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Recenzja

Kazimierz Gryżenia, Analogia w scholastyce nowożytnej. Studium
z metafizyki Franciszka Suáreza, Lublin 2019, stron 298.

Książka ks. dra Kazimierza Gryżeni
SDB, poświęcona metafizyce Franciszka Suáreza (1548–1617), składa się z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia,
streszczeń, indeksów i bibliografii.
Pierwszy rozdział jest poświęcony wyróżnionym przez Suáreza sposobom
orzekania o bycie, czyli wieloznaczności, jednoznaczności i analogii. Rozdział
drugi – niejako kluczowy z punktu widzenia tytułu pracy – poświęcony jest
analogii. Rozdział kolejny odnosi się raczej do podtytułu rozprawy i pokazuje
konsekwencje filozofowania Suáreza
w postaci jego koncepcji przedmiotu metafizyki. Rozdział ostatni łączy w sobie
niejako wnioski drugiego i trzeciego rozdziału, ukazując funkcjonowanie analogii w poznaniu istnienia i natury Boga.
Rozdział ten poszerza nieco pole rozważań, ukazując konsekwencje ontologizmu

Suáreza w odniesieniu do problematyki
teodycealnej.
Tak pomyślana konstrukcja książki
realizuje dobrze jej temat i służy rozwiązaniu pytań badawczych sformułowanych we wstępie. Dodać trzeba też, że
same rozdziały mają także dobrze przemyślaną strukturę, ułatwiającą śledzenie trudnych i bardzo zawiłych ujęć
Suáreza. Dużą zaletą rozdziałów są ich
podsumowania w postaci syntetycznego
wypunktowania wniosków wyciągniętych z rozdziałów. Bogate przypisy zawierają zwykle wskazanie na źródła
omawianych też, nierzadko z łacińskim
tekstem, czasem też szersze nawiązania
i dyskusję z literaturą przedmiotu. Atutem rozprawy jest także jej wstęp, profesjonalnie wprowadzający czytelnika
w jej problematykę. Zakończenie – z kolei – dobrze rekapituluje najważniejsze
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wnioski wysunięte z całej rozprawy. Bar- Wiadomo zaś, że rozwój teorii analogii,
dzo dobre jest także angielskie stresz- np. w myśli Kardynała Kajetana, wiązał
czenie książki, syntetycznie bowiem, ale się z odchodzeniem od oryginalnej filodość wyczerpująco, informuje o przepro- zofii Akwinaty w kierunku arystoteliwadzonych badaniach i najważniejszych zmu z jednej strony i szkotyzmu – z druosiągnięciach rozprawy.
giej. Wybór więc analogii jest słuszny,
Punktem wyjścia badań ks. dra Gry- intelektualnie intrygujący, ale także szażeni nad filozofią Franciszka Suáreza jest lenie trudny w realizacji. Wszystko to
głęboka rozbieżność w interpretowaniu potwierdziły przeprowadzone przez ks.
jego stanowiska filozoficznego przez hi- Gryżenię studia, choć widać wyraźnie,
storyków filozofii. Dość powszechnie że na ich początku nie spodziewał się on,
bowiem Suárez uważany jest za tomistę, że problem analogii Suárez zagmatwa
interpretatora ujęć Akwinaty, który prze- aż tak bardzo.
