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W UJ CIU ÉTIENNE GILSONA 

 
 
Étienne Gilson by  znakomitym historykiem filozofii, mediewi-

st , odnowicielem tradycji scholastycznej. Jako wybitny znawca filozo-
fii w. Tomasza z Akwinu, wniós  on znacz cy wk ad do wspó czesne-
go renesansu my li tomistycznej. Wyst powa  te  jako obro ca reali-
zmu tomistycznego, w którym za punkt wyj cia przyjmowa  realne 
istnienie rzeczywisto ci. Podstawowym wyznacznikiem jego filozofii 
sta  si  metafizyczny realizm.1 Gilsona koncepcj  realizmu niekiedy 
okre la si  jako filozofi  zdroworozs dkow . Polega ona na odniesieniu 
poznawczym do rzeczy, która istnieje niezale nie od ludzkiego pozna-
nia.2 

Przeprowadzone przez Gilsona historyczne analizy my li nowo-
ytnej, zw aszcza René Descartesa i Immanuela Kanta, s  wa nym stu-

dium pog biaj cym rozumienie dziejów filozofii, w tym zagadnienia 
realizmu filozoficznego. Gilson uwa , e nowo ytny idealizm “ze-
psu ” podstawy ludzkiej umys owo ci. Mo na j  “naprawi ” jedynie na 

                                                
1 Por.  Jan Socho , “Gilson Étienne,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, red. 
A. Maryniarczyk (Lublin 2002), 785–786. 
2 Zob. Étienne Gilson, “Existence and philosophy,” Proceedings of the American 
Catholic Philosophical Association 21 (1946): 4–16. 
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drodze rezygnacji z idealizmu na rzecz filozoficznego realizmu.3 
W niniejszym artykule zostanie podj ta próba przedstawienia podstaw 
realizmu, o którym pisa  i który propagowa  Étienne Gilson. 

Wyznaczniki poznania realistycznego 

Wyja nienie realizmu ludzkiego poznania wymaga uznania 
istnienia realnych bytów. Francuski filozof, krytykuj c koncepcje 
poznania budowane na gruncie kartezjanizmu czy kantyzmu, podkre la, 
e fenomen ludzkiego poznania daje si  uzasadni  jedynie poprzez 

afirmacj  realnie istniej cych bytów. W tym kontek cie zwraca on 
uwag  na akt istnienia jako konstytutywny czynnik filozoficznego 
realizmu.  

W latach 30-tych XX w. Gilson wyodr bni  i podkre li  zagad-
nienie istnienia w Tomasza z Akwinu koncepcji bytu (zwanej te  egzy-
stencjaln  koncepcj  bytu). Przewodni  my  tej koncepcji jest to, e 
bytem jest konkretna rzecz z ona z istoty oraz proporcjonalnego do 
niej istnienia. Istnienie (esse) sprawia, e “co  jest”—to ono aktualizuje 
istot . Istnienia jednak nie mo na wyrazi  w poj ciu; jako akt prosty 
i bezpo redni jest ono niepoj ciowalne. W poj ciu ujmuje si  jedynie 
tre ci rzeczy. Niepoj ciowalne istnienie jest podstaw  bytowania, czyli 
zasadniczym, koniecznym elementem bytu.4 Samo istnienie nie wystar-
cza jednak, aby mo na by o mówi  o bycie. Tylko zwi zek istoty 
z istnieniem stanowi o rzeczywisto ci bytu—o jego ca ci i realno ci.5 

Sformu owanie egzystencjalnej koncepcji bytu nie zako czy o 
dyskusji na temat istnienia jako podstawy realizmu poznawczego. Co 
wi cej, próby odrzucania istnienia, b  te  umniejszenia jego roli 

                                                
3 Por. Curtis L. Hancock, “Dlaczego Gilson? Dlaczego teraz?,” Studia Gilsoniania 2 
(2013): 9–10. 
4 Zob. szerzej na ten temat Natalia Kunat, “Egzystencjalna interpretacja Tomasza 
z Akwinu koncepcji bytu w uj ciu Étienne Gilsona,” Studia Gilsoniana 5:3 (2016): 
451–464. 
5 Zob.  szerzej  na  ten  temat  Étienne  Gilson,  Byt i istota,  t um.  P.  Lubicz,  J.  Nowak  
(Warszawa 1965), 69–106. 
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w bycie na rzecz istoty jako najwa niejszego czynnika konstytuuj cego 
byt, przybra y na sile. Istnienie zacz to traktowa  jedynie jako element 
przypad ciowy bytu, mniej wa ny od istoty. Zdaniem Gilsona, rugo-
wanie kwestii istnienia oznacza dominacj  pr dów esencjalistycznych, 
funkcjonuj cych przede wszystkim w ramach filozofii nowo ytnej. 
Wielk  pokus  filozofii esencjalizuj cych pozostawa o “zapomnienie 
o istnieniu,” poci gaj ce za sob  skupienie uwagi na porz dku tre cio-
wym. Zwolennicy takiego podej cia odcisn li zasadnicze pi tno na 
idealizmie, powoduj c, e nadrz dn  rol  w bycie przyznano esencjom-
istotom, co uniemo liwi o poznawczy dost p do porz dku istnienia.6  

