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 W 2008 r. przypada siedemsetna rocznica mierci jednego z najwi kszych przed-
stawicieli my li scholastycznej, bł. Jana Dunsa Szkota († 8 listopada 1308 r.). „Jest 
spraw  oczywist , e w jubileuszowych obchodach 700-lecia mierci bł. Jana Dunsa 
Szkota, organizowanych w tym roku przez licz ce si  o rodki akademickie Europy 
i Ameryki, nie mogło zabrakn  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. Tu bowiem powstało wiele prac, dotycz cych pogl dów filozoficznych i teo-
logicznych Dunsa Szkota” – powiedział w przemówieniu otwieraj cym omawiane 
sympozjum ks. prof. Stanisław W i l k, Rektor KUL.  
 Rzeczywi cie, wystarczy wspomnie  najwa niejsze przedsi wzi cia badawcze do-
tycz ce Szkota przeprowadzone na KUL-u. Na seminarium prof. Mieczysława Alberta 
K r p c a  OP Franciszka W i l c z k ó w n a  (Franciszka T u s z y s k a) napisała dokto-
rat opublikowany nast pnie pt. Ontologiczne podstawy dowodów na istnienie Boga 

według Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota. Próba oceny stanowisk (Warszawa 1958). 
Badania nad my l  etyczn  Szkota prowadzone były na seminarium ks. doc. Karola 
W o j t y ł y; z tego kr gu wyszły prace napisane przez prof. Jerzego G a ł k o w s k i e g o1.
My l filozoficzna Doktora Subtelnego była równie  przedmiotem bada  na semi-
nariach ks. prof. Wincentego G r a n a t a  oraz ks. prof. Mariana K u r d z i a ł k a. 

1 Najwa niejsze: Prawo naturalne w uj ciu Jana Dunsa Szkota, „Roczniki Filozoficzne” 15 
(1967), z. 2, s. 92-101; Uwagi o koncepcji prawa naturalnego Jana Dunsa Szkota, „Roczniki 
Filozoficzne” 18 (1970), z. 2, s. 119-126; Z historii poj cia wolno ci: Duns Szkot, Kant, Sartre,
„Roczniki Filozoficzne” 19 (1971), z. 2, s. 59-101; Działanie moralne w etyce Jana Dunsa 

Szkota, „Roczniki Filozoficzne” 22 (1974), z. 2, s. 83-110; Wolno  i warto : z podstawowych 

zagadnie  etyki Jana Dunsa Szkota, Lublin 1993 



SPRAWOZDANIA 556

Przede wszystkim jednak filozofi  szkockiego scholastyka głównym przedmiotem 
swoich zainteresowa  badawczych uczynił inicjator i organizator omawianego sym-
pozjum, o. prof. Iwo Edward Z i e l i s k i OFMConv, b d cy obecnie niew tpliwie 
najwybitniejszym specjalist  w tej dziedzinie w naszym Kraju2. Na jego seminarium 
powstały równie  prace doktorskie po wi cone temu przedmiotowi3.
 Sympozjum pomy lane zostało przez o. Zieli skiego przede wszystkim jako 
obchód jubileuszu znakomitego filozofa, teologa i błogosławionego, dlatego zapro-
szono wielu badaczy z ró nych specjalno ci: filozofów, teologów, historyków, histo-
ryków sztuki, prawników, których poproszono o syntetyczne przedstawienie ró nych 
aspektów sylwetki wielkiego franciszkanina b d  jego wpływu. Program był bardzo 
napi ty: w ci gu trzech dni wygłoszono trzydzie ci pi  referatów, w rezultacie 
zabrakło czasu na dyskusj  po wyst pieniach. Zadbano te  o uroczyst  opraw  spot-
kania: wyrazem tego było zaproszenie do Komitetu Honorowego JE abpa Józefa 

y c i s k i e g o, JE abpa Stanisława W i e l g u s a, a tak e udział w pierwszej sesji 
obrad ministra generalnego OO. Franciszkanów Konwentualnych, o. Marco T a s c a  
OFMConv, który wygłosił słowo zach ty. Sympozjum otworzył JM ks. prof. Stani-
sław W i l k, Rektor KUL. Szczególne znaczenie miały słowa na otwarcie sympozjum 
wygłoszone przez o. prof. Mieczysława Alberta K r p c a – było to jedno z ostatnich 
(ostatnie?) publicznych wyst pie  Ojca Profesora. Podkre lił on znaczenie Szkota 
jako znakomitego teologa, którego my l utorowała drog  do uznania dogmatu o Nie-
pokalanym Pocz ciu Naj wi tszej Maryi Panny, a tak e okre lił jego miejsce w his-
torii filozofii, zaliczaj c go do orientacji, dla której „przedmiotem poznania nie była 
rzeczywisto , ale struktury konieczno ciowe, maj ce by  składnikiem podstawowej 
rzeczywisto ci, a wi c tak zwana natura trzecia...”, wywodz cej si  od Platona, a na-
wet wyst puj cej wcze niej, w Upaniszadach i w orfizmie, a przej tej pó niej przez 
filozofi  nowo ytn . „Dlatego warto zastanowi  si  nad tymi sprawami i uzna , co 
jest wielkie, a co jest prawd ” – zakonkludował swoje wyst pienie o. Kr piec4.
 Niew tpliwie najwa niejszym uroczystym momentem sympozjum była Msza w.
w ko ciele OO. Kapucynów na Krakowskim Przedmie ciu. Koncelebrze przewod-
niczył JE ks. abp Stanisław Wielgus, a uczestniczyli w niej wszyscy ksi a bior cy 

