebna i wymagająca fachowości. Autorka dobrze sprostała temu wyzwaniu w naszych czasach, które w dość
barbarzyński sposób odwracają się od łaciny, zapoznając to, co najcenniejsze w dziedzictwie naszej kultury. Być może wkrótce historia filozofii wykładana w niektórych szkołach wyższych rozpoczynać się będzie dopiero od Karola Marksa albo wręcz od francuskiego
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postmodernisty, Jakuba Derridy. Warto przestrzegać nasze środowisko przed takim zamachem na tożsamość tej dyscypliny badawczej.
Przywołując dziesiątki cytatów źródłowych z pism pijarskiego uczonego, Autorka tłumaczy je na język polski. Przekłady te są poprawne,
ale w kilku miejscach zdarzyły się błędy, powodując niejasność wywodu. I tak, niejasne jest zdanie: „W systemie Arystotelesa cel oznacza
to, co nie ze względu na coś innego, lecz ze względu na wszystko inne” (s. 112), podobnie dalej. Błędne jest też zdanie: „[Wiśniewski] odrzuca też koncepcję piątej esencji (quinta essentia) Arystotelesa, którą
miały tworzyć cztery najbardziej subtelne elementy” (s. 144). W zdaniu tym jest kilka błędów (piąty element nie składał się z innych żywiołów, nie było czterech subtelnych pierwiastków, brak wyjaśnienia
czym miał być ten pierwiastek, piąta esencja sama była bardziej subtelna niż inne żywioły), mimo że w poniższym przypisie cytowany ks.
Wiśniewski pisze poprawnie „Aristoteles, corpus quoddam quattuor
elementis longe subtilis, quod quintam essentiam appelavit” (przypis
109, s. 144). Pewną niezręcznością, zapożyczeniem z łaciny, jest mówienie o „potrzebie rewelacji” (s. 152) zamiast o potrzebie objawienia.
W innym miejscu „wszystkie skutki przyczyn drugorzędnych mogły
być i były nadprzyrodzone” (s. 161), podczas gdy powinno być „byłyby wówczas nadprzyrodzone – essent supernaturales” (przypis 239, tamże). Błędnym przekładem z języka łacińskiego jest zwrot o Spinozie,
który jakoby „starał się na przyrządzie geometrycznym wykazać, że
Bóg utożsamia się ze wszystkimi rzeczami” (s. 166). Ksiądz Wiśniewski pisał przecież (nie bez racji), że Spinoza chciał dowodzić Geometrico aparatu (przypis 250, s. 167), czyli geometryczną metodą dowodzenia. W podręcznikach filozofii czytamy zwykle, że główne dzieło
holenderskiego racjonalisty miało tytuł Ethica more geometrico demonstrata. Podobne problemy z przekładem występują jeszcze na s. 175,
177, 178, 200.
Pozostając w kręgu filozofii oświeceniowej, dr Agnieszka Smolińska ustrzegła się na szczęście od ducha jednostronności właściwego
dla tej epoki. Zasługa w tym ks. Wiśniewskiego, który był eklektykiem w dobrym sensie tego słowa (Arystoteles i Wolff, Kartezjusz i myśl
religijna), ale przede wszystkim zasługę ma Autorka, badająca myśl
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chrześcijańską, wolna od modnych uprzedzeń w tej materii. Pewnym
potknięciem jest jednak zdanie, że w czasach oświeceniowych: „Myśliciele ponownie interesują się człowiekiem i zgłębiają wiedzę dla dobra jednostki i społeczeństwa (...) doszło do postępu cywilizacyjnego”
(s. 6). Należało powiedzieć, że deklarują takie cele, ale inne epoki również miały w tej dziedzinie duże osiągnięcia.
W innym miejscu czytamy, że w czasach oświecenia zrodziły się „ambicje intelektualne” (s. 13). Należało powiedzieć: rozwijały się nowe ambicje intelektualne, bo przecież wcześniej też nie brakowało ambicji do
różnej działalności intelektualnej, jak o tym pisała wielokrotnie sama
Autorka w innych swoich pracach. Tak samo Rozprawa o metodzie Kartezjusza nie stała się „punktem wyjścia racjonalnego ujmowania zjawisk”
(s. 14), bo metoda taka istniała co najmniej od czasów jońskich filozofów przyrody. Trzeba było powiedzieć, np. że Kartezjusz wprowadził
nowy paradygmat w podejściu do racjonalnego ujmowania zjawisk.
Z lektury tego samego rozdziału dowiadujemy się ponadto, że w XVIII
wieku „filozofia w Polsce była nadal uprawiana w klasztornych kolegiach, ale pojmowana w anachroniczny, scholastyczny sposób” (s. 16).
Ta sama scholastyka w ramach filozofii Wiśniewskiego nie jest już
anachroniczna, a nawet za mało tomistyczna, zbyt esencjalistyczna. Starej filozofii zarzuca się też (s. 16) charakter „apriorycznych spekulacji”,
i „zdeformowany przez komentatorów arystotelizm”. Wydaje się, że są
to tezy uproszczone, wynikające z charakteru książek o oświeceniu, które poznawała dr Smolińska, a które powstawały często w czasach dominacji filozofii marksistowskiej, podobnie jak liczne edycje autorów
oświeceniowych w serii Biblioteka Klasyków Filozofii. Z dalszej lektury dowiadujemy się, że gdy Newton „rozpoczynał pracę naukową,
wiedza o świecie fizycznym była bardzo uboga” (s. 22). To ryzykowna
opinia, wymagająca kontekstu. Fizyka starożytna i średniowieczna też
ma swoje miejsca w dziejach nauki (pisali o tym m.in. P. Duhem, A.
Crombie, E. Grant). Na s. 213 Autorka myli państwo rzymskie (Imperium Romanum) i miasto Rzym (Urbs), mówiąc o tym pierwszym „Wieczne Miasto”.
Omawiając słynne biblioteki polskie, działające w XVIII stuleciu,
Autorka nie wspomina (s. 27), że kolegia klasztorne też dysponowały
106

Lektury filozoficzne

obszernymi księgozbiorami, na których kształcili się reformatorzy życia naukowego w Polsce, jezuici i pijarzy. W innym miejscu czytamy
o „rozwoju szkolnictwa katolickiego, podupadłego już zupełnie po wiekach średnich” (s. 34). Co to znaczy? Kiedy doszło do upadku i dlaczego? A „złota jesień polskiego średniowiecza” o której pisał Henryk
Samsonowicz? Trudno też twierdzić, że „badania filozoficzne w zakresie funkcjonowania państwa i społeczeństwa rozpoczęły się w Niemczech (...) w drugiej połowie XVIII stulecia” (s. 209). Przecież już Platon napisał Państwo i Prawa, a Arystoteles – Politykę, nie wspominając
wielu innych uczonych przez wieki.
W tytułach i cytatach łacińskich pojawiają się błędy literowe (wydawca powinien bardziej zadbać o korektę, tym bardziej, że publikuje liczne książki polonistyczne). Na przykład na s. 42 „ard docendi” zamiast „ars docendi”, na s. 45 „Maatris Dei” zamiast „Matris Dei”, na
s. 49 „Acpostolicae” zamiast „Apostolicae”, na s. 64 „cum privata” zamiast „tum privata”, na s. 250 „hero” zamiast „vero”. Również w przypisach znajdują się błędy literowe i nadmiernie stosowane są duże litery, za oryginałem z XVIII wieku – pisownia powinna być
ujednolicona, rzekłbym „uwspółcześniona”, mimo że chodzi o tekst łaciński ks. Wiśniewskiego (należy stosować reguły klasycznej pisowni).
W opisie arystotelizmu niejasne jest zdanie: „Ruch zaś dokonuje się
przez to, co podlega ruchowi” (s. 117). Co to znaczy? Czym innym jest
tam przecież poruszyciel, a czym innym poruszana rzecz (omne, quod
movetur, ab alio movetur). Myląca jest nazwa „Kongregacja Zakonników” (na s. 44), która sugeruje jakieś zgromadzenie członków zakonów, a chodziło o instytucję centralną, rodzaj ministerstwa: Kongregację do Spraw Zakonów w Kurii Rzymskiej (oficjalna nazwa w tej
epoce: Sacra Congregatio pro Episcopis et Religiosis). Gdy mowa jest o platonizmie (s. 66), wówczas pojawiają się określenia „wiedza o zjawiskach”
oraz „wiedza o bycie”. Należało powiedzieć raczej „mniemania o zjawiskach i wiedza o bycie”, gdyż o zjawiskach nie ma u Platona prawdziwej wiedzy. Na s. 87 pojawia się pomyłka, gdy zamiast „wymysłem
ludzkim” czytamy „wymysłem Boskim”.
Krótko mówiąc, możemy dojść do wniosku, że polska literatura filozoficzna otrzymała cenne opracowanie poświęcone ważnej postaci
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wczesnego oświecenia, zachęcające do dalszego studium epoki. Można sądzić, że czasy saskie stopniowo przestaną być pojmowane jako
epoka upadku i degeneracji, ale wymaga to jeszcze szeregu pogłębionych studiów historyków i historyków filozofii, a także badaczy z innych dyscyplin naukowych.

21. Recenzja książki Michela Henri Kowalewicza pt.
Lessing et la culture du Moyen Age, Hildesheim 2003,
stron 416.
Polski uczony, prof. Michel Henri Kowalewicz, pracujący przez wiele lat we Francji, przedstawił poprawioną i wydaną w formie książkowej wersję swej rozprawy doktorskiej, obronionej z wynikiem bardzo dobrym (très honorables) w 1995 roku na Uniwersytecie w Metz,
we wschodniej Francji (promotorem był prof. Jean Moes).
Recenzowana książka została poświęcona badaniom mediewistycznym jednego z najważniejszych niemieckich filozofów oświeceniowych,
Gottholda Efraima Lessinga (1729–1781) i nosi tytuł Lessing et la culture du Moyen Age, a wydana została w roku 2003 w niemieckim mieście Hildesheim przez wydawnictwo Weidmanna jako 23 tom prestiżowej serii Spolia Berolinensia. Berliner Beitraege zur Geistes – und
Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Łatwo skonstatować,
jak ważnym osiągnięciem naukowym jest sporządzenie obszernej monografii (416 stron plus tablice) napisanej w języku francuskim, a wydanej w Niemczech. W ten sposób (przez tę edycję) dochodzą znów
niejako do głosu międzynarodowe zainteresowania niemieckojęzycznego filozofa, Lessinga, który fascynował się kulturą francuską w dobie oświecenia.
Rozprawa została wydana niezwykle starannie, a jej warsztat naukowy zasługuje na najwyższe uznanie: książka ma charakter erudycyjny, Autor odwołuje się do ogromnej liczby źródeł i publikacji wydawanych na przestrzeni kilku stuleci (załączona bibliografia ma ponad
40 stron). W wersji pierwotnej, w formie maszynopisu, doktorat miał
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postać ogromnego tomu (i dołączonego dodatku), a liczył ponad 500
stron.
Nieco miejsca należy poświęcić strukturze książki, która dzieli się
na trzy części. W części pierwszej Kowalewicz przedstawia niezwykle dokładną biografię intelektualną Lessinga i na ponad 100 stronach
ukazuje koleje jego życia i rozwoju naukowego. Część druga to właściwa rozprawa, podzielona na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy
omawia badania Lessinga nad średniowiecznymi rękopisami (Le livre
médiéval), rozdział drugi to rekonstrukcja poglądów Lessinga na sztukę średniowieczną (L’art médiéval). W rozdziale trzecim analizie poddano badania językoznawcze niemieckiego uczonego (La langue du
Moyen Age), w ostatnim zaś, czwartym – zainteresowania Lessinga literaturą epoki średniowiecza (La littérature du Moyen Age). Na koniec
zaś trzeciej części książki Autor podejmuje kwestię motywów średniowiecznych w głównym dziele literackim Lessinga – dramacie Natan
mędrzec (1783), pełnym odniesień filozoficznych i historiozoficznych,
nader charakterystycznych dla epoki (np. problematyka tolerancji religijnej i motywy orientalne).
Cała książka napisana jest bardzo solidnie, z przedstawieniem stanu badań i wykorzystaniem pism Lessinga dostępnych w różnych wydaniach, a także niezwykle bogatej literatury przedmiotu (dodajmy, że
Autor rozprawy ukończył wcześniej, w 1983 r., w Poznaniu studia z zakresu germanistyki – co wyjątkowo predestynuje do takich badań).
Prace niemieckiego uczonego cytowane są w oryginale, a erudycja Autora budzi głęboki podziw. Z całą pewnością warsztat naukowy książki, która sporządzona została z dbałością o najdrobniejsze szczegóły
spełnia z naddatkiem wymagania stawiane przed rozprawami doktorskimi, a jej napisanie wymagało wieloletnich badań w różnych ośrodkach naukowych.
Kluczowe pytanie, na które powinna odpowiedzieć niniejsza opinia, to zagadnienie, do jakiej dziedziny wiedzy należy zaliczyć badania podejmowane przez p. Kowalewicza. Tematyka ściśle filozoficzna
nie pojawia się bowiem zbyt często na kartach recenzowanej rozprawy. Odniesienia do takich autorów średniowiecznych, jak św. Bonawentura, św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, Ockham i inni są rzad109
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kie. Swoistym wyjątkiem jest Berengar z Tours (XI w.), którym bliżej
interesował się Lessing w związku z kontrowersjami wokół Eucharystii, żywymi również w środowiskach protestanckich. Z pewnością
jednak rozprawa należy do filozofii w innym sensie. Autor podejmuje
bowiem szerszą refleksję nad takimi dziedzinami wiedzy, jak: językoznawstwo, estetyka, historia idei i filozofia dziejów. Refleksja jest całościowa, podjęta ogólnie. Książka ma charakter interdyscyplinarny,
z wykorzystaniem warsztatu naukowego historii i nauk pomocniczych,
ale wnioski i całościowe ujęcie przemawiają za zaliczeniem jej do gałęzi wiedzy zwanej filozofią kultury. Autor nie bada tylko jednego wątku w dorobku Lessinga, ale rozważa całą jego wizję historii. Zasadniczym pytaniem badawczym jest zaś problem recepcji kultury
średniowiecznej w myśli oświeceniowej Lessinga, która dokonywała
się stopniowo i przebiegała wbrew potocznym uprzedzeniom tej epoki. Jak bowiem zauważył Autor: „Pour Lessing (...) le Moyen Age est
l’époche des grands débats théologiques, de l’interprétation de la Bible, mais aussi le temps de développement des communautés monacales. C’est le Moyen Age des grands découvertes comme l’imprimerie,
de l’exploration de la terre ou du développement des langues et des littératures nationales et non pas le Moyen Age plongé dans l’obscurité,
vision typique de sa jeunesse” (s. 343). Lessing jawi się tym samym jako jeden z pierwszych mediewistów epoki oświecenia i uczony całościowo postrzegający historię kultury. Można nawet widzieć w jego
postawie zapowiedź epoki romantyzmu.
Uwagi ogólne sformułowane przez Autora przyczyniają się do poważnego pogłębienia i cennego zniuansowania obrazu myśli XVIII
wieku w nauce, tym bardziej że zostały podane na podstawie obszernych studiów z zakresu kilku dziedzin wiedzy. Warto też dodać, że
omawiana tu książka doczekała się kilku pochlebnych recenzji na łamach takich czasopism jak „Medioevo latino” (2005), „Germanistik”
(2005), „Brauschweigen Zeitung” (2002), a w Polsce – w „Kwartalniku Filozoficznym” (2004), gdzie została oceniona wysoko przez jednego z najwybitniejszych mediewistów polskich, znawcę filozofii scholastycznej, prof. Mieczysława Markowskiego.
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Oceniając całościowo recenzowaną monografię jestem zdania, że
mamy do czynienia z wyśmienitą rozprawą z zakresu filozofii kultury,
która (z racji merytorycznych, ale również za sprawą wydania w języku francuskim) weszła na trwałe do obiegu naukowego.

22. Recenzja książki Mirosława Mylika, Biskup
Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy
neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008, Wydawnictwo
Bernardinum, stron 269.
Recenzowana książka jest pierwszą próbą monograficznej prezentacji
życia i dorobku nieznanego dziś szerzej polskiego duchownego, duszpasterza i filozofa, ks. bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego (1896–1972)16.
Praca jest dość starannie napisana i solidnie wydana, zawiera ogromną bibliografię prac bpa Kowalskiego (ponad 500 pozycji), a koncentruje się na rekonstrukcji głównych poglądów tego zapoznanego polskiego uczonego w zakresie jego koncepcji filozofii, etyki, poglądów
społecznych i w kwestii odnowy filozofii scholastycznej. W rozprawie
wykorzystano szereg prac bpa Kowalskiego i obszerną literaturę przedmiotu. Monografia jest pracą ciekawą, a dotyczy tematyki mało zbadanej. Działalność filozofa zarysowana została na tle historii lokalnej
i przynosi cenne wiadomości na temat polskiego życia intelektualnego. Wiele miejsca zajmują też erudycyjne przypisy. Wykorzystano prace znanych historyków filozofii polskiej (jak S. Borzym, L. Gawor, czy
J. Skoczyński).
Książka dzieli się na cztery części (całość badań, bez bibliografii, liczy około 190 stron). W pierwszej części mieści się szczegółowa biografia bpa Kazimierza Kowalskiego (obejmuje niemal 30 stron). Na
podkreślenie zasługuje solidna praca historyka, wykonana przy rekonstrukcji biografii bpa Kowalskiego. Badania te godne są wysokiej oce16

Por. Recenzja książki: Mirosław Mylik, Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów
odnowy neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008, „Kwartalnik Filozoficzny”, 39 (2011),
z. 4, s. 185-188.
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ny, gdyż nie sposób rzetelnie rozważać poglądów filozoficznych danego autora bez gruntownego poznania okoliczności historycznych jego
życia. Badając życie i działalność bpa Kowalskiego, dr Mylik sięgnął
do materiałów archiwalnych, do dokumentów, pamiątek rodzinnych
i dziedzictwa pozostawionego przez biskupa w diecezji chełmińskiej
(dziś pelplińskiej), którą kierował przez wiele lat. Rozmawiając również z żyjącymi świadkami życia bpa Kowalskiego (por. s. 47), przedstawił obszerną panoramę jego działalności.
Biskup Kazimierz Kowalski, Wielkopolanin, absolwent niemieckojęzycznego gimnazjum w Gnieźnie jeszcze przed I wojną światową,
żołnierz cesarskiej armii niemieckiej na frontach tej wojny, uczestnik
Powstania Wielkopolskiego, oficer odrodzonej armii polskiej, seminarzysta w Poznaniu, doktorant w Louvain (rozprawa po francusku o filozofii Cieszkowskiego), kapłan, wykładowca, rektor seminarium w Gnieźnie, zwolennik tomizmu (w duchu esencjalizmu – s. 118), a w końcu
biskup chełmiński w Pelplinie, zmagający się z niesprawiedliwością
komunistycznej władzy, miał bogatą i niepowtarzalną biografię, godną wszechstronnego naświetlenia i przypomnienia, a jego liczne publikacje warte są bliższego zainteresowania.
Dobrze się stało, że Autor przypomniał dzisiejszym czytelnikom,
iż Kowalski słuchał wykładów o. Reginalda Garrigou-Lagrange’a OP,
uczestniczył w seminarium Martina Grabmanna, a studiował wraz
z ks. Konstantym Michalskim CM. Habilitację przeprowadził na UJ,
porównując poglądy Cieszkowskiego i św. Tomasza z Akwinu. Ponowną habilitację odbył z estetyki tomistycznej w Poznaniu.
Część druga książki to analiza filozofii bpa Kowalskiego. Mam wrażenie, że więcej uwagi poświęcono jednak życiu autora niż jego filozofii, gdyż rekonstrukcja rdzenia jego poglądów filozoficznych, a więc
tomistycznej metafizyki bpa Kowalskiego, zajmuje tylko 18 stron (s.
107-125). W części trzeciej rozważane są poglądy społeczne, a w czwartej wkład Kazimierza Kowalskiego w odnowę scholastyki w Polsce.
W tytule tej ostatniej części pojawia się niepotrzebne powtórzenie,
gdyż Autor zatytułował ją Wkład K. Kowalskiego w odnowę neoscholastyki polskiej. Wystarczyło zaś powiedzieć wkład w odnowę scholastyki,
albo po prostu wkład w nurt neoscholastyczny, gdyż przedrostek neo- za112
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kłada już pojęcie odnowy, dodawany niepotrzebnie i sugerujący, że neoscholastyka miała dwie fazy: wstępną i drugą, polegającą na jej odnowie (odnowa neoscholastyki – pojęcie mylące). Całość sprawia wrażenie,
jakoby Kowalski miał wkład w drugi chronologicznie nurt neoscholastyki, a takiego nie ma powodu wyróżniać.
Autor słusznie podkreśla, że „należałoby zbadać w oddzielnym studium porównawczym, na ile owa polska twórczość neoscholastyczna
była i jest nadal oryginalna względem podobnej twórczości zachodniej” (s. 34). Doktor Mylik zaznacza także, że polska filozofia jest mało zbadana i zasługuje na bardziej wnikliwe zainteresowanie historyków, którzy jeszcze zbyt mało zajmują się dziejami naszej rodzimej
myśli filozoficznej (s. 41). Te i inne metodologiczne uwagi są słuszne
i uzasadnione. Wydaje się jednak, że nie zawsze udało się konsekwentnie wprowadzić je w życie podczas pisania pracy, której Autor nierzadko koncentruje się na kwestiach pobocznych, a zagadnienia kluczowe
traktuje bardziej pobieżnie.
Jako poważne słabości książki uważam nie zawsze potrzebne podawanie dość podstawowych informacji, np. z zakresu historii i kultury
Polski, potoczny niekiedy język, w którym pojawiają się zwroty kolokwialne (np. „doktorat z filozofii... i jego wcześniejsze studia... nie były w tym czasie czymś łatwym i przyjemnym”, s. 57; albo: „każdy zdrowy na umyśle człowiek jest w stanie zrozumieć”, s. 114; czy też: „co
w ogóle nie jest pozytywizmem takim lub owakim, bo jest filozofią taką a nie inną”, s. 140; oraz „kolega po fachu” (s. 158, s. 186); „w pierwszym lepszym podręczniku historii” (s. 174); „przedstawiciele... kilku
innych nauk społecznych bądź niespołecznych” (s. 174-175); „nie lada
znawca pism Tomasza” (s. 200)). Niekiedy pojawia się ponadto nadmierna perswazyjność wywodu.
Zatrzymajmy się na chwilę nad tymi dość istotnymi mankamentami, gdyż publikacje, które ukazują się w Polsce w ostatnich latach, stają się pod tym względem coraz gorsze i coraz bardziej obciążone publicystycznym wręcz stylem i miałkością wywodu.
Na s. 12 Autor pisze, że „przyswajanie to [w Polsce wzorców zachodnich] jednak nie polegało u nas jedynie na jakimś prymitywnym
naśladowaniu czy prawie bezmyślnym papugowaniu wszelkich zachod113
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nich wzorców kulturowych”. Autor ma na myśli oryginalność polskiej
kultury, która – jak dalej czytamy na s. 13 „zajęła szczyty światowej
naukowości w przypadku heliocentrycznej teorii Kopernika”. Uwagi
te wydają mi się dość niezręcznie sformułowane i raczej oczywiste, tym
bardziej że w przypisach znajduje się wiele informacji na temat Witelona, Włodkowica, Benedykta Hessego czy też Jana Długosza. Wiadomości te są raczej elementarne i zbędne na taką skalę. Autor kontynuuje przyjęty sposób wywodu i opisuje dalej dzieje kultury,
wymieniając nazwiska Husa, Lutra, Kalwina, Zwinglego, Ludwika
XIV, Piotra I, Fryderyka II czy Katarzyny II. Opis dziejów kultury europejskiej kończy się uwagą, że (s. 18) „filozofia zatem potrafi nie tylko oddziaływać swoimi ideami na różne społeczeństwa, ale i często
potrafi je przeobrażać nawet w anty-społeczeństwa”. Wydaje się, że tego typu sformułowania bardziej pasują do wypowiedzi ustnych (stosowanie języka potocznego może niekiedy być zaletą pod kątem dydaktycznym), jest jednak nieporozumieniem stosowanie takiego stylu
w książkach naukowych. Takie uwagi mogłyby trafić co najwyżej do
przypisów. Moim zdaniem w ten sam sposób należy oceniać uwagi
o „filozofii życiowej Piastów i Jagiellonów” (s. 19).
Niepotrzebne są opisy rozwoju nauki i techniki w XIX wieku, przedstawione na s. 157-160, w których wymienia się encyklopedyczne, podstawowe wiadomości o znanych naukowcach i odkrywcach, wspominając nawet rozwój żeglugi śródlądowej i kolei (s. 158). Dla ścisłości
dodam, że angielski chemik, sir Humphry Davy, nie badał „elektrolizy metali” (s. 159), ale raczej odkrywał metody elektrolitycznego otrzymywania kilku różnych metali z ich soli. Żaden metal nie poddaje się
elektrolizie, natomiast można elektrolitycznie rozkładać roztwory soli metali albo redukować te sole w stanie stopionym.
Znacznie bardziej związane z tematem rozprawy są informacje wprowadzające w problematykę neoscholastyki polskiej, a odnoszące się do
postaci ks. Stefana Pawlickiego CR, dobrze znanego i przebadanego
w pewnym stopniu przez Mirosława Mylika (s. 32 i dalej).
Na kartach książki wielokrotnie pojawia się odwołanie do encykliki Leona XIII Aeterni Patris. Natomiast brak bliższego omówienia tego dokumentu, a nawet podania miejsca jego wydania. Wcale nie po114
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trzeba przy tym sięgać do łacińskich, watykańskich wydań
dokumentów papieskich, ale wystarczyło nawiązać do jednego z co
najmniej trzech nowych polskich edycji, które ukazały się w latach
ostatnich (Słupsk 1997, Komorów 2000, czy też Warszawa 2003).
O encyklice tej Autor powiada, że jest to „powszechnie znany i ceniony do dziś dokument papieski” (s. 44, podobnie na s. 108). Wydaje mi się, że opinia taka jest nader uproszczona i ogólnikowa, a ponadto zdradza nadmierny optymizm. Nietrafiona jest także wypowiedź
na s. 69, jakoby refleksja II Soboru Watykańskiego na temat misyjnej
działalności Kościoła była owocem prekursorskich poglądów Kowalskiego. Oczywiste jest bowiem, że Kościół zawsze był misyjny i to Kowalski czerpał od Kościoła przekonanie o konieczności prowadzenia
misji, a nie sobór doszedł do takiego przekonania pod wpływem jednego z polskich biskupów.
Mało uzasadnione jest porównywanie ilościowe dorobku bpa Kowalskiego z liczbą „publikacji takich tytanów pracy filozoficznej, jak
choćby Arystoteles czy św. Tomasz z Akwinu” (s. 44). Elementarna
znajomość historii filozofii dowodzi przecież wystarczająco, że porównania tego typu są bardzo ryzykowne. Podobnie dziwne jest porównywanie rozwoju studiów nad scholastyką i rozwoju badań nad dorobkiem Giordana Bruno pod koniec wieku XIX (s. 108-109).
Podoba mi się określenie o „pokojowej niewoli reżimu komunistycznego PRL-u” (s. 148), doceniam też odwagę Autora, który nie waha
się wyrażać swoich poglądów na temat pozytywizmu (s. 162: „jest więc
ostatecznie pozytywizm raczej anty-filozofią niż filozofią w klasycznym wydaniu”), a także bronić swych racji w tekstach polemicznych
(por. List do Redakcji, „Edukacja Filozoficzna”, 23 (1997)), ale uważam
również, że całkowicie błędne jest wymienianie francuskiego jezuity
Piotra Teilharda de Chardina w gronie myślicieli tomistycznych (s. 111).
Poglądy de Chardina są bowiem radykalnie sprzeczne z tomizmem
i autor ten zdecydowanie sprzeciwiał się odnowie tomizmu, domagając się radykalnie nowych metod w uprawianiu filozofii chrześcijańskiej. Jego celem było przecież odejście od – jak powiadał – „statycznej” i tradycyjnej wizji świata. Innym błędem, być może wynikłym
z braku stosownej korekty, jest pomyłka (s. 183), w której jako bezpo115
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średni następca Leona XIII (1878–1903) został wymieniony Pius XI
(1922–1939) zamiast św. Piusa X (1903–1914). Nie podano przy tym (co
jest nader ważne), że św. Pius X nakazywał odnowę tomizmu przede
wszystkim w swej kluczowej encyklice Pascendi dominici gregis (1907).
Przykładem dobrych badań historycznych jest np. przypis 153 na s.
63, w którym naszkicowano historię seminarium poznańskiego w dobie okupacji hitlerowskiej. Podobnie wysoko oceniam wskazanie na
esencjalistyczne, a nie egzystencjalistyczne rozumienie metafizyki tomistycznej przez ks. Kowalskiego (s. 118 i 121), a także zdefiniowanie
metafizyki jako nauki niezależnej od nauk przyrodniczych (cytat na s.
128) albo potraktowanie teologii jako normy negatywnej dla filozofii
(s. 130). Fragmenty tego rodzaju stanowią najcenniejsze miejsca w całej rozprawie, gdyż tam rekonstruowany jest rdzeń poglądów Kowalskiego.
Moim zdaniem nie można głosić opinii w rodzaju „jak powszechnie wiadomo z fachowej literatury tematu” (s. 126). Skoro bowiem literatura jest fachowa, to nie jest znana powszechnie, natomiast gdyby
przyjąć, że jest coś znane powszechnie, to nie potrzeba już do tego fachowej literatury. Podobnie dziwnie brzmią określenia „dokument papieski, który tylko i aż przypieczętował niejako powszechne odnowienie myśli scholastycznej...” (s. 181) i znowu: „prace Desaulniersa od
roku 1840 były tylko i aż maksymalistyczną odpowiedzią na wszystkie minimalistyczne filozofie” (s. 181-182).
Niektóre wypowiedzi w rozprawie są dość niezręczne językowo, np.
na s. 107, gdy Autor pisze, że „[Kowalski] nie doczekał się do tej pory... kompletnej biografii... zważywszy choćby na poznaną przez nas
część biograficzną niniejszej pracy”. Należałoby raczej powiedzieć „na
napisaną przez nas część biograficzną niniejszej pracy”.
W tekście często pojawiają się powtórzenia, niektóre akapity wręcz
są ponownie przepisane lub różnią się minimalnie od bliźniaczych
miejsc, występujących już wcześniej na kartach książki. Wydaje się, że
zabrakło solidnej korekty autorskiej i porządnej redakcji naukowej całego tomu, niezbyt przecież obszernego, a taka kontrola tekstu z łatwością pozwoliłaby uniknąć tych niepotrzebnych powtórzeń. Zda116
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rzają się one na ss. 112, 148 (wręcz pół strony), 165 (kilka akapitów),
174 i 182.
Wskazane powyżej niedostatki książki choć błahe, wydają się jednak poważne, biorąc pod uwagę warsztat naukowy Autora, który zasadniczo należy ocenić pozytywnie (zwłaszcza gdy chodzi o wykorzystanie materiałów niedrukowanych i dokumentów). Zadanie
monograficznej prezentacji dorobku bpa Kowalskiego zostało zatem
zrealizowane w stopniu podstawowym, a polska literatura filozoficzna zyskała ciekawe studium, które przynosi szereg ważnych wiadomości, głównie jednak biograficznych i przyczynia się do rozwijania i popularyzowania wiedzy o odnowie scholastyki w Polsce.