niósł jego filozofię do epoki nowożytnej
W tym miejscu wypada podkreślić
w postaci scholastyki zarówno katolic- nie tylko cierpliwość badawczą ks. dra
kiej, jak i nawet protestanckiej. Argu- Kazimierza Gryżeni, jego dociekliwość,
mentem była atencja z jaką Suárez od- ale także znakomite przygotowanie
nosił się do Tomasza na kartach swoich warsztatowe. Tekst Suáreza bowiem jest
Disputationes metaphisicae. Tę dość po- bardzo trudny, niejednoznaczny, termiwszechną opinię stanowczo podważył nologia jest chwiejna, pełno w nim niuGilson, wykazując, że Suárez jest esen- ansów, dyskretnych przekształceń, pocjalistą i bliżej mu do Arystotelesa niż zornych, bo przestawiających akcenty,
do Tomasza, a najbliżej do Dunsa Szko- powtórzeń. Ksiądz dr Gryżenia nie tylta. Ponieważ teza Gilsona jest do dziś ko „poradził sobie” z tekstem jezuickiekwestionowana i do dziś są badacze, któ- go filozofia, ale także swoiście „zmusił
rzy dostrzegają wątki egzystencjalne go” do zdania sprawy z zawartej w nim
w filozofii Hiszpana, skłoniło to ks. koncepcji analogii. Ta koncepcja zawieGryżenię do zajęcia się metafizyką rała w sobie większość cech charakterySuáreza, ponieważ czuł się przygotowa- stycznych dla myśli Suáreza: jest bowiem
ny po podjęcia takich badań, dzięki stu- niejednoznaczna, często chwiejna, dysdiom nad filozofią Piotra Fonseki (1528– kretnie przestawiająca akcenty tak, by
1599)1. Tematem „sterującym” badaniami w punkcie dojścia rozważań zaprzeczyć
uczynił problematykę analogii. Jest to ich punktowi wyjścia. Wszystko to znapierwszy, ale nie ostatni sukces tych ba- komicie odsłania ks. Gryżenia w swojej
dań, gdyż analogia, wyłącznie zaryso- rozprawie.
wana przez św. Tomasza i tylko sygnaDowiadujemy się, że Suárez po dolizowana przez niego jako metoda konaniu opisu i drobiazgowego podziametafizyki, stała się dla późniejszych to- łu rodzajów analogii (analogia propormistów główną metodą metafizyki i nie- cjonalności właściwej i metaforycznej,
jako znakiem rozpoznawczym tomizmu. analogia atrybucji zewnętrznej i we1

Zob. K. Gryżenia, Arystotelizm i renesans. Filozofia bytu Piotra Fonseki, Lublin 1995.
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wnętrznej) właściwie wyklucza z meta- bec tego wszystkiego dostrzeganie przez
fizyki analogię proporcjonalności w ca- ks. dra Gryżenię w Suárezie prekursołości. Stoi to w jawnej sprzeczności ze ra ontologii jest jak najbardziej słuszne.
stanowiskiem tomistów, którzy właśnie Koniecznie też w tym kontekście naleanalogię proporcjonalności właściwej (w ży podkreślić niejednoznaczność ujęć
wersji ogólnej i transcendentalnej) uwa- Suáreza, zamieszanie terminologiczne
żali za podstawową metodę metafizyki. (używa niekiedy określeń synonimiczSuárez odrzuca ponadto analogię atry- nych, a niekiedy wykluczających się
bucji zewnętrznej, a pozostawia w swo- w stosunku do tej samej rzeczy), nietrzyjej metafizyce wyłącznie analogię atry- manie się w trakcie rozważań zapowiebucji w jej dość osobliwej „wewnętrznej” dzianych ram a nawet ich swobodne
formie. Ksiądz Gryżenia za Krąpcem, zmienianie. Wszystko to nie ułatwia
przyjmuje, że jest to wpływ szkotyzmu jednoznacznego określenia stanowiska
na filozofię Suáreza. Warto jednak doktrynalnego Suáreza i powoduje znachwilę zatrzymać się przy suárezjańskiej ne z literatury kontrowersje, co do ocekoncepcji analogii proporcjonalności. ny tego stanowiska. Ksiądz dr GryżeWyróżniając bowiem dwie jej odmiany, nia interesująco w ybrnął z tego
analogię proporcjonalności właściwej uwikłania, przypisując Suárezowi chęć
i analogię proporcjonalności metafo- stworzenia systemu filozoficznego, którycznej, a następnie starannie zacierając ry wznosiłby się ponad dotychczasowe
różnice między nimi, Suárez właściwie orientacje filozoficzne: arystotelizm, toskłania się ku stanowisku o metaforycz- mizm, szkotyzm. Tak o tym pisze:
nym charakterze całej analogii. Zdaje „Przypisanie Suárezowi jednej tylko
się na to wskazywać także przekształ- orientacji filozoficznej byłoby nie tylko
cenie jej przedmiotu w kierunku wyabs- dużym uproszczeniem, lecz fałszem.
