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Artur Andrzejuk

Recenzja
Ryszard Polak, Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP.
Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady,
Wydawnictwo „von borowiecky”, Warszawa-Radzymin 2017,
stron 566.

Temat książki – myśl Jacka Woronieckiego (1878–1949) – należy potraktować jako swoiste hasło wywoławcze
problematyki, która w najmniejszym
stopniu nie zamyka się w historyczno-filozoficznej biografistyce, dotycząc jednego z wielu wybitnych przedwojennych polskich tomistów, choć już samo
to zasługiwałoby na monografię i upowszechnienie. Książka Ryszarda Polaka jest jednak czymś dużo większym.
Postać i myśl Jacka Woronieckiego –
człowieka-symbolu polskiej myśli wychowawczej – jest dla Autora okazją do
napisania swoistej summy o filozofii
wychowania. Podkreślić należy, że summa ta skierowana jest przede wszystkich do współczesnych teoretyków
i praktyków wychowania, stara się, podobnie jak niezmordowanie czynił to
Woroniecki w okresie międzywojen-

nym, ukazać im, nie zawsze dla nich
czytelne i uświadamiane sobie przez
nich filozoficzne, teologiczne, a nawet
ideologiczne, podstawy teorii wychowania. Tymczasem chodzi o to, by nie
była to żadna filozofia, teologia czy ideologia. Jacek Woroniecki proponował
klasyczną philosophia perennis, traktującą integralnie człowieka, jako byt cielesno-duchowy, żyjący i pracujący na
ziemi, lecz otwarty na Boga i funkcjonujący w perspektywie nadprzyrodzoności bez jakiegokolwiek zaniedbywania tego, co przyrodzone i naturalne.
Samą nadprzyrodzoność Woroniecki
interpretował zgodnie z teologią katolicką, lecz ujmowaną przez niego ze swoistym rozmachem, obejmującym niemal
dwa tysiące lat formowania się doktryny katolickiej. Dlatego za jej podstawową cechę uważał uniwersalizm, co
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nazywał „katolickością” i wiązał ze źróRozdział III zawiera naukę o indydłosłowem tego terminu.
widualnych zaletach moralnych człoTak zarysowane fundamenty teorii wieka, nazywanych w tradycji cnotami
wychowania znajdujemy w książce Ry- (virtus, ἀρετή). Po omówieniu ogólnej
szarda Polaka. Jest to więc szeroko za- teorii cnót i wad, Autor prezentuje teokrojona próba ukazania współczesnemu rię roztropności, która w ujęciu Woroczytelnikowi nieprzemijających warto- nieckiego jest obszernym „traktatem
ści klasycznych ujęć filozoficznych w od- o zarządzaniu”. Polak omawia staranniesieniu do teorii wychowania. Jest to nie wszystkie warunki, składniki i ponie tylko trafne, ale i bardzo dziś po- stacie roztropności. Z perspektywy roztrzebne ujęcie podstaw wychowania.
tropności prezentuje także dwie inne
Struktura książki jest następująca:
„cnoty kardynalne” – męstwo i umiarRozdział I prezentuje stanowisko J. Wo- kowanie. Jest to bardzo interesujący i poronieckiego wobec niektórych nurtów uczający zabieg.
filozoficznych i pedagogicznych jego
Rozdział IV poświęcony jest sprawieepoki (idealizm, partykularyzm filozo- dliwości i pochodzącym od niej tzw.
ficzny, probabilizm, indywidualizm cnotom społecznym. To też cały ogrometyczny, naturalizm, intelektualizm ny „traktat”, porządkujący dziedzinę praetyczny, sentymentalizm, fideizm), któ- wa i dziedzinę moralności, ukazujący
rym przeciwstawia obiektywizm i uni- różnice i zależności między sprawiedliwersalizm doktryny tomistycznej. wością i prawem oraz starannie omawiaRyszard Polak omawia stanowisko Wo- jący różne postacie sprawiedliwości i praronieckiego starannie dokumentując wa.
w przypisach źródła, z których korzystał
Całość kończy się uwagami o „dobrym
oraz – co wydaje się szczególnie cenne – życiu” (pojęcie ukute jeszcze w czasach
ukazuje współczesne kontynuacje lub antycznych), którego znakiem jest głębomutacje omawianych i kwestionowanych ka radość życia, która koresponduje
przez niego tendencji w pedagogice i dy- z ewangelicznym pojęciem radości i ukadaktyce.
zuje zbieżność wielu ujęć filozofów staRozdział II przestawia podstawy na- rożytnych z tradycją chrześcijańską, buuki o naturze człowieka i ludzkim dzia- dowaną na Ewangelii.
