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Książka ks. dra Kazimierza Gryżeni 
SDB, poświęcona metafizyce Francisz-
ka Suáreza (1548–1617), składa się z czte-
rech rozdziałów, wstępu, zakończenia, 
streszczeń, indeksów i bibliograf ii. 
Pierwszy rozdział jest poświęcony wy-
różnionym przez Suáreza sposobom 
orzekania o bycie, czyli wieloznaczno-
ści, jednoznaczności i analogii. Rozdział 
drugi – niejako kluczowy z punktu wi-
dzenia tytułu pracy – poświęcony jest 
analogii. Rozdział kolejny odnosi się ra-
czej do podtytułu rozprawy i pokazuje 
konsekwencje filozofowania Suáreza 
w postaci jego koncepcji przedmiotu me-
tafizyki. Rozdział ostatni łączy w sobie 
niejako wnioski drugiego i trzeciego roz-
działu, ukazując funkcjonowanie analo-
gii w poznaniu istnienia i natury Boga. 
Rozdział ten poszerza nieco pole rozwa-
żań, ukazując konsekwencje ontologizmu 

Suáreza w odniesieniu do problematyki 
teodycealnej.

Tak pomyślana konstrukcja książki 
realizuje dobrze jej temat i służy rozwią-
zaniu pytań badawczych sformułowa-
nych we wstępie. Dodać trzeba też, że 
same rozdziały mają także dobrze prze-
myślaną strukturę, ułatwiającą śledze-
nie trudnych i bardzo zawiłych ujęć 
Suáreza. Dużą zaletą rozdziałów są ich 
podsumowania w postaci syntetycznego 
wypunktowania wniosków wyciągnię-
tych z rozdziałów. Bogate przypisy za-
wierają zwykle wskazanie na źródła 
omawianych też, nierzadko z łacińskim 
tekstem, czasem też szersze nawiązania 
i dyskusję z literaturą przedmiotu. Atu-
tem rozprawy jest także jej wstęp, pro-
fesjonalnie wprowadzający czytelnika 
w jej problematykę. Zakończenie – z ko-
lei – dobrze rekapituluje najważniejsze 

Artur Andrzejuk

Recenzja  
Kazimierz Gryżenia, Analogia w scholastyce nowożytnej. Studium 

z metafizyki Franciszka Suáreza, Lublin 2019, stron 298.
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wnioski wysunięte z całej rozprawy. Bar-
dzo dobre jest także angielskie stresz-
czenie książki, syntetycznie bowiem, ale 
dość wyczerpująco, informuje o przepro-
wadzonych badaniach i najważniejszych 
osiągnięciach rozprawy. 

Punktem wyjścia badań ks. dra Gry-
żeni nad filozofią Franciszka Suáreza jest 
głęboka rozbieżność w interpretowaniu 
jego stanowiska filozoficznego przez hi-
storyków filozofii. Dość powszechnie 
bowiem Suárez uważany jest za tomistę, 
interpretatora ujęć Akwinaty, który prze-
niósł jego filozofię do epoki nowożytnej 
w postaci scholastyki zarówno katolic-
kiej, jak i nawet protestanckiej. Argu-
mentem była atencja z jaką Suárez od-
nosił się do Tomasza na kartach swoich 
Disputationes metaphisicae. Tę dość po-
wszechną opinię stanowczo podważył 
Gilson, wykazując, że Suárez jest esen-
cjalistą i bliżej mu do Arystotelesa niż 
do Tomasza, a najbliżej do Dunsa Szko-
ta. Ponieważ teza Gilsona jest do dziś 
kwestionowana i do dziś są badacze, któ-
rzy dostrzegają wątki egzystencjalne 
w filozofii Hiszpana, skłoniło to ks. 
Gryżenię do zajęcia się metafizyką 
Suáreza, ponieważ czuł się przygotowa-
ny po podjęcia takich badań, dzięki stu-
diom nad filozofią Piotra Fonseki (1528–
1599)1. Tematem „sterującym” badaniami 
uczynił problematykę analogii. Jest to 
pierwszy, ale nie ostatni sukces tych ba-
dań, gdyż analogia, wyłącznie zaryso-
wana przez św. Tomasza i tylko sygna-
lizowana przez niego jako metoda 
metafizyki, stała się dla późniejszych to-
mistów główną metodą metafizyki i nie-
jako znakiem rozpoznawczym tomizmu. 