W tym kontek cie wa ne wydaje si  by  stanowisko Kanta, który 
próbowa  zdefiniowa  znaczenie terminu istnienie. W Krytyce czystego 
rozumu, analizuj c ontologiczny dowód na istnienie Boga, stwierdza 
on, e “«istnienie» nie jest oczywi cie realnym orzeczeniem, tzn. 
poj ciem czego , co mo e do cza  si  do poj cia pewnej rzeczy.”7 
Innymi s owy, nie mo na wskaza adnej ró nicy mi dzy poj ciem 
rzeczy zwi zanej z istnieniem, a poj ciem rzeczy bez istnienia. Takie 
stwierdzenie oznacza, e istnienia nie sposób wyrazi  poprzez poj cia. 
Gilson, komentuj c Kanta, zwraca uwag , e  

z jednej strony—pierwsze co chcemy wiedzie  o jakimkolwiek 
poznawalnym przedmiocie, jest to, czy istnieje . . . Z drugiej 
strony, poniewa  poj cie jakiej  rzeczy realnej nie ró ni si  
niczym od poj cia tej e rzeczy tylko mo liwej, nasze 
przedstawienie poj ciowe tego, co realne, jest z natury lepe 
wobec faktu istnienia.8  

Problem Kanta nie polega na tym, e odrzuca on kategori  istnienia, 
lecz na tym, e podaje argumentacj  za tym, e istnienie jako takie nie 
ma znaczenia. Wed ug Kanta, zdanie “x jest/istnieje” nic nie stwierdza, 
                                                
6 “Kartezjusz dowiód , e jego istnienie jest istnieniem rzeczy my cej.” Zob. Étienne 
Gilson, Jedno  do wiadczenia filozoficznego, t um. Z. Wrzeszcz (Warszawa 2001), 
125. 
7 Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, t um. R. Ingarden (Warszawa 1986), 339. 
8 Gilson, Byt i istota, 8. 
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poniewa  istnienie niczego nie dodaje do przedmiotu. Istnienie jest 
tylko predykatem, nie stanowi realnej w asno ci bytu (rzeczy).  

Redukcja tego, co rzeczywiste, do tego, co ujmowalne w poj cia, 
sta a si  przyczyn  pomini cia (w filozofii) istnienia jako elementu 
subontycznego. St d w idealizmie poznanie oznacza operacj  na ide-
ach-poj ciach, nie dotyczy natomiast wyja nienia wiata bytów realnie 
istniej cych. Natomiast Gilson uwa a, e wa niejszym od poj cia ak-
tem poznawczym jest s d, jako e ten zwykle odnosi si  do istniej cych 
rzeczy. Stanowiska esencjalistyczne sytuuj  na pierwszym planie kate-
gori  istoty, podczas gdy egzystencjalistyczne—istnienie jako “bycie 
w wiecie.” Prowadzi to do przekonania, e dla zwolenników esencjali-
zmu istnienie nie ma adnego poznawczego znaczenia.  

Gilson u ywa  wyra enia “egzystencjalnej granicy filozofii.” Nie 
ma ono nic wspólnego z filozoficznym nurtem egzystencjalizmu. Znaj-
duje za  ono swe wyja nienie wewn trz realizmu tomistycznego. Prze-
kroczenie “egzystencjalnej granicy filozofii,” czyli wyj cie poza ramy 
istnienia, oznacza oby przej cie na obszar czystej my li spekulatywnej.9 
Je eli zatem byt ma stanowi  fundament wiedzy o rzeczywisto ci, to 
konieczne jest przywrócenie nale nego miejsca istnieniu, które w struk-
turze rzeczywisto ci decyduje o bytowaniu rzeczy. Gilson stwierdza, e 
“prawdziwy realizm nie odnosi si  ani tylko do istoty, ani tylko do rze-
czy; jest to realizm «bytów».”10 Dlatego istnienie stanowi zasadniczy 
czynnik rzeczywisto ci, b cy racj  bytowego realizmu. 

