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Książka Bartłomieja Krzycha jest pierw-
szym tak obszernym opracowaniem po-
glądów przede wszystkim filozoficznych 
ks. Augustyna Jakubisiaka, polskiego fi-
lozofia, pracującego i działającego we 
Francji, twórcy koncepcji ontologicznej, 
nazywanej konkretyzmem oraz intersu-
jącej koncepcji wolności osoby ludzkiej 
pomiędzy determinizmem i indetermi-
nizmem, którą nazwał autodetermini-
zmem. Ujęcia Augustyniaka swego cza-
su były znane i dyskutowane szczególnie 
w polskim środowisku we Francji. On 
sam był cenionym i szanowanym filozo-
fem także w akademickich środowiskach 
francuskich. Uwarunkowania historycz-
ne sprawiły, że ten wybitny polski uczo-
ny jest niemal całkowicie nieobecny 
w polskiej literaturze filozoficznej. Już 

tylko z tego powodu książka o Augusty-
niaku zasługuje na opublikowanie w Pol-
sce. Jeśli weźmie się pod uwagę, że Bar-
tłomiej Krzych opracowuje i omawia 
jeden z najważniejszych segmentów my-
śli Augustyniaka, czyli jego teorie wol-
ności człowieka, a w niej kluczową kon-
cepcję autodeterminizmu.

Książkę Wolność i przyczynowość 
oprócz Wstępu i Zakończenia stanowi 
pięć rozdziałów, dwa dodatki oraz bi-
bliografia. Rozdział pierwszy stanowi 
prezentacja stanu badań nad spuścizną 
Augustyna Jakubisiaka. Drugi rozdział 
książki dotyczy jego życia i dzieła. Jest 
to rozdział jak najbardziej potrzeby, 
gdyż bohater książki nie jest postacią 
znaną nawet wśród specjalistów. W roz-
dziale tym znalazło się miejsce na ogól-

Artur Andrzejuk

Recenzja  
Bartłomiej Krzych, Wolność i przyczynowość. Wprowadzenie do 

koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna Jakubisiaka, 
Wydawnictwo Liberi Libri, Bmw 2020, stron 108.
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Artur Andrzejuk

ne omówienie poglądów filozoficznych 
Jakubisiaka. Z perspektywy tego omó-
wienia widać wyraźnie, że podjęty 
w książce temat wolności jest jednym 
z kluczowych tematów filozoficznego 
namysłu ks. Jakubisiaka, ale nie jedy-
nym i być może nawet nie najważniej-
szym. Rozdziały kolejne poświęcone są 
tytułowemu tematowi wolności. Ich 
układ, polegający na zaprezentowaniu 
najpierw Augustyna Jakubisiaka kryty-
ki determinizmu (rozdział 3) oraz inde-
terminizmu (rozdział 4), by następnie 
omówić autodeterminizm, jako jego ory-
ginalne rozwiązania dylematu determi-
nizm-indeterminizm, pozwala na ade-
kwatne przedstawienie tak podjętego 
problemu jak i zawartości pism bohate-
ra książki. Pracę zamykają dwa dodat-
ki oraz bibliografia podzielona na źró-
dła i opracowania. Szkoda może, że 
Autor ich nie zatytułował, ale sam po-
mysł umieszczenia tych dodatków jest 
jak najbardziej słuszny.

Ponieważ jest to pierwsza książka o ks. 
Jakubisiaku to nie dziwi jej bardziej in-
formacyjno-sprawozdawczy charakter. 
Tak pomyślana książka wypełni dotych-
czasową lukę w polskiej historiografii fi-
lozoficznej. Bartłomiej Krzych staran-
nie zrekonstruował August yna 
Jakubisiaka krytykę determinizmu tak 
filozoficznego jak i dotyczącego nauk 
szczegółowych. Sama ta krytyka polega 
na wskazywaniu metodologicznej nie-
prawomocności uogólnień czynionych 
za pomocą indukcji. Roszczenia tak po-
wstałych uogólnień do bycia powszech-
nymi i koniecznymi prawami zawierają 
w sobie błąd ekstrapolacji jednostkowych 
wydarzeń na całe uniwersum. W dzie-

dzinie nauk szczegółowych Jakubisiak 
wskazuje na teorię względności Einste-
ina, prawo nieoznaczoności Heisenber-
ga oraz mechanikę kwantową, jako pod-
stawy do podważenia scjentystycznej 
wiary w powszechny determinizm.

