
Nakladem Wydawnicwa ATK ukazalo si~ trzecie 
zmienione wydanie pracy Michala Hellera, Mieczy
slawa Lubati.skiego, Szczepana W. Slagi, Zagadnie
nia filo zoficzne wsp6lczesnej nauki. Wst~p do filo-

. zofii przyrody, Warszawa 1992, 414 stron. 

Z Przedmowy: 
Filozoficzna refleksja nad przyrod1\, jeSli nie 

chce popase w powierzchownose swych rozwazati., 
nie moze igno~owae osi.qgni~c. nauk przyrodniczych, 
jak tez oceniania metod w niej stosowanych. Bliz
sze wejrzenie w struktur~ wspolczesnych nauk uka
zuje wyrainie nierozlqcznie z nimi zwiqzane ele
menty filozoficzne. lnnymi slowy, filozofia jest 
uwiklana w nauk~. I to co najrnniej dwojako. Po 
pierwsze, nauka przyjmuje - najcz~sciej milczqco 
- pewne zalozenia filozoficzne (teoriopoznawcze 
i ontologiczne). Po drugie, z podstawowych osiqgni~e 
naukowych zdajq si~ wynikae pewne tezy 0 charak
terze filozoficznym. Namysl nad jednymi oraz dru
gimi zagadnieniami nalezy uznae za przedmiot ba
dati. nowoczesnej filozofii ptzyrody. ( ... ) 

Niniejsza praca rna w zasadzie charakter pod
r~cznikowy. Z tego tez wzgl~u zawiera problema
tyk~ juz ustalonq, og6lnie - jak mozna sqdzie -
przyj~t1\ wraz ze wspolczesnymi propozycjami roz
wiqzan. Wlasnie propozycjami, bowiem zdajemy 
sobie coraz lepiej spraw~ z fragmentarycznosci na
szego poznania, jegowybiorczosci i hipotetycznosci. 
Daleko nam jeszcze do ostatecznych rozwiqzan, . je
sli takie Sq dla poznania ludzkiego w ogole mozli
we. Swiat rzeczywisty nieustanni.e zaskakuje nas 
swym bogactwem i przynosi .wiele niespodzianek. 
Sledzenie ich jest pasjonujqce. Doswiadczyli tego 
autorzy, kt6rzy Czytelnikowi zyCZq podobnych prze-
7.y6. (ss. 11-12) 
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WPLYW E. GILSONA NA FILOZOFIfi W POLSCE 

1. Upowszechnianie mysli E. Gilsona przez profesora S. Swiezawskiego. 
1.1 . Osiqgni~cia. 1.2. Dzieje kontakt6w jako uzasadnienta akceptacji my
sli E. Gilsona. 2. Upowszechnianie mysli E. Gilsona przez zareagowa
nia na przeklady jego dziet 2.1. Uwagi. 0 roB przeklad6w. 2.2. Zarea
gowania zwolennik6w filozofii bytu. 2.3. Zareagowania przeciwnik6w 
filozofii bytu. 3. Doskonalenie metafizyki E. Gilsona jako aktualna po
stac jego wplywu. 

1. UPOWSZECHNIANIE MYSLI E. GILSONA 
PRZEZ PROFESORA S. SWIEZA WSKIEGO 

1.1. OSIAGNIFtCIA 

Wplyw E. Gilsona na filozofi~ w Polsce zaczql si~ po dru
gt~r wOJme swiatowej, a dokladnte od IOku HN6. Powodcrwar
ten wplyw profesor 5. 5wlezawslu swym atrakcYJnym naucza
niem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim historii filo
zofii sredniowiecznej i fHozofii bytu. Opieral si~ w wykladach 
na wersjach tych dy~cyplin, wypracowanych przez E. Gilsona. 
Rozwijal i doskonalil te wersje Swymi badaniami tekst6w i pro
blem6w. Podziwiali to bezposredni sluchacze jego wyklad6w: 
Widzieli w nich prezentacj~ najnowszych, precyzyjnych re
cepcji filozofii sredniowiecznej i filozofii bytu. Uwazali, ze po
dejmujqc wyjas.nienia profesora S. Swiezawskiego, a przez 
niego mysl E. Gilsona, stajq, jak to okreslil Bernard z Char
tres, na ramionach . olbrzymow i pelniej ogarniajq problemy 
historii filozofii sredniowiecznej i filozofii bytu. 

