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DOMAŃSKI JULIUSZ – filolog, filozof, historyk filozofii, tłumacz, ur. 17 V 1927 w 

Suchym Lipiu (pow. krasnystawski). 

Studia klasyczne odbył na Wydziale Humanistycznym UW w latach 1947–

1952, pod kierunkiem K. Kumanieckiego, A. Krokiewicza, M. Maykowskiej i L. 

Winniczuk. Rozprawę doktorską De Philippo Callimacho elegicorum Romanorum 

imitatore (Wr 1966) obronił na Wydziale Filologicznym UW w 1965. Habilitację 

uzyskał na podstawie książki Erazm i filozofia w 1973 w IFiS PAN; w 1983 uzyskał 

tam stopień prof. W latach 1952–1961 pracował w Instytucie Wydawniczym Pax 

jako redaktor książek z zakresu kultury antycznej i antyku chrześcijańskiego; w 1962 

podjął pracę w IFiS PAN; w 1997 przeszedł na emeryturę. W Zakładzie Filozofii 

Średniowiecznej IFiS PAN włączył się jako autor i redaktor do prac zespołowych 

organizowanych i kierowanych kolejno przez J. Legowicza, S. Swieżawskiego i Z. 

Kuksewicza. Przez ćwierćwiecze (1962–1987) prowadził „Studia Mediewistyczne” 

jako sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. W 

wielkiej antologii 700 lat myśli polskiej (t. I: Filozofia i myśl społeczna XIII–XV 

wieku, Wwa 1978) zebrał pol.-łac. teksty filozoficzne, opracował je i poprzedził 

wstępami, a znaczną ich część przełożył. Był członkiem Rady Naukowej katalogu 

rpsów BJ Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in 

Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, redagował i przełożył na łacinę t. I 

(Wr 1980). Prowadził szczegółowe badania nad pol. i europejską filozofią 

średniowieczną i rensansową oraz nad głównymi trendami myśli od starożytności po 

epokę Odrodzenia.  

Najważniejsze prace D.: Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii 

Erazma z Rotterdamu (Wr 1973, Wwa 2001); „Scholastyczne” i „humanistyczne” 

pojęcie filozofii (Wr 1978, Kęty 20052); Początki humanizmu (Wr 1982); Wieki XIII–

XV (w: tenże, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki 

XIII–XVII, Wwa 1989, 7–219); Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o 

piśmie i książce (Wwa 1992, 20022); La philosophie, théorie ou manière de vivre? 

Les controverses de l’antiquité à la renaissance (Fri 1996; Metamorfozy pojęcia 

filozofii, Wwa 1996); Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy 

i godności człowieka (Wwa 1997); Philosophica, paraphilosophica, 

metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej (Kr 2008); Philologica, 
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litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego 

(Wwa 2009). Ogólna liczba jego publikacji naukowych przekracza 220 tytułów. 

Badał zagadnienia z pogranicza filozofii i in. dyscyplin: filologii, religii, nauki. 

Najobfitszy plon przyniosły badania nad myślą i pismami Erazma z Rotterdamu, z 

których przełożył: Trzy rozprawy: Zachęta do filozofii chrześcijańskiej, Metoda 

prawdziwej teologii, Zbożna biesiada (Wwa 1960; z dodaniem Listu o filozofii 

ewangelicznej – Wwa 20033); Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk 

zbawiennych pełny (Wwa 1965); przygotował wyd. kryt.: Encomium medicinae (w: 

Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami recognita et adnotatione critica instructa 

notisque illustrata, A 1973, I/4, 144–186) oraz Enchiridion militis Christiani (z R. 

Marcelem, w przygotowaniu do wydania). Spraw konfesyjnych dotyczą wydane 

przez D. prace: Ioachimi Stegmanni, De iudice et norma controversiarum fidei (z Z. 

Ogonowskim, Wwa 1963); Iacobus Palaeologus, Disputatio scholastica (z L. 

Szczuckim, Ut 1994). W zakresie dzieł naukowych zrewidował (z J. Dobrzyckim) 

przygotowane przez R. Gansińca nowe wyd. kryt. De revolutionibus libri sex M. 

Kopernika (Kr 1975).  

Osobnym polem, na którym rozwinął działalność, jest dydaktyka i akcja 

odczytowa. Prowadził lektorat greki dla filologów, lektorat greki i łaciny dla 

pracownikow IFiS PAN, a także wielokrotnie wznawiane cykle wykładów z historii 

filozofii starożytnej, uzupełniane wykładami sztuki edytorskiej. Filozofię starożytną 

wykładał także w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium Ojców Dominikanów w 

Krakowie, filozofię średniowieczną i renesansową w ATK w Warszawie. W 

Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej wygłosił cykl wykładów na temat 

filozoficznego tła wielkich epok teatru. Wykładał w Podyplomowym Studium 

Neolatynistycznym UŁ. Związany od 1992 z Instytutem Filologii Klasycznej UW, 

prowadził tam seminarium neolatynistyczne zorientowane na sztukę translatorską i 

edytorską. Pięcioletni cykl wykładów w tym instytucie miał za przedmiot pojęcie 

humanizmu od starożytności do Erazma oraz ciekawy problem epistemologiczny 

dotyczący statusu naukowego historii, badany z punktu widzenia doktryny 

Arystotelesa.  