trahowanej istoty ujętej niesprzecznie, Dlatego też jego poglądy stwarzają poesencjalnie spójnej i zrozumiałej, smak eklektyzmu, co znowu byłoby
a ewentualnie zdolnej do aktualnego ist- uproszczeniem. Dąży on do stworzenia
nienia. Jest to bez wątpienia koncepcja jakiegoś super systemu, wznoszącego się
esencjalna przedmiotu metafizyki, sy- ponad rozbieżnościami i próbującego
tuująca go ponadto po stronie możliwo- stworzyć jedność w postaci via media,
ści, a nie realnego bytowania. Wszyst- via communis”. Zaraz jednak dodaje:
ko to zdaje się być podyktowane „Spośród wszystkich szkół myślowych
zmierzaniem Suáreza ku uczynieniu Bo- najbardziej ulegał wpływom neoplatońga jedynym przedmiotem refleksji me- skim i szkotystycznym” (s. 246). Genetafizycznej, w ślad za ujęciami Awicen- ralnie więc potwierdzają się zastrzeżeny i Dunsa Szkota. W takiej sytuacji nia Gilsona co do tomistycznego
istoty innych bytów stają się wyłącznie charakteru filozofii Suáreza. Co więcej,
akcydentalnie przedmiotem zaintereso- ks. dr Gryżenia przekonująco ukazuje,
wania metafizyka i wystarczy, jak zain- że można w hiszpańskim jezuicie upateresuje się on ich możliwą istotą. Wo- trywać prekursora takich ujęć, jakie
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w filozofii znamy z tekstów Kartezjusza,
Kanta, a nawet Hegla.
Książka ks. Gryżeni jest bardzo solidna, starannie przemyślana i skrupulatnie zrealizowana jako rozprawa
naukowa, niecofająca się przed trudnościami „materii” i starająca się doprowadzić do konkluzji na tyle ścisłych, na ile
ta „materia” pozwala. Opracowanie stanowi rzetelne, rozbudowane i solidnie
udokumentowane studium na temat metafizyki Franciszka Suáreza, przełamujące wiele utartych (błędnych) przekonań odnośnie do ujęć i orientacji
filozoficznej Suáreza, np. opinię o jego
rzekomym tomizmie, tudzież o twór-
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czym rozwinięciu i zastosowaniu teorii
analogii bytu, a także egzystencjalnym
charakterze jego metafizyki. Rozprawa
ks. Gryżeni przybliża nas więc do lepszego, źródłowo umocowanego i bardziej jednoznacznego obrazu metafizyki Franciszka Suáreza, pomimo że
badacz nie próbuje iść „na skróty”, unika uproszczeń, szczerze pisze o niejasnościach i sprzecznościach w tekście
Suáreza, które niekiedy bardzo skutecznie uniemożliwiają jakieś konkretne zakwalifikowanie i ocenienie jego poglądów.
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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.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7926-4070
Izabella Andrzejuk – dr, adiunkt Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Członek-założyciel Naukowego
Towarzystwa Tomistycznego oraz członek redakcji Rocznika Tomistycznego.
Jest autorką ponad sześćdziesięciu 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) oraz (wspólnie z Arturem Andrzejukiem) Tomasz z Akwinu jako etyk
(Warszawa 2021).
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4961-2580
Katarzyna Bałdyga – doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii
polskiej, kulturoznawstwa i filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie; pracownik dydaktyczny Warszawskiej Szkoły
Filmowej; autorka rozprawy doktorskiej pt. Św. Tomasz z Akwinu i jego myśl
w twórczości Czesława Miłosza – inspiracja, wzór czy punkt odniesienia? i
artykułów naukowych dotyczących literatury i filmu. Zainteresowania
naukowe związane są z problematyką związków sztuki i filozofii oraz
miejscem tradycji we współczesnych tekstach kultury.
Michel Bastit – profesor filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz
metafizyki na Uniwersytecie Burgundii w Dijon oraz członek Akademii
Poincaré w Nancy. Autor wielu książek, m.in., Le principe du monde. Le Dieu
du philosophe (2016), La substance. Essai de métaphysique (2012), Qu’est ce
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que l’université? (2007), Les quatre causes de l’être dans la philosophie première
d’Aristote (2002), Les principes des choses en ontologie médiévale (1997).