Profesor S. Swiezawski z czasem opublikowal wyznanie, ze 
uznal w swym "nauczaniu uniwersyteckim od same go po
czqtku... za... przewodnika Gilsona jako historyka ' filozofii 
sredniowiecznej i patrystycznej" t. Dopowiedzial tez, ze w na
uczaniu historii filozofii sredniowiecznej i filozofii bytu b~:.. 
dzie korzystal z dziel E. Gilsona i rozwijal jego osiqgni~cia 2, 

1 S. Swiezawski, Opoka mqdroSci, Znak, 9, (1979) , 229-230. 
2 "W ciqgu pierwszych lat pracy dydaktycznej po roku 1945 przeko

nalem si~, ze chcqc uczciwie i sensownie nauczac historii filozofii sred
niowiecznej nie moge: uczynic nic lepszego, jak oprzec sic: przede wszy-
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w Polsce przejawia si~ w 

stkim na dziale dokonanym przez Gilsona; zar6wno w historii filozo
fii bytu nalezy kontynuowac i rozwijac osl1lgni~cia, do kt6rych on do~ 
szedl i trzymac si~ wyznaczonej przez niego linii" , S, Swiezawski. 
W nowej rzeczywistosci, Lublin 1991, 241. 

S S, Swiezawski, Opoka mqdrosci, 930. 
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~jalny stal si~ w Polsce glosnq orientacjq filozoficznq, dystan
sujqCq tradycyjny tomizm werbalny, tomizm lowanski wiqzqcy 
tezy metaflzyki z t~zaml Halik §Zczeg6Iowych, markslzm upo
wszechmany 1 obowiqzujqCY na umwersytetach oraz fenome
nologi~, kt6rq uwaiano za pelniejszq nii tomizm filozofi~, 
gdyi dotyczqCq moiliwosci, ogarniajqcej jako sw6j fragment 
teori~ realnych byt6w. E. Gilson uwyraznil bytowq odr~b'1osc 
jednostkowych byt6w, a mozliwosc jako sfer~ wylqcznie poj~c. 

c) Profesor S. Swieiawski upowszechnil wypracowanq 
przez E. Gilsona koncepcj~ !,listorii filozofii jako badania dzie

. j6w problem6w filozoficznych, formul9wanych w tekstacli 
i gloszonych przez szkoJy lub nurty filozoficzne. Upowszechnil' 
koncepcj~ historii filozofii jako wciqi zywego reagowania na 
problemy, wazne dla kultury i czlowieka. Ta koncepcja dy
stansowala uj~cie historii filozofii ja!:to wylqcznie filologicznej 
analizy tekstu lub jako _w lqcznfe rejestracji przebrzmialych 
I2og1qd6w. Dzis jednaK. znowu . w 0 sce raczeJ ~ 
filologicznq i pozytywistycznq koncepcj~ historii filozofii. 

1.2. DZIEJE KONTAKT6w JAKO UZASADNIENIE 
AKCEPTACJI MYSLI E. GILSONA 

Profesor S. Swiezawski spotkal si~ pierwszy raz z E. Gil
sonem w Paryzu sluchajqc jego wyklad6w w College de Fran
ce \V roku akad. 1929/1930. Mial za sobq lektur~ jego ksiqzki 
pt. La philosophie au moyen age, lektur~ prac mediewistycz
nych K. Michalskiego, uzgodniony z K. Ajdukiewiczem we 
Lwowie temat rozprawy doktorskiej 0 poj~ciu intencji w filo~ 
zofii scholastycznej, zarazem dopuszczajqcq zainteresowanie 
sredniowieczem tendencj~ na Uniwersytecie Lwowskim do 
przelamania wylqcznosci orientacji kartezjanskiej, a gl6wnie 

okantowskie' dominu' ce w szkole lwowsko-warszawskle. 
K. Twardowski jako uczen F . Bientany odnosi Sl~ z szacun
kiem do mysli sredniowiecznej, "kt6rej jednak w rzeczywi
stosci nie znano i jej prawie zupelnie nie studiowano" 4. 

