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wst~pne: 1) Wyroznienie okresow, 2) Sytuacja filozofii chrzescijanskiej przed 1". 1918, 3) Okreslenie filozofii chrzescijanskiej i tomizm. 2. Lata 1918-1939: 1) Okres recepcji uj~c Zachodu, 2) Tworcze
asymilacje: a) Kolo Krakowskie, b) Srodowisko "Verbum", c) Badania
ks. K. Michalskiego. 3. Lata 1939---1968: 1) Swiatopoglqdowa funkcja
tornizmu, 2) Tomizrn do roku 1952, 3) Rozwoj tomizmu po roku 1952:
a) Narastanie samodzielny ch badan na KUL, b) Osiqgni~cia w zakresie
historii filozofii, c) Metafizyka M. A. Krqpca, d) Logika w.raz z metodologiq nauk, e) Narastanie samodzielnych badan na ATK. 4. TomiL'Tl
jednym z najczynniejszych ugrupowan filozoficznych w Polsce. 5. Inne
odmiany filozofii chrze~cijanskiej. 6. Zakonczenie. 7. Wykaz wazniejszych polskich publikacji 0 dziejach filozofii chrzescijanskiej w Polsce
Odrodzonej.

1. Uwagi

1. Uwagi

wst~pne

1) W yr6Znienie okresow

Z koniecznosci szkicowe zarysowanie dziejow tak zwanej
filozofii chrzescijanskiej w Polsce Odrodzonej moze stac si~
jasniejsze i w jakims stop-niu precyzyjniejsze, gdy wyroznimy
w tych dziejach dwa g16wne okresy: 1. Okres recepcji ujE;C
obcych i pierwszych tw6rczych asymilacji w latach mi~dzy
wojennych (1918-1939) wci~z jeclnak na marginesie nurtu
filozoficznego w Polsce, 2. Powoje:nny (1944-1968) okres narastania samodzielnvch
badan i znalezienia sie- filozofii chrze,
.; -

Studia Phil. Cilristianae 5(1269):!

50

M. GOGACZ

[2]

[3]

scijanskiej wsr6d najczynniejszych w Polsce ugrupowan filozoficznych.
Lata drugiej wojnyswiatowej (1939-1944) zostanq pomini~te ze wzgl~du na brak opracowan, charakteryzujqcych
.ewentualne zycie filozoficzne tego okresu. Wiadomo nn przyklad tylko tyle~ ze S. Swiezawski tlumaczyl wtedy z "Summa
Theologiae" Tomasza z Akwinu kwestie, skladajqce si~ na
"Traktat 0 czlowieku" t, ze ks. K. Michalski pisal SWq ksiqzk~
"Mi~dzy heroizmem i bestialstwem" 2, ze podobno tlumaczono
pisma Ojcow Kosciola. Dotyczy to filozofii chrzescijanskiej.
Wiemy oczywiscie, ze podczas wojny pis ali swoje ksiqzki
np. prof. Tatarkiewicz, prof. Ingarden, prof. W qsik i inni 3.
Tych jednak wydarzen naukowych temat scisle biorqc nie
obejmuje.
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w programie, jaki sobie postawil, zakladajqc kwartalnik poswi~cony filozofii (chodzi tu 0 "Przeglqd Filozoficzny") nie
moze zabraknqc miejsca i dla chrzescijanskiej mysli filozoficznej. Zdawal on sobie jednoczesnie spraw~ z tego, ze ta
mysl znajduje si~ u nas na dose niskim poziomie, i dlatego
postanowil w jednym z osobnych wydawnictw, ktore stworzyl
przy Przeglqdzie, dae w polskirn przekladzie dziela .. : Merciera,
pod ktorego przewodem zaczynala si~ ona tak pi~knie odradzae w srodowisku low9flskim" 4. Dodajmy, ze pierwszy ze=szyt "Przeglqdu Filozoficznego" ukazuje si~ jesieniq 1897 r.,
a pierwsze tlumaczenie prac Merciera w r. 1900. Weryho nie
wiedzial, ze w Krakowie naucza filozofii chrzescijanskiej
ks. Fr. Gabryl,a we Lwowie - ks. K. Wais, obydwaj czerpiqcy juz "z jej odrodzonych hodel na Zachodzie", ze scholastyki i tomizmu, kt6rym "Leon XIII dal tak pot~zny impuIs" swojq encyklikq z roku 1879. O. J. Woroniecki wyjasnia,
ze Gabryl i Wais nie dor6wnujq "poziomem og61lllej kultury
umysfowej" ks. St. Pawlickiemu i ks. M. Morawskiemu, ktorzy w tym czasie wykladajq na Uniwersytecie Jagiellonskim.
Pawlicki i Morawski swoje wyksztalcenie filozoficzne uzy. skali ,,,w okresie poprzedzajqcym odrodzenie tomizmu". Gabryl i Wais, wed lug O . .T. Woronieckiego poniewaz "cal:oksztalt filozofii chrzescijanskiej poznali 0 wiele dokladniej, ...
pozostawili w poszczeg61nych jej gal~ziach dziela trwalej wartosci, ... (i) podniesli nauczanie filozofii na Wydzialach teologicznych na wyzszy nit przedtem poziom" 5. Do~onali wie;c
w Polsce wi~cej niz Pawlicki i Morawski. W tym tez czasie
w Krakowie prowadzi dzialalnosc naukowq ks. K. Michalski,
"znakomity historyk filozofii, zarazem znany pisarz katolicki" - jak go okresla np. prof. B. Gawecki 6. Nalezy wspomniee, ze takze w tych latach studiuje w Louvain O. J. Woro-

2) Sytuacja jilozofii chrzescijanskiej przed r. 1918

Zauwazmy najpierw, ze w roku 1918 filozofia chrzescijanska w Polsce nie rozpoczyna od zera. Jak informuje O. J. Woroniecki w artykule, omawiajqcym lubelskie srodowisko filozoficzne do roku 1948, Wladyslaw Weryho organizujqc zycie
filozoficzne w Warszawie jeszcze w okresie niszczenia przez
zaborc6w tradycji uniwersyteckiej w Polsce "zrozumial, ze
1 "W pierwszych latach okupacji niemieckiej ... zabralem si~ do pracy
nad tlumaczeniem kwestii sk-ladajqcych siE; w sumie na traktat 0 czloWlieku". S. Swiezawski, Sw. Toma'5z z Akwinu - Traktat 0 czlowieku,
Poznan 1956, przedmowa s. XI.
2 "Kiedy wi~c inni walczyli, spiskowali lub gnili dalej
w wiE;zieniach, pisalem wie:kszq rzecz p. n. "Mie:dzy heroizmem a bestialstwem"
Ks. K. Michalski; Dokqd idziemy , Znak 1 (1946) 6.
3 W.
Tatarkiewicz pisal podczas wojny ksiqzke: ,,0 szcze:sciu":
"Powstrua ta ksiqzka w znacznej cze:sci podczas wojny w latach 19391943". W. Tatarkiewicz,
szcze:sciu, Warszawa 1962, wyd. III, s. 10.
Podobnie R. Ingarden "Spor 0 istnienie swiata" pisal "w czasie najgorszym: za czasow wojny i okupacji". R. Ingarden, Spor 0 istnienia
swiata, Warszawa 1960, wyd. II, t. I, s. 7. "W pierwszych latach okupacji... bodaj na wiosnE; 1942... wykonczylem zarys historii filozofii
polskiej". W. Wqsik, Historia filozofii pob;kiej, Warszawa 1958, t. I, s. 8.

°

; 0. J. Woroniecki, Lubelskie srodowisko filozoficzne, Przeg1qd .Filozoficzny XLIV (1948) z. 1-3, 51.
Tarnze, s. 52.
6

B . GawE::cki, PiEicdziesiqt lat filozofii w Krakowie, Przeglqd Filo-

::ojiczny XLIV (1948) z. 1-3, 32.
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graficzne, ksztaltujqce filozofi~ chrzescijaiiskq w Polsce, jako ·
stale zjawisko , pojawiajq si~ dopiero po roku 1918.

niecki, ktory na zaproszenie Weryhy tl:umaczy piqty tom
' "Metafizyki" Merciera, ze wielu ksi~zy wyjezdza na studia
do Rzymu, Petersburg a, Innsbruku, Fryburga i Louvain, gdzie
w latach 1898-1901 przeby-...v;a na studiach ks. I. RadziszewskI, przysz£y tworca KOL. lYhmo Jednak kontaktu z tyloma
asrodkami uni wersyteckimi filozofia chrzescijaiiska, czy neoscholastyka jak . jq nazw~o w Louvain wplywa do
l"OIS'Ki wedlug opinii ks. J. I wanickiego "glownie d wiema drogaml, "Z kt6rych wazniejsza wywodzHa si~ z osrodka · lowaii~ a niemniej wazna - z osrodka wiedeiiskiego" 7. Wlasnie
9~, Wais i Michalski, a pozniej np. I. Radziszev.:.ski, J. Woroniecki, J . Stepa, K. Kowalski, P. Chojnacki, K. Klosak
StUdlUJq w Louvain. Osrodek . wiedeiiski czerpiqcy poprzez
Franciszka Brentano ze scholastyki wplywa na K. Twardowskiego "a przez niego na filozoficznesrodowisko polskie" B.
Ze Lwowa wyszedl pozniej np. S. Swiezawski. Og6lnie mowiqc juz przed rokiem 1918 filozofi~ chrzescijaiiskq w Polsce
reprezentuje kilku publikujqcych swoje dziela uczonych: Pawlicki i Morawski w uj~ciach sprzed encykliki "Aeterni Patris",
Gabryl, Wais, Michalski, piszqcy w stylu lowClnskiej neoschol~~, ktorej zasadniczq wersj~ przekazywaly tlumaczone na
j~zyk polski dziela kard. Merciera. Lou~ tym czaSle sToi_
~ stanowisku, ze Jg..mjzm Qdr~zasi~ przez asymilacj~ osiqgniE;c w innych kierunkach filozoficznych iw naukach szcze=
g6!owych. Nic wi~c dziwnego, ze - Jak plsze ,ks. J. Iwamcki - "przed scholastykami w Polsce stan~!o zagadnienie konfrontowania tomizmu, apelujqcego do doswiadczenia, z osiqgni~ciami nauk scislych oraz z koncepcjami sformulowanymi
przez inne kierunki. Rozwiqzanie tego zagadnienia wymagalo
bazowania na ujeciach calosciowych w postaci podrE;cznikowej" by mogio siE; rozwijac w formie monograficznej, biorqcej
za przedmiot poszczegolne dzialy i kwestie" 9. Uj~cia mono-