2 Najwa niejsze prace o. prof. Zieli skiego na temat filozofii Doktora Subtelnego: Nie-

sko czono  bytu Bo ego w filozofii Jana Dunsa Szkota, Lublin 1980 (rozprawa doktorska), 
Jednoznaczno  transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota, Lublin 1988 (rozprawa habi-
litacyjna) oraz dwa artykuły syntetycznie omawiaj ce całokształt my li Doktora Subtelnego:
Glosa do obrazu filozofii Jana Dunsa Szkota zarysowanego w „Historii filozofii” Władysława 

Tatarkiewicza, „Filozofia” 28 (1998), s. 183-197; Błogosławiony Jan Duns Szkot – my liciel 

trudnej syntezy, „Lignum Vitae” 1 (2000), s. 71-85. 
3 Dr Martyna K o s z k a ł o, Indywiduum i jednostkowienie: analiza wybranych fragmentów 

Jana Dunsa Szkota, Lublin 2003; Dr Witold S a l a m o n  OFM, Poznanie intuicyjne według bł. 

Jana Dunsa Szkota, Niepokalanów 2007. 
4 Rekonstrukcja cytatów na podstawie nagrania. 
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udział w sympozjum. Koncelebra sprawowana była w j zyku łaci skim, piewy gre-
goria skie wykonała schola Instytutu Muzykologii KUL. Ks. abp Stanisław W i e l -
g u s  wygłosił homili , w której ukazał sylwetk  bł. Jana Dunsa Szkota jako teologa 
i nauczyciela chrze cija skiego, b d cego wzorem równie  dla naszych czasów. 
 Bogaty materiał konferencyjny, nale cy do wielu dyscyplin, zgrupowano tema-
tycznie. Pierwszy dzie  (wtorek, 8 kwietnia) po wi cony był zarysowaniu sylwetki 
Szkota jako intelektualisty, dziejom stara  o jego beatyfikacj  oraz dziejom jego 
kultu (przed południem), po południu za  tego samego dnia wygłoszono referaty na 
temat ikonografii Szkota jako doktora i teologa maryjnego oraz trzy referaty do-
tycz ce szeroko poj tej teorii bytu wielkiego scholastyka. Filozofia dominowała 
w drugim dniu ( roda, 9 kwietnia), a w szczególno ci teoria poznania, koncepcja 
jednostkowienia, antropologia, nauka o woli i wolno ci. Trzeci dzie  (czwartek, 10 
kwietnia) przeznaczono na omówienie teologii Doktora Subtelnego oraz recepcji 
i wpływowi jego my li.
 Pierwszy referat otwieraj cej sesji P I E R W S Z E G O  D N I A  wygłosił prof. Olivier 
B o u l n o i s (École Pratique des Hautes Études, Pary ). Referat, wygłoszony w j zy-
ku francuskim (tłumaczenie polskie o. prof. Iwo Zieli skiego było wy wietlane 
w czasie odczytu), nosił tytuł Jean Duns Scot, théologien et philosophe i jako cel 
stawiał sobie ukazanie „portretu intelektualnego” szkockiego scholastyka. Szkot sam 
siebie uwa ał za teologa, nie za filozofa, gdy  dla niego termin „filozof” oznaczał 
my liciela, który zakłada doskonało  porz dku naturalnego i odrzuca porz dek nad-
przyrodzony, w przeciwie stwa do teologa, który wie, e prawdziwa doskonało
nale y do tego, co nadprzyrodzone, a porz dek naturalny podlega ograniczeniom. 
Szkot, twierdzi Boulnois, uwa ał, e nie da si  dowie  konieczno ci tego, co nadprzy-
rodzone, na podstawie natury, jednak przyj cie perspektywy Objawienia ukazuje wi k-
sz  doskonało  bytow  ni  doskonało  natury. Porz dek nadprzyrodzony jest porz d-
kiem niesko czono ci i wolno ci, jest to zarazem porz dek zbawczy; samo naturalne 
poznanie Boga, dost pne rozumowi ludzkiemu, oraz sama moralno  naturalna nie mo-
g  doprowadzi  człowieka do pełni szcz cia. Naturalne poznanie Boga daje nam tylko 
poznanie abstrakcyjne Boga jako bytu niesko czonego, spełnianie wymogów moral-
no ci naturalnej nie zasługuje samo przez si  na zbawienie. Doskonałe szcz cie 
człowieka polega na intuicyjnej wizji Stwórcy, na wizji „twarz  w twarz”, ta za  mo e
by  człowiekowi tylko dana jako wolny dar dobrego Boga. Tylko Objawienie, otwie-
raj ce przed człowiekiem drogi nadprzyrodzonej wolno ci, umo liwia mu osi gni cie 
najwy szej doskonało ci.
 Jan Duns Szkot, cho  sam nie uwa ał si  za filozofa, przeprowadził jednak wa ne 
reformy w dziedzinie problematyki par excellence filozoficznej. Paradoksalnie, re-
form tych mógł dokona  wła nie dlatego, e jako teolog dysponował szersz  i bar-
dziej zasadnicz  perspektyw . Prof. Boulnois bardzo jasno pokazał, e filozoficzne 
innowacje Szkota wynikały z potrzeby uwzgl dnienia perspektywy nadprzyrodzonej: 
rozró nienie poznania intuicyjnego i abstrakcyjnego słu yło pokazaniu istotnej ró nicy 
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mi dzy naturalnym i nadprzyrodzonym poznaniem Boga, teoria jedno ci poj cia bytu, 
znana jako teoria jednoznaczno ci transcendentalnej, miała uzasadnia  tez , e
w obecnym stanie (pro statu isto) człowiek mo e pozna  Boga tylko w sposób 
abstrakcyjny, jako byt niesko czony (ens infinitum).
 Chocia  Objawienie przewy sza poznanie naturalne, jednak z drugiej strony 
zakłada je jako konieczn  podstaw , prawdy znane dzi ki nadprzyrodzonej inter-
wencji u ywaj  wył cznie poj  poznawalnych w sposób czysto naturalny. 
 Nieobecny na sympozjum o. dr Barnaba H e c h i c h  OFM, przewodnicz cy Com-
missio Scotistica (Rzym), czyli gremium uczonych historyków i filologów czuwaj -
cego nad pracami zwi zanymi z edycj  krytyczn Operum omnium Szkota, przysłał 
referat w j zyku włoskim, zatytułowany L’edizione critica delle Opere del Beato 

