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1. Geniusz w dziedzinie filozofii

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Gogacz, emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego (dawnej Akademii Teologii Katolickiej).

1 Pierwodruk: M. Gogacz, Gilson i filozofia, „Studia Philosophiae Christianae” 16 (1980) 2, s. 134-
144.

  „En 1950, Gilson donne la leçon de clôture du Congressus scholasticus organisé à Rome par le P. C. Balic 
(...); le P. Garrigou-Lagrange venait de reprocher à Gilson (dans une conversation privée) d’avoir par lé des 
avatars de la métaphysique dans L’être et l’essence et le Professeur du Collège de France voyait se dresser 
le spectre de l’Index, mais au terme de sa leçon, le vieux cardinal Pizzardo s’avança vers lui, prit ses mains 
dans les siennes et lui dit avec emotion: Monsieur Gilson, vous êtez un génie; à quoi celui-ci répondit: 
Éminence, vous êtez toute bonté. Le spectre de l’Index s’ éloignait”. F. van Steenberghen, In Memoriam 
Étienne Gilson, „Revue Philosophique de Louvain” 76 (1978) 32, seria 4, s. 540.

Fernand van Steenberghen we wspo-
mnieniu, opublikowanym po śmierci 
Étienne`a Gilsona, napisał, że po odczy-
cie, który Gilson wygłosił na zakończe-
nie Congressus scholasticus, zorganizowa-
nego przez Carla Baliča w r. 1950, 
zbliżył się do Gilsona kard. Giuseppe 
Pizzardo i powiedział: „Pan jest geniu-
szem”. Z elegancją i prostotą, właściwą 
wielkim intelektom, Gilson odpowie-
dział: „Wasza Eminencja jest samą do-

brocią”. Steenberghen dodaje, że był to 
okres, w którym na dzieło Gilsona padł 
cień Świętego Oficjum. Po wypowiedzi 
kard. Pizzardo cień ten bardzo zbladł i – 
dodajmy – właściwie nigdy nie dosięgnął 
dzieła Gilsona1.

Dziś wiemy, że dzieło Gilsona jest 
chwałą kultury intelektualnej XX wieku.

A z wypowiedzi Steenberghena mo-
żemy wyciągnąć dwa wnioski:

Mieczysław Gogacz

Gilson i filozofia
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a) Wybitna refleksja filozoficzna Gil-
sona, faktycznie wprowadzająca metafi-
zykę w myślenie XX wieku, odkrywcza 
i nieodwracalnie zaszczepiająca potrze-
bę wyrwania się z idealizmu w kierun-
ku realnie istniejących bytów, aby je ro-
zumieć i nimi wymierzać prawdę, dobro 
i piękno, jest w wielu swych punktach 
jednak dyskusyjna. Jej kontrowersyjność 
nie polega na tym, czego obawiało się 
Święte Oficjum. Filozofia Gilsona nigdy 
i żadną swą tezą nie odwraca od Boga, 
objawienia chrześcijańskiego, naucza-
nych przez Kościół prawd wiary. Może 
raczej, jak kiedyś refleksja filozoficzna 
Tomasza z Akwinu, zmusza do skory-
gowania niektórych tylko odmian teo-
logii. Jest tak spójna i tak szeroko ogar-
nia rzeczywistość, że staje się zgodna 
z Objawieniem, gdyż rozpoznaje wśród 
realnie istniejących bytów samoistnego 
Boga, który istniejąc, co ujmuje filozof, 
także objawia swe wewnętrzne życie, co 
ujmuje teolog. Dyskusyjność refleksji fi-
lozoficznej Gilsona ma źródło w nie za-
wsze konsekwentnej wierności realnie 
istniejącym bytom, w dopuszczeniu w ob-
ręb metafizyki jednak idealistycznych 
wątków intuicjonizmu, w przypisaniu 
analizie sądów, a tym samym świado-
mości, jak u Dunsa Szkota i Descartesa, 
roli punktu wyjścia w drodze do ujęcia 
istnienia, w podleganiu naporowi meto-
dologicznych postulatów pozytywizmu. 
Tak sądzą niektórzy tomiści, domagają-
cy się od Gilsona metafizyki właśnie 
wierniejszej teoriopoznawczemu reali-
zmowi i pluralizmowi metafizycznemu, 

z kolei nie podzielający proponowanej 
przez niego koncepcji filozofii chrześci-
jańskiej, kwestionujący sposób ukazy-
wania średniowiecza jako nierozerwal-
nej tkanki filozoficzno-teologicznej.

Zanim wyjaśnimy bliżej te zagadnie-
nia, już jednak opierając się na nich, wy-
ciągnijmy drugi wniosek z wypowiedzi 
Steenberghena: 

b) Tomiści domagają się po prostu, 
aby Gilson był genialnie konsekwentny 
w każdym podejmowanym zagadnieniu. 
Jego właśnie genialna refleksja filozo-
ficzna narzuca bowiem odbiorcom jego 
myśli kierunek wymagań: dzieło dosko-
nałe nie może mieć momentów niedo-
skonałych. 

Doskonałe dzieło Gilsona, jego mo-
numentalna wielkość, to wprost ramio-
na olbrzyma, a my, zwykli tomiści, sto-
jąc na tych ramionach – jak wyjaśniał 
już Bernard z Chartres – widzimy dalej 
i więcej, nawet niedoskonałości dzieła 
i to, co dzieło to ukazuje oraz do czego 
zobowiązuje: budować konsekwentny to-
mizm egzystencjalny, wierny faktowi re-
alnego istnienia bytów jednostkowych.