23. Recenzja książki Mirosława Mylika Geneza
neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficznospołeczna na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo
Diecezjalne we Włocławku, Włocławek 2011,
stron 568.
Recenzowana książka nosi tytuł Geneza neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficzno-społeczna na przełomie XIX i XX wieku i pod względem graficznym została starannie wydana. Autor tego obszernego tomu podejmuje ambitne zadanie ukazania przyczyn, przebiegu i skutków
odnowienia filozofii scholastycznej w myśli chrześcijańskiej z inicjatywy papieża Leona XIII (1878–1903) i grona myślicieli katolickich,
poszukujących trwałej, filozoficznej podstawy uprawiania myśli chrześcijańskiej. Dra Mylika interesuje udział Polaków w odrodzeniu scholastyki, a także panorama filozofii uprawianej wówczas na ziemiach
polskich i rozwój neoscholastyki w Polsce, zwłaszcza w lubelskim środowisku naukowym, jako katolicka odpowiedź na myśl pozytywistyczną.
Tom podzielony jest na cztery części, w których znajduje się łącznie
15 rozdziałów, ukazujących przemiany w cywilizacji, odnowę scholastyki, pozytywizmu, a także myśli społecznej. Dołączona została bar117
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dzo obszerna bibliografia (46 stron), poprzedzona nietypowym indeksem nazwisk, w którym każdej postaci historycznej i badaczowi
współczesnemu Autor poświęca kilka słów, a nawet zdań, informując
o ich życiu i dorobku (indeks ten liczy aż 106 stron).
Recenzent książki ma przed sobą trudne zadanie z racji na nierówny poziom różnych jej aspektów. Pomysł badań nad odnową scholastyki uważam za wyśmienity. Bibliografia przygotowana jest starannie, a podział treści na rozdziały jest jasny i uzasadniony. Wnioski są
przejrzyste i słuszne. Mimo że większość dzieł wymienionych w bibliografii nie została przytoczona i nie wiadomo, czy Autor z nich skorzystał, czy tylko je wymienia, to wydaje się, że jest to rzetelny zbiór
źródeł i opracowań, wystarczający do przeprowadzenia zamierzonych
badań. Inaczej rzecz się ma, gdy spojrzymy bliżej na omawiany tom.
Doktor Mylik korzysta w jakiś sposób z książek polskich neoscholastyków: Morawskiego, Pawlickiego, Kowalskiego, Wajsa, Gabryla,
Woronieckiego i innych. Odwołuje się do badaczy: Bartyzela, Bocheńskiego, Gogacza, Gilsona, a także świadków epoki, np. Newmana.
Zna prace historyków filozofii polskiej: Gawora, Głombika, Skoczyńskiego, Tatarkiewicza oraz wielu innych. Z drugiej jednak strony poświęca wiele miejsca na rzeczy oczywiste, przytacza niezliczone informacje biograficzne, encyklopedyczne, omawia podręcznikowo historię
świata i Polski, ciągle wraca do wiadomości elementarnych, które drobiazgowo gromadzi, powtarza, przypomina i wylicza. Wiele jest cytatów z podręczników historii filozofii, np. Coplestona i Legowicza.
Właściwe badania naukowe trzeba dopiero odszukać wśród tych wywodów.
Wydaje się, że całość rozważań Autora, poświęconych polskiej neoscholastyce, sprowadza się zasadniczo – po oddzieleniu materiału wprowadzającego – do ogólnego omówienia i zreferowania najważniejszych
wypowiedzi Stefana Pawlickiego i Kazimierza Kowalskiego na temat
filozofii i nauki społecznej Kościoła, na tle kilku autorów z nurtu pozytywizmu i socjalizmu.
Nie wiem, jak daleko sięga erudycja Autora, skoro na s. 81 napisał
o „sławnym do dziś” Syllabusie Piusa IX, nie podając żadnych informacji o treści, recepcji i krytyce tego dokumentu. W przypisie 37 na
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tej samej stronie Mylik pisze, że konstytucja I Soboru Watykańskiego Dei Filius (1870) była „ogniwem pośrednim” pomiędzy encykliką
Aeterni Patris (1879) a encykliką Fides et ratio (1998). Chronologia wskazywałaby na inną kolejność zdarzeń. W przypisie 60 na s. 91 Autor pisze, że ks. Robert Benson był „zmartwychwstańcem”, ale nie wyjaśnia,
że chodziło o anglikańskie, a nie katolickie zgromadzenie o tej nazwie.
Jest to mylące w kontekście Zgromadzenia Zmartwychwstańców (CR),
o którym sam wiele pisze w innych miejscach. Na s. 122 Pius XI został nazwany „bezpośrednim następcą” Leona XIII, podczas gdy po
śmierci papieża Leona XIII panowali jeszcze św. Pius X i Benedykt
XV. Mirosław Mylik ociera się często o publicystykę, gdy pisze np.
„przez całe mroki średniowiecza (...) w oświeconych czasach nowożytności” (s. 131), mimo że zdaje sobie chyba sprawę, iż są to tylko nowożytne slogany. Zaliczenie Teilharda de Chardina (s. 167) do grona
współczesnych tomistów jest nieporozumieniem. Uczony ten przecież
ostro zwalczał tomizm. W książce zdarzają się niekiedy błędy językowe, na przykład na stronie 238 czytamy o jednej z książek, że była:
„wydana pierwotnie po łacinie w Lipsiae w latach 1742–1744”. Należało napisać: w Lipsku.
Słabym punktem książki są wielokrotne powtórzenia, co powoduje, że jej lektura staje się nużąca. Przykładem może tu posłużyć wymieniana chyba kilkadziesiąt razy Encyklika Aeterni Patris, której treść
nigdzie nie została zanalizowana przez Autora książki. Zamiast tego,
dr Mylik pisze tylko, że jest to dokument ważny, podstawowy, wiekopomny. Za każdym jednak razem podaje rok jego publikacji i główny
temat – odrodzenie scholastyki średniowiecznej, powtarzając, że była
ona od dawna w upadku, ale jej odrodzenie było merytorycznie potrzebne i metodologicznie uzasadnione, a papież i uczeni katoliccy postanowili tego dokonać. Wspomniane powtórzenia oraz ogólnikowe
zwroty powodują, że odnosi się wrażenie, iż dla Autora omawianej
książki filozofia polega przede wszystkim na zebraniu jak największej
ilości informacji i na wielokrotnym ich powtarzaniu. Tymczasem filozofia polega na zebraniu informacji istotnych i na ich jednorazowym,
ale spekulatywnie homogenicznym uporządkowaniu. Wydaje się, że
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warsztat historyczny Mirosława Mylika jest bardziej dopracowany niż
warsztat filozoficzny.
Gdy z ogólnej objętości tomu odejmiemy ponad sto stron indeksu
nazwisk i ponad 50 stron bibliografii, to okaże się, że rozważania nad
neoscholastyką zajmują około 400 stron. Trudnym zadaniem byłoby
jednak pokazanie, ile miejsca zajmuje rdzeń refleksji Autora, a ile różne dygresje, dane bibliograficzne, obszerne przypisy, w których wymieniane są tylko z tytułów dziesiątki różnych książek (zwykle podstawowych), oraz powtarzanie tych samych, oczywistych wiadomości.
Możemy zaryzykować, że całość wywodów Autora, po oddzieleniu
tych wszystkich, obciążających czytelnika dodatków, dałaby się streścić na kilkudziesięciu stronach. Krótko mówiąc, myśl katolicka potrzebowała systemu realistycznej filozofii, impuls dał Leon XIII, wielu autorów go podjęło, a w Polsce zajmowali się tym różni myśliciele,
których dr Mylik zbadał, zna i cytuje dość dokładnie, również na podstawie archiwaliów – głównie Pawlickiego i Kowalskiego. Zamiast pisać 600 stronicowy tom należało raczej na około 100 stronach zwięźle pokazać dorobek tych dwóch rodzimych neoscholastyków. Autor
poświęcił zaś dużo energii na rzeczy drugo- i trzeciorzędne. Niemniej
można uznać, że sprostał swemu zamysłowi: ukazał niektóre wątki
myśli polskiej na tle ogólnej sytuacji w filozofii XIX i XX wieku. Mylik bowiem omawia w swojej książce przyczyny upadku scholastyki
u początków ery nowożytnej, rozważa motywy jej odrodzenia, wymienia licznych uczonych, zasłużonych dla jej rozwoju. Pewne wrażenie może robić na czytelniku ogrom wprowadzonych nazwisk, wydarzeń, faktów, przytoczonych książek i podejmowanych dziedzin, nawet
jeżeli często tekst dotyczy spraw podstawowych i przepełniony jest
niepotrzebnymi dodatkami. Książka dra Mylika może okazać się cenna jako źródło wiedzy o wydarzeniach historycznych na temat polskiej
neoscholastyki.
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24. Recenzja dwóch książek Piotra Stanisława Mazura
o antropologii filozoficznej:
a) Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie
metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016,
stron 216;
b) Metafizyka istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe
Akademii „Ignatianum”, Kraków 2018, stron 174.
Dwie monografie naukowe napisane przez Piotra Mazura są pracami
samodzielnymi, dojrzałymi i przygotowanymi solidnie, rzeczowo, jasno, zarówno pod względem merytorycznym, jak również formalnym.
Warto zauważyć, że są to rozprawy samodzielne, niezależne tematycznie od doktoratu i habilitacji, co świadczy o poszerzaniu perspektywy
badawczej Autora w ciągu jego rozwoju naukowego. Ponadto obie te
książki mają charakter systemowy, a nie historyczno-monograficzny;
są opracowaniami z filozofii człowieka, a nie tylko opisami historycznymi, przeglądem czy też analizą różnych stanowisk z dziejów filozofii człowieka.
Pierwsza książka Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne
zastosowanie metody separacji (Księgarnia Akademicka, Kraków 2016,
stron 216) to bardzo wartościowe opracowanie podstawowych aspektów ludzkiej egzystencji w świetle twórczo wykorzystanej i rozwiniętej tomistycznej metody separacji różnych momentów bytowych i pokazanie niewystarczalności (wręcz wybiórczości) licznych współczesnych
nurtów refleksji nad człowiekiem (fenomenologia, egzystencjalizm,
personalizm, naturalizm, filozofia analityczna). Autor prowadzi wyważony dialog z myślą współczesną, docenia jej osiągnięcia, ale wykazuje też braki i jednostronności tych nurtów. Obszernie cytowani są
filozofowie współcześni i autorzy klasyczni, a także ważne opracowania naukowe. Piotr Mazur ma świetne kompetencje do tego typu badań. Jako tomistyczny filozof, który uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, u wybitnych mistrzów tego nurtu, bardzo dobre
przygotowanie podczas wielu lat pracy: nad magisterium, doktoratem
i habilitacją, podejmuje następnie własną refleksję antropologiczną
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w świetle tomizmu, realistyczną i uwzględniającą perspektywę ludzkiego podmiotu. Warsztat naukowy Autora oceniam wysoko.
Podejście autora do problematyki antropologicznej cechuje charakter systemowy: konfrontowane są idee, diagnozowane są te nurty, które owocują kryzysem w rozumieniu człowieka i jego autoidentyfikacji w świecie. Tomizm jawi się w świetle tych badań jako perspektywa
dla antropologii szersza od tej, którą przedstawili, konkurenci, jako
teoria o dużym potencjale wyjaśniającym, który lepiej (bardziej adekwatnie, dynamicznie, wielowątkowo) niż inne sposoby uprawiania
filozofii definiuje, opisuje i bada naturę metafizyczną ludzkiego istnienia i działania. Książka została napisana z umiarem, wyczuciem,
skromnie, ale jednocześnie ambitnie. Zawiera dużą erudycję filozoficzną i jest zakorzeniona w tradycji filozofii chrześcijańskiej, zwłaszcza polskiej, która w środowisku lubelskim ma duże osiągnięcia
w ostatnim stuleciu.
Druga książka Metafizyka istnienia człowieka (Wydawnictwo Naukowe Akademii „Ignatianum”, Kraków 2018, stron 174) jest dalszym
ciągiem cennych badań przeprowadzonych w omówionym właśnie tomie poświęconym antropologii filozoficznej. W związku z tym należy jej przypisać takie same zalety, jak publikacji już omówionej. Istnienie człowieka jest tu badane również w perspektywie tomistycznej,
która ujawnia nie tylko orzekanie o człowieku czy też przedmiotowe
aspekty ludzkiego bytu lub myślenia, ale wbrew tradycji nowożytnego subiektywizmu sięga do rozumienia człowieka jako podmiotu, bytu przygodnego, aksjologicznego, dialogicznego, realnego i świadomego swego istnienia, kształtującego swoje życie w świecie realnym
w sposób wolny i często odpowiedzialny. Podobnie jak w pierwszej
książce do głosu dochodzi rozwinięty warsztat filozofii realistycznej.
Obie książki są porządnie zredagowane, jasno napisane, podzielone są
zresztą jednakowo, na pięć rozdziałów. Autor dba o zestawianie obszernych bibliografii, korzysta z nich, dodaje streszczenia obcojęzyczne, definiuje cele swoich badań, dokonuje podsumowań.
Podsumowując recenzję, można stwierdzić, że Piotr Mazur na kolejnych stronach obu książek, daje się poznać jako dojrzały historyk filozofii. Posługuje się świetnie warsztatem i metodyką historyka filo122
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zofii a także wykazuje się przenikliwą wiedzą w przeprowadzanych
refleksjach. Omawiany Autor ma szczególne zasługi na polu antropologii filozoficznej. Nurt tomistyczny zyskuje w ten sposób godnego następcę starszych badaczy, którzy rozwijali nowocześnie tradycyjną myśl
chrześcijańską. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Piotr Mazur podejmuje swoje prace w atmosferze intelektualnej naszej epoki, która nie
jest zasadniczo przychylna ani realizmowi, ani tomizmowi, ani metafizyce klasycznej. W polemikach z popularnymi ujęciami tematu Autor nie popada w jednostronne krytykanctwo, ale oddaje im sprawiedliwość. Należy więc polecić omawiane książki czytelnikom.

25. Recenzja książki pt. Jeżeli Bóg istnieje...: wolność
człowieka a hipoteza teistyczna: wybór tekstów, redakcja
Andrzej P. Stefańczyk, tłumaczenia i komentarze
Marcin Iwanicki, Elżbieta Jung, Agnieszka Kijewska,
Martyna Koszkało, Andrzej P. Stefańczyk,
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018, stron 621.
Recenzowany tom, o objętości ponad 500 stron maszynopisu, zawierający ponad 1000 przypisów, stanowi zbiór dziewięciu przekładów
obszernych tekstów źródłowych z różnych epok filozofii (gł. łacińskich) na język polski. Tłumaczenia i komentarze sporządził zespół
specjalistów (Agnieszka Kijewska, Elżbieta Jung, Martyna Koszkało,
Andrzej P. Stefańczyk, Marcin Iwanicki), a redaktorem naukowym tomu jest Andrzej P. Stefańczyk.
Jak czytamy we Wprowadzeniu: „Prezentowany tom przekładów zawiera nietłumaczone do tej pory pisma myślicieli chrześcijańskiego
Zachodu dotyczące problemu wolnej woli, predestynacji i przedwiedzy Boga począwszy od wieku IX do czasów współczesnych”. Wybór
taki należy uznać za trafny, potrzebny i dobrze uzasadniony. Czytelnik może bowiem zaznajomić się z wielowiekowymi debatami toczo123
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nymi wśród uczonych na powyższe tematy, w różnym ujęciu i naświetleniu.
Autorzy antologii wybrali najpierw pisma Gottschalka z Orbais
(Dłuższe wyznanie wiary, z następującymi podtytułami: O predestynacji, Świadectwa Ewangelii o predestynacji, Świadectwa Apostoła Pawła,
Chrystus a Antychryst, Jedynie wybrani są odkupieni, Przeciw tym, którzy
twierdzą, że potępieni zostali odkupieni, Świadectwa, że potępieni nie zostali odkupieni, Uwagi, O potępionych, którzy zostali ochrzczeni, Prawo
i łaska, Chrystus jako waga, Że Syn jest równy Ojcu, a czasami, że jest
mniejszy od Ojca, O wybranych i potępionych, przeł. A. Stefańczyk),
Hinkmara z Reims (List do mnichów i prostego ludu swojej diecezji, przeł.
A. Stefańczyk) i Jana Szkota Eriugeny (O predestynacji, 19 rozdziałów,
przeł. A. Kijewska), a więc trzech autorów toczących debatę na temat
predestynacji we wczesnym średniowieczu (wiek IX, renesans karoliński). Następnie czytamy traktat angielskiego uczonego Roberta
Grosseteste’a De libero arbitrio (18 rozdziałów, przeł. A. Kijewska) i wybrane rozważania Jana Dunsa Szkota (kwestie o predestynacji z Ordinatio pars I, dyst. 40-41, przeł. M. Koszkało) z wieku XIII. Z okresu
późniejszej scholastyki zamieszczono fragmenty traktatu Tomasza
Bradwardina De causa Dei (O sprawie Boga przeciwko Pelagiuszowi i o
mocy przyczyn, przeł. E. Jung). Filozofię nowożytną reprezentują fragmenty z czwartej części klasycznej pracy Ludwika de Moliny De concordia czyli Zgodność wolnego wyboru z darami łaski, z Bożą przedwiedzą, opatrznością, predestynacją i reprobacją (koncepcja wiedzy pośredniej)
w przekładzie Stefańczyka (drugi przekład w historii, obok angielskiego) oraz fragmenty rozważań protestanckiego uczonego, G. W. F. Leibniza, z rozprawy De praedestinatione et gratia (przeł. A. Stefańczyk).
Na koniec przechodzimy do XX-wiecznej filozofii analitycznej, w której badane są m.in. kwestie orzekania zdań o wiedzy Boga i czasie, tutaj w ujęciu dwóch amerykańskich uczonych (w przekładzie M. Iwanickiego) R. M. Adamsa (Wiedza pośrednia a problem zła)
i J. M. Fischera (Wolność a przedwiedza).
Prezentowane przekłady charakteryzuje wielki nakład pracy, precyzja, dobry język i komunikatywność. Trudne zagadnienia antropologiczne, teologiczne, językowe i spekulatywne zostały bardzo dobrze
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oddane po polsku, z zachowaniem istniejącej tradycji terminologicznej. Fachowe wstępy stanowią cenne wprowadzenie do lektury, omawiając żywoty i poglądy tytułowych filozofów. Natomiast obszerne
przypisy ilustrują z kolei bardzo przejrzyście i całościowo kontekst historyczny i filozoficzny poszczególnych tekstów źródłowych.
Lektura tomu wprowadza nas w bogaty świat wielowiekowych rozważań nad problemami, które stanowią katalog najistotniejszych kwestii z zakresu filozofii języka, logiki (również wielowartościowej), ludzkiej woli i wolności, przyczynowości, determinizmu, koncepcji
wolności i wszechmocy Bożej, przedwiedzy, łaski (w rozmaitych aspektach), predestynacji i innych. Debaty na te tematy przyczyniły się do
znacznego pogłębienia, rozwoju i wyrafinowania różnych nurtów filozoficznych od starożytności (św. Augustyn) i wczesnego średniowiecza aż do XXI wieku.
Zdecydowanie pozytywnie oceniam tę inicjatywę jako duże osiągnięcie naukowe, dużych rozmiarów antologię, która znacząco wzbogaca ofertę tekstów źródłowych z historii filozofii, dostępnych odtąd
w naszym języku. We wstępie słusznie napisano bowiem, że „publikowany tom przekładów klasyków omawianego zagadnienia na język
polski wypełnia brakującą lukę ważnych i nośnych filozoficznie tekstów w filozoficznej literaturze polskiej”. Moim zdaniem książka wzbudzi duże zainteresowanie czytelników i powinna znaleźć miejsce w zbiorach wielu bibliotek naukowych. Gratuluję zespołowi tłumaczy ich
wielomiesięcznego wysiłku podczas przygotowywania tych przekładów z tak dobrym rezultatem.
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26. Recenzja książki pt. Jeżeli Bóg istnieje...: wolność
człowieka a hipoteza teistyczna: studia i eseje, redakcja
Andrzej P. Stefańczyk, Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Lublin 2018, stron 561.
Recenzowany obszerny tom, o objętości ponad 500 stron druku, oparty na studiach źródłowych i zawierający setki przypisów (w większości obcojęzycznych), to zbiór kilkunastu artykułów, przygotowanych
pod redakcją dra Andrzeja P. Stefańczyka.
Książka stanowi kontynuację dużego tomu przekładów, na temat
wszechwiedzy Bożej i ludzkiej wolności, wydanych pod tym samym
tytułem. Tom ma jako cel, jak zauważył Redaktor „rodzaj zapisu wielkiej debaty zarówno w dziejach filozofii, jak i we współczesnej refleksji filozoficznej na temat tego, czy wobec praw natury albo Boga, różnie rozumianego, i stojąc przed trybunałem rozumu, możemy twierdzić,
że jesteśmy wolni i mamy wolność wyboru” (s. 5). Liczne teksty wydane w pierwszym tomie w przekładzie polskim stały się podstawą analiz i inspiracji w tomie drugim. Taka równoległość to wartościowe uzupełnienie dzieła translatorskiego z pierwszej książki studiami
zamieszczonymi w książce niniejszej. Niniejszy tom studiów ma nawet szerszy zasięg i stanowi przegląd wielkiej liczby klasycznych ujęć
tej problematyki.
W pierwszej części tomu znajdują się opracowania historii filozofii
(od św. Augustyna do końca XVIII wieku), a w drugiej – badania nad
myślą współczesną. Autor wstępu słusznie zauważa, że kwestia ludzkiej wolności ma doniosłe znaczenie w kontekście ekspansji współczesnych nurtów naturalistycznych, które de facto pozbawiają człowieka
wolności, a zatem i odpowiedzialności. Analiza rozmaitych stanowisk
filozoficznych pozwala ten problem podjąć kompetentnie i uniknąć
wielu aporii logicznych, jak również metafizycznych i antropologicznych, które wydają się powstawać w refleksji nad wszechwiedzą Boga
i wolnością człowieka. Przeciwny z kolei do naturalizmu jest teolo126
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giczny fatalizm, który zakłada, że Bóg przewidział, a więc zdeterminował odwiecznie wszystkie zdarzenia z przyszłości.
Współczesne analizy logiczne zdań na temat przyszłości nie tylko
wymagają dużej wnikliwości i sumiennego odróżnienia podobnych
z pozoru stanowisk, ale wykazują ponadto wiele podobieństw do badań prowadzonych już w logice średniowiecznej. Logika ta jawi się
w badaniach historyków jako dziedzina wiedzy stojąca bardzo wysoko, zwłaszcza w XIII i XIV stuleciu.
Rozważania św. Augustyna wywarły przemożny wpływ na wielowiekowe dyskusje na temat wolności człowieka i wszechmocy oraz
wszechwiedzy Boga. Z tego powodu większość późniejszych stanowisk stanowi odniesienie się różnych autorów do poglądów tego Ojca
Kościoła.
W myśli współczesnej, omawianej w drugiej części tomu, pojawiają
się nowe sposoby rozumienia bytu boskiego, a także kauzalnej struktury świata, które mają ułatwić pogodzenie przygodności i konieczności.
Autor wstępu słusznie wyraził nadzieję, że „prezentowany tom studiów z jednej strony referujących historyczną debatę na temat wolności człowieka i Bożej wszechwiedzy oraz predestynacji, a z drugiej
przedstawiający współczesną dyskusję na ten temat przyczyni się do
lepszego zrozumienia wagi, niezmiennej aktualności i ciągłej żywotności prezentowanych problemów” (s. 20).
W części historycznej tomu czytamy o augustyńskich źródłach sporu o predestynację (Agnieszka Kijewska), o teodycei w ujęciu Boecjusza (A. Kijewska), o predestynacji w rozumieniu Gottschalka w wieku
IX (Andrzej Stefańczyk), a także o poglądach Jana Szkota Eriugeny
i Roberta Grosseteste’a (A. Kijewska). Możemy również poznać dyskusje na temat upadku złych duchów w myśli św. Anzelma i o predestynacji w refleksji św. Tomasza z Akwinu (A. Stefańczyk). Rozważania Dunsa Szkota przedstawia Martyna Koszkało, a idee Williama
Ockhama i Tomasza Bradwardine’a – Elżbieta Jung. Nowożytną kontrowersję tomistów i molinistów zbadał Stefańczyk, który poddał też
analizie pisma samego Louisa de Moliny SJ. Badając nowożytny racjonalizm napotykamy postaci Spinozy i Leibniza (Przemysław Gut). Rozważania Johna Locke’a na temat wolności omawia Marcin Iwanicki.
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Druga część tomu jest krótsza i rozpoczyna się od koncepcji Boga
autorstwa Charlesa Hartshorne’a (Piotr Gutowski). Marcin Iwanicki
zbadał następnie debatę Pike’a z Plantingą o Bogu i wolności. Teizm
otwarty Haskera został ukazany przez Dariusza Łukasiewicza. Książkę zamyka zaś refleksja Marcina Tkaczyka nad postulowaną „otwartą”
przyczynowością (tzw. minione zdarzenia przygodne) w formie eseju.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszego tomu (przekładów), lektura zbioru omawianych tu artykułów wprowadza nas w bogaty obszar rozważań nad problemami, które tworzą katalog najistotniejszych
kwestii z zakresu filozofii języka, logiki (również wielowartościowej),
ludzkiej woli i wolności, przyczynowości, naturalizmu, determinizmu,
koncepcji wolności i wszechmocy Bożej, przedwiedzy, predestynacji
i innych. Debaty na te tematy przyczyniły się do znacznego pogłębienia, rozwoju i wyrafinowania różnych nurtów filozoficznych od starożytności (św. Augustyn) i wczesnego średniowiecza aż do XXI wieku.
Oceniam wysoko omawianą tutaj książkę. Gratuluję grupie Autorów obszernej, przekrojowej i wnikliwej monografii, która stanowi
kompendium studiów na temat metafizycznych, antropologicznych
i logicznych debat na temat wolności i konieczności w dziejach naszej
kultury.

