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Od Redakcji
W 2020 roku po raz pierwszy podzieliliśmy nasz „Rocznik” na dwa zeszyty.
Pierwszy z nich w całości poświęcony jest o. Józefowi M. Bocheńskiemu
z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy jego śmierci. Zeszyt drugi
ma (charakterystyczną dla „Rocznika”) postać magazynu tomistycznego.
Otwiera go obszerna rozprawa Przemysława Artemiuka z teologii, ukazująca
polemiczne momenty w ujęciu zbawienia przez Tomasza z Akwinu i Marcina
Lutra. Podobnie polemiczno-porównawczy charakter ma artykuł Tomasza
Ćwiertniaka na temat koncepcji „doświadczenia filozoficznego” oraz tekst
Macieja Kulika omawiający bioetyczne dyskusje wokół problemu animacji.
Natomiast Dawid Lipski omawia (po angielsku) polemikę jaką prowadził
na Uniwersytecie Paryskim Jan Peckham z Tomaszem z Akwinu na temat
filozoficznie ujętej struktury człowieka. Mamy ponadto artykuł o Janie Dunsie
Szkocie (Martyna Koszkało) i tekst o Koperniku (Marcin Karas).
Wyróżniającym się zagadnieniem w tym zeszycie „Rocznika Tomistycznego”
jest metodologia filozofii, którą podejmują Marek Prokop i Artur Andrzejuk.
Ponadto numer przynosi artykuły z pogranicza filozofii bytu i filozofii
przyrody (Jan Pociej i Michał Ziółkowski). Dwa teksty dotyczą zastosowań
ustaleń filozoficznych do innych dziedzin: nauk o polityce (Janusz Węgrzecki)
i edukacji ekologicznej (Marcin Klimski).
Zeszyt przynosi także ciekawą edycję, przygotowaną przez Macieja Stanka,
jednej z kwestii z Collectanea de anima, powstałych na Uniwersytecie
Krakowskim w 2. połowie XV wieku i przechowywanych w Bibliotece
Jagiellońskiej jako rękopis BJ 2118.
Ponadto dział sprawozdań i recenzji prezentuje jak zwykle sprawozdanie
z działalności Naukowego Towarzystwa Tomistycznego (Natalia Herold)
oraz sprawozdanie z uroczystości związanych z Nagrodą im. Profesora
Mieczysława Gogacza (Izabella Andrzejuk), tym razem wzbogacone o wykład
Jerzego Nitychoruka, pt. Dzieło stworzenia oczami geologa, wygłoszony
podczas gali Nagrody w 2019 roku. Natomiast Michał Zembrzuski omawia
udział tomistów w XI Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbył się
w Lublinie we wrześniu 2019 roku.
Ponadto wydrukowaliśmy kilkanaście różnych recenzji. Jest wśród
nich omówienie działalności naukowej i publikacyjnej Piotra Moskala,
podsumowujące w pewien sposób jego dokonania na polu filozofii religii,
napisane przez Macieja Bałę. Z pozostałych recenzji jedne są wnikliwe
i krytyczne, a inne stanowią krótkie omówienia sygnalizujące jakąś publikację.
Ich ilość świadczy jednak, że wciąż dużo ukazuje się publikacji oscylujących
wokół problematyki filozoficznej lub teologicznej, podejmowanej w duchu
nauki Tomasza z Akwinu.
Życzylibyśmy Czytelnikom i sobie, aby tak pozostało!

Artur Andrzejuk
Redaktor Naczelny
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Gilsonian method
of the history of philosophy

Key words: Étienne Gilson, history of philosophy, philosophy,
		
methodology, history of philosophy itself

The concept of the history of philosophy as the background of
its methodology
A lot has been said about Etienne Gil- It boils down to the study of “pure”
son’s concept of history, also known as philosophical problems in the history of
the “philosophical conception of the hi- philosophy. Gilson himself uses the term
story of philosophy”. His concept of hi- ‘history of philosophy’ itself. It literally
story is generally known among resear- means “the history of philosophy in itchers of the history of human thought1. self ” or “the history of philosophy as
Professor Ph.D. Artur Andrzejuk, Head of the Chair of the History of Philosophy and Professor at the
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. President of the Thomistic Scientific Society and Editor in Chief of the Thomistic Yearbook.
1