Dyskusyjność i kontrowersyjność nie-
których punktów filozofii Gilsona to nie 
tyle więc zastrzeżenia i zarzuty, ile ra-
czej narzucana nam prze z tę filozofię 
konieczność wierności genialnej reflek-
sji, wprowadzającej metafizykę Tomasza 
z Akwinu w kulturę intelektualną XX 
wieku.

Miał rację kard. Pizzardo i potwier-
dza to światowa recepcja dzieła Gilsona: 
był geniuszem w dziedzinie filozofii.
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2. Kilka danych biograficznych jako charakterystyka 
filozoficznego dzieła

2 Dane biograficzne É. Gilsona podaję za artykułem Steenberghena, s. 538—545.

Étienne Gilson urodził się 13 czerwca 
1884 w Paryżu, zmarł 19 września 1978 
w Cravant koło Vermenton (Yonne) bli-
sko średniowiecznego Auxerre. Dokto-
rat „dès lettres” uzyskał na Sorbonie 
w 1913 r. W tym samym roku został pro-
fesorem filozofii w Lille. W 1919 r.  jest 
profesorem w Strasbourgu i obejmuje na 
Sorbonie katedrę historii filozofii śre-
dniowiecznej (poprzednikiem był 
François Picavet). W r. 1926 razem z Ga-
brielem Thèry zakłada czasopismo Ar-
chives d ’histoire, doctrinale et littéraire du 
moyen-âge, a w r. 1929 razem z bazylia-
nami przy – należącym do Uniwersyte-
tu w Toronto – St. Michaels College orga-
nizuje sam oddzielny Instytut Studiów 
nad Średniowieczem, który w r. 1939 sta-
je się Pontifical Institute of Mediaevael 
Studies. Gilson jest w tym Instytucie dy-
rektorem studiów. W 1932 r.  przecho-
dzi z Sorbony do Collège de France i wy-
kłada tu do 1951 r.. W 1946 r. wchodzi 
do Akademii Francuskiej uzyskując tym 
samym najwyższe, możliwe we Francji 
wyróżnienie uczonego i tytuł „immortel 

– nieśmiertelny”. W latach 1947–1948 jest 
senatorem Republiki. Od 1950 r.  miesz-
ka na stałe w Toronto, lecz wraca do 
Francji w 1973 r.  dalej twórczo pracując 
aż do chwili śmierci2.

Pracowitość Gilsona, owocująca jego 
publikacjami, z których każda stanowi-
ła światowe wydarzenie naukowe, była 
uderzającą cechą osobowości Gilsona 
i zarazem zdumiewającym czynnikiem 
wychowawczym. Gilson bowiem swoją 

pracowitość uczynił regułą konsultacji, 
udzielanych uczniom, gdyż dyskutował. 

W 1913 r. publikuje swoją rozprawę 
doktorską, przygotowaną pod kierun-
kiem Luciena Lévy-Bruhla, właśnie pod 
tytułem: Wolność według Descartesa i teo-
logia jako „grande thèse” oraz Index scho-
lastyczno-kartezjański jako „petite thèse”. 
W Lille wykłada poglądy Tomasza 
z Akwinu na poznanie Boga i dowody 
istnienia Bytu pierwszego. Wyniki prze-
myśleń ogłasza w 1919 r. w książce pt. 
Tomizm. W 1922 r. wydaje znany pod-
ręcznik pt. Filozofia w średniowieczu, a w 
1924 r. Filozofię św. Bonawentury. W 1925 
r. wraca do studiów nad Descartesem 
i wydaje krytycznie jego Rozprawę o me-
todzie. Rok 1929 przynosi Wprowadze-
nie w studia nad św. Augustynem, a 1930 
znowu książkę o Descartesie pt. O roli 
filozofii średniowiecznej w powstaniu sys-
temu kartezjańskiego. W 1932 wychodzi 
książka Idee i literatura, a w 1934 Teolo-
gia mistyczna św. Bernarda. Chrystianizm 
i filozofia ukazuje się w 1936, Realizm 
metodyczny w 1937, Jedność doświadcze-
nia filozoficznego w 1938. Sławna książ-
ka pt. Byt i istota wychodzi w 1948, Jan 
Duns Szkot w 1952, Historia filozofii 
chrześcijańskiej w wiekach średnich, wiel-
kie, erudycyjne dzieło, podsumowujące 
wiedzę Gilsona o średniowieczu – 
w 1955. Powstają i inne, znaczące dzie-
ła Gilsona, serie i większe studia, np. Fi-
lozof i teologia z 1960 lub Lingwistyka 
a filozofia z 1969, czy jeszcze późniejsze 
studia o Dantem, lecz te wymienione 
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ilustrują intelektualne poszukiwania Gil-
sona, który chce zgodnie z prawdą uka-
zać dzieje filozofii i średniowiecze, jako 
bezpośrednie ogniwo między starożyt-
nością a nowożytnością, co wykluczał 
Victor Cousin. A jeżeli średniowiecze 
przenosi w nowożytność filozofię Gre-
ków, to filozofię tę zmieniła teologia, 
gdyż teologia jest u Descartesa filozofią.

3 Referuję treść wstępu do II wydania książki Gilsona pt. La philosophie au moyen-âge, Paris 1976, 
wyd. II, t. I, s. 7-8.