3) Okreslenie filozofii chrzescijanskiej i tomizm.
Dla uzyskania w tej informacji jakiejs terminologicznej
jednoznacznosci wyjasnimy, ze filozofia chrzescijaiiska, ktor~- jak podaje O. J . Woronlecki - wlasnie Louvain nazwalo neoscholastyk'llO, jest w Polsce przede wszystkim 'tomi?mem. Jest totomizm najpierw dose kompilacyjny, pomieszany z uj~ciami J ana Dunsa Szkota, Awicenny, Descartesa,
Wolffa, wyznaczony komentarzami Kajetana, podrE;cznikami
.Tana od sw. Tomasza, Gredta, pierwszymi publikacjami J. Maritaina, uwiklanego wtedy jeszcze w tradycjE; bl~dnie rozumianej scholastyki, jako metody wykladu w formie najcz~
sciej sylogistycznej, ujmujqcej zagadnienia zwiqzane z teologiq i religi q , dalekie na ogol od realnej rzeczywistosci. Dzi~
przez scholastyk~ za J. Pieperem, ktory przypomina poglqd
Boecjusza, i zgodnie z jej realizacjq w sredniowieczu" rozumie si~ dla sredniowiecza teori~ nauki, jako syntezy tego, co
o rzeczywistosci wie rozum ludzki na podstawie swojego wysilku poznawczego, z tym, co zostalo objawione 11. W ramach
scholastyki bl~dnie lub wlasciwie rOZ1lmianej, realizuja,cej
neoplatoiisk~ wizj~ swiata, ymieszcza siE; tomizm, ktory jest
oczywiscie tzw. mozofiC} chrzescijansk~, lecz budowan~ na
koncepcjach Arystotelesa. Niezaleznie od tego mozna filozofi~
chrzescijansk q , jako neoscholastykE; tych czasow, uwazac na
ogol za tomizm. Ks. J, Iwanicki na przyklad informujqc 0 filozofii neoscholastycznej za lata 1909-1959 takze zamiennie
uzywa nazwy neoscholastyka i tomizm. W publikacjach wymienianych tu autor6w rzeczywiscie tomizm jest Zrodlem,
wyznaczajqcym perspektyw~ rozwiqzania problemow filozoficznych. Po drugiej wojnie swiatowej tomizm w Polsce rozni-

7 Ks.
J. Iwanicki, Problematyka . filozoficzna w ciqgu ostatniego
50-1ecia w Polsce, Ateneum Kapianskie 58 (1959), z. 1-3, 255.
8. Tamze, 257.
9 Tamze, 258.

10
11

33.

"./

O ..J. Woroniecki, op. cit., 51.
P or. J . Pieper, Scholastyka, Hum. T . Erzostowski, Warszawa 1963,
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cuje si~, wyodr~bnia , przestaje bye kompilacyjny. W ramach
filozofii chrzescija,ilskiej jest osobnq szko1:q, obok kt6rej,
szczeg61nie dzisiaj. funkcjonujq spojrzenia K. Rahnera, H. de
Lubaca, T. de Chardin i inne. Pozostaje do rozstrzygni~cia lub
moze ustalenia, czy tomizm, jako neoscholastyka, jest filozofi q
chrzescijansk q , i co oznacza tu wyrazenie "filozofia chrzescijanska".
Tomizm jest szeregiem dyscyplin. Sklada si~ na niego filozofia i teologia. W ramach tomizmu jako ' £Hozofii miesci si~
teoria bytu, teoha czlowieka, przyrody, poznania, post~po
·~ania i inne. Filozofi~ jako nauk~ wedlug klasycznej koncepcji
charakteryzuje to, ze badD.jqc 'cokolwiek . pyta 0 ostatecZl12,
uzasadniajqce racje, czyli 0 te, lctorych negacj'l powo uje
zaprzeczenie istnienia rzeczy badanej. Albo wi~c ktos umie te
ostateczne, pierwsze przyczyny wewn~trzne lub zewnEitrzne
dla bytu 'rozpoznae i rozumowo uzasadnic, alba nie umie tego
przeprowadzie. Jest wtedy albo nie jest filozofem. W tym
sensie, przy tak poj~tej filozofii nie jest wazne, czy pierwszych uniesprzeczniajqcych rzecz czynnik6w poSzukuje tomista, neoscholastyk, materialista czy chrzescijanin. W sensie
----.
wi~c formalnym filozoria nawet tomistyczna jest po prostu
tylko filozofi q . W sensie historycznym lub raczej swia topoglqdowym, a przede wszystkim w sensi e antropologicznym,
mozna m6wie 0 filozofii chrzescijansk~L Czlowiek moze bye
fi19zofem i chrzescijaninem. J ako filozof badajqc cokol wiek
od strony
ostatecznych uzasadnien moze np. staranniej rozwa-zae zagadnienia,
toryc
rozwiqzanie winno
yc zgodne
z
awdami objawionymi, stanowiqcymi
a chrzescijanina _
filozofa negatywne kryterium prawdziwosci. I historia filozofii dostarcza przyklad6w wysilku przeksztalcania, czy poprawiania teorii rzeczywistosci, tak cz~sto przeciez nieadekwatnie odczyt.ywanej. Prawda 0 Wcieleniu np. zmusila filozo.fow - chrzescijan do ponownego przemyslenia neopla tonizmu, oddzielajqcego przeciez tak radyka1nie Boga od materiL
Arystotelicy, np. Tomasz z Akwinu, pogl~bi1i lub odkryli
problematyk~ istnienia. Wszyscy trudzili si~ nad wlasciwym

T
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odczytaniem metafizycznej struktury czlowieka, aby przy
pomocy rozumu od samej rzeczywistosci naturalnej dowiedziee
si~, czy dusza ludzka jest substancjalna, r6zna od ciata i niesmiertelna. !,e zagadnienia, jako pytania interesujqce chrzescijanina, stawiane mozofii, mogq bye podstawq nazwania fi10':
';ofii umownie filozofi q chrzescijanskq. Nie znaczy to jednak
ze na teren filozofii wprowadza si~ teologi~, lub ze odkrywajqc pierwsze uzasl'ldnienia bytu (np. w tomizrrue przyczyn~
sprawczq, ktorq jest Bog, ujmowany metodami wlasciwymi
metafizyce, a wi~c w porzqdku naturalnym) nawiqzuje si~ lub
odwoluje do porzqdku nadprzyrodzonego. Nadprzyrodzonose
jest porzqdkiem osobowego zycia Boga. To zycie nie moze bye
czynnikiem tlumaczqcym struktur~ bytu wyznaczonq jego
wewn~trznymi i zewn~trznymi przyczynami w tym sensie
naturalnymi. Nigdy przeciez ontycznej struktury bytu nie tlumaczymy odwolujqc si~ do przyjazni, lqczqcej ludzi. Nie mozna wi~c tez w sensie filozoficznym nadprzyrodzonq przyjazniq
Boga z czlowiekiem tlumaczyc natury bytu. Mazna jednak
starae si~ 0 takie rozpoznanie rzeczywistosci, 0 takie jej rozumienie, aby one nie niszczylo osobowych powiqzan czlowieka z Bogiem. I w tym sensie filozofia, takze tomistyczri~
jest mozofiC! chrzescijansk q 12.

2. Lata 1918-1939
1) Okres recepcji

uj~c

Zachodu

Najciekawsze w tym okresie nazwiska Sq nast~pujqce:
ks. K. Michalski, profesor filozofii chrzescij&nskiej na Wyc1ziale Teologlcznym UJ 1941-1947; obejmuje katedr~ po
12 Por. "Aby jakas filozofia zaslugiwala na ... miano ... filozofii chrzescijanskiej ... , trzeba, by nadprzyrodzonosc przenikala w postaci
pierwiastka skladowego - nie budow~ jej tkanki wprawdzie, gdyz to
bylob y sprzecznosciq, lecz dzielo jej ustanowienia. Nazywam wi~c filozofi q chrzesci jallsk q w szelkq filozofi~, kt6ra rozgraniczajqc formalni e