J. Czerkawski, Gilsonowska koncepcja historii filozofii, „Roczniki Filozoficzne”, 13 (1965)1, p. 6178; M. Gogacz, W sprawie koncepcji historii filozofii, „Zeszyty Naukowe KUL”, 7 (1964) 3, p. 5357; S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966; M. Gogacz, O pojęciu i metodzie
historii filozofii, „Ruch Filozoficzny” 25 (1966) 1/2, p. 76-80; M. Gogacz, Rola historii filozofii
w filozofii Boga, „Studia z filozofii Boga”, ed. B. Bejze, t. 3, Warszawa 1977, ATK, p. 365-413; S.
Janeczek, Między filozoficzną historią filozofii a historią kultury. Z rozważań nad metodą historii
filozofii w Polsce, „Roczniki Filozoficzne” 55 (2007)1, p. 103-105; (All three articles by M. Gogacz
were reprinted in: M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, Warszawa 2011.)
P. Milcarek, Rozumienie filozofii chrześcijańskiej przez Etienne Gilsona, in: Etienne Gilson. Filozofia
i mediewistyka, ed. T. Klimski, Warszawa 2007, p. 37-48; A. Andrzejuk, Koncepcja filozofii
średniowiecznej jako filozofii chrześcijańskiej i niektóre jej konsekwencje w ujęciu Etienne Gilsona, in:
Ibid., p. 49-56.
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dently of philosophers and their philososuch”, but it can be understood, as Jan
phies, they are to a certain extent indeCzerkawski rightly wrote, as the histopendent of both philosophers and their
ry of philosophy properly understood, or
philosophies4.
simply “the proper history of philosophy”2. The history of philosophy under- As a reaction to the Gilson’s statement
stood in this way belongs to philosophi- presented above, Mieczysław Gogacz
cal disciplines and not, for example, to warned against a completely idealistic
historical ones. Stefan Swieżawski noti- interpretation of the history of philosoced that the history of philosophy itself phy it, which would say that the philois first and foremost the history of me- sophical theories develop throughout the
taphysics3. Gilson claims that such tre- history in a necessary manner and indeatment of the subject of the history of pendently of human intellects5.
philosophy proves the unity of philosoThe starting problem - as can be seen
phical experience, clearly different from in the quoted standpoint of Gilson - is
philosophical historiography, consisting the system of basic principles that deterin showing endless philosophical dispu- mine a philosopher’s thinking, pushing
tes and successive questioning of the re- him to think in a certain and determisults obtained. According to Gilson, this ned way. These basic theses come down
unity arises from the “impersonal neces- to a philosopher’s understanding of resity” to which both a philosopher and ality itself. Gilson emphasizes that the
his philosophy are subjected.
contextual explanation of a philosopher’s
First, each philosopher is completely free view does not so much consist of juxtato establish his own set of rules, but on- posing his various statements on a subce he has established them, he no longer ject, but in presenting these statements
thinks as he would like to, but as he sho- in the light of his understanding of reuld. Secondly, from the discussed facts it ality6. This view stems from Gilson’s beseems that any philosopher’s attempt to lief that every philosophy has a similar
avoid the consequences of his own atti- structure: a set of starting points, unitude is doomed to failure. What he does versally applicable laws of reason, and
not want to say himself will be spoken by
a set of conclusions that result or may rehis disciples, if he has any; and if he did not
sult from adopted starting points. If they
have disciples, his thought may remain
unspoken for centuries, but the thought do not, then the doctrine is inconsistent.
does exist, and anyone who returns to There may be “contingent” elements in
the same principles, even after many cen- the form of “philosophical events” and
turies, will have to face the same conc- some conditions.
lusions. It therefore seems that although
Such an approach to philosophy giphilosophical ideas never exist indepen- ves rise to the thesis that philosophy is
2
3
4
5
6

J. Czerkawski, Gilsonowska koncepcja historii filozofii, p. 61.
S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, p. 286.
É. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, trans. Z. Wrzeszcz, warszawa 1968, p. 208.
M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, p. 28.
Ibid., p. 207.
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somehow independent of a philosopher
himself, who actually decides about the
starting points of his reflection, and then
- according to Gilson’s words - he does
not think as he wants, but as he should.
Moreover, his philosophy resides in a seed-like form in these starting points, as
in some rationes seminales, and therefore
it includes all conclusions that can be
drawn from the principles adopted, even
if their author has never uttered them.
Of course, Gilson adds, an author is not
responsible for what he did not say; however, it does not mean that these unspoken conclusions do not belong to his
philosophy.
One can clearly see what a strong emphasis Gilson placed on the philosophical character of a history of philosophy.
This was due to his absolute conviction
that a history of philosophy is a necessary part of philosophy itself and as such
is simply indispensable to a philosopher:
“The history of philosophy, he used to say,
is much more a part of philosophy itself
than a history of science - a part of science itself.”7. On this basis, S. Swieżawski
proposed an attractive definition of a history of philosophy as “a philosopher’s
workshop”8. Therefore, M. Gogacz tried
to clarify the relations between a history of philosophy and philosophy and which is more interesting - the relations
between a historian of philosophy and
systematic philosopher. Firstly, Gogacz
claimed that the truth is located in both
approaches differently. For a systematic
philosopher, there is the “truth of thin7
8
9