4 Streszczam tezę, formułowaną przez Gilsona w rozdz. V książki pt. Filozof i teologia, s. 76-95.

Kluczem więc do zrozumienia poszu-
kiwań filozoficznych Gilsona, a według 
niego także do zrozumienia dziejów sa-
mej filozofii jest właśnie związek mię-
dzy filozofią i teologią. Wyznacza on ba-
dania Gilsona nad średniowieczem, jego 
koncepcję historii filozofii, koncepcję fi-
lozofii chrześcijańskiej, a nawet tezy me-
tafizyki. Ten związek Gilson wykrył ba-
dając myśl filozoficzną średniowiecza.

3. Pogląd na filozofię średniowieczną

Étienne Gilson uważa, że do badań nad 
średniowieczem nie przystępuje z żadną 
prekoncepcją. Nie chce rejestrować 
wszystkich wydarzeń filozoficznych śre-
dniowiecza jak Friedrich Überweg, nie 
chce wyznaczać w tej masie szczegółów 
głównych orientacji filozoficznych jak 
Maurice de Wulf, nie chce konfronto-
wać myśli średniowiecznej z tradycją 
grecką jak Émile Bréhier. Chce po pro-
stu ukazać filozofię epoki średniowiecz-
nej, taką, jaka jawi się w tekstach. A tek-
sty są teologiczne. Chce więc ukazać 
filozofię średniowieczną w jej natural-
nym kontekście teologicznym, w którym 
występuje. Nie ma tam podziału na fi-
lozofię i teologię. Są zagadnienia filozo-
ficzne, które rozważa, formułuje lub two-
rzy teolog.

Aby więc być w zgodzie z konkretny-
mi tekstami średniowiecznymi, nie moż-
na podjąć abstrakcyjnej decyzji oddzie-
lenia f ilozofii od jej teologicznego 
środowiska, w którym powstała. Nie 

można ustalić granicy między historią 
filozofii i historią teologii. Można jed-
nak omawiać to, co stało się z filozoficz-
nymi zagadnieniami Greków, przyjęty-
mi przez średniowiecze, właśnie to, że 
stały się teologiczne3. A dokładniej mó-
wiąc, gdy teolog wyjaśniający prawdy 
wiary odwołuje się do rozumu, to albo 
tworzy na rozważany temat proporcjo-
nalne rozumowania, albo posługuje się 
już gotowymi przemyśleniami np. Gre-
ków wypełniając ich ujęcia nowymi zna-
czeniami, płynącymi z wiedzy o praw-
dziwym Bogu. W obydwu wypadkach 
filozofia tworzona przez teologa ukazu-
je np. Boga jako byt jedyny, nieskończo-
ny, niezłożony, wolny, będący wszech-
mocną przyczyną stworzeń4. Takich 
akcentów nie wnosi filozofia grecka. 
Wnosi je średniowieczna teologia.

Filozofia średniowieczna jest więc ze-
społem zagadnień, tworzonych przez 
teologa, gdy wyjaśniając prawdy religii 
odwołuje się on do rozumu.
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Historia filozofii średniowiecznej jest 
badaniem w obszarze teologii ujęć, wy-
rozumowanych przez teologa, wyjaśnia-
jącego Objawienie.

Étienne Gilson sądzi więc, że „praw-
dziwi filozofowie scholastyczni to za-
wsze teologowie”, że wytworzyli oni naj-
większe, choćby w XIII wieku, systemy 
filozoficzne, gdyż zmysł wiary i teologia 
powodują wzmożenie i pogłębienie  
refleksji filozoficznej5. Filozofia jednak 
nigdy nie jest teologią, ani teologia filo-
zofią. Teologia bowiem nie powstaje 
w obrębie filozofii, gdyż jest dziełem Ko-
ścioła, filozofia natomiast powstaje w ob-
rębie teologii i tylko teolog umie ją wcią-
gnąć w służbę prawd wiary, podnieść 
i udoskonalić nowymi znaczeniami.

Nie podzieli poglądów Gilsona np.de 
Wulf, Pierre Mandonnet, Théry, van 
Steenberghen. A i nam, dziś pracującym 
tomistom i historykom filozofii, nie ła-
two zgodzić się ze wszystkimi tezami 
Gilsona. Niekiedy bowiem wydaje się, 
że Gilson nie odróżnił porządku wiedzy 
od porządku nauki i że za przedmiot fi-
lozofii uznał na sposób idealistyczny 
twierdzenia wiary lub nawet teologii.

Ujmując filozofię i teologią z pozycji 
wiedzy ludzkiej możemy przyjąć, że 
człowiek myśli tezami zarazem filozofii 
i teologii, że scala je w sobie w spójny 
obraz, że może dać przewagę teologii 
uznając ją za źródło refleksji filozoficz-
nej.

Ujmując jednak filozofię i teologię 
z pozycji nauki, musimy przyjąć, że tych 

5 „Les vrais philosophes scolastiąues seront toujours des théologiens”. F. van Steenberghen, s. 540.

dwu nauk nie różni tylko sposób argu-
mentacji, lecz także i przede wszystkim 
przedmiot badań. Nie można wobec te-
go uzyskać spójnego zespołu twierdzeń, 
jeżeli dotyczą one dwu odrębnych przed-
miotów: bytu jako istniejącego dla filo-
zofii, a objawionych relacji człowieka 
z Bogiem dla teologii.

