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1.Imię i nazrvisko: Magdalena Płotka

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

Magister filozofii; Uniwersytet Gdański w Gdańsku; 2006; tytuł pracy magisterskiej:

,,Transliteracja inkunabułu De ente et essentią Jana Wersora''; promotor: dr hab. Feliks

Krause, prof. UG.

Doktor nauk humanisĘcznych w zakresie filozofii; Uniwersytet Kardynała Stęfana

Wyszyńskiego w Warszawie; 2009; Ęrtut rozprawy doktorskiej: ,,Semantyczne załoŻenia

teorii bytu w filozofii Jana Wersora"; promotor: dr hab. Artur Andrzejuk, prof. UKSW;

recenzenci: abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus (KUL) oraz dr hab. Tadeusz Klimski, prof.

UKSW.

3. Informacj e o dotychczasowym zatrudnieniu w j ednostkach naukowych.

2008_2009: asystent; Katedra Historii Filozofii Starozytnej i Średniowiecznej; Wydział

Filozofii Chrześcijańskiej; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskięgo w Warszawie.

2009--obęcnię: adiunkt; Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej; Wydziat

Filozofii Chrześcijańskiej; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

20l2--obecnie: p.o. kierownika Katedry Historii Filozofii Polskiej; Wydział Filozofii

Chrześcij ańskiej ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

stopniach naukowych i Ętule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.

U. nr 65, poz.595 zezm.).

a) Tytuł osiągnięcia naukowego:

Filozofia jako praktylrn. Myśl lvalrowskiego praktycyzmuw W i WI wieku
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b) Autor' tytuł publikacji' rok wydania, nazwa wydawnictwa:

Magdalena Płotka, Filozofia jako praktyka. Myśl lcrakowskiego praktycyzmu w W i XrI

wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-8090-l l0-0, 333 strony.

c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągnięĘch wyników.

Do dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk

humanisĘcznychzaliczam_ obok wskazanego powyżej osiągnięcia _22 artykuły naukowe w

czasopismach, 10 rozdziałów w monografiach wieloautorskich, w tym 1 w monografii

ang|ojęzycznej, 2 recenzje prac naukowych, 2 przekłady tekstów Źródłowych (z języka

łacińskiego), redakcję naukową 3 monografii wieloautorskich i 1 numeru tematycznego

czasopisma naukowego; ponadto w okresie tym zaptezentowałam 31 referatów na

ogólnopolskich konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach oraz 8 referatów na

konferencjach międzynarodowych (ztych 7 konferencji odbywało się poza Polską)'

Ksiązka Filozofia jako praktyka, Myśt |crakowskiego praktycyzmu w W i XW wieku

prezentuje praktycyzm krakowski XV i XVI wieku jako specyfi czny nurt w historii polskiej

filozofii. Termin ,,praktycyzm'' w perspektywie historycznej odnosi się do przekonań grupy

uczonych Uniwersytetu Krakowskiego działających od powstania uczelni w |364 roku przez

cały XV wiek i na początku XVI wieku. W tym ujęciu w obręb praktycyzmu włącza się

zarówno mistrzów z wczesnęgo okresu dziatalności uczelni (takich jak Mateusz z Krakowa

czy Stanisław ze Skarbimierza), jak i filozofów z początku XVI wieku reprezentujących

filozofię humanistyczną (np. Iana ze Stobnicy). Z ko|ęi w perspektywie systematycznej

nazwa ,,praktycyzm'' charaktęryzuje zespoł poglądów autorów o odmiennych profilach

intelektualnych i zainteresowaniach. Dotyczy różnorodnych poglądów, zjawisk czy

kierunków, poniewaz postawa praktycystyczna - w tym aspekcie podążam za Stefanem

Swieżawskim - znamionuje autorów o bardzo róŻnych profilach intęlektualnych. o i|e zatem

w historycznym ujęciu praktycyzm obejmuje pewien okres dziejów polskiej filozofii

śrędniowięcznej, o tyle w ujęciu systematycznym traktuję on o tych elementach filozofii

krakowskiej, w których występuj e problematyka działania.

ZróŻnicowanię postaw i poglądów składających się na zjawisko piętnasto- i

szesnastowiecznego praktycyzmu krakowskiego wyznaczyło podstawowy cęl ww.

opracowania. Jest nim przedstawienie praktycyzmu krakowskiego jako historycznego

zjawiska w jego różnorodności, wyselekcjonowanie rodzajów i odmian praktycystycznych

poglądów i postaw oraz eksplikacja jego podstawowych załoien fi|ozoftcznych. Dodatkowo,

moim celem była próba wykazania, że krakowski praktycyzm - mimo swej niejednorodności
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i bogactwa _ możę stanowió względnie spójną propozycję f/.ozoftczną.

Choó badania nad praktycyzmem krakowskim trwają nieprzerwanie od początków

studiów nad historią śrędniowiecznej fi|ozofti polskiej' niewiele powstało systematycznych

opracowań poświęconych temu kierunkowi. Częściej badaczę zwracają uwagę na rozmaite

cechy i aspekty praktycyzmu krakowskiego w kontękście innych zagadnień filozoficznych i

historycznych. W ich ujęciu praktycyzm krakowski jest kierunkiem, który (1) zawężn pu|ę

zaintęręsowań filozoficznych do praktycznych dziedzin fl|ozofti (J. Rebeta); (2) dokonuje

przewartościowania,,dobraoo i,,prawdyo',,,cnoty'' i,,poznania'' (J. Domański); (3) przedstawia

pogląd, że działanię jest najwazniejszą kategorią antropologiczną (S. Swiężawski); (4) głosi

tezę o akĘwistycznej i dynamicznej naturze człowieka (S. Swieżawski); (5) opiera się na

woluntaryzmie (J. B. Korolec); (6) bardziej interesuje się cztowiekięm i jego zyciem, nii

bytem, co skutkuje mniejszym zainteresowaniem zagadnieniami metaftzycznym lub wręcz

nięobecnościązagadnieńmetafizycznych (J. B. Koro|ec,Z. Włodęk, J. Czerkawski); (7) jest

,,utylitaryzmemoo (J. Czerkawski, P. Czartoryski, W. Wąsik); (8) przeformułowuje

podstawowe kategorie metaftzyczne (S. Swieżawski); (9) przedkłada vitą ąctivą i działanię

nad vita contemplativa i kontemplację (J. Domański, S. Swiężawski); (l0) wyraza się w

uprawianiu filozofii politycznej pod postacią,,praktycyzmu obywatelskiego'' (P. Czartoryski'

J. Domański); (11) obejmuje po|ityczną i dyplomatyczną działalnośó Pawła Włodkowica (J.

Rebeta, P. Czartoryski, J. Domański); (12) jest propozycją mętafilozoficznq(J, Domański). Z

zaproponowanych przez badaczy określeń krakowskiego praktycyzm! wyłania się ogólny

obraz tego kierunku jako dotyczącego szeroko pojmowanego działania, postępowania

etycznego, działalności politycznej, opisu metaftzycznej kondycji człowieka (w ramach

aktywizmu), czy sposobu żrycia człowieka (vita activa),

Z powyŻej ptzytoczonych określeń badaczy wyłaniają się problemy natury zarówno

historycznej, jak i ft|ozoficzne|. czy ptaktycyzm krakowski (w swoim zróinicowaniu) był

koherentnym i spójnym prądem filozoficznym? Czy praktycyzm _ będący odpowiedzią na

doruine potrzeby polskiego państwa _ stanowił teorię fi|ozoficzną? Czy znajdował swoje

głębsze uzasadnienie w poglądach anhopologicznych, etycznych, czy metafizycznych

krakowskich mistrzów? Jeśli tak, to czy funkcjonowała jakaś jedna tęoria działan\a w

praktycyzmie krakowskim, czy też' każzdy z todzĄów prakĘcyzmu jest niezależną teorią,

odrębną od innych? Do jakich historycznych źrodęł. nawiązywano w celu opisania działania _

tej podstawowej dla praktycyzmu kategorii? Jak rozumiano działanię? Jakie czynności

klasyfikowano jako ,,działania,,? D|aczego _ zdaniem mistrzów krakowskich _ działanie

najtrafniej opisywało naturę i kondycję człowieka? D|aczego człowiek _ ich zdaniem -
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powinien działaÓ? W jaki sposób wiedza ptzerudza się w działanie? Czy praktycyzm domagat

się przeformułowania koncepcj i człowieka?