gs”, because he refers to the views on
a topic and examines their truthfulness.
The historian of philosophy shows the
causal connections between philosophical starting points and their consequences in specific systems, in specific authors, in specific texts. The truth in the
history of philosophy is, therefore, the
truth about “philosophical events” (Gilson’s expression). On the basis of these
distinctions, Gogacz also tries to specify the subject of a history of philosophy.
He says that it is not only a method, although for a systematic philosopher it is
a workshop; it is also not something like ancilla philosophiae, although it is indispensable for the practice of philosophy. So, he proposes to look at the histor y of philosophy from three
perspectives:
1) from the perspective of a systematic
philosopher, the history of philosophy is
an auxiliary discipline of philosophy;
2) from the perspective of a historian of
philosophy, it is “an analysis of a fragment of the history of intellectual culture”;
3) a methodologist of philosophy, “has
his own separate subject and specific research methods”9.
Therefore, M. Gogacz believes that
the philosophical texts are the material
subject of a history of philosophy, and
there are two formal subjects: firstly, there is the formal quod subject, i.e., “what
interests a historian of philosophy”, and
this is the philosophical problem contained in the studied text; secondly, there

É. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, p. 5.
See S. Janeczek, Metodologia historii filozofii w ujęciu Stefana Swieżawskiego, in: Stefan Swieżawski.
Filozofia i historia filozofii, ed. T. Klimski, Warszawa 2008, p. 23-67.
M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, p. 29.
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is the formal quo, which are the methods
of analysis and interpretation of texts and
philosophical problems.
The history of philosophy understood
in this way requires adequate research10.
Gilson divides the work of a historian of
philosophy into three stages (however,
he sometimes treats the first and second
stages together). The first of these stages,

specifically preparatory, is the “history
of philosophical literature”, the second
is the “history of philosophical doctrines”, and only the third is “the history
of proper philosophy”11. Different research procedures are used at each of these stages, and the researcher is required
to have different competences.

Characteristics of a historian of philosophy at various stages of the
history of philosophy
The first stage in the history of philosophy
The first stage in the history of philosophy actually boils down to the preparation of philosophical texts as a source of
historical research. Therefore, it requires
palaeography, editorial and linguistic
competences specifically, which, in total, are called the historical methods. He
also emphasizes that the end of this work
is the correct edition of a philosophical
text, and not its interpretation. However, this work should be done by a histo-

rian of philosophy and not, for example,
by a palaeographer who prepares editions
of diplomatic codes. Moreover, sometimes interpretative methods will be necessary at this stage of the work when
historical methods prove to be insufficient. However, this is the last resort,
and Gilson warns against the usage of
the interpretive method at this stage, because it may result in failure.

The second stage in the history of philosophy
Gilson’s proposal
Interpretation takes place at the second philosophy, which consists of disputes
stage of the history of philosophy, whi- between successive authors, competing
le we examine individual texts, doctri- schools, and seemingly unsettled philones of various authors and schools. It is sophical disputes. This stage consists of
a well-known account of the history of - according to Gilson - researching, reThis was already pointed out by Andrzej Nowik in the article entitled Zależność metody historii
filozofii od przedmiotu metafizyki u Etienne Gilsona (in: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, p.
89-108).
11
I use the nomenclature of Jan Czerkawski from the quoted article entitled Gilsonowska koncepcja
historii filozofii, p. 61. M. Gogacz, in turn, distinguishes four stages in the history of philosophy:
1) the editorial stage (critical edition of texts; 2) the stage of research on the history of philosophical
texts and writings; 3) interpretative stage concerning authors; 4) interpretative stage that captures
the history of problems. See. M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, p. 34.
10