Pogl dy Gilsona, dotycz ce kwestii realizmu filozoficznego, 
ewoluowa y. Podstawowe stanowisko, które okre la  mianem realizmu 
metodycznego, uformowa o si  w dyskusji nie tylko z pr dami ideali-
stycznymi, ale równie  z realizmem neoscholastyków, mi dzy innymi, 
kardyna a D.  Merciera.  Mercier  i  jego uczniowie (np.  L.  Noêl)  próbo-

                                                
9 Kartezja skiego cogito, czy idealizmu kantowskiego. Por. Jan Socho , “Koncepcja 
Boga w tomizmie egzystencjalnym Étienne Gilsona,” w: Étienne Gilson. Filozofia 
i mediewistyka, red. T. Klimski (Warszawa 2007), 23. 
10 Gilson, Byt i istota, 259. 



Realizm filozoficzny w uj ciu Étienne Gilsona 

 

369

 

wali wprowadzi  na teren tomizmu g ówne idee filozofii subiektywi-
stycznej (kartezjanizm, kantyzm). Punktem wyj cia ich analiz by  
aprioryczny przedmiot poznania. Celem ich docieka , z kolei, by o 
uzgodnienie filozofii idealistycznej z filozofi  realistyczn .  

Gilson, oponuj c wobec poczyna  przedstawicieli szko y lowa -
skiej (Mercier, Noêl), neguje tym samym realizm po redni i bezpo red-
ni realizm krytyczny. W ich miejsce proponuje przyj cie realizmu me-
todycznego, wed ug którego nale y zrezygnowa  z prób dowodzenia 
istnienia wiata zewn trznego.11 Jego zdaniem bowiem, dzieje my li 
filozoficznej dostatecznie wyra nie ukazuj , e nie ma mo liwo ci 
przej cia z porz dku my li do porz dku rzeczy, a ka de tego typu d -
enie prowadzi do idealizmu.12 Realizm metodyczny przyjmuje istnie-

nie wiata zewn trznego od pocz tku swoich rozwa , jako podsta-
wowe za enie metodologiczne. 

Realizm metodyczny nie jest stanowiskiem naiwnym, jest wia-
domy “siebie,” swojej warto ci i celu. St d te  zasadnie odrzuca on 
idealizm jako koncepcj  ska on  b dami poznawczymi.13 Na tle in-
nych realizmów (np. realizmu krytycznego), realizm metodyczny wy-
ró nia si  tym, e nie wychodzi od warunków poznania, lecz od realnie 
istniej cej rzeczy (bytu). Zdaniem Gilsona, metodyczny realizm mo na 
uzasadni  negatywnie lub pozytywnie. Negatywnie przez wykazanie 

dów stanowiska idealistycznego, pozytywnie przez ukazanie oczy-
wisto ci zasad realizmu—przede wszystkim bezpo redniego uj cia 
istnienia rzeczy.14 

Gilson zwraca uwag  na to, e skoro mo na mówi  o metodycz-
nym realizmie, który przyjmuje za punkt wyj cia esse (byt), to nale y 

                                                
11 Zob. szerzej na ten temat: Étienne Gilson, Realizm tomistyczny (Warszawa 1968), 8–
32. 
12 Por. ibid., 7–14. Por. tak e Stanis aw Judycki, “Realizm i idealizm,” http://www.kul. 
pl/files/108/Realizm_i_idealizm.pdf, dost p: 17.05.2017. 
13 Por. Antoni B. St pie , “Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania,” 
w: ten e, Studia i szkice filozoficzne, t. 1 (Lublin 1999), 75. 
14 Por. Gilson, Realizm tomistyczny, 29–32. 
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te  przyj  istnienie metodycznego (kartezja skiego) idealizmu, uzna-
cego w punkcie wyj cia nosse (my lenie). Niestety, jak dodaje Gil-

son: “Tak d ugo—w mniejszym lub wi kszym stopniu—b dzie si  p a-
ci o haracz metodzie idealistycznej, jak d ugo b dzie si  stawia o przed 
rzeczywisto ci  jakikolwiek stan wiadomo ci—czy to b dzie «bierne 
doznawanie», czy te  «co  ujmowanego poznawczo».”15 Metoda ideali-
styczna bowiem rozpoczyna od poszukiwania niezb dnych warunków 
do wyja niania, rozumianego jako czynno  czysto my lowa.16 Metoda 
realistyczna natomiast—któr  Gilson uznaje za najbardziej podstawo-