Teza Gilsona byłaby słuszna, gdyby 
przedmiotem filozofii były twierdzenia. 
Stawałaby się wtedy refleksją nad twier-
dzeniami nauk, równie dobrze przyrod-
niczych, jak i teologicznych. Tymczasem 
przecież przedmiotem filozofii są real-
ne byty, a nie wiedza o nich. Przedmio-
tem teologii, owszem, jest wiedza obja-
wiona o relacjach człowieka z Bogiem 
i teologia wyjaśnia zbawczą wartość tych 
relacji. A refleksja filozoficzna zjawia się 
w teologii wtedy, gdy teolog chce wyja-
śnić nie wartość, lecz bytową pozycję ob-
jawionej realności tych relacji, których 
filozof bytu nie wykrywa badając dostęp-
ny bezpośrednio jego poznaniu byt jed-
nostkowy jako istniejący. Teolog więc, 
aby wyjaśnić realność objawionych rela-
cji, musi albo posłużyć się filozofią by-
tu, albo wyrozumować nowe ujęcia, je-
żeli zastane nie wyrażają w pełni 
objawionej rzeczywistości.

Wydaje się, że Gilson widzi filozofię 
średniowieczną poprzez teksty głównie 
Eriugeny, Anzelma z Canterbury, Bo-
nawentury i jednak mniej przez teksty 
Tomasza z Akwinu.
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4. Koncepcja filozofii chrześcijańskiej

6 É. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966, 
s. 5 (przedmowa).

7 É. Gilson, Filozof i teologia, s. 184.
8 Por. M. Gogacz, Rozmowy z Gilsonem, „Tygodnik Powszechny” 13 (1959) nr. 8 (526), z dn. 22. II. 

Por. też M. Gogacz, List z Toronto, „Znak” 44 (1958) s. 208-211.
9 Por. Mélanges offerts à Étienne Gilson de l ’Académie Française, dzieło zbiorowe, Toronto 1959.

W 1922 r. Gilson wydaje książkę pt. Fi-
lozofia w średniowieczu, a w 1955 r. tę 
samą problematykę nazywa Historią fi-
lozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. 
Wskazuje to na przekonanie Gilsona, że 
filozofia średniowieczna spełnia przyję-
tą przez niego koncepcję filozofii chrze-
ścijańskiej.

Wielka polemika, w której Gilson 
wziął udział, na temat filozofii chrześci-
jańskiej miała miejsce w 1931 r.  
i w mniejszym zakresie, jako pojawiają-
ce się od czasu do czasu wypowiedzi, 
trwa do dzisiaj. Mamy więc do dyspo-
zycji kilka koncepcji filozofii chrześci-
jańskiej: a) w sensie metodologicznym 
jest tylko filozofia, b) w sensie historycz-
nym filozofię chrześcijańską stanowią 
problemy filozoficzne, zgłaszane przez 
chrześcijan, którzy widzą konflikt mię-
dzy prawdami wiary i znanymi im  
systemami filozofii, problemy rozwiązy-
wane jednak w oparciu tylko o rozumo-
wanie, poszukujące zgodności między 
filozofią i teologią, c) w sensie antropo-
logicznym filozofią chrześcijańską są 
problemy filozoficzne, interesujące da-
nego człowieka jako wierzącego, np. pro-
blem istnienia bardziej niż problem my-
ślenia, d) w sensie światopoglądowym 
filozofia chrześcijańska jest połączeniem 
twierdzeń filozoficznych i teologicznych.

Pogląd Gilsona jest jeszcze inny. 
Uważa on, że „filozofią chrześcijańską 

nazywamy posługiwanie się pojęciami 
filozoficznymi przez autorów chrześci-
jańskich”6, i że filozofia ta zarówno 
w średniowieczu, jak i kiedykolwiek, 
występuje głównie lub tylko w tekstach 
teologicznych chrześcijan. Dodaje też, 
że tę filozofię „może zrozumieć tylko 
ten, kto czyta (np. Tomasza z Akwinu) 
jako teolog (...) Mówiąc krótko, 
zrozumienie f ilozof ii chrześcijań- 
skiej wymaga od jej interpretatora 
autentycznie chrześcijańskiego wyczucia 
(...), ale nie przeniknie się nigdy ostatecz-
nego sensu myśli będącej całkowicie na 
usługach wiary, jeżeli się tej wiary nie 
podziela”7.

Znamy tylko wyniki kolejnych lektur 
i postępujących analiz badanych tekstów. 
Przygotowywano więc materiał konsul-
tacji, aby ponadto zetknąć się z jego ja-
snym sądem i powszechnie znanym, peł-
nym dobroci i zarazem ciętym dowcipem, 
z wielką kulturą, osobowością, zrealizo-
wanym na co dzień humanizmem8.

Dodajemy, że opublikowana do 1958 
r. bibliografia prac Gilsona obejmuje 600 
pozycji, a po r. 1958 można wskazać jesz-
cze na kilka książek i około 200 artyku-
łów9.