1 Zob. K. Gryżenia, Arystotelizm i renesans. Filozofia bytu Piotra Fonseki, Lublin 1995.

Wiadomo zaś, że rozwój teorii analogii, 
np. w myśli Kardynała Kajetana, wiązał 
się z odchodzeniem od oryginalnej filo-
zofii Akwinaty w kierunku arystoteli-
zmu z jednej strony i szkotyzmu – z dru-
giej. Wybór więc analogii jest słuszny, 
intelektualnie intrygujący, ale także sza-
lenie trudny w realizacji. Wszystko to 
potwierdziły przeprowadzone przez ks. 
Gryżenię studia, choć widać wyraźnie, 
że na ich początku nie spodziewał się on, 
że problem analogii Suárez zagmatwa 
aż tak bardzo. 

W tym miejscu wypada podkreślić 
nie tylko cierpliwość badawczą ks. dra 
Kazimierza Gryżeni, jego dociekliwość, 
ale także znakomite przygotowanie 
warsztatowe. Tekst Suáreza bowiem jest 
bardzo trudny, niejednoznaczny, termi-
nologia jest chwiejna, pełno w nim niu-
ansów, dyskretnych przekształceń, po-
zornych, bo przestawiających akcenty, 
powtórzeń. Ksiądz dr Gryżenia nie tyl-
ko „poradził sobie” z tekstem jezuickie-
go filozofia, ale także swoiście „zmusił 
go” do zdania sprawy z zawartej w nim 
koncepcji analogii. Ta koncepcja zawie-
rała w sobie większość cech charaktery-
stycznych dla myśli Suáreza: jest bowiem 
niejednoznaczna, często chwiejna, dys-
kretnie przestawiająca akcenty tak, by 
w punkcie dojścia rozważań zaprzeczyć 
ich punktowi wyjścia. Wszystko to zna-
komicie odsłania ks. Gryżenia w swojej 
rozprawie.

Dowiadujemy się, że Suárez po do-
konaniu opisu i drobiazgowego podzia-
łu rodzajów analogii (analogia propor-
cjonalności właściwej i metaforycznej, 
analogia atrybucji zewnętrznej i we-
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wnętrznej) właściwie wyklucza z meta-
fizyki analogię proporcjonalności w ca-
łości. Stoi to w jawnej sprzeczności ze 
stanowiskiem tomistów, którzy właśnie 
analogię proporcjonalności właściwej (w 
wersji ogólnej i transcendentalnej) uwa-
żali za podstawową metodę metafizyki. 
Suárez odrzuca ponadto analogię atry-
bucji zewnętrznej, a pozostawia w swo-
jej metafizyce wyłącznie analogię atry-
bucji w jej dość osobliwej „wewnętrznej” 
formie. Ksiądz Gryżenia za Krąpcem, 
przyjmuje, że jest to wpływ szkotyzmu 
na filozofię Suáreza. Warto jednak 
chwilę zatrzymać się przy suárezjańskiej 
koncepcji analogii proporcjonalności. 
Wyróżniając bowiem dwie jej odmiany, 
analogię proporcjonalności właściwej 
i analogię proporcjonalności metafo-
rycznej, a następnie starannie zacierając 
różnice między nimi, Suárez właściwie 
skłania się ku stanowisku o metaforycz-
nym charakterze całej analogii. Zdaje 
się na to wskazywać także przekształ-
cenie jej przedmiotu w kierunku wyabs-
trahowanej istoty ujętej niesprzecznie, 
esencjalnie spójnej i zrozumiałej, 
a ewentualnie zdolnej do aktualnego ist-
nienia. Jest to bez wątpienia koncepcja 
esencjalna przedmiotu metafizyki, sy-
tuująca go ponadto po stronie możliwo-
ści, a nie realnego bytowania. Wszyst-
ko to zdaje się być podyktowane 
zmierzaniem Suáreza ku uczynieniu Bo-
ga jedynym przedmiotem refleksji me-
tafizycznej, w ślad za ujęciami Awicen-
ny i Dunsa Szkota. W takiej sytuacji 
istoty innych bytów stają się wyłącznie 
akcydentalnie przedmiotem zaintereso-
wania metafizyka i wystarczy, jak zain-
teresuje się on ich możliwą istotą. Wo-