łaniu w ujęciu Jacka Woronieckiego. RyKsiążka zawiera ponadto Wprowadzeszard Polak rozpoczyna od etyki, jako nie, Zakończenie, obszerną bibliografię,
teorii działalności moralnej człowieka, indeksy i streszczenia obcojęzyczne.
następnie omawia podstawowe dane fiRyszard Polak jest jednym z najwięklozoficznej teorii człowieka, ujętego ja- szych dziś znawców myśli Jacka Woroko osoba: wolność, celowość i odpowie- nieckiego. Jako przykład jego wniklidzialność ludzkiego postępowania. wych analiz tekstów połączonych
Słusznie też sytuuje źródło moralności z szeroką perspektywą badawczą możew sumieniu oraz omawia rolę uczuć my podać problem podstaw i struktury
w życiu moralnym człowieka.
etyki, podstaw wychowania oraz problematykę działania, które zostały
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w książce przedstawione znakomicie, Krąpiec, Gogacz), ale także te, które
z ogromnym rozmachem, skrupulatną zostały sformułowane na terenie teorii
dokumentacją w przypisach i z ciekawy- prawa, np. ujęcia Eugeniusza Jarry. Przymi dopowiedzeniami. Na przykład ana- pomnienie postaci i myśli tego wielkieliza indywidualizmu etycznego wykra- go, a zapomnianego, polskiego uczonecza znacznie poza to, co napisał go stanowi dodatkowy walor pracy
J. Woroniecki. Ryszard Polak trafnie Polaka1. Podobnych doniosłych, intereukazuje antyczne źródła indywiduali- sujących, ważnych dla nauki i kultury
zmu etycznego w poglądach sofistów w Polsce tematów, sformułowań i ujęć
i ich krytykę w tekstach Platona i Ary- jest w książce Ryszarda Polaka bardzo
stotelesa oraz atrakcyjnie i niezwykle dużo.
trafnie wskazuje na powrót do stanowisk
Dodać należy, że książka zredagowaindywidualistycznych we współczesnym na jest bardzo poprawnie i realizuje trafpostmodernizmie, na przykładzie Kar- ny pomysł redakcyjny, polegający na
la Poppera, słusznej krytyki ujęć Plato- w miarę syntetycznym referowaniu
na i całkowicie nietrafnie obranego an- podejmowanych zagadnień w tekście
tidotum na platoński totalitaryzm głównym i bardzo bogatym ich dokuw postaci powrotu do subiektywizmu, mentowaniu, uzasadnianiu, poszerzaniu
indywidualizmu i relatywizmu szkoły w przypisach. Tekst główny czyta się dosofistów. Bardzo ciekawe są przy tym brze – niekiedy jest nawet wyraźnie
uwagi, że jak kształcenie (dydaktyka) „wciągający”. Przypisy stanowią „kopalodbywa się bardziej w horyzoncie indy- nię wiedzy” tak w zakresie literatury
widualnym (osoba – osoba), tak wycho- przedmiotu, erudycji jak i poszerzenia
wanie dokonuje się bardziej w horyzon- wiedzy przedstawionej w tekście główcie społecznym (osoba – wspólnota). nym. Powoduje to de facto, że przypisy
Niesie to wiele doniosłych konsekwen- są obszerniejsze niż treść główna, ale pocji zarówno edukacyjnych, jak i wycho- nieważ zabieg ten jest konsekwentną rewawczych.
alizacją przyjętego (przedstawionego
Innym zwracającym uwagę zagadnie- wyżej) pomysłu pisarskiego, więc to nie
niem jest bardzo szerokie potraktowa- razi, lecz zdecydowanie ułatwia i „ukienie zagadnień prawa naturalnego i pra- runkowuje” korzystanie z książki. Ocewa stanowionego. Polak stoi na na tego zabiegu może być wyłącznie postanowisku prymatu prawa naturalnego zytywna i nawet granicząca z podziwem
przed stanowionym, prezentuje uzasad- dla erudycji i pracowitości Autora.