136

Gilsonian method of the history of philosophy

constructing, understanding and expla- lows for the most objective possible inining all existing philosophical views - terpretation of it. M. Gogacz emphasiit is simply, as he himself says, the zes that such a method of work frees
historiography of philosophical views. the history of philosophy from verbaAs part of it, we establish facts, do so- lism, which may be the result of the exme philological research, and build cerptic method, in which theses are taphilosophical biography. The importan- ken out of context and juxtaposed,
ce of this stage is crucial in the work of presenting them as the views of the
a historian of philosophy. Gilson tries philosopher under development. It alto point to the methodology of the so frees from the necessity to use the
“middle”, i.e., the methodology which is “pagina fracta” method, which in turn
between ahistoric idealism which im- consists in comparing various stateposes the philosophical content of texts ments of the philosopher on the same
of old authors, and positivism the radi- topic in order to establish the right view,
cal minimalism of the history of philo- or its possible development or change.
sophy. According to Gilson, research at According to Gilson, the third importhis stage in the history of philosophy tant feature of this method is historical
has three main features: its first and es- and philosophical erudition. A histosential feature is that the research is ba- rian of philosophy must have historical,
sed on the analysis of texts, a kind of philosophical, theological, and even li“return to the sources”. The second fe- terary and linguistic competences and
ature is a specific “contextual analysis”. skills because he has to study the entire
Its methodology results from taking the historical and philosophical backgrostructure of all philosophical doctrines und, and in general the entire complex
into account. For every philosophy is of conditions of the philosophical docbased, according to Gilson - let us re- trine, or the theory, or the author he is
peat it again - on several starting po- concerned about. J. Czerkawski notices
ints which necessarily determine its at this point that “while discussing a proconclusions; this is especially true of the blem in the analyzed doctrine Gilson
concept of being. This concept, called gives first very often an extensive introthe “vision of reality” in each author’s duction, illustrating this problem histocase, is the starting point for understan- rically so that the specificity of his
ding his detailed approaches. So, it is theoretical solution becomes clearer”12.
the key to understand the entire te- M. Gogacz, in turn, emphasizes at this
aching of a philosopher. According to stage the study of the erudition of the
Gilson, this allows the doctrine to be analyzed author himself13.
“illuminated” from within and thus al12
13

J. Czerkawski, Gilsonowska koncepcja historii filozofii, p. 71.
M. Gogacz, Zawartość problemowa traktatu „ De ente et essentia” Tomasza z Akwinu, In: Opera
Philosophorum Medii Aevi, t. 1, Studia wokół problematyki esse (Tomasz z Akwinu i Boecjusz),
Warszawa 1976, p. 24-31.
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Modifications of Swieżawski and Gogacz
S. Swieżawski proposes so-called ‘a
philosophical questionnaire’, i.e. a set of
questions about the philosophy of the
researched author. This questionnaire
should be developed in such a way that
it does not determine the content of the
answer, so that it is as neutral as possible, and in order to maintain objectivity, it requires the historian of philosophy to provide information about the
vision of reality he adopts. Swieżawski
often emphasized that providing this information was a sign of professional honesty of a historian of philosophy.
M. Gogacz worked out the methodology of the research of a historian of
philosophy concerning this stage of the
history of philosophy. According to him,
first of all, it is necessary to identify the
theory of being in the researched author.
It can be directly included in the text then it is the “method of identifying the
theory of being directly”, or this theory
must be reconstructed - and then it is
the “method of identifying the theory of
being indirectly”14. In both cases, according to Gogacz, an “immanent” analysis of his metaphysical views should be
carried out, which should be consistent
with the author’s intentions. This analysis aims to achieve four research purposes:
1) determining the meaning of the terms
used by the author;
2) translating the meaning of these terms
into contemporary philosophical langu14
15
16

age; choosing such equivalents of the old
terminology that would best reflect its
content;
3) identification of the theory of the subject of philosophy and theory of science
of the researched author, and selecting
the most adequate modern terminology;
4) reconstruction of the vision of reality
(theory of metaphysics) in the researched
author15.
Gogacz points out that the concepts
of the subject of philosophy and the theory of science are based on the vision of
reality, and in turn it influences the terminology. In consequence, the above-mentioned research steps take the form
of working hypotheses, and they are ultimately determined by the vision of reality cognized at the end. This also means that after cognizing them, the three
research steps preceding their reading
must be verified. Only after this verification and corrections we can consider
this research procedure as completed. For
this reason - and to avoid the allegation
of a vicious circle - at the seminar on the
history of philosophy, prof. Swieżawski
(as reported by Gogacz) - mentioned two
stages of the interpretative work:
“workshop stage” and “interpretative stage”16. Gogacz, however, distances himself from this proposition and proposes
to stick to Gilson’s division of the history of philosophy into types that differ in
objects and methodology. Therefore, he
postulates to analyze the content of

M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, p. 35-36.
Ibidem, p. 34-35.
Ibidem, p. 36.
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philosophical texts (in the second type own comment and specifying the discusof Gilson’s history of philosophy) in se- sed thought”;
2) a review is characterized by the advanveral successive research steps:
1) reading the text in accordance with tage of one’s own comment over discusthe rules and sense of the language in sing the content;
which it was created;
3) the research paper is an analysis of the
2) establishing the subject theory of issues discussed in the study text or in
philosophy and theory of science in the study of the author on a broad eruwhich the author formulated his tho- dite background, in the light of various
ughts;
opinions and various modi philosophan3) recognition of a vision of reality or di17.
directly the theory of being;
Gogacz also emphasizes, like Swie4) translation into today’s understanda- żawski, that a subjective problem (as
ble philosophical language of termino- opposed to the objective problems pology, the theory of the subject of philo- sed by the text under study) may be the
sophy and theory of science, as well as influence of research attitudes resulting
vision or theory of being.
from the researcher’s own philosophical
These research steps seem to corre- beliefs. Gogacz believes that the methospond to the “literary forms” by means dological way to overcome them is to reof which the historian of philosophy in- veal these own philosophical beliefs.
forms about his results. These forms, ac- “Only under such conditions,” he emphasizes, “can we begin to read the philosocording to Gogacz, are as follows:
1) the summary is a faithful representa- phy contained in the text under study”18.
tion of the content of the text, “without