bec tego wszystkiego dostrzeganie przez 
ks. dra Gryżenię w Suárezie prekurso-
ra ontologii jest jak najbardziej słuszne. 
Koniecznie też w tym kontekście nale-
ży podkreślić niejednoznaczność ujęć 
Suáreza, zamieszanie terminologiczne 
(używa niekiedy określeń synonimicz-
nych, a niekiedy wykluczających się 
w stosunku do tej samej rzeczy), nietrzy-
manie się w trakcie rozważań zapowie-
dzianych ram a nawet ich swobodne 
zmienianie. Wszystko to nie ułatwia 
jednoznacznego określenia stanowiska 
doktrynalnego Suáreza i powoduje zna-
ne z literatury kontrowersje, co do oce-
ny tego stanowiska. Ksiądz dr Gryże-
nia interesująco wybrnął z tego 
uwikłania, przypisując Suárezowi chęć 
stworzenia systemu filozoficznego, któ-
ry wznosiłby się ponad dotychczasowe 
orientacje filozoficzne: arystotelizm, to-
mizm, szkotyzm. Tak o tym pisze: 

„Przypisanie Suárezowi jednej tylko 
orientacji filozoficznej byłoby nie tylko 
dużym uproszczeniem, lecz fałszem. 
Dlatego też jego poglądy stwarzają po-
smak eklektyzmu, co znowu byłoby 
uproszczeniem. Dąży on do stworzenia 
jakiegoś super systemu, wznoszącego się 
ponad rozbieżnościami i próbującego 
stworzyć jedność w postaci via media, 
via communis”. Zaraz jednak dodaje: 

„Spośród wszystkich szkół myślowych 
najbardziej ulegał wpływom neoplatoń-
skim i szkotystycznym” (s. 246). Gene-
ralnie więc potwierdzają się zastrzeże-
nia Gilsona co do tomistycznego 
charakteru filozofii Suáreza. Co więcej, 
ks. dr Gryżenia przekonująco ukazuje, 
że można w hiszpańskim jezuicie upa-
trywać prekursora takich ujęć, jakie 
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w filozofii znamy z tekstów Kartezjusza, 
Kanta, a nawet Hegla. 

Książka ks. Gryżeni jest bardzo so-
lidna, starannie przemyślana i skrupu-
latnie zrealizowana jako rozprawa  
naukowa, niecofająca się przed trudno-
ściami „materii” i starająca się doprowa-
dzić do konkluzji na tyle ścisłych, na ile 
ta „materia” pozwala. Opracowanie sta-
nowi rzetelne, rozbudowane i solidnie 
udokumentowane studium na temat me-
tafizyki Franciszka Suáreza, przełamu-
jące wiele utartych (błędnych) przeko-
nań odnośnie do ujęć i orientacji 
filozoficznej Suáreza, np. opinię o jego 
rzekomym tomizmie, tudzież o twór-

czym rozwinięciu i zastosowaniu teorii 
analogii bytu, a także egzystencjalnym 
charakterze jego metafizyki. Rozprawa 
ks. Gryżeni przybliża nas więc do lep-
szego, źródłowo umocowanego i bar-
dziej jednoznacznego obrazu metafizy-
ki Franciszka Suáreza, pomimo że 
badacz nie próbuje iść „na skróty”, uni-
ka uproszczeń, szczerze pisze o nieja-
snościach i sprzecznościach w tekście 
Suáreza, które niekiedy bardzo skutecz-
nie uniemożliwiają jakieś konkretne za-
kwalifikowanie i ocenienie jego poglą-
dów.
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