, niezb dn  dla racjonalnego zrozumienia rzeczywisto ci i nieuwi-
an  w adne idealistyczne teorie—dostrzega fakt oddzia ywania rze-

czy realnie istniej cych na ludzk  my l: to rzecz implikuje my l, to byt 
jest warunkiem poznania.17 

Gilson, przyjmuj c realistyczne za enia poznawcze, stara si  
wykaza , e równie  stosunek metody do przedmiotu jest w realizmie 
inny ni  w idealizmie. Idealizm, wychodz c od my li, musi uzna  
pierwsze stwo metody przed bytem. Jest to jednak “ustanowienie me-
tody i dopasowanie do niej, jak do a Prokrusta, rzeczywisto ci 
i okrojenie wszystkiego, co poza to e wystawa o.”18 Idealizm uznaje 
niezale no  i samowystarczalno  metody poznania, rozumie j  jako 
co , co jest pierwotne w filozofii, co jest jej warunkiem i racj . W reali-
zmie, z kolei, metod  okre la rzeczywisto . Ka da dostrze ona przez 
cz owieka rzecz otwiera przed nim zarówno mo liwo  poznania swej 
istoty, jak i mo liwo  uchwycenia, czym jest samo poznanie.19 Fran-

                                                
15 Ibid., 47. 
16 Por. Piotr Chojnacki, “Realizm metodyczny Étienne Gilsona,” Studia Philosophiae 
Christianae 5:2 (1969): 202. 
17 Gilson, Realizm tomistyczny, 47. 
18 Ibid., 48  
19 “Najniebezpieczniejsz  metod  jest «metoda refleksyjna»; realista zadowala si  «re-
fleksj ». Gdy refleksja staje si  metod , jest ju  nie tylko refleksj  rozumnie kierowa-

—czym by  powinna—lecz refleksj , która zajmuje miejsce rzeczywisto ci. Gdy 
«metoda refleksyjna» jest wierna swej w asnej istocie, zak ada zawsze, e ostateczny 
cel refleksji jest równie  pierwsz  zasad  naszego poznania; st d w sposób naturalny 
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cuski filozof zwraca uwag  na to, e realizm jest pochodn  poznania 
rzeczy, podczas gdy idealizm jest rezultatem analizy my li. Zasadni-
czym wi c obowi zkiem filozofa realisty jest “rugowanie” wszystkie-
go, co nie komunikuje cz owieka z istniej  rzeczywisto ci .  

Gilson broni realizmu, uzasadniaj c tez  o realnym i niezale -
nym (od podmiotu poznaj cego) istnieniu rzeczy. Nie jest to jednak 
uzasadnienie dyskursywne (po rednie)—teza bowiem, e “rzeczy ist-
niej ,” opiera si  wy cznie na intuicyjnym (bezpo rednim) stwierdze-
niem pierwotnej oczywisto ci. Oczywisto  istnienia realnych bytów 
staje si  jednocze nie pierwotnym za eniem realistycznej metodolo-
gii i g ównym argumentem odpieraj cym zarzuty formu owane przez 
idealistów. 

Gilsona vademecum realisty 

W odpowiedzi na problemy wygenerowane przez teoriopoznaw-
czy idealizm, Gilson sformu owa  podstawowe regu y realizmu w eseju 
pt. “Vademecum pocz tkuj cego realisty.” Rozpocz  on od stwierdze-
nia, e “pierwszym krokiem na drodze realizmu jest u wiadomienie 
sobie, e by o si  zawsze realist .”20 Zdaniem Gilsona, nale y zda  
sobie spraw  z oczywistego faktu, e ka dy cz owiek w swoim pozna-
niu i dzia aniu jest realist . Nawet ci filozofowie, którzy s  zagorza ymi 
zwolennikami my lenia krytycznego, my  zawsze realistycznie, gdy 
tylko zapominaj  o odgrywanej przez siebie roli—roli filozofa ideali-
sty.21 
                                                
wynika, e ostateczny cel analizy powinien wirtualnie zawiera  ca  tego, co zosta o 
zanalizowane; wreszcie za : e to, czego nie mo na odnale , gdy si  przyjmuje za 
punkt wyj cia ostateczny cel refleksji, albo w ogólnie nie istnieje, albo te  mo e by  