Celem naukowym ww. pracy' którą przedkłada się w postępowaniu awansowym' jest

próba odpowiedzi na wyiej postawione pytania. Zadanie to podejmuję w ksi4zcę zarazęm

systematycznie, jak i historycznie. W aspekcie historycznym celem jest zaprezentowanie

najbardziej podstawowych koncepcji pral<tycyzmu krakowskiego, wybranych na podstawie

dotychczasowych rezultatów badań historyków filozofii, opis tych koncepcji oraz ich ana|iza

w aspekcie założeń doĘczących pojęcia działania. Z systematycznęgo punktu widzenia,

celem jest przedstawienie fiozoftcznych założzeń praktycyzmu krakowskiego, tj. ukazanie, Że

obecna w twórczości mistrzów krakowskich dziatających w XV i XVI wieku tęoria działania

_ oparta na tezach z zak'resu filozofii człowieka, teorii bytu' filozofii naturalnej _ stanowi

istotne uzupełnienie praktycyzmu jako zjawiska historycznego, jego fundament ft|ozoftczny,

atakŻe spójn4 myśl, która nawiązywała do niektórych historycznych prędów. Innymi słowy,

pierwszy cel wyczerpuje się w próbie odpowiedzi na pytanie, jak w rozmaitych

ptaktycyzmach rozumiano działanie, natomiast drugi cel realizuje się w przedstawieniu

krakowskiej teorii działania j ako fl|ozoftcznej podstawy praktycyzmu.

Podstawą źródłową Zarysowanych badań jest literatura powstała w Krakowie w XV i

XVI wieku. Wybór literatury źródłowej opiera się zarówno na filozoftcznej twórczości

komentatorskiej (m.in. komentarzach do dzieł etycznych, metaftzycznych, politycznych

Arystotelesa i Piotra Lombarda), jak i teologicznej (kazania, komęntarze do Pisma Świętego),

mowach uniwersyteckich, traktatach społecznych i politycznych, dokumentach

dyplomatycznych i listach (ak w przypadku twórczości Pawła Włodkowica). Kryterium

wyboru bazy źródłowej jest obecnośó w pismach mistrzów krakowskich tych elementów,

które traktują o szeroko rozumianym działaniu (praxis, practica, actio, operatio)' opisują

podstawy działania i tym samym wpisują się w całość krakowskiej filozofii praktycystycznej.

ChoÓ zebrane w książce ana|izy opierają się na dzięłach wielu krakowskich uczonych (w

postaci edycji, tłumaczen, zachowanych w rękopisie czy inkunabule), to trzonem badań jest

przede wszystkim twórczośó Pawła z Worczyna, fiozofa uznanego przez wie|u historyków

(m.in. przezJerzego Rebetę) zaczoł.owęgo przedstawiciela praktycyzmlkrakowskiego.

Dwojaki cel ksiązki pozvva|a podzielić ją na dwie zasadniczę części. Za punkt wyjścia

w części pierwszej pt. ,,Praktycyzm krakowski i jego odmiany'' obrałam wielorakię ujęcia

praktycyzmu, rozmaite jego interpretacje, które zaproponowali badacze tego nurtu. Przegląd i

ana|iza argumentów, które formułowali krakowscy mistrzowie' doprowadziły do ustalenia

wspólnych d|a rozmaitych odmian praktycyzmu załozęń doĘczących pojęcia ,,działania,,. W

@d!,-
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części drugiej, pt. ,,Filozofia krakowskiego praktycyzmu'', omawiam krakowską filozofię

działania, |eŻącą u podstaw praktycyzmu. Składają się na nią twierdzenia z zakresu teorii

bytu, teorii poznania, filozofii człowieka, filozofii przyrody (teorii ruchu i zmiany)' teorii

woli, teorii cnót (aretologii) i etyki.

Część: pierwsza składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym (PrakĘcyzm jako

metafilozofia) ujmuję ten kierunek metaprzedmiotowo, tj. jako zespół twierdzeń regulujących

zasadnicze cele i przedmiot nauki, filozofii i etyki, atakżzęjako pogląd ft|ozoflczny. W tym

najogólniejszyminajbardziej podstawowym sensie krakowski ptaktycyzmjest stanowiskiem,

które głosi, że praktyka jest właściwym celem uprawiania nauk. W wyniku ana|iz zebranych

w pierwszym rozdzia|e wyodrębniłam dwa podstawowe znaczenia pra|<Ęcyzmu jako

metafilozofii: w pierwszym znaczeniu nadtzędnym zadanięm filozofii jest działanie, w

wyniku którego gwarantuje się troskę o państwo oraz o moralne doskonalenie obywateli; w

drugim znaczęniu następuje redukcja filozofii do dziedzin praktycznych, zwłaszcza eĘki. Ze

znaczęn tych wypływają kolejne odmiany praktycystycznej filozofii: teza o

uprzywilejowanym statusie etyki, nacisk na życie czynne, atakŻę ugruntowanie praktycyzmu

w woluntarystycznej teorii działania' Krakowski praktycyzm okazał się różnorodny i bogaty

w znaczenia, nie jest też wolny od niespójności. Różnicuje się on pod względem odmiennych

zainteresowań krakowskich filozofow i odmiennego rczłoięnia przez nich akcentów _ od

radykalnego stanowiska Bartłomieja z Jasła czy Stanisława z Dąbrówki, do umiarkowanej

postawy Pawła z Worczyna, który uwzględniał niezbywalny element wiedzy i rozumu w

dziaNaniu; a takżLę pod względem historycznych inspiracji (Burydan, Duns Szkot, Awerroes,

myśl włoskiego Renesansu). Argumentuję następnie, ze wspólną płaszczyzną krakowskich

stanowisk wchodzących w obręb praktycyzmu jest koncepcja działania - koncepcja

wynikająca nie tyle z arystotelesowskiego ustanowienia ,,działania'' jako kluczowej kategorii

dziędzinpraktycznych, ile ujmująca działanie szeroko. Ten szeroki i dwuaspektoo,,y charakter

działania uwraŹnia się szczególnie w debacie nad najdoskonalszym kształtem Życia,

Krakowskie argumentacj e na rzęcz wartości iycia czywtego zmierzaĘ zasadniczo do

podkreślenia wartości samego działania, Działanie bowiem przeciwstawiano nie tylko

kontemplacj i, |ecz równięż bezczynności. Ujmowano je nie tylko jako drogę moralnego

doskonalenia, na której końcu na|eżałoby spodziewać się spełnienia obietnicy zbawienia, ale i

w działaniu upatrywano celu samego w sobie.