Książki Gilsona, ujawniające praco-
witość, są nie tyle etapami jego intelek-
tualnego rozwoju, ile raczej właśnie wy-
darzeniem naukowym, zmieniającym 
nieodwracalnie kierunek badań w zakre-



45

Gilson i filozofia

sie problemu, czy prezentowanego auto-
ra. Są zawsze rozświetleniem spraw nie-
jasnych i trudnych, prostowaniem 
zawiłych dróg skomplikowanego proble-
mu. Dla samego Gilsona są nieustannie 
poszukiwaniem związku między filozo-
fią i teologią, który jawił się mu nastę-
pująco: „Filozofia grecka wyszła (...) ze 
średniowiecza inna od tej, która (...) we-
szła (...) Tę tak głęboką przemianę 
f i loz of ia  z awdz ięcza  teolog i i 
chrześcijańskiej. Teologia zatem nie 
zawierała po prostu metafizyki, ale 
musiała ją tworzyć. Ta podwójna 
przemiana filozofii greckiej w teologię 
chrześcijańską, a następnie teologii 
chrześcijańskiej w filozofię nowożytną 
z trudem dawała się pogodzić 
z przeciwieństwem, jakie powszechnie 
upatruje się pomiędzy tymi dwiema 
dyscyplinami. Trzeba więc było 
koniecznie cofnąć się aż do tej dawnej 
filozofii teologów, aby zbadać jej naturę 
i treść”10. Gilson bada więc w dziełach 
autorów średniowiecznych „zrąb dok-
tryn metafizycznych”, wziętych od Gre-
ków i przekształconych w teologię, któ-
rą z kolei Descartes uczynił filozofią. 
A do filozofii Gilson w ogóle doszedł od 
badań nad myślą Descartesa.

Étienne Gilson czyni więc kluczem 
zrozumienia tez filozofii chrześcijańskiej 
zarówno znajomość teologii, jak i wy-
czucie chrześcijańskości ujęć oraz bycie 
kimś wierzącym. Spełniając te warunki, 
człowiek może stać się filozofem chrze-
ścijańskim, kimś więc, kto dokonuje 
„wyboru między zagadnieniami filozo-
ficznymi”, kto „będzie się interesował 

10 É. Gilson, Filozof i teologia, tłum. J. Kotsa, Warszawa 1968, s. 80.
11 É. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1958, kolejno s. 39, 37, 38.

wyłącznie lub szczególnie tymi zagad-
nieniami, których rozwiązanie ma jakieś 
znaczenie dla jego życia religijnego”. 
I właśnie „z chwilą, (…) gdy wśród 
przedmiotów swej wiary odkrywa pew-
ną liczbę prawd mogących stać się przed-
miotem poznania – staje się filozofem. 
Jeśli zaś te nowe zdobycze filozoficzne 
zawdzięcza wierze chrześcijańskiej – sta-
je się filozofem chrześcijańskim”. Osta-
tecznie więc filozofią chrześcijańską jest 
wszelka filozofia, „która rozgraniczając 
formalnie obydwa porządki poznania 
uznaje jednak objawienie chrześcijań-
skie za niezbędną pomoc dla rozumu”11.

Wydaje się, że – jak wynika z przyto-
czonych wypowiedzi Gilsona – pojmu-
je on filozofię chrześcijańską w wyróż-
n iony m  t u  s e n s i e  g łó w n i e 
antropologicznym i częściowo historycz-
nym.

Jeżeli chodzi o filozofię chrześcijań-
ską w sensie metodologicznym, to Gil-
son nie może uznać tej filozofii po pro-
stu za f ilozofię, bez przymiotnika 

„chrześcijańska”, gdyż utożsamia przed-
miot filozofii chrześcijańskiej z przed-
miotem teologii. Tym przedmiotem jest 
Bóg, w którego wierzę. Gdy to, w co 
wierzę, mogę uczynić przedmiotem po-
znania, staję się filozofem. Filozofię więc 
od wiary i teologii różni tylko argumen-
tacja, a nie realnie różny przedmiot.

Nie odróżniając przedmiotu filozofii 
chrześcijańskiej od przedmiotu teologii, 
tożsamego zresztą z przedmiotem wia-
ry, Gilson musiał głosić referowaną tu 
koncepcję filozofii chrześcijańskiej.
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5. Metafizyka

12 É. Gilson, Byt i istota, tłum. P. Lubicz i J. Nowak, Warszawa 1963, s. 324-325.
13 Por. É. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, tłum. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1968.

Aby ukazać, że przedmiotem metafizy-
ki jest byt jako istniejący, Gilson uzasad-
nia najpierw teoriopoznawczy realizm. 
W subtelnej, szerokiej analizie rozważa 
tezy idealizmu, kartezjańskie cogito, sta-
nowisko Kanta i wykazuje, że nie-
sprzeczne wyjaśnienie ludzkiego pozna-
nia wymaga uznania realnie istniejących 
bytów za źródło wiedzy, bytów aktywi-
zujących władze poznawcze podmiotu 
do dokonywania czynności poznaw-
czych. Nie są te władze napędem pozna-
nia, tym napędem jest byt, który pozna-
ją. Nasze więc myślenie nie wskazuje na 
bytowanie, lecz właśnie byt uzasadnia 
aktywność poznawczą podmiotu.

I dalej, aby ukazać istniejący byt jako 
przedmiot metafizyki. Gilson z kolei do-
konuje przeglądu znanych z historii fi-
lozofii koncepcji bytu. Daje wspaniały 
obraz powodów filozoficznych dla któ-
rych tak różnorodnie pojmowano byt. 
Kierując się regułą realizmu ujawnia nie-
spójność przyjmowanych koncepcji, ich 
aprioryczne lub sprzeczne założenia, 
błędne wnioski i eliminując te niedo-
kładności doprowadza refleksję filozo-
ficzną do jej przedmiotu: do bytu jako 
istniejącego.

Realizm teoriopoznawczy i historia 
filozofii wyznaczają więc właściwe ro-
zumienie bytu jako bytu, a tym samym 
wyznaczają metafizykę.