usznie traktowane jako nie istniej ce. W ten sposób dochodzi si  do wykluczenia 
z poznania, a nawet z samej rzeczywisto ci, tego, bez czego poznanie w ogóle by nie 
istnia o.” Étienne Gilson, “Vademecum pocz tkuj cego realisty,” w: ten e, Realizm 
tomistyczny, 56. 
20 Ibid., 52. 
21 Interesuj ce jest to, e Gilson w swojej polemice z idealizmem stosuje zasadnicze 
metody uzasadniania swych tez opieraj ce si  na logicznej spójno ci oraz uwzgl dnia-
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Kolejn  zasad  realisty w konfrontacji z idealizmem jest unika-
nie polemiki na obcym dla siebie (tzn. idealistycznym) gruncie. Ideali-
styczne pytania bowiem zawieraj  ju  w sobie idealistyczne odpowie-
dzi. Realista powinien wi c generalnie kwestionowa  pytania stawiane 
przez idealist , poniewa  te nie uwzgl dniaj  realistycznych odpowie-
dzi. Przyk adem takiego pytania jest: “Dlaczego rzecz pochodzi od my-
li?” Mo na w nim zauwa  pomieszanie zasadniczych porz dków, 

które s  niezgodne z duchem realizmu. Dla realisty ród em wiedzy jest 
rzeczywisto , a nie my lenie—to my l pochodzi od rzeczy, a nie od-
wrotnie.22 Wed ug Gilsona, nale y nabra  dystansu do samego terminu 
my l. Stanowi ona bowiem tylko pewien element poznania, a nie jego 
ród o. Filozofuj c, realista poznaje, nie koncentruje si  na my leniu. 

My lenie jest dla niego tylko aktem porz dkowania wiedzy. Punktem 
wyj cia realizmu nie jest wi c my l o bycie, lecz poznanie realnie ist-
niej cego bytu. Podczas poznania, z kolei, przedmiot (realny byt, rzecz) 
“objawia si ” podmiotowi. Tymczasem na gruncie filozofii idealistycz-
nej porz dek ten jest odwrócony. Idealizm, koncentruje si  na my li i j  
czyni obiektem poznania, odcinaj c si  tym samym od rzeczywisto-
ci.23 Idealista, bior c za punkt wyj cia idee, staje si  w konsekwencji 

specjalist  od idei, “ideologiem,” podczas gdy realista, pozwalaj c 
“przemawia ” rzeczom, staje si  “teoretykiem”—uczestnikiem swo-
istego “teatrum” realnego wiata osób i rzeczy.24 

                                                
ce bezpo redni kontakt z realnymi stanami rzeczowymi. Cech  charakterystyczn  

dowodzenia tez przez Gilsona jest wydobycie argumentów przeciwników (w tym przy-
padku idealistów) oraz sprowadzeniu tych argumentów do absurdu (niedorzeczno ci). 
W teorii bytu ten zabieg okre la si  intuicyjno-redukcyjnym sposobem uzasadniania 
tez. Gilson w swoich analizach stosowa  równie  dowodzenie elenktyczne, polegaj ce 
na obaleniu twierdze  przeciwników. Trzeba pami ta , e w ramach dowodzenia tez 
teorii bytu wa ny jest kontekst rzeczowy zwi zany z formami argumentacyjnymi. Zob. 
szerzej na ten temat Pawe  Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej (Lu-
blin 2015), 130–140.  
22 Por. Gilson, “Vademecum pocz tkuj cego realisty,” 52. 
23 Por. Mieczys aw A. Kr piec, Realizm ludzkiego poznania (Warszawa 1995), 69. 
24 Por. Gilson, “Vademecum pocz tkuj cego realisty,” 52–53. 
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Skoro nie jest wskazane przechodzenie “od my li do rzeczy,” to 
nie powinno si  równie —zdaniem Gilsona—pyta  o to, czy mo na 
pomy le  co  poza my . “To, co jest poza my , nie da si  mo e na-
prawd  pomy le , jednak z pewno ci  wszelkie poznanie implikuje 
co , co jest poza my .”25 Idealista mo e pyta  o to, na jakiej podsta-
wie filozof realista stwierdza, e poznawana rzecz uto samiana z rzecz  
sam  w sobie naprawd  odpowiada rzeczywisto ci. Dla Gilsona, wa ne 
jest natomiast to, aby ca y wysi ek poznawczy skoncentrowa  na rzeczy 
i  do niej  dostosowa ,  w nie po to,  aby uj  rzecz tak ,  jaka ona jest  
i jaka jawi si  w poznaniu zdroworozs dkowym. 