Punktem wyjścia drugiego rozdziału (pft. PrakĘcyzm _ ząstosowanią i realizacje) są

pytania o sposób rozumienia ptzez Ł'rakowskich mistrzów ,,dziaŁania,, będącego kluczowym

pojęciem praktycystycznej myśli: Czym było działanie, którego znaczenie i wagę tak silnie
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podkreślali krakowscy profesorowie? Jak doktadnie je rozumiano? Jak realizowano?

odpowiadaj ąc na te pytania' ukazałam w omawianej ksiązce, że obok praktycystycznej

filozofii, która koncentĄe się na uzasadnieniu praktycznego charakteru nauki, f/'ozofti czy

etyki i odnosi się do koncepcji antropologicznych (ak woluntaryzm), istniał w Krakowie

pra|<tycyzm o charakterze nie tyle teoretycznym' co raczej postulatywnym. Naczelną jego

tezą był postulat dziatania, stanowił on niejako kontynuację praktycystycznych teorii, które

kładły nacisk na ,,działanie'' i pozostawat z nimi w ciągłości. obecny był w dwojakiej postaci:

praktycyzmu interiorystycznego i eksteriorystycznego. Z tego rozróŻnięnia (dokonanego

przez Ju|iusza Domańskiego) wynika, ze sfera praxis obejmuje kuzdę działanie ludzkie

zróźLnicowane na podstawie kryterium kierunku ruchu, który moze obraó dwojaki kierunek, na

zewnątrz i do wewnątrz. Dychotomiczny podział działania prze|<łada się z kolei na dwojakie

rozumienie samego praktycyzmu. Dychotomię ,,działań wewnętrznych'' i ,,działail

zewnętrznychoo _ wyznacznik podziafu obu praktycyzmów _ omawiał m.in. Paweł z

Worczyna. Pierwszy rodzaj działań nazwat',,poruszeniami duszy'', drugi rodzaj określił jako

,,działania w świecię''. Choó opis Pawła zgadza się z kryterium ztóżnicowania praktycyzmów

zaproponowanym pruez Domańskiego, to sam ten podział . jak dalej pokazuję - był w

środowisku krakowskim kwestią problematyczną, mistrzowie krakowscy posiadali bowiem

rózne poglądy w sprawie interpretacji obu rodzajów działań. Przyporządkowując oba rodzaje

działań do odpowiadających im sposobów Życia (vita contemplativa i vita activa), Paweł

stwierdza, żę dziaŁania wewnętrzne sprzyjają kontemplacji, natomiast działania zewnętrzne

jej przeszkadzają. Jednoznacznie wiąze dziatania wewnętrzne z kontemp|acją, a rozdzię|a

związek kontemplacji z działaniem zewnętrznym. Arystotelesowska interpretacja Pawła stoi

w opozycji do neoplatońskich poglądów Wawrzyńca z Raciborza, d|a którego nie dośó, że

działaniazewnętrzne w zadęn sposób nie przeszkadzają kontemplacji, to pochodzą od niej i są

wobec niej wtórne. Zatęm o ile Paweł po|aryzuje dziatania zewnętrzne i kontemplację,

podkreślając ich radykalnie odmienny charakter, o tyle Wawrzyniec stawia znak równości

między działaniami zewnętrznymi i kontemplacją, argumentując, żrc jest ona

najdoskonalszym rodzajem działania, ,,działaniem absolutnym,, Oraz wzorem dla innych

działań.Inni autorzy z kolei (Henryk de Bitterfeldoruz anonimowy autor KazaniaBJ 5I3)

zamiast mówió o przeciwstawności czy toŻsamości działań i kontemplacji, mówili o ich

ciągłości. Juz sama dyskusja nad rozumięnięm działan wewnętrznych i zewnętrznych

pokazuje, do jakiego stopnia praktycyzmy interiorystyczny i eksteriorystyczny były w

Krakowie kierunkami niejednorodnymi i zniuansowanymi. o ich róznorodności świadczyó

moze również mnogośó źródeł, z których korzystano: problematykę wchodzącą w zakres obu



Autoreferat _ Masdalena Płotka Załącznlknr 2

praktycyzmów rozpatrywano na płaszczyżnie politycznej (Paweł zWorczyna,Wawrzyniec z

Raciborza, Stanisław z Dąbrówki)' społecznej (Jan z Ludziska, Stanisław z Zawady),

prawniczej (Paweł Włodkowic), przyrodniczej i kosmicznej (Stanisław z Dąbrówki) oraz

metaftzycznej i kosmogenicznej (BJ 513, Wawrzyniec z Raciborza).

Ana|iza występujących w Krakowie rodzajów praktycyzmu pozwoliła mi w

przedkładanej w postępowaniu pracy na określenie przynajmniej kilku charakterystycznych i

powtarzających się wątków krakowskiej filozofii praktycznej. W toku badań okazało się, ie

nastąpiła antroplogizacja praktycznych dziedzin filozofii. Zjawisko to polegało na

ostatecznym uzasadnieniu przewartościowania rozmaitych opozycji (Życia czynnego i

teoretycznego, działania i kontemplacji, woli i intelektu itp.) * opisie metaflzycznej kondycji

człowieka. oznacza to, ze dowartościowanie dziedzin praktycznych filozofii (etyki i polityki

w szczegó|ności), uznanię wyższości iycia czynnego nad kontemplacyjnym wynikało z

ogólniejszego i filozoficznego przekonania krakowskich mistrzów, ze naturalną i właściwą

,,natlJrą,, człowieka jest działanie. Dlatego częśc drugą omawianej ksiązki poświęciłam

zbadaniu koncepcji człowięka w ujęciu krakowskich mistrzów. InteresowĄ mnie jednak

tylko te zagadnienią które wiązą się z uzasadnieniem praktycyzmu, tj. zagadnienie człowieka

jako podmiotu działania, jako przyęzynę działania, zagadnienie władz człowięka

odpowiedzialnych za inicjowanie i podejmowanie działań oraz struktury decyzji i koncepcje

sprawności, za pośrednictwęm których człowiek działa, itd.

Część: druga obejmuje trzy rozdz|aty. W rozdzia|e trzęcim pt. Działanie i jego podmiot

koncentĄę się na ogólnym rozumieniu działania otaz przedstawiam krakowską teorię

podmiotu działającego. Pokazuję zwiryek między samą koncepcją działania oraz teorią

antropologiczną |eiącą u jej podstaw. Do najważniejszych ęlemęntów krakowskiej koncepcji

działania na|eżLy za|iczyó dwa załoięnia: (1) rozumienie działania jako ruchu i zmiany; (2)

podziat działania na dwa rcdzaje, tj. practica i praxis. Konsękwencją pierwszego załoircnia

jest sformułowanię ogólnych kryteriów, jakie musi spełniać zasada uchodząca za zasadę

działania. Skoro działanię dęfiniowano Za pomocą kategorii ,,ruchu'o, kryteria jego zasady

ujmowano analogicznie do kryteriów zasady ruchu: zasada działania (ruchu) musi być po

pierwsze zasadą wewnętrzn1, aPo drugie _ zasadąporuszającą i nieporuszoną. Konsekwencją

drugiego zaŁożLęnia jest specyficzne tozumienie podziału dziaŁah ze wzg|ędu na ich źródło,

naturę (practica) lub wolę (praxis)" Badania pokazaĘ, żze nastąpiło przesunięcię z badań z

przedmiotu nażródło; przesunięcie koresponduje z krakowskimi ujęciami psychologicznymi.

Polscy filozofowie (Paweł zWotczyna, Benedykt Hesse i Stanisław z Zawady) postulowali

tożsamośó duszy i jej władz, a także _ władz między sobą. Wiele wskazuje, ze specyfika
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krakowskiej koncepcji duszy zakładała jedność podmiotu działającego' a co za tym idzie,

pewną nieza|ężność władz od przyczyn zewnętrznych (przedmiot poznania i poŻądania _

choó uwzględniony w przebiegu poznawania czy poźządania - nie odgrywał w czynnościach

władz roli czynnika poruszającego) oraz utozsamienie principium dział'ania z samą duszą.