Opierając się na realizmie teoriopo-
znawczym Gilson uważa, że podstawo-
wy wynik naszego poznania wyraża zda-
nie egzystencjalne: coś istnieje. Zdanie 

to staje się zarazem punktem wyjścia 
metafizyki, gdyż właśnie wyraża jej 
przedmiot: byt jako istniejący, urealnio-
ną istnieniem jednostkującą je istotę.

Rozważając istnienie w jego związku 
z istotą, metafizyk dochodzi do wniosku, 
że bytem jest to, co posiada istnienie, i że 
w tym istnieniu jako posiadanym przez 
byt, należy szukać wyjaśnienia bytu, a nie 
w fakcie bycia bytem. Postawieniem ak-
centu na istnienie lub na byt różni się, we-
dług Gilsona, metafizyka Tomasza 
z Akwinu od metafizyki Heideggera. 
Szukając bowiem „korzeni” istnienia 
i wychodząc poza byt jednostkowy, to-
mista wykrywa Samoistny akt istnienia 
jako byt pierwszy pozostając więc w ob-
szarze bytów i w metafizyce. A heideg-
gerysta szukając „korzeni” bytu musiał-
by wyjść poza byt i poza metafizykę 
bytów, co kieruje do nicości. Opuszcze-
nie więc metafizyki nie jest możliwe, 
gdyż nie można wyjść z obszaru bycia 
i z tego względu wyjaśnienia bytu i by-
cia nie można uzyskać12.

Samoistne istnienie, które stwarza ist-
nienie bytów jednostkowych, to Bóg.

Opierając się na historii f ilozofii, 
w której precyzowały się filozoficzne do-
świadczenia ludzi13, Gilson wyjaśnia, że 
koncepcję istnienia bytów jednostko-
wych i koncepcję Samoistnego aktu ist-
nienia, będącego Bogiem, wypracowali 
teologowie dokonując rozumowań, zwią-
zanych z objawionym przez Boga Jego 
imieniem: „Jestem, który jestem”. Wła-
śnie Objawienie i wyjaśniająca je teolo-
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gia są obszarem, w którym chrześcijań-
ska refleksja filozoficzna podejmując 
problem bytu udoskonaliła go aspektem 
istnienia, pogłębiła i podniosła wciąga-
jąc w służbę prawd wiary.

Jest to według Gilsona zgodne z naj-
głębszym dążeniem natury człowieka. 
Każdy bowiem człowiek pragnie poznać 
przyczynę skutku, Intelekt ludzki po-
znając byt jako byt pragnie więc poznać 
przyczynę bytu, którą jest przecież tyl-
ko Bóg. Poznanie Boga jest wobec tego 
ostatecznymi celem człowieka, a zara-
zem ostatecznym celem metafizyki. Je-
żeli metafizyka jest wiedzą o bycie jako 
bycie, którego istnienie stwarza Bóg, to 
metafizyka ta jest skierowana ku teolo-
gii, a tym samym ku Bogu, jako par ex-
cellence przyczynie istnienia bytów będą-
cej Samoistnym istnieniem14.

Niepokojący Gilsona związek między 
filozofią i teologią wyznaczył także wer-
sję jego metafizyki.

Rozważając z uwagą imponujące  
i wprost niedościgłe w ich subtelności 

14 É. Gilson, Byt i istota, s. 74-76.
15 Por. szersze ujęcie trudności, związanych z przyjęciem poglądów É. Gilsona w artykule: M. Gogacz, 

Problem awiceniańskich elementów w tomizmie egzystencjalnym, w: Awicenna, Metafizyka, Warszawa 
1973, s. 43-55.

i bogactwie analizy metafizyczne Gilso-
na, natrafiamy jednak na możliwe do 
skorygowania niekonsekwencje, na nie-
doskonałości genialnych ujęć. Niekon-
sekwencją jest ukazywanie metodolo-
gicznej niezależności metafizyki jako 
filozofii pierwszej i zarazem uzależnie-
nie jej od realistycznie uprawianej teorii 
poznania oraz od teologii, w obszarze 
których metafizyka powstaje w wyniku 
refleksji chrześcijanina nad poznaniem 
i prawdami wiary. Niekonsekwencją jest 
wyakcentowanie, że przedmiotem me-
tafizyki jest byt jako istniejący i zarazem 
uznawanie za ten przedmiot istnienia ja-
ko ujętego w zdaniu egzystencjalnym, 
a wcześniej ukazywanego w objawionej 
informacji Boga. Metafizyka jest więc 
niezależna i zarazem pochodna od teo-
rii poznania i teologii. Jej przedmiotem 
jest byt realnie istniejący i zarazem in-
formacja naszych władz poznawczych 
lub Objawienia15.

6. Blaski i cienie filozoficznego dzieła Gilsona

Prezentując tu Gilsona i jego filozo-
fię rozważano tylko jego pogląd na filo-
zofię średniowieczną, koncepcję filozo-
fii chrześcijańskiej, główne tendencje 
jego metafizyki na tle ważniejszych da-
nych biograficznych i dokumentowanej 
już recepcji jego dzieła. Brakuje omó-
wienia tylko wspomnianej teorii pozna-
nia, teorii poznania istnienia, monogra-

ficznych opracowań autorów i nurtów 
filozoficznych, koncepcji historii filozo-
fii, poglądu na filozofię nowożytną 
i współczesną, rozważań nad estetyką, 
literaturą, głównie nad Petrarką i Dan-
tem, studiów nad językiem. Chodzi bo-
wiem o to, aby składając hołd geniuszo-
wi Gilsona i jego dziełu, tylko 
usprawiedliwić nasz podziw oraz wiel-
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kość i wspaniałość daru, którym dla kul-
tury XX wieku jest filozofia Gilsona.

