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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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Książka Anny Mandreli dotyczy filozo-
fii tomistycznej w wersji Reginalda  
Garrigou-Lagrange’a, skonfrontowanej 
z ujęciami Piotra Teilharda de Chardin. 
Z początku czytelnika może dziwić tak 
niezwykłe zestawienie całkowicie róż-
nych postaci, jednak po bliższym przyj-
rzeniu się rozprawie trzeba uznać traf-
ność tego wyboru, gdyż tomizm 
Garrigou-Lagrande’a był zdecydowane 
polemiczny. Jego ujęcia rodziły się w dys-
kusji z autorami, których zaliczał do  
modernistów, i wobec tego niezwykle 
wyraziście jawi się w konfrontacji z filo-
zoficznymi wizjami Teilharda, które sta-
ły na antypodach tomizmu, uprawiane-
go przez Garrigou-Lagrange’a. Dlatego 
temat rozprawy uważam na trafny, a po-
mysł zaprezentowania niemal zupełnie 

nieznanego na polskim gruncie przed-
stawiciela tzw. tomizmu tradycyjnego 
(w wersji rzymskiej) za ważny dla hi-
storii filozofii. Garrigou-Lagrange jest 
bowiem u nas znany wyłącznie z mo-
numentalnego podręcznika teologii du-
chowości, którą uprawiał z racji przy-
dzielonej mu w Angelicum katedry, 
jednak – jak się wydaje – jego główne 
zainteresowania i pasje polemiczne sku-
piały się wokół podstawowych zagad-
nień filozoficznych: prawdy, substancji, 
przyczyny. 

Lektura książki Anny Mandreli uka-
zuje nam Garrigou-Lagrange`a jako wy-
bitnego teologa, obrońcę katolickiej or-
todoksji, który główne zagrożenia dla 
poprawności ujęć teologicznych dostrze-
ga w tezach filozoficznych, znajdujących 

Artur Andrzejuk

Recenzja 

Anna Mandrela, Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji 
filozoficznej Teilharda de Chardin,  

Kraków 2018, stron 249.



320

Artur Andrzejuk

się u podstaw każdej teologii, i to bez 
względu na to, czy teolog sobie tego ży-
czy i zdaje sobie z tego sprawę. Ta prze-
nikliwość filozoficzna Garrigou-Lagran-
ge’a powoduje, że możemy go postrzegać 
jako filozofa, a opracowanie jego – głów-
nie polemicznych – poglądów potrakto-
wać jako pracę stricte filozoficzną. 

Recenzowana książka liczy 249 stron 
i stanowią ją, oprócz Wprowadzenia 
i  Zakończenia czter y rozdzia ły. 
W pierwszym z nich Autorka poszuku-
je metafizycznych podstaw ujęć Teil-
harda de Chardin i Garrigou-Lagran-
ge’a. Ukazuje w nim podstawowe (i 
wzajemnie wykluczające się) tezy na te-
mat struktury i genezy rzeczywistości. 
Rozdział drugi omawia poglądy boha-
terów rozprawy w kontekście ideologii 
modernizmu, która rozwijała się w Ko-
ściele katolickim pomiędzy dwoma so-
borami watykańskimi i która atakowa-
ła tradycyjną teologię katolicką. Dzięki 
temu rozdziałowi czytelnik lepiej do-
strzega, jak pozornie niemające z sobą 
wiele wspólnego ujęcia Teilharda de 
Chardin i Garrigou-Lagrange’a wpisu-
ją się w problematykę modernizmu 
i przez to w dzieje katolicyzmu w XX 
wieku. Rozdział trzeci poświęcony jest 
stosunkowi Teilharda de Chardin 
i Garrigou-Lagrange’a do panteizmu, 
a czwarty do tzw. nowej teologii. Książ-
kę dopełnia wykaz skrótów, bibliogra-
fia oraz tabela chronologiczna życia 
i prac Teilharda de Chardin i Garrigou-