27. O książce U źródeł pojęcia ludzkiej woli ks. Piotra
Pasterczyka, wydawnictwo KUL, Lublin 2018,
stron 442.
W tej recenzji zostanie oceniona rozprawa, która nosi tytuł U źródeł
pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy. Omawiana książka jest pracą źródłową z zakresu historii filozofii, a jej treść odnosi się do wszystkich istotnych
pism filozofów antycznych (greckich i rzymskich), które trafnie zostały określone jako możliwe inspiracje dla refleksji filozoficznej prowadzonej przez św. Augustyna w jego wieloletniej pracy naukowej, mającej na celu uchwycenie i wyrażenie fenomenu ludzkiej wolności,
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decyzji, odpowiedzialności i złożoności tego aspektu człowieczeństwa.
Autor bardzo słusznie postawił sobie za cel nie tylko zbadanie korzeni przełomowej w dziejach filozofii zachodniej refleksji antropologicznej Ojca Kościoła z Hippony (wyraźne nazwanie woli jako aspektu
ludzkiej osoby), ale ponadto postanowił poddać tym samym krytyce
te współczesne ujęcia antropologiczne, które odchodzą od tradycyjnych pojęć w tej materii, hołdując naturalistycznej i deterministycznej
wizji człowieka, redukując to, co typowo ludzkie.
Aby uchwycić specyfikę i znaczenie koncepcji św. Augustyna w dziejach myśli zachodniej, należy prześledzić antyczny stan debaty w antropologii od obrazu człowieka u Homera i Platona do stoików i neoplatonizmu, a następnie na tym tle ukazać oryginalności oraz trwałość
teorii afrykańskiego uczonego. Zamysł pracy oceniam wysoko. Podobnie, moim zdaniem, należy także ocenić warsztat naukowy jej Autora. Ksiądz Pasterczyk wnikliwie przebadał pisma uczonych greckich
i rzymskich, aby usytuować oryginalną koncepcję św. Augustyna na
tle tradycji platońskiej, arystotelesowskiej i stoickiej, biorąc pod uwagę nie tylko pisma wielu uczonych z tych nurtów refleksji filozoficznej, ale także ich znajomość i recepcję ukazaną przez bpa Hippony
w jego licznych i obszernych dziełach łacińskich.
Święty Augustyn bardzo dobrze znał myśl antyczną, nie wahał się
jej interpretować, modyfikować i dodawać do niej swoiste, chrześcijańskie pojęcia, kategorie i treści, które znacząco wzbogaciły platońską, złożoną koncepcję duszy, refleksję Stagiryty i uproszczone, monistyczne rozumienie stoickie. Nie sądzę, aby myśl św. Augustyna
należało w tym kontekście nazywać eklektyczną – łaciński uczony raczej czerpał twórczo z tych pojęć, które były w stanie lepiej wyrazić
fenomen ludzkiej wolności skłonnej zarazem do dobra i zła w warunkach natury ludzkiej po grzechu pierworodnym, którego nie znali ani
antyczni zwolennicy intelektualizmu etycznego, ani adherenci wieloczęściowej koncepcji duszy.
Autor nie tylko dobrze wybrał temat i pokazał jego znaczenie, ale
ponadto świetnie przedstawił szereg aspektów myśli antycznej, która
oddziaływała na poglądy św. Augustyna, zwalczającego skrajne ujęcia
manichejskie i pelagiańskie. Książka jest źródłowa, bardzo dobrze ko129
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rzysta z pism greckich i łacińskich, śledzi znaczenie pojęć (boulesis,
proairesis i in.) i przekłady grecko-łacińskie wielu terminów z zakresu
ludzkiej woli, decyzji, wyboru, części duszy, aspektów działania, moralnej oceny postępowania. Autor odwołuje się do trudnych wątków
wzajemnych relacji pojęć greckich i łacińskich, które pojawiały się
w starożytnym świecie, aby następnie w nowej formie augustyńskiej,
łacińskiej terminologii oddziaływać przez stulecia, aż do dojrzałej koncepcji św. Tomasza z Akwinu, który ponownie sięgnął do różnych wątków i szkół, aby jeszcze bardziej systematycznie odpowiedzieć na wyzwania antropologii filozoficznej w dobie recepcji dojrzałej filozofii
Arystotelesa w cywilizacji łacińskiej.
Struktura książki jest jasna, dojrzała, uporządkowana, wnikliwa
i szczegółowa, z licznymi podziałami. Poszczególne terminy u różnych filozofów są zreferowane źródłowo i poddane analizie porównawczej. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z encyklopedią antycznego rozumienia różnych aspektów struktury i funkcji ludzkiego
rozumu, wolności i duszy człowieka. Wszystko to zostało skonfrontowane z reprezentatywnymi, nowymi opracowaniami tematu, głównie
z literatury obcojęzycznej. Ksiądz Pasterczyk jako kompetentny uczony zasługuje z tego powodu na wysoką ocenę.
Podejmując się bliższego opisu struktury opracowania i tytułów poszczególnych części, rozdziałów i podrozdziałów, warto zauważyć, że
książka została zredagowana bardzo solidnie i zawiera odpowiednie
indeksy, streszczenia i dokładny spis treści, a także wyczerpującą bibliografię tematu. Jej struktura zawiera podział na dwie części, w których mieści się łącznie siedem rozdziałów (4+3). Pierwsza część tomu
nosi tytuł Warunki brzegowe określenia pojęcia woli w tradycji historii filozofii Zachodu, a część druga – Augustyńskie pojęcie woli w świetle platońskiej teorii trójczęściowej duszy. Taki podział jest dobrze uzasadniony. Natomiast moje wątpliwości budzi pojęcie „warunków brzegowych”.
Takie określenie sugeruje jakieś mało istotne granice obszaru rozważań filozoficznych albo element wyrafinowanej spekulacji matematycznej, granicę ciągu, punkt zbieżności szeregu. Pojęcie woli i wolności
nie jest jednak brzegiem, kresem, granicą, ale samym fundamentem,
elementem konstytutywnym całej filozofii człowieka. Należałoby w tym
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miejscu użyć np. określenia „kontekst badań nad pojęciem woli” albo
„uwarunkowania ogólne dla określenia pojęcia woli w myśli antycznej”.
W poszczególnych rozdziałach znajdują się liczne podpunkty, porządkujące analizy, które przebiegają w porządku historycznym do czasów św. Augustyna i jego refleksji. Podpunktów tych jest kilkadziesiąt,
znacząco ułatwiają one lekturę, ukazują złożoność problematyki i subtelność rozmaitych antycznych koncepcji człowieka, w których Autor
słusznie wyodrębnia ujęcia z ducha platońskie, arystotelesowskie i stoickie, wskazuje na ich specyfikę, rozwój, głębię i konsekwencje. Dzięki tym podziałom łatwo można odszukać odpowiedni fragment rozważań, wrócić do niego i porównać subtelne nieraz niuanse
antropologii poszczególnych uczonych w filozofii greckiej i rzymskiej.
Należy wskazać na pewien obecny na kartach tej nader obszernej
i wartościowej pracy mankament. Nie tylko, że Autor nie podpisuje się
na stronie tytułowej jako duchowny (a to stanowi przecież o jego swoistym „pokrewieństwie” cywilizacyjnym ze św. Augustynem, rzymskim biskupem), mimo że funkcje kapłańskie stanowią przecież sens
jego powołania i pracy na KUL, ale ponadto konsekwentnie odmawia
wszystkim uczonym chrześcijańskim tytułów, które stanowią nie tylko o ich specyfice, ale ponadto są najważniejszym elementem ich tożsamości i były największym zaszczytem, jakie przypisała im historia:
ani św. Augustyn, ani św. Tomasz z Akwinu, ani św. Paweł Apostoł
nie są ani razu w tej dużej rozprawie obdarzeni tytułem „święty”. Podobny zabieg dotyczy nawet Bytu Najwyższego, o którym wszyscy wymienieni autorzy wypowiadali się wyłącznie z najwyższym szacunkiem: Trójca Święta (Sanctissima Trinitas) także pozbawiona jest tego
tytułu. Z religioznawczą, świecką manierą Piotr Pasterczyk pisze krótko „Trójca”. Zabieg ten dotyczy również postaci Zbawiciela, który określany jest mianem Jezusa z Nazaretu (dawniej duchowni pisali z szacunkiem Dominus noster, Jesus Christus). Wszelkie te zabiegi
laicyzujące, naturalizujące, nie dodają – moim zdaniem – obszernym
badaniom zakładanego naukowego obiektywizmu, ale wpisują się w opinii czytelnika, w długą współczesną tradycję oświeceniową pozbawiania postaci katolickich ich specyfiki i nadprzyrodzoności. Tymczasem
właśnie najwyższą chlubą św. Augustyna i św. Tomasza Akwinaty, po131

Marcin Karas

dobnie jak św. Pawła, nie były same tylko analizy ludzkiej duszy, jej
wolności, odpowiedzialności, złożoności i szczegółów jej działania
w świecie natury i łaski, co raczej możliwość osiągnięcia świętości,
a więc współpracy z łaską i wyzwolenie się od skutków grzechu pierworodnego. Tym, co stanowi o wielkości omawianych filozofów i ich
roli dziejowej, było właśnie przekraczanie granic natury i filozofowanie w świetle łaski, dziś skromnie określane mianem „inspiracji chrześcijańskiej”. Uważam, że zadaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest zachowanie dziedzictwa, które mieści się już w nazwie tej
uczelni i w dorobku jej wybitnych wychowanków przez dziesięciolecia, nawet w okresie komunizmu.

28. Recenzja książki o. Santiago Ramirez OP, Autorytet
doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. M. Beściak,
Warszawa 2014, wydawnictwo DeReggio, stron 324.
Tłumaczenie obszernego studium hiszpańskiego tomisty, o. Santiago
Ramireza (1891–1967), poświęconego kluczowej dla filozofii i teologii
chrześcijańskiej kwestii autorytetu doktrynalnego Akwinaty (De auctoritate doctrinali S. Thomae Aquinatis) to rzadkość na naszym rynku
księgarskim17. Oryginalne wydanie tej rozprawy ukazało się w Salamance w 1952 roku. Były to lata znamienne dla przemian we współczesnej filozofii katolickiej. W dwa lata po encyklice Humani generis
papieża Piusa XII tomiści zdawali sobie sprawę z licznych zagrożeń,
które stały przed filozofią chrześcijańską. Tomaszowy sposób uprawiania filozofii miał być na te zagrożenia skutecznym lekarstwem
(przez swój realizm, obiektywizm, optymizm i uniwersalizm). Tak argumentował papież i takie samo stanowisko zajmował Autor omawianego tu studium. Jego znaczenie nie jest jednak wyłącznie historycz17

Por. Recenzja książki: Santiago Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza
z Akwinu, przeł. M. Beściak, Warszawa 2014, ss. 324, „Rocznik Tomistyczny”, 4
(2015), s. 359-361. Przedruk: S. Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza
z Akwinu, przeł. M. Beściak, wyd. 2, Warszawa 2016, s. 5-8.
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ne, bo tomizm zachowuje ważność również i w naszych czasach.
Warto sięgnąć do rozprawy, w której przytaczane są zasadnicze, trwałe racje na rzecz tezy o znaczeniu filozofii i teologii tomistycznej dla
Kościoła i myślicieli katolickich.
Wybór tego tekstu, wzbogaconego jeszcze licznymi dokumentami
papieskimi (po raz pierwszy w Polsce ukazuje się tak kompletny i obszerny zbiór wypowiedzi różnych papieży o tomizmie, zajmujący około połowy objętości całego tomu), jest niezwykle ważny dla dyskusji
toczonych współcześnie w myśli chrześcijańskiej w naszym kraju. Filozofia i teologia tomistyczna są tu mianowicie ukazane jako szczytowe osiągnięcie kultury katolickiej i niezawodne narzędzie do twórczego, ale prawowiernego i zgodnego z Tradycją uprawiania tych dziedzin
w Kościele. Dobrze się stało, że w naszej literaturze naukowej znalazł
się w końcu ten źródłowy traktat, omawiający system filozoficzny, który ma fundamentalne znaczenie dla Kościoła i dobrze to znaczenie
uzasadnia.
Najwyżsi przedstawiciele Kościoła wielokrotnie wypowiadali się
o tomizmie jako o oficjalnej formie nauki katolickiej, a teza ta (obecna również na Drugim Soborze Watykańskim) pozostaje dziś niemal
nieobecna w refleksji uczonych. Omawiana książka tę ważną tezę przypomina, podkreśla i uzasadnia. Tom ukazał się za zgodą archidiecezji
warszawskiej i wydany został przez Katolicki Instytut Apologetyczny,
który jest inicjatywą grupy młodych ludzi związanych z warszawskim
i lubelskim środowiskiem akademickim. Jest to organizacja o profilu
monarchistycznym i antymodernistycznym, zatem tomizm świetnie
wpisuje się w ideową tożsamość wydawcy i stanowi punkt odniesienia
do podejmowanej przez nią działalności.
Aby powiedzieć kilka słów o samym przekładzie, uważam, że tłumacz, Marcin Beściak, młody badacz, student filologii klasycznej na
Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Warszawskim, wyśmienicie wywiązał się ze swego ambitnego zadania. Jego znajomość
nauczania Kościoła, tomizmu i łaciny kościelnej jest bardzo dobra,
a przekład został sporządzony na najwyższym poziomie. Wierność
oryginałowi jest nienaganna, a jednak wcale nie staje się nużąca. Tłumacz dobrze czuje „ducha języka polskiego”, oddając po polsku specy133
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ficzny, zwięzły, ale i dobitny styl wypowiedzi kościelnych i rozróżnień
filozoficznych. W umiejętny sposób zostały tu połączone istniejące już
w języku polskim fragmenty cytowanych przez Autora dzieł z tymi
fragmentami książki, które są analizami samego hiszpańskiego dominikanina. Przekład czyta się płynnie, tłumacz świetnie oddaje terminy techniczne z filozofii i teologii scholastycznej, zdania są przejrzyste, a wywód – komunikatywny. Dotąd miałem okazję pracować nad
różnymi przekładami z języka łacińskiego i moim zdaniem omawiany tu tekst należy do bardzo dobrych prac translatorskich. Sądzę, że
w pełni zasługuje na uznanie zarówno z racji merytorycznych, jak
i warsztatowych. Ponadto tłumacz uzupełnił książkę cennymi i fachowymi przypisami wyjaśniającymi różne miejsca, ważne fakty, pojęcia
i nazwiska, mniej dziś znane, konieczne do owocnego poznawania filozofii i teologii tomistycznej, które są – aby zacytować jednego ze
współczesnych historyków młodego pokolenia – niczym piękna katedra gotycka, ukryta gdzieś pod ziemią, do której zdarza się niekiedy
znaleźć ukryte wejście, trafić tam, aby już nigdy o niej nie zapomnieć
i nigdy jej nie opuścić.
Zebranie w jednym miejscu tak wielu świadectw wzbogaca znacząco naszą wiedzę na temat recepcji tomizmu w myśli chrześcijańskiej,
zwłaszcza gdy chodzi o ostatnie dwa stulecia, od czasów Piusa IX do
Jana XXIII, na którym kończy się aneks. Rozważania o. Ramireza
wprowadzają zaś nas w samo serce dyskusji na temat tzw. nowej teologii, rozwijającej swe idee w latach pięćdziesiątych minionego stulecia. Książka ta może się zatem stać również czymś w rodzaju tomistycznej odpowiedzi na główne postulaty takich uczonych, jak Yves
Cognar OP czy Henri de Lubac SJ, niezwykle popularnych również
w Polsce, w tym za sprawą wydawanych coraz liczniej tłumaczeń ich
dzieł.
Santiago Ramirez nie uwzględnił, co oczywiste, specyfiki filozofii
tomistycznej uprawianej w Polsce. W związku z tym warto zwrócić
uwagę, że – inaczej niż w Hiszpanii – polscy tomiści po drugiej wojnie światowej prowadzili dyskusje z marksistami na temat racjonalności filozofii chrześcijańskiej, gdyż byli atakowani za rzekomy idealizm,
antyracjonalizm i fideizm. Polscy zwolennicy tomizmu podkreślali za134
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tem naukową metodologię tomizmu (m.in. robił tak ks. prof. Stanisław Kamiński, 1919–1986) i ściśle odróżniali filozofię od teologii. Duże zasługi w polemikach tomistów z marksistami ma w Polsce prof.
Antoni B. Stępień (ur. 1931), którego prace podejmują problemy nieznane o. Ramirezowi. Zob. jego prace: Wobec filozofii marksistowskiej.
Polskie doświadczenia (Rzym 1987, wyd. 2, Lublin 1990), a także Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: marksiści – chrześcijanie (wspólnie
z T. Szubką, Lublin 1992).
Podsumowując, należy zachęcać wszystkich zainteresowanych myślą chrześcijańską do zapoznania się z traktatem o. Ramireza w tym
wyśmienitym przekładzie Marcina Beściaka, któremu serdecznie gratuluję wykonanej pracy.

29. Recenzja książki pt. Mieczysław Gogacz pod
redakcją Artura Andrzejuka, wydawnictwo
Ignatianum, Kraków 2019, stron 245.
Przedstawiona do recenzji książka pt. Mieczysław Gogacz pod red. prof.
Artura Andrzejuka jest pracą zbiorową (autorstwa kilku badaczy: Artura Andrzejuka, Dawida Lipskiego, Magdaleny Płotki i Michała
Zembrzuskiego). Opracowanie składa się z dwóch części, a mianowicie z obszernej pracy zbiorowej, będącej zespołowym opracowaniem
poglądów filozoficznych jednego z najważniejszych polskich filozofów
neotomistycznych w okresie współczesnym, prof. Mieczysława Gogacza, oraz z przekrojowego wyboru jego tekstów poświęconych wszystkim ważnym aspektom jego wieloletniej pracy naukowej, badawczej,
popularyzatorskiej i dydaktycznej, prowadzonej przez cały okres powojenny w polskiej myśli tomistycznej.
Praca ta powstała w ramach grantu „Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku”, realizowanego na Akademii Ignatianum w Krakowie (w latach 2017–2018). Mamy tu do czynienia z wyśmienitym
opracowaniem, przygotowanym przez najlepszych znawców tematu,
blisko związanych z dorobkiem prof. Mieczysława Gogacza. Redak135
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torem tomu jest wychowanek i następca Profesora, warszawski uczony, prof. Artur Andrzejuk, natomiast współautorami są wychowankowie profesora Andrzejuka, a więc drugie już pokolenie uczonych,
których formacja intelektualna wiąże się ściśle z osiągnięciami i dziedzictwem „tomizmu konsekwentnego” uprawianego w powojennej Polsce przez prof. Gogacza.
Opracowanie takie jest ważne i potrzebne. W książce tej otrzymamy wyśmienitą monografię wraz z wyborem tekstów, które to materiały pozwolą nam poznać całościowo dorobek wybitnego polskiego
uczonego, którego osiągnięcia powinny być propagowane, zwłaszcza
poza środowiskiem tomistycznym, gdyż prof. Gogacz, jako jeden z nielicznych, odważył się uprawiać w naszym stuleciu filozofię systemowo, według źródeł tomistycznych i w nurcie klasycznej metafizyki
chrześcijańskiej.
Część poświęcona poglądom Profesora składa się z ciekawej, obszernej i żywej biografii Mieczysława Gogacza (A. Andrzejuk), a następnie zostały gruntownie i kompetentnie przedstawione „szczegółowe problemy teoretyczne”. W tej części Michał Zembrzuski jasno
przedstawił oryginalny wkład prof. Gogacza do tomizmu w postaci
„teorii relacji osobowych”. Następnie Magdalena Płotka omówiła Gogacza filozofię człowieka, Dawid Lipski napisał o etyce antropologicznej, a także o pedagogice i polityce w ujęciu tytułowego tomisty.
Teorię kultury Gogacza przedstawiła Magdalena Płotka, przechodząc następnie do zagadnień religijnych w ujęciu filozoficznym. Michał Zembrzuski ciekawie zrelacjonował debaty toczone przez polskiego uczonego (bardzo ważne i aktualne). Studia te są dopełnione
słownikiem ważnych pojęć i szczegółową bibliografią. W drugiej części książki mamy zaś podany wybór kilkunastu tekstów prof. Gogacza
o objętości kilkudziesięciu stron.
Trzeba podkreślić wysokie walory poznawcze i warsztatowe ocenianej książki. Tom jest pomyślany wyśmienicie w różnorodny, dobrze
skomponowany sposób przedstawione zostały różne aspekty całościowej refleksji tytułowego bohatera. Książka jest napisana jasno, komunikatywnie, w jednorodny sposób. Autorzy posiłkują się dobrą polszczyzną, znają – najczęściej osobiście – postać prof. Gogacza, inspirują
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się jego rzetelnością naukową i życzliwie, a także dokładnie prezentują jego wszechstronny, żywy i różnorodny dorobek bez popadania w ujęcia apologetyczne, ale zachowując precyzję wywodu zgodną z kryteriami badań nad teraźniejszością filozofii polskiej. Dorobek prof.
Gogacza na taką monografię zasłużył. W podsumowaniu tej recenzji
życzę zarazem Autorom tego tomu świetnej recepcji tej potrzebnej monografii naukowej z dziejów naszego współczesnego tomizmu.

30. Recenzja książki Mit – historia – kultura, pod red.
Jana Skoczyńskiego, wydawnictwo Księgarnia
Akademicka, Kraków 2019, stron 384.
Prace zebrane w tomie Mit – historia – kultura są wynikiem piątego Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, jakie odbyło się w na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktorem tomu jest znany badacz polskiej
filozofii, prof. dr hab. Jan Skoczyński, a autorami – grono uczonych
z całej Polski.
Przygotowywany do druku zbiór artykułów to książka obszerna
i wielowątkowa. Wszystkie teksty (łącznie 28 artykułów oraz dwa
wprowadzenia – autorstwa Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ,
prof. Marii Flis, i Kierownika Zakładu Filozofii Polskiej UJ, prof. Jana Skoczyńskiego) obejmują w sumie ponad 350 stron. Grupa niemal
30 badaczy filozofii i myśli polskiej przygotowała zbiór artykułów o imponującym zakresie tematycznym. Praca dzieli się na trzy części, w których materiał został uporządkowany chronologicznie: część pierwsza
przedstawia myśl staropolską (6 artykułów), druga – XIX wiek (9 tekstów), a trzecia – XX wiek (13 artykułów). Wspomniane Seminarium
Historyków Filozofii Polskiej odbyło się w 2011 roku.
Oceniając omawiany tom, należy powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie wartościowe, wielowątkowe i ciekawe. Autorzy, wywodzący
z różnych polskich ośrodków naukowych, to historycy filozofii w różnym wieku i na różnych etapach kariery naukowej. Wśród nich znaleźli się doktoranci, doktorzy i profesorowie. Uczeni bardzo znani,
137

Marcin Karas

a także Ci, którzy dopiero zaczynają owocnie pisać o filozofii. Można
sądzić, że powstający tom to jedno z ważniejszych osiągnięć historii
filozofii polskiej w ostatnich latach. Tematyka podejmowana w poszczególnych studiach, wchodzących w skład książki, dotyczy szeroko rozumianej historii idei, a koncentruje się na kluczowych dla myśli polskiej ideach mitu, rozumienia dziejów i pojmowania kultury.
Wśród tematyki recenzowanych tekstów pojawiają się wątki filozoficzne, religijne, literackie, naukowe i historyczne. Objętość pojedynczych artykułów waha się od kilku do 20 stron maszynopisu. Przeciętnie każdy tekst liczy kilkanaście stron. Są to opracowania solidne,
wnikliwe, opatrzone dobrym aparatem naukowym. Tematyka szczegółowa przedstawia całą panoramę myśli polskiej: filozofię tomistyczną, poglądy Kołłątaja, Staszica, Sienkiewicza, a także Słowackiego i Krasińskiego, Szujskiego i Brzozowskiego, Kołakowskiego i Elzenberga
oraz np. Kucharzewskiego i Michalskiego. Autorzy dotykają kwestii
o podstawowym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej, rozważają ideowy wymiar Powstania Warszawskiego, idee patriotyzmu, katastrofizmu, charakteru narodowego i innych. Podejmowane są watki
z zakresu historii nauki, jak np. dyskusje na temat teorii ewolucji, a także fachowe zagadnienia dotyczące filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej.
Oceniając całościowo recenzowany tom, jestem zdania, że zarówno
w całości, jak i gdy chodzi o poszczególne artykuły wchodzące w jego
skład, będzie stanowił cenne źródło do poznania szeregu ważnych, a niekiedy nawet kluczowych tematów z naszej historii intelektualnej. Dla
pewnego uporządkowania i zrównoważenia, w ramach tego obszernego zestawu, który liczy blisko trzydzieści różnych opracowań, uważam,
że niektóre obszerniejsze teksty mogłyby być skrócone o kilka stron.
Mam tutaj na myśli artykuł dra Mylika o filozofii w Polsce, tekst dra
Breczko o kulturze w ujęciu Andrzeja Bobkowskiego oraz mgra Rysiewicza o Powstaniu Warszawskim. Podobnie dr Bartula powinien – moim zdaniem – uprościć nieco przypisy do swego eseju, bo nie korespondują one z luźną formą jego rozważań: są zbyt rozległe, referowane
materiały przytaczane są in extenso, a można było wybrać najistotniejsze
fragmenty, które mają zilustrować wprowadzane treści. Ponieważ w świe138
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cie humanistyki zwięzłość jest ważną cnotą, zachęcałbym także niektórych innych autorów do skrócenia swych prac o kilka, a nawet kilkanaście akapitów. Mam na myśli: dr Mruszczyk, dr Bizior-Dombrowską,
dr Sajdek, dra Wawrzynowicza, dr Kochan i dra hab. Rembierza.
Wydanie tomu Mit – historia – kultura jest ważnym wydarzeniem
dla czytelników interesujących się rodzimą kulturą, a zarazem stanowi wynik pracowitych zabiegów Redaktora, który z wyśmienitym rezultatem dba o integrację polskiego środowiska naukowego, rozproszonego na różnych uczelniach od Szczecina do Białegostoku i od
Gdańska do Krakowa. Z dużą satysfakcją rekomenduję zatem omawiany tom czytelnikom.