Gilson podkre la znacz  rol  zdrowego rozs dku na p asz-
czy nie filozofii realistycznej. Zdrowy rozs dek stanowi bowiem za-
sadniczy argument za realizmem filozoficznego poznania. Definiuj c 
zdrowy rozs dek, mo na okre li  go jako podstawow  dyspozycj  po-
znawcz , pozwalaj  uj  rzeczywisto  w jej najbardziej zasadni-
czych aspektach, manifestuj  si  w obr bie spontanicznego (przed-
naukowego) poznania.26 Gilson pisze, e  

obudzenie si  intelektu zbiega si  zawsze z uj ciem przez niego 
rzeczy, które natychmiast po ich postrze eniu s  klasyfikowane 
wed ug najbardziej oczywistych podobie stw. Z faktu tego, który 
nie ma nic wspólnego z jak kolwiek teori , teoria powinna wy-
ci gn  wnioski. To w nie, zgodnie ze zdrowym rozs dkiem, 
czyni realizm. Dlatego ka dy realizm jest filozofi  zdrowego 
rozs dku.27  

Poznanie zdroworozs dkowe, okre lane mianem przednaukowe-
go, stanowi baz  tak dla filozofii, jak i dla innych nauk. Odgrywa ono 
wa  rol  w precyzowaniu, kszta towaniu oraz uzasadnianiu wiedzy.28 

                                                
25 Por. ibid., 53. 
26 Por. Wojciech Daszkiewicz, “Zdrowy rozs dek,” w: Powszechna encyklopedia filo-
zofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk (Lublin 2008), 909.  
27 Gilson, “Vademecum pocz tkuj cego realisty,” 54. 
28 “Nie wynika st d, e zdrowy rozs dek—wyja nia Gilson—jest filozofi , wszelka 
jednak zdrowa filozofia z góry go zak ada i ufa mu, b c obwi zana tylko—ilekro  to 
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Poznanie filozoficzne, jako zorganizowane i uzasadnione, jest niczym 
innym, jak zwie czeniem poznania zdroworozs dkowego. Z jednej 
strony, poznanie zdroworozs dkowe dystansuje si  wzgl dem twier-
dze  filozoficznych, których tre ci nie s  zgodne z naturalnym ludzkim 
do wiadczeniem. Z drugiej natomiast, filozofia, mimo e wychodzi ze 
zdrowego rozs dku, to jednak nie sprowadza si  do niego. Poznanie 
zdroworozs dkowe charakteryzuje si  wieloaspektowo ci  i sponta-
niczno ci . Poznanie filozoficzne jest wiedz  zorganizowan  wokó  

ciwego sobie przedmiotu, celu i metody.29 Oczywi cie, z ideali-
stycznego punktu widzenia, poznanie zdroworozs dkowe nie odgrywa 
pozytywnej roli w wyja nianiu rzeczywisto ci, a nawet jest uto samia-
na z poznaniem naiwnym, które szkodzi rzetelnej refleksji filozoficz-
nej.30 

Zdrowego rozs dku nie powinno si  radykalnie przeciwstawia  
racjonalnym procesom poznawczym. Wiedza zdroworozs dkowa jest 
pewn  form  poznawcz , na podstawie której mo na rozwija  poznanie 
naukowe. Potrzebuje ona jednak dodatkowych czynników epistemolo-
giczno-metodologicznych, które pozwol  dany materia  zdroworozs d-
kowy zaimplementowa  do filozofii.31 Zdaniem Gilsona, zdroworoz-

                                                
dzie potrzebne—odwo  si  od zdrowego rozs dku b cego w b dzie do zdrowe-

go rozs dku bli szego prawdy. Tak post puje nauka, która nie jest krytyk  zdrowego 
rozs dku, lecz krytyk  jego kolejnych przybli  do rzeczywisto ci.” Gilson, “Vade-
mecum pocz tkuj cego realisty,” 54. 
29 Por. Kr piec, Realizm ludzkiego poznania, 29; Mieczys aw A. Kr piec, Poznawa  
czy my le  (Lublin 1994), 249: “Z chwil  wi c oczyszczania zdroworozs dkowego 
poznania z przypadkowych nalecia ci poznawczych, z chwil  organizowania tego 
poznania poprzez wyznaczenie przedmiotu, celu, metody sprz onej z intersubiektyw-
nym procesem poznania—samo przednaukowe, zdroworozs dkowe poznanie przybie-
ra o posta  poznania naukowego.” 
30 “Klasycznego przyk adu takiego post powania dostarcza Kartezjusz, który zapocz t-
kowa  kierunek liczenia si  tylko z nauk , z zupe nym pomini ciem zasad zdrowego 
rozs dku . . . Malebranche, a jeszcze bardziej Kant i potem prawie wszyscy nowo ytni 
filozofowie, doprowadzili metod  nieliczenia si  ze zdrowym rozs dkiem do ostatecz-
nych granic, okre laj c wszelkie dane przednaukowe zdrowego rozs dku krótkim mia-
nem naiwno ci . . .” Kr piec, Realizm ludzkiego poznania, 52. 
31 Por. Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej, 143. 
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dkowa wiedza otrzymuje takie dodatkowe czynniki w nie ze strony 
filozofii realistycznej.32 Ponadto “nauka i filozofia wiadcz  swoj  hi-
stori , e zdrowy rozs dek dzi ki metodycznemu u ytkowaniu swych 
mo liwo ci posiada zdolno  inwencji twórczych. Nale y zatem sk a-
nia  go do bezustannego przeprowadzania krytyki wniosków, do jakich 
doszed , co jest równoznaczne z zach caniem go, aby pozosta  sob , nie 
za , aby si  siebie wyrzeka .”33  