A proper history of philosophy
Gilson’s “third stage” of the history of of texts, the second one consists in the
philosophy consists, as Stefan Swieżaw- views of philosophers, and only in the
ski puts it, the study of “pure and bare” third stage, there is philosophy itself (hiphilosophical concepts and their mutu- story of philosophy itself ). The last stage
al connections19. On this perspective, we requires the eminently philosophical
only see the history of one universal competences of a historian of philosophilosophy, different from particular phy, supplemented with a specific histophilosophical views and various ways of rical workshop. S. Swieżawski tried to
philosophizing. It can therefore be said create a methodology for such research.
that the first stage consists in the study Thus, he proposed that the researcher
17
18
19

Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 35.
S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, p. 293.
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should read the text twice. The first re- this point of view, it is often said that
ading is to establish the basic metaphy- Gilson’s “second stage” is an unsurpassical theses in a text, in an author or in sed model, an ideal towards which the
a philosophical school. The “philosophi- work of a historian is pursued, research
cal questionnaire” which the historian work should come closer to this ideal,
of philosophy fills in during this first re- but the ideal is never achieved by itself.
ading is very helpful here. The second
M. Gogacz sees it differently and calreading was to determine the formula of ls Gilson’s history of philosophy itself
other philosophical views in a text, e.g. “the history of the consequences of philoethical, epistemological or any other. He sophical problems”. He also shows that
also proposed, as already mentioned, two in the history of philosophy certain thestages in the editing of the results of the- ses had specific consequences. For examse studies.
ple, he mentions that realism and pluraIt is worth noting, what Stanisław Ja- lism at the starting point lead to the
neczek interestingly mentions, that it is question of the first cause and when a philoextremely difficult in academic practice sopher did not want to bring about such
to study the history of philosophy as the consequences, he was forced to modify
history of philosophical problems them- the starting points of his philosophy in
selves, especially when the achievements a certain way. Gogacz adds that the hiof the studied authors or schools are not storian of philosophy examines the starsignificantly original and creative, as is ting points of philosophical reflection
the case, for example, in the history of and shows their specifications and conphilosophy in Poland, or as in the case sequences in the history of philosophy.
of the philosophy of the Renaissance It seems that he formulates the theory of
which is strongly involved in the politi- the subject of the history of philosophy
cal, social and economic context. Jane- more carefully than Gilson and draws
czek points out that even a researcher practical consequences from the realism
such as Stefan Swieżawski, found it ve- of the historian of philosophy, which
ry difficult to implement Gilson’s histo- Gilson himself postulated at every step.
ry of philosophy itself in relation to the He emphasizes that, firstly, the historian
history of European philosophy in the of philosophy examines only the con15th century, because it was definitely sequences of philosophical views that acametaphysical, and yet very much tually existed in the history of philosoinvolved in political, social, religious and phy, and secondly, he does not study
even economic issues. As a result, Swi- their truthfulness (because this belongs
eżawski created - according to Janeczek to the sytematic philosopher. Instead, he
- a monumental image of the philosophi- “studies them because they appeared in
cal culture of the 15th century20. From history and were somehow resolved, and
20

See S. Janeczek, Między filozoficzną historią filozofii a historią kultury. Z rozważań nad metodą historii
filozofii w Polsce, „Roczniki Filozoficzne” 55 (2007)1, p. 103-105.
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also they brought about some historically popular philosophical consequences21”.
He emphasizes that the history of philosophy is primarily intended to serve
philosophy itself; however, it is less suita-

ble, for example, in the history of culture, which is more interested in the functioning of cultural trends than in
philosophical statements.

Conclusions
The first set of conclusions about Gilson’s
concept of the history of philosophy concerns the ordering of its trends and subject. It seems that it is worth using the
aforementioned trends - Gilson mentioned three such trends, although sometimes, when he wanted to emphasize the
difference of his own concept, he talked
about the first one and the second taken
together. Today, in the era of developed
historical and philosophical studies, one
should rather take advantage of M. Gogacz’s proposals, which recognize four
trends: the editorial trend (it is about
critical publishing of texts); the trend of
researching on the history of philosophical writing; interpretative trend concerning authors; interpretative trend concerning philosophical problems. And
following Gogacz’s suggestion that each
of these trends is characterized by a different subject, I propose to look at these trends from the point of view of the
subject of each of them.
So, the first one, editorial trend will
have as its material subject various philosophical archives: manuscripts, incunabula, and some old prints. Its formal quod object, i.e. its purpose will be to
publish the correct version of the text.
On the other hand, the subject of the
21