31. Recenzja książki Bogdana Szlachty pt. Szkice
z historii myśli politycznej, wydawnictwo Księgarnia
Akademicka, Kraków 2014, stron 323.
Przedmiotem niniejszej recenzji jest książka prof. Bogdana Szlachty,
znanego krakowskiego historyka myśli politycznej i historyka idei, poświęcona różnym, wybranym zagadnieniom z zakresu myśli politycznej na przestrzeni dziejów, od starożytności aż do czasów nam współczesnych. Książka składa się z ośmiu studiów oraz aneksu, który
zawiera uwagi do całego tomu.
Zbiór liczy ponad 300 stron tekstu i kilkaset obszernych przypisów, a napisany został z dużą swobodą i rozmachem. Autor porusza
się pewnym krokiem po dziejach myśli politycznej i sięga do różnych,
interesujących i ważnych zagadnień władzy, wolności, ustroju, państwa i prawa.
Poszczególne studia omawiają różnorodne kwestie i zawsze opierają się na odniesieniach do literatury źródłowej i opinii rozmaitych badaczy, polskich i obcych. Autor rozważa najpierw problematykę prawa naturalnego, począwszy od myśli starożytnej. Cyceron podejmował
bowiem refleksję nad tym tematem jako adherent filozofii stoickiej
przeszczepionej do antycznego Rzymu. W następnej kolejności poja139
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wiają się autorzy chrześcijańscy z epoki patrystycznej. W rozważaniach
tych ważne miejsce zajmuje też oczywiście refleksja okresu „złotej scholastyki”, a więc przede wszystkim św. Tomasza z Akwinu. Rekonstrukcja poglądów przytaczanych autorów odbywa się z zachowaniem wszystkich reguł kunsztu historyka idei – a więc na podstawie źródeł. Bardziej
popularny charakter książki, skierowanej do szerszego grona odbiorców, sprawia, że cytaty te przytaczane są w języku polskim. Jako kontrowersyjne uważam uznanie Jana Dunsa Szkota za nominalistę. Moim zdaniem można co najwyższej dostrzec u niego woluntaryzm,
który stanowi zalążek przyszłego subiektywizmu i nominalizmu w późnej scholastyce. Sam Szkot stał jednak na gruncie realizmu, i to nader
rozbudowanego (teoria parvae res). Ciekawe i ważne jest nawiązanie
Autora do Williama Ockhama. I tutaj – moim zdaniem – należało szerzej sięgnąć do jego pism. W artykule badana jest oczywiście także
myśl nowożytna, np. Jana Bodina, Hugona Grocjusza i wielu innych.
Istotne miejsce zajmują też słusznie Tomasz Hobbes i John Locke. Dobrze by było jednak, gdyby artykuł kończył się dobitnym podsumowaniem omówionych stanowisk (uwaga ta wydaje się też dotyczyć innych rozdziałów tej książki).
Następne studium podejmuje problem woli prawodawcy w myśli
średniowiecznej. Rozważania Autora mają często charakter krytycznej lektury pism innych historyków idei. Polemiki takie są nader pożyteczne i potrzebne dla lepszego poznania dziejów i kształtowania
postaw w dobie obecnej.
Trzeci artykuł przedstawia podstawę nowożytnego państwa i terminologii związanej z jego istotą, a kolejny idei dobra wspólnego w myśli średniowiecznej. Obszerne cytaty źródłowe znów podnoszą wartość tych ciekawych rozważań. Wiele miejsca zajmuje tutaj refleksja
nad poglądami takich autorów, jak Arystoteles, św. Augustyn, czy
Marsyliusz z Padwy.
W następnym studium przedmiotem rozważań jest pojęcie suwerenności głównie w myśli nowożytnej i w czasach późniejszych. Następne dwa rozdziały omawiają filozofię polityczną w Anglii i Francji
XVI wieku: pierwszy to analiza suwerenności w angielskiej myśli politycznej, a drugi ma za przedmiot myśl polityczną hugenotów. Ponie140
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waż ogólna wiedza historyczna jest dziś wśród czytelników coraz bardziej elementarna, warto byłoby – być może – poprzedzić te
rozważania pewnymi informacjami wprowadzającymi z zakresu dziejów nowożytnych. Wówczas refleksja Autora byłaby wyposażona w odpowiednie tło.
Ostatni rozdział to uwagi nad ideą republikańską na gruncie anglosaskim, całą zaś książkę zamyka aneks, w którym prof. Szlachta zawarł rozważania nad zakresem pojęć władzy i autorytetu, opierając się
na uwagach polskich uczonych, Innocentego Bocheńskiego i Władysława Leopolda Jaworskiego.
Recenzowana książka zasługuje na najwyższe uznanie jako dzieło
znawcy rozważanej problematyki, który w syntetyczny sposób podejmuje rozważania nad kluczowymi dla myśli europejskiej tematami
z życia politycznego i jego teorii na przestrzeni dziejów. Poszczególne studia, wchodzące w skład tego tomu (opublikowane już w różnych
czasopismach, albo też jeszcze nie ogłoszone drukiem), pisane są jasnym, erudycyjnym językiem i z dużą swobodą. Recenzowany zbiór
studiów to lektura wyśmienita m.in. dla historyka i dla filozofa. Z pełnym przekonaniem wysoko oceniam książkę prof. Bogdana Szlachty
i uważam, że stanowi ona ważną lekturę dla wielu czytelników zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością myśli politycznej.
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32. Papież w refleksji teologicznej o. Piotra
Semenenki na tle jego czasów – wstęp do książki
Piotra Semenenki, O Papieżu, Kraków 2006, wydanej
w serii: Książnica Zeszytów HistorycznoTeologicznych Collegium Resurrectianum, t. 2,
stron XXVIII+384.
Drugi tom z serii pism filozoficznych i teologicznych o. Piotra Semenenki (1814–1886), jest dziełem współzałożyciela i przełożonego generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, jednego z najwybitniejszych polskich teologów XIX stulecia18. W skład tego tomu
wchodzi po pierwsze nowy przekład na język polski traktatu poświęconego urzędowi papieskiemu i gronu biskupów w Kościele, zatytułowanego O Papieżu i Episkopacie na podstawie wiecznych zasad Bożych,
a także o roli Papieża i biskupów w nieomylnym Magisterium Kościoła19.
Drugim tekstem jest pierwsze polskie tłumaczenie zachowanej w Rzymskim Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstańców rozprawy Papież i jego nieomylność w świetle pierwszej i wiecznej przyczyny oraz w swej
ostatecznej konsekwencji20, która jest drugą częścią rozważań o papiePor. P. Semenenko, O Papieżu, Kraków 2006, w serii: Książnica Zeszytów
Historyczno-Teologicznych Collegium Resurrectianum, t. 2, s. IX-XXVIII.
19
P. Semenenko, Quid Papa et quid est Episcopatus ex aeterna ac divina ratione necnon
quae eorum partes in Ecclesiae infallibili magisterio, Rzym – Paryż 1870.
20
P. Semenenko, Le Pape et son infaillibilité dans sa cause première et éternelle et dans sa
dernière conséquence, Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstanców, Rzym (w
skrócie: ACRR), nr 5154/1, maszynopis współczesny, tekst z przerwą
i niedokończony, na stronie tytułowej podana jest informacja, że stanowi drugą
część rozprawy Quid Papa z podtytułem: Liber II, Theoreticus. W Archiwum (ACRR,
nr 7192) zachował się także list o. Hieronima Kajsiewicza z Rzymu, z dn. 7 marca
1870 r., skierowany do ks. Władysława Witkowskiego z Paryża, który pozwala
datować czas powstania dzieła: „Ojciec Piotr obiecuje dokończyć za tydzień pracy
swojej o Nieomylności, która wyjdzie po francusku”. W innym liście (ACRR, nr
7202), z dn. 24 kwietnia 1870 r., do ks. kanclerza Łobosa z Przemyśla o. Kajsiewicz
napisał z Rzymu: „Dziś tedy sesja publiczna [Soboru]. Znajdziesz w l’Univers adres
nasz do Ojca św. o przyśpieszenie kwestii nieomylności. Bardzo się Ojcu św.
podobał. Posyłam ci połowę drugiego kazania ojca Piotra. Co do jego rozprawy
mówi, że teraz ma dopiero jasno, gdy czyta antypisma Kettlera, Rauschera,
18
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żu21. Trzecią część tej edycji stanowi zbiór pięciu kazań na temat papieża w wersji uwspółcześnionej, przygotowanej na podstawie przedwojennego w ydania, opublikowanego przez zgromadzenie
zmartwychwstańców w Krakowie22. Edycję dopełniają dwa wymienionej wyżej traktaty w oryginale łacińskim i francuskim, stanowiącym podstawę obecnego przekładu. W ten sposób realizuje się zamysł,
aby po 140 latach od powstania ogłosić drukiem najcenniejsze owoce
dorobku eklezjologicznego o. Semenenki23.
Wszystkie publikowane w tomie teksty powstały w dobie I Soboru
Watykańskiego (1869–1870) i były dobitnym wystąpieniem teologa i kaznodziei, „ultramontanina”, apologety Kościoła rzymskiego, obrońcy
wiary w okresie burzliwych sporów doktrynalnych (polemiki z gallikanami, protestantami i liberałami) i niepokojów społecznych (wrzenie rewolucyjne w Italii). Aby ocenić trwałe znaczenie tych pism, trzeba powiedzieć kilka słów o epoce, w której powstały. Nie sposób
zrozumieć znaczenia rozważań o. Semenenki bez krótkiej refleksji nad
Kościołem i papiestwem w drugiej połowie XIX wieku, za panowania
Schwarzenberga i Hefelego. Jeżeli zbije Niemców jak Guéranger Francuzów, będzie
dobrze” (W. von Kettler – bp Moguncji, J. kard. Rauscher – abp Wiednia, F. kard.
von Schwarzenberg – abp Pragi, K. J. Hefele – bp Rottenburga [Wirtembergia],
przedstawiciele mniejszości soborowej, natomiast opat benedyktyński Prosper
Guéranger z Solesmes [region Pays de la Loire] był francuskim liturgistą,
przeciwnikiem gallikanizmu).
21
O. Semenenko planował napisanie trzech części: polemicznej, teoretycznej
i historycznej. Wydaje się, że zrealizował swój zamysł tylko w dwóch pierwszych
punktach. W liście z Rzymu do ks. A. Dunajewskiego z dn. 27 lipca 1870 r. (ACRR,
nr 3694) o. Semenenko napisał: „Ta część (traktat Quid Papa – M. K.) była raczej
przygotowaniem, chociaż rzecz i tu jest dostatecznie zarysowana, tam (w rozprawie
Le Pape – M. K.) całą teorię wyłożę. Trzecia część ma być historycznym
stwierdzeniem”. O napisaniu części trzeciej nic nie wiemy.
22
P. Semenenko, Kazania, t. IV, Kraków 1923, s. 167-178, 203-350. Zachowały się
jeszcze kazania o. Semenki o papieżu opublikowane na łamach wydawanego
w Grodzisku „Tygodnika Katolickiego” (nr 13 (1870), 16, 17, 18, 19, 21, 29, 30, 32,
35 (1871)), a także w rękopisie (ACRR, nr 3921, s. 1105-1161), ale pokrywają się
one z kazaniami wydanymi w Krakowie.
23
Na temat życia o. Semenenki por. hasło: „Piotr Semenenko”, autor P. Smolikowski,
w: Podręczna encyklopedya kościelna, red. Z. Chełmicki, t. XXXV-XXXVI, Warszawa
1912.
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Piusa IX (1846–1878) i przede wszystkim w okresie zwołanego przezeń I Soboru Watykańskiego.

Dorobek I Soboru Watykańskiego
Pierwszy Sobór Watykański (1869–1870)24 był najważniejszym wydarzeniem długiego pontyfikatu Piusa IX, przeciwstawiając się zarówno tendencjom materialistycznym i wrogim objawieniu, a obecnym
w filozofii i kulturze epoki, jak i definiując naukę o powszechnym prymacie jurysdykcyjnym25 (najwyższej władzy) i nieomylności papieża
w orzeczeniach z dziedziny wiary i obyczajów26. Sobór nie został doO historii soboru por.: „Kurz vor der Veröffentlichung des Syllabus im Dez. 1864
(...) hatte Pius IX. mit einigen Kardinälen über die Einberufung eines Konzils
beraten, das den Irrtümern der damaligen Zeit die katholische Lehre entgegenstellen
sollte. (...) Die Bedeutung dieses Konzils liegt in seinen dogmatischen
Entscheidungen. Vorbereitet wurden zwei Themenbereiche: die Erläuterung des
katholischen Glaubens gegenüber Irrtümern der Zeit und die Lehre über die Kirche
Christi. Aufgrund der politischen Ereignisse konnte nur ein Teil der
Verhandlungspunkte erledigt werden. Es wurden zwei Konstitutionen verabschiedet:
«Dei Filius» über den katholischen Glauben und «Pastor aeternus» über die Kirche
Christi. Eine weitere Konstitution über die Kirche konnte wegen Abbruchs des
Konzils nicht mehr verabschiedet werden. Nachdem der Papst durch die Besetzung
Roms am 20. Sept. seine weltliche Macht verloren hatte, vertagte er das Konzil
mit der Bulle „Postquam Dei munere“ vom 20. Okt. 1870 (...) «sine die» auf
unbestimmte Zeit”, H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum, red. P. Hünermann, wyd. 38, Fryburg 1997,
s. 810-811.
25
W kwestii pojęcia jurysdykcji por.: „Potestatem jurisdictionis diximus esse
potestatem publicam legitimi superioris a Christo, vel ab Ecclesia per canonicam
missionem, concessam, regendi baptizatos in ordine ad salutem aeternam.
Baptizatorum directio autem fieri debet ipsorum cooperatione gratiae Dei
promovendo, tum per rectae fidei professionem, tum per actuum conformationem
bonis moribus: hinc duplex obiectum circa quod potestas jurisdictionis exercetur,
pro regimine hominum: hoc est fides et mores, ideoque duplex, pro obiecti diversitate,
potestatis huius ratio seu functio magisterium videlicet et imperium”, A. Ottaviani,
Institutiones iuris publici ecclesiastici, t. I, Watykan 1957, s. 186.
26
Por.: J. M. Villefranche, Pius IX. Dzieje, życie, epoka, Warszawa 2001, s. 172-179
oraz 559-590 (przedruk rozdziału z książki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego
pontyfikat); B. Pylak, Znaczenie I Soboru Watykańskiego w dziejach Kościoła, w: Tenże,
24
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kończony: liczne projekty dokumentów doktrynalnych przygotowane
przez teologów nie zostały przyjęte i ogłoszone, gdyż na skutek skomplikowanej sytuacji politycznej (19 lipca 1870 r. wybuchła wojna prusko-francuska) papież przerwał bezterminowo (sine die) obrady, które
nie zostały już wznowione. Ojcowie soborowi (biskupi i przełożeni zakonni w liczbie od 600 do 700 duchownych) wyrażali swoją obecnością i podejmowanymi decyzjami jedność z najwyższym nauczaniem
papieskim. Dokumenty soborowe są świadectwem na rzecz doktrynalnej ciągłości wiary, gdyż obrady przenikało przekonanie, że „zawsze należy zachować takie znaczenie świętych dogmatów, jakie już
raz określiła święta Matka, Kościół, a od tego znaczenia nigdy nie
można odejść pod pozorem i w imię lepszego zrozumienia”27. Dokumenty te były ogłaszane przez papieża, działającego we własnym imieniu jako następcy świętego Piotra (Pius Episcopus, Servus Servorum Dei),
za zgodą zebranego w bazylice św. Piotra soboru powszechnego, reprezentującego episkopat całego świata (sacro approbante Concilio), któremu przewodniczył papież28. Sobór nie decydował samodzielnie, samą tylko większością głosów, ale jego decyzje uzyskiwały moc
doktrynalną dopiero po zatwierdzeniu papieskim.
Sobór wydał dwie konstytucje dogmatyczne. Pierwsza z nich, konstytucja o wierze katolickiej zatytułowana Dei Filius (przyjęta jednomyślnie na trzeciej sesji, 24 kwietnia 1870 r., wynik głosowania: za –
667, przeciw – zero) wyraża katolicką naukę o jedynym Bogu, którego
istnienie można poznać dzięki refleksji filozoficznej nad dziełem stworzenia, a więc ze skutków człowiek może dojść do ich pierwszej przyczyny – Stwórcy. Nauczanie soboru sprzeciwia się także panteistycznym tendencjom obecnym w kulturze XIX stulecia, utożsamiającym
W służbie Bożej prawdy, Lublin 1986, s. 59-77; Współczesne ujęcie historii soboru
(w duchu dość liberalnym): K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii
Kościoła, przeł. J. Zakrzewski, Kraków 2002, s. 211-257; Z opracowań popularnych:
J. Dyl, Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, Tarnów 1997, s. 132143.
27
I Sobór Watykański, sesja III (1870), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, red. J.
Alberigo i in., wyd. 3, Bolonia 1973, s. 809, przeł. M. Karas.
28
Por.: T. Granderath S. J., Constitutiones Dogmaticae Sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani ex ipsius eius Actis explicatae atque illustratae, Fryburg 1892, s. 70.
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Boga ze światem29. Konstytucja dogmatyczna odrzuca ponadto liberalne spekulacje, zmierzające do przyjęcia teorii o ewolucji niezmiennej nauki dogmatycznej Kościoła30. Oznacza to ponowne potwierdzenie doktrynalnej ciągłości nauki katolickiej31.
Druga konstytucja, czyli tzw. konstytucja dogmatyczna, pierwsza
o Kościele Chrystusowym Pastor aeternus (przyjęta na sesji czwartej,
18 lipca 1870 r., wynik głosowania: za – 533, przeciw – 2 (ponadto grupa mniejszościowa 57 biskupów opuściła Sobór przed głosowaniem)),
przedstawia naukę o prymacie papieskim oraz papieskie definicje ex
cathedra32. W trzech pierwszych rozdziałach dokument wyjaśnia katolicką naukę o ustanowieniu św. Piotra przez Chrystusa widzialną
głową (visibile caput) całego Kościoła. Pierwszy papież – zgodnie z nauczaniem soborowym – otrzymał od założyciela Kościoła prawdziwy
prymat (primatus), a więc prawo do rządzenia całym Kościołem. Wbrew
Por.: „Kanony o Bogu stworzycielu. Kanon 4. Jeżeli ktoś twierdzi, że rzeczy
skończone, tak materialne jak duchowe, albo przynajmniej duchowe, wyłoniły się
z substancji Bożej przez emanację (emanasse), albo że wszystko dokonuje się przez
okazywanie się (manifestatione) lub rozwój (evolutione) Bożej istoty, albo wreszcie
że Bóg jest najogólniejszym (universale) i nieokreślonym (indefinitum) bytem, który
urzeczywistniając się wytwarza wszystkie rzeczy dzielące się na rodzaje, gatunki
i jednostki – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”, Breviarium fidei.
Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa S. J., I. Bieda S. J., wyd. 2,
Poznań 1988, s. 181, nr V, 24; tekst łaciński: Denzinger, nr 1804.
30
Por.: „Kanony o wierze i rozumie. Kanon 3. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest możliwe,
aby niekiedy dogmatom przez Kościół przedłożonym, podług postępu wiedzy
trzeba było dać inne znaczenie, niż takie, w jakim je pojmował i pojmuje Kościół
– niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”, Breviarium Fidei, s. 29, nr I,
68; tekst łaciński: Denzinger, nr 1818.
31
Podczas otwarcia wystawy dzieł religijnych w rzymskich Termach Dioklecjana,
dn. 17 lutego 1870 r., papież Pius IX powiedział: „Religia jest niezmienna i nie
potrzebuje przechodzić przez rewolucję, a ja potępiam tego, który odważył się
napisać, że rok 1789 był dla niej konieczny”, cyt. w: J. M. Villefranche, Pius IX...,
s. 583 (przedruk z książki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego pontyfikat).
32
Odnośnie do orzeczeń papieskich ex cathedra por. np. Ch. Pesch S. J., Praelectiones
dogmaticae, t. I: Institutiones propaedeuticae ad Sacram Theologiam, wyd. 3, Fryburg
1903, s. 315-329, nr 507-523; Wnikliwe studium na temat prymatu i nieomylności
papieskiej, gallikanizmu oraz relacji papieża do episkopatu i soborów zob.: J.
Herrmann, Institutiones theologiae dogmaticae, t. 1, Rzym 1897, s. 343-390, nr 308344.
29
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tendencjom liberalnym i przeciwko zarzutom zwolenników schizmatyckiej teorii o wyłącznie honorowym zwierzchnictwie biskupa Rzymu w stosunku do pozostałych biskupów świata, konstytucja podkreśla, że prymat papieski jest prawdziwą, pełną władzą jurysdykcji
(plena et suprema potestas iurisdictionis), która dotyczy wszystkich części Kościoła i wszystkich wiernych bezpośrednio, a więc nie wymaga
zgody miejscowych biskupów ani innych hierarchów33.
Następnym elementem nauki o prymacie papieża jest ciągłość władzy papieskiej, przekazywanej od św. Piotra jego kolejnym następcom
na Stolicy Apostolskiej w Rzymie34. Rozdział czwarty konstytucji zawiera definicję dogmatyczną o nieomylnym nauczaniu papieskim, która bywa traktowana jako najważniejsze rozstrzygnięcie soboru35. Pierwszy Sobór Watykański stwierdził, że papież, sprawujący swój najwyższy
Por.: „Jeżeli zatem ktoś mówi, że Biskup Rzymski posiada tylko urząd nadzorczy
lub kierowniczy, a nie pełną i najwyższą władzę jurysdykcji (plenam et supremam
potestatem iurisdictionis) nad całym Kościołem, nie tylko w rzeczach wiary
i moralności, lecz także w tym, co dotyczy karności i rządzenia Kościołem na całym
świecie, albo jeśli mówi, że ma tylko większą część władzy, a nie pełnię tej władzy
najwyższej, albo że ta władza nie jest zwyczajna i bezpośrednia, bądź w odniesieniu
do wszystkich poszczególnych kościołów, bądź wszystkich poszczególnych pasterzy
i wiernych – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”, Breviarium fidei,
s. 84, nr II, 56; tekst łaciński: Denzinger, nr 1831.
34
Por.: „Jeżeli zatem ktoś twierdzi, że nie na skutek ustanowienia Chrystusa Pana,
a więc z uprawnienia Bożego, św. Piotr ma swoich następców w prymacie nad
całym Kościołem, albo że Biskup Rzymski nie jest następcą (successorem) św. Piotra
w tymże prymacie – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”, Breviarium
fidei, s. 82, nr II, 50; tekst łaciński: Denzinger, nr 1825.
35
Por.: „The fourth chapter, lastly, contains the definition of papal infallibility. First,
all the corresponding decrees of the Fourth Council of Constantinople, 680 (Sixth
Ecumenical), of the Second Council of Lyons, 1274 (Fourteenth Ecumenical) and
of the Council of Florence, 1439 (Seventeenth Ecumenical), are repeated and
confirmed. It is pointed out, further, that at all times the popes, in the consciousness
of their infallibility in matters of faith for the preservation of the purity of the
Apostolic tradition, have acted as the court of last instance and have been called
upon as such. Then follows the important tenet that the successors of St. Peter have
been promised the Holy Ghost, not for the promulgation of new doctrines, but
only for the preservation and interpretation of the Revelation delivered by the
Apostles”, hasło „Vatican Council”, autor: K. Kirch, w: The Catholic Encyclopedia, t.
XV, Nowy Jork 1912.
33
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urząd pasterski, w rzadkich przypadkach definitywnego określania nauki obowiązującej cały Kościół w sprawach wiary i moralności (czyli
w tzw. definicjach podejmowanych ex cathedra – ze stolicy św. Piotra) –
jest wolny od błędu (infallibilis) na mocy boskiej opieki Jezusa Chrystusa. Dlatego jego nauczanie ogłoszone w ten sposób nie wymaga już późniejszego rozpatrzenia i akceptacji przez sobór powszechny36.

Opozycja dogmatyczna
Podczas soboru kilkudziesięcioosobowa mniejszość (ok. 10 procent
uczestników) występowała przeciwko definicji dogmatycznej o papieskiej nieomylności, ale zarzuty koncentrowały się raczej na kwestii stosowności ogłaszania dogmatu niż na podważaniu samej nauki37. Wbrew
ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Magisterium kwestii nieomylnePor: „trzymając się wiernie Tradycji otrzymanej od początku wiary chrześcijańskiej,
ku chwale Boga, Zbawiciela naszego, ku podwyższeniu religii katolickiej i zbawieniu
chrześcijańskich narodów, za zgodą świętego Soboru nauczamy (docemus)
i definiujemy (definimus) jako dogmat objawiony przez Boga (divinitus revelatum
dogma esse), że Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra, tzn. gdy sprawuje urząd
pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą (pro
suprema sua Apostolica auctoritate) określa (definit) zobowiązującą cały Kościół naukę
w sprawach wiary czy też moralności, dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu
w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność (infallibilitate), jaką Boski
Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary czy też
moralności. Toteż takie definicje są niezmienne (irreformabiles) same z siebie, a nie
na mocy zgody Kościoła”, Breviarium fidei, s. 86, nr II, 61; tekst łaciński: Denzinger,
nr 1839. Podczas obrad Soboru, dn. 11 lipca 1870 r., bp Wincenty Gasser z Brixen
(Austria) wyjaśnił teologiczne aspekty tej definicji dogmatycznej podczas
czterogodzinnego wystąpienia. Zob.: F. Ardusso, Magisterium Kościoła, przeł.
M. Stebart, Kraków 2001, s. 194.
37
Przeciwko samej doktrynie o nieomylności stanowczo opowiadało się
prawdopodobnie tylko kilku biskupów i grupa liberalnych teologów z kilku państw.
Por.: J. M. Villefranche, Pius IX..., s. 575, przypis 2. Zob. też. „Janus (Döllinger)
z góry głosił światu, że sobór nie będzie swobodny. Na pierwszych zaraz sesjach
fakty zadały kłam tej przepowiedni; biskupi bowiem występowali z różnymi
postulatami o tendencjach przeciwnych (...) rozpoczęły się ogólne rozprawy nad
określeniem powagi papieskiej. Przemawiało osiemdziesięciu biskupów. Prawie
połowa należała do opozycji, Tamże, s. 176-177.
36
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go nauczania papieża sprzeciw podniosła niewielka grupa teologów
z kilku krajów Europy Zachodniej. Jednym z głównych przedstawicieli tej opozycji był ks. prof. Ignacy Döllinger (1799–1890), dziekan
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Monachium, który odrzucił
nauczanie Kościoła i został ekskomunikowany w 1871 roku, ale sam
nie przystąpił do stworzonej przez opozycjonistów wspólnoty religijnej. Żaden z biskupów katolickich nie przyłączył się do tej grupy38,
której członkowie zorganizowali federację wspólnot religijnych zwanych Kościołem starokatolickim. Aby starokatolicy mogli udzielać
święceń kapłańskich i biskupich w swej wspólnocie, potrzebowali jednak biskupa, który mógłby tych święceń udzielić i przekazać nowemu
wyznaniu sukcesję apostolską. Poparcie to udało im się uzyskać od
schizmatyckiej wspólnoty religijnej zwanej Kościołem Rzymskokatolickim Starobiskupiego Kleru (De Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschopelijke Clerazie) z miasta Utrecht w Holandii, którego założyciele pod koniec XVII wieku zerwali z Rzymem.
W związku z samowolnym powstaniem wspólnoty starokatolickiej
papież Pius IX wydał 21 listopada 1873 roku encyklikę Etsi multa, w której napisał: „mianują się «starymi katolikami», nadużywając tego imienia, które to nadużycie mogłoby śmieszyć, gdyby nie to, że tyle błędów
tej potwornej sekty wymierzonych przeciwko głównym zasadom wiary
katolickiej, tyle świętokradztw w sprawowaniu służby Bożej i szafowaniu sakramentów, tyle najcięższych zgorszeń, takie wreszcie zatracenie
dusz (...) ludzie ci, coraz zuchwalej postępując drogą nieprawości i zatracenia – jak to za sprawiedliwym wyrokiem Bożym zwykle się przydarza sektom – zapragnęli (...) utworzyć sobie hierarchię i jako pseudo-biskupa wybrali sobie i postanowili pewnego notorycznego odstępcę od
wiary katolickiej, Józefa Huberta Reinkensa”39.
Wszyscy biskupi mniejszości po soborze podporządkowali się Magisterium, por.
np. słowa bpa Feliksa Dupanloup’a z Orleanu: „je n’ai écrit et parlé que contre
l’opportunité de la définition; quant à la doctrine, je l’ai toujours professée, non
seulement dans mon coeur, mais dans des éctrits publics”, list do papieża Piusa IX
18 lutego 1871, w: Collectio Lacensis: Acta et Decreta sacrorum conciliorum recentiorum,
t. VII, Fryburg 1890, kol. 999, przypis 1.
39
J. M. Villefranche, Pius IX..., s. 435-437. Po jednoznacznej ocenie doktryny
i praktyki ruchu starokatolickiego Pius IX przystąpił do wymierzenia kary
38