Gilson zwraca uwag  na u ycie terminu inwencja i stwierdza, e 
podobnie jak wiele innych s ów zosta  on ska ony idealizmem. Francu-
ski my liciel uwa a, e inwencja nie mo e oznacza  tworzenia (w tym 
przypadku tworzenia sztucznego ekwiwalentu realnego wiata), ale jest 
odkrywaniem tego, co rzeczywiste. W kontek cie realizmu nie mo na 
zatem mówi  o “stwarzaniu” przedmiotu poznania. Przedmiotem po-
znania jest rzecz, a istnienie tej rzeczy—zasadniczym czynnikiem 
w procesie poznania.34 

Zdaniem Gilsona, idealizm wydaje si  by  wewn trznie spójny, 
logiczny, a przez to—atrakcyjny. Idealizm jest jednak spójny jedynie 
logicznie, jako system funkcjonuj cy na podstawie praw logiki (my le-
nia). Ideali ci nie wyja niaj , na czym polega wewn trzna logiczno  
ich  systemu  i  sk d  si  ona  bierze.  Koncentruj  si  oni  wy cznie  na  
logicznych relacjach w obr bie my li, nie bior c pod uwag  samych 
rzeczy. Ca a si a idealizmu polega jedynie na argumentacji logicznej, 
poniewa  “porz dek i powi zanie poj  zajmuje tutaj miejsce porz dku 
i powi zania rzeczy.”35 

Kolejna regu a realisty mówi, e nie nale y stawia  metody 
przed przedmiotem. Gilson podkre la, e “uczony nigdy nie definiuje 
                                                
32 Przedrefleksyjnym odzwierciedleniem poznania zdroworozs dkowego jest afirmacja 
istnienia rzeczy odbywaj ca si  w s dzie egzystencjalnym. “S d egzystencjalny jest 
aktem stwierdzaj cym akt: aktem my li, która stwierdza akt istnienia . . . S d egzysten-
cjalny stwierdza z enie podmiotu z jego aktem istnienia i czy je w my li tak, jak s  
ju  z czone w rzeczywisto ci.” Gilson, Byt i istota, 249–251. 
33 Gilson, “Vademecum pocz tkuj cego realisty,” 54. 
34 Por. ibid. 
35 Por. ibid., 55. 
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na wst pie metody nauki, któr  zamierza budowa ; co wi cej, nauki 
fa szywe najpewniej mo na rozpozna  po tym, e metody ich s  od 
nich samych wcze niejsze; metoda bowiem wynika z nauki, nie za  
nauka z metody.”36 Filozofia realistyczna jest wi c najpierw filozofi  
przedmiotu (bytu istniej cego realnie), a dopiero wtórnie filozofi  me-
tody. Albowiem to przedmiot wyznacza metod , a nie odwrotnie. Nie 
mo na te  wiedzie , w jaki sposób poznaje si  rzeczy, zanim si  ich nie 
pozna o. St d Gilson ironicznie stwierdza, e tylko ca kowity idealista 
móg  napisa  Rozpraw  o metodzie.37  

W swojej krytyce realizmu, ideali ci twierdz , e reali ci s  ska-
zani na nieomylno . Zdaniem Gilsona jednak, “[r]ealista nie ró ni si  
od idealisty tym, e nie mo e si  myli , lecz przede wszystkim tym, e 
gdy si  myli, to b dzi nie my l niewierna samej sobie, lecz poznanie 
niewierne swemu przedmiotowi.”38 Lepiej zatem by  skazanym na nie-
omylno , ni  na w asne my lenie. Lepiej by  niewolnikiem rzeczywi-
sto ci, a wolnym wobec my li, ni  by  niewolnikiem my lenia, a mani-
pulowa  rzeczami. 