Nast~pne spotkanie mialo miejsce w roku akad. 1933/1934 
Bylo zwiqzane z przygotowywaniem przez profesora S. Swie
iawskiego jego rozprawy habilitacyjnej. 

Kon taktujqc si~ bezposrednio z E. Gilsonem w sprawach 
swych rozpraw dyplomowych, doktorskiej i habilitacyjnej, 
oraz nawiqzujqC z nim coraz mocniejsze wi~zy przyjazni, pro
fesor S. Swiezawski nabywa przekonania 0 gl~bokim realizmie 

( S. Swieiawski, Opoka mqdrosci, 923. 
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i mqdrosci E. Gilsona. Uwaza tez, ze E. Gilson "wGrowadzil 
raz na zawsze dorobek filozoficzn i teolo iCzn wie 6 sred
nic 0 ... mysli europejskiej. Przeprowadzil nie tylko funda
mentalnq rehablhtacj~ tego dorobku, ale wykazal tez niezbicie 
jego trwaly i klasyczny walor, a takze jego obecnosc w filo
zof,ii nowozytnej" 6. 

Czytajqc kolejne - publikacje E. Gilsona, profesor S. Swie
zawski uswladomil sobie, ze E. Gilson stawal si~ jego "wlasci
wym mistrzem". Profesor S. Swiezawski kierowal siPc propo
nowanym przez E. Gilsona pOjPcciem bytu, jego teoriq stosun
ku filozofii do teologii ii wiary, tezq 0 nieostrych granicach 
mi~dzy okresami dziej6w i filozofii. 

Wszystkie te powody sprawily, ze podczas naukowej i kul
turalnej izolacji Polski od Zachodu v.r okresie stalinowsldm 
profesor S. Swiezawski postanowil w r6ku 1955 nawiqzac kon-
takt z son em 1 prze s awlC mu streszczenia prat, przy-
rotowan c a 0 lC 1m mwersy ecie Lu e s 1m z - za resu 

lilstorii filozofii sredniow1eczne] 1 1 OZO 11 Y u. 0 zio 
opodtrzyiname \til swtadomMcl studentow atakowanego przez I 
marksizm przekonania, ze kierunek studi6w i badan na KUL . 
jest naukowo poprawny. Pomysl zaakceptowal prof. A. Schaff, . \ 
dyrektor Instytutu Nauk Spolecznych przy KC PZPR, a calq i 
inicjatyw~ wsparlo mate,rialnie Wydawnictwo "Pallottinum". . 
Streszczenia ro~raw' w j~zyku polskim i francusklm by!y go
towe w lutym 1956 8

• W drugiej polowie lipca 1956 nastqpilo 
spotkanie z E. Gilsonem w Poi tiers i tygodniowe rozmowy na 
temat uprawiania w Polsce historii filozofii sredniowiecznej 
i filozofii bytu. 

Profesor S. Swiezawski podal po powrocie do Polski, ze 
wedlug E. Gilsona sluszne bylo skoncentrowanie uwagi na 
studium . tresci tekst6w sredniowiecznych, ze nalezy podjqc 
badania nad polskq filozofi sredniowieczn i zepodobnie na
lezy po JqC i ozofiq europejskq "XV wieku 7. ~ 

5 S. Swiezawski, Opoka mqdrosci, 926. 
o Por. polskie wydanie streszczen: streszczenia rozpraw doktorskich, 

magisterskich i seminaryjnych, pisanych na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim pod kierunkiem prof. dra Stefana Swiezawskiego (historia 
fiIozofii) i prof. dra Alberta Krqpca OP (metafizyka), Poznan 1956. 