Tomasz Duma – doktor habilitowany, pracownik badawczo-dydaktyczny
w Instytucie Filozofii KUL; autor książek: Akt i możność w filozofii realistycznej.
Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności (Lublin 2008), Metafizyka
relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych (Lublin 2017), jak też licznych
artykułów m.in. z zakresu metafizyki i antropologii filozoficznej. Interesuje
się metafizyką, zwłaszcza tomizmu egzystencjalnego, antropologią
filozoficzną, filozofią Boga i etyką.
Mieczysław Gogacz - prof. zw. dr hab., emerytowany profesor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawnej Akademii Teologii
Katolickiej). Stworzył konsekwentną odmianę tomizmu egzystencjalnego.
W jego ramach broni teorii aktu istnienia i zasady niesprzeczności, tezy
o odrębności i wewnętrznej jedności jednostkowych bytów oraz
wynikającego z tych twierdzeń realizmu i pluralizmu bytowego.
Zaproponował szereg doprecyzowań w dyscyplinach filozoficznych, takich
jak filozofia bytu, antropologia filozoficzna, etyka i pedagogika. Formułował
podstawy etyki zawodowej lekarza, żołnierza, funkcjonariusza Straży
Granicznej; wykładał te etyki na AM, WAT i UW. Uczestniczył w debatach
publicznych na temat ochrony życia, etyki zawodowej, racji stanu, polityki
kulturalnej i naukowej państwa. Wykaz publikacji M.Gogacza obejmuje
prawie 1000 pozycji.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0517-0781
Agnieszka Gondek – dr nauk humanistycznych, filozof, absolwentka
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urzędnik
państwowy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.
Członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Specjalizuje się
w zakresie filozofii wychowania. Nauczycielka akademicka z kilkuletnim
doświadczeniem w zakresie nauczania filozofii i etyki, w tym etyki zawodu
i historii filozofii. W nauczaniu i kształceniu promotorka wspólnego
odkrywania i poszukiwania prawdy. Zainteresowania naukowe skupiają się
wokół antropologii filozoficznej, etyki, metafizyki i filozofii wychowania.
Natalia Gondek – mgr, asystent badawczy przy Katedrze Metafizyki na
Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest sekretarzem
redakcji czasopisma „Roczniki Filozoficzne”. Jej zainteresowania badawcze
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oscylują wokół metafizyki, w szczególności metodologii metafizyki oraz
teorii poznania metafizycznego. Była uczniem księdza prof. Andrzeja
Maryniarczyka.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5229-7016.
Natalia Herold – mgr, absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie
Gdańskim (lic.) i Uniwersytecie Warszawskim (mgr). Jest doktorantką
filozofii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz sekretarzem Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.
Interesuje się filozofią klasyczną, a w niej szczególnie etyką i pedagogiką.
Publikuje w „Roczniku Tomistycznym”.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4761-9495
Maria Janik-Czachor – prof. dr hab., fizykochemik, wybitna specjalistka od
nanomateriałów, emerytowana profesor Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk oraz Kierownik i Pełnomocnik Laboratorium d/s Centrum
Fizykochemii Materiałów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i WIM PW.
Stypendystka Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Autorka licznych
publikacji w kraju i za granicą – index Hirscha 26 (wg bazy Scopus;
najwyższy wśród fizykochemików w Polsce). Prywatnie, małżonka śp. prof.
Andrzeja Czachora i krewna Sługi Bożej Wandy Malczewskiej oraz malarza
Jacka Malczewskiego.
Henryk Majkrzak SCJ – dr hab., znawca nauki św. Tomasza z Akwinu
(doktorat z antropologii filozoficznej – Godność człowieka w myśli św.