Giovanni Duns Scoto: traguardi e prospettive, dotycz cy aktualnego stanu prac (16 
tomów wydanych w chwili wygłoszenia referatu), planów na najbli sz  przyszło , a 
tak e zasad wydania. Przekładu referatu na j zyk polski dokonał o. dr Witold S a l a -
m o n  OFM (członek Commissio Scotistica) i to tłumaczenie (Wydanie krytyczne dzieł 

błogosławionego Jana Dunsa Szkota – cele i perspektywy) zostało odczytane. 
 Z du ym zainteresowaniem uczestnicy sympozjum wysłuchali odczytu o. prof. 
Wiesława B a r a  OFMConv (KUL), specjalisty od prawnokanonicznych aspektów 
beatyfikacji i kanonizacji. W swoim wyst pieniu, zatytułowanym Długa droga do 

chwały ołtarza – dlaczego?, prelegent omówił dzieje stara  o beatyfikacj  błogo-
sławionego Jana ze Szkocji i próbował odpowiedzie  na pytanie, dlaczego tak zna-
komity i zasłu ony teolog, jakim był bohater sympozjum, tak długo musiał czeka  na 
zaliczenie w poczet błogosławionych (stało si  to dopiero 20 marca 1993 r.). W mak-
symalnym skrócie odpowied  brzmi nast puj co: Duns Szkot jako intelektualista nie 
był znany szerokiemu kr gowi wiernych, a jedynie w skiemu kr gowi słuchaczy, 
dlatego stosunkowo niewiele było stara  o oficjalne zatwierdzenie jego kultu (który 
jednak istniał w diecezji Nola we Włoszech oraz w Kolonii). Lata bezpo rednio po 
mierci Szkota to czas konfliktów i sporów, niesprzyjaj cy staraniom o beatyfikacj .

Sprawie nie sprzyjała równie  wczesna kanonizacja w. Tomasza z Akwinu (18 lipca 
1323 r.), który uwa any był za teologicznego przeciwnika Jana. W toku kontrowersji 
doktrynalnych nie brakło te  prób zniesławienia pami ci Szkota (Paolo Giovio, 1557; 
Abraham Stanisław Bzowski OP, 1567-1637). Na opó nienie procedur wpływały 
wreszcie liczne zmiany w prawie kanonizacyjnym. 
 Bliski tematycznie referatowi o. Bara był tekst nadesłany przez o. Gabriela W e i -
l e r a  OFMConv, kustosza grobu Jana Dunsa Szkota w Kolonii, zatytułowany Ver-

ehrung und Kult des Sel. Johannes Duns Scotus vor allem in Köln und in der Mino-

ritenkirche, der Grabeskirche des Seligen, który odczytany został w przekładzie na 
j zyk polski: Kult błogosławionego Jana Dunsa Szkota w Kolonii w ko ciele Fran-