-Lagrange’a. Wymienione rozdziały są 
podzielone na mniejsze jednostki. 
Wszystko to jest starannie uporządko-
wane, tezy wzajemnie z siebie wynika-
ją, przypisy wyczerpująco informują 

o źródłach przywoływanych poglądów 
– zazwyczaj także zawierają ich przyto-
czenie w języku oryginału. Książka jest 
napisana ładną polszczyzną, czyta ją się 
dobrze, miejscami tekst jest nawet wcią-
gający. Na podkreślenie zasługuje po-
nadto bogata erudycja Autorki w zakre-
sie przedmiotu rozprawy, zgromadzona 
w języku łacińskimi, francuskim i an-
gielskim oraz jasne i konsekwentne sto-
sowanie właściwej terminologii filozo-
ficznej i teologicznej, w wymienionych 
językach. 

Anna Mandrela postawiła sobie za cel, 
po pierwsze, zbadanie i przedstawienie 
głównych cech tomizmu Garrigou-La-
grange’a, a po drugie, odniesienie filo-
zoficznej myśli Teilharda de Chardin do 
jej historycznych okoliczności, wśród 
który na czoło wysuwa się modernizm 
i walka z nim w łonie Kościoła katolic-
kiego, po trzecie wreszcie, ukazanie fi-
lozoficznych podstaw różnić w ujęciach 
Teilharda de Chardin i Garrigou-La-
grange’a. Są to zagadnienia ważne dla 
historii filozofii, które mają także swoje 
znacznie dla dziejów teologii i samego 
Kościoła katolickiego. 

Swoją charakterystykę realizacji tak 
zakreślonych celów pozwolę sobie za-
cząć od końca. Wskazanie bowiem na 
teorię substancji i koncepcję prawdy ja-
ko filozoficznych punktów wyjścia, ge-
nerujących diametralne różnice w ujęciu 
Boga, a także koncepcji teologii, dowo-
dzi filozoficznego kunsztu Garrigou-La-
grange’a, a rzetelne i wyczerpujące uka-
zanie tych zagadnień na kartach książki 
świadczy o dobrym opanowaniu przez 
Autorkę warsztatu historyka filozofii. 
Garrigou-Lagrange uważa bowiem, że 
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podstawowym sporem pomiędzy wszel-
kiego rodzaju panteizmem a monote-
izmem, jest kontrowersja pomiędzy mo-
nistyczną i pluralistyczną wizją świata. 
Te wizje różni przede wszystkim teoria 
substancji – dyskusja zatem powinna do-
tyczyć tego problemu. 

Z kolei uprawianie nauki i jej kon-
cepcja, co przekłada się w prosty spo-
sób na koncepcję teologii i jej uprawia-
nie, wynika z przyjmowanej definicji 
prawdy. Słusznie Anna Mandrela uwa-
ża, że u podstaw tomizmu i tradycyjnej 
teologii katolickiej legła klasyczna, tzw. 
korespondencyjna, definicja prawdy 
i wobec tego odejście od „chrześcijań-
stwa tomistycznego” uwarunkowane 
jest przede wszystkim odrzuceniem tej 
klasycznej definicji na korzyść innych. 
Garrigou-Lagrange przypisuje autorom 

„nowej teologii” preferowanie pragma-
tycznej definicji prawdy, co w sposób 
radykalny przewartościowuje koncep-
cję i cele uprawiania teologii (i, jak się 
wydaje, każdej innej nauki). Jest to zro-
zumiale i wyczerpująco ukazane na kar-
tach recenzowanej książki. Nasuwa się 
jednak pytanie, czy traktowanie filozo-
fii jako ancilla theologiae nie jest wyko-
rzystywaniem jej w pragmatycznym ce-
lu. Garrigou-Lagrange nie ukrywa, że 
przypisuje uprawianemu przez siebie 
tomizmowi cele zdecydowanie apolo-
getyczne – obrona katolickiej ortodok-
sji, zawartej w dokumentach Magiste-
rium Kościoła, szczególnie tych 
antymodernistycznych. Czy więc obiek-
tywna prawda, której broni Garrigou-
1 W ostatecznym rozrachunku jednak na Soborze Watykańskim II wygrali kwestionowani przez 

Garrigou-Lagrange’a teologowie oskarżani o modernizm, którzy na dodatek po soborze zostali 
obsypani godnościami kościelnymi, jednak obydwaj bohaterowie rozprawy już tego nie dożyli 

-Teilhard zmarł jeszcze przed soborem, a Garrigou-Lagrange w trakcie jego obrad.