7 "Na podstawie przeslanego ... tomu streszczen ... Gilson upewnil mnie, 
ze w naszym nauczaniu i studiowaniu historii filozofi.i kroczymy dobrq 
drogq. Podkreslll ... , :ie· wielkim plusem naszych prac dokonanych w 
okresie stalinowskim byla koniecznosc skoncentrowania siE: na studlum 
badanych tekstow ... Za bardzo wazne uwaiat zaproszenie nas do zorga
nizowania prac badawczych nad polskq filozofiq ilredniowieczn1\, twier-
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2. UPOWSZECHNIANIE MYSLI E. GILSONA 'P,RZEZ ZA;REAGOWANIE 
N A PRZEKIADY .JEGO DZIEf. 

2.1. UWAGl 0 ROLl PRZEKLADOW 

Pierwszym tekstem E. Gilsona, opublikowanym w Polsce 
w roku 1948, by! przek!ad jego mowy, wyg!oszonej w Aka
demii Fr~mcuskiej, pt. Ulubionym tworem Bozym jest rozum. 

dzqc, ze powinniSmy ponadto wziqc w nasze rE:ce inicjatyw~ studi6w 
'lad filozofiq europejskq XV wieku, prowadzqc dalej to dzielo, kt6rego 
inicjatorem dla wieku XIV by~ ks. Konstanty Michalski". S. Swiezaw
ski, W nowej rzeczywistosci, 260~ Por. S. Swiezawski, Opoka mqdrosci, 
933-934. 

S S . Swiezawski, Opoka mqdrosci, 937. 
9 S. Swiezawski, Opoka mqdrosci, 938. 
10 S. Swiezawski, W nowej rzeczywistosci, 257. 
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. Tekst przejmujqco uwyraznial niepowtarzalnose i bytowq od
r~bnose czlowieka, a zarazem wyr6zniajqcq czlowieka rozum
nose. Tekst jakby kwestionowal marksistowskie utozsamienie 
czlowieka ze spoleczeiLstwem i przypisanie klasie robotniczej 
oraz jej partii monopolu na rozpoznawanie prawdy. Zarazem 
posrednio kwestionowal wszystkie odmiany idealizmu, gl6w
nie idealizmu Hegla, tak blisko spokrewnionego z marksiz
memo Z czasem ukazywaly si~ inne artykuly lub fragmenty 
ksiqzek E. Gilsona. 

Pierwszq ksiqzk E~Gilsona, 0 ublikowanq w Polsce w ro
ku . 53 rze lad tekstu t rowa eme 0 nau t SWU:· 

tego Augustyna. Byl to tekst, t6ry ukazywa . Wle q mys 
wlelklego filozofa i teologa, a zarazem spos6b przedstawiania 
dawno , sformulowanych poglqd6w jako czegos czytelnego, do 
konca zrozumialego . i dzis aktualnego. .Z czasem ukazaly sie 
rzeklad rawie wsz stkich ksiqzek E. Gilsona. 
Przekla y ar y u 6w i SlqZe 1 sona uczyly czytelni-

k6w rozumienia sredniowiecza, filozofii bytu i teologii, filozo
ficznej i teologicznej prawdy 0 Bogu, zarazem prawdy 0 czlo
wieku jako samodzieh1ej substancji i osobie. Chronily przed 
monizmem i idealizmem, pomagaly w dystansowaniu marksiz
mu i heglizmu. 