Uznanie duszy za władzę czynną i aktywną _ zasadę ruchu inicjujqcą swoje czynności _

pociągnęło za sobą kolejną ,,praktycystyczną,, teorię, mianowicie teorię aktywizmu władz

poznawczych.

Jednośó podmiotu działającego, tj. jednośó duszy i jejwŁadz, wymagała w praktycyzmie

krakowskim dodatkowego uzasadnienia struktury działania, zwłaszcza w aspekcie jego

przyczyn. Skoro władze nie róŻnią się ani między sobą nawzajem, ani od duszy, w której są

zapodmiotowane' to przyczyn aktów nie da się wyjaśnić poptzez odwołanie się do

aktualizującego władze przedmiotu, |ecz na|eży przyjąć: dla nich odmienną podstawę.

Problematykę tę badam w czwartym rczdzia|e (Przyczyny dziatania: od impetu do potentia

activa). Pokazuję, żę krakowska koncepcja duszy jako przyczyny działania opierała się na

burydanowskiej koncepcji w której utozsamia się duszę z potentia activa: dusza stanowi taką

możność, która będąc jednocześnie aktem, jest wystarczającą przyczyną swojej aktua|izacji i

nie wymaga przyjęcia iadnego dodatkowego czynnika. Uzasadnienie tak ujętej koncepcji

duszy - jak argumentuję w ksiązce _ krakowscy mistrzowie znalęź|i w cztemasto- i

piętnastowiecznych dyskusjach o metodologii psychologii. Efektem tych dyskusji było

sformułowanie postulatu natura|izacji psychologii, zgodnie z którym uprawianie tej dziedziny

polega na badaniu czynności, działań' i manifestacji duszy, nie zaś jej istoty. Tendencja

naturalizowania psychologii pojawiła się w Krakowię wraz z recepcją myś|i via moderna, a

jej konsekwencją był wniosek, Żę badania nad duszą na|eŻą do filozofii przyrody. W

krakowskiej psychologii kładziono zatem nacisk na badanie duszy w aspekcie ruchu. Pa-weł z

Worczyna, chociazby, argumentował, Żę fiozofta pnyrody bada duszę przede wszystkim w

aspekcie jej ruchu (ako przypadłości), zaś Benedykt Hęssę v,lykazał, żrc dusza stanowi

przedmiot ftzyki, poniewaz jest ens mobile.

Ponieważ podstawy krakowskiej filozofii ptaktycznej byĘ silnie woluntarystyczne _

zarówno w aspekcie wptywów historycznych, którym ulegała, jak i pozytywnych rozwiązań

proponowanych przęz poszczególnych krakowskich mistrzów, problematyka piątego

rozdziału (Wola w dziąłąniu) obejmuje zagadnienie woli oraz jej funkcji. W rozdzia|e tym

prezentuję krakowską koncepcję woli, jej aktów i autonomii, związków z intelęktem.

Przedstawiam równięż krakowską koncepcję cnót i sprawności, ich funkcji w działaniu oruz

związek woli i cnót w dochodzeniu do szczęścia. okazuje się, ze kluczową tezą krakowskiej
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teorii woli jest twierdzenie o dwóch podstawowych funkcjach woli: dązeniu ku dobru oraz

zasady ruchu. Podziat ten powoduje, ii nie sposób na gruncie krakowskiej myśli praktycznej

rozstrzygnąó problemu wyzszości jednej władzy rozumnej nad drugą. Gdy wola podąŻa za

wskazanym pruez intelekt dobrem, realizuje cel wpisany w plan libertas Jinalis ordinationis,

jest władzą niinzą niz intelekt, poniewaz, jak często podkreślał Pawęł z Worczyna, nihil

volitum nisi cogitum. Gdy jednak wolę rozpatruje się jako zasadę ruchu' która odpowiada za

inicjowanie czynności duszy oraz pragnienie jako takie (zgodnie z myślą anonimowego

krakowskiego autora Utrum Deus glorioszs), okazuje się ona władzą wyższą niż intelekt.

Urasta ona do rangi naczelnej władzy człowieka, odpowiedzialnej za wsze|kie jego

czynności, równięz poznawcze. Następnie pokazuję, że silne wyeksponowanie woli oraz

podstawowego jej aktu, tj. wyboru, podaje w wątpliwość utrwalony przez arystotelizm

związek cnoty i szczęścia. Przeprowadzone analizy pozwalają sądzić, ze krakowska próba

powipania szczęścia z działanięm prowokuje do postawienia pytania o rolę wiedzy (oraz

cnót intelektualnych) w strukturze działania ludzkiego. Mimo ze krakowscy mistrzowie

zgadza|i się zasadniczo co do tego, ie roztropnośó jest wiedzą o tym, jak na|eżzy działać,

przypisywa|i jej róŻny udział w dziataniu. Wydaje się jednak, źrc zatówno silne uwzględnienie

roli roztropności i wiedzy w działaniu, jak i wyjaśnienie alr'ratycznych działań poprzez

odwołanie się do niepewności wiedzy, może zakwestionować utrwalony obraz krakowskiego

pr akty cy zmu j ako myś l i antyracj onal istycznej .

opisany zakres badań pozwolił na rozstrzygnięcie przynajmniej niektórych trudności

wypływających z heterogenicznego charakteru praktycyzmu krakowskiego oraz wzmocnił

hipotezę, żę nurt ten stanowił głębszą oraz bardziej systematyczną, niŻ zazwyczaj się to

uznaje, propozycj ę fi|ozoficzną.

Należy podkreślió, Żę zadanie omawianego studium nie wyczerpuje się w rekonstrukcji

poglądów poszczególnych mistrzów krakowskich, lecz ponadto jest próbą ich systematyzacji

i uporządkowania. W rezultacie podjętych w tej pracy badań i ana|iz ukazano bardziej

kompleksowego i wszechstronnego wglądu w zjawisko praktycyzmu krakowskiego, nie tylko

w jego wymiarze historycznym, |ecz takżę w wymiarze fiozoftcznym. U jego podstaw

znajduje się - jak prezentuję to w omawianej pracy - wyrazista koncepcja filozofii,

obejmująca logicznie uporządkowane tezy z za|<resu filozofii człowieka, teorii poznania, etyki

oraz teorii bytu, które wyjaśniają miejsce i rolę działania w państwie, nauce' filozofii i zyciu

człowieka.

Na podstawie ustalęń zebranych w ww. ksiązce wyciągnęłam następujące wnioski:

1) praktycyzm krakowski był prądem filozoficznym, którego centralną kategorią było
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działanie;

2) działanie rozumiane było szeroko, obejmowało ono bowięm czynności skierowane

ku światu, czynności poznawczą akty woli, czy nawet kontemplację;

3) działanie określało w sposób właściwy konstytucję człowięka (przekonanie to

wyrastało z inspiracji burydanowską dynamiczną koncepcją człowieka), a takie

świata (pod wpływem filozofii neoplatońskiej).

4) krakowscy praktycyści postrzega|i działanie jako właściwy sposób rea|izacji Życia

człowieka (zarówno w vitą activa,jak i specyficznie ujmowanymvita contemplativa

sprowadzaj ącym kontemplację do działania).

5) uzasadnieniem praktycyzmu była antropologia woluntarystyczna, na którą składają

się twierdzenia o inicjującej działania roli woli, wyzszości władzy dązeniowej nad

poznawczą i o j ej samoprzyczynowaniu.