Tomasza z Akwinu, Rzym, Angelicum, habilitacja z teologii dogmatycznej –
Antropologia integralna w ‘Sumie teologicznej’ św. Tomasza z Akwinu,
Uniwersytet Opolski) oraz nauki św. Augustyna (doktorat z teologii życia
wewnętrznego – Rola przyjaźni w życiu duchowym św. Augustyna, Papieska
Akademia Teologiczna w Krakowie). Wykładowca filozofii na uczelniach
katolickich Krakowa i okolic, kierownik Sekcji Filozoficznej Polskiego
Towarzystwa Teologicznego w Krakowie oraz członek Polskiego
Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu (Lublin) oraz Naukowego Towarzystwa
Tomistycznego (Warszawa). Jest autorem wielu książek i innych publikacji,
znawcą Kościoła katolickiego w Azji Środkowej i na Zakaukaziu (książka –
Azja Środkowa i Zakaukazie. Kościół katolicki, społeczeństwa i zwyczaje) oraz
Watykanu (książki – Watykan. Wszystko to, co chcielibyście wiedzieć oraz
Papieskie formacje zbrojne). Równocześnie zaangażowany jest w działalność
patriotyczną i pracę duszpasterską.
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Andrzej Maryniarczyk SDB – ks. prof. dr hab., Kierownik Katedry Metafizyki
KUL; Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; redaktor naczelny
dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii i dwutomowej
Encyklopedii Filozofii Polskiej oraz Słownika-przewodnika filozoficznego;
członek: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa
Filozoficznego, Società Internazionale Tommaso d’Aquino, American
Association of Catholic Philosophers, American Society of Christian
Philosophers, Pontificia Academia di S. Tommaso – Roma. Zmarł
niespodziewanie 27 grudnia 2020 roku.
Nr ORCID: https//orcid.org/0000-0001-6535-5089
Ewa Agnieszka Pichola – dr, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. Doktorat z filozofii obroniła w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Jagiellońskiego na podstawie rozprawy, w której analizowała dorobek
Dietricha von Hildebranda z perspektywy obecności wątków
modernistycznych w jego pismach. 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.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6078-7384
Magdalena Płotka – dr hab., profesor uczelniany w Katedrze Historii Filozofii
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Z-ca redaktora naczelnego Rocznika
Tomistycznego. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół
średniowiecznej filozofii praktycznej, historii filozofii polskiej w XV i XVI
wieku, paleografii łacińskiej oraz filozofii współczesnej. Jest autorką książki
Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Warszawa, 2013) oraz
Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI (Warszawa
2016). Publikuje w „Rocznikach Filozoficznych”, „Edukacji filozoficznej”, „Filosofiji”, „Roczniku Tomistycznym” i in.
Marek Prokop – dr, historyk filozofii, bibliotekoznawca, arabista. Studiował
historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 19691974, studia zakończył magisterium u prof. M. Gogacza. Doktoryzował się ze
średniowiecznej filozofii arabskiej u prof. M.-T. d`Alverny na Uniwersytecie
w Poitiers w 1978 roku. Po doktoracie zatrudniony kontraktowo w Centre
National de la Recherche Scientifique (1979-1983), następnie kierował
działem rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu (1982-2002). Od 1995 r. jest
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pracownikiem naukowym Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO. Członek:
Société Internationale de la Philosophie Médiéval w Louvain, Centre de
Recherche Philosophique Saint Thomas d’Aquin w Paryżu, Naukowe
Towarzystwo Tomistyczne w Warszawie, Towarzystwo HistorycznoLiterackie w Paryżu. W 2009 r. opublikował zbeletryzowaną opowieść
o filozofii, zbudowaną na kanwie podróży do różnych krajów, zatytułowaną
Podróże z Awicenną.
Julia Rejewska – mgr, doktorantka filozofii w Szkole Doktorskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej zainteresowania
naukowe skupiają się wokół współczesnej etyki, filozofii kultury i filozofii
edukacji.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5740-6608
Szymon Stanula – student filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. W swoich poszukiwaniach filozoficznych skupia się przede
wszystkim na problematyce metafizycznej oraz tomizmu po encyklice
Aeterni Patris. Szczególnie zaś oddał się badaniu zagadnienia istnienia
w tomizmie R. Garrigou-Lagrange’a. W roku akademickim 2021-2022
studiował w Paryżu w ramach stypendium realizowanego w Instytucie
Katolickim.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4968-1893
Marian Szymonik – ks., dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie;
„profesor stały” i wykładowca w Wyższym Instytucie Teologicznym
w Częstochowie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0796-8001
Michał Zembrzuski – dr hab, profesor uczelniany w Katedrze Historii
Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. 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”.
W 2019 roku opublikował monografię pt. Filozofia intelektu. Tomasza
z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4647-479X
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