2.2. ZAREAGOW ANI A ZWOLENNIKOW FILOZOFII BYTU 

Najszybszq informacjq 0 zareagowaniach na mysl E. Gilsona 
byly recenzje. Opublikowano ich, wedlug wykaz6w .bibliogra
ficznych, od roku 1946 ponad 50. Polow~ tych recenzji sta
nowiq zareagowania pozytywne. Sq one prezentacjq g16wnych 
akcent6w . mysli E. · Gilsona. Z tytul6w recenzji wynika, ze 
reagowano na temat zwiqzku filozofii z teologiq, natury i laski, 
filozofii chrzescijanskiej i humanizmu, rozumienia bytu, rea
lizmu, filozoficznego poznania Boga. Recenzje ujawniajq, ze 
podejmowano najpilniejsze zagadnienia, atakowane przez zwo
lennik6w marksizmu i heglizmu, z czasem heideggeryzmu. 
Wplyw Gilsona na filozofi~ w Polsce polegal w tym wypad~u 
na dostarczaniu powazneJ argumentacji w chronieniu filozofii 
bytu i teologii. \ '. 
-mysl E. Gilsona byla tez tematem szerszych opracowan .. 
Wykazy bibliograficzne notujq ponad 40 artykul6w i rozpraw, 
w tym ksiqzk~ 0 jego pogiqdach estetycznych. Te wykazy nie 
obejmujq wzmianek i rozdzial6w 0 poglqdach E. Gilsona, za
mieszczonych w ksiqzkach filozoficznych. Dzi~ki .v-powsze~h
!!ianilJ jegQ mysli przez profesora S. Swiezawskiego i w og~e 

I :,' 
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tomizmu e z stenc 'alne 0 gl6wnie przez profesora M. A. Krqp
ca, ponadto dzi~ki przek a om, pog q E. Gllsona byly roz
wazane prawie we wszystkich publikacjach filozoficznych. 
Byly akceptowane lub negowane. Mozna wskazae na· ponad 

. 20 uj~e akCeptujqcych. Dbtyczyly one miejsca mysli Gilsona 
w kulturze i chrzescijanstwie, jego wersji tomizmu, teorii 
sztuki i estetyki, koncepcji historii filozofii, koncepcji pozna
nia, w tym poznania istnienia, teorii czlowieka. 

2.3. ZAREAGOWANIA PRZECIWNIKOW FILOZOFII BYTU . 

Szeroko i cz~sto piszq 0 E. Gilsonie g16wnie zwolennicy 
marksizmu. Ich stanowisko niech zilustruje cytat: "Wszelkie 
koncepcje filozoficzne, w tym r6wniez chrzescijanskq metafi
zyk~ Gilsona, star amy si~ zrozumiec jako okreslony spos6b 
artykulacji stan6w swiadomosci pewnych grup ludzkich. 
Sklonni jestesmy przypuszczae, ze neotomizm Gilsona stanowi 
swoistq wykladni~ poglqd6w umiarkowanie konserwatywnych 

· srodowisk katolickich... Postawa Gilsona zrodzila si~ i uzy-
· skala pewnq popularnose jako wyraz l~ku tych srodowisk 
· wobec ... n,auki i poprzez stworzenie wyraznej linii demarka
'cyjnej pomi~dzy Ijaukq i metafizykq chrzescijanskq". Czy 
moina w naszych czasach aprobowae filozofi~, kt6ra progra
mowo odseparowuje si~ od nauki?" II, 

Marksisci lub zwolennicy marksizmu myslq tu 0 naukach 
· szczeg6lowych. Uwaiajq, ie uczeni badajq wylqcznie przyczy
ny fizykalne. Natomiast E. Gilson jako metafizyk nie boi si~ 
"paralogizm6w "\ bezzasadnych twierdzen i przeskok6w myslo.! 
wych ... gwoli przeforsowania tezy 0 istnieniu bytu koniecz
nego, jakim rna bye B6g... Odrzucimy... calq t~ konstrukcj~ 
jako poznawczo bezplodnq, a ponadto ograniczaj!l,cq swobod~ 
noznania naukowego ... Szukac b~dziemy". sposob6w poznania 
swiata metodami wypracowanymi przez nauki szczeg6lowe" 12. 

Przeciwstawiono mysli E. Gilsona erzyjmowany przez mark-
' sist6w program pozytywizmu. Odrzucano wiec nie tylko calq 
jego metafizyk~, lecz tabe jego teori~ czlbwieka, gloszqc, ze 
nrzvjmowane w tomizmie uzaleznienie istnienia czlowieka od 
Boga wyklucza . samodzielnosc ludzkiego poznania 13. Jedna 

II T. Pluzanski,Tomizm - filozofia wsp6lczesna?, Studia Filozoficz
ne 9, (1976), 17. 