Dzięki pojęciu działan\a udało mi się pokazaó krakowską filozofię praktycystycznąnie

tyle jako zbiót rozmaitych, niepowi4zanych ze sobą refleksji na temat praktyki i

gloryfikujących aktywnośó człowieka, lecz raczej jako względnie zwartę i uzasadnioną

propozycję fiozoftczn4, w której rozmaitej dyscypliny - metodologia nauk, etyka, nauka o

duszy, filozofia przyrody, antropologia _ pozostają ze sobą zgodne i dzięki temu tworzą

spójny obtaz działalności naukowej krakowskich uczonych XV i Xu wieku.

Należy dodaó, ze przedstawiona książka powstała jako rezultat badań prowadzonych w

ramach projektu naukowego SONATA pt. ,,Praktycyzm krakowski i jego metafizyczne

załoŻęnia,,. Projekt ten został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

przyznany ch na podstawie decyzj i numer DEC-20 12 I 0 5 lD IHS 1 I 03 5 I 8.

5. Omówienie pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawcrych

obok wskazanego i omówionego powyżej osiągnięcia, przedstawiony dorobek

naukowy obejmuje takŻę inne zagadnienia z za|<resu filozofii. Pozostałe osiągnięcia

naukowo-badawcze można podzielió na 5 obszarów tematycznych:

5,|. Badanią nad śre dniow iecznq filozofi q polską

Badania te można podzielió na trzy grupy tematyczne. Do pierwszej z nich na|eŻą

opracowania doĘczące praktycznego charakteru filozofii polskiej. Jako punkt wyjścia

obrałam pytanie, na ilę śrędniowięczny praktycyzm krakowski wpłynął na formowanie się

filozofii polskiej w późniejszych wiekach. W tym celu opracowałam znaczenia pojęcia

10
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praktyki i działania w polskiej filozofii XV-XX wieku w oraz konteksty ich występowania

(polityczne, antropologiczne, społeczne, metaftzyczne). Wykazałam dalej, że fiozoftczne

koncepcje zrodzone w ramach krakowskiego praktycyzmu' w szczególności szerokie pojęcie

woli, oddziaŁywały silnie w twórczości późniejszych filozofów, zwłaszcza filozofów

politycznych (Praktyczny charakter filozofii: rozwój koncepcji działąnia w filozofii polskiej

(XV-XIXw.),w: Filozofia polska na tlefilozofii europejskiej w XXwieku, red. M. Wożniczka,

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 52I-532). Specyfikę

polskiej filozofii politycznej badałam również w ujęciu Eugeniusza Jarry, który zajmował się

polityczno-społecznymi zainteresowaniami filozofów polskich XV-XVII wieku (Eugeniusz

Jarra o polskiej myśli politycznej, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na obczyźnie, red.

M. Płotka, A. Andrzejuk, J. Pyłat, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa-Londyn 201'4, s.

6e-76.)
opracowując problem praktycyzmu krakowskiego jako spójnej propozycji

filozoficznej, badałam, w jaki sposób koncepcja prawa naturalnego opiera się na filozofii

człowięka opracowanej przez praktycystycznie zorientowanych filozofow krakowskich (w

szczególności Pawła z Worczyna). Ukazałam, ze koncepcja prawa natury (opracowana ptzęz

Pawła Włodkowica w jego corpus diplomaticum) moŻe zostać ugruntowana na filozoficznych

tezach doĘczących aktywnej natury człowieka (PraktycysĘczna koncepcja filozofii człowieka

jako podstawa rozumienia prawa naturalnego (na przyHadzie ujęcia Pawta z Worczyna),

,,Rocznik Tomistyczny'' I(2012)' s. |6I-172). Wśród wpływów, które ukształtowaĘ

historyczny prąd krakowskiego praktycyzmu zwróciłam uwagę na neoplatonizm. Pokazałam,

w jaki sposób opracowana w komentarzu Jakuba z Gostynina do Liber de causis koncepcja

działania koresponduje z koncepcją działania znajdującą się w krakowskich komentarzach do

Arystotelesa (Neoplatońskie inspiracje lcralawskiego prakĘcyzmu, ,,Przeg|ąd Filozoficzny -

Nowa Seria'', R. 25: 2016, Nr 2 (98), s. 425-435). Badałam równięż bardziej szczegółowe

problemy fi|ozoftczne powstate w ramach krakowskiego praktycyzmu: koncepcję działania

oraz jego metaftzycznych zasad, tj, pnyczyn, żródeŁ, struktury (Teoria działania w ujęciu

Pal,vłą z Worczyna, ,,Kwartalnik Filozoficzny,,, t. XLIV z.|, 20|6, s. 91-106), aktywizm

poznawczy wyraŻający się w adaptacji ptzez krakowskie środowisko awerroistycznej tezy o

aktywnym zmyśle (Podstawy aktywistycznej filozofii człowieka w ujęciu Pawłą z Worczyna,

,,Studia AnĘczne i Mediewistyczne,, 10 [45] (2012), s.275-287) oraz zagadnienia pragnień i

wo|i (Appetitus i fruitio, Ron,vażania o miłości i pragnieniu Boga zawarte w lcrakowskim

lamentąrzu ,,Utrum Deus gloriosus,,,,,Acta Mediaevalia'' XXV, Wydawnictwo KUL, Lublin

2014, s. 123-139).

1 l
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W ramach drugiej grupy badań nad śrędniowieczną filozofią polską opracowałam

zagadnienia metodologiczne i teoriopoznawcze w komentarzach do Arystotelesowskich pism

logicznych Janaz Głogowa. Wskazałam w twórczości Głogowczykana wpływ burydanizmu,

który wyraza się w dostrzężęniu przęz polskiego filozofa wartości naukowej sylogizmu

dialektycmego i wnioskowania probabilistycznego. Ukazałam, że wychodząc z załoŻenia, u

przygodny i jednostkolvy byt moŻe byÓ przedmiotem nauki, Jan z Głogowa argumentuje za

wartością sylogizmu dialektycznego. Dodatkowo, badając inspiracje fiozoftczne

Głogowczyka, usytuowałam jego stanowisko w szerszym kontękście autorów europejskich

(Między arystotelizmem ą nominalizmem. Koncepcja metodologii nauk Jana z Gtogowa w

kontekscie tradycji europejskiej, w: Filozofia polska w tradycji europejskiej, pod red. S.

Pieróg, M. Bieniak-Nowak, A. Dziedzic, A. Kołakowski, P. Ziemski, Wydawnictwo UĘ

Warszawa 20II s. 41-48). Pokazałam, ię dostrzężzęnie użyteczności wnioskowań

indukcyjnych, probabilistycznych oraz dialektycznych doprowadziło Głogowczyka do

przeformułowania statusu o,mniemania'' (opinio) przeciwstawionego ,,wiedzy'' (będącej

rezu|tatem sylogizmu demonstratywnego). Jan z Głogowa uznał (za, m.in., Janem Burydanem

i Pawłem z Wenecji), ze ,,mniemanie'' możę wyreżaÓ zdanie prawdziwe oraz zyskaó status

wiedzy pewnej (Czy swiatopoglqd może być wiedzq? Stątus ,,opinio,' w filozofii Jana z

Gtogowa,w: Światopoglqdowe odniesieniąfilozofii polskiej,red. S. Janeczek, R. Charzyński,

M. Maciołek, Wydawnictwo KUL' Lublin 20l1, s. 81-95). Konsekrvencją przeformułowania

statusu ,,mniemania'' jest ponowne postawienie pytania o status i naturę samej wiedzy. Moje

badania nad tym zagadnieniem obejmowĄ: krytykę modelu arystotelesowskiego' status

przedmiofu wiedzy, status zdań przygodnych i obserwacyjnych. Doprowadziły one do

opracowania ptzez Jana z Głogowa koncepcji wiedzy, która podkreśla jednostkowy i

probabilistyczny charukter wiedzy ludzkiej oraz docenia się w niej takie metody naukowe jak

indukcja czy uzasadnianie aprobatywne (Jana z Gtogowa ron,yażąnia nad naturq wiedzy,

,,Filo-Sofija", nr 16 (f0I2/I), s. 69-82).