....:
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smierci w 1914 ks. F. Gabryla) 13, ks. K. Wais na Wydziale
•
Teologicznym Uniwersytetu we Lwowie (1909-1927) i jego
nast~pca na tej katedrze ~. J. Stepa (1927-1939), ks. S. Kobylecki na Wydziale Teologic:zmym w Warszawie (1918-1929)
'oraz ks. P. Chojnaoki (katedra Filozofii Chrzescijanskiej na
Wydziale Teologicznym w latach 1927-1954), ks. M. Klepacz
w Wilnie (1937-1939), ks. K. Kowalski w Poznaniu (1937-1939), k5. 1. Radziszewski (1918-1922), a tabe ks. J. Wo'roniecki (1919-1929) i ks. J. ,Pastuszka (1922-1946) -na sekcji
lIlozOficzneJ Wydzialu Nauk Humanistycznych KUL (ks. J. Pastuszka od r. 1946 na Wydziale Filozoficznym KUL). W latach
trzydziestych wystE;pujq nowi tomisci: ks. St. Adamczyk, ks.
K. Klosak, S. Swiezawski. Wymienieni tu filO'zofowie oprocz
ks. J. Pastuszki, k5. St. Adam~yka i S. Swieiawskiego "studia
swe
Jak mformuje ks. J. Iwanicki
odbyli w Lowanium:
bqdz tei szczegolniej w swych pracach nawiqzywali do aktuainej problematyki tamtejszego osrodka" 14. Ks. J. Pastuszka
s.tudiuje psychoanaliz~ Freuda, psychologfE; indywidualnq
"A.. dlera, prqdy materialistyczne w filozofii wsp6!czesnej, zagad=-nienia duszy ludzkiej w uj~ciu sw. Augustyna; ks. St. Adam:.
czyk poznaje filozofi~ na Gregorianum w Rzymie, S. Swieiawski przywozi z Paryza nowe spojrzenia Maritaina i Gil"':
sona. W sumie jest to wnoszenie na teren polski dorobku
mysli filozoficznej Zachodu, konfrontowanie tomizmu z osi qgni~ciami Hauk szczegofowych i z rozwiqzaniami innych kierunkow filozoficznych. Sq to jednak konfrontacje typu informacyjnego. Brak iywszych dyskusji mi~dzy tomistami, czy
zwolennikami tnnych orientacji filozoficznych. j)ominuja ujE;-

'i,

obydwa porza,dki poznania uznaje jednak objawienie chrzescijanskie
za niezb~dnq pomoc dla rozumu". E. Gilson, Duch filozofli sredniowiecznej, tlum. J. R.ybalt, Warszawa 1958, 38-39. Par. Ph. Boehner,.
E. Gilson, Historia filozofii chrzescijanskiej, Hum. E. Stomma, Warszawa 1962, 9-13.
13 Podaj~ przy nazwiskach daty profesury.
q Ks. J. Iwanicki, dz. cyt., 256.
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cia eklektyczne, czy raczej wtorne w stosunku do tomizmu
zachodnioeuropejskiego. Nie rna na ogol naukotworczego srodowiska filozoficznego, mimo ie od 9 grudnia 1918 Toku dziala
jui w Polsce KatoEcki Uniwersytet Lubelski. Stwarza on jednak organizacyjne podstawy studium filozofii, gl6wnie metafizyki, informuje 0 stanie scholastyki w swiecie, przygotowuje
do p6z'niejszych ba"dan, podj~tych po II wojnie swiatowej.
Waine jest to, 2:2 na sekcji filozoficznej Wydzialu Nauk Humanistycznych KUL wyklada si~ poszczegolne dyscypliny filozoficzne, jak logik~, kryteriologi~, psychologiE:, etykE:, metafizykE;, histori~ filozofii, pedagogikE:, filozoficzne podsta wy
biologii. Jest to grupa nauk filozoficznych 0 wiele w tym
czasie bogatsza nii na uniwersytetach panstwowych. Niezaleznie od tego i KUL i sekcje filozoficzne na Wydzialach
Teologicznych innych uniwersytet6w nie stanowi q powaznego
nurtu w filozofii polskiej, uzyskuja,cej np. w logice pozycJ~
mi~dzynarodowa,. Sa, to jednak osrodki iywe, szczerze przejE;te sprawq poglE:bienia filozofii, rozbudowuja,cej dyscypliny
i problematykE;. 0 tym bogactwie podjE;tych zagadnien informuje np. ks. J. Iwanicki omawiaja,c w swym artykule filozofiE; chrzescijanska, za okres 1909-1959, Szereg zacytowanych
tam puhlikacji, zreferowane Tozwiqzania problemow z zakresu psychologii, epistemologii, logiki, filozofii przyrody, ·:mtologii i teodycei, wskazuja, na krytyczne konirontacje uj~c
w psychologii, na wyrazne przecivystawianie si~ idealizmowi
. i wiernosc poglqdom sw. Tomasza w epistemologii, oraz w innych dyscyplinach filozoficznych. Jedynie logika, jak stwierdza
ks. J. Iwanicki, "wsrod scholastykow - przynajmniej w postaci systematycznych opracowan calosciowych - nie osia,g~
n~la wyja,tkowego poziomu ... Ale ne<;>tomisci polscy ... - czynili
wlasciwe wysilki, aby elementami ... dorobku ... - w dziedzinie
historii logiki
.. , wzbogacic nauczanie i tworczosC filozoficzna," 15.
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2) Tw6rcze asymilacje przedrokiem 1939.
W okresie mi~dzywojennym zwracajq uwage. swymi
czymi pomyslami dwa srodowiska: a) nieliczna grupa
nazywana niekiedy Kolem Krakowskimi b) zwiqzana
skami kolo Warszawy oraz z ks. Kornilowiczem grupa
bum". c) Wazne w tym czasie Sq takze bad ani a, podj~te
ks. K. Michalskiego.
a) Kolo Krakowskie

f
<6

tworos6b,
z La"Verprzez

Ks. J. Salamucha, 1. Bochenski, J. F. Drewnowski "Zal>lllcJowali ruch, kt6ry byl nowosciq nie tylko na tle filozofii polskiej. Rzucili hasio odnowienia i unaukowienia filozofii (i teologii) tomistycznej przy...,pomocy narzE;dzi poznawczych wypracowanych przez wsp6lczesnq logik~ i przeciwstawienie s~
w ten spos6b ekspansywnej wowczas postawie neopozytywizmu, uzurpujace~o sQbie mo/nopol na naukowosc. Pierwszy
z wymienionych dal konkretnq pr6b~ realizacji tego hasla
w postaCi analizy (logicznej rekonstrukcji) Tomaszowego dowodu istnienia Boga" 16. Jest to rok 1934. Ks. J. Salamucha
poza tym pisze ,,0 mozliwosci scislego formulowania dziedziny poj~c analogicznych", 0 roli logistyki w filozofii chrzescijaitskiej, porownuje scholastyczne narz~dzia logiczne z narze.dziami logistycznymi. Ks. 1. Bochenski zestawia logistyk~
i logike. klasycznq, p6zniej omawia teori~ analogii. Fr. Drewnowski zastanawia si~ nad neoscholastykq .wobec nowoczesnych wymagan nauki. :go dyskusji doJ:qcza si~ ks. P. Chojn~ki rozwazaiac "Zadania filozofii wobec wsp6lczesnej 10giki" 17. Wystqpienia te mozliwe dzi~ki dobrej znajomosci przez
autor6w filozofii tradycyjnej i wyksztalceniu "na przodujqcej wowczas logice polskio;=j" byly zwiqzane "z owczesnymi

16 A. B. St~pien, 0
stanie filozofii tomistycznej w Polsce, (korzystam z udost~pnionego w maszynopisie artykufU, cddanego do druku
w II tomie redagowanej przez bpa B. Eejze ksia.zki "W nurcie zagadnieti. posoborowych").
I, Por. Ks. J. Iwanicki, dz. cyt., 269; por. 268-274.
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warunkami dzialania filozofii tomistycznej, z dominowaniem
w zyciu akademickim postawy filozofii malych analiz oraz
kultu dla logiki formalnej ... Z okazji III Polskiego Zjazdu
Filozoficznego w Krakowie (wrzesien 1936) omawiana grupa
zorganizowala specjalne sympozjum, ktoremu patronowal ks.
Michalski, i w kt6rym aktywny udzial wziql J. Lukasiewicz,
wyraznie sympatyzujqcy z poczynaniami ks. Salamuchy i towarzyszy" 13. Naukowe pomysly Kola Krakowskiego, mimo
ze nie zawsze oceniane entuzjastYCz.Ilie, takze np. w artyku1e
ks. J. Iwanickiego, Sq jednak tw6rczq pr6bq ozywienia tomizrou, rozbudzenia dyskusji i. pogl~bienia go od wewnqtrz, inaczej wi~c niz w uj~ciach lowanskich, si~gajqcych do nauk
szczeg610wych, lub do innych niespojnych z tomizmem kierunlcow filozoficznych.
b) Srodowisko "Verbum".
Wok61 ks. W. KornHowicza w Warszawie i gloWinie w Laskach, tworzy si~ grupa os6b, kt6re pragnq dyskutowac zagadnienia religijne, literackie, spoleczne, filozoficzne. Sledzq pilnie najnowsze publikacje, czytujq Maritaina. Postanawiajq
w roku 1934 wydawac pismo, nazwane "Verbum", aby "przetwarzac... l:odzieI1llle zycie czlowieka, przemyslec w duchu
religijnym jego podstawowe problemy, ksztaHowac wsp6iczesnq formacj~ katolickq" 19. Jednym z przejaw6w tej formacji bylo - jak to sformulowal S. Sawicki w artykule omawiajqcym "Verbum" - "nawiqzywanie' do odnowy katolickiej mysli filozoficznej, ... do tomizmu... Jest to tomizm
uwsp6lczesniony, glownie maritainowski. ,Verbum' bodaj najwszecFlstronniej zapoznawalo w 20-leciu z dorobkiem ... mysli...
J. Maritaina, zawsze wiernej realizmowi i obiektywizmowi
Tomasza". Sawicki dodaje, ze "Verbum" jest "uwrazliwieniem na wspolczesnosc ... , wlqcza si~ trafnie w ... renesans toIB A. B. StE;pieti., 0 stanie filozofii tomistycznej w Polsce (maszynopis).
19 S. Sawicki, "Ver bum"
pismo i srodowisko, Znak 108 (1963) 550.
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tylko m e tafizyk~ ogolnq, psychologi~ i histori~ filozofii sredniowiecznej " 22 . Dla wielu pokolen studenckich UJ i przez
swe publikacje jest w Polsce jedny m z bardziej wp1ywowych .
nauczycieli tomizmu.

mizmu" 20. To najwszechstronniejsze zapoznawanie z tomizmem, uznanie filozofii za czynnik katolickiej formacji cz1owieka, jest twoczym faktem uprawiania w Polsce tomizmll
poza - scisle biorqc - grupq duchownych i poza uniwersytetem, posiugujqcym si~ trudnq formq rozprawy naukowej,
jako narz~dziem informacji. "Verbum" korzysta z czytelnych
form i zapoznaje odbiorc6w z nowymi uj~ciami w filozofii,
kontaktuje z myslq ks. K. Michalskiego, o. Garrigou-Lagrange'a, ks .. Ch. Journeta i w1asnie Maritaina. Stanowi srodowisko uprawiajqce tomizm' i czerpiqc z uniwersyteckich analiz czyni filozofi~ Tomasza pasjonujqcq wersjq rozumienia
rzeczywistosci.