12 T. Pluzanski, Tomizm - filozofia wsp6lczesna?, 17. 
18 T. Pluzanski, Metafizyka i czlowiek, Cztowiek i Swiatopoglqd, 9, 

'(1975), 74, 
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z recenzji ksiqzki E. Gilsona pt. Filozof i teologia nosi zna
mienny tytul Autoportret Faryzeusza 14. 

Kwestionowanie mysli E. Gilsona bylo tez zawarte w total
nym negowaniu _ tomizmu egzystencjalnego 15. Na mie 'sc~ 
~ wprowa ana powo 1 eg 1zm 1 ~ _ eggeryzm. Te 
orientac]e aktualme zwyci~zajq w Polsce i otwierajq na for
sownie upowszechnianq, zlowrogq ideologi~ New Age. 

3. DOSKONALENIE METAFIZYKI E. GILSONA 
JAKO AKTUALNA POSTAC SKUTKOW JEGO WPI:..YWU 

Mimo walki w Polsce z tomizmem, a tym samym z realiz
mem teoriopoznawczym i pluralistycznq metafizykq, tomizm 
jest uprawiany przez niekt6rych filozof6w polskich. Zostal 
wyniszczony na uniwersytetach pailstwowych, takze w wielu 
seminariach duchownych i w wielu intelektualnych srodo
wiskach katolickich. Ma jednak swych przedstawicieli w Aka
demii Teolbgii Katolickiej w Warszawie i na Katolickim Uni
wersytecie Lubelskim. Sq tez zapewne tomisci· wsr6d nie wy
stf:pujqcych publicznie czytelnik6w ksiqzek E. Gilsona. Ten 
uprawiany i studiowany tomizm rna w Polsce ostac tomizmu 
eg ys enc]a ego,- sformu owanego przez E. Gi sona. Mniej 
illany jest tomizrilJ.lVfaritaina. T"omlzm w wersJ1 E. Gllsona 
11nnmC:7Pf'hml m Polsce profBtlr S. Swiezawski i Dlufesor 

ontynuu]q ten tom1zm mekt6rzy 
zarazem wprost z duzej ilosci 

mozna ujqC nastE~-

H A. Kijowski, AutoportTet faryzeusza, Tw6rczosc, 11 (1960), 168-171. 
15 Z pozycji marksizmu, a z kolei z pozycji neopozytywizmu i hegli

zujqcego religioznawstwa neguje tomizm L. Kolakowski. Z pozycji 
egzystencjalizmu Reideggera, a dzis z pozycji mySli RegIa walczy z to
mizmem ks. J . Tischner. Obydwaj waIczq zarazem z realizmem W obro
nie monizmu i idealizmu. 

16 Por. M. Gogacz, Gilson i filozofia, Studia Philosophiae Christianae, 
16 (1980) 2, 134-144. 

I 
\ 

[e~ GILSON A FILOZOFIA W POLSCE 29 

rykiem. Dzieje wi~c tekst6w, kt6re omawia filolog, i dzieje 
szkol, Kt6re omawia historyk, nie stanowiq wlasciwej historii 
filozofii. Sq wobec niej pomocnicze. 

E. Gilson jako historyk filozofii sredniowiecznej ukazal roz
norodnosc i bogactwo stanowiqcych filozofif: sredniowiecznq 
problem6w i . poglqdow jako wersji problem6w, gloszonych 
przez ogromnq ilosc autor6w, szk61, srodowisk intelektualnych 
i instytucji naukowych. Wykazal, ze filozofia sredniowieczna 
jest bezposrednim zrOdlem nowozytnosci, ze sredniowiecze 
wypelnilo filozoficzny dorobek Grecji i Rzymu refleksjq teo
logicznq, ze sredniowieczna teologia i wiara spowodowaly roz
w6j filozofii WK1erunku uksztattowama siE) w me] metaf1~y,g:i 
istnienia. 