ciszkanów, ko ciele Grobu Błogosławionego. Zgodnie z tytułem tekst omawiał dzieje 
i ró ne przejawy czci relikwii Doktora Subtelnego w Minoritenkirche w Kolonii. 
Szczególnie interesuj cym elementem był opis grobu bł. Jana. 
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 Sesj  przedpołudniow  pierwszego dnia zamkn ło wyst pienie prof. Jerzego 
G a ł k o w s k i e g o (KUL), zatytułowane O do wiadczeniu wolno ci. Swoje roz-
wa ania prelegent po wi cił relacji mi dzy koncepcj  wolno ci i moralno ci Szkota 
i Karola Wojtyły, z uwzgl dnieniem równie  odniesie  do Immanuela Kanta. Wolun-
taryzm Jana Dunsa Szkota, wyra aj cy si  w tezie, e ostatecznym uzasadnieniem 
prawa moralnego jest wola Bo a, wydaje si  by  obca racjonalizmowi Tomasza 
z Akwinu, który był jednym ze ródeł inspiracji Karola Wojtyły, mo na jednak od-
nale  pewne zbli enia mi dzy koncepcj  Doktora Subtelnego, Karola Wojtyły, a tak-
e Kanta. Szkot i Kant szukaj  ostatecznego uzasadnienia moralno ci poza poznaniem 
wiata naturalnego – jeden w woli Bo ej, drugi w rozumie praktycznym; do takiego 

uj cia podstaw moralno ci zbli a si  koncepcja do wiadczenia warto ci moralnej 
Karola Wojtyły, a zwłaszcza do wiadczenia wolno ci i do wiadczenia powinno ci. 
Szkotowa teoria woli jako władzy zdolnej do samookre lenia, nie ograniczanej przez 
przygodn  rzeczywisto  stworzon , otwart  na niesko czono , bliska jest rozumie-
niu wolno ci przez Wojtył , który równie  podkre lał dynamik  woli, polegaj c  na 
jej sprawczo ci, był w zwi zku z tym krytycznie nastawiony do koncepcji Kanta, 
uto samiaj cej, jak si  wydaje, wol  z rozumem praktycznym. 
 Szkot wydaje si  by  najbli szy Wojtyle w swojej koncepcji miło ci, a zwłaszcza 
w rozró nieniu miło ci doskonałej, skoncentrowanej na przedmiocie, oraz miło ci 
niedoskonałej, egoistycznej, ze rodkowanej na podmiocie. 
 Pierwsza cz  sesji popołudniowej pierwszego dnia po wi cona była wizerunkom 
Jana Dunsa Szkota w sztuce. Prof. Urszula M a z u r c z a k  (KUL) wygłosiła odczyt 
Duns Szkot w ikonografii europejskiej, natomiast prelekcja dr Janiny D z i k  (UJ) doty-
czyła tematu Duns Szkot w sztuce polskiej. Oba wyst pienia były bogato ilustrowane 
slajdami. Ukazany materiał ikonograficzny upowa nia, zdaniem prof. Mazurczak, do 
stwierdzenia, e przedstawienia Szkota odpowiadaj  zasadniczym schematom ikono-
graficznym u ywanym w odniesieniu do wi tych doktorów i teologów. 
 Druga cz  pierwszej sesji popołudniowej wypełniona była problematyk  doty-
cz c  teorii bytu. Centralnym punktem było tu wyst pienie o. prof. Edwarda Iwona 
Z i e l i s k i e g o  OFMConv (KUL), zatytułowane Jednoznaczno  poj cia bytu w meta-

fizyce Jana Dunsa Szkota: zakres teorii i znaczenie. Koncepcja jednoznaczno ci ter-
minu „byt” (a nie analogiczno ci) oraz jedno ci poj cia bytu uchodzi za jeden z ka-
mieni w gielnych systemu Doktora Subtelnego, za niejako „znak firmowy” szko-
tyzmu. Prelegent szeroko i wnikliwie przedstawił historyczne i merytoryczne racje, 
które skłoniły Doktora Subtelnego do zerwania z cał  dotychczasow  tradycj  filo-
zoficzn  (Arystoteles, Tomasz z Akwinu) i przyj cia koncepcji całkowicie orygi-
nalnej. W bardzo klarowny sposób wykazał, e zasadnicz  racj  było d enie do 
ugruntowania mo liwo ci naturalnego poznania Boga. Skoro bowiem w obecnym 
stanie (pro statu isto) człowiek do wiadcza tylko bytów cielesnych i nie posiada 
adnego naturalnego do wiadczenia bytu Bo ego, mo e on posiada  wiedz  o tym 