Podobnie krytycznie odnosił się Ja-
kubisiak do indeterminizmu, który przy-
pisywał Arystotelesowi, św. Tomaszowi 
i Epikurowi. Filozoficzny indetermi-
nizm Arystotelesa i Tomasza uznał za 
wprowadzenie niekonsekwencji i przy-
padku do zasadniczo deterministyczne-
go obrazu świata. Wolność człowieka 
jest według Jakubisiaka w tych syste-
mach po prostu wyjątkiem od determi-
nistycznej reguły, bardziej nawet rażą-
cym u Tomasza niż u Stagiryty, gdyż 
w tomizmie wolność woli ludzkiej trze-
ba pogodzić z wszechmocą, wszechwie-
dzą i przedwiedzą Boga. Wszystko to 
Autor Wolności i przyczynowości przed-
stawia jasno i z niejaką swadą.

Równie przekonująco przedstawiona 
jest autorska koncepcja ks. Jakubisiaka, 
czyli autodeterminizm. Ta koncepcja, za-
powiadana przez Jakubisiaka jako prze-
zwyciężenie determinizmu i indetermi-
nizmu jest w swej istocie powrotem do 
woluntarystycznych ujęć św. Augustyna, 
unowocześnionych pewnymi pomysła-
mi filozofii podmiotu (mimo że samego 
Husserla Jakubisiak krytykuje). Oto bo-
wiem dowiadujemy się, że człowiek nie 
jest podmiotem świadomości i wolności, 
ale że po prostu jest świadomością i wol-
nością. Ponadto myślenie zależy przede 
wszystkim od woli, a nie od intelektu 
lub rozumu. Widzimy więc, że rozwią-
zania ks. Jakubisiaka nie stanowią „prze-
wrotu kopernikańskiego” w filozofii 
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Recenzja

i słusznie B. Krzych poddaje je pewnej 
krytyce, choć generalnie stara się unikać 
polemik z poglądami Jakubisiaka, co 
zresztą zapowiada we Wstępie, gdyż za-
leży mu przede wszystkim na pozytyw-
nym zaprezentowaniu jego poglądów.

Książka Bartłomieja Krzycha pt. Wol-
ność i przyczynowość. Wprowadzenie do 
koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna 
Jakubisiaka zasługuje ze wszech miar na 
uwagę tak z powodu podjętego tematu 
jak i wysokiej jakości jego opracowania. 



Włodzimierz Galewicz

Studia z klasycznej etyki greckiej

Kęty 2020

Książka stanowi interesującą lekturę dla historyków filozofii, dla filozofów i dla 
każdego, kogo interesuje starożytna myśl etyczna. Autor w swoim opracowaniu 
skupił się na etycznych poglądach dwóch kluczowych filozofów starożytnych, 
których stanowiska zaważyły na filozofii w ogóle. Chodzi tu oczywiście o Platona 
i Arystotelesa. W ten sposób – niejako naturalnie – zawartość książki została 
podzielona na dwa działy: pierwszą część stanowią etyczne wątki w platońskich 
dialogach; drugą – etyczne poglądy Arystotelesa.
Wartość książki jest wielowymiarowa. Po pierwsze, sami omawiani autorzy to 
filozofowie kluczowi nie tylko dla filozofii starożytnej, ale w ogóle dla filozofii. 
Systemy filozoficzne zarówno Platona jak i Arystotelesa, zaważyły na kierunku 
uprawiania filozofii przez kolejne setki i tysiące lat. Po drugie, sam temat jest 
niezwykle interesujący. Filozofia praktyczna – a do niej należy etyka – wciąż budzi 
żywe zainteresowanie i to nie tylko filozofów. Po trzecie – w opracowaniu zawiera 
się naprawdę dokładna i rzetelna analiza wybranych tematów, poparta stosownymi 
cytatami i terminami greckimi (co jest ważne dla historyka filozofii). Imponujący 
warsztat i szeroka wiedza Autora budzą uznanie i podziw. 

Wydawnictwo Marek Derewiecki - http://derewiecki.pl/
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