nienia tego stanowiska płynące nie tylPublikacja ważna jest też z powodu
ko z filozofii (Woroniecki, Martyniak, proponowania w niej rozwiązań klasycz1

Eugeniusz Jarra to przedwojenny dziekan Wydziału Prawa UW, po wojnie na emigracji w Anglii
– profesor Oxford University oraz Polskiego Uniwersytetu ma Obczyźnie, wybitny prawnik oraz
znawca dziejów filozofii prawa i myśli politycznej. Zob. A. Andrzejuk, Filozofowie wśród
wykładowców PUNO (1939–2009. Sylwetki uczonych, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na
Obczyźnie, red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa–Londyn 2014, s. 27-29 oraz M. Płotka,
Eugeniusz Jarra o polskiej myśli politycznej, w: Tamże, s. 69-76.
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nych, sprawdzonych w wieloletniej praktyce, niezwykle wyważonych, głęboko
humanistycznych. Nie bez znaczenia jest
także fakt, że Ryszard Polak przywołuje wielkiego polskiego myśliciela (Jacka
Woronieckiego), ukazuje potęgę jego
myśli w niczym nie ustępującej ujęciom
uczonych zachodnich (np. Jacquesa Ma-
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ritaina). W literaturze przedmiotu
oprócz ważnych publikacji obcych preferowana jest literatura polska, co pokazuje bogactwo naszej rodzimej myśli pedagogicznej, filozoficznej, teologicznej,
prawniczej i nawet socjologicznej. Stanowi to dodatkowy argument za sięgnięciem do książki Ryszarda Polaka.

Nota o Autorach

Artur Andrzejuk – prof. dr hab., prof. zwycz. Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (UKSW), na którego Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej kieruje Katedrą Historii Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej oraz Sekcją Historii Filozofii. Autor szeregu publikacji
z zakresu filozofii i teologii średniowiecznej, tomizmu, etyki i klasycznej
filozofii człowieka. Interesuje się problematyką uczuć, sprawności i cnót
moralnych, relacji osobowych. Jest uczniem Profesora Mieczysława Gogacza.
Izabella Andrzejuk – dr, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania
Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Wielokrotnie wygłaszała
wykłady i referaty w Londynie na zaproszenie PUNO, IPAK-u oraz PON UJ
(Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie).
Jest autorką wielu artykułów o tematyce filozoficznej. Zainteresowania
naukowe: historia filozofii (arystotelizm, tomizm, filozofia polska); filozofia,
etyka, klasyczna teoria człowieka, filozoficzne podstawy mistyki. Napisała
książkę pt. Filozofia przyjaźni. Tomasz z Akwinu (Warszawa 2007).
Karolina Ćwik – mgr, magister teologii, doktorantka w Katedrze Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Przygotowuje rozprawę
doktorską na temat filozoficznego rozumienia Verbum Incarnatum w tekstach
św. Tomasza z Akwinu. Laureatka Nagrody im. Prof. Mieczysława Gogacza
za pracę magisterską pt. Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia
w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, która powstała pod kierunkiem ks. dra hab. T.
Stępnia. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół metafizyki Akwinaty,
relacji wiary i rozumu oraz etyki. Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów
Moralistów.
Kingsley C. Ekeocha – is a doctoral student of the John Paul II Catholic
University of Lublin (KUL). He holds a bachelor’s degree in philosophy and
theology from the Pontifical Urban University Rome and a master’s degree in
philosophy from KUL. He is currently researching on realistic cognition with
particular reference to the thoughts and works of Mieczysław A. Krąpiec.
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Jacek Grzybowski – ks. dr hab., prof. UKSW. Adiunkt na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej UKSW i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. Autor książek i artykułów naukowych z dziedziny filozofii
polityki, filozofii kultury i historii filozofii. W swoich pracach podejmuje
problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień
kulturowych i cywilizacyjnych. Ostatnio opublikował: Byt, tożsamość, naród.
Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki
(Kęty 2012); Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena
historycznokulturowych racji filozofii polityki (redakcja, Warszawa 2013);
Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri. The Divine Comedy as
a medieval vision of the universe (Frankfurt am Main 2015);
Natalia Herold – mgr, absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie
Gdańskim (lic.) i Uniwersytecie Warszawskim (mgr). Interesuje się filozofią
klasyczną, a w niej szczególnie etyką i pedagogiką.