152

Lektury teologiczne

Nauka o Kościele Rzymskim
Ważne informacje o katolickiej eklezjologii w dobie pontyfikatu Piusa IX przynoszą inne materiały powstałe w toku prac I Soboru Watykańskiego. Chociaż wskutek przerwania obrad soborowych dokumenty te nie zostały przyjęte, to jednak przygotowany projekt wyraża
poglądy teologów oraz biskupów, którzy wielokrotnie zabierali głos
w dyskusjach nad tym zagadnieniem w toku wielomiesięcznych prac
przygotowawczych i w auli soborowej40. Liczne projekty dokumentów
przygotowanych na sobór są wyrazem ciągłości w Kościele tej epoki,
a także ukazują jedność episkopatu z papieżem w zasadniczych punktach nauczania teologicznego, nawet gdy niektóre kwestie nie były jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte w szczegółach i nie zostały ogłoszone
w formie nauczania uroczystego.
W polskiej literaturze teologicznej mamy cenną rozprawę źródłową
poświęconą schematowi (projektowi) konstytucji o Kościele (która miała stać się drugą konstytucją dogmatyczną o Kościele Chrystusowym)
napisaną przez ks. Bolesława Pylaka (1921–2019), późniejszego biskupa i arcybiskupa lubelskiego (w latach 1975–1997).
Wypowiedzi biskupów zebranych na soborze potwierdzają zasadniczy ekskluzywizm (wyłączność) Kościoła rzymskiego, głoszony dobitnie w dobie kryzysu cywilizacji w XIX wieku. Pozostając w zgodzie
z tradycyjną doktryną, teologowie katoliccy uważali, że Kościół ten
kanonicznej: „My zatem (...) nie tylko wybór wspomnianego Józefa Huberta
Reinkensa, dokonany wbrew postanowieniom świętych kanonów, ogłaszamy,
odrzucamy i piętnujemy jako niedozwolony, nieskuteczny i w ogóle żaden, oraz
jego konsekrację ogłaszamy, odrzucamy i piętnujemy jako świętokradzką, ale też
samego Józefa Huberta i tych, co go wybrać usiłowali i tych, którzy do
świętokradzkiej konsekracji pomagali, i wszystkich, którzy się do niego przyłączyli
i biorąc ich stronę dostarczyli pomocy, wsparcia, posiłków lub zezwolenia,
autorytetem Boga Wszechmogącego ekskomunikujemy i wyklinamy oraz ogłaszamy,
obwieszczamy i stwierdzamy, że są oni oddzieleni od wspólnoty Kościoła (...)”,
Tamże, s. 438.
40
O dużym znaczeniu projektu drugiej konstytucji o Kościele świadczy fakt, że został
ogłoszony w pierwszym wydaniu polskiego zbioru rozstrzygnięć doktrynalnych
Magisterium Kościoła. Zob.: Breviarium fidei, Poznań 1964, s. 95-104, nr II, 4656.
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jest jedynym prawdziwym wyznaniem, ze swej natury doskonałą społecznością religijną 41, a wspólnoty chrześcijańskie samowolnie odłączone od jego jedności zasługują wręcz na zaskakujące dziś miano „heretyckich antykościołów”42. Wynikały stąd wezwania papieży do
nawrócenia członków tych wspólnot do Kościoła katolickiego43. Sam
Pius IX, wbrew stanowisku liberalnej eklezjologii protestanckiej, w liście wydanym tuż przed rozpoczęciem soboru, Iam vos omnes 13 września 1868 roku, napisał do wszystkich protestantów i innych niekatolików, aby wezwać ich do nawrócenia:
„Ani jedna [z tych religijnych wspólnot różniących się między sobą
i odseparowanych od Kościoła katolickiego], nawet branych łącznie,
nie konstytuuje w żadnym razie Kościoła Katolickiego, ani nie jest tym
Por.: „Ecclesia siquidem est societas hominum viatorum, sub magisterio et regimine
legitimorum pastorum, ac praecipue Romani Pontificis, eiusdem christianae fidei
professione et eorundem sacramentorum communione adunatorum, ad aeternam
salutem consequandam”, A. Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae fundamentalis,
wyd. 14, Rzym 1911, s. 612. Papież Pius IX kilkakrotnie potępił pogląd, że „Kościół
nie jest prawdziwą (vera) i doskonałą (perfectaque) oraz całkowicie wolną (plane
libera) społecznością (societas), ani nie posiada swoich własnych i stałych praw
udzielonych mu przez jego Boskiego Założyciela, ale do władzy świeckiej należy
określanie praw i granic działalności Kościoła, w których może z tych praw
korzystać”, Syllabus errorum (1864), zdanie 19. Sam o. Semenenko powiada
o Kościele, że to jest: „la société la plus parfaite qui puisse exister, une société fondée
immédiatement par Dieu lui même et dans le but de participer directement à sa
nature et à sa vie bien heureuse, pour être sa joie et sa gloire éternelle; société, qui
certainement est l’Eglise”, P. Semenenko, Le Pape et son infaillibilité..., ACRR,
5154/1, s. 29.
42
Terminu tego używał niemiecki teolog Karol Adam (1876–1966) jeszcze w połowie
XX w. Por.: K. Adam, Natura katolicyzmu, Warszawa 1999, s. 152. Książka ta
została wznowiona w ramach serii wydawniczej Biblioteka Frondy.
43
Na I Soborze Watykańskim grupa ponad 30 biskupów podkreśliła w swym
wystąpieniu, że Kościół katolicki łatwo daje się odróżnić od fałszywych „sekt
religijnych”, które noszą co prawda chwalebne imię chrześcijan, ale pozostają poza
Kościołem: „Ecclesiam esse societatem semper ita visibilem, ut a falsis sectis, quae
christiano nomine etiam gloriantur, facile discerni possit”, B. Pylak, Kościół –
Mistyczne Ciało Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykańskim,
Lublin 1959, s. 100. Autor rozprawy dodaje, że „widzialność [prawdziwego Kościoła]
przejawia się w widzialnej władzy do nauczania, uświęcania i rządzenia (visibile
magisterium, ministerium et regimen)”, Tamże. Wypowiedź ta oznacza, że ośrodkiem
jedności Kościoła jest najwyższa władza papieża.
41
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jedynym Kościołem Katolickim założonym przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, tym Kościołem, który On życzył sobie założyć. Co więcej nie można nawet mówić, że te wspólnoty są bądź to członkami,
bądź też częściami tego samego Kościoła, ponieważ w sposób widomy odłączyły się one od jedności katolickiej”44. W opinii autorów katolickich piszących na ten temat „Kościół wyparłby się swej najgłębszej, najbardziej własnej istoty (...) gdyby kiedykolwiek uznał w innej
– istniejącej obok siebie lub antagonistycznej w stosunku do siebie –
wspólnocie chrześcijańskiej, kościół siostrzany, posiadający takie prawa, jakie ma Kościół katolicki (...) [gdyż] nie może on w innych wspólnotach widzieć chrześcijańskich kościołów, posiadających równy
katolickiemu ustrój i prawa”45.
Z przekonania o istnieniu jedynej prawdziwej religii tożsamej z Kościołem katolickim rządzonym przez papieża wynikało dodanie do
czterech tradycyjnych znamion Kościoła (jeden, święty, katolicki i apostolski) jeszcze piątego przymiotnika, „rzymski”46, który pozwala określić, która wspólnota jest prawdziwym wyznaniem. Przymiotnik ten
występuje też w wyznaniu wiary ogłoszonym przez papieża Piusa IV
(1559–1565) po zakończeniu Soboru Trydenckiego, zawartym w bulli
Iniunctum nobis, ogłoszonej 13 listopada 1564 r.: „Uznaję święty, katolicki i apostolski Kościół rzymski, Matkę i Mistrzynię wszystkich kościołów, a Rzymskiemu Biskupowi, następcy Księcia Apostołów błoPius IX, list apostolski Iam vos omnes (1868), w oryginale: „neque aliam peculiarem
ex eisdem societatibus neque omnes simul coniunctas ullo modo constituere et esse
illam unam et catholicam Ecclesiam, quam Christus Dominus aedificavit, constituit
et esse voluit, neque membrum aut partem eiusdem Ecclesiae ullo modo dici posse,
quandoquidem sunt a catholica unitate visibiliter divisae”, Denzinger, wyd. 38,
nr 2998.
45
K. Adam, Natura katolicyzmu, s. 148-149.
46
Por.: „Kościół jest konieczny do osiągnięcia zbawienia i to na miarę konieczności
środka (necessitas medii), w czym mieści się równocześnie konieczność nakazu
(necessitas praecepti). Kościół jest więc nie tylko jedyną drogą do zbawienia nakazaną
przez Boga, ale w ogóle jedyną doń drogą, gdyż Bóg w planach swej Opatrzności
ustalił, iż udzielanie Ducha Świętego, uczestnictwo w prawdzie i w życiu Bożym
może się dokonywać tylko w Kościele i przez Kościół, którego Głową jest Chrystus”,
B. Pylak, Kościół..., s. 119; Por.: T. Granderath SJ, Constitutiones Dogmaticae...,
s. 29-32.
44

155

Marcin Karas

gosławionego Piotra, jako namiestnikowi Jezusa Chrystusa ślubuję
i przyrzekam prawdziwe posłuszeństwo”47. To wyznanie wiary złożył
uroczyście Pius IX oraz wszyscy biskupi na rozpoczęcie obrad I Soboru Watykańskiego48.
Po określenie „Kościół rzymski” często sięgali ojcowie I Soboru Watykańskiego, aby opisać naturę widzialnego Kościoła Jezusa Chrystusa49. Wbrew liberalnej tendencji do traktowania Kościoła jako kolektywnej organizacji złożonej z odrębnych wspólnot religijnych,
w projekcie konstytucji dogmatycznej zapisano precyzyjne rozróżnienie, że: „prawdziwy Kościół Chrystusowy (...) jest (...) w swoim ustroju tak wyraźnie oznaczony, że inne społeczności, oddzielone od jedności wiary lub wspólnoty tegoż ciała, nie mogą być nazwane jego
częścią lub członem; ani też nie obejmuje on, ani ogarnia (nullo modo
pars eius aut membrum dici possint) różnych odłamów religijnych (quaecumque societates) z nazwy chrześcijańskich, lecz sam w sobie zjednoczony i ściśle zespolony w swojej widzialnej jedności stanowi ciało
niepodzielone i niepodzielne (indivisum ac indivisibile), które jest właśnie Mistycznym Ciałem Chrystusa”50.
Pius IV, bulla Iniunctum nobis, „Trydenckie wyznanie wiary” (13 listopada 1564 r.),
Breviarium fidei, s. 643-646, nr IX, 40-46; tekst łaciński: Denzinger, nr 994-1000.
48
O. Semenenko nawiązywał do innych, istotnych cech Kościoła, które wyrażają tę
samą doktrynę: „l’Eglise est une, sainte catholique, apostolique, infaillible et
indéfectible: tout cela appartient à l’essence”, P. Semenenko, Le Pape et son
infaillibilité..., ACRR, 5154/1, s. 32.
49
Por.: „Ecclesiam Christi visibilem esse, unam, sanctam, catholicam, apostolicam
atque romanam”, B. Pylak, Kościół..., s. 106. Zob. też: „tylko Kościół rzymski
oznaczony jest tymi cechami i znakami widzialności”; Tamże, s. 107, a także:
„prawdziwym i tak błogosławionym Kościołem Chrystusa nie jest żaden inny, tylko
jeden, święty, katolicki i apostolski rzymski (vera et tam felix Christi Ecclesia alia
non est, praeter unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Romanam)”, Tamże, s. 182.
50
B. Pylak, Kościół..., s. 109. Jak pisze ks. Pylak nauka o wyłączności Kościoła
rzymskiego posiada rangę dogmatu wiary: „Kościół głosi jako dogmat wiary, że
jest jeden tylko prawdziwy i widzialny Kościół Chrystusowy, Kościół rzymskokatolicki, Mistyczne Ciało Chrystusowe”, Tamże, s. 112. Wyznania niekatolickie
posiadają zaś tylko pozostałości (mniejsze lub większe) religii chrześcijańskiej
„pewnych resztek (...) religii [chrześcijańskiej] można doszukiwać się także w innych
społecznościach religijnych, odłączonych od Kościoła”, Tamże, s. 86.
47
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Ojcowie soboru potępiali liberalizm zwolenników protestanckiej
teorii „szerokiego”, bezdogmatycznego Kościoła, pojmowanego jako
zgromadzenie wszystkich chrześcijan, niezależnie od wyznawanej wiary, dyscypliny i przyjmowanej doktryny moralnej. Z tego powodu
w projekcie zapisano: „Odrzucamy także bezbożność tych, którzy oskarżają Kościół, że głosi się być religią jedynie prawdziwą, wszystkie zaś
religijne społeczności i sekty, które oddzieliły się od jego społeczności,
napiętnuje i potępia, jak gdyby mogła kiedykolwiek współistnieć sprawiedliwość i nieprawość, światło i ciemności, zgoda między Chrystusem i Belialem”51.
Nawiązując do katolickiej nauki o jedności Kościoła, papież Pius
IX, w swym przemówieniu Singulari quadam perfusi wygłoszonym 9
grudnia 1854 roku powiedział, że: „zasada indyferentyzmu jest zgubna, sprzeczna z prawdą wiary, która głosi, że poza Kościołem rzymskim nikt nie może się zbawić (...) [natomiast ludzie] pozostający w niezawinionej nieznajomości prawdziwej religii nie zaciągają przez to
winy wobec Boga. (...) przebywając na ziemi mamy wierzyć, że jest jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest i pracować, by wszystkie narody
zwróciły się do Chrystusa”52.

51

52

B. Pylak, Kościół..., s. 132. „Belial” to imię starożytnego bożka czczonego przez
pogan na terenie Bliskiego Wschodu i synonim fałszywej religii, używany często
w katolickiej literaturze teologicznej. Chociaż projekt konstytucji nie został
ogłoszony na Soborze, to jednak zdaniem ks. Pylaka: „Oceniając (...) autorytet
doktrynalny omawianego projektu wydaje się, że można go traktować jako wyraz
nauki ogółu ówczesnych teologów. Ponieważ zaś biskupi, zgromadzeni na soborze,
aprobowali tę naukę w zasadniczych jej twierdzeniach, dlatego wydaje się możliwą
do przyjęcia opinia, że nauka teologów z okresu Soboru Watykańskiego, zawarta
w projekcie konstytucji dogmatycznej o Kościele, jest także nauką magisterium
zwyczajnego Kościoła i z tego tytułu może uchodzić za nieomylną. Dlatego też
można oznaczyć jej stopień pewności teologicznej przy pomocy następującego
określenia: jest to nauka objawiona, nauczana przez teologów jako jedno z narzędzi
zwyczajnego magisterium Kościoła, bliska zdefiniowania (doctrina de fide divina
proxime definibilis)”, Tamże, s. 246-247.
Cytowane przez B. Pylak, Kościół..., s. 136. Por.: słowa papieża Piusa IX zawarte
w encyklice Quanta cura (1864): „zwłaszcza w Naszej pierwszej encyklice,
skierowanej do Was 9 listopada 1846 roku, i w dwóch przemówieniach, z których
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Tło intelektualne pism o. Semenenki
Poglądy eklezjologiczne o. Piotra Semenenki pozostają w zgodzie z nauczaniem papieskim i soborowym, a w swych rozważaniach nad naturą Kościoła i jego władzy polski teolog uzasadnia naukę katolicką
opierając się na zasadach filozofii, teologii i historii53. W latach 1837–
1841 o. Semenenko studiował w Rzymie w najsłynniejszej chyba uczelni katolickiej tej epoki, jezuickim Collegium Romanum, uzyskując
doktorat teologii. Wśród jego nauczycieli byli najwybitniejsi rzymscy
uczeni, a więc jezuita Franciszek Ksawery Patrizi (1797–1881), rzymianin, profesor egzegezy biblijnej, wykładowca języka hebrajskiego, zmuszony do ucieczki do Anglii podczas rewolucji r. 184854, autor dwudziestu jeden rozpraw naukowych z zakresu biblistyki i ascetyki.
W swych komentarzach do Ewangelii szczególną uwagę poświęcił
walce z błędami współczesnego „racjonalizmu”55.
Innym wybitnym nauczycielem o. Piotra Semenenki był włoski jezuita Jan Perrone (1794-1876), który wstąpił do zakonu rok po jego rejedno wygłoszone było 9 grudnia 1854 roku, a drugie na Konsystorzu 9 czerwca
1862, potępiliśmy te, rojące się od strasznych błędów, opinie, które szczególnie
w tym wieku panują, wyrządzając ogromną szkodę duszom, a także samej
społeczności ludzkiej, a które nie tylko Kościołowi katolickiemu, jego zbawiennej
nauce i czcigodnym prawom, ale także odwiecznemu prawu naturalnemu, wyrytemu
w sercach wszystkich przez Boga i zdrowemu rozsądkowi, ze wszech miar się
sprzeciwiają, a z których to fałszywych opinii biorą swój początek niemal wszystkie
błędy”, Pius IX, Quanta cura, nr 4.
53
Co do udziału Polaków w pracach soboru można wspomnieć, że abp Gniezna
i Poznania, Mieczysław kard. Ledóchowski, był członkiem deputacji (czyli komisji
specjalnej) dogmatycznej (de fide), a abp Franciszek Ksawery Wierzchleyski ze
Lwowa (obrz. łac.) należał do deputacji do spraw karności kościelnej. Zob.: B.
Pylak, Znaczenie I Soboru Watykańskiego..., s. 77, przypis 10; W. Klimkiewicz,
Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 1822–1902, t. III, Poznań 1987, s. 125-126.
O innych Polakach zob.: J. M. Villefranche, Pius IX..., s. 559-560 (przedruk
z książki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego pontyfikat).
54
30 marca 1848 wszyscy wykładowcy i klerycy jezuickiego Collegium Romanum
musieli opuścić Rzym wygnani przez rewolucjonistów. Znaleźli schronienie
w Ugbrook w Devonshire w Anglii, u lorda Clifforda. Później jezuici zostali znów
wygnani ze swej uczelni w 1873 r., tym razem przez władze Republiki Włoskiej,
które odebrały zakonowi Collegium.
55
Zob.: hasło „Francis Xavier Patrizi”, autor: W. Drum, w: The Catholic Encyclopedia,
t. XI, Nowy Jork 1911.
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aktywacji przez papieża Piusa VII (1800–1823) w 1814 roku. Przez
wiele lat był profesorem dogmatyki w Collegium Romanum, a w 1848
roku rewolucjoniści zmusili go do emigracji do Anglii na okres trzech
lat. Ojciec Perrone zwalczał błędy tzw. umiarkowanego racjonalizmu
Grzegorza Hermesa (1775–1831) i brał udział w przygotowaniu definicji dogmatycznej Piusa IX o niepokalanym poczęciu Najświętszej
Maryi Panny w 1854 roku. Główne jego dzieło Praelectiones theologicae doczekało się 47 wydań56.
Wśród uczniów o. Perrone byli dwaj inni wybitni teolodzy: Karol
Passaglia SJ (1812–1887)57, a także Jan Chrzciciel kardynał Franzelin SJ
(1816–1886)58, znany z ascetycznego trybu życia, słynny teolog soborowy (autor schematu konstytucji o wierze katolickiej), podobnie jak
o. Perrone, który miał wyjątkowy wpływ na sformułowanie eklezjologicznego nauczania I Soboru Watykańskiego59.

Problematyka publikowanych pism
Na kartach traktatu Quid Papa... o. Piotr przedstawia teorię dwóch
najwyższych władz Kościoła w ujęciu polemicznym. Rozprawa Le Pape... stanowi spekulatywne rozwinięcie tych zagadnień na podstawie
egzemplaryzmu trynitarnego, a więc dzięki dostrzeżeniu troistych ślaZob.: hasło „Giovanni Perrone”, autor: W. Drum, w: The Catholic Encyclopedia, t. XI,
Nowy Jork 1911.
57
O. Passaglia wystąpił z zakonu w 1859 r. i porzucił stan kapłański, ale pod koniec
życia pojednał się z Kościołem.
58
Por.: A. Langer, Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce,
„Przegląd Powszechny”, t. XVIII (1888), s. 341-362; t. XXVI (1890), s. 376-397.
59
Obserwując prace soboru, można dostrzec, jak stanowczo biskupi i teologowie nie
chcieli się zgodzić na pomijanie pewnych niepopularnych idei (np. nieomylności,
monarchicznej struktury Kościoła, ekskluzywizmu wiary katolickiej) dla zachowania
pozornego pokoju z duchem współczesnego świata. Podczas audiencji publicznej 9
stycznia 1870 r. papież Pius IX powiedział „Rzekomi mędrcy, duces coecorum,
wodzowie ślepych, chcieliby, żeby oszczędzać pewne kwestie i nie sprzeciwiać się
ideom tego czasu. A ja powiadam, że trzeba mówić prawdę dla ustalenia wolności,
i że nie trzeba nigdy lękać się głosić prawdy, a potępiać błędu. Chcę wolności, zarówno
jak prawdy. O sprawy świata nie troszczę się, ale wykonywam sprawy Boga, Kościoła,
Stolicy Świętej i całego społeczeństwa chrześcijańskiego”, cyt. w: J. M. Villefranche,
Pius IX..., s. 582 (przedruk z książki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego pontyfikat).
56

159

Marcin Karas

dów działania Trójcy Świętej w świecie stworzonym, a zwłaszcza w Kościele Bożym. Kazania, stanowiąc zastosowanie wiedzy teologicznej
w duszpasterstwie, nauczają wiernych, kim jest papież dla Kościoła katolickiego i dla świata, opierając się na świadectwach biblijnych i refleksji filozoficznej. Autor przeciwstawia doktrynę katolicką współczesnym ujęciom protestanckim i schizmatyckim, sprowadzając je do
sprzeczności z rozumem, wiarą i historią.
Rozprawa Quid Papa... ma na celu teologiczno-polemiczne uzasadnienie dogmatu o nieomylnym magisterium papieskim, przeciwko zarzutom gallikanów, postulujących niezależność biskupów od Stolicy
Apostolskiej i umniejszających powagę papieża w Kościele. Ojciec Semenenko wykazuje, że niezmienna władza w Kościele jest tylko jedna, jak jeden jest Kościół, ale ma dwa najwyższe, niezniszczalne podmioty: papieża (pierwotny podmiot władzy) i episkopat (wtórny),
które są odrębne (czyli względne), ale nie oddzielne. Chrystus ustanowił grono Apostołów, udzielając im władzy w Kościele, i wybrał jednego z nich, św. Piotra, jako ośrodek całej władzy i utwierdzenie jedności w monarchicznym ustroju Kościoła.
Następca św. Piotra sam jeden otrzymał wprost od Chrystusa nieutracalną pełnię władzy. Władza papieska jest więc najwyższa, niezależna i bezpośrednia. Papież jest ośrodkiem wszelkiej władzy w Kościele, jej wewnętrzną zasadą, podporządkowaną tylko Bogu. Ponadto
papież jest nieomylny, gdy orzeka w sprawach wiary i obyczajów, czyli jego orzeczenia ex cathedra są wolne od błędu, ponieważ pochodzą
z najwyższej władzy i mogą być niezależne od decyzji episkopatu, chociaż są podejmowane w łączności z episkopatem. Nieomylne decyzje
może podejmować także episkopat zebrany na soborze powszechnym,
gdy pozostaje w zgodzie z papieżem, który zwołał sobór, a decyzja episkopatu została następnie zatwierdzona przez papieża.
Obok papieża w Kościele najwyższą władzę pełni więc episkopat,
zgromadzenie biskupów, którzy łącznie otrzymali od Chrystusa władzę rządzenia w Kościele. Biskupi katoliccy jako całość stanowią niższy element wewnętrzny dopełniający władzę kościelną, zależny od
papieża. O ile papież jest fundamentem władzy w Kościele, o tyle biskupi są gmachem wzniesionym na tym fundamencie. Ponieważ nie
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każdy biskup należy do prawowitego episkopatu, zatem trzeba odróżnić episkopat formalny (biskupi katoliccy pozostający w łączności z papieżem) i materialny (biskupi mający tylko ważne święcenia). Tak więc
drugim podmiotem władzy kościelnej jest wyłącznie Episkopat formalny. Materialnie biskupami są biskupi heretyccy i schizmatyccy60.
Każdy biskup potrzebuje uznania i zatwierdzenia na urzędzie ze strony papieża i wszyscy zobowiązani są zachowywać z papieżem łączność
wiary, jurysdykcji i władzy.
Ponieważ to papież zatwierdza postanowienia zgromadzonych biskupów, przeto mogą oni podejmować decyzje większością głosów i nie
muszą być jednomyślni w swych postanowieniach, gdyż ewentualna
wielość opinii w episkopacie nie przenosi się na wielość opinii Kościoła. Niezniszczalność episkopatu polega na tym, że nawet gdy część biskupów odpadnie od Kościoła wskutek herezji bądź schizmy, to zawsze pozostanie nienaruszony formalny episkopat, choćby był
w mniejszości i można go rozpoznać po zachowaniu zgodności z papieżem.
Traktat Le Pape... jest teoretycznym uzasadnieniem najwyższej władzy papieża w Kościele, służy zbudowaniu pełnej i niepodważalnej teorii ustroju Kościoła. Zdaniem o. Semenenki nieomylność Kościoła i papieża daje się wykazać w sposób spekulatywny na podstawie natury
rzeczy. Wychodząc od teologicznych zasad nauki o Trójcy Świętej i za60

Zdaniem o. Semenenki wspólnoty kierowane przez tych biskupów nie należą
oczywiście do Kościoła, a na I Soborze Watykańskim powstał projekt kanonu
dogmatycznego w tej kwestii: „Si quis dixerit, intolerantiam illam, qua Ecclesia
catholica omnes religiosas sectas a sua communione separatas proscribit et damnat,
divino iure non praecipi, aut de veritate religionis opiniones tantum, non autem
certitudinem haberi posse, ideoque omnes sectas religiosas ab Ecclesia tolerandas
esse, anathema sit”, H. Hurter SJ, Theologiae dogmaticae compendium, Innsbruck
1893, t. I, s. 239, przypis 1, zob. też: B. Pylak, Kościół..., s. 201-202. Dlatego też
teologowie mogli stwierdzić, że: „Infidelium ritus a principibus christanis approbari
aut foveri non possunt (Syll[abus], prop. 77-79); tolerari autem aliquando possunt,
si ex eorum prohibitione maiora timerentur mala, vel maiora impedirentur bona:
sic Deus in mundo tolerat mala ne peiora incurrantur, vel meliora impediantur.
Hinc moderate tolerantur Iudeorum ritus, ex quorum conservatione magnum
habemus fidei nostrae testimonium”, B. Merkelbach OP, Summa theologiae moralis,
t. I: De principiis, Paryż 1931, s. 568.
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kładając (w zgodzie z refleksją św. Tomasza z Akwinu), że całe dzieło
stworzenia ma na sobie ślad działania trynitarnego Boga jako przyczyny wzorczej świata, autor dowodzi, że zarówno w dziedzinie myśli, jak i w rzeczywistości wszędzie znajdują się trojakie składniki a zatem w każdym bycie mamy trzy złożenia (relacje wewnętrzne):
z substancji i przypadłości, materii i formy oraz z aktu i możności61.
Relacja substancji i przypadłości jest realna i także ma trojaką naturę:
przypadłość tkwi w substancji, substancja obejmuje przypadłość, a ponadto substancja i przypadłość przenikają się wzajemnie, jednoczą się
i tworzą jedną całość, czyli istniejący byt.
Wewnętrzne relacje osobowe w Bogu są więc, wedle o. Semenenki,
wzorem i przyczyną dla relacji zachodzących w bytach stworzonych,
czyli że poszczególne trzy Osoby Boskie działają wspólnie i pozostawiają w swym dziele stworzenia własne znaki, które z konieczności łączą się w jednym jedynym znaku całej Trójcy (istoty Boskiej), jakim
jest istnienie każdej rzeczy. Celem rozważań jest odniesienie wzoru
wziętego z życia Trójcy Świętej do natury Kościoła, najpiękniejszego
i najdoskonalszego z dzieł Bożych, a następnie wykazanie, że Kościół
z konieczności ma taką naturę, w której nieomylny papież zajmuje najwyższe miejsce. Nie trzeba więc poszukiwać analogii do natury Trójcy Świętej w stworzeniu, ale raczej odwrotnie, odnaleźć w Trójcy Świętej wzór i analogię dla ujęcia stworzeń.
Jak przedstawia autor, Bóg Ojciec w Trójcy jest zasadą bez żadnej
innej zasady, Syn jest także zasadą, ale w zależności od Ojca, a więc
jest zasadą z zasady, natomiast Duch Święty nie jest już zasadą. Podobnie w Kościele, który jest społecznością wiernych, zjednoczonych
pod władzą prawowitych pasterzy, na czele z papieżem: papież jest zasadą bez żadnej innej zasady, biskupi są także zasadą, ale w zależności od papieża i w jedności z nim, a więc stanowią zasadę, która wynika z zasady, natomiast lud wierny nie jest żadną zasadą. W ten sposób
lud, czyli trzeci rodzaj osób w Kościele, nie powoduje i nie tworzy niczego w tej naturze, ale ma w niej tylko swój udział.
61