E. Gilson na nowo przemyslal, odczytanq w tekstach sw. 
Tomasza z Akwinu, metafizyk~ bytu jako istniejqcego. Ta me .. 
tafizyka jest dzis w Polsce tomizmem egzystencjalnym. Po
dziela si~ stanowiqcy jq poglqd, ze podstawq metafizyki jest 
"esse", ze teoria istnienia stano wi doprecyzowanie metafizyki 
oraz drog~ do realnosci byt6w i do realnosci Boga. 

E. Gilson jako metafizyk wprowadzil do filozofii XX wieku 
. t~ wspanialq metafizyk~ realme 1stmejqcego bytu i razerrl 
z J. Maritainem stal si~ wsp6ltw6rcq e z. sten.cjalne· wers 'i 
tom1zmu. akwestionowa 1 ea 1zm eorlOpoznawczy. WybronH 
teoriopoznawczy realizm. SWq myslq powodowal przemian~ 
przekonan filozoficznych i zarazem potrze b~ doskonalenia jego 
metMizyki. . 

Ten etap doskonalenia metafizyki stanowi 1eraz postac 
wplywu E. Gilsona na filozofi~ w Polsce; 

LA CONTRmUTION D'ETIENNE GILSON A LA TRANSFORMATION 
DE LA PENSEE PHlLOSOPHlQUE EN POLOGNE 

Resume 

Lorsque, au Iendemain de la Seconde Guerre mondiale, M. Swie
zawski inaugure a l'Universite Catholique a Lublin, ses captivants cours 
d'histoire de la philo sophie medievale et de metaphysique, il s'appuie 
dans son travail sur la methode et sur les idees de M. Gilson; en 1946 
l'entree de la pensee de celui-ci dans la culture polonaise est ainsi faite . 

L'influence des idees de M. '. Gilson sur les travaux des philosophes 
polonais eut-elle trois effets palpables. . 

En premier lieu, une connaissance plus exhaustive et plus positive du 
Moyen Age en general, et de la philosophie medievale en particulier, 
Dut pi'metrer les esprits. 
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En second lieu, une definition tout a fait inedite de la metaphysique, 
tiree par M. Gilson de textes de Thomas d'Aquin, fut adoptee; aussi 
surprenante que convaincante, elle differait de celle qu'avait don nee 
Aristote. ' 

En troisiE~me lieu enfin, la theorie gilsonienne de l'histoire de la phi
losophie, comme une etude des problema,tiques philosophiques conc;ues 
par les auteurs et consignes dans des monuments ecrits, fut approuvee. 

Les activites pedagogique de M. Swiezawski et du P. Kr'lpiec qui, 
aux dires de celtii-Ia, avait saisi d'une faGon remarquable les intentions 
de M. Gilson, ainsi que leur travail d'edition, allaient elever consecuti
vement Ie thomisme de l'existence au rang d'un courant philosophique 
des plus notoires en Pologne. 

M. Swiezawski prit conscience d'une veritable sagesse et d 'une gran
de lucidit.e de M. Gllson. Par la s'explique la resolution qu'il avait pri
se au crepuscule de la periode stalinienne de reprendre contact avec 
M. Gilson afin de lui remettre un certain nombre de travaux effectues 
a l'Universite Catholique, etportant sur l'histoire de la philosophie 
medievale et sur la meta physique. II y allait de la sauvegarde aupres 
des etudiants de l'Idee d'une validltE! methodologique des recherches 
poursuivies a l'Universite et des programmes d'eilseignement qui y fu
rent adoptes. Un rencontre se tient a Poitiers' en 1956. 

A son retour en Pologne, M. Swiezawski transmit aux medievistes 
et metaphysiCiens les encouragements de M. Gilson a accroitre ' les ef
forts en vue d'engager des recherches sur la pen see du Moyen-Age po
lanais et sur la philosophie du XVe shkle en Europe. 

L'entretien par M. Swiezawski de contacts personnels avec M. Gilson 
se trouve au fondament du phenomene de l'infiltration et de la propa
gation de la pensee gilsonienne dans notre pays. 

Tel apparait par consequent Ie tableau de l'etat actuel des connais
sance de l'oeuvre de M. Gilson en Pologne. 