3. Lata 1944-1968
1) .5wiatopoglqdowa funkc j a tomizmu

c) Badania ks. K. Michalskiego
Szeroko zakrojone zr6d1owe badanja nad filozofiq gI6wnie
zachodnio-europejskq XIV wieku, spowodowane opracowywaniem filozofii scholastycznej w Polsce, podjql ks. K. Mi~i, czterokrotny dziekan Wydzialu Teologicznego i rektor UJ. Wklad Michalskiego i w tym samym rodzaju wklad
A. Birkenmajera do nauki swiatowej jest tak wielki, ze mie1'zy si~ go miarq wielkich inicjatyw epoki 21. Inicjatywa ta
daje w wyniku odkrycie wielu niezmanyc;h dotqd sredniowiecznych r~kops6w na Zachodzie i Polsce, poznanie filozofii poznego sredniowiecza i stawia Michalskiego, bo ta postac nas
tu interesuje, w rz~dzie wielkich uczonych Eurol?Y. Michalski
il1teresuje nas .; tej racji, ze obok swych wielkich badan,
waznych dla nauki w ogole, uprawia takze problemy filozofii
~hrzescijaJ1skiei Przez wiele tat wyklada-na UJ "niemal
wszystkie przedmioty filozofic~ne (z wyj q t 1:(iem teodycei i etyki, kt6re w1qczono do wyk1adow teologii) ... Od r. 1935, gdy
wyklady na U J podjq1 ks. J. Salamucha, Michalski wykladal
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Tamie, 651 , 649.
Por. Ks. M. Kurdzialek, Udzial: ks. Konstantego Michalskiego
i Aleksandra 13iri<enmajera W odkrywaniu Filozofii Sredniowiecznej.
Studia Philo sophiae Chr-istianae ATK 1 (1966) 83-105.

Po drugiej wojnie swiatowej, gdy trze1:Ja bylo od nowa
budowac filozoficznq wizj~ swiata, do swiatopoglqdowych
rozwazari propozycj~ tomistycZHq najpierw wnoszq ks. K. Michalski, S. Swiezawski, ks. K. K1osak, ks. J. Piwowarczyk.
"Znak", "Tygodnik Powszechny", przedwojenny i wznowiony
"Przeglqd Powszechny", "Ateneum Kap1a;riskie" stykajq odbiorc6w z tomistycznq koncepcjq dziej6w (ks. K. Michalski)
z tezami i specyfigq Tomaszowej filozofii bytu (S. Swiezawski), z etyk q spolecznq (ks. J. Piwowarczyk) i wprowadzajq
w ciekawy, niezapomniany, prowadzony przez ks. K. Klosaka
. dialog filozofii chrzescijanskiej z materializem dialektycznym. Ksiqzka S. Swiezawskiego pt. "Byt" staje si~ powszechnel, lekturq i doradcq w trudnych sprawach swiato oglqdu.
~ ml nq g osy, na jakis czas \vygasajq spory, by
odzyc pod koniecroku 1956 w nowej wersji i w nowych
napi~ciach. Pojawia si~ wkrotce drugie wydanie "Bytu",
w "Znaku", "Wi~zi" i w "Zeszytach Naukowych KUL" obok
Swiezawskiego i Kiosaka zabiera glos _O~ A. M. Krapiec. Podejrnuje si~ rozpocz~te przed wojnq (Salamucha) i niedokonczone rozmowy na temat ~artosci tomistycznycb dowod6w
istnienia Boga (K16sak, Krqpiec, Zdybicka); ustala si~ roznice miE;dzy swiatopoglel,dem i filozofiq jako nauka (glownie
St~pien) , szuka si~ p1aszczyzny porozumienia i roznymi orientacjami filozofic~nymi, sledzi si~ i rozwaza wartose i przy-

20

~l

22 A.
Przymus'iaia, Ks . Konstant y Michalski
Philo sophiae Chri stiana e _4 T K 1 (1966) 265.

1
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datnost: tomizmu w rozwiqzywaniu najbardziej palqcych problemow myslqcego czlowieka. Wyodr~bniajq si~, a wi~c precyzujq, i potem rozdzielajq obszary zagadnien swiatopoglqdowych i scisle filozoficznych. Ze strony filozofow od czasu do
czasu mme] specjalistycznie zagadnienia swiatopoglqdowo
. wazne tlumaczq: Swiezawski, St~pien, Krqpiec, Zdybicka.
Strozewski, Gogacz. Uwag~ przyciqga Teilhard de Chardin.
K. Rahner, H. de Lubac, II Sobor Watykanski. Tomizm na ogol:
znika z terenu publicystyki swiatopoglqdowej 23.
2) Tomizm do roku 1952

Wprawdzie po II wojnie swiatowej filozofia chrzescijanska
jest jeszcze przez jakis czas uprawiana na Wydziale Teologicznym w Warszawie i w Krakowie, to jednak zasadnicza
jej wersja ksztaltuje si~ glownie na KUL. Sprzyja temu
przede wszystkim otwarty na KUL 10 XI 1946 i rozwijajqcy
si~ Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej. Powstaje szereg katedr,
tocZ<! si~ dyskusje. Jezeli bysmy rozroznili tradycyjny tomizm
kompilacyj'ny, tonti:uIn lowanski 0 tendencji asymilowania innycl1 nauk i kierunkow filozoficzn ch oraz tomizm e zysten-cj~ ny precyzujqcy Tomaszowq filozofi~ bytu 24, to w omawia~ym okresie stwierdzilibysmy na KUL obecnosc tomizmu
tradycyjnego i pierwsze proby rozwazan w duchu tomizmu
precyzujqcego.
!5s &t. Adamczyk wierny w swych wykladach i publikacjach
tradycyjnemu tomizmowi, uprawia go jednak w oparciu a tek. sty zrodlowe. Sledzi mysl samego Tomasza w jego pismach.
Ukazuje bogactwo i gl~bi~ tej mysli wyznaczajqc jednak jej
rozumienie erudycjq i skojarzeniami, urobionymi przez mi~
dzyvlojennq recepcj~ tomizmu, zwiqzanq np. z komentarzami
23 Por. dyskusj~ w "Wie:zi" na temat wartosci tomizmu, om6wionq
w artykule M. Gogacza, Aktualne dyskusje wok61 tomizmu, Zeszyty
Naukowe KUL" X (1967) z. 3, 66-67.
21 Por. M. Gogacz, Wsp61czesne interpretacje tomizrnu, "Znak" 113
(1963) 1339-1353, passim.
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Kajetana, ksiqzkami Garrigou-Lagrange'a, Gredta czy podr~cznikami rzymskimi.
So. Swiezawski wykladajqc na KUL metafizyk~, vvprowadza
uj~cia J. Maritaina, E. Gilspna, a studiujqc na pierwszych po
wojnie seminariach "In Boethi De Trinitate" i "De ente et
essentia" Tomasza, jak.o historyk filozofii uwrazliwia na niezinterpretowanq historycznie mysl Tomasza, na jej oryginalnq
wersj~.