Por.: T. Kaszuba CR, Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania, Rzym
1985; W. Kwiatkowski CR, Św. Tomasz i scholastyka w oświetleniu ojca Piotra
Semenenki CR, Kraków 1936.
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Wyrazem troistości w Kościele jest każda jego cecha, np. katolickość, która ma trzy sposoby istnienia i polega na jedności członków
w komunii kościelnej, umysłów w jedności wiary i woli w jedności autorytetu. Zasadą tych jedności i katolickości Kościoła jest papież, jak
środek w okręgu. Biskupi są zasadą katolickości wziętą z zasady, czyli od papieża, a lud wierny jest kresem katolickości. Wszystkie te trzy
stany są katolickie, ale każdy na swój sposób.
Apostolskość Kościoła jest jego jednością przez wieki i polega na
jedności materialnego następstwa, na następstwie wiary i następstwie
prawowitego i nieprzerwanego autorytetu. Papież znów jest zasadą
apostolskości, biskupi mają w niej udział jako podporządkowana współzasada, a wierni otrzymują jej skutki.
Podobnie jest w przypadku jurysdykcji, która pochodzi od papieża,
a wobec wiernych jest sprawowana przez biskupów pozostających w jedności z papieżem (jedność władzy jurysdykcyjnej). Tak więc następca
św. Piotra stanowi ośrodek, zwierzchnika i podstawę jedynej władzy
jurysdykcyjnej, a pozostali biskupi mają w niej tylko swój udział jako
współzasada. Wierni zaś są jej kresem, bo podlegają władzy.
Spekulatywna teoria o. Semenenki służy odparciu gallikanizmu,
który zrównywał papieża i biskupów, zatracając powyższy model trynitarny w Kościele i najwyższą władzę papieża. Gallikanie zakładali,
że papież i biskupi na równi mają swą jurysdykcję. W ten sposób pojawiał się w Kościele dualizm, będący zaprzeczeniem jedności Boga.
Gallikańska teza o wyższości soboru nad papieżem stawiała biskupów
ponad papieżem, mimo że jest odwrotnie, a papież był przez gallikanów pojmowany jako kres zasady pochodzącej od biskupów, co zaprzeczało nie tylko najwyższej władzy papieża, ale nawet jego równości
z biskupami, którą przyjmowali sami gallikanie. Na tej podstawie o. Semenenko uważa, że gallikanizm jest absurdalny i sprzeczny z naturą
Kościoła. Inną sprzeczność gallikanizmu autor dostrzega w teorii, że
biskupi rozproszeni po świecie podlegają papieżowi, ale na soborze
stoją ponad nim. Podobnie decyzje soborowe – wedle gallikanów – nie
są wiążące, dopóki nie przyjmie ich Kościół, a więc biskupi zjednoczeni na soborze nie podejmują ostatecznych decyzji, ale gdy się rozproszą, to decyzje te stają się obowiązujące po uznaniu ich przez bisku163
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pów całego świata. Wszystkie te wnioski są dla autora rozprawy
dowodem na rzecz wewnętrznej sprzeczności gallikanizmu i wszelkich liberalnych modeli Kościoła.
Zdaniem polskiego teologa nieomylność stanowi dar Boży udzielony Kościołowi, czyli opiekę Ducha Świętego, która sprawia, że Kościół
przedstawia ludziom prawdziwą wiarę i nigdy się w tym nie myli. Nieomylność Kościoła wyraża jego obraz i podobieństwo do istoty Bożej,
gdyż Bóg jest Prawdą, a nieomylność to prawdziwe nauczanie, bez którego nie istnieje Kościół. W swej istocie nieomylność podchodzi od
Boga i jest tylko jedna, ale co do sposobów istnienia można mówić
o trojakiej nieomylności: papież jest jej zasadą wobec biskupów, biskupi są współzasadą dla papieża wobec wiernych, a lud wierny kresem
wobec papieża i biskupów. Papież, stojący na czele Kościoła, ma istotę i istnienie nieomylności. Biskupi zaś mają nieomylność jako formalny episkopat, w jedności z papieżem. Lud wierny korzysta z owoców
nieomylności, to znaczy wyznaje prawdziwą wiarę.
W ujęciu gallikańskim papież traktowany jest jak jeden z biskupów
(teoria materialna), a nieomylność przysługuje wszystkim biskupom wraz
z papieżem i osiągana jest większością. Papież nie ma żadnych istotnych
prerogatyw, a gdy nie zgadza się z soborem, to można go złożyć z urzędu. Ojciec Semenenko odrzuca tę teorię, bo każdy pojedynczy biskup jest
omylny, a suma osób omylnych nie może stać się nieomylna. Gallikanie
próbowali dowodzić, że biskupi są nieomylni wraz z papieżem, gdy te
dwa podmioty działają razem, ale na to odpowiada autor rozprawy, że
w gallikanizmie przyjmuje się prawo do złożenia papieża z urzędu, co
odmawia mu nieomylności. Pozbawione sensu jest też postulowanie zatwierdzenia soboru przez kolejnego papieża, po złożeniu poprzednika
z urzędu, gdyż ten, kto komuś podlega, nie może zatwierdzać jego postanowień. Ponadto na co byłoby potrzebne zatwierdzenie uchwał Soboru, gdyby biskupi byli sami już nieomylni? Wbrew zaś gallikanizmowi
o. Semenenko przytacza słowa Ewangelii o udzieleniu przez Chrystusa
św. Piotrowi osobistej i najwyższej władzy w Kościele, dodając, że papież
ma osobiście całą tę władzę, którą inni biskupi mają łącznie.
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O znaczeniu dzieła o papieżu
Edycja najważniejszych pism o. Piotra Semenenki poświęconych Kościołowi i papieżowi wyraża nie tylko uznanie dla dorobku jednego
z najwybitniejszych, ale ciągle niewystarczająco znanych, polskich teologów. Stanowi ponadto świadectwo wierności polskiego uczonego papieżowi i nauczaniu katolickiemu62. Dostarcza informacji o zapomnianej w dużej mierze tradycji teologii spekulatywnej, która w duchu
realizmu tomistycznego, jeszcze przed oficjalnym odnowieniem studiów nad filozofią i teologią św. Tomasza z Akwinu przez Leona XIII
(1878–1903) w 1879 roku, harmonijnie łączyła refleksję rozumu i wiary. Rozprawy i kazania o. Semenenki wprowadzają także w świat polemik teologów katolickich z myślą gallikańską i protestancką, której
echa wnet miały dojść do głosu w heterodoksyjnym nurcie modernistycznym, nurtującym Kościół na przełomie wieków.
Dorobek polskiego uczonego należy postrzegać na tle I Soboru Watykańskiego i w świetle jego nauczania, któremu był całkowicie oddany63. Lepsze poznanie pism naszego rodaka przynosi również wiedzę
o teologii soborowej, z której najwybitniejszymi przedstawicielami obcował i współpracował, pod których kierunkiem studiował, wraz z którymi bronił rozstrzygnięć doktrynalnych papieża i soboru powszechnego, nie tylko opierając się na autorytecie władzy kościelnej, ale przede
wszystkim na zasadzie wniknięcia w wewnętrzną logikę prawdy objawionej i katolickiej Tradycji, strzeżonej wśród kryzysu współczesnego
świata przez Wieczny Rzym64.
Papież Pius IX, po przeczytaniu opinii teologicznej sporządzonej przez o. Semenenkę
w jakieś kwestii dla jednej z rzymskich kongregacji powiedział: „Wiedziałem o tym,
że o. Semenenko jest mądry, ale nie przypuszczałem, aby był mądry do tego stopnia”,
cyt. przez: F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. II, Warszawa 1914,
s. 208.
63
O. Semenenko osobiście ofiarował swój traktat Quid Papa... papieżowi Piusowi IX
na audiencji dn. 28 lipca 1870 r. i był bardzo przychylnie przyjęty przez następcę
św. Piotra (por. listy o. Piotra Semenenki do M. Manna (ACRR, nr 3695) i do ks.
A. Jełowickiego (ACRR, nr 1126)).
64
Por.: „Romanum Imperium mole sua a longe adumbraret illud magnificentius
omnino, multoque sanctius Imperium, quae Romana Ecclesia futura erat”, Quid
Papa, s. 70.
62
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Mamy nadzieję, że wydanie drugiego tomu pism o. Semenenki przyczynia się do ożywienia zainteresowania tym ważnym okresem w dziejach Kościoła rzymskiego, nie tylko w sensie historycznym, ale również że zainspiruje żywą, współczesną teologię katolicką do głębszego
czerpania z dziedzictwa tej nauki o Kościele, która pomimo upływu
stuleci pozostaje zawsze młoda i żywa, bo czerpie ze źródeł niezmiennego objawienia, które ciągle zasila żywy Kościół, o którym o. Piotr
napisał, że jest „najdoskonalszym dziełem Bożym (operum Ejus perfectissimum est, la plus noble de toutes les choses créées)”.

33. Wstęp do edycji encykliki Leona XIII Aeterni Patris,
wydanej w książce: Święty Tomasz z Akwinu, Taka
jest nasza wiara, red. M. Karas, Wydawnictwo
Diecezjalne Sandomierz, Sandomierz 2006, stron 200.
Wśród dokumentów katolickiego Magisterium poświęconych postaci
św. Tomasza z Akwinu, wyjątkowe miejsce zajmuje encyklika papieża Leona XIII Aeterni Patris65.
Aby zarysować kontekst, trzeba powiedzieć, że nauczanie Leona
XIII (1878–1903), jednego z najdłużej panujących papieży, było wyrazem doktrynalnej ciągłości. Papież wielokrotnie dawał wyraz swej woli zachowania zasad katolickich w nienaruszonej formie, nie tylko dzięki licznym nawiązaniom do tradycyjnego nauczania jego poprzedników,
zwłaszcza zaś do Grzegorza XVI i Piusa IX, ale także sięgając po całe dziedzictwo tradycyjnej doktryny katolickiej. Syllabus Piusa IX (1864)
został przez Leona XIII wyraźnie przypomniany i potwierdzony. W encyklice Immortale Dei (1885), nr 34, papież napisał: „Grzegorz XVI encykliką Mirari Vos (...) z wielką powagą zgromił, co już wówczas głoszono: że nie potrzeba wybierać pomiędzy religiami, że wolno
każdemu o religii sądzić wedle upodobania, że jedynym sędzią dla każdego jest jego własne sumienie, że więc każdemu wolno ogłaszać swe
65

Por. Wstęp do edycji: Leon XIII, encyklika Aeterni Patris, w: Święty Tomasz
z Akwinu, Taka jest nasza wiara, Sandomierz 2006, s. 125-136.
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zdania i godzi się przewroty w państwie przygotowywać” i dalej „podobnie Pius IX piętnował przy każdej sposobności mnóstwo błędnych
opinii, które najwięcej krzewić się poczynały; a później kazał je wszystkie razem zebrać, ażeby katolicy, wśród takiego odmętu fałszów, wiedzieli czego się bezpiecznie trzymać mogą”.
Naturalistyczne, liberalne zasady współczesnego świata zostały napiętnowane jako zerwanie z katolickim porządkiem religijnym i społecznym. Papież tradycyjnie wzywał innowierców do nawrócenia, a państwa do uznania Kościoła katolickiego jako jedynej prawdziwej religii,
jedynej siły zdolnej zapewnić porządek przyrodzony zbudowany na
nadprzyrodzonym działaniu łaski. Prawdziwy pokój jest bowiem możliwy – wedle Leona XIII – jedynie przy oparciu się na pokoju Bożym
i w zgodzie z wiecznymi zasadami objawionymi przez Chrystusa.
Wbrew rozpowszechnionej dziś tendencji do postrzegania Leona
XIII jako zwolennika reform doktrynalnych, można łatwo stwierdzić,
że jego nauczanie było tradycyjne i niezmienne. Aby podać dobitny
przykład, wystarczy powiedzieć, że papież był stanowczo przeciwny
traktowaniu Kościoła katolickiego jako jednej z wielu równouprawnionych wspólnot religijnych działających w państwie. Zwolennicy takiego rozwiązania przywoływali zwykle przykład Stanów Zjednoczonych, w których obowiązywały oświeceniowe zasady wolności
religijnej, a jednak Kościół katolicki znacznie się rozwijał. Papież poszedł dalej i uznał, że zasada indyferentyzmu religijnego państwa, leżąca u podstaw konstytucji USA, jest z gruntu błędna, ponieważ państwo, jego zdaniem, powinno uznać jedyną prawdziwą religię i przyznać
tej religii, to znaczy Kościołowi katolickiemu, szczególne uprawnienia, gdyż – jak napisał w swej encyklice Longinqua oceani (1895), nr 6:
„Kościół wydałby o wiele więcej owoców, gdyby nie tylko cieszył się
wolnością, ale i wsparciem prawa i opieką władz publicznych”. W innej encyklice papież napisał zaś, że „we Francji, w kraju katolickim ze
swoich tradycji i przez wiarę większości swoich synów, Kościół nie powinien być stawiany w niepewnym położeniu, jakie znosi u innych narodów” (Au milieu des sollicitudes (1892), nr 29).
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Encyklika Leona XIII Aeterni Patris, ogłoszona w Rzymie 4 sierpnia 1879 r., stanowi przede wszystkim, ale nie tylko, wezwanie do odnowienia studiów nad filozofią i teologią św. Tomasza z Akwinu. Ponadto papież podejmuje szersze rozważania nad f ilozof ią
chrześcijańską i na tle całej historii Kościoła katolickiego uzasadnia
znaczenie tej filozofii dla wiary, Kościoła i zbawienia dusz. Tekst encykliki można więc nazwać prawdziwym traktatem o filozofii chrześcijańskiej, wykładem katolickiej filozofii dziejów, refleksją nad historią Kościoła w świecie. Diagnozując czasy współczesne jako epokę
kryzysu ideowego, papież Leon wzywa jednocześnie pasterzy, aby sięgnęli po skuteczne środki zaradcze, które nie znajdą się gdzieś w mitycznej przyszłości, opartej na potędze ludzkiej cywilizacji – jak mniemali naturalistyczni zwolennicy oświecenia – ale w chwalebnej
przeszłości chrześcijańskiej, której owoce intelektualne, dzieło świętych oparte na objawieniu i wsparte łaską, pozostaje zawsze aktualne
i nieprzemijające.
Papież był realistą i w ciemnych barwach rysował obraz współczesności, gdy pisał: „Od samego początku Naszego Pontyfikatu smutny
przedstawia się Nam obraz zła ogarniającego zewsząd rodzaj ludzki,
a mianowicie tak szeroko widoczne podważanie najwyższych prawd,
na których jak na fundamentach opierają się zręby ludzkiego społeczeństwa, ta zuchwałość umysłów nie znosząca jakiejkolwiek prawowitej władzy, ta wieczna przyczyna sporów, skąd pochodzą wewnętrzne starcia oraz straszne i okrutne wojny, pogarda dla praw (...)
niewyjaśniona żądza przemijających rzeczy i zapominanie o wiecznych
(...) przyczyna tego zła tkwi przede wszystkim w lekceważeniu i odrzucaniu tego wzniosłego autorytetu Kościoła, który w Bożym imieniu prowadzi ludzkość i jest ostoją i obrońcą prawowitej władzy” (Inscrutabili Dei consilio (1878), nr 2-3).
W encyklice Aeterni Patris refleksja papieża nad historią rozpoczyna się od przypomnienia, że Jezus Chrystus dał ludzkości objawienie,
założył Kościół i ustanowił jego Urząd Nauczycielski, aby pod
zwierzchnictwem papieża nauczał o religii i walczył z błędami. Przygotowaniem do poznania wiary jest filozofia, a w czasach współczesnych – zdaniem papieża – fałszywe doktryny i zło moralne biorą się
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często z fałszywej filozofii. W czasach starożytnych filozofię chrześcijańską uprawiali wszyscy wybitni teologowie, Ojcowie Kościoła. Później, począwszy od św. Anzelma z Canterbury (XI w.), aż do św. Bonawentury (1221–1274) i św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225–1274),
w dziele zbudowania chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej, wybitne
zasługi mieli filozofowie i teologowie scholastyczni. Leon XIII przypomina, jak wysoko jego poprzednicy cenili Akwinatę, którego znaczenie zostało docenione nawet przez przedstawicieli protestantów,
którzy sami zerwali z Kościołem rzymskim. Papież daje świadectwo
wyjątkowej rangi przyznanej w Kościele św. Tomaszowi, gdy przypomina, że „największą i tylko Tomaszowi przysługującą chwałą, której
z nikim spośród Doktorów katolickich nie dzieli, jest to, że Ojcowie
Soboru Trydenckiego, będąc w samym środku obrad, zażyczyli sobie,
by wespół z Pismem Świętym i dekretami papieży była wystawiona na
ołtarzu Summa św. Tomasza, do której mogliby sięgać po rady, myśli
i pouczenia” (Aeterni Patris (1879), nr 22).
Znaczenie filozofii tomistycznej, podkreślane przez papieży, bierze
się z metody i dorobku św. Tomasza, który był współtwórcą tzw. złotej scholastyki, szczytowego okresu rozwoju filozofii w średniowiecznej Europie. Średniowiecze od czasów Renesansu bywa niesłusznie
lekceważone, głównie przez przeciwników Kościoła, gdyż cywilizacja
nowożytna kieruje się już zasadami, które są z gruntu niekatolickie.
System zaś św. Tomasza powstał w czasach, gdy uczeni chrześcijańscy
rozwinęli już obszerną refleksję nad objawieniem opartą na Piśmie
Świętym, dziełach Ojców Kościoła i z wykorzystaniem dorobku wiedzy świeckiej. Na uniwersytetach, które zakładane były przez władze
kościelne dla rozwoju wiedzy religijnej i świeckiej, dokonywano recepcji nauki starożytnej. Świat zachodni poznał już zaginione pisma uczonych antycznych, w tym jednego z najwybitniejszych, Arystotelesa,
który uprawiał wszystkie dziedziny wiedzy – od przyrodoznawstwa
i fizyki aż do logiki i metafizyki. Akwinata potrafił połączyć wiedzę
świecką i religijną, pokazać zgodność nauki i wiary, wytyczył drogę
dalszego rozwoju naukowego. W jego systemie dominuje obiektywizm,
szacunek dla prawdy i uniwersalny, hierarchiczny porządek całej rzeczywistości stworzonej przez Boga, którego człowiek może poznać za
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pomocą samego rozumu. W czasach późniejszych zaczęły się rozwijać zalążki kryzysu w cywilizacji zachodniej. Protestantyzm (XVI w.)
podważył obiektywny porządek katolicki, a liberalizm (XVIII w.) uczył
człowieka umiłowania wolności wbrew prawdzie. Sceptycyzm i relatywizm postawiły na równi wszelkie opinie. Filozofowie oświeceniowi uczynili człowieka niejako doczesnym bożkiem, pokładając w ludzkości nadzieje na zbudowanie doczesnego raju. Wszystkim tym
tendencjom sprzeciwia się filozofia św. Tomasza i w niej znajdują się
argumenty wymierzone w te nurty intelektualne. Poszukując zdrowej
filozofii, papieże sięgali więc do czasów poprzedzających nowożytny
kryzys Europy.
Pod koniec XIX wieku zagadnienie filozofii chrześcijańskiej podejmował I Sobór Watykański (1869–1870), którego uczestnikiem, jeszcze jako biskup, był również późniejszy papież Leon XIII. Sobór przeciwstawił się także błędom filozoficznym, rozpowszechnionym
w tamtych czasach, i podkreślił, że dobrze uprawiana filozofia przygotowuje do wiary i nie sprzeciwia się prawdzie katolickiej. W celu odnowienia i umocnienia filozofii chrześcijańskiej Leon XIII nakazał
powrót do autentycznej filozofii tomistycznej, bo jak sam napisał: „Im
bardziej wrogowie religii usiłują wpajać niedoświadczonym ludziom,
a zwłaszcza młodzieży takie treści, które mącą umysły i psują obyczaje, tym mocniej trzeba się starać, by nie tylko odpowiednia i solidna
metoda wychowania, lecz przede wszystkim samo nauczanie wiary katolickiej było zgodne z pismami i naukami, szczególnie zaś w dziedzinie filozofii, od której w dużej mierze zależą prawidłowe zasady innych nauk ” (Inscrutabili Dei consilio (1878), nr 13). Filozofia
tomistyczna, szanująca prawdę, otwarta na Boga i harmonijny rozwój
wiedzy – zdaniem papieża – świetnie nadaje się do walki z zagrożeniami współczesnego świata, które wywodzą się głównie z protestantyzmu i liberalizmu. O tych prądach intelektualnych papież napisał
przecież: „Ruch zwany Reformacją, którego przywódcy i zwolennicy,
nowymi teoriami z gruntu podkopali władzę duchowną i świecką, miał
za skutek, zwłaszcza w Niemczech, gwałtowne rozruchy i krwawe
bunty. Wojna domowa i mordy doszły do takich rozmiarów, iż żadna
prawie okolica nie uniknęła gwałtów i okrucieństw. Z herezji tej wzię170
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ła w zeszłym wieku [czyli w XVIII stuleciu – M. K.] swój początek
fałszywa filozofia i tak zwane «nowoczesne» prawo, doktryna
o zwierzchniej władzy ludu i ta bezgraniczna samowola, którą wielu
utożsamia z wolnością. Od tego doszło się do najgorszej zarazy, do komunizmu, socjalizmu, nihilizmu, tych potworów, zagrażających śmiercią ludzkiej społeczności” (Diuturnum illud (1881), nr 23). Wbrew tym
zagrożeniom, tak stanowczo potępionym przez Kościół, Leon XIII
wezwał do otwartej na zdrowy postęp odnowy dziedzictwa intelektualnego św. Tomasza z Akwinu, którego wysiłki zmierzały w tym samym celu, co starania papieży, a mianowicie służyły „religii katolickiej, która jest jedyną prawdziwą religią, [i] bez największego
skrzywdzenia nie może być zrównaną z innymi” (Humanum genus
(1884), nr 16).

34. Przedmowa do piątego wydania Słownika
kościelnego łacińsko-polskiego ks. Alojzego Jougana,
w: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski,
Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Sandomierz
2013, stron 768.
Słownik kościelny łacińsko-polski ks. prof. Alojzego Jougana miał do
tej pory cztery wydania66. Wydanie pierwsze ukazało się we Lwowie
w 1938 roku (Wydawnictwo Towarzystwa św. Michała Archanioła,
drukarnia w Miejscu Piastowym koło Krosna), drugie w 1948 roku (w
wydawnictwie Michalineum), trzecie (zmienione i uzupełnione) –
w 1958 roku (wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu,
z imprimatur ks. bpa Antoniego Baraniaka), oraz ostatnie – jak dotąd
– czwarte wydanie, przed dwudziestu już laty, w 1992 roku (Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, reprint wydania trzeciego). Pomimo sporych nakładów (wyd. III – 10 tysięcy egzemplarzy; wyd. IV –
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7 tysięcy), stanowi dziś niezwykłą rzadkość i osiąga wysokie ceny na
rynku antykwarycznym w Polsce.
Jak słusznie podkreślono we wstępie do trzeciego wydania, słownik
ten to nie tylko cenna pomoc dla duchowieństwa, seminarzystów
i świeckich, czytających teksty łacińskie, ale stanowi wręcz podręczną encyklopedię Kościoła katolickiego. Opracowany został na podstawie różnych słowników zagranicznych, a przede wszystkim słownika
autorstwa niemieckiego uczonego, ks. dra Alberta Sleumera (1876–
1948), uzupełnionego o cztery tysiące haseł. Obejmuje obszerny zasób
słownictwa, zarówno z klasycznej literatury łacińskiej, jak i z różnych
działów teologii. Słownik zawiera łącznie ponad 27 tysięcy wyrazów
łacińskich, którymi Kościół żył przez stulecia. Są w nim przełożone
na język polski terminy zawarte w Mszale Rzymskim, w Brewiarzu, Rytuale, Pontyfikale, Martyrologium, Wulgacie i Kodeksie prawa kanonicznego (z 1917 r.). Jak na opracowanie encyklopedyczne przystało, mamy
w nim ponadto imiona i lata panowania papieży, nazwy diecezji, imiona ponad 600 świętych i błogosławionych (wraz z krótkimi życiorysami), podano nazwy zakonów, imiona Ojców Kościoła i wybitnych teologów, terminy prawne oraz wiele innych.
Autorem tego monumentalnego opracowania, które do dziś nie ma
sobie równych w polskiej literaturze religijnej, jest zasłużony naukowiec i kapłan diecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, ks. prof. Alojzy Władysław Jougan (1855–1942). Urodził się we Lwowie. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1878 roku (w roku wyboru papieża Leona XIII
na Stolicę św. Piotra), w 1888 roku uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Lwowskim (uczelnia nosiła imię króla Jana Kazimierza Wazy dopiero od 1919 r.). Habilitował się w 1903 roku z historii i teorii
wymowy kościelnej. W latach 1903–1907 wykładał teologię pastoralną. W pierwszym semestrze roku akademickiego 1906–1907 pełnił
funkcję dziekana Wydziału Teologicznego. Opublikował ponad 300
artykułów w prasie katolickiej. Działał w licznych stowarzyszeniach
i organizacjach.
Obok niniejszego Słownika ks. Jougan był też autorem wielu cennych opracowań, spośród których warto wymienić kilka ważniejszych.
Pisał też na temat polskiej homiletyki (Skarga, Birkowski, Woronicz).
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W swej działalności kapłańskiej, wychowawczej i duszpasterskiej troszczył się przede wszystkim o młodzież. Gdy w 1896 roku wydał własnym sumptem patriotyczną broszurkę O miłości Ojczyzny (zapis kazania autora, wygłoszonego do młodzieży gimnazjalnej w uroczystość
św. Kazimierza we Lwowie), to na stronie tytułowej znalazła się informacja, że cały dochód z jej sprzedaży przeznaczony jest na mundurki
dla ubogich uczniów. W kazaniu tym duchowny pytał: „Czyż wobec
niebezpieczeństw, które w każdej nieledwie dzielnicy polskiej zagrażają imieniowi i życiu, a nawet wierze narodu polskiego, jak może nigdy dotąd, nie jest rzeczą roztropną, gdy wszelka ziemska pomoc zawodzi, szukać tem skrzętniej i goręcej z góry ratunku u tych możnych
i chętnych przyjaciół, u Patronów naszych w niebie?” (s. 38).
W swym podręczniku teologii pasterskiej (Lwów 1917, s. 117-119)
ten wytrawny znawca łaciny podkreślał jej dostojność, pisząc: „Kościół
także jeszcze dzisiaj domaga się zatrzymania języka łacińskiego jako
liturgicznego, ma on ku temu jako stróż wiary prawdziwej powody
ważne, które się wcale dobrze dadzą sprowadzić do czterech znamion
prawdziwego Kościoła. Zarówno jedność i świętość, jak powszechność
i apostolskość, nie tylko, że usprawiedliwiają wymownie używanie tego języka w zakresie liturgicznym, ale wprost domagają się go właśnie
dla uwydatnienia i uzasadnienia owych znamion. Między znamionami Kościoła a jego językiem liturgicznym jest wzajemny związek przyczynowy i stosunek taki jak przyczyny do skutku. Właśnie dlatego, że
Kościół prawdziwy Chrystusa Pana ma być jeden, święty, powszechny i apostolski, musi mieć także jeden wspólny język w liturgii, a ku
temu nadaje się najlepiej język łaciński, jako dawny język Kościoła,
wszędzie jeden i wspólny, poważny, uświęcony używaniem przez tyle
wieków i wybornie oddający święte tajemnice, powszechny, starożytny, bo pamiętający dobrze czasy apostolskie, nie ulegający zmianom,
a jako martwy jest też dość niepodatny do przyjmowania jakichkolwiek przekształceń, uporny przeciw skoślawieniu i skażeniu, bierny
wobec zakusów nowszego ducha czasu, tak zawsze wrogiego dla tradycyi Kościoła”.
W czasach dzisiejszych, gdy z roku na rok osłabia się wiara religijna
i znajomość dogmatyki katolickiej, wielkie wrażenie robi przygotowa173
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ny przez ks. Jougana i wydany nakładem autora, podręcznik podstaw
wiary dla szkół średnich (Lwów 1898), który liczy przeszło 180 stron.
Jasne, dobitne i szczegółowe przedstawienie wiary katolickiej zawstydzić musi naszą epokę, chlubiącą się postępem we wszystkich dziedzinach wiedzy, ale zapominającą o regresie w tym, co najistotniejsze. Otóż
uczniowie szkół średnich, korzystający we Lwowie przed pierwszą wojną światową z tego podręcznika zdobywali większy zasób wiedzy o teologii katolickiej niż dziś miliony absolwentów szkół wyższego szczebla.
A była to wiedza żywa i poruszająca sumienia! Wystarczy tylko spojrzeć na spis treści, w którym mieści się m.in: pojęcie religii, nauka o objawieniu, boskość objawienia chrześcijańskiego, Pismo Święte, Chrystus Pan, boskość Kościoła katolickiego, jego przeznaczenie i ustrój,
znamiona Kościoła i zakończenie, w którym czytamy: „słusznie przeto zowią katolicy Kościół ten swoją Matką. On ich we Chrzcie świętem duchowo odradza i synami Bożymi czyni, karmi ich słowem Bożem i Chlebem anielskim, wychowuje ich w bojaźni Pańskiej,
towarzyszy im przez drogę życia doczesnego aż do ostatniego tchnienia, a nawet po śmierci niesie im przez swe modlitwy pomoc duchowną. Jakież to szczęście żyć na łonie tego jedynie prawdziwego i zbawiającego Kościoła (...) Nie może ten mieć Boga za Ojca, kto nie ma
Kościoła za Matkę” (s. 181). Kończąc zatem swój katechizm słowami
św. Cypriana, bpa Kartaginy, starożytnego męczennika za Wiarę (zm.
258), ks. Jougan dał wyraz wierności nie tylko formom życia religijnego (język łaciński i kultura chrześcijańska), ale również istocie religii,
która wiąże człowieka z Bogiem za pośrednictwem Kościoła.
Wydaje się, że ponowna edycja słownika łacińsko-polskiego – w 70
rocznicę śmierci jego Autora – oddawana właśnie do rąk czytelników,
to nie tylko okazja do lepszego poznania wielowiekowego dziedzictwa
katolickiej kultury łacińskiej, czerpiącej ze źródeł bijących od stuleci
w Wiecznym Rzymie, ale również możliwość przypomnienia postaci
i dorobku zasłużonego Polaka, katolika i kapłana, ks. Alojzego Jougana. Oby również inne jego dzieła doczekały się ponownej edycji.
Jako wybraną bibliografię do dalszej lektury warto wskazać następujące książki: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 92-93 (hasło: Alojzy Jougan, autor: M. Straszewicz); A. Jougan, Historya Kościo174
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ła katolickiego, Lwów 1895; A. Jougan, Katolicka dogmatyka ogólna dla
szkół średnich, Lwów 1898; A. Jougan, Liturgika czyli wykład obrzędów
Kościoła katolickiego, Lwów 1895; A. Jougan, O miłości ojczyzny, Lwów
1896; A. Jougan, O praktykach religijnych w naszych szkołach, b.r.w.; Universitati Leopoliensi in memoriam, red. W. Lohman, Kraków 2011 oraz
Polski Słownik Biograficzny, t. XI, kol. 301 (hasło: Władysław Alojzy Jougan, autor: J. Zieliński)67.

