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Bartłomiej Krzych, Wolność i przyczynowość. Wprowadzenie do
koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna Jakubisiaka,
Wydawnictwo Liberi Libri, Bmw 2020, stron 108.

Książka Bartłomieja Krzycha jest pierw- tylko z tego powodu książka o Augustyszym tak obszernym opracowaniem po- niaku zasługuje na opublikowanie w Polglądów przede wszystkim filozoficznych sce. Jeśli weźmie się pod uwagę, że Barks. Augustyna Jakubisiaka, polskiego fi- tłomiej Krzych opracowuje i omawia
lozofia, pracującego i działającego we jeden z najważniejszych segmentów myFrancji, twórcy koncepcji ontologicznej, śli Augustyniaka, czyli jego teorie wolnazywanej konkretyzmem oraz intersu- ności człowieka, a w niej kluczową konjącej koncepcji wolności osoby ludzkiej cepcję autodeterminizmu.
pomiędzy determinizmem i indetermiKsiążkę Wolność i przyczynowość
nizmem, którą nazwał autodetermini- oprócz Wstępu i Zakończenia stanowi
zmem. Ujęcia Augustyniaka swego cza- pięć rozdziałów, dwa dodatki oraz bisu były znane i dyskutowane szczególnie bliografia. Rozdział pierwszy stanowi
w polskim środowisku we Francji. On prezentacja stanu badań nad spuścizną
sam był cenionym i szanowanym filozo- Augustyna Jakubisiaka. Drugi rozdział
fem także w akademickich środowiskach książki dotyczy jego życia i dzieła. Jest
francuskich. Uwarunkowania historycz- to rozdział jak najbardziej potrzeby,
ne sprawiły, że ten wybitny polski uczo- gdyż bohater książki nie jest postacią
ny jest niemal całkowicie nieobecny znaną nawet wśród specjalistów. W rozw polskiej literaturze filozoficznej. Już dziale tym znalazło się miejsce na ogól287
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ne omówienie poglądów filozoficznych dzinie nauk szczegółowych Jakubisiak
Jakubisiaka. Z perspektywy tego omó- wskazuje na teorię względności Einstewienia widać wyraźnie, że podjęty ina, prawo nieoznaczoności Heisenberw książce temat wolności jest jednym ga oraz mechanikę kwantową, jako podz kluczowych tematów filozoficznego stawy do podważenia scjentystycznej
namysłu ks. Jakubisiaka, ale nie jedy- wiary w powszechny determinizm.
nym i być może nawet nie najważniejPodobnie krytycznie odnosił się Jaszym. Rozdziały kolejne poświęcone są kubisiak do indeterminizmu, który przytytułowemu tematowi wolności. Ich pisywał Arystotelesowi, św. Tomaszowi
układ, polegający na zaprezentowaniu i Epikurowi. Filozoficzny indeterminajpierw Augustyna Jakubisiaka kryty- nizm Arystotelesa i Tomasza uznał za
ki determinizmu (rozdział 3) oraz inde- wprowadzenie niekonsekwencji i przyterminizmu (rozdział 4), by następnie padku do zasadniczo deterministyczneomówić autodeterminizm, jako jego ory- go obrazu świata. Wolność człowieka
ginalne rozwiązania dylematu determi- jest według Jakubisiaka w tych systenizm-indeterminizm, pozwala na ade- mach po prostu wyjątkiem od determikwatne przedstawienie tak podjętego nistycznej reguły, bardziej nawet rażąproblemu jak i zawartości pism bohate- cym u Tomasza niż u Stagiryty, gdyż
ra książki. Pracę zamykają dwa dodat- w tomizmie wolność woli ludzkiej trzeki oraz bibliografia podzielona na źró- ba pogodzić z wszechmocą, wszechwiedła i opracowania. Szkoda może, że dzą i przedwiedzą Boga. Wszystko to
Autor ich nie zatytułował, ale sam po- Autor Wolności i przyczynowości przedmysł umieszczenia tych dodatków jest stawia jasno i z niejaką swadą.
jak najbardziej słuszny.
Równie przekonująco przedstawiona
Ponieważ jest to pierwsza książka o ks. jest autorska koncepcja ks. Jakubisiaka,
Jakubisiaku to nie dziwi jej bardziej in- czyli autodeterminizm. Ta koncepcja, zaformacyjno-sprawozdawczy charakter. powiadana przez Jakubisiaka jako przeTak pomyślana książka wypełni dotych- zwyciężenie determinizmu i indetermiczasową lukę w polskiej historiografii fi- nizmu jest w swej istocie powrotem do
lozoficznej. Bartłomiej Krzych staran- woluntarystycznych ujęć św. Augustyna,
n ie zrekonst r uowa ł Aug ust y na unowocześnionych pewnymi pomysłaJakubisiaka krytykę determinizmu tak mi filozofii podmiotu (mimo że samego
filozoficznego jak i dotyczącego nauk Husserla Jakubisiak krytykuje). Oto boszczegółowych. Sama ta krytyka polega wiem dowiadujemy się, że człowiek nie
na wskazywaniu metodologicznej nie- jest podmiotem świadomości i wolności,
prawomocności uogólnień czynionych ale że po prostu jest świadomością i wolza pomocą indukcji. Roszczenia tak po- nością. Ponadto myślenie zależy przede
wstałych uogólnień do bycia powszech- wszystkim od woli, a nie od intelektu
nymi i koniecznymi prawami zawierają lub rozumu. Widzimy więc, że rozwiąw sobie błąd ekstrapolacji jednostkowych zania ks. Jakubisiaka nie stanowią „przewydarzeń na całe uniwersum. W dzie- wrotu kopernikańskiego” w filozofii
288
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i słusznie B. Krzych poddaje je pewnej
Książka Bartłomieja Krzycha pt. Wolkrytyce, choć generalnie stara się unikać ność i przyczynowość. Wprowadzenie do
polemik z poglądami Jakubisiaka, co koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna
zresztą zapowiada we Wstępie, gdyż za- Jakubisiaka zasługuje ze wszech miar na
leży mu przede wszystkim na pozytyw- uwagę tak z powodu podjętego tematu
jak i wysokiej jakości jego opracowania.
nym zaprezentowaniu jego poglądów.
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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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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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