3) Rozw6j tomizmu po roku 1952

a) N arastanie samodzielnych badan na KUL
Na Wydziale Filozofii Chrzescijanskiej KUL podejmuje
A Krqpiec (od r. 1951) wnosZqC wraz ze znajomosciq najnowszych badan nad tomizmem na Zachodzie swoje
pogl~biajqce rozumienia i analizy podstawowych problemow
metafizyki Tomasza. Nast~puje naukowe porozumienie mi~dzy
Krqpcem, Swiezawskim, Wojtylq i Kalinowskim. ktory
wYbClrZe na dZlekana w r. 1952 zabiega 0 podniesienie kultury logicznej na Wydziale i wraz z rektorem KU,L, ks . .T. 1wanickim, przej~tym trosk q 0 wlasciwy poziom studi6w, kontaktujq filozofi~ na KUL z szeregiem innych uj~c przez zapraszanie specjalistow z wykladami. Powstaje konwersatorium metafilozoficzne, w ktorym giownie J. Kalinowski, ks.
St. ~.aminski, A. St~pien, w p~czqtkach takze W~a, SiQ.gacz, ~, Kwiafkowski, pozniej Majdanski, Marciszewski,
Wojtkiewicz, Zdybicka .. jak gdyby podejmujqc tradycj~ Salamuchy, Bochenskiego i Drewnowskiego, pracujq nad llscisleniem po' c metafizyki i okresleniem jej podstaw. Fachowe
przygotowanie do tych a ail mozna zdobywac na zaj~ciach,
prowadzonych przez ks. J. 1wanickiego, kierownika utworzonej w 1952 roku katedry metodologii nauk. S. SwiezawS'ki odst~puje wyklady metafizyki O. M. A. Krqpcowi i skupia si~
na badaniach z zakresu historii filozofii. M. A. Krqpiec precvzu 'ac egzystencjalne uj~cie bytu badamo±liwosc neutralistycznego przedmiotu filozofil, pog ~ ia i wyr6znia transcenzaj~cia Q:~.
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dentalnq analogie bytij, uzasadnia status metafizyki jako filozofii bytu, w ktorej za teori~ wiodqcq uznaje zagadnienie aktu
i moznosci, a szukajqc ontologicznych podstaw dowod6w
istnienia Boga wydobyWCl egzystencjalny aspekt teorii Absolutu; umieszcza tez calq metafizyk~ klasycznq w kontekscie
wsp61czesnych wynik6w og6lnej. metodologii nauk 25. Kreowani
przez Swiezawskiego i Krqpca doktorzy wzbogacajq kadr~
naukowq Wydzialu lub obejmujq stanowiska naukowe w PAN
podejmujqc badania nad r~kopisami XV wieku w Pol:;ce.
Rozwijajq si~ inicjatywy wspomagane przez rektora Iwanickiego, np. badania nad tomizmem jako podstawq metody analiz literackich, tlumaczenia na j~zyk polski wazniejszych
wsp6lczesnych publikacji filozoficznych, Tygodnie Filozoficzne i zjazdy og61nopolskie student6w filozofii.
W roku 1957 nast~pujq zmiany personalne na KUL, (opuszczajq Uniwersytet: Kalinowski, Iwanicki, Bednarski; podejmujq zaj~cia: Adamczyk, Pastuszka, Strzeszewski), Wydzial
podzielony w roku 1949/50 na sekcj~ filozofii teoretycznej
i sekcj ~ filozofii praktycznej teraz dzieli si~ na cztery odr~bne specjalizacje: filozofi~ teoretycznq, filozofi~ przyrody,
psychologi~, filozofi~ praktycznq, zwi~ksza si~ stopniowo ilose
pracownikow naukowo-dydaktycznych, nast~puje i PostE;puje
dezintegracja Wydzialu. Filozofia powoli przestaje bye podstawowq orientacjq Wydzialu, emancypujq si~ specjalizacje.
Na sekcji filozofii teoretycznejw calyrp. tym okresie (1952-1968) rozwijajq si~ i poglE;biajq g16wnie trzy dziedziny: historia filozofii, metafizyka i logika wraz z metodologiq nauk.
Na psychologii, zorientowanej na badcnia szczeg61owe, pewien
typ antropologii filozoficznej czy tzw. psychologiE; filozoficznq
uprawia ks. J. Pastuszka. Filozofia przyrody konfrontowana
z naukami przyrodniczymi przez ks. St. Mazierskiego, czy
23 W charakterystyce badan, pod j~tych przez lV1, A. Krqpca korzystarn ze sprawoidan, wygroszo nych na sesji naukowej Filozofii Teoretycznej KUL w dn iac h 21-22. XI. 1968, Sprawozdania zostanq opublikowan.e w Rocznikach FHo.wficznych.
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z teoriami pozatomistycznymi przez ks. K. Kl6saka jest wierna tomistycznym ujE;ciom poprzez przyjE;tq klasycznq koncepcj~ filozofii.
b) OsiqgniE;cia w zakresie historii filozofii
Nawiqzujqc do opublikowanego w "Rocznikach Filozoficznych" artykulu pt. "Z dziej6w historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim" 26 nalazy stwierdzie, ze
scisia wspolpraca seminarium historii filozofii Z seminarium
metafizyki wynika z przyj~tego przez S. Swie:iawskieS? i jego
szkol~ przedmiotu badan, kt6rym Sq dzieje filozofii bytu.
Metodologicznie rzecz biorqc nalezy postawic · pytania badanym tekstom. Historyk filozofii ze szkoly Swiezawskiego pyta
o zawartq w tekscie teori~ bytu. Poniewaz pytania w duzej
CZE;sci dotycz,,! tekst6w sredniowiecznych, to historia filozofii
jest badaniem dziejow filozofii chrzescijailskiej i przede
wszystkim tomizmu
Dlugo dorabiano si~ na KUL koncepcji historii filozofii
i jej przedmiotu. Powstaly w tym czasie rozprawy dyplomowe,
publikowano artykuly, przebadano szereg tekst6w filozoficznych ze wszystkich epok i z r6znorodnych szk61 filozoficznych, promowano i habilitow:mo czynnych dzis mediewist6w.
Filozofia chrzescijanska w Polsce wzbogacila si~ 0 szereg
spojrzeil i wytyczenie drogi przeksztalcen w rozumieniu Tomaszowej teorii rzeczywistosci. Wlasnie historycy filozofii
oczyszczali teren, uwalniali widzenie rozwiqzan Tomasza od
obcych nalecialosci, usilujq pokazywac mysl sw. Tomasza
w jej oryginalnej i przez to ciekawej wersji. Badajqc teksty
i sledzqc aktualne dyskusje wok61 tomizmu umozliwiajq metafizykom pogl~bianie i cdkrywanie "tajemnic" bytu przy
pomocy takiego narz~dzia, kt6rym jest miE;dzy hmymi tomistyczna teoria rzeczywistosci. J ak najscislej wi~c informacja
o filozofii chrzescijailskiej w Polsce, a specjalnie 0 dziejach
tomizmu, wiqze si~ ze spraWq metafizyki, precyzowanej przez
26
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XVI (968) z. 1, 177- 190.
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bCldania historyk6w. Historycy filozofii KUL odkrywajqc immanentny dla tekst6w ksztaft zawartych tam poglqd6w filozoficznych badajq r6zne teksty i takze polskie r~kopisy
XV wieku. Wlqczyli si~ tym w wielkq inicjatyw~ ks. K. Michalskiego i poprzez swoich absolwent6w stanowiq grup~
o powaznym dzis dorobku naukowym.
Organizatorem tych bada;n w zakresie historE filozofii jest
~~ SwiezawskL Podkresla rol~ filozofii w kulturze ludzkiej,
potrzeb~ znajomosci historii mysli. W tomizmie akcentuje
realizm i intelektualizm, analizuje przyczyny niepowod.in
tomizmu. Formuluje teorie historii filozofii i jej metodologi~,
prowadzi badania nad dziejami filozofii w XV wieku, tlumaczy teksty klasyk6w filozofii. Na swym wzorowym seminarium uczy pracy naukowej, filozoficznej kultury i entuzjazmu dla badan naukowych nad dziejami filozofii. Uprawia
histori~ antropologii filozoficznej oraz histori~ filozofii g16wnie z przelomu sredniowiecza i nowozytnosci. Pokazujqc naukowq wartosc egzystencjalnej filozofii bytu uczy tei umilowania prawdy i mqdrosci, poczucia realizmu, umiej~tnosci
wymierzenia sprawiedliwosci poglqdom i teoriom, wiernosci
rzeczywistosci, odczytywanej przy pomocy wlasnie egzystencjalnej teorii bytu pomagajqcej badac adekwatnosc rozwazanych teorii wobec kontrolowanego rozsqdkiem i naukowym
dOSwiadczeniem problemu historiografii filozofii. S Swieiawski swym dzielem naukowym uczy takie umilowania czlowieka jako bytu w swej istocie r6inego od przyrody, obdarzonego wolnosciq, tworzqcego trw ale wartosci umyslowe,
mobilizujqce w powtarzajqcych si~ renesansach do nowej
tw6rczosci, wlasciwej osobom ludZ'kim 27.
c) Metafizyka M. A. Krqpca
Drugq powaznq grup~, prezentujqcq problemy filozofii klasycznej na takim poziomie, ie nie mogq tego pominqc uczeni
n Koncowe uwagi 0 prof. S. SWliezawskim Sq powtorzeniem fragmentu wypowiedzi, opublikowanej pt. "Summa histo,iografii filozofii",
Studia Philosophiae Christianae ATK, 2 (1967) 372.
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naukowo uprawiajqcy w Polsce filozofi~, stanowi q zwolennicy tzw. tomizmu egzystencjalnego. Nalezy wymienic tu nast~pujqce nazwiska sposr6d najczynniejszych: M. A. Krqpiec
(metafizyka), S. Swiezawski (historia filozofii), St. Kaminski
(og6lna metodologia nauk), A. B. St~pien (teoria poznania),
B. Bejze (teodycea), Z. J. Zdybicka (filozofia Boga), A Wawrzymak (metaflzyka), M. Gogacz (historia filozofii). PodejmujqC caly szereg zagadnien szczeg610wych wychodzq z podstawowych uj~c tomizmu egzystencjalnego. W wersji M. A. Krqpca uj~cia te bylyby nast~pujqce: filozofia klasycznie poj~ta
sprowadza si~ do metafizyki i stanowi odr~bny, swoisty typ
poznania 0 charakterze naukowym (racjonalnym). Operuje po.i~ciami transcendentalnymi, kt6re Sq zespolem lub skr6tem
o swoistej strukturze sqd6w. Wsr6d tych sqd6w istotnq rol~
pelniq oparte na doswiadczeniu sqdy egzystencjalne. Bezposrednio u podstaw tych sqd6w leiy czynnosc "rozumu szczeg61owego", pozwalajqcego poznac istnienie w akcie poznawczym r6wnoleglym do czynnosci uje.cia tresci. T.o bezposrednio uj~te istnienie Jest zawsze zwiqzane z konkretnq tresciq.
Nalezy Odfzucic teor:i
osredniego oznania istnienia w refleksji nadanymi doswiadczenia (Garrigou-Lagrange); ta teoria
prowadzi do idealizmu. 0 charakterze rozwaian metafizycznych decyduje wybrany przedmiot. Tym przedmiotem jest
byt jako cos istniejqcego. Mozna go ujqC w transcendental,~ym i analogicznym poj~ciu bytu (operowa~ie transcend entaliamii poznaniem analogicznym jest charakterystycznq ceCnq metafizyki). Do takiego poj~cia bytu dochodzi si~ nie na
drodze trzeciego stopnia abstrakcji, lecz w procesie separacji,
kt6ra umozliwia dotarcie do ,maksymalnie zneutralizowatnego
wzgle.dem r6znych kategorialnych ograniczen przedmiotu filozoficznych dociekan. Uzasadnienie twierdzen filozoficznych
zalezy od tego wlasnie przedmiotu badan, kt6rym jest byt
jako byt. Poniewai byt jest analogiczny, tzn. zlozony za kazdym razem z roznych, ale zawsze proporcjonalnych wzgl~dem
s!ebie .czZ!1nik6w, analogia wchodzi w rdzen myslenia filozoficznego. Chodzi tu 0 transcendentalnq analogi~ proporcjo-
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nej logiki jak i poznania metafizycznego. SLstem metafizyki
sklada sie w zasadzie z samych principi6w-aksjomat6w, a dedukcja odgrywa w rozwazaniach metafizycznych rol~ nle- "
isfotnq, ust~pujqC miejsca intelektualnie I?oj~tej intuicji" 29. t V1h",,'1'Q
Opinia ks. J. Iwanickiego, wyrazona w artykule szeroko
omawiajqcym proble:q1atyk~ fi1ozoficznq, podejmowanq w Polsce do r. 1959, w odniesieniu do metodologii filozofii, metafizyki i ewen tualnie historii filozofii, byla by juz nieaktualna.