35. Ks. Robert H. Benson i jego epoka – fragment
wstępu do książki R. H. Benson, Miasto położone na
górze, przeł. B. Jankowiak-Konik, Sandomierz 2007.
Biorąc do rąk książki niegdyś słynnego, a dziś w dużym stopniu zapomnianego autora katolickiego, ks. Roberta Hugh Bensona (1871–1914),
warto poświęcić nieco uwagi czasom i postaci tego wybitnego kapłana68. Późniejszy katolicki kaznodzieja, apologeta i pisarz pochodził
z wyróżniającej się rodziny protestanckiej. Urodził się 18 listopada 1871
roku jako szóste dziecko i zarazem najmłodszy syn Edwarda W. Bensona (1829–1896), późniejszego anglikańskiego arcybiskupa Canterbury (od 1882), a więc najważniejszego hierarchy Kościoła Anglii
(Church of England), który od XVI wieku pozostawał oderwany od
Kościoła rzymskiego (z racji na poważne zróżnicowanie wewnętrzne
panujące w brytyjskim protestantyzmie lepiej mówić o wielorakim
„Kościele w Anglii” niż o jednym jednorodnym „Kościele Anglii”).
Edward Benson urodził się w Birmingham, a studiował w Cambridge. W 1859 roku został mianowany kierownikiem szkoły w Berkshire, a w 1877 roku był ordynowany na biskupa anglikańskiego w Truro.
Autor wstępu składa serdeczne podziękowanie p. mgrowi Jarosławowi Zoppie,
pracownikowi Sekcji Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie za kwerendę
dot. materiałów z życia i dorobku ks. dra Alojzego Jougana, przeprowadzoną w 2012
r., dzięki której powstał ten wstęp.
68
Por. Ks. Robert H. Benson i jego epoka, R. H. Benson, Miasto położone na górze, przeł.
B. Jankowiak-Konik, Sandomierz 2007, s. 5-52 (wybór).
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W 1878 roku zmarł najstarszy brat Roberta, Marcin Benson. Młody Robert Benson po ukończeniu szkoły w Eton (1885–1889) studiował kulturę klasyczną i teologię anglikańską na uniwersytecie w Cambridge (w Trinity College) w latach 1890–1893. W 1895 roku został
pastorem, gdy ojciec – arcybiskup osobiście udzielił mu święceń anglikańskich (jednym z motywów wyboru tej drogi życiowej przez Roberta była śmierć siostry, Nellie, w październiku 1890 r.). Później, w 1896
roku jego ojciec zmarł nagle (stało się to podczas wizyty u byłego brytyjskiego premiera Williama Gladstona), a w 1898 roku pastor Benson
wstąpił do anglikańskiego zgromadzenia Order of the Resurrection
w Mirfield, w którym złożył profesję w 1901 roku. Jego dwaj bracia
(Edward Frederic Benson (1867–1940) i Arthur Christopher Benson)
byli znanymi w Anglii pisarzami.
Po śmierci ojca pastor Robert Benson na przełomie 1896 i 1897 roku udał się na kilka miesięcy na Bliski Wschód (do Egiptu, Syrii i Ziemi Świętej) dla podreperowania zdrowia. Zobaczywszy Anglię i jej
życie religijne z szerszej perspektywy, zaczął bliżej studiować problematykę teologicznej tożsamości anglikanizmu i naturę katolicyzmu
rzymskiego, tym bardziej że papież Leon XIII (1878–1903), zatroskany o powrót protestantów do Kościoła, często przypominał o obowiązku nawrócenia i konieczności posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej. Z początkiem 1902 roku Bensona intrygował zwłaszcza fakt odrębności
doktrynalnej i organizacyjnej chrześcijaństwa w Anglii od Kościoła
kierowanego przez papieża. Wpierw zainteresował się zbliżonym do
katolicyzmu nurtem w anglikanizmie, który zwany jest High Church
(Kościół Wysoki). Wątpliwości zrodzone w jego sercu co do słuszności protestanckiej doktryny wyznawanej przez wiernych Kościoła Anglii wskutek buntu króla Henryka VIII w XVI wieku i protestanckich
reform skłoniły pastora Bensona do porzucenia protestantyzmu i nawrócenia na katolicyzm, do którego został przyjęty 11 września 1903
roku przez dominikanina, o. Reginalda Bucklera, któremu – jak sam
pisał – był głęboko wdzięczny za pomoc na swej drodze do Kościoła.
W poszukiwaniach prawdy kluczowe znaczenie miała dla niego postać świętego Piotra (i jego następcy – papieża), gdyż Chrystus – jak
powiada ks. Benson – tylko tego jednego z Apostołów obdarzył „klu176
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czami królestwa niebieskiego”, a więc prawem sprawowania władzy
najwyższej nad wiernymi, którego nie może mieć Church of England,
kierowany przez króla i abpa Canterbury, nawet gdy ten biskup był rodzonym ojcem pastora Bensona. Kościół katolicki w tych czasach dobitnie upominał się o powrót zbłąkanych dusz, których przodkowie
przez tysiąc lat byli wierni katolicyzmowi rzymskiemu. Apele papieży i biskupów, publikacje apologetów i modlitwy w intencji nawrócenia protestantów przynosiły duże efekty.
To w tej epoce papież Leon XIII przypominał: „Im bardziej wrogowie religii usiłują wpajać niedoświadczonym ludziom a zwłaszcza
młodzieży takie treści, które mącą umysły i psują obyczaje, tym mocniej trzeba się starać, by nie tylko odpowiednia i solidna metoda wychowania, lecz przede wszystkim samo nauczanie wiary katolickiej było zgodne z pismami i naukami, szczególnie zaś w dziedzinie filozofii,
od której w dużej mierze zależą prawidłowe zasady innych nauk” (Leon XIII, Inscrutabili Dei consilio (1878), nr 13). Dla umocnienia filozofii katolickiej papież nakazał zaś odnowienie studiów nad dorobkiem
św. Tomasza z Akwinu (encyklika Aeterni Patris, 1879).
Nawrócenie wybitnego już kaznodziei i syna duchowego zwierzchnika anglikanizmu wywarło duże wrażenie w Anglii (był to pierwszy
taki przypadek od trzystu lat). Nie był to jednakże ani jedyny, ani nawet jeden z nielicznych nawróceń wybitnego Anglika, gdyż na Wyspach Brytyjskich w XIX wieku zaznaczały się szersze tendencje zbliżenia przedstawicieli środowisk konserwatywnych do Kościoła
katolickiego i często zdarzały się konwersje, czy raczej powroty Anglików do Kościoła, który odradzał się po kilkuset latach prześladowań. W pierwszej połowie stulecia (1833–1845) wśród profesorów i studentów uniwersytetu w Oksfordzie rozwijał się tzw. Ruch Oksfordzki,
z którego wyszedł m.in. słynny konwertyta, John Henry Newman
(1801–1890), późniejszy kardynał. Ruch założył John Keble, który
w 1833 roku wygłosił w Oksfordzie kazanie o narodowej apostazji Anglików, o porzuceniu wiary w epoce reformacji. Z Ruchu Oksfordzkiego wywodził się następnie tzw. Ruch Anglo-Katolicki (poszukujący własnej tożsamości religijnej także przez zbliżenie z Kościołem
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katolickim). W tych środowiskach rodziły się nawrócenia protestantów na wiarę rzymską.
W 1896 roku papież Leon XIII orzekł w sposób ostateczny, że święcenia pastorów udzielane w rycie anglikańskim są nieważne z punktu
widzenia zasad katolickich. Żaden pastor nie mógł więc na mocy swej
ordynacji pełnić funkcji kapłańskich po nawróceniu do Kościoła katolickiego. Z tego powodu, chcąc wykonywać posługę katolickiego duchownego, Robert Benson na przełomie 1903 i 1904 roku odbył dodatkowe studia w Rzymie i przyjął tam 12 czerwca 1904 roku
święcenia kapłańskie w kościele św. Sylwestra. Następnie udał się do
Cambridge, gdzie w latach 1904–1908 zajmował się przede wszystkim
pracą duszpasterską i pisarstwem. Głosił wykłady w Irlandii (1909
i 1913), kazania w Rzymie (1909, 1911, 1913), a także w Stanach Zjednoczonych, które odwiedził trzykrotnie (1910, 1912, 1914). Kazania te
przyczyniły się do nawrócenia licznych protestantów na katolicyzm.
W 1911 roku został obdarzony tytułem prałata przez papieża św. Piusa X.
Ksiądz Prałat Robert Benson zmarł podczas pobytu w Anglii (w
Salford), 14 października 1914 roku. Z powodu niezbyt długiego życia nie osiągnął takiej sławy, jaką uzyskali inni katoliccy pisarze angielscy jego czasów: ks. Ronald A. Knox (1888–1957), Hillaire Belloc
(1870–1953) czy też Gilbert K. Chesterton (1874–1936). Mimo to stał
się nader zasłużonym autorem wielu (blisko 30) wartościowych dzieł
literackich. Jak dotąd ukazało się siedem anglojęzycznych biografii
ks. Bensona, z których pierwsza została wydana już w 1914 roku,
a ostatnia w 1998 roku.
Wśród licznych książek ks. Bensona warto wymienić napisaną jeszcze przed nawróceniem powieść pt. Niewidzialne światło (Light Invisible, 1903), zbiór krótkich opowiadań, w których autor podejmuje problemy wiary i wątpliwości religijnych. Dzieje swego nawrócenia spisał
w Wyznaniach konwertyty (Confessions of a Convert, 1913). Następnie
trzeba wspomnieć o The History of Richard Raynal, Solitary (1907), która opisuje Anglię przed reformacją. W książce Come Rack, Come Rope
(1912) ks. Benson przedstawia dzieje reformacji i brutalnego prześladowania Kościoła katolickiego przez protestanckich nowatorów. Głów178
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ny bohater, Robin Audrey, rezygnując z małżeństwa, wstępuje do jezuitów i przez własnego ojca zostaje skazany za obronę wiary
katolickiej – ponosi męczeńską śmierć. Panowaniu w Anglii Elżbiety I poświęcona została powieść By What Authority? (1904). W powieści The King’s Achievement (1905) autor przedstawia likwidację zakonów w Anglii za panowania Henryka VIII, widzianą oczyma
przeciętnej angielskiej rodziny wywodzącej się z klasy średniej. Dzieje katolickiej królowej Marii, starszej córki Henryka VIII, ks. Benson
opisał w powieści The Queen’s Tragedy (1906). Zagrożenia wynikające
z zainteresowań spirytyzmem przedstawił w The Necromancers (1909).
Tragiczną wizję przyszłości (opis wydarzeń na przełomie tysiącleci,
około 2000 roku) ogarniętej przez sekularyzm i naturalizm, a także
ewentualne skutki modernizmu (upadek wiary i obyczajów wśród katolików), wyobraża sobie na miarę George’a Orwella (1903–1950) i jego Roku 1984 (z 1949 r.) w swym Pan świata (Lord of the World, 1907).
W książce tej ostoją prawdziwej wiary jest postać księdza Percy Franklina, walczącego ze złudzeniami humanistycznej „religii człowieka”.
Natomiast w krótkiej książeczce Miasto położone na górze (The City Set
on a Hill, 1905) autor podejmuje kwestię natury prawdziwego, widzialnego Kościoła Chrystusowego, za który uważa Kościół rzymski, wbrew
konkurencyjnym ujęciom protestanckim i prawosławnym. W książce
Religia zwykłego człowieka (The Religion of the Plain Man, 1906) dowodził, że prawdziwe wyznanie chrześcijańskie nie jest gnostycką sektą,
poznawalną tylko dla wtajemniczonych fachowców, tylko że musi być
poznawalne dla każdego, kto szczerze i uczciwie poszukuje prawdy.
Kwestia widzialności prawdziwego Kościoła ma zatem dla autora kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy jego czytelnicy żyją w środowiskach
protestanckich, gdzie katolicy, będący w mniejszości, zawsze mogli
mieć przed oczyma znak jedności swej wiary, a więc Stolicę Apostolską w Rzymie.
Warto jeszcze dodać, że jego kazania, wygłaszane w Rzymie w 1913
roku zostały wydane pod zbiorczym tytułem Paradoxes of Catholicism
(1913). Ponadto pisał wiersze (Poems) i eseje (A Book of Essays) (wydane odpowiednio w latach 1914 i 1916). W latach 1912–1913 napisał jeszcze trzy książki religijne dla dzieci. Poruszana przez niego tematyka
179

Marcin Karas

i przytaczane zagadnienia nie utraciły swej aktualności, ale są trwałym dziedzictwem myśli katolickiej. Tożsamość wiary i relacje Kościoła do świata są przez angielskiego pisarza podejmowane z rozmachem
i precyzją, wyrażają solidną wiedzę i gorący zapał, a u ich podstaw leży umiłowanie Boga i Kościoła, a także widać czerpanie z własnych,
samemu przeżytych doświadczeń trudnego okresu poszukiwania prawdy i nawrócenia na katolicyzm.
W obronę religii katolickiej w tamtych czasach zaangażowało się
wielu intelektualistów. Ich działalność była wyjątkowo ważna w środowiskach niekatolickich. W tym kontekście należy szczególnie docenić dorobek pisarski ks. Roberta Bensona, który oddał swe pióro na
służbę wiary rzymskiej w protestanckiej Anglii, a także w całym świecie anglojęzycznym. Umiłowanie Kościoła łączył z szacunkiem dla historii. W swoich książkach – które obecnie są wydawane zwłaszcza
przez katolickie wydawnictwa w Stanach Zjednoczonych – przedstawiał wartości katolickie, dziedzictwo duchowe i kulturalne Kościoła,
przełamywał uprzedzenia historyczne i doktrynalne wobec katolicyzmu rzymskiego i mówił prostym językiem o trudnych problemach
religijnych. Wydanie książek tego autora także w Polsce ma ważne
znaczenie dla kultury katolickiej w naszym kraju, bo to, co katolickie,
jest zarazem uniwersalne.

36. Recenzja książki Dawida Mielnika pt. Ad orientem
czy ad populum? Problem kierunku celebracji Mszy
Świętej w aspekcie symbolicznym i historycznym,
wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2021, stron 230.
Książka dra Dawida Mielnika, absolwenta KUL, poświęcona została
analizie istoty i porównaniu przesłania dwóch konkurencyjnych kierunków celebracji obrzędów Mszy świętej, a więc tradycyjnej praktyki ad orientem i współczesnej, tzw. posoborowej, czyli ad populum, obecnych w Kościele rzymskokatolickim. Zagadnienie to jest następnie
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omówione na podstawie świadectw biblijnych, patrystycznych, liturgicznych i teologicznych oraz publicystyki, która ukazuje się w ostatnich latach, zwłaszcza w katolickich środowiskach tradycjonalistycznych, w różnych krajach świata.
Rozprawa dzieli się na cztery rozdziały: pierwszy przedstawia świadectwa biblijne i wynika z nich, że postawa modlitwy ad orientem to
dominująca praktyka kultowa, obecna zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, związana z symbolicznym charakterem Wschodu,
który wskazuje na raj, na samego Boga, na mękę Zbawiciela na Kalwarii oraz na zbawienie wieczne w życiu przyszłym. W rozdziale drugim ujęcie to potwierdza zgodnie tradycja patrystyczna (omówiono
drobne wyjątki). Rozdział trzeci omawia dzieje liturgii katolickiej, także orientującej kult mszalny ku Wschodowi. W czwartym, najbardziej
obszernym rozdziale, zostały wysunięte różne argumenty za właściwą
postawą celebransa. Argumentów tych jest aż kilkadziesiąt i zestawienie dokonane przez Dawida Mielnika należy do najobszerniejszych
i najbardziej wnikliwych w całej dostępnej literaturze przedmiotu. Do
książki dodana została bardzo obszerna bibliografia, z dokładnymi podziałami (ponad 20 stron).
Wśród wydanych w Polsce prac, poświęconych tytułowemu zagadnieniu, książka Mielnika należy do najpoważniejszych, najlepiej udokumentowanych i napisanych w sposób najbardziej rzeczowy, spokojny i logiczny. To są najważniejsze atuty omawianego tomu. Wielość
wykorzystanych materiałów, klarowność wywodu, obszerna bibliografia i liczne przypisy powodują, że mamy do czynienia z bardzo dobrym
opracowaniem naukowym historyka liturgii katolickiej.
Autor unika prostych rozwiązań i mimo preferowania stanowisk tradycyjnych, potrafi pokazać słabość niektórych argumentów bliskich co
do istoty bronionemu przekonaniu o wyższości celebracji ad orientem
w stosunku do praktyki reformowanej. To duża zaleta i dowód obiektywizmu Autora. W świetle przedstawionych analiz celebracja ad populum jawi się jako efekt antropocentrycznego zwrotu tzw. nowej teologii, który przyniósł zerwanie z wielowiekową tradycją, zniszczenie
niektórych warstw symboliki liturgicznej, a skutkuje nie tylko zaciemnieniem sensu ofiary krzyżowej celebrowanej bezkrwawo na ołtarzu,
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ale ponadto osłabieniem pobożności i zniszczeniem wielu cennych zabytków sztuki sakralnej.
Wśród rozważanych argumentów należało jeszcze rozważyć trudny do odparcia argument, że omawiana praktyka celebracji liturgicznych ad populum nie tylko została (niekonsekwentnie) dopuszczona
w odnowionych księgach liturgicznych, ale jest ponadto stale praktykowana przez papieży, biskupów i kapłanów od kilkudziesięciu lat. Pomimo formułowanych niekiedy zastrzeżeń, Kuria Rzymska nie krytykuje tej praktyki, a jej powszechne użycie, wbrew tradycji i wbrew
praktyce Kościołów Wschodnich, jest jednak silnym argumentem zwolenników przeprowadzonej reformy liturgicznej na rzecz ich tez. Dopóki władze kościelne będą podtrzymywać zasadniczą orientację, że
„człowiek jest drogą Kościoła”, wydaje się mało prawdopodobne oczekiwanie na powrót do celebracji ad orientem, a także np. na użycie języka łacińskiego, udzielanie Komunii świętej do ust czy też powszechny powrót do tzw. nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. W takiej
sytuacji wydaje się, że odnowa tradycji w łączności z władzami kościelnymi jest możliwa jedynie na zasadzie indultu, czyli zezwoleń
udzielanych indywidualnie albo inicjatyw oddolnych (duchowieństwa
i wiernych), zgodne z istniejącym prawodawstwem kościelnym.
Powyższa analiza zawartości omawianej książki pozwala uznać, że
publikacja tego opracowania może się przyczynić do ożywienia i pogłębienia debaty toczącej się w środowiskach zaangażowanych w życie liturgiczne w Kościele w Polsce.

37. Recenzja książki Dawida Mielnika pt. Komunia na
rękę – przejaw osobistej pobożności czy akt profanacji?,
wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2021, stron 198.
Książka dra Dawida Mielnika, absolwenta KUL, o objętości blisko
200 stron, poświęcona została (przede wszystkim) źródłowej analizie
kontrowersji wokół liturgicznej praktyki udzielania Komunii świętej
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na rękę we współczesnym Kościele rzymskokatolickim. Tytułowe zagadnienie zostało następnie omówione w kontekście literatury teologicznej i publicystycznej, jaka ukazuje się w ostatnich latach.
Rozprawa dzieli się na cztery rozdziały: pierwszy omawia istotę
Mszy świętej w doktrynie katolickiej, drugi ukazuje kult sakramentu
ołtarza, trzeci zmiany oficjalne przeprowadzone w kulcie eucharystycznym od połowy XX wieku, a ostatni zawiera rozważania nad dwoma
sposobami przyjmowania Komunii świętej (do ust i na rękę), podzielone na 15 sposobów argumentacji.
Wśród wydanych w Polsce prac, poświęconych tytułowemu zagadnieniu, książka Mielnika należy do najpoważniejszych, najlepiej udokumentowanych i napisanych w sposób zasadniczo najbardziej rzeczowy, spokojny i logiczny. To są najważniejsze atuty omawianego tomu.
Autor słusznie wybrał ważny temat, dobrze wytyczył linię podziału w dziejach współczesnego katolicyzmu (połowa XX wieku), zbadał
oficjalne dokumenty papieskie w wydaniach łacińskich, a następnie
przystąpił do analizy kontrowersji w porządku rzeczowym.
Z książki wynika jasna teza krytyczna wobec współczesnej praktyki Komunii na rękę, uzasadniona tradycją Kościoła i fakultatywnym
charakterem zgody na zmiany, wyrażonej w latach 70-tych przez Pawła VI. Co ważne, Autor nie popada w nadmierny krytycyzm i zachowuje wierność władzom kościelnym (mimo że zna radykalne środowiska tradycjonalistyczne i wzmiankuje ich argumenty). Doktor Mielnik
poszukuje legalnych argumentów na rzecz konieczności i możliwości
powrotu w Kościele do praktyki tradycyjnej, dobrze zabezpieczającej
konsekrowane postacie eucharystyczne przed celową albo mimowolną profanacją w czasie trwania liturgii i po jej zakończeniu.
Argumentacja w książce jest skonstruowana w sposób logiczny, jasny i konkluzywny. Dziesiątki rozumowań historycznych, teologicznych i liturgistycznych przejrzyście wiodą od przesłanek do wniosków.
Można powiedzieć, że czytamy tomistyczny traktat z liturgiki. Tekst
czyta się łatwo, jest dobrze skonstruowany pod względem merytorycznym. Został wzbogacony cennymi przypisami. Być może w kilku tylko miejscach argumenty są zbyt uproszczone.
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Publikacja tej książki może się przyczynić do wzbogacenia o systematycznie zebrane argumenty, które pojawiły się w debacie prowadzonej od lat w środowiskach zaangażowanych w odpowiedzialne, pełne
szacunku traktowanie życia sakramentalnego, pobożności i kultu eucharystycznego w Kościele katolickim.

38. Recenzja książki Dawida Mielnika pt. Ordo missae
Mszałów Jana XXIII i Pawła VI w świetle zasady lex
orandi – lex credendi, wydawnictwo Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2021, stron 456.
Obszerna monografia dra Dawida Mielnika, absolwenta KUL (objętość ponad 450 stron, 1230 przypisów), autora licznych publikacji teologicznych, poświęcona jest analizie porównawczej dwóch współczesnych mszałów, zawierających sposoby celebracji obrzędów Mszy
świętej, a więc tradycyjnego mszału Jana XXIII i współczesnego (posoborowego) mszału Pawła VI, używanych w Kościele rzymskokatolickim.
Rozprawa dzieli się na trzy rozdziały: pierwszy omawia kontekst
historyczny dziejów i modyfikacji liturgii mszalnej. W rozdziale drugim porównane zostały porządki (ryty) Mszy obu mszałów, rozdział
zaś trzeci rozważa różnice teologiczne między liturgią tradycyjną i zreformowaną. Każdy rozdział zawiera jeszcze liczne dalsze podziały i z
tego powodu spis treści omawianej książki liczy sześć stron. Tom otwiera wprowadzenie, a podsumowuje zakończenie. Do książki dodano
ponadto obszerną bibliografię, podzieloną na odpowiednie działy (źródła, opracowania, artykuły, w sumie ok. 60 stron), oraz aneks zestawiający porównawczo niektóre teksty liturgiczne.
Wybór tematu książki i przeprowadzenie analizy w sposób źródłowy, oparty na oryginalnych księgach liturgicznych oraz regułach zawartych w ich rubrykach i w przepisach ogólnych, uważam za wyśmienitą strategię badawczą. Czytelnicy otrzymują do rąk jedno
z najobszerniejszych w całej ogromnej literaturze liturgistycznej opra184
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cowanie wolne od polemicznej pasji i konserwatywnych albo progresywnych uproszczeń. Tematem są kluczowe zagadnienia wydźwięku
soborowej odnowy liturgicznej, jej zasad, celów, rezultatów, recepcji
i oceny w odniesieniu do konsekwencji, jakie liturgia ma dla wyznawanej wiary. Autor rozważa uczciwie argumenty zarówno zwolenników reformy, jak i adherentów tradycyjnego podejścia do kwestii liturgicznych. Podejmowane są fundamentalne problemy teocentryzmu
i antropocentryzmu w czynnościach liturgicznych, symboliki liturgicznej, gestów, modlitw i czynności, aktywnego udziału wiernych świeckich w celebracji liturgicznej, języka i kierunku celebracji, szacunku
wobec Najświętszego Sakramentu, ofiarnego charakteru Mszy świętej, celu wdrażania reform II Soboru Watykańskiego, mocy obowiązującej tradycji kościelnej w dziejach, nadużyć liturgicznych i wielu innych zagadnień.
Wartość analiz podnoszą liczne argumenty i kontrargumenty, eksperymenty myślowe, porównania, zestawienia, odwołania do rozmaitych stanowisk: archeologizmu, progresizmu, protestantyzmu, tradycjonalizmu umiarkowanego, sedewakantyzmu itp.
Tezą Autora jest przekonanie, że reforma liturgiczna nie spełniła
stawianych sobie założeń, to znaczy nie dokonała odnowy zgodnej
z wytycznymi duszpasterskimi Vaticanum II, w zgodzie z tradycją,
a więc ożywiającej pobożność i kult liturgiczny. Jako ostatni chronologicznie Mszał, wolny od ryzykownych eksperymentów liturgicznych,
dr Mielnik wskazuje edycję typiczną papieża Benedykta XV z 1920 roku, która zatwierdziła w Kościele zachodnim drobne korekty św. Piusa X z 1911 roku.
Moim zdaniem wybór do porównania I Modlitwy Eucharystycznej z mszału Pawła VI w celu zestawienia jej z mszałem klasycznym
jest zasadniczo poprawny, ale istniejąca praktyka liturgiczna zaciemnia ten obraz, gdyż ta anafora jest używana nader rzadko (prawdopodobnie w około jednym procencie celebracji) i dopiero porównanie Kanonu Rzymskiego z popularną II Modlitwą Eucharystyczną pozwala
w pełni zrozumieć i ocenić zmiany, skróty oraz pominięcia wynikające z reformy generalnej Pawła VI. Autor zdaje sobie z tego sprawę, ale
koncentruje się na pierwszym etapie reformy, to znaczy na samym
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przejściu od Mszy św. Piusa V do Novus Ordo Missae. W ten sposób
analizy są prowadzone w sposób maksymalnie wyrozumiały wobec zakresu dokonanych w 1969 roku zmian w rycie rzymskim, chociaż widzimy, jak te zmiany przeobraziły kult Kościoła.
Wartość i perspektywę porównawczą tych badań podnosi wiele odwołań do decyzji papieży w XVII wieku, a później do decyzji Leona
XIII, do reformy Wielkiej Soboty, Wielkiego Tygodnia, zmiany dyscypliny postu eucharystycznego i innych decyzji Piusa XII i Jana XXIII,
poprzedzających decyzje podjęte przez Pawła VI.
Język użyty na kartach tej książki jest jasny, przejrzysty i precyzyjny. Autor słusznie deklaruje swoje przywiązanie do tradycyjnej literatury naukowej i do dzieł teologicznych pisanych eleganckim, przemyślanym i wyważonym językiem łacińskim oraz do licznych solidnych
językowo polskich książek i artykułów z zakresu liturgiki, cytowanych
w przypisach. Na zakończenie można uznać, że wydanie tego studium
może się przyczynić do pogłębienia całościowej, spokojnej, rzeczowej
debaty nad przebiegiem XX wiecznej reformy liturgicznej w Kościele.