Étienne Gilson jako historyk filozofii 
jest najdociekliwszym, chyba spośród 
wszystkich, autorem ukazującym tak sze-
roko i wnikliwie dzieje samych proble-
mów filozoficznych, a nie tylko dzieje 
tekstów, filozofów i szkół. Jest w związ-
ku z tym twórcą poglądu, że właściwą 
historią filozofii są właśnie dzieje proble-
mów filozoficznych. Ich ukazanie wy-
maga, aby historyk filozofii był głównie 
filozofem, nie tylko historykiem i filolo-
giem. Dzieje więc szkół, które omawia 
historyk i dzieje tekstów, które omawia 
filolog, nie stanowią właściwej historii fi-
lozofii. Są wobec niej raczej pomocnicze.

Étienne Gilson jako historyk filozofii 
średniowiecznej ukazał różnorodność 
i bogactwo stanowiących ją problemów 
i poglądów jako wersji problemu, głoszo-
nych przez ogromną ilość autorów, szkół, 
środowisk intelektualnych i instytucji na-
ukowych. Wykazał, że filozofia średnio-
wieczna jest bezpośrednim źródłem no-
wożytności, że średniowiecze wypełniło 
filozoficzny dorobek Grecji i Rzymu re-
fleksją teologiczną, że właściwie średnio-
wieczna teologia i wiara spowodowały 
rozwój filozofii w kierunku ukształtowa-
nia się w niej metafizyki istnienia. Jako 
historyk filozofii, Gilson stał się zarazem 
autorem poglądu, że należy wyodrębnić 
filozofię chrześcijańską, którą stanowi 
głównie metafizyka bytu jako istniejące-
go, gdyż objawione imię Boga skłoniło 
teologów do podjęcia rozumowań, do-
prowadzających do teorii istnienia i po-
głębiających w ten sposób problematykę 
bytu. Gilson sądzi ponadto, że „tomi-

16 É. Gilson, Filozof i teologia, s. 206.

styczne pojęcie esse jest ostateczne w swej 
definicji, (że) jest to (...) podstawa, meta-
fizyki dla wszystkich czasów”16.

Zgadzając się z Gilsonem, że teoria 
istnienia jest w metafizyce bytu niezwy-
kłym jej doprecyzowaniem i wypełnie-
niem, znalezieniem prawdziwej drogi do 
realności wszystkich bytów łącznie  
z realnością Boga, nie należy jednak 
uważać tej teorii za zespół wniosków wy-
nikających z teologicznego wyjaśnienia 
Objawienia i stanowiących filozofię  
wyłącznie chrześcijańską. Wnioski te 
wynikają z analizy realnych bytów jed-
nostkowych, co właśnie ukazał Tomasz 
z Akwinu, dokonując refleksji filozoficz-
nej nad bytem i historycznie danymi po-
glądami na przedmiot metafizyki. Moż-
na się jedynie zgodzić, że teoria istnienia, 
stosowana w teologii, wyraża realność 
Boga zgodnie z Objawieniem.

Filozofię chrześcijańską, tak jak poj-
muje ją Gilson, stanowiłoby wyjaśnienie 
objawionych relacji człowieka z Bogiem 
jako realnych, np. analiza bytowej struk-
tury łaski jako przypadłości osoby, ana-
liza bytowej struktury cnót teologicznych 
jako wywołanego przez Boga przystoso-
wania duszy ludzkiej do kierowania się 
ku Bogu jako istnieniu (miłość), jako 
prawdzie (wiara), jako dobru (nadzieja), 
analiza bytowej struktury doświadcze-
nia mistycznego jako ujawnienia się we 
władzach duszy Boga osobowo obecne-
go w istocie duszy na sposób zamieszka-
nia, na sposób więc związku tylko przy-
padłościowego.

Przy tak rozumianej filozofii chrze-
ścijańskiej metafizyka bytu jako istnieją-
cego jest po prostu filozofią.
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Étienne Gilson jako metafizyk wpro-
wadził w filozofię XX wieku tę wspania-
łą metafizykę istnienia i stał się razem 
z Maritainem współtwórcą egzystencjal-
nej wersji tomizmu. Jego koncepcja  
filozofii chrześcijańskiej i podleganie 
w wykładzie metafizyki naporowi meto-
dologicznych postulatów pozytywizmu 
jest w tym egzystencjalnym tomizmie 
tylko niedoskonałością, wywołującą po-
trzebę wierności konsekwentnie upra-
wianej metafizyce bytu jako istniejącego, 
ukazującego realność Samoistnego ist-
nienia. To właśnie Gilson wersją swej 
metafizyki, powtarzającej w nowym kon-
tekście myśl Tomasza z Akwinu, ukazał 
realność Boga.

Étenne Gilson jako teoretyk poznania 
przekonująco zakwestionował idealizm, 
obronił teoriopoznawczy realizm, sfor-
mułował teorię poznania istnienia i teo-
rię zdań egzystencjalnych, którymi mo-
bilizował wiele pokoleń filozofów do 
przemyślenia na nowo metafizyki.