Trzecia grupa tematyczna w ramach badań nad średniowieczną fi|ozofią polską

obejmuje problematykę prawa naturalnego. Dotychczas w literaturze ptzedmiotowej grupę

krakowskich filozofów prawa' działających w XV wieku określano ,,polską szkołą prawa

międzynarodowego'' sugeruj4c, Żę szkoła ta stanowi zespół zgodnych i spójnych ze sobą

stanowisk (Swieżawski, Bełch, Ehrlich). W swoich badaniach pokazałam, że koncepcje prawa

natury u Stanisława ze Skarbimierza orazPawła Włodkowicaróżnią się w sposób istotny. o

ile Skarbimierczyk nawiązuje do tradycji augustyńskiej i prawo natury rozumie jako plan

opatrznościovty (lex), o tyle Włodkowic zarysowuje oryginalną koncepcję naturalnych praw

t2
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człowieka (ius) (od prawa nątury do praw cztowieka. Teoria prawa naturalnego w ujęciu

Stanistawą ze Skarbimierza i Pawła Wodkowica,,,Edukacja Filozoficzna'', vol. 54,2O|2, s.
149.|70), Szczegółowo badałam elementy filozofii św. Augustyna i ich rolę w twórczości

filozoficznej Stanisława, zwłaszcza związek wizji politycznej (takich kategorii jak ,,prawo'',

,,pokój'', ,,wojna'', ,'porz4dek'', ,,sprawiedliwość'',',społeczność'') z koncepcją metafizyczną

(koncepcje przyczynowości) i teologiczną (opatrzność, zbawienie) (Problematyka prawa

naturalnego w lcrakowskich dyskusjach W wieku ą nowa wizja państwa i obywatela,

,'Człowiek, Świat, Polityka'', 3,2012, s. 31-37). W toku przeprowadzonych badań okazało

się, Że Stanisław używa określenia emonare na opisanie relacji między porządkiem

politycznym a teologicznym i argumentuje za pochodnością porz4dku politycznego od
porządku teologicznego. Pochodnośó ta jest dla niego podstawą dla uzasadnienia prowadzenia

wojen sprawiedliwych (Prawo jako porzqdek: koncepcja prnwa naturalnego w ujęciu
Stanistąwa ze Skarbimierza, ,,Studia z Fi|ozofii Polskiej-, t. 7(20|2), t23-134). odmienny

charakter ptzybiera prawo natury w koncepcji Pawła Włodkowica. Ana|iza jego pism

dyplomatycznych i korespondencji (z bpem Zbigniewem olęśnickim), a także usluowanie
jego poglądów na naturę prawa w kontekście tradycji Dekretystów pozwoliła mi na
postawienie tezy, zgodnie z którą teoria prawa natury Pawła Włodkowica jest najbardziej

systematycznym krakowskim opracowaniem teorii permisywnego prawa naturalnego. Paweł
nie tylko opracowuje teorię uprawnieniowego charakteru prawa natury, lecz również' wy|icza
poszczególne ''prawa człowięka'' i proponuje ich hierarchię. Dodatkowo, w badaniach

zwróciłam uwagę na specyficznę rozumienie terminu tolerantia u Pawta Włodkowica
(tolerancją jest pozwolenie na popełnienie złego uczynku) (rJprawnieniowe prawo nąturalne i
jego za|cres w filozofii Pawtą Wodkowicą, ,,Studia Philosophiae Cfuistianae,,, 51(20l5)1, s.
123-|40; <Privare aliquem iure suo est contra ius naturąle>: on Paul,s Vlądimiri naturąl

ri ghts the ory,,,Ethical Perspectives'' (złożenie do druku)).

Należy dodać, Żę badania nad średniowieczną fl|ozofią polską ręalizowałam w ramach
projektu naukowego SONATA pt. ,,Praktycyzm krakowski i jego metafizycznę zaŁoŻen\a,,.

Projekt ten został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC--20 12 / 0 5 /D ftIS I 103 5 I 8.

5.2. Badąnia nad średniow ie cznq fi lozofi q dziątanią

W tym obszarze tematycznym zajmowałam się problematyką ontologii i psychologii

działania. Ujmując te zagadnienia od strony systematycznej oruz opracowując zagadnienie

struktury i przebiegu działania (procesu decyzyjnego otazpodejmowania działai) postawiłam

13
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problem roli samopoznania. Wyszedłszy od koncepcji racjonalnej woli u św. Tomasza z
Akwinu oraz wyróżLnionych ptzez Jana Burydana aktów woli I i II rzędu zaproponowałam
uzupełnienie średniowiecznych koncepcji o idee wypracowan e przez anglosaską myśl
analityczną (R. Chisholm, H. Frankfurt, L. A. Blum). Zestawienie to pokazało istotną rolę
norm (zasad moralnych) w korygowaniu pragnień woli i działań (Pragnienie, wola i
powinność. Spór o rolę samowiedzy w filozofii średniowiecznej i wspótczesne7, ,,Kwartalnik
Fi|ozoftczny,,, z. l, tom XLIII (2O|5), s.79-98). Problematykę woli poruszyłam równięż w
kontekścię jej wolności i autonomil Uznałam (za R. Saarinen, |g94), Że trafnym sposobem
badania stopnia autonomiczności woli jest sprawdzenie jej roli w przypadku działan
akatycznych. opracowałam zatem wybrane problemy słabości woli (akrazji) w filozofii
starożytnej i śrędniowiecznej pod kątem ogólniejszych koncepcji woli (Dlaczego nasze
działania sq alcraĘczne? Problem stąbości woli w filomfii starożytnej i średniowiecznej,
,,Ruch Fi|ozoficzny'' LXVII (2),2011, s.301-315). obok zagadnieniawoli, zajmowałam się
również problematyką sprawności w działaniu. W roz-tvużaniach tych za punkt wyjścia
obrałam następujące pytania: W jaki sposób działaj4cy podmiot nabiera ,,wprawy,, w
działaniach? Czy są możliwe działania wykonywane bez odpowiadających im sprawności?
Co jest plzyczyn4 powstawania sprawności? odpowiedzi na te pytania (znajdujące się w
twórczości Arystotelesa orŁ Tomasza z Akwinu, Alberta Wielkiego, Geralda odonisa, Jana
Dunsa Szkota, Jana Burydana, Pawła z Worczyna) okazaĘ się pomocne w opracowaniu
szczegółowych koncepcji działania, jego struktury i genezy (Habitus w koncepcji Arystotelesa
i jego średniowiecznych lromentątorów, Hybris'' , nr 3l [2O|5J, s. 1-20).

5.3. Badąnia nadfilozofiq św. Tomaszą z Ala,vinu.

W ramach badań nad filozofią św. Tomasza z Akwinu zajmowałam się głównie
tematyką logiczno-epistemologiczną oraz etyczno-praktyczną. I tak, w pokazałam
wykorzystanie przez Akwinatę logiki i semantyki Arystotelesa do rozwiązan problemów
teologicznych (natury Boga, Jego atrybutów, problematyki stwarzania) (Problematyka

filonficzna w Responsio de 108 articulis - wprowadzenie, w: Tomasz z Akwinu, LisĘ, ttum.
M. Zembrzuski, I. Andrzejuk, M. Płotka, seńa: opera Philosophorum Medii Aevi. kxtus et
studią, Tom 9, fasc. 4, Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszyńskiego, Warszaw a2014, s.9|-
95). Dodatkowo, prowadziłam badania nad teorią błędów sofistycznych. Analizując
Tomaszowy traktat De fallaciis pokazałam zarówno jeg o za|ęinośó od logiki via antiqua, jak i
występujące w nim elementy logiki modernorum (Problematylra trąktatu ,,De fallaciis',, w:
Tomasz z Akwinu, opuscula, red. naukowaM. Zembrzuski, A. Andrzejuk, przy współpracy
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zespołu D. Zapisek, M. Płotka, T. Pawlikowski, D. Lipski, A. Filipowicz, seria: opera

Philosophorum Medii Aevi. Tbxtus et studia, Tom 9, fasc. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 20|I, s. |93-206 (ISBN: 978-83-?072-665-2).