nalnosci wlasciwei, Gpartej na koniecznych i transcendentalnych relacjach bytowych. Czym innym jest transcendentalna
analogia proporcjonalnosci og6lnej, oparta na koniecznych
leez nietranscendentalnych relacjach bytowych. Analogia
w pierwszym wypadku sluzy tez do poznania istnienia Boga.
Partycypacja jest niejako drugq stronc~ analogii metafizycznej . Poniewaz metafizyka zajmujqc si~ faktycznie danym
bytem
szuka uniesprzeczniajqcych go wracji, B6g jawi si~ jako
_
jedyna racja Uiniesprzeczniajqca istnienie bytu przygodnego,
niekoniecznego. Historycznie biorqc w pelni realistyczna mctafizyka wychodzqca od transcendentalnej i neutralistycznej
koncepcji bytu stala si~ dzis mozliwa dzi~ki egzystencjalnie
odczytanej mysli Tomasza z Akwinu 23. T~ mysl naleiy rozwijac jako narz~dzie wiasciwego poznania rzeczywisto3ci.
Uj~cia KrClPca prezentowane przez niego w szeregu artyku16w i ksiqzek, w wielu punktach pogl~biajq i precyzujq
stanowisko Maritaina, Gilosona, Geigera .. Nie tylko wi~c wyznaczajq t~izm~ poIskiemu rowny Zachodowi poziom,
lecz takie liczq si~, tak w Polsce jak i na Zachodzie, jako sta- '
nowisko, ktore trzeba uwzgl~dnic w badaniach i dyskusji.

e) Narastanie samodzielnych badan na 'ATK
Na Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej .J,\TK. utworzony
wraz z ATK 1. IX. 1954, rozwijajqcy si~ najpierw powoli, dzis
t~tniqcy pelnym zyciem filozoficznym, wniesli w jego poczqtkach swoje doswiadczenie naukowe do dzis pracujqcy opr6cz ,
W. Wqsika nast~pujqcy profesorowie: ks. K. , Kiosak, ks.
~Iwanicki, ks . P. Chojnackh B. Gawecki. Z czasem podj~li
na ATK stale zaj~cia ks. bp ~ Bej'Ze, S. S,Wieiawslci. Wsr6d
uprawiajqcych filozofi~ pracownikow Wydzialu znajdujq si~
takze: ks. M. MQlski. ks. T. Wojciechowskj, ks. M. Jaworski.
ks. B. Dembowski, ks. E. Morawiec, Z . Wlodel<, w,. Senko,
ks. T:Rutowski, ks. J. Chalc~ ks. T. SliPko, M, Gogacz. Dodajmy ze na ATK goscinnie gloszq wyklady prawie wszyscy
szerzej znani filozofowie polscy. Wszyscy pracownicy naukowi
Wydzialu swoimi publikacjami, pracq dydaktyczno-badawczq,
wraz ze studentami, ktorzy mobilizujq do wysHku poznawczego swymi zai,nteresowaniami, poszukiwaniem odpowiedzi
filozoficznych, tworzq wspolnie klimat dialogu naukowego
wyzwalajqcego inicjatywy i pomysiy pogl~biajqcych si~ badan nad filozofiq chrzescijanskq, zwlaszcza w jej tomistycznej
wersji. Wydziai Filozoficzny ATK stanowiqc jeszcze w jakims
stopniu "rationes seminales" wielkiej filozofii, juz jednak
c:harakteryzuje si~ sporami naukowymi, wielosciq orientacji,
wzbogacajqcych poprzez dyskusje tomizm polski. W tym wlasnie sensie charakteryzuje si~ pelnym zyciem filozoficznym.

d) Logika wraz z metodologiq nauk
Na odcinku metodologii filozofii osiqgni~cia St. Kaminskiego i M. A. Krqpca (metafizyka) oraz A. B. St~pnia (teoria
poznania), niekiedy dyskusyjne, stanowiq jednak material
i poziom nie ust~pujqcy poziomowi metodologii i logiki w Polsce. Analizuje si~ faktyczny stan metodologiczny metafizyki
i podejmuje si~ badania nad metodologicznq charakterystykq klasycznej metafizyki, 'Iwykazujqc mi~dzy innymi pozorny
charakter dedukcji stosowanej w tradycyjnych podr~cznikach
i akcentujqc ograniczenia w stosowaniu logiki formalne' do
filozo 11, p ynqce z natury zarowno wsp6lczesnej, ekstensjonal~8 Opieram si~ na artykule A. B. St~pnia ,,0 stanie filozofii tomistycznej w Polsce" (maszynopis) . For. tenze "Filozofia na Katoli::kim
Uniwersytecie Lubelskim (1918-1963)", 2nak 171 (1868) 1206.
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Tamze (;;aszynopis), por. 2nak 1204.
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Wsr6d kosmolog6w zaznacza si~ orientacja lowanska (pilne
konfrontowanie tomizmu z naukami szczeg6lowymi i najno;=szymi kierunkami filozoficznymi, swoista wiernosc czlowiekowi i jego zainteresowaniem), t~kze tomizm egzystencjalny
wsr6d metafizyk6w i historyk6w filozofii (wiernosc rzeczywistosci przy doctekaniu jej uniesprzeczniajqcych racji odkrywanych . w anaHzie struktury bytu realnego). Kierunek
naukowych polemik, obejmujqcych wszystkie poziomy poszukiwan filozoficznych na Wydziale, wyz~aczajq poglqdy
gl6wnie ks. K. Kl6saka, ks. J. Iwanickiego 3G oraz tomizm
egzystencjalny.
Ks. K K16sak prezentujqc w swych publikacjach szeroki
wachlarz zainteresowan zajmuje si~ przede wszystkim problemami z zakresu teodycei, psychologii metafizycznej i kosmologii. Jest niewqtpliwie czolowym filozofem przyrody
~
wsr6d tomistow polskich. Uwaza, ze filozofii nie mozna sprowadzic do metafizyki i ze l!1alezy przyjqc takZe inne autonomiczne nauki filozoficzne, jak np. teorie, poznania, kosmologi~. Jego stanowisko rna zrodlo w a"bstrakcjonistycznej koncepcji bytu jako bytu, stanowiqcego formalny przedmiot met~izy~ Przeciwstawit sie, t q teori y konkretystycznej teorii
bytu uj~tego egzystencjalnie., Zajm uje si~ teori q filozofii przyrociy, jest jednym z najlepszych zmawcow mysli Teilharda de
Chardin. Interesuje sie, zagadnieniem samor6dztwa, ewolucji.
Zaraz po wojnie podjql: dialog z materializmem dialektycznym.
W zwiqzku z dowodzeniem istnienia Boga konfrontuje tradycyjne argumentacje z wsp6kzesnym przyrodoznawstwem slusznie odrzucajqc pozorne dowody, oparte na drugiej zasadzie
termodynamiki czy teorii rozszerzajqcego si~ wszechSwiata.
Rozwaza . zagadnienie poczqtku czasowego trwania wszechswiata, poczqtek zycia organicznego zagadnienie duszy ludzkiej, omawia krytycznie argumenty za istnieniem Boga z zaleznosci tresciowej poznawanych przez nas prawd, z porzqdku