Rzetelny realista nie zajmuje si  dociekaniem na temat warto ci. 
Warto ci bowiem s , wed ug Gilsona, transcendentaliami, które zosta y 
oderwane od realnie istniej cego bytu i próbuj  zast pi  jego miejsce. 
Nale y wi c odrzuci  warto ci w imi  rzeczy.39 Gilson apeluje: 
“zwró my si  zatem ku samym rzeczom, które ujmuje poznanie, i ku 
stosunkowi naszej wiedzy do rzeczy, które w niej zostaje uj te, a to 
w tym celu, aby filozofia, dostosowuj c si  do nich coraz lepiej mog a 
czyni  dalsze post py.”40  

Czy interpretacja realizmu zaproponowana przez Gilsona nie bu-
dzi adnych w tpliwo ci? Owszem. Jedn  z nich s  niejednoznaczno ci 
terminologiczne. Znaczenie bowiem takich wyra , jak “wychodzimy 
                                                
36 Ibid. 
37 Por. ibid., 56. 
38 Ibid., 56–57. 
39 Por. ibid., 57. 
40 Ibid., 58. 
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od bytu do my li,” czy “byt jest zale ny od my li,” nie zosta o przez 
francuskiego my liciela dok adnie wyja nione. W kontek cie pierwsze-
go wyra enia trzeba zaznaczy , e w metafizyce zawsze mamy do czy-
nienia z bytem, podczas gdy w teorii poznania z uj ciem bytu (z pozna-
niem). Wydaje si  zatem, e pewn  s abo ci  argumentacji Gilsona jest 
niedostateczne uwzgl dnienie stopni j zyka, a co za tym idzie konse-
kwencji, jakie z tego wynikaj  na terenie filozofii.41 

Pewn  w tpliwo  mo e te  budzi  rozumowanie Gilsona na te-
mat tzw. aporii “mostu epistemologicznego” (przej cia od my li do 
bytu). Trudno bowiem uzna  za w pe ni zasadny wniosek, e skoro 
dot d nikt nie zdo  rozwi za  tej aporii, to nie jest to mo liwe. Gilson 
ma jednak racj . Czy  postawienie my li w punkcie wyj cia poznania 
nie powoduje tego, e poznanie nigdy ju  tej my li nie opu ci? Wnio-
skowanie o istnieniu bytu na podstawie my li jest po prostu z góry ska-
zane na niepowodzenie. 

By  mo e zarzuty Gilsona wobec idealizmu s  niekiedy zbyt 
powierzchowne. By  mo e te  niektóre przywo ywane przez niego 
argumenty mog yby pos  idealistom w ich ataku na realizm42. 
W aden jednak sposób nie umniejsza to jego pozycji jako obro cy 
realizmu we wspó czesnej filozofii. 

Podsumowanie 

Zdaniem Étienne Gilsona, filozofia—je eli chce skutecznie 
uchroni  si  przed zarzutem o bycie subiektywnym wytworem my li—
powinna opiera  si  na sprawdzonych faktach. Dlatego te  zwróci  on 
uwag  na to, e dociekania filozoficzne powinny prowadzi  do opra-
cowania koncepcji bytu realnie istniej cego (rzeczywisto ci). Paradyg-
matem filozofii jest wi c, dla Gilsona, filozofia realistyczna (zwana te  

                                                
41 Por. St pie , “Stanowisko Gilsona w sprawie metody poznania,” 80. 
42 Por. ibid., 81. 
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tomistyczn ), koncentruj ca si  na poszukiwaniu oczywistych zasad, 
które pozwalaj  wyja nia wiat realnie istniej cych bytów.  

Po rednim dowodem na s uszno  realizmu jest, wed ug Gilsona, 
dno  idealizmu jako systemu. Idealizm bowiem nieuchronnie wie-

dzie do subiektywizacji filozofii, która w konsekwencji oznacza porzu-
cenie namys u nad rzecz  (bytem istniej cym realnie) na rzecz namys u 
nad my  (bytem istniej cym intencjonalnie).  
 
 

 
 

ÉTIENNE GILSON’S PHILOSOPHICAL REALISM 

SUMMARY 
This paper attempts to analyze realist philosophy as the way of knowing reality in the 
thought of Étienne Gilson. The French Philosopher was a defender of philosophical 
realism who rationally justified the thesis about knowing things existing in the world 
independently of the knowing subject. Philosophical inquiry, carried out in a realist 
way, should start with the being which really exists. The basic philosophical method 
aims to rationally understand reality as well as explain the multifaceted cognition of 
reality. Gilson’s contribution to the development of philosophical realism includes the 
promotion of a realist philosophical awareness and the opposition to idealistic philoso-
phies (Cartesianism, Kantianism).  
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