Warto wspomnieó, Że prace nad De fallaciis otaz Responsio de 108 ąrticulzi dokonałam w

związkuztłumaczeniem obu dziełz języka łacińskiego na język polski.

Dodatkowo, badałam koncepcję intersubiektywności św. Tomasza z Akwinu w

kontękście jego filozofii języka i poznania. Badania te pozwoliły ustalió za|ęŻności między

płaszczyzną językową a poznania w ujęciu Akwinaty, a takŻę stwierdzió ugruntowanie

intęrsubięktywności w teorii poznania (Epistemological Grounds of IntersubjectiviĘ in

Thomas Aquinasś Phitosophy, ,,Lingua ac Communitas'', nr |9,2009, s. 59-66).

W ramach badań nad etyczno-praktycznymi elementami w filozofii Tomasza z Akwinu

badałam jego koncepcję samowiedzy (ploznania samego siebie) w wymiarze praktycznym.

Pokazałam, ze uwzględnienie samowiedzy w kontekstach działania (gdy podmiot poznaje

samego siebie jako dziatającego) poszerza tomistyczną koncepcję poznania samego siebie,

badaną dotąd głównie w kontekstach metaftzyki poznania (PrakĘczny wymiar poznania

Samego siebie w ujęciu Tomąsza z Ala,uinu,,,Rocznik Tomistyczny', 3(20|4), s.6I-74). Warto

równięż dodaó, żzę badania te zostały w 20|1 roku odznaczone Stypendium Konferencyjnym

dla Młodych Pracowników Naukowych z Towarzystwa Naukowo-Warszawskiego (we

współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej) na wyjazd na konfęręncję ,,The 46th

Intemational Congress on Medieval Studies" w USA.

Badania nad filozofią św. Tomasza z Akwinu obejmują również Tomaszową koncepcję

pochodności zasad moralnych (wyrażonych w formie prawa natury) od świata, tj. powipanie

przy pomocy teorii aktu i możności zasad mora|nych z metaftzyczną struktur4 świata.

Badanie te pozwoliły mi usytuowaó koncepcję prawa natury św. Tomasza z Akwinu na tle

koncepcji stoickich i póŹnośredniowiecznych (Jak nakaz moralny wynika z natury światą?

Koncepcja prcMą natury św. Tomąsza z Ala,vinu ną tle stoickiej i późnośredniowiecznej

tradycji,,,Rocznik Tomistyczny,, 4 (20|5), s. 129-144). Z kolei badania nad życiem czynnym

i kontemplacyjnym w ujęciu Akwinaty koncentrowĄ się na ana|izię argumentów na rzecz

vita contemplątiva, natury kontemplacji oraz relacji między życiem kontemplacyjnym i

czynnym. owocęm tych badań jest wyróznienie dwóch paralelnych porządków szczęścia

(opisywanych konsekwentnie przez Tomasza łacińskim terminami felicitas i beatitudo) oraz

ustalenie hierarchicznego porządku między nimi (Tomasz z Ah,vinu o życiu czynnym i

konte mplacyj nym,,,Rocznik Tomisty czny" 5 (20 I 6), s. 1 4 I - I 54).
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5.4. B ądania nad metodolo giq historii filozofi i.

Badania nad metodologią historii filozofii rea|izowałam w dwóch obszarach

tematycznych. Po pierwsze' opracowałam zagadnienie uprawiania i nauczania paleografii w

historii filozofii. obierając za punkt wyjścia Gilsonowską tęzę o historii filozofii jako

dyscyplinie filozoficznej, a takze dyskutując z tęzami B. Ktirbis oraz D. Tillotson

zaproponowałam takie metody nalczania paleografii, które odpowiadają studiowaniu historii

filozofii' i w którym przede wszystkim podkreśla się narzędziowy charakter paleografii i jej

potrzebę w studiowaniu samej historii filozofii, a następnie samej filozofii (o potrzebie

paleografii w historii filozofii, ,,Edukacja Filozoficzna", vol. 55,2013, s. 1-17). Po drugie,

kontynuując badania nad Gilsonowską propozycją metodologii historii filozofii

przedstawiłam problem wyboru metody badań przez historyka filozofii. Pokazałam trudności,

jakie wynikająznazbyt silnego zaakcentowania,,ft|ozoficznych tkanki'' zwartejw fuódłach

historycznych, co prowadzi do ahistorycznego, a tym samym metodologicznie nietrafnego

ich ujęcia. W związku z tym ukazaŁam, ze uprawiana historia filozofii w praktyce moze

niekiedy dystansować się od teoretycznie opracowanych metodologii. Dalej pokazatam, w

jaki sposób problemocentryczna koncepcja historii filozofii mozę prowadzić niekiedy do

ahistoryzmu. Wnioski badań dotyczą podstawowych trudności pojawiajęcych się w ramach

ahistorycznej koncepcji historii filozofii (Problemocentryzm i ahistoryzm w historii filozofii,

w: Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać, red. M. Woźniczka. M. Rembierz,

Wydawnictwo AJD, Częstochowa2}I3, s. 67-76).

5.5, Badania nad historiq filozofii średniow ie cznej'

W tym obszarzetematycznym zajmowałam się rozmaitymi zagadnieniami i problemami

historii filozofii śrędniowięcznej. I tak, opracowałam historyczne konsekwencje potępień

1277 d|a rozwoju nauk przyrodniczych. Ukazałam, w jaki sposób opracowanie koncepcji

potentia Dei ąbsoluta utorowało drogę ku wyłonieniu się innych, niż, arystotelesowski' modeli

naukowych (Rozum a wolność' Potępienie I277 i jego konselallencje dlafilozofii, ,,Słupskie

Studia Filozoficzne',,9,20|0, s. 33-42). Ponadto, badałam rózne koncepcje samowiedzy (w

ujęciu św. Augustyna, Awicenny, św. Tomasza z Akwinu' Tomasza Suttona). Analizowałam

sposób, w jaki te koncepcje samowiedzy nadbudowują się nad określoną fiIozoftq umysłu w

ujęciu wymienionych filozofow (augustyński model intuicjonistyczny, tomistyczną teorię

intelektu moznościowego, awicenniańską syntezę obu tych ujęć) (Między refleksjq a

introspekcjq. Problem poznania Sąmego siebie w filozofii średniowiecznej, w: Doświądczenie

a intersubiektywność. Monografia pokonferencyjna, pod red. K. Dąbrowskiej, B.
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olzewskiego, M. Rupniewskiego, E. Wyrębskiej, M. Zav'tidzkiego, Księzy MĘn Dom

Wydawniczy, Łódź 2009, s. 45-53. Moje badania nad historią filozofii dotyczyły również

filozofii Plotyna. Analizując Plotyńską koncepcję tozsamości, l,poWfotU do samego siebie'',

czasu jako pocz4tku duszy (w kontękścię dyskusji z arystotelesowską koncepcją),

samopoznania i wolności starałam się pokazaó istotny wpływ filozofii Plotyna na klasyczną

filozofię niemiecką (F. W. J. Schellinga w szczególności) (Recovery of the Self. Plotinus on

Selfcognition' w: Phenomenolog,l/ontopoiesis Retrieving Cosmic Horizons of AntiquiĘ.