formal quo, i.e., the set of methods will
contain a broad range of historical methods (palaeographic, editorial, linguistic
and other necessary due to the nature of
the work).
The second trend, which focuses on
the research on the history of philosophical texts and writings, is often associated with the editorial trend, but formally it is something else, as it requires
completely different tools and competences. The material subject of this trend
will be philosophical texts, and the purpose - their historical and philosophical
development in terms of authorship, provenance and history. It can, therefore, be
said that the formal quod object of this
trend is historical and philosophical erudition, while the formal quo object is historical and interpretative method.
The third trend concerns the interpretation of philosophers. Its material object is; hence, philosophical texts. The
researcher is interested in them in terms
of the philosophical views contained therein (the formal quod object). He studies
on the methods of analysis and interpretation of philosophical texts.
The fourth trend, concerning the history of philosophical problems, also has
philosophical texts as its material sub-

M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, p. 37.
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ject, but it is more interested in the
philosophical problems contained in
them, examined from the aspect of their presuppositions and consequences. The
most characteristic of this trend is the
methodology of research, in which the
philosophical methods predominate over
historical research.
The differences between the above-mentioned trends in the history of philosophy are best seen from the point of
view of the researcher’s workshop and
competences. In the editorial trend, historical methods prevail, mainly from
the auxiliary disciplines of history: palaeography, editing, linguistic competences, sometimes archivistics, chronology, and others. In the trend concerning
the history of texts, also historical methods dominate. Of course, a rich historical and philosophical erudition is indispensable here. In the interpretative
trend concerning philosophers, the most
important thing it the specific workshop
of the historian of philosophy, which
includes the methods of interpreting
philosophical texts. In the field of interpretation, the strict philosophical methods prevail over the historical ones.
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Two practical conclusions seem to
emerge from these comparisons. The first
one concerns the sequence of historical
and philosophical research. This sequence is specific, as the necessary condition for each stage is to complete the
previous one. There cannot be a responsible interpretation of philosophical problems, especially in the version proposed by Gilson, that is, researching their
sources and consequences if a researcher
does not have a solid knowledge of the
studied authors. We know all this from
the texts, so we must have both the correct version and the history related to
them.
The second practical conclusion concerns the historian of philosophy himself - his or her workshop and competence. It seems that the historian of
philosophy must have, above all, philosophical competences, supplemented
with a historical workshop and possibly
additional skills related to the nature of
his work (linguistic, technical ones).
It follows, then, that the historian of
philosophy is first and foremost a philosopher, and the history of philosophy is
more philosophy than history.

Gilsonian method of the history of philosophy

Gilsonowska metoda historii filozofii
Słowa kluczowe: Étienne Gilson, historia filozofii, filozofia, metodologia,
history of philosophy itself
Gilsonowska koncepcja historii filozofii, określana jest też mianem „filozoficznej” koncepcji historii filozofii. Wynika bowiem z przekonania, że dzieje
filozofii mają swój filozoficzny sens. Polega ona zatem na badaniu właśnie problematyki filozoficznej w dziejach filozofii z akcentem na położonym na jej
filozoficzności, a nie historyczności.
Tak rozumiana historia filozofii należy
do dyscyplin filozoficznych, a nie historycznych. Z tego punktu widzenia też
odkreśla się specyficznie filozoficzne
kompetencje historyka filozofii, uzupełnione dodatkowo o określony warsztat historyczny.
Z tego punktu widzenia możemy
wyróżnić cztery nurty badań historyczno-filozoficznych: nurt edytorski (chodzi o krytyczne wydawanie tekstów);
nurt badań nad dziejami piśmiennictwa
filozoficznego; nurt interpretacyjny, dotyczący autorów; nurt interpretacyjny,
dotyczący problemów filozoficznych.
Każdy z tych nurtów charakteryzuje się
odmiennym przedmiotem i własną metodologią.
Z tych rozważań wynikają dwa
wnioski praktyczne. Pierwszy z nich