39. Recenzja książki Documents of the Christian Church,
ed. by H. Bettenson, Ch. Mauder, wyd. 3,
Oxford 1999, stron 472.
Znane wydawnictwo uniwersytetu w Oksfordzie (Oxford University
Press) opublikowało, w ramach serii podręcznych kompendiów z różnych dziedzin nauki (Oxford Paperback Reference) trzecie, znacznie
poszerzone, wydanie zbioru tekstów pod tytułem Documents of the
Christian Church w redakcji Chrisa Maudera, który na nowo opracował książkę Henry’ego Bettensona, wydaną pierwotnie w 1943 roku 69.
Od tego czasu w dziejach różnych denominacji chrześcijańskich zaszły nader poważne zmiany i ogłoszone zostały bardzo liczne dokumenty doktrynalne. Ponadto w teologii różnych nurtów chrześcijań69

Por. Recenzja książki: Documents of the Christian Church, ed. by H. Bettenson, Ch.
Mauder, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, 37-38 (2002), s. 143-146.
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stwa pojawiły się całkiem nowe zagadnienia, nieznane w dobie drugiej
wojny światowej. Było to już okazją do ogłoszenia w 1963 roku drugiego wydania zbioru. Dziś mamy już do dyspozycji trzecie wydanie,
które stara się uzupełnić poprzednią publikację o prezentację najważniejszych dokumentów także z naszych czasów. Autor nowej edycji,
Chris Mauder, jest wykładowcą teologii i religioznawstwa na uniwersytecie w Durham.
Książka nie jest pomyślana wyłącznie jako zbiór wyznań wiary i podstawowych dokumentów doktrynalnych, ale stara się zaprezentować
szereg źródeł, w których podejmowane są różne problemy nurtujące
chrześcijan od czasów starożytnych aż do dnia dzisiejszego. W publikacji znalazły się zatem nie tylko dokumenty soborowe (np. definicja
Soboru Chalcedońskiego z 451 roku, s. 56-57), czy też deklaracje doktrynalne (np. bulla papieża Bonifacego VIII Unam Sanctam z 1302 roku, s. 126-127) i wyznania wiary (np. credo Soboru Nicejskiego, 325 roku, s. 27-28), ale także fragmenty dzieł autorów chrześcijańskich
z różnych epok: duchownych (np. św. Tomasza z Akwinu) i świeckich
(np. w dziale poświęconym współczesnej Feminist Theology, s. 391-395),
traktaty polityczne (np. o problemach wyznaniowych, fragment pokoju westfalskiego z 1648 roku kończącego wojnę trzydziestoletnią, s. 240241) bądź reguły zakonne (np. reguła św. Benedykta z Nursji z V w.),
s. 127-141), a także np. fragmenty pism pogańskich autorów starożytnych na temat chrześcijaństwa (w rozdziale pierwszym, części pierwszej: References to Christianity in Classical Authors, s. 1-5: Tacyt, Swetoniusz i Pliniusz Młodszy). W zbiorze zamieszczono ponadto
fragmenty dzieł filozoficznych, które charakterystyczne są dla różnych
okresów w dziejach filozofii chrześcijańskiej (np. scholastyka, czy też
deizm w myśli religijnej protestantyzmu XVIII w.) jak też starożytne
świadectwa o księgach biblijnych (np. tzw. „fragment Muratioriego”
o kanonie ksiąg Nowego Testamentu). Rozwiązanie w ten sposób koncepcji wyboru znacznie podnosi jego wartość merytoryczną. Książka
jest podzielona na dwie części: do Soboru Chalcedońskiego (451) i od
tego soboru do czasów współczesnych. Podział ten wynika z szeroko
pojmowanej idei Kościoła niepodzielonego z czasów przed powstaniem wspólnot monofizyckich (które wyodrębniły się po Chalcedonie,
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rozbijając religijną jedność Cesarstwa Wschodniorzymskiego) z jednej
strony, a także z dążenia do prezentacji wielu późniejszych denominacji religijnych z drugiej (m.in. katolicyzm, luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, różne nurty tzw. drugiej reformacji w Anglii od XVII w.).
Pierwsza część jest krótsza i obejmuje około jedną czwartą objętości
całego opracowania. Przyjęta koncepcja nie została jednakże w pełni
zrealizowana, gdyż w podanym wyborze materiałów nie są prawie wcale reprezentowane wspólnoty chrześcijańskiego Wschodu.
Z małymi wyjątkami (wspomniana jest schizma z 1054 r., s. 105106) brak dokumentów prawosławnych, chociaż zamieszczono rozdział
poświęcony dialogowi międzyreligijnemu (rozdział pt: The Twentieth-Century World Churches and Inter-Faith Dialogue, s. 404-411). Ze zrozumiałych względów (książka jest przeznaczona dla odbiorcy anglojęzycznego) wiele miejsca zajmuje: prereformacyjny ruch lolardów (XIV
w.), anglikanizm (protestantyzm XVI w. podzielono bowiem na dwa
rozdziały: The Reformation on the Continent oraz The Reformation in
England) oraz nurty protestanckie, wywodzące się z tradycji anglikańskiej. Nie brak tematów obecnych w teologii XX wieku: problemów
sprawiedliwości i pokoju czy też współczesnych przemian doktrynalnych: teologii wyzwolenia, feminizmu, ordynacji kobiet, problematyki tzw. Trzeciego Świata i upadku komunizmu (do Polski nawiązano
tylko we wstępie). Ostatni rozdział książki omawia aktualne problemy społeczne: zagadnienia płciowości człowieka (Sexuality, Contraception), małżeństwa, ochrony życia i bioetyki oraz zagrożenia chorobą
AIDS rozpatrywanego w refleksji religijnej.
Dość obszerne potraktowanie nurtów protestanckich i problematyki ekumenicznej nie wiąże się z uwzględnieniem starokatolicyzmu,
który zajmuje jednak dość istotne miejsce w panoramie nowożytnego
chrześcijaństwa zachodniego, tym bardziej że redaktor opracowania
wziął pod uwagę XVII-wieczny jansenizm i gallikanizm, a te należą
do bezpośrednich poprzedników nurtu starokatolickiego w teologii
Zachodu. Natomiast w rozdziale o rzymskim katolicyzmie zostały zamieszczone obydwa dogmaty maryjne ogłoszone przez papieży (w latach 1854 i 1950), ale pominięto całkowicie problemy kryzysu modernistycznego z początków XX wieku, chociaż wcześniejszy kryzys
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liberalizmu (odpierany z pomocą Syllabusa przez papieża Piusa IX
z 1864 r.) został w znacznym stopniu uwzględniony (s. 287-288). Rozdział XIII w drugiej części książki omawia katolicyzm w okresie II Soboru Watykańskiego (s. 359-369), ale brak tutaj ważnego tekstu: Wyznanie wiary Ludu Bożego, ułożonego przez papieża Pawła VI (1968).
Natomiast dział poświęcony problematyce ekumenicznej pomija dokument z sesji teologicznej w Balamand w Libanie (1993), poświęcony relacji rzymskokatolicko-prawosławnych, ale uwzględnia np. materiały z dialogu Kościoła rzymskiego z protestantyzmem (np. tzw.
Raport z Limy, 1982).
Nie wszystkie dokumenty zostały poprzedzone wstępami krótko
wprowadzającymi w problematykę, którą omawia. To znacznie osłabia wartość książki. Niekiedy wstępów zupełnie brak, niektóre są bardzo krótkie, a znowu inne – bardzo rozbudowane (np. s. 162-163). Natomiast na korzyść redaktorów można powiedzieć, że wykorzystali
wiele wzorcowych wydań tych dokumentów, które zamieścili w swym
zbiorze. Źródła te zebrano w zwięzłej bibliografii (s. 453-455). Popularny charakter opracowania sprawił, że wszystkie dokumenty zostały ogłoszone wyłącznie w przekładzie na język angielski. Jest to krok
słuszny i uzasadniony. Należało jednak podać w nawiasach główne terminy oryginalne, czy to łacińskie, czy też greckie lub np. niemieckie,
szczególnie gdy zamieszczane materiały mają charakter wyznań wiary, dekretów doktrynalnych lub źródeł ściśle teologicznych. Poza niektórymi dokumentami ze starożytności chrześcijańskiej, gdzie w przypisach zostały podane kluczowe terminy greckie (np. homoousion to
Patri z nicejskiego wyznania wiary, s. 27), oraz poza niektórymi określeniami łacińskimi z dziejów późniejszych pojęć tych wyraźnie brakuje. Dodanie w znacznie większym stopniu terminologii oryginalnej
dałoby odbiorcy większe zorientowanie w tematyce i wytyczyłoby łatwiejszą drogę dalszych poszukiwań dla czytelników bardziej zainteresowanych kwestiami teologicznymi. Jest to przecież powszechna
praktyka w tego rodzaju opracowaniach. Sprawa ta jest ważna chociażby z tego powodu, że właśnie w języku angielskim niemal cała terminologia teologiczna i filozoficzna wywodzi się z języka łacińskiego.
Dlatego także fragmenty filozoficzne powinny być w ten sposób uzu189
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pełnione. Dobrze byłoby zastosować swoisty paralelizm w dokumentach, np. jeżeli zamieszcza się stanowisko jakiejś wspólnoty protestanckiej w kwestii ordynacji kobiet, to trzeba było podać w tym samym
albo innym rozdziale, także wypowiedzi lub dokumenty np. rzymskokatolickie lub prawosławne. W ten sposób czytelnik mógłby poznać
zasady doktrynalne różnych wspólnot w sposób porównawczy. Jest to
przecież jedna z głównych metod używanych w religioznawstwie i historii idei. Redakcja nawiązywała nieraz do tej metody, ale w sposób
niekonsekwentny.
W rozdziale o oporze Kościołów wobec nazizmu wymienia się fragmenty pism protestanckich teologów, Karla Bartha i Dietricha Bonhoeffera ale brak fragmentów encykliki Piusa XI, Mit brennender Sorge (1937), natomiast w rozdziale o ordynacji kobiet nie ma odniesienia
do listu apostolskiego papieża Jana Pawła II Ordinatio Sacerdotalis (1994),
chociaż zamieszczono fragmenty deklaracji Inter Insigniores wydanej
wcześniej przez Kongregację Nauki Wiary (1976). Nie ma tu także dokumentów starokatolickich, które obrazują swoistą ewolucję stanowiska w ramach tej denominacji: od oświadczenia, przyjętego przez Konferencję Biskupów Starokatolickich w 1976 roku, do oświadczenia
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich w sprawie
ordynacji kobiet (Wislikofen w Szwajcarii, 1997), które stwierdza fakty ordynacji kobiet wśród Kościołów zrzeszonych w Unii Utrechckiej,
ale wbrew ogólnemu stanowisku członków Unii.
W ogólnej ocenie można stwierdzić, że ponowne wydanie – w rozszerzonej formie – książki Documents of the Christian Church było przedsięwzięciem godnym uwagi i pomimo szeregu niedociągnięć – o których krótko wspominamy w tej recenzji – udanym. W ten sposób
zasłużone wydawnictwo uniwersytetu w Oksfordzie dość dobrze zrealizowało swoje zamierzenie, aby również w dziedzinie historii i współczesności myśli chrześcijańskiej zaprezentować czytelnikowi zwięzłe,
ale dosyć wnikliwe kompendium wiedzy. Można zatem książkę tę polecić również polskiemu czytelnikowi, zwłaszcza gdy jest on zainteresowany kwestiami religijnymi dotyczącymi jednak przede wszystkim
Europy Zachodniej mimo zawartych w tytule opracowania deklaracji
o obejmowaniu całego chrześcijaństwa.
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40. Recenzja książki Breviarium fidei. Wybór
doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Red. Ks. Ignacy
Bokwa, wydawnictwo 3, Księgarnia Świętego
Wojciecha, Poznań 2007, stron 743.
Od czasów wydania pierwszej edycji Breviarium fidei w 1964 roku, ten
zbiór najważniejszych dokumentów doktrynalnych Kościoła rzymskokatolickiego stał się niezastąpionym leksykonem źródeł i polskim odpowiednikiem słynnego, łacińskojęzycznego Enchiridion symbolorum,
definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, zredagowanego po
raz pierwszy jeszcze w połowie XIX stulecia przez Henryka Denzingera70. W drugim wydaniu Breviarium fidei (1988) zaznaczył się zwrot
w kierunku współczesnej teologii (pominięto np. projekt konstytucji
o Kościele, przygotowany na I Soborze Watykańskim i zamieszczony
w wydaniu z 1964 r.). Wydanie to miało kolejne przedruki, nazywane
też kolejnymi wydaniami tej edycji. Obecnie zredagowany został zupełnie nowy tom Breviarium fidei, który zwany trzecim wydaniem
przynosi jednak całkiem nowe podejście do źródeł doktrynalnych Kościoła.
Nowe wydanie różni się od poprzednich przede wszystkim przyjętą strukturą wewnętrzną. Stare Breviarium fidei miało układ problemowy i dzieliło się na kolejne części według zagadnień: objawienie,
Kościół, Pismo Święte i Tradycja, Bóg, stworzenie, Jezus Chrystus,
człowiek i symbole wiary, aby krótko odwołać się do zawartości tego
tomu. Natomiast w nowym wydaniu nowa redakcja przyjęła układ
chronologiczny, analogicznie do wzorcowego wydania oryginalnego,
czyli Denzingera, przyjętego za trwały punkt odniesienia takich edycji. Podobnie jak w łacińskim Enchiridionie przyjęto również zasadę
poprzedzania dokumentów wstępami informującymi o ich powstaniu,
treści i znaczeniu. Nowe Breviarium dzieli się teraz tylko na dwie części: wyznania wiary (kilkanaście stron) i dokumenty Magisterium Kościoła (ogromna większość tomu). Na końcu zaś umieszczono trzy in70
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deksy: chronologiczny, alfabetyczny i systematyczny. Wybór takiej
metody jest słuszny, uzasadniony i ułatwiający poznawanie historii
doktrynalnej Kościoła. Różne dokumenty nie są już dzielone na wiele części, aby umieścić je w poszczególnych działach tematycznych.
Korzystając zaś z indeksów, można łatwo odnaleźć poszukiwane zagadnienie problemowe. W tym sensie nowe wydanie ułatwia korzystanie ze źródeł.
Aby szerzej ocenić znaczenie prezentowanej książki, zwrócimy uwagę na trzy elementy: sposób wydania, dobór materiałów i wkład redakcji w przygotowanie tekstów (wstępy do dokumentów). Pierwszy
aspekt wydanej książki zasługuje na najwyższe uznanie, gdyż została
ona przygotowana starannie i solidnie. Twarda oprawa (są też tańsze
egzemplarze w miękkiej oprawie), ładny, mocny i elegancki papier, wyraźny druk, dwie dodatkowe zakładki – wszystko to sprawia, że wydawca przygotował tom na miarę ambitnego zamierzenia: podstawowego, encyklopedycznego leksykonu, który będzie w użyciu przez
wiele lat.
Gdy chodzi o zawartość, to recenzent nie może być już tak jednoznaczny. W kwestii doboru materiałów pojawiają się znaczące pominięcia i skróty: np. pominięto Trydenckie wyznanie wiary, Przysięgę antymodernistyczną, nie uwzględniono Wyznania wiary Pawła VI. Indeks
podaje (jako ostatnie wydarzenie w dotychczasowej historii) motu
proprio Benedykta XVI o liturgii Summorum pontiticum (2007), ale ten
ważny tekst nie pojawia się w zbiorze, nawet we fragmencie. Zamieszczając wyznania wiary na początku tomu, nie umieszczono już kolejnych, kluczowych wyznań (jak np. Trydenckiego wyznania wiary), które ukształtowały oblicze Kościoła przez stulecia. Sugeruje to, że wiara
ukształtowała się w starożytności, co podsuwa natychmiast prawosławne i ekumeniczne rozumienie Kościoła, przeciwne katolickiej koncepcji Magisterium, obecnej przecież w całym tomie.
Pominięcie ważnych dokumentów zwraca od razu uwagę czytelnika na wkład Redakcji w przygotowanie tomu. Również i w tej dziedzinie nowe Breviarium fidei nie jest wolne od istotnych usterek, gdyż
zaprezentowane wprowadzenia są niekonsekwentne: niektóre obszerne i specjalistyczne (np. s. 173, 177, 178-179, 244, 265-266, czy też 579),
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obejmujące nawet całą stronę, a inne jednozdaniowe, nic niemówiące
(np. s. 43, 96, 113, 124, 146, 149, 341, 400, 414,) albo nawet zgoła nie
występują przed zamieszczonymi dokumentami (s. 141, 143, 145, 150,
371, 389, 396, 398, 413, 416, 418, 420). Tym samym liczne teksty o kluczowym znaczeniu dla poznania doktryny i historii Kościoła zostały
opublikowane bez żadnego wyjaśnienia ich zawartości. Czytelnik może mieć więc wrażenie, że Redakcja pracowała pospiesznie, bez sięgnięcia do literatury przedmiotu, wpisując niekiedy po kilka słów komentarza albo całkowicie rezygnując z podania tła, kontekstu
i znaczenia prezentowanych źródeł. W książce brak także bibliografii,
nawet podstawowej, mimo że poprzednie wydanie podawało wskazówki bibliograficzne we wstępach do wielu dokumentów.
Oceniając całościowo prezentowaną edycję można stwierdzić, że
zamysł przygotowania aktualnego zbioru dokumentów Magisterium
Kościoła, sporządzonego w związku ze 110 rocznicą powstania poznańskiego wydawnictwa Księgarnia Świętego Wojciecha powiódł się
tylko częściowo, gdyż obok materiałów o ogromnym znaczeniu, oraz
wielu innych dokumentów, które znalazły się w tej obszernej księdze,
łatwo można wskazać wiele innych, równie ważnych, które zostały pominięte. Podobnie w przypadku opracowania redakcyjnego, pominięcie niezliczonych, ważnych informacji wstępnych utrudnia zapoznanie się z dziejami doktryny katolickiej. W porównaniu zatem do
poprzedniego wydania, które było przygotowane znacznie staranniej,
nowe Breviarium fidei nie jest wyrazem rozwoju, ale raczej regresu edytorskiego i w wielu przypadkach konieczne będzie nadal korzystanie
z lepszego wydania z 1988 roku.
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41. Recenzja książki José Orlandis’a, Kościół katolicki
w drugiej połowie XX wieku, przeł. P. Skibiński, Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007,
stron 337.
Najnowsze dzieje Kościoła katolickiego (XX wiek), których przebieg
jest punktem wyjścia refleksji podejmowanej przez historyków idei i badaczy uprawiających studia z zakresu religioznawstwa, opisywane są
w licznych opracowaniach monograficznych i w dziełach ogólnych71.
W Polsce ukazuje się jednak relatywnie niewiele tego rodzaju publikacji, gdy mamy na myśli szerszą perspektywę niż ostatnie 20 lub 30
lat. Z tego powodu na uwagę zasługuje wydana w 2007 roku w wydawnictwie Polwen (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, specjalizujące się gł. w katolickiej literaturze religijnej) w Radomiu książka
hiszpańskiego historyka Kościoła José Orlandisa (ur. w 1918 r., był
m.in. dyrektorem Instytutu Historii Kościoła na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, prowadzonym przez Opus Dei) zatytułowana
Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku.
Na pierwszy rzut oka pozytywne wrażenie na czytelniku robi solidne polskie tłumaczenie (z wydania hiszpańskiego, które ukazało się
w Madrycie, w 1998 r.), w którym dobrze zostały uchwycone niuanse
języka, wyrażającego liczne i często trudne dla translatora zagadnienia filozoficzne, teologiczne i eklezjologiczne. W wielu publikacjach
tego typu terminologia jest bowiem nierzadko oddawana na język polski w sposób nieprecyzyjny lub zgoła błędnie, inaczej, niż w przyjętych w tego rodzaju literaturze formach. Jako przykład błędu, który
pojawia się w innych tłumaczeniach, można podać, że zamiast „sobór
powszechny” możemy niekiedy przeczytać zaskakujące formy, jak np.
„rada ekumeniczna”, co dowodzi dość mechanicznego przejęcia anglojęzycznego zwrotu ecumenical council, bez zrozumienia jego specyfiki.
Tłumacz omawianej tu książki nie popełnił tego rodzaju pomyłek,
71
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a ponadto uzupełnił przekład licznymi przypisami, w których podał
informacje biograficzne o wielu postaciach historycznych (często jednak zbyt zdawkowe) i zwięźle opisał różne pojęcia, nazwy i fakty, które pojawiają się na kartach opracowania. Ponieważ od ogłoszenia hiszpańskiego wydania książki upłynęło już niemal 10 lat, przeto
tłumaczenie zostało słusznie uzupełnione o kalendarium najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła w latach 1998–2005 (s. 315-330), przygotowane przez tłumacza. Wszystkie wymienione elementy świadczą
o solidnym podejściu wydawców do przygotowanej edycji. W kilku
miejscach wydaje się, że tłumacz rozmija się z treścią oryginału, ale
miejsca te można pominąć przy generalnej ocenie.
Drugim godnym podkreślenia aspektem recenzowanej książki jest
fakt obszernego i wnikliwego potraktowania omawianej tematyki.
Książka dzieli się na dwie części (czasy soborowe i epoka Jana Pawła II), a te łącznie na 12 rozdziałów, w których przedstawione zostały
dzieje Kościoła od ostatnich lat panowania Piusa XII („ostatni papież,
podtrzymujący wielowiekowy wizerunek władzy papieskiej”, s. 21) aż
do końca stulecia, stanowiąc kompendium historii Kościoła. Czytelnik może się tym samym zapoznać ze wszystkimi ważnymi wydarzeniami minionego półwiecza, które powszechnie są uważane za najbardziej istotne w dziejach rzymskiego katolicyzmu. Autor posiłkuje się
danymi statystycznymi, cytuje fragmenty najważniejszych dokumentów, zarówno magisterium soborowego, jak i encyklik i innych wypowiedzi kolejnych papieży kierujących Kościołem w tych czasach. Na
uwagę zasługuje fakt nawiązania do sytuacji w Kościele za czasów Piusa XII i porównanie tej epoki z przełomem soborowym.
Do książki została dołączona bibliografia, która zawiera podstawowe opracowania, głównie jednak z kręgu języków romańskich (s. 301313). Natomiast brak indeksu nazwisk.
Wiele miejsca poświęcono trudnym i skomplikowanym zjawiskom,
które można określić mianem „kryzysu posoborowego”. Umiarkowanie konserwatywne poglądy Autora znajdują wyraz w atmosferze panującej w książce, która wyraża się w zachowaniu dystansu wobec różnych problemów, a te wartościowane są raczej z punktu widzenia
trwałości doktryny katolickiej. Jako duchowny katolicki i członek dość
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konserwatywnej organizacji Opus Dei, ks. José Orlandis stara się przedstawić historię Kościoła z centrowego punktu widzenia, wolną od polemicznego nastawienia wobec różnych nurtów współczesnej teologii.
Stara się wyważyć różne opinie i relacjonuje poglądy wielu stron, np.
w kwestii reformy liturgicznej (s. 77-80). Krytykując radykalniejsze
środowiska, zarówno tradycjonalistyczne, jak i liberalne odwołuje się
do oficjalnej linii nauczania Stolicy Apostolskiej, na którym się opiera w swych ocenach.
Podkreślając głównie konserwatywne i nastawione na doktrynalną
ciągłość wydarzenia i decyzje papieskie, ks. Orlandis podaje następujące rozumienie przemian w katolicyzmie XX wieku: dostosowanie
Kościoła do współczesnego świata odbyło się raczej w sposób wyważony i umiarkowany, ale nie bez trudności, na które wpłynęła zarówno szybkość przemian w świecie, jak i słabość natury ludzkiej. Opisując nawet najbardziej niepokojące dla członka Kościoła zjawiska, jak
dechrystianizację, sekularyzację i liberalizację środowisk katolickich,
hiszpański historyk stara się widzieć te procesy z perspektywy dwudziestu wieków chrześcijaństwa i licznych „lekcji” wynikających z historii, traktując rozmaite nieuniknione trudności w relacjach Kościoła i świata jako przejaw życia, a nie symptom kryzysu, czy zwiastun
upadku.
Ksiądz José Orlandis będąc znawcą epoki wizygockiej (V–VIII w.)
doskonale orientuje się, na czym polegają trudności przeżywane przez
różne cywilizacje gnębione kryzysem, a nawet pogrążone w upadku,
i nieobce są mu także problemy odbudowy porządku religijnego i społecznego po okresie załamania. Ten historiozoficznie nośny wątek rozważań dodaje książce wartości poznawczej. Zasadniczo akceptując reformy soborowe, Autor jest jednak zdania, że pokonanie kryzysu,
którego najgorsze formy zdają się – jego zdaniem – odchodzić już do
przeszłości, będzie możliwe nie dzięki kontestacji decyzji magisterium
w duchu liberalnym ani przez opozycję tradycjonalistyczną, ale metodą spokojnej recepcji istoty reform, w duchu posłuszeństwa Stolicy
Apostolskiej, która zresztą dokonywać będzie wnikliwej analizy samej
reformy, odróżniając zmiany wartościowe od niepotrzebnych eksperymentów duszpasterskich, które nie przyniosły pozytywnych skutków
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(np. za sprawą „mniej lub bardziej utopijnego optymizmu” lat 60-tych,
s. 27). Wydaje się, że taka wizja reformy soborowej, sformułowana
przez hiszpańskiego uczonego jest przekonująca, bierze się zaś z jego
doktrynalnego stanowiska – umiarkowanego konserwatyzmu właściwego dla Opus Dei. Zamysłowi temu zdaje się też towarzyszyć pragnienie dość szerokiego uznania dla różnych form życia religijnego,
pod warunkiem zachowania jedności doktrynalnej i posłuszeństwa
dyscyplinarnego w relacjach wiernych z papieżem i episkopatem.
Mimo że książka ukazała się w oryginale przed ponad dziesięciu
laty, to wydaje się, że wyraża orientację doktrynalną i postawę historiozoficzną bardzo zbliżoną do postawy prezentowanej w Kościele
przez papieża Benedykta XVI, który często podkreślał swe umiarkowane, centrowe stanowisko i wolę wytrwałej kontynuacji reform soborowych bez jakichkolwiek gwałtownych zmian.
Dla polskiego czytelnika ciekawe są informacje o Kościele w Hiszpanii, które zajmują właściwe miejsce – nie naruszają równowagi
w strukturze książki – a dotyczą zarówno epoki rządów gen. F. Franco, jak i czasów późniejszych, z uwzględnieniem powstania i celów organizacji Opus Dei, do której należy sam Autor książki. Sprawy polskie, które pojawiają się w monografii, są również przedstawione
solidnie, bez częstego na Zachodzie niezrozumienia specyfiki naszego kraju.
Obok pesymistycznej diagnozy różnych niekorzystnych dla Kościoła procesów społecznych i nurtów intelektualnych, których efekty dają się zauważyć w statystykach życia religijnego, Autor wyraża
także sporo optymizmu, chociażby gdy mówi o „ewolucji ludzkości
ku większej wolności” (s. 11). Nie waha się jednak wspomnieć istnienia „dyktatur komunistycznych” w Europie Wschodniej XX wieku
ani tego, że wizerunek Jana XXIII zawłaszczają sobie zwolennicy
progresizmu (s. 26). Profesor Orlandis przyznaje, iż przedstawiciele
Kościoła w dobie soboru obiecali przywódcom Związku Sowieckiego, że „sobór powstrzyma się przed jakimkolwiek bezpośrednim, potępiającym wspomnieniem o komunizmie” (s. 35), a także ocenia krytycznie skromne efekty tej nowej polityki wschodniej Watykanu.
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W konkluzji tej recenzji możemy zachęcić do lektury niewątpliwie
interesującej monografii ks. profesora José Orlandisa, która jest ciekawa w sferze faktograficznej, bogata w materiały źródłowe do poznania panoramy najnowszych dziejów Kościoła i inspirująca w zakresie
ocen i która może być zachętą dla historyków idei do dyskusji opartych na szerokiej dokumentacji.
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