--
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30 Charakteryzujqc dzialalnosc naukow<l ks . K. K16saka, i ks: J. Iwanickiego opieram si~ na artykule A. B. St~pnia (maszynopis).
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w biokosmosie, z przygodnosci rzeczy ara'z ruchu. ZYWq dyskusj~

wywoiala teza, ze wsp6kzesna fizyka domaga si~ odrzucenia lub modyfikacji tradycyjnego do'wodu z ruchu.
Ks. J. Iwanicki w swych publikacjach porusza tematy z zakresu logiki formalnej, metodologii filozofii i z s cholo Ii.
W logice" jest zwo enm 'Iem e ukcji naturalnej, przeciwstawionej metodzie aksjomatycznej. Stosuje metody logiczno-matematyczne w filozofii. Zajmujqc wysokie stanowiska w ATK
(dziekan, rektar) swym wymaganiem logicznej poprawnosci
prac naukowych powoduje pogle,bianie sie, dialogu filozoficznego i badan.
Tomizm egzystencjalny, czerpiqcy z przemyslen Maritaina,
Gilsona, Krqpca, Mascalla, jest uwazany przez jego zwolennik6w na ATK za stanowisko i zesp61 narze,dzi poznawczych,
pozwalajqcych zetknqc sie, intelektowi ludzkiemu z realnq
rzeczywistosciq. Tego realnego kontaktu nie dajq wspolczesne
filozofie podmiotu, egzystencjalizm, fenomenologia, postpozytywistyczne kierunki mysli, czy esencja1izujqce wersje tomizmu. Broniqc tomizmu egzystencjalnego tym samym pokazuje si~ drogi do pozostania w rzeczywistosci, z kt6rej tak
cz~sto filozofowie stosujqC nieodpowiednie narze,dzia poznawcze przenoszq si~ w_porzC\dek samych pojec, fikcji lub poezji.
Tomizm egzystencjalny z tych racji jest jak najbardziej wsp6ic;zesnq filozofi q, poniewaz pomaga dotrzec do prawdy, kt6ra
zawsze stanowi podstawowe kryterium wsp6iczesnosci. Prawda
bowiem jest zawsze potrzebq ludzkiego intelektu i gl6wnym
nurtem wspokzesnosci, tak cz~sto zbaczajqcej w kierunku
fascynujqcych lecz nie zawsze prawdziwych odpowiedzi na
filozoficzne pytania. Tomizm egzystencjalny te prawdziwe
odpowiedzi pomaga uzyskac.
Opierajqc sie, na publikacjach w ",Studia Philosophiae
Christianae" i na programie studi6w Wydzialu Filozofii Chrzescijanskiej nalezy podkreslic, ze na ATK uprawia si~ prawie
wszystkie i w r6znych interpretacjach dyscypliny filozoficzne,
np. logi~ - ks. prof. dr J \. Iwanicki, mgr E. , Nieznarlski;
og6lna metodologia nauk i metodologia filozofii - ks. prof.
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dr J. Iwanicki, ks. prof. dr P. Chojnacki, ks. dr M. Molski;
teoria poznania - ks. prof. dr P~ Choj'nacki, doc. dr A. St~pien,
Rs:- rng; J. Chalcarz; metafizyka - ks. dr E. Morowiec, ks.
doc. dr M. Jaworski, doc. dr M. Gogacz, ks. dr B. Dembowski.
dawniej ks. dr B. Bejze i dr W. Strozewski; !,eodycea - ks.
prof. dr K. Klosak, dawniej takze ks. dr B. Bejze utrzymujqcy
teraz kontakt przez publikacje; psychologia filozoficzna _
ks. doc. dr T. Wojciechowskh. ks. prof. dr P. Chojnacki, ks.
prof. dr K. Klosak, ks. prof. dr J. Iwanicki, prof. dr S. Swiezawski" ks. dr M. Molskij filozofia przyrody - ks. prof. cir
K. Kl6sak, prof. dr B. Gawecki. ks. dr S. Slaga, ks. dr ~_
banski, dawniej takze ks. dr T. Rutowski; etyka - ks. doc.
dr .T. Slipko~ks.
doc. dr W. Piwowarski; filozofia prawa _
ks. prof. dr K. Urmanowicz, ,dr J. Szyszkowska; filozofia
religii - ks. doc. dr M. Jaworski; estetyka - doc. dr A. StE(pien, dawniej dr W. Strozewski; historia filozofii - doc. dr
M. Gogacz, ks. dr B. Dembowski, prof. dT S. Swiezawski,
doc. dr Z. Wlodek, doc~ dr W. Senko.
,

Wymienione tu nazwiska wskazujq na wielorakose uj~e.
orientacji, na bogatq kanw~ stanowisk i dyskusji, na ciekawie ksztaItujqce si~ zycie filozoficzne ATK.

TeLv. ;
4. Tomizm jednym z najczynniejszych ugrupowan
filozoficznych w Polsce
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kopisami XV wieku w centrum uwagi polskiej i swiatowej
nauki. Publikacje Klosaka tw6rczo kontaktujq tomizm polski
ze wszystkimi prawie funkcjonujqcymi dzis w kulturze umyslowej Europy filozoficznymi orientacjami i stanowiskami.
Nie znaczy to, ze tomizm polski budzi nawet w Polsce szersze
zainteresowanie. Dzieli los kazdej wyspecjalizowanej filozofii
akademickiej, troch~ zamkni~tej w gronie znawc6w i sympatyk6w. Wynika to z naukowego charakteru tomizmu jako filozofii. Osiqgni~ciem naszych czasow jest wlasnie to naukowe
uprawianie tomizmu, stawiajqce go w rz~dzie rownoleglych
kierunk6w filozoficznych w Polsce i wydobywajqce go z marginesu nurtu filozoficznego. Pozomq stratq jest tu tzw. popularnosc tomizmu, jego 1-pologetyczna rola w swiatopoglqdzie,
do kt6rego jednak przenika poprzez prace popularne, publiczne wyklady i nauczanie z ambon w kosciolach. Tomizm jako
filozofia i nauka uprawiany na KUL i ATK z koniecznosci
stal si~ dost~pny gl6wnie poprzez studia uniwersyteckie. Usuwa go troch~ z pola widzenia moda na scjentyzm, irracjonalizm, "nowq" teologi~. Dla poszukujqcych prawdy jest wciqz
doskonalym narz~dziem uj~cia rzeczywistosci, ktora, jako byt,
jest w sensie metafizycznym odwracalna z prawd q ontycznq.
u-..... A jest chrzescij anski najbardziej w tym sensie, ze j ako filozofia rzeczywistosci, pozwala real'nie ujqe rzeczywistosc Boga.
5. Inne odmiany fiIozofii chrzescijaiiskiej w Polsce

I

Jakkolwiek tomizm polski dose dlugo byl i jest niekiedy
kompilacyjny, zwerbalizowany, zinstytucjona'lizowany, to jednak po roku 1952 daje mozliwose na KUL i ATK zetkni~cia
si~ z tworczo i ciekawie uprawianq filozofi q klasycznq od
strony pytan interesujqcych chrzescijanina. W uj~ciach Krqpca jest partner em powaznych analiz np. fenomenologii, krokiem naprzod w stosunku do niekt6rych rozwiqzan Maritaina.
Gilsona. Nicolasa, Geigera, Fabro (teoria poznania istnienia,
analogia, neutralistyczny przedmiot filozofii, egzystencjalny
charakter teom Boga). Prace SWiezawskiego i jego organizacyjno-dydaktyczny talent postawily polskie badania nad r~-

FlLOZOFIA
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Filozofia sw. Augustyna ma swego przedstawiciela w osobie ks. J. Pastuszki. Taka jest prawie powszechna opinia historyk6w filozofii. Wyrazil t~ opini~ dose mocno A. Jordan
stwierdzajqc, ze ks. Pastuszka nalezy do "szkoly augustyilskiej
we wsp6lczesnej filozofii katolickiej" 31. Moze przyczynq tej
opinii jest wydana przez ks. Pastuszk~ juz w 1930 r. ksiqzka
o "niematerialnosci duszy ludzkiej u sw. Augustyna". Takze
jednak publikacje ks. Pastuszki wskazujq na duze przej~cie
si~ poglqdami sw. Augustyna. Nie ulega wqtpliwosci, ze nie
Jl