M. Gilson revela ' aux yeux de ses disciples la diversit.e et la profu
. sian de ce qui avait . constitue Ie tresor speculatif de la pen see medie
vale. 

M. Gilson avait medite a fond et repense de bout, a bout, edifice 
a partir de textes de Thomas d'Aquin, la metaphysique de l'existant. 
Et si celle-ci investif jusqu'aujourd'hui les esprits d'une importante 
partie des elites polonaises, c'est qu'elle revet la forme du thomisme 
constitutif d'une metaphysiQue au fond de laquelle git l'esse; d'une 
metaphysique reposa.nt sur la theorie de l'xistentia, en tant que com
plement ultime de la metaphysique et voie d'acces a la realite des 
etants tout autant qu'a la realite de Dieu. 

Autant M. Gilson avait introduit dans la philosophie de XXe siecle 
l'eblouissan te doctrine metaphysique de l'existant ef.fectivemen t r eel, 
autant, avec M . . Maritain, i1 etait devenu' Ie p~re du ' thomisme de l'exi
stence. Ayan t mit en question la validite gnoseologique de l'idealisme, 
pour y substituer finalement un realisme clairvoyant, de par sa refle
x ion il contribuaa une veritable revolution dans la manil~re de con
cevoit la philosophie en Pologne, en meme temps qu'il eveilla, aupres 
de ses disciples polonais, l'inextinguible soif d'une exploration allant 
jusqu'au bout des dernieres consequences de son systeme metaphy
slque. 
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1. Zakres i tematyka badan. 2. Por6wnawczy opis sytuacji spoleczno
-ekonomicznej Polak6w i Szwajcar6w. 2.1. Charakterystyka badanych 
populacji. 2.2. Charakterystyka badanych generacji. 3. Oddzialywanie 
czynnik6w spoleczno-ekonomicznych. 3.1. Wielkosc rodziny. 3.2. Miej
scowosc pochodzenia i zamieszkania. 3.3. Plee i stan cywilny. 3.4. Wy
ksztalcenie i praca zarobkowa. 3.5. Warunki finansowe i mieszkanio
we. 3.6. Orientacja polityczna. 3.7. Ocena przyczyn spadku dzietnosci. 
4. Podsumowanie 

1. ZAKRES iI TEMATYKA BADAN 

Na przelomie 1991/92 r. przeprowadzone zostaly w Polsce 
i w Szwajcarii badania ankietowe w celu ustalenia czynnik6w 
warunkujqcych pozytyWny lub negatywny stosunek do abor
cji. Obejmujqcy 80 pytan kwestionariusz skierowano w obu 
krajach do os6b zr6znicowanych srodowiskowo i spolecznie, 
a jednolitych ze wzgl~du na prokreacyjny wiek i przynalez
nose do Kosciola katolickiego. Odpowiedzi udzielilo w Polsce 
1168 os6b, w tym 839 kobiet (71,5%) i 329 m~zczyzn, a w Siwaj
carii 732 os6b, w tym 485 kobiet (66,0%) i 245 m~zczyzn. 

Niewqtpliwym jest, ze jak wi~kszose zachowan czlowieka, 
tak r6wniez jego nastawienie do aborcji uwarunkowane jest 
wielorakimi czynnikami: biologicznymi, ekonomicznymi, etycz
nymi, psychologicznymi, religijnymi, spolecznymi. Niewqtpli
wym jest ponadto, ze sila oddzialywania owych wielorakich 
czynnik6w nie jest jednakowa. Spontanicznie narzuca si~ prze
to pytanie: jakie z nich ksztaltujq w spos6b najbardziej decy
duj1:lcy postawy pro i antyaborcyjne? 

Niniejsza praca ma charakter fragmentaryczny, gdyz ogra
nicza si~ do tematycznie zaw~zonego pytania: jaki wplyw na 
stosunek do aborcji wywierajq czynniki spoleczno-ekonomicz
ne? Wyniki szczeg6lowej analizy tych czynnik6w przedstawia 
rozdzial trzeci. Analiz~ t~ uprzedza w rozdziale drugim nie-