ostatnim tylko pod warunkiem, e podstawowe poj cia o rzeczywisto ci, tak zwane 
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terminy transcendentalne, jakie formuje w swoim umy le na podstawie do wiad-
czenia, obejmuj  swoim zakresem równie  Boga. Gdyby jednak termin „byt” odnosił 
si  w innym znaczeniu do Boga i do stworzenia, jak głosił Henryk z Gandawy, 
z którym Szkot polemizuje, oznaczałoby to, e człowiek nie posiada w ogóle poj , za 
których pomoc  mógłby my le  o Bogu. Skoro zatem istnieje w umy le ludzkim 
wiedza teologiczna, to trzeba przyj , twierdzi Szkot, e terminy transcendentalne, 
jakimi posługuje si  człowiek, w tym samym znaczeniu odnosz  si  do Boga i do 
stworzenia. 
 Kolejny prelegent, o. dr Marcin T k a c z y k  OFMConv (KUL), przedstawił zebra-
nym analiz  słynnego Szkotowego dowodu istnienia Boga, zawartego w Ordinatio

oraz w Tractatus de primo principio. Podkre lił d enie Szkota do cisłego i meto-
dycznego uj cia argumentacji przez Doktora Subtelnego, którego wynikiem było 
odwołanie si  do poj  modalnych. Szkotowy dowód istnienia Boga uwa any jest za 
najdoskonalszy tego typu argument w literaturze scholastycznej.  
 Z kolei dr Roman M a j e r a n (KUL) omówił koncepcj  tzw. ró nicy formalnej 
(distinctio formalis), to jest ró nicy mi dzy elementami tego samego bytu, która jest 
słabsza ni  ró nica realna, jest jednak mocniejsza ni  ró nica czysto my lna (distinctio 

rationis). Wyró nione formalnie elementy (formalitates) nie mog  istnie  jako oddzie-
lone byty, nie s  jednak czystym wytworem poznaj cego intelektu, jak to jest w przy-
padku ró nych poj  tej samej rzeczy. Dystynkcja ta, wprowadzona przez Doktora 
Subtelnego, była przeze  stosowana w teologii i teorii bytu, nie została przyj ta w in-
nych kierunkach scholastycyzmu, gruntownej za  krytyce poddał j  Wilhelm Ockham. 

D R U G I  D Z I E  sympozjum otworzyła problematyka teoriopoznawcza. O. dr 
Witold S a l a m o n  OFM (Commissio Scotistica, Rzym) dokonał syntetycznego 
przegl du problematyki teoriopoznawczej obecnej w dziele Szkota, koncentruj c si
teorii aktywnego współdziałania podmiotu i przedmiotu w akcie poznawczym, na 
rozró nieniu poznania intuicyjnego i abstrakcyjnego, na zagadnieniu intelektualnego 
poznania bytu jednostkowego oraz na problemie bytu jako przedmiotu wła ciwego 
intelektu ludzkiego.  
 Zbli ona problematyka była przedmiotem przedło enia dra Michala C h a b a d y  
(Univerzita Komenskeho, Bratysława), zatytułowanego Die Stellung der intuitiven 

und abstraktiven Erkenntnis in der Theologie von Johannes Duns Scotus. Wykład 
wygłoszony w j zyku niemieckim (polski przekład o. Zieli skiego był wy wietlany w 
trakcie wykładu), oprócz bardzo klarownego omówienia poznania intuicyjnego i abs-
trakcyjnego w rozumieniu Doktora Subtelnego, zawierał te  analiz  Szkotowej 
koncepcji teologii. Podstaw  tej analizy był tekst prologu Ordinatio (autoryzowanej 
wersji komentarza Szkota do Sentencji Piotra Lombarda).  
 Nie przybył niestety, z powodu powa nej choroby, prof. Jerzy P e r z a n o w s k i, 
który miał wygłosi  odczyt dotycz cy problematyki jednostkowienia. Ten brak cz -
ciowo wynagrodziła słuchaczom dr Martyna K o s z k a ł o  (UGd) swoim wietnym 
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wyst pieniem, zatytułowanym Spór o jednostkowienie duszy ludzkiej – stanowisko 

Jana Dunsa Szkota w dyskusji z Tomaszem z Akwinu i tomistami. W istocie wykład 
zawierał dokładne i jasne omówienie Szkotowej koncepcji jednostkowienia i jego 
dyskusj  z koncepcjami jednostkowienia Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. 
 Z kolei dr Marek C h o j n a c k i  (Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim), w wy-
st pieniu zatytułowanym „Haecceitas” podstaw  nowoczesnego my lenia? Pytania do 

Martina Heideggera, wychodz c od problemu my li współczesnej, szukaj cej spo-
sobów przezwyci enia rozd wi ku my li i bytu, wskazał na ródło inspiracji rozwi -
zania tego problemu w realizmie konkretu Szkota, a zwłaszcza w koncepcji haecceitas.