Z. A . .Jordan, Philosophy and Ideology? Dordrecht 1963, 102.
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Sq to tylko uj~cia historyczne lecz wnoszony na teren polski
ladunek problemowy. Dodajmy, ze pod duzym wplywem
augustynizmu pozostajq filozoficzne zainteresowania grupy
"PAX".
Z~olennikiem . swoistego irracjonalizmu na terenie poznania
filozoficznego byl ks. Fr. Sawlcki.. ktory uwaza, ze podstawq
naszych rozstrzygni~e poznawczych Sq pewne pozaracjonalne
decyzje. Jego irracjonalizujqce uj~cia zagadnieii Boga i cz1owieka Sq bliskie postawie humanisty, dla ktorego pewnose
metafizyczna nie jest sprawq pierwszq 32.
Filozofiq chrzescijaiiskq w wersji filozofii ducha, wywodzqcejST~ przez Cieszkowskiego od Hegla, zajmowali si~: A. 201towsb i ks. M. Klepacz. Bliska tym uj~ciom jest filozofia
~odowa, oparta na Hoene-WroDskjro i poetach polskiego
romantyzmu. Gnostycki charakter tej filozofii nie zraza jej
zwolennikow (obecnie glownie J. Braun) zafascynowanych
ida,cym moze od W, Lutos1a!Wskiego przekonaniem 0 me-sjanistycznej roli narodow, a wi~c i narodu polskiego, ktory z tej
racji winien wypracowae SWq w1asnq filozofi~. Za takq filozofie, uznano wlaSnie mysl Hoene-Wronskiego i wieszczow 33.
Swoich zwolennikow i wielbicieli rna Teilhard de Chardir:L
Oprocz obiektywnych znawcow jego filozofii i infoTmatorow
(np. ks. K. Klosak) mozna wymienie kontynuatorow jego uj~e
(np. T. Rylska, J. Strojnowski) zafascynowanych mozliwosciq
syntezy nauk szczegolowych, filozofii i teologii, a raczej pod":
l~gajqcych pozytywistycznej koncepcji nauki ..,E0szerzonej
o program indukcyjnej metafizyki.
E. Mounier. i personalizm majq swoich przedstawicieli glow-=32 Por. np. artykul: ks. F. Manthey, Ks. Franciszek Sawicki, Roczniki Filozoficzne II-III (1949-1950) 353.
33 Dziwi to, dlaczego za po1skq filozofi~ narodowq nie uzna sic; oryginalnej i gl~bokiej mysE np. M. A. Kr8,pca, kt6ry tez jest Polakiem
i tworzy filozofi~ rzeczywistosci opartq nie na Heglu lecz na Tomaszu
z Akwinu. Jego relacja do Tomasza -nie r6ini si~ od relacji Hoene-Wronskiego, natomiast przewyzsza tradycj~ wieszcz6w naukowym
i realistycznym w<l.lorem uj~c.
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nie w srodowisku czasopisma "Wi~z". Chrzescijaiiski egzystencjalizm glosi ~ Grzegorczyk. Elementy irracjonalizmu,
egzystencjalizmu i tomizmu egzystencjalnego lqczy w swych
publikacjach St. GrygieL Problemy chrzescijaDskje metodami
fenomenologii uprawia ks. J. Tischner. Fenomenologi~ z etyka,
.tradycyjnq Jqczy KS. kard. K. W o~~ tomistyczna, metafizykq i teoria, poznania - A. Ste,pien. Filozofi~ religli w oparclu 0 irracjonalizujqce poglqdy R. Guardiniego prezentuje
ks. M. Jaworski. Ks. Rac,hner, H. de Lubac i filozofujqcy
przedstawiciele nowej teologii na Zachodzie podbili srodowisko ",Znak", ktore nie tylko informuje 0 tych pogla,dach,
lecz takze ulega ich wplywom na niekorzysc np. tomizmu.
Nie jest to tylko kwestia, wyboru, lecz cz~sto prostego faktu,
ze glownie te poglqdy srodowisko to staranniej poznaje.
6. Zakonczenie

Filozofia chrzescijanska w Polsce Odrodzonej 34 rozwijana
najpierw w wersji neotomizmu, a po II wojnie jako tomizm
€gzystencjalny 35, otwarta na dyskusje z innymi szkolami filozoficznymi, na metodologiczne uscislenia, uprawiana coraz
cz~sciej przez swieckich, wierna rzeczywistosci wbrew atakom
ze strony p07.ytywizuja,cych, scjentystycznych lub irracjonalizujqcych nastawien, wypierana niekiedy nawet z teologii.
przez funkcjonujqce tam odmiany fenomenologii czy chrzescijaiiskiego egzystencjalizmu, rozwijaja,ca si~, zroznicowana,
zywa i tworcza poprzez cryginalne badania i monograficzne
Nie nalezy zapomniec, ze filozofia chrzescijanska poza ATK i KUL
takze naukO"NO jest uprawiana w seminariach duchownych
diecezjalnych i zakonnych. Profesorowie tych seminari6w publikujq
swoje prace w og61nopolskich czasopismach filozoficznych, w formie
oscbnych ksiqzek, a nieldedy rozporzqdzajq wlasnym wydawnictwem,
jak np. imponujqce Studia Warminskie.
35 W artykule, kt6ry jest pisemnq wersjc: wykiadu, wygloszonego
w ATK 2 XII 1968 na sesji naukowej z okazji 50-lecia Polski Odrodzonej, omawia si~ tylko filozofiE; teoretycznq, ujmo'wanq wediug klasycznej koncepcji filozofii.
34

cz~sto
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publikacje naukowe, poprzez swych wielu zwolennik6w, wchodzi do wsp6lczesnej kultury polskiej jako jej autonomiczny
i aktywny skladnik. Swiadczy 0 , tym wzgl~dnie duza grupa
zajmujqcych si~ t q filozofiq specjalist6w, wyniki ich badan na
biezqcym poziomie nauki w Polsce, publikacje. W sumie jest
to slMzba Krajowi poprzez wiernosc prawdzie.

1. K s. 1.
Przegla,d
2. K s. S.
Ateneum
3. K s. K.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

si~

uklad chronologiczny)

R adz is z e w ski, Odrodzenie filozofii scholastycznej.
Filozofiezny IV (1901) z. 4, 441-504.
Pod ole n ski, Filozofia scholastyczna w obecnej dobie,
Kaplanskie 6 (1914) t. 11, 72-85.
W a i s, Neoscholastyka, Przeglqd Teologiczny III (1922)

6-30.
H. Rom a now ski, Rozwoj filozcfii tomistycznej na Zachodzie
i w Polsce, Ateneum Kaplanskie 13 (1927) t. 19, 71-79.
K s. K.
K 0 w a 1 ski, Scholastyka i neoscholastyka, tomizm
i neotomizm. Podstawy filozofii. Studia gnesnensia 1 (1930) 47-73.
K s. K. K 0 W a I ski, Przeglqd literatury neotomistycznej ostatnich lat, Przeglqd Filozoficzny XXXIII (1930) z. 1-2, 161-173.
W. Rub c z y n ski, Zroznicowanie kie~unkow neotomistycznych,
PrzegLqd f>owszech.ny 4'1 (1930) z. 180, 175-197.
K s. K.. K 0 w a 1 ski, Obecny stan filozofii neoscholastycznej
w Polsce, Wiadomosei dla duehowienstwa 20 (1933) z. 4-6, 131-144.
K s. P. C h 0 j n a c k i, Okresy i kierunki filozofii neoscholastycznej, Ateneum Kaplanskie 20 (1934) t. 34, 350-368.
K s. J. M. B 0 c hen ski, Z ruchu tomistycznego, Ateneum Kaplanskie 21 (1935) t. 36, 212-217.
K s. J. Pas t us z k a, Filozofia katolicka, Filozofia wspolczesna,
Lublin 1936, t. II, 218-304.
Z. Z a w irs k i, (Filozofia katolicka) 0 wspolczesnych kierunkach
filozcfii, Krak6w 1947, 22-26.
K s. J. W 0 ron i e c k i, Lubelskje srodowisko filozoficzne, Pi~c
dziesi'lt lat filozofii w Polsce 1898-1948, Przeglqd Filozofiezny
XLIV (1948) z. 1~3, 50-56.
K s. J. Pas t u s z k a, Wydzial Filozofii Chrzescijailskiej
nowy
osrodek studiow iilozoficznych, Roezniki Filozofiezne I (1948)
270-277.
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15. A. S tan 0 w ski, Srodowisko filozoficzne KUL i fiiozofia chl'zescijanska, Wiqz 5 (1958) 21-30.
16. K s. J. I wan i c k i, Problematyka filozoficzna w cia,gu ostatniego
50-lecia w Polsce, Ateneum Kuplanskie 51 (1959) t. 58, 255-29:3 .
17. A. S t ~ pie il, Srodowisko filozoficzne KUL, Znak 82 (1961)
574-579.
18. M. Gog a c z, Wsp6l:czesne ihterpretacje tomizmu, Znak 113 (1963)
1339-1353.
19. K s. P. C h 0 j n a e k i, Sprawozdanie z posiedzeil naukowych
Wydzialu Filozofii Chrzescijanskiej ATK, Colleetanea Theolog lea
XX,,"{IV (1963) 220-229.
'20. M. Gog a c z, Aktualne dyskusje wok61 tomizmu, Zeszyty NaukoWe KUL X (1967) z. 3, 59-70.
21. Ks . J. ' Pas t u s z k a, Poczifl{i Wydzialu Filozofii Chrzescijanskiej
KUL, Zeszyty Naukowe KUL X (1967) z. 2, 77-79.
22. M. Gog a c z, Z dziej6w his torii filozofii na Katolickim Uniwers--ytecie
LURelskiml'gi8-1966,
Filozoficzne
XVIlI908y-z-:- -r;-_..... _._.----0.
...... .__ ._.._ _ _ ____ Roczniki
_._ ._ _
- ,---

7. Wykaz wa:iniejszych polskich publikacji 0 dziejach filozofii
chrzescijanskiej w Polsce Odrodzonej.
(Przyjmuje
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177-190.
23. X-~ i e il,

Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1918-1968, Znak 171 (1968) 1195-1213.

Tat ark i e wi c z, Odnowienie scholastyki. Historia Filozofii,
Warszawa 1968, wyd. 6, t. III, 251-258. Por. tamze: Filozofia XIX
wieku w Polsce, 169- 178, oraz Filozofia polska XX wieku, 372-387.
25. (Omowienie neoscholastyki, tomizmu i neotomi~mu oraz obszernq
bibliografiE! zawiera ksi'lzka: J. Leg 0 W i c z, Zarys historii filozofii, Warsza~tL~_ 337-356 i 4.17-423).

24. W.

La Philosophie Chretienne dans la Pologne Ressuscitee
(1918-1968)

I

Avant 1918, la philosophie chretienne en Pologne est representee
par les abbes St. Pawlicki et M. Morawski, durant la periode precedant la renaissance du thomisme, et, dans Ie courant de celui-ci , selon '
Ie modele lovanien, par les abbes Fr. Gabryl et K. Wais. Vab. K. Morawski, de son cote, mene a l'echelle europeene des recherches h-istoriques de philo sophie medievale.
Apres 1918 il faut distinguer deux periodes dans l'histoire de la philosophie chretienne en Pologne:
1) 1918-1939: c'est l'epcque de la reception en Pologne des idees
philosophiques etrangeres et des premieres assimilations creatrices,
qui restent cependant en marge du com ant philosophique. Outre les
noms de K . 'Michalski et K. Wais, deja cites, il y a lieu de mentionner