dotyczy kolejności badań historyczno-filozoficznych. Ta kolejność jest specyficzna, gdyż warunkiem koniecznym
każdego z etapów jest dokonanie poprzedniego. Nie może być bowiem odpowiedzialnej interpretacji problemów
filozoficznych, szczególnie w takiej
wersji, jaką zaproponował Gilson, czyli badania ich źródeł i konsekwencji, jeśli nie będziemy mieli solidnej wiedzy
o filozofach, które te problemy formułowali. To zaś wszystko wiemy z tekstów, wobec czego musimy dysponować
zarówno poprawną ich wersją, jak i znać
związaną z nimi historię.
Drugi wniosek praktyczny dotyczy
samego historyka filozofii – jego warsztatu i kompetencji. Wydaje się, że muszą być to przede wszystkim kompetencje filozoficzne, uzupełnione o warsztat
historyczny i ewentualnie dodatkowe
umiejętności, związane z charakterem
wykonywanej pracy (językowe, techniczne).
Wynika więc z tego, że historyk filozofii jest przede wszystkim filozofem,
a historia filozofii jest bardziej filozofią
niż historią.
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Marcin Karas – prof. dr hab., historyk filozofii – pracuje w Zakładzie Filozofii
Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Prowadzi badania z historii idei i z filozofii
średniowiecznej, jest autorem ponad 180 publikacji. Ostanio zajmuje się
głównie kosmologią wczesnonowożytną i filozofią dziejów. Opublikował m.
in. książki: Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama (Kraków 2003),
Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu (Kraków
2007), a także prace: Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele
rzymskokatolickim w XIX i XX wieku (Sandomierz 2008), Integryzm Bractwa
Kapłańskiego św. Piusa X (Kraków 2008), czy też Historiozofia Teilharda de
Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej (Kraków 2012), liczne artykuły
(45) oraz przekłady (43).
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2288-9512
Marcin Klimski – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt
w Instytucie Pedagogiki oraz pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego
zainteresowania naukowo-badawcze skupione są na edukacji globalnej,
edukacji ekologicznej oraz etyce środowiskowej wraz z ich odniesieniami do
działań w sferze społeczno-przyrodniczej. Uczestnik projektów, w tym
edukacyjnych, m.in. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu
Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, „Kościół wobec kryzysu
ekologicznego. W 30. rocznicę listu pasterskiego Episkopatu Polski nt.
ochrony środowiska”, „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach
ekologicznych”. Jest członkiem RCE Warsaw Metropolitan – Centrum
Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju,
zorientowanego na kwestie edukacji obywateli w kwestii zrównoważonego
rozwoju. Autor ekspertyz, opracowań naukowych i scenariuszy zajęć
lekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9118-1673
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Martyna Koszkało – dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik
Zakładu Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej
Instytutu Filozofii. Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii. Jej zainteresowania
badawcze obejmują historię filozofii starożytnej, średniowiecznej
i nowożytnej, filozofię Boga, historię pojęcia wolnej woli. Autorka
książek Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych tekstów Jana Dunsa
Szkota (Lublin 2003) oraz Natura woli, wolność a konieczność. Stanowisko Jana
Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św.
Tomasza z Akwinu (Gdańsk 2019). Autorka haseł encyklopedycznych
z zakresu filozofii średniowiecznej w Powszechnej Encyklopedii Filozofii,
tłumaczeń z łaciny. Publikuje w „Rocznikach Filozoficznych”, „Filo-Sofiji”,
„Przeglądzie Filozoficznym” i in.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1475-4319
Maciej Kulik – dr, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Wrocławskim, gdzie w 2021 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę
doktorską Wielkoduszność i niewzruszoność. Postawy wobec losu w filozofii
Arystotelesa i stoików, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Głowali.
W roku akademickim 2019/2020 był zatrudniony na Uniwersytecie
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz w Niepublicznej
Wyższej Szkole Medycznej. Do jego zainteresowań badawczych należy
zagadnienie postaw moralnych wobec losu w filozofii starożytnej
(Arystoteles, stoicy) oraz problem trafu moralnego (moral luck) we
współczesnej filozofii analitycznej. Prócz tekstu zawartego w niniejszym
tomie opublikował pięć recenzowanych artykułów naukowych, w tym
wchodzący w skład tomu pierwszego serii „Principia Philosophiae
Christianae” artykuł Krytyka teodycei św. Tomasza z Akwinu.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2619-6331
Dawid Lipski – dr, adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw
Penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Stypendysta
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Liechtenstein), Fundacji
Lanckorońskich z Brzezia (Londyn) oraz Deutscher Akademischer
Austausch Dienst (Kolonia). Redaktor w czasopiśmie „Pro Fide, Rege et
Lege” oraz w „Roczniku Tomistycznym”. Nauczyciel mianowany etyki
w szkole podstawowej.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2136-0622
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Jerzy Nitychoruk – prof. dr hab., geolog, profesor nauk o Ziemi, specjalizuje
się w geologii czwartorzędu. Profesor i rektor Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej. Absolwent geografii na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej (1981) i geologii na Uniwersytecie Warszawskim
(1985). Doktoryzował się (1993) i habilitował (2001) na Wydziale Geologii
UW. Tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał 24 kwietnia 2012. W latach
1984–2013 był pracownikiem Instytutu Geologii Podstawowej na Wydziale
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 podjął pracę w Państwowej
Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2013–
2019 był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych.
W czerwcu 2019 został wybrany w wyborach uzupełniających na rektora
PSW w Białej Podlaskiej na kadencję 2019–2020. W czerwcu 2020 uzyskał
reelekcję na kadencję 2020–2024. Opublikował ponad 300 prac – indeks
Hirscha 17 (wg bazy Scopus).
Maciej Nowak – licencjat filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, obecnie kontynuuje studia magisterskie na tejże uczelni,
absolwent studiów inżynierskich kierunku Elektrotechnika na Politechnice
Warszawskiej, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Jest
zainteresowany logiką i historią filozofii.
Anna Palusińska – dr hab., dr hab. adiunkt w Katedrze Historii Filozofii
Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Interesuje się naukowo filozofią późnego antyku oraz filozofią
bizantyńską. Pisała o jej głównych przedstawicielach: Janie Filoponosie,
Michale Psellosie, Mikołaju z Methone i Grzegorzu Palamasie.
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. Jej 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.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6993-2178
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Jan Pociej – mgr inż., magister teologii. Przygotował rozprawę doktorską
w Instytucie Filozofii UJ na temat związków filozofii ks. prof. Tadeusza
Wojciechowskiego z odkryciami fizyki i biologii dwudziestego wieku (2017).
Autor artykułu „Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej” (RT
5(2016)). Uczestnik X Międzynarodowego Kongresu Ontologicznego w San
Sebastian (2012), gdzie wygłosił referat „The Wave-Corpuscle Duality of
Matter and the Nature of the Universe”. Jego zainteresowania naukowe
skupiają się wokół aktualizacji tomizmu w oparciu o współczesny obraz
świata opracowany przez nauki przyrodnicze. Jest członkiem Sodalicji
Świętej Jadwigi Królowej.
Marek Prokop – dr, historyk filozofii, bibliotekoznawca, arabista. Studiował
historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 19691974 (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
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.
Jacek Salij – prof. dr hab., teolog, dominikanin, od 1970 roku związany
zawodowo z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W 1990 został profesorem
nadzwyczajnym i objął funkcję kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej,
którą sprawował do przejścia na emeryturę w 2013 roku. Jest znawcą
i tłumaczem tekstów św. Tomasza z Akwinu. Oprócz działalności ściśle
naukowej o. Jacek Salij niezmordowanie popularyzuje problematykę
teologiczną przez liczne publikacje popularno-naukowe, a także kazania
i rekolekcje (np. podczas zarazy w Wielkim Poście 2020 prowadził
ogólnopolskie telewizyjne rekolekcje wielkopostne).

