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Ksiądz Augustyn Jakubisiak – „rdzennie polski myśliciel” 

 

Jednym z bardziej oryginalnych, a jednocześnie mniej znanych polskich myślicieli 

ubiegłego wieku, jest ks. Augustyn Jakubisiak (1884–1945). Mimo że większą część życia 

pracował i posługiwał we Francji – gdzie był jednym z członków paryskiego salonu 

intelektualnego (otrzymał m.in. wyróżnienie Francuskiej Akademii Nauk) – sprawy dotyczące 

Polski nieustannie go zajmowały (by wspomnieć tylko rozprawy o Cieszkowskim i Hoene-

Wrońskim, szereg patriotycznych wykładów i przemówień czy działalność prospołeczną – 

Jakubisiak był m.in. kapelanem armii gen. Hallera). 

Irena Gałęzowska w pracy poświęconej życiu i dziełu ks. Augustyna Jakubisiaka pisała: 

„Istotnie, jest to wielki, rdzennie polski myśliciel. Jego nauka jest prawdziwie wyrazem 

Polskiej Myśli filozoficznej, mimo że większą część życia spędził za granicą, że pisał 

przeważnie po francusku, że jako uznanie kraju miał tylko skromny Złoty Krzyż Zasługi”. 

Swoją myślą i działalnością polski kapłan chciał nieustannie służyć wspólnocie narodowej, 

czego niewątpliwym wyrazem jest oryginalna koncepcja przyczynowości indywidualnej 

(autodeterminizmu) osadzona m.in. na chrześcijańskim spojrzeniu na świat i rzeczywistość. 

Celem referatu będzie: po pierwsze – omówienie głównych publikowanych 

i niepublikowanych dzieł filozoficznych ks. Augustyna Jakubisiaka oraz ich tłumaczeń 

(z francuskiego na polski i vice versa); w znacznej mierze rozważania te będą oparte o materiały 

zgromadzone w archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu; po drugie – zwrócenie uwagi na styl 

i język polskiego kapłana, zwłaszcza w zbiorach mów i kazań (Antoni Bednarek zalicza 

Jakubisiaka do stu największych polskich oratorów XIX i XX wieku). 

 

Międzynarodowa Konferencja „Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm 

zagadnień”, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 6-7 maja 2019. 
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