Punktem odniesienia rozwa a  autora była rozprawa habilitacyjna Martina Heideggera 
Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus, ogłoszona w 1915 r. 
 Tematem, który pojawił si  równie  w drugim dniu obrad, była szeroko poj ta 
teoria osoby. Tego tematu dotyczyły cztery wyst pienia. O. prof. José Antonio M e -
r i n o  OFM (Antonianum, Rzym) nadesłał referat zatytułowany Dimensión relacional 

de la persona en J. Duns Escoto; podczas sesji został odczytany jego polski przekład: 
Relacyjny wymiar osoby w pogl dach J. Dunsa Szkota. Z kolei odczyt w j zyku 
niemieckim, zatytułowany Einzigkeit und Liebe nach Johannes Duns Scotus, wygłosił 
o. dr Herbert S c h n e i d e r  OFM (Johannes-Duns-Skotus Akademie, Mönchen-
gladbach). Oba wyst pienia omawiały Szkotow  koncepcj  osoby, zwracaj c uwag
na jedyno  i niepowtarzalno , nieredukowalno  i niekomunikowalno  bytu osobo-
wego w uj ciu Doktora Subtelnego, dla którego osoba jest „niekomunikowaln  egzy-
stencj  natury intelektualnej” (naturae intellectualis incommunicabilis existentia). 
Z drugiej strony wskazywały, e według Szkota tak poj ta osoba znajduje swoje speł-
nienie w relacji miło ci, czyli w odniesieniu do innych osób. Do tego samego bloku 
tematycznego nale y zaliczy  wyst pienia dr hab. Anny P i e t r y g i  (UOp), zatytu-
łowane O koncepcji osoby w pismach Jana Dunsa i Ch. S. Peirce’a, oraz wykład 
o. prof. Andrzeja D e r d z i u k a  OFMCap (KUL), zatytułowany Wolno  człowieka 

wobec prawa, w którym prelegent ukazał Szkotow  koncepcj  woli jako fundament 
jego wizji wolno ci. Wola, według Doktora Subtelnego, nie podlega adnym koniecz-
nym determinacjom z zewn trz, nawet intelektualne poznanie dobra przez intelekt nie 
determinuje jej w sposób konieczny; st d płynie nie tylko ukazanie radykalnej 
wolno ci Boga, ale równie  mo liwo  pełnego ukazania wolno ci człowieka. 
 Wyst pienie prof. Olega D u s h i n a (Uniwersytet Pa stwowy, Sankt Petersburg), 
zatytułowane Dyspozycje sumienia: Duns Szkot i Bonawentura, dotyczyło proble-
matyki sumienia, jego podstaw (synderesis) i nieomylno ci. Ogólnie rzecz bior c, 
mo na stwierdzi , e ludzki rozum nie myli si  w poznaniu ogólnych zasad mo-
ralnych, mo e natomiast bł dzi  w konkretnych s dach praktycznych. Wykład, przy 
aprobacie słuchaczy, został wygłoszony przez profesora w j zyku rosyjskim. 
 Dwa wyst pienia w sesji popołudniowej nale ały do tematyki metateologicznej. 
Prof. Mikołaj O l s z e w s k i  (PAN) oraz dr Jacek S u r z y n (U ) przedstawili swoje 
analizy tekstów prologu Ordinatio, w których Szkot traktuje o naturze, przedmiocie 
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i metodzie teologii. Wyst pienie prof. O l s z e w s k i e g o, pt. Czym jest teologia 

według Szkota, dotyczyło zagadnienia konieczno ci wiedzy objawionej dla zbawienia 
człowieka oraz praktycznego charakteru teologii jako ludzkiej dyscypliny wiedzy, 
natomiast odczyt dra S u r z y n a, zatytułowany Teologia jako nauka. Problem jej 

przedmiotu i jego poznania, podejmował zagadnienie przedmiotu oraz naukowego 
(w rozumieniu Arystotelesa) charakteru ró nych typów wiedzy teologicznej. 
 W sesji popołudniowej drugiego dnia obrad wyst pił równie  o. dr Feliks M a r -
c h e w k a  OFM (PAT) z referatem zatytułowanym „Coloratio argumenti”: zabieg 

metodologiczny stosowany przez Jana Dunsa Szkota. W j zyku Szkota coloratio 

argumenti oznacza takie przeformułowanie danego argumentu, które usuwa bł dy
i pozwala uratowa  to, co w nim warto ciowe. Prelegent ukazał, w jaki sposób Szkot 
wł cza elementy słynnego argumentu Anzelma za istnieniem Boga z Proslogionu

w swój własny argument, zawarty w Traktacie o Pierwszej Zasadzie.