342

Maciej Stanek – doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2010 r.); doktorat uzyskał w 2015 r.,
broniąc rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem Prof. H. Wojtczak
nt. Jana Burydana „Quaestiones super ‘Parva naturalia’ Aristotelis”. Edycja
krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna; od 2020 r. pracownik badawczodydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jego zainteresowania naukowe
dotyczą przede wszystkim późnośredniowiecznej filozofii przyrody
(głównie Parva naturalia, Problemata i De anima) oraz logiki, zwłaszcza
uprawianych na Uniwersytecie Paryskim i Uniwersytecie Krakowskim.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6111-1324
Bartłomiej Uzar - student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Zainteresowania naukowe oscylują między metafizyką oraz
logiką, zwłaszcza w kontekście scholastycznym, neoscholastycznym
i analitycznym.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2240-1310
Janusz Węgrzecki – prof. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii
Polityki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zainteresowania badawcze ks. Węgrzeckiego obejmują aksjologiczne
podstawy polityki i demokracji, teorie władzy, podejście
interpretacjonistyczne w naukach o polityce, Kościół w sferze publicznej,
myśl społeczna papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka, relacja
religia i polityka. Autor książek Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy
i ich struktura (Warszawa 2011) oraz W obronie rozumu politycznego. Myśl
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (Warszawa, 2019).
Nr ORCID: (https://orcid.org/0000-0002-9335-0215)
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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Michał Ziółkowski MI – dr, członek Zakonu Posługujących Chorym (Ministri
Infirmorum), członek zwyczajny Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.
Autor książki Pokonać śmierć czy zmienić człowieka. Ideologia współczesnego
transhumanizmu wobec heterodoksji Mikołaja Fiodorowa (Warszawa 2020).
Publikuje w kwartalniku „Fides et Ratio”, serii „Universum Ethicae
Christianae” oraz „Roczniku Tomistycznym”. Zainteresowania naukowe
skupia wokół: filozoficzno-teologicznej analizy transhumanizmu i związanych
z tym nurtem problemów bioetycznych oraz etyce sztucznej inteligencji;
ewolucji idei antychrysta w tekstach biblijnych; filozofii tomizmu
konsekwentnego; koncepcji myślicieli rosyjskiego renesansu filozoficznoreligijnego.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5369-071X

344