-Lagrange jest domeną filozofii, teolo-
gii, magisterium Kościoła czy wyłącznie 
Bożego cobjawienia? Historyka filozo-
fii interesowałaby przede wszystkim od-
powiedź na pytanie: czy jest i czym jest 
dla Garrigou-Lagrange’a prawda w fi-
lozofii?

Cel drugi pracy, czyli usytuowanie 
niezwykle popularnych do dziś filozo-
ficznych wizji Teilharda de Chardin 
w kontekście historycznym, którym był 
przede wszystkim kryzys modernistycz-
ny w Kościele katolickim, wydaje się nie-
zwykle ważny dla zrozumienia ujęć Teil-
harda. Wyjaśnia bowiem nie tylko 
niejednoznaczności, niekonsekwencje 
i niekiedy wykluczające się poglądy 
w różnych jego pracach, ale być może 
nawet styl pisarski – celowo niejasny, 
nieco poetycki i zawiły. Nie można za-
pominać, że Teilhard był duchownym 
katolickim, członkiem Towarzystwa Je-
zusowego i to w czasach, gdy dyscypli-
na kościelna była zdecydowanie bardziej 
przestrzegana niż obecnie. Zafascyno-
wany teorią ewolucji chciał w jej świetle 
zreinterpretować katolicką teologię, 
w czym „spotykał się” z modernistami 
i czym „podpadał” obrońcom ortodok-
sji, takim jak Garrigou-Lagrange, a za 
czym szły restrykcje dyscyplinarne1. 
Zwrócenie uwagi na te historyczne oko-
liczności życia i działalności naukowej 
Teilharda de Chardin stawia w nowym, 
ciekawym świetle wiele jego znanych 
ujęć.

Celem pracy wreszcie było zbadanie 
głównych cech tomizmu Garrigou-La-
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grange’a. Anna Mandrela podejmuje ten 
temat w dwóch miejscach swojej rozpra-
wy. Dowiadujemy się z nich, że Garri-
gou-Lagrange starał się być maksymal-
nie wierny myśli św. Tomasza (s. 34) 
i przeciwstawiał się łączeniu tomizmu 
z innymi nurtami filozoficznymi. We-
dług Garrigou-Lagrange’a tomizm cha-
rakteryzuje się trzema cechami, na któ-
re wskazał papież Pius XII w encyklice 
Humani generis, a mianowicie (po pierw-
sze) tomizm jest doskonałą metodą 
kształcenia zarówno początkujących, jak 
i zaawansowanych, (po drugie) filozofia 
Tomasza zgodna jest z objawieniem i (po 
trzecie) za jej pomocą można „pożytecz-
nie i bezpiecznie zebrać owoce zdrowe-
go postępu” (s. 219-220). Są to jednak 
cechy zewnętrzne (metaprzedmiotowe), 
czytelnika zaś interesowałoby, czym 

w sensie przedmiotowym charakteryzu-
je się tomizm Garrigou-Lagrange’a. 
W związku z tym rodzą się dwa zespo-
ły pytań: pierwszy dotyczy samego to-
mizmu Garrigou-Lagrange’a, drugi zaś 

– historyczno-filozoficznych kwalifika-
cji jego filozofii. W pierwszej sprawie 
historyka filozofii interesowałaby teoria 
bytu, a w nim przede wszystkim kon-
cepcja esse. W sprawie drugiej – kwali-
fikacja tomizmu Garrigou-Lagrange’a 
dokonana w ramach funkcjonujących 
w literaturze podziałów szkół tomistycz-
nych (chociażby w wielokrotnie wzna-
wianym Wstępie do filozofii Antoniego B. 
Stępnia). Są to jednak kwestie do dal-
szych badań, bo nie ulega wątpliwości, 
że tomizm Garrigou-Lagrange’a na ta-
kie badania zasługuje.
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