Logos and Life, red. A.-T. Tymieniecka, Springer, Dordrecht 2011, s. 241-249, doi:

10.1007/978-94-007-1691-9 20 (ISBN: 978-94-007-1690-2 print / 978-94-007-1691-9 on-

line). Dodatkowo, moje badania dotyczyŁy historycznych źrÓdeł śrędniowiecznego sporu o

założzęnia filozofii, a takirc przyczyn i konsekwęncji rozbieżzności w rozumięniu przedmiotu

filozofii oraz jej metody w trzynastowięcznym arystotelizmie oraz cztęrnasto- i

piętnastowięcznym nominalizmię. Pokazałam, Że spór o bezzałoŻęniowośó filozofii w

średniowieczu miał swoje źródto w dwuznaczności znaczęnia terminu principium w dziełach

Arystotelesa. Różnice w rozumieniu tego terminu ZaowocowaĘ odmiennym pojmowaniu

samej filozofii i jej przedmiotu (Między gramatykq a metafizykq. Sredniowieczny spór o

bezzatożeniowość filozofii, w: Spory o (bez)założeniowość filozofii, pod red. A. Pietras, D.

Zuromskiego, M. Furmana, Wydawnictwo Naukowę Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk

2011 ,  s .  161 -170) .

Koflcząc omawianie pozostałych osiągnięć nauko-badawczych, mozna wskazać na

następuj ące o s iągn ięcia redakcyj no - or ganizacyjne i popularyzatorskie :

a) Recenzje prac naukowych oraz sprawozdania z konferencji naukowych opublikowane

przez mnie w,,Roczniku Tomistyc zrtym" .

b) Praca na stanowisku z-cy redaktora naczelnego czasopisma naukowego ,,Rocznik

Tomistyczny,, (poz. 1567 na liścię B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego).

c) Recenzowanie artykułów dla polskich i zagranicznych czasopism naukowych: ,'Ethical

Perspectives''' ,,Śląskię Studia Historyczno-Teologiczne'' (w języku angielskirn).

d) Redakcja naukowa pracy wieloautorskiej pt. Filozofia na Polskim Uniwersytecie na

obczyźnie, red. M. Płotka, A. Andrzejuk, J. Pyłat, (Warszawa-Londyn 2014), która składa

się z 18 rozdziałow. Praca ta prezentĄe zbiór prac w polskim piśmiennictwie

ftlozoficznym o dziejach polskiej filozofii uprawianej w Londynie.

e) Jako rędaktor pracowałam ptzy publikacji trzęch tomów serii opera Philosophorum

I7
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Medii Aevi. kxtus et studii: 1) Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. naukowa M.

Zembrzuski, A. Andrzejuk, przy współpracy zespofu D. Zapisek, M. Płotka, T.

Pawlikowski, D. Lipski, A. Filipowicz, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. kxtus et

studią, Tom 9, fasc. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Warszawa 2011, ss. 261;2) Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. naukowaM. Zembrzuski,

A. Andrzejuk, pny współpracy zespofu D. Zapisek, M. Płotka, 1.. Pawlikowski, D.

Lipski, A. Filipowicz, seria: opera Philosophorum Medii Aevi. kxtus et studią, Tom 9,

fasc. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 20II,

ss. 253; 3) Tomasz z Akwinu, LisĘ, tłum' M, Zęmbrzuski, I. Andrzejuk, M. Płotka, seria:

pera Philosophorum Medii Aevi. Tbxtus et studia, Tom 9, fasc. 4, Wydawnictwo

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszaw a 20| 4.

f) Do wymienionych pozycji na|eży dodaó dwa przekłady żródeł. z języka łacińskiego.

g) Jestem współorganizatorką międzynarodowej konferencji naukowej The Theory of Just

Wan Behind the Jurisprudential Defens of (Abstaining from) Military Action. A

Conference Commemorating the 600th Anniversary of the Presentation of Paul

Wadimiriś Corpus Diplomaticum (Uniwersytet Kardynała Stęfana Wyszyńskiego,

Warszawa 2015), Gościem honorowym konferencji był profesor Michael Walzer.

h) organizacja pięciu ogólnopolskich konferencji poświęconych średniowięcznej filozofii

otaz fiozofii polskiej: ,,W kręgu średniowiecznej antropologii'' (Warszawa 20II),

,,Filozofi a na Polskim Uniwersytecię na obczyźnie,' (Warszaw a 20If),,,Stan badań nad

filozofią polską. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej

prof. Wiktorowi Wąsikowi w 50. rocznicę śmierci'' (Warszawa 2013), W kręgu

średniowiecznej metaftzyki,' (Warszawa 2013), ,,W kręgu średniowiecznej etyki''

(Warszawa 2014).

i) organizacja lekcji pokazowej dla licealistów z zaktesu paleografii łacińskiej ,,Iak czytaó

rękopis śrędniowięczny? (w ramach Dni otwartych Uniwersytetu)

j) Wspóttworzenie (wraz z prof. dr. hab. Arturem Andrzejukiem) i administrowanie strony

internetowej Katedry Historii Filozofii Staroz1tnej i Średniowiecznej,

www.katedra.uksw. edu.pl

6. omówienie osiągnięć dydaktycznych

W okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych

prowadziłam zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
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Warszawie. Moje obowiązki dydaktyczne ręa|izowatam w ramach studiów filozoficznych

(dziennych i zaocznych, na I i II poziomie studiów). Sumarycznie opracowałam i

prowadziłam |7 róŻnych kursów dydaktycznych. Były to seminaria (,,Seminarium

licencjackie z historii filozofii'', ,,Seminarium przedmiotowe. Moduł historia filozofii i

metaftzyka,,), wykłady kursoryczne (,,Filozofia człowieka'', ,,Filozoficzne koncepcje

człowieka'')' wykłady fakultatywne (,,Jak człowięk działa? - wprowadzenie do filozofii

ptaktycznej,,,,,Paths to Thomistic Philosophy''o,,Współczęsna filozofia polska''),

konwersatoria (,,Filozofia polska"), translatoria (,,Between Middle Ages and Modernity:

Philosophy of Renaissance"o ,,Human action: historical and systematical approach") oraz

ćwiczenia (,,Historia filozofii starożytnej'', ,,Historia filozofii średniowiecznej,,, ,,Edycja
tekstów'', ,,Paleografia łacińska'', ,,Logika''' ,,Wybrane zagadnienia z ft|ozofti polskiej'') i

w ar sztaty (,,Warsztaty z I ektur filo zofic zny ch" ) .

Byłam promotorem pomocniczym l pracy doktorskiej pt. ,,Doświadczenie estetyczne w

myśli Włodz imięrza Sołowj owa'' (Natalia Weremowicz).

Wypromowałam dotychczas 3 prace licencjackie: ,,TrzY stadia Życia|udzkiego w ujęciu

Sorena Kierkegaarda'' (Łukasz Chodacki), ,,Zagadnienie zła i wolnej woli w myśli świętego

Augustyna'' (Łukasz Gołąb), ,,Argumentacje na istnienie Boga w ujęciu Spinozy, Kartezjusza

i Pascala'' (Adrian Karandys) oruz I pracę magisterską ,,Koncepcja woli Jana Burydana.

Ana|iza X księgi komentarza do Etyki nikomachejskiej,, (AnnaMaria Szczepaniak).

W ramach prowadzonego seminarium licencjackiego z historii filozofii kieruję 10

pracami licencjackimi.

obecnie prowadzę pracę magisterską: ,,Filozofia człowieka w komentarzu do De anima

Pawła z Worczyna'' (Aleksandra Głąbik).
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