Wnosząc w kulturę intelektualną XX 
wieku tak wiele twórczych przemyśleń 
zmuszających do refleksji i korekty prze-
konań filozoficznych, zarazem wywołu-
jąc potrzebę korygowania jego koncep-
cji, gdyż niedoskonałości w wielkim 
dziele są nie do zniesienia dla odbiorcy, 
powodował sprzeciwy, polemiki, doty-
kał tak głęboko i często boleśnie waż-
nych i uznawanych rozwiązań, że prawie 
musiał wywołać wobec swego dzieła po-
dejrzenia Świętego Oficjum przed II So-
borem Watykańskim.

W hermeneutyce używa się określe-
nia, że symbol daje do myślenia. Prze-
kształcając to określenie możemy powie-

17 Por. M. Gogacz, Rozmowy z Gilsonem, 6.

dzieć, że Gilson daje do myślenia szereg 
problemów i rozwiązań. Tymi problema-
mi i rozwiązaniami, jego wielkim dzie-
łem filozoficznym myśli wiele pokoleń 
filozofów i nie tylko tomistów. Gilson 
z chwilą śmierci stał się jednak także 
symbolem tego, co w tomizmie poważ-
ne, głębokie i trwałe. Zarazem jednak 
nie jest tylko symbolem. Jest raczej już 
na zawsze uczestnikiem naszego myśle-
nia metafizycznego, gdy rozważamy re-
alnie istniejący byt jednostkowy i Samo-
istne istnienie Boga.

Takimi na zawsze uczestnikami my-
ślenia ludzi są raczej geniusze. Miał ra-
cję kard. Pizzardo, Gilson był geniuszem. 
Świadczy o tym wielkość jego dzieła i obec-
ność tego dzieła w myśleniu filozofów.

A tak niedawno Gilson był we Fran-
cji, w Kanadzie. W Toronto pracował ra-
no od ósmej do trzynastej. O czternastej 
udzielał konsultacji, po południu przyj-
mował gości. We wtorki prowadził wy-
kłady i seminaria w Instytucie. W piątki 
jeździł z córką po zakupy małym Vol-
kswagenem i w piątki wieczorem, raz 
w miesiącu spotykał się ze wszystkimi 
studentami na herbacie, urządzanej przez 
sekretariat Instytutu. Był wtedy wesoły, 
żartobliwy, dostępny bliski17.

I może wzruszać także to, że prezen-
towaną za Tomaszem z Akwinu teorią 
Boga jako ens a se, É. Gilson przygoto-
wywał nawrócenie Tomasza Mertona. 
Pisze o tym T. Merton w swej autobio-
grafii. To wielka pochwała dla filozofa, 
który jest chrześcijaninem: głoszoną fi-
lozofią przybliżyć kogoś do Boga. Jest to 
zarazem pochwała tomizmu.
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The article considers Gilson’s view on 
medieval philosophy, the concept of 
Christian philosophy, the main tenden-
cies of Gilson’s metaphysics in the con-
text of more important biographical da-
ta and the documented reception of his 
works. Gilson as a historian of philos-
ophy is the creator of the view that the 
proper history of philosophy concerns 
the history of philosophical problems. 
Showing them requires that the histo-
rian of philosophy was mainly a philos-
opher, not only a historian and philol-
ogist. Thus, the history of schools 
discussed by the historian and the his-
tory of the texts that philologist discuss-
es, does not constitute a proper history 
of philosophy. They are auxiliary disci-
plines for history philosophy. Gilson as 
a historian of medieval philosophy 
showed the diversity and richness of the 
themes and themes of the medieval 
views. He showed that medieval phi-
losophy is a direct source of modernity 
and that the Middle Ages fulfilled the 
philosophical achievements of Greece 
and Rome with the theological reflec-
tion. He also claimed  that medieval 
theology and faith caused development 
of philosophy towards the formation of 
the metaphysics of existence. As a his-
torian of philosophy, Gilson was the au-
thor of the view that Christian philos-
ophy is mainly about the metaphysics 
of existing being, because the revealed 

name of God prompted theologians to 
reflection and they worked out the the-
ory of existence and deepened the prob-
lem of being in this way. Agreeing with 
Gilson that the theory of existence is 
unusual refinement and fulfillment in 
the metaphysics of being and it finds 
a true path to the reality of all beings 
including the reality of God, we shoud 
not however consider this theory as a set 
of conclusions resulting from the theo-
logical explanation of Christian revela-
tion.These conclusions result from the 
analysis of real individual beings, which 
is precisely what was shown by Thom-
as Aquinas who made a philosophical 
reflection on being and views on the ob-
ject of metaphysics in the history of phi-
losophy. We can only agree that the 
theory of existence, applied in theolo-
gy, expresses the reality of God accord-
ing to the revelation. As a metaphysi-
cian, Gilson introduced the philosophy 
of the twentieth century metaphysics of 
existence and became a co-creator with 
Maritain existential version of Thom-
ism. His concept of Christian philoso-
phy and the necessity of meeting meth-
odological requirements of postulates 
of positivism is imperfect in this exis-
tential version of Thomism and it evokes 
the need for fidelity as a consistent met-
aphysics of being existing, showing the 
reality of Self-existence. Gilson as the 
theoretician of cognition convincingly 
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questioned idealism, he defended epis-
temological realism, formulated the 
theory of cognition of existence and the 

theory of existential claims. Finally, he 
mobilized many generations of philos-
ophers to rethink the metaphysics.
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