 Sesja przedpołudniowa T R Z E C I E G O  D N I A  obrad po wi cona była problema-
tyce teologicznej. Ks. prof. Marek C h m i e l e w s k i  (KUL) naszkicował sylwetk
duchow  Doktora Subtelnego jako teologa i intelektualisty słu cego wspólnocie 
wiary – Ko ciołowi. Chocia  mamy bardzo mało informacji o yciu i duchowo ci 
Szkota, jednak na podstawie znanych faktów i autentycznych pism Szkota mo emy 
wnioskowa , e cechowało go „poczucie prawdy” (sensus veritatis), zmysł wiary 
(sensus fidei) oraz poczucie wspólnoty z Ko ciołem (sensus Ecclesiae) – trzy cechy, 
którymi powinien charakteryzowa  si  prawowierny teolog. 
 Nast pnie o. prof. Zdzisław K i j a s  OFMConv (Seraphicum, Rzym) wygłosił 
odczyt na temat Chrystocentryzm Jana Dunsa Szkota, w którym zapoznał słuchaczy 
z nauk  Doktora Subtelnego na temat osoby Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim 
z podstawow  dla chrystologii Szkota tez  o pierwsze stwie wcielenia przed stwo-
rzeniem w zamiarach Stwórcy: Bóg pragn ł by  kochanym przez stworzenie i chciał 
podnie  istot  stworzon , która pokocha go w najwy szym stopniu do uczestniczenia 
w Bosko ci, pragn ł zatem Chrystusa jako Boga-człowieka i stworzył wiat po to, by 
umo liwi  zaistnienie Boga-człowieka. 
 Tematyk  chrystologiczn  omawiał równie  odczyt, który wygłosił o. dr hab. 
Benedykt H u c u l a k  OFM (Commissio Scotistica, Rzym), zatytułowany Bł. Jan Duns 

jako teolog Chrystusa Króla. Wykład o. Huculaka ukazywał zasadniczo t  sam  wizj
chrystologiczn  Szkota, odwołuj c si  znacznym stopniu do cytatów z Pisma wi tego. 
 Mariologia Doktora Subtelnego uwa ana jest za jego najwi ksze osi gni cie 
teologiczne. Uj cie tej dziedziny teologii omawiały dwa odczyty. O. prof. Stefano 
C e c c h i n  OFM, nadesłał tekst zatytułowany Attualità e problematiche della mario-

logia del beato Giovanni Duns Scoto, którego wersj  w j zyku polskim (Aktualno

i problemy mariologii bł. Jana Dunsa Szkota) odczytał o. prof. Zieli ski. Tekst o. Cec-
china stanowił syntetyczne uj cie mariologii Szkota, omawiał Szkotowe rozwi zania 
problemów predestynacji Maryi, jej macierzy stwa Bo ego, Niepokalanego Pocz cia, 
Wniebowzi cia; pokazywał te cisły zwi zek mi dzy chrystologi  i mariologi  u Szkota.  
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 W referacie zatytułowanym Duns Szkot – Doctor Marianus o. prof. Celestyn 
Stanisław N a p i ó r k o w s k i  OFMConv (KUL) omówił wydania tekstów mario-
logicznych Szkota, nast pnie, z wła ciw  sobie werw , zwrócił uwag  na pewien 
nierozwi zany problem obecny w mariologii Szkota (je li odkupienie uprzedzaj ce 
jest doskonalszym rodzajem odkupienia, dlaczego Bóg zastosował je tylko w odnie-
sieniu do Maryi?), wreszcie naszkicował obraz recepcji my li Doktora Subtelnego 
w polskiej literaturze mariologicznej, postuluj c dalsze badanie nad tym, wedle pre-
legenta, zasadniczo nie przebadanym dostatecznie przedmiotem. 
 Pozostałe wyst pienia ostatniego dnia obrad był po wi cone szeroko poj tej re-
cepcji my li Szkota. Prof. Mieczysław M a r k o w s k i  (PAN) wygłosił referat za-
tytułowany Szkotyzm na redniowiecznych uniwersytetach, w którym omówił synte-
tycznie pogl dy pierwszych pokole  uczniów Szkota w Pary u, Oksfordzie, Padwie 
i innych o rodkach, a tak e dzieje szkotyzmu w Akademii Krakowskiej w XV i XVI 
wieku. Prof. El bieta J u n g - P a l c z e w s k a (UŁ) w odczycie Nierówne niesko czo-

no ci? Dunsa Szkota teoria „potentia absoluta/ordinata Dei” inspiracj  dla rozwoju 

matematyki XIV-wiecznej odkryła inspiracje płyn ce ze Szkotowego rozró nienia na 
absolutn  i uporz dkowan  moc Boga w koncepcjach czternastowiecznego teologa 
i matematyka angielskiego Richarda Kilvingtona. Dr hab. Marek G e n s l e r (UŁ) 
przysłał artykuł omawiaj cy reinterpretacj  Szkotowych idei dotycz cych filozofii 
przyrody dokonan  w dziele hiszpa skiego ucznia Doktora Subtelnego – Antoniego, sy-
na Andrzeja (Antonius Andreae); tytuł jego przedło enia brzmiał: „De tribus principiis 

naturae” Antoniego Andrzejowego jako szkotystyczny podr cznik filozofii przyrody.
 Szczególne miejsce w ostatniej sesji omawianego sympozjum zaj ło wyst pienie 
irlandzkiego historyka, o. dra Josepha M a c M a h o n a  OFM, zatytułowane Luke 