Richard Kalka – Ks. dr, Centre de Recherche Philosophique Saint Thomas
d`Aquin (Paryż). Obronił rozprawę doktorską na temat statusu
ontologicznego relacji miedzyosobowych na Uniwersytecie Paryż IV
Sorbona. Wykładał filozofię tomistyczną na Uniwersytecie Paryż XII
(Creteil) w latach 1981-1985.
Marcin Karas – prof. dr hab., historyk filozofii - pracuje w Zakładzie Filozofii
Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Prowadzi badania z historii idei i z filozofii
średniowiecznej, jest autorem ponad 180 publikacji. Ostatnio zajmuje się
głównie kosmologią wczesnonowożytną i filozofią dziejów. Opublikował m.
in. książki: Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama (Kraków 2003),
Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu (Kraków
2007), a także prace: Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele
rzymskokatolickim w XIX i XX wieku (Sandomierz 2008), Integryzm Bractwa
Kapłańskiego św. Piusa X (Kraków 2008), czy też Historiozofia Teilharda de
Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej (Kraków 2012), liczne artykuły
(45) oraz przekłady (43).
Jakub Kośka – ks. mgr, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Teologicznym UMK
w Toruniu. W 2013 r. skierowany na studia na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Obecnie doktorant w Katedrze
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przygotowuje rozprawę,
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w której analizuje dorobek prof. Wiktora Wąsika, ze szczególnym
uwzględnieniem jego koncepcji historii filozofii polskiej, a także wpływu
arystotelizmu na kształtowanie się polskiej myśli filozoficznej. Uczestniczy
w konferencjach, publikował m.in. w „Ateneum Kapłańskim” i „Studiach
Pelplińskich”.
Tomasz Pawlikowski – dr hab., prof. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, absolwent ATK, doktor UW. Autor czterech
książek o tematyce filozoficznej. Ostatnią była monografia Prawda
następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu,
Wydawnictwo (Lublin 2013). Ponadto autor jednej książki historycznej,
kilkudziesięciu artykułów naukowych, 127 haseł w Powszechnej Encyklopedii
Filozofii i 32 w Encyklopedii Filozofii Polskiej, a także ponad 20 pomniejszych
publikacji (hasła w Encyklopedii Katolickiej, Wielkiej Encyklopedii PWN,
recenzje).
Mateusz Penczek – dr, absolwent psychologii i filozofii na Wydziale
Filozoficznym UJ. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii
uzyskał w 2010 r. na Wydziale Filozoficznym UJ na podstawie rozprawy
„Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu”. Adiunkt w Zakładzie
Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Ewa Agnieszka Pichola- mgr, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. Obecnie doktorantka, kontynuuje badania w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę, w której analizuje
dorobek Dietricha von Hildebranda z perspektywy obecności wątków
modernistycznych w pismach niemieckiego fenomenologa. Interesuje się
zagadnieniami z pogranicza metafizyki i psychologii, a dokładnie
filozoficznych podstaw koncepcji psychologicznych i antropologicznych
aspektów prawdy. Publikuje, uczestniczy w konferencjach, tłumaczy w j.
angielskim.
Jan Pociej – inż., magister teologii. Obronił rozprawę doktorską w Instytucie
Filozofii UJ na temat związków filozofii ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego
z odkryciami fizyki i biologii dwudziestego wieku (2017). Autor artykułu
„Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej” (RT 5(2016)). Uczestnik
X Międzynarodowego Kongresu Ontologicznego w San Sebastian (2012),
gdzie wygłosił referat „The Wave-Corpuscle Duality of Matter and the
Nature of the Universe”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół
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aktualizacji tomizmu w oparciu o współczesny obraz świata opracowany przez
nauki przyrodnicze. Jest członkiem Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej.
Michał Zembrzuski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Pracę
doktorską poświęcił tematyce zmysłów wewnętrznych w koncepcji św.
Tomasza z Akwinu. Interesuje się problematyką epistemologiczną
w starożytności i średniowieczu, a szczególnie problematyką pamięci i teorią
intelektu możnościowego i czynnego. Jest współredaktorem książek w serii
„Opera Philosophorum Medii Aevii”. W jej ramach w 2012 opublikował
autorską monografię zatytułowaną: Tomasz z Akwinu. Komentarz
„O pamięci i przypominaniu”.
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