Wadding, OFM (1588-1657): Zealous Apologist of Duns Scotus. Ukazało ono entuzja-
styczn  recepcj  my li Szkota w rodowisku irlandzkich franciszkanów w XVII wie-
ku oraz okoliczno ci pierwszego wydania Operum omnium Doktora Subtelnego, które 
było dziełem Irlandczyka, Łukasza Waddinga OFM. 
 Prof. Piotr J a r o s z y s k i  (KUL), w wyst pieniu zatytułowanym Wpływ Szkota 

na powstanie nowo ytnej ontologii, przedstawił prób  krytycznej ewaluacji wpływu 
koncepcji bytu Szkota na nowo ytne i współczesne koncepcje ontologiczne. 
 Pozostałe trzy wyst pienia dotyczyły ró nych aspektów recepcji szkotyzmu w Pol-
sce. Dr Lucyna N o w a k (UJ), w wykładzie Materialne wiadectwa recepcji pism 

Jana Dunsa Szkota w Uniwersytecie Krakowskim, omówiła r kopisy zawieraj ce 
dzieła Szkota oraz jego uczniów i komentatorów przechowywane w Bibliotece Jagiel-
lo skiej. O. dr Roman S o c z e w k a  OFMConv z Niepokalanowa, w wyst pieniu 
zatytułowanym Siedem r kopisów ze zbioru Archiwum Prowincji Franciszkanów w 

Warszawie traktuj cych o doktrynie filozoficzno-teologicznej bł. Jana Dunsa Szkota,
omówił – jak wskazuje obszerny tytuł – r kopisy zawieraj ce teksty nawi zuj ce do 
teologii i filozofii Doktora Subtelnego w Archiwum Prowincji Franciszkanów w War-
szawie. Wreszcie w nadesłanym i odczytanym podczas tej sesji artykule Szkotyzm we 
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franciszka skich studiach filozoficzno-teologicznych w Polsce w XVIII i XIX wieku

o. prof. Roland P r e j s  OFMCap (KUL) szeroko omówił obecno  szkotyzmu w stu-
diach i seminariach franciszka skich w Polsce tego okresu. 
 Obrady sympozjum zamkn ł krótkim podsumowaniem Dziekan Wydziału Filo-
zofii KUL prof. Stanisław K i c z u k. 
 Jubileuszowe sympozjum niew tpliwie ukazało oryginalno , gł bi  spekulatywn
i wielostronno  my li Doktora Subtelnego, a tak e rozległo  i trwało  jej oddzia-
ływania. Na ostatniej sesji o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv wyst pił z ini-
cjatyw  opublikowania w trzech tomach dwuj zycznej, łaci sko-polskiej edycji naj-
wa niejszych pism Jana Dunsa Szkota, która przybli yłaby redniowiecznego doktora 
czytelnikom w naszym kraju. 

Roman Majeran 

Katedra Historii Filozofii Staro ytnej 

i redniowiecznej KUL 

CZY KOSMOLOGIA W KRYZYSIE? 

Kilka uwag z 12 Kolokwium Kosmologicznego 
w Obserwatorium Astronomicznym w Pary u

17-19 lipca 2008 roku

W lipcu 2008 r. w Obserwatorium Paryskim, z inicjatywy International School of 
Astrophysics Daniel Chalonge (École Internationale Daniel Chalonge), miało miejsce 
wa ne wydarzenie naukowe, a mianowicie 12 Kolokwium Kosmologiczne pt. „Dark mat-
ter, dark energy, CMB and LSS: Understanding the Physics of the Universe” z udziałem 
George’a Smoota – laureata Nagrody Nobla z fizyki w 2006 r. Charyzmatycznymi 
organizatorami Chalonge School s  Norma Sánchez i Hector De Vega – oboje z Obserwa-
torium Paryskiego. Istniej  przynajmniej dwa powody, dla których uwa am za wa ne od-
notowanie tego wydarzenia jako maj cego znaczenie dla rodowiska filozoficznego. 
 1. Seminarium jest coroczn  prezentacj  „state of art” w dziedzinie kosmologii, 
a jego patronem jest George Smoot, którego badania doprowadziły do lepszego zro-
zumienia Wszech wiata w epoce, kiedy powstawały zal ki struktur. 
 2. Kosmologia na obecnym etapie rozwoju całkowicie zmienia swoje oblicze. 
Obserwacja tej nauki, b d cej w fazie transformacji, przy jednoczesnym nagroma-
dzeniu si  anomalii, mo e nam wiele powiedzie  na temat stanu nauki dojrzewaj -
cego do rewolucji naukowej. Mo na zobaczy , e ten etap transformacji charakte-
ryzuje si  stawianiem pyta  natury filozoficznej. 
 Prezentuj c merytoryczne sprawozdanie z kolokwium, pragn  wskaza  na zmiany, 
które dokonuj  si  we współczesnej kosmologii w wieku, który okre la si  mianem 
wieku kosmologii [1]. Interesuj ca wydaje si  refleksja nad przyczynami tak szybkich 
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