Brał udział w kolokwiach i kongresach krajowych i międzynarodowych. Na 

uwagę zasługują jego gościnne wykłady w Collège de France w 1990, opublikowane 

w książce La philosophie, théorie ou manière de vivre?. Jest redaktorem lub 
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członkiem redakcji wielu pism naukowych i serii wydawniczych (np. Opera omnia 

Desiderii Erasmi Roterodami [...] i wspomniany krakowski Catalogus codicum 

[...]). Jest członkiem Polskiego Tow. Filologicznego, Polskiego Tow. 

Filozoficznego, Tow. Popierania i Krzewienia Nauk, International Society for the 

History of Rhetoric, członkiem korespondentem Tow. Naukowego Warszawskiego, 

członkiem czynnym PAU. Za swoje publikacje otrzymywał nagrody sekretarza 

naukowego PAN, a za wybitną twórczość „w duchu chrześcijańskiego humanizmu” 

Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego przyznaną w 2006 przez Tow. Naukowe 

KUL.  

SCHOLASTYKA I HUMANIZM. Najważniejsze kategorie filozoficzne i 

historyczno-filozoficzne D. są pochodną podstawowego rozróżnienia między tym, co 

w filozofii „scholastyczne”, i tym, co „humanistyczne”, tzn. między dwoma 

sposobami rozumienia filozofii. Pierwszy sposób kładzie nacisk na poznawanie 

przez filozofię rzeczywistości świata i człowieka w świecie, drugi na wymiar 

moralny i społeczny człowieka, na jego osobowość i etyczną odpowiedzialność; 

pierwszy odpowiada temu, co obejmuje tzw. filozofia teoretyczna, drugi temu, co 

zwie się filozofią praktyczną. Rozróżnienia te odpowiadają arystotelesowskiemu 

podziałowi filozofii na teoretyczną i praktyczną. Tak skonstruowany schemat 

dyscypliny filozoficznej odnawia starożytne, ale obecne w średniowieczu jej 

pojmowanie, wyprowadzające ów pierwszy składnik od Pitagorasa, drugi zaś od 

Sokratesa, a Platonowi przypisujące zasługę pogodzenia ich obu w jednej filozofii. 

W epoce patrystycznej, ujmującej tradycję hellenistyczną z perspektywy 

„przygotowania ewangelicznego” (Praeparatio evangelica to tytuł dzieła Euzebiusza 

z Cezarei), przez co rozumie się działanie Boskiego Logosu wśród pogan, sposoby 

filozofowania analizowane są z tej samej perspektywy, wyrażającej dwoisty, 

racjonalizujący i moralizujący stosunek chrześcijan do kultury pogańskiej w ogóle, a 

do filozofii w szczególności.  

W nurcie humanistycznym nastąpiło w tym okresie takie rozszerzenie 

znaczenia terminu „filozofia”, że obejmie ono również religię chrześcijańską, zwł. 

próby życia zgodnego z nakazami religii. To nowe znaczenie utrwaliło się w 

literaturze chrześcijańskiej. W ten sposób nurt humanistyczny łączył się z 

praktycyzmem. W nurcie teoretyzującym D. umieszczał św. Augustyna i Boecjusza 

– pierwszych nauczycieli średniowiecznej Europy, a w nurcie humanistyczno-
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praktycystycznym Justyna Męczennika, Orygenesa i in. ojców gr. W obu nurtach 

filozoficznych usiłowano zdefiniować, co jest filozofią w sensie ścisłym, a co tylko 

pod pewnym względem, jakie miejsce w filozofii zajmują dyscypliny praktyczne 

(etyka, polityka), na czym polega sama „osobowość filozoficzna” („Scholastyczne” i 

„humanistyczne” pojęcie filozofii, Metamorfozy pojęcia filozofii).  

ROZUMIENIE HUMANIZMU. Pojęcie humanizmu obejmuje u D. 2 składniki: 

aksjologiczno-antropologiczny oraz aksjologiczno-kulturowy. Pierwszy polega na 

wyróżnieniu człowieka z całej reszty bytów i na przydaniu mu wielkiej wartości. 

Drugi należy do tego typu kultury umysłowej i artystycznej, w którym 

„najważniejsze miejsce zajmuje rozumne i kunsztowne, artystycznie 

wypielęgnowane słowo” (Kilka myśli o swoistości i nieredukowalności człowieka, 

czyli o humanizmie i filozofii, w: Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem, Lb 

2007, 135). Rozumność i kunszt słowa są owocem sprawnego posługiwania się 

logiką, retoryką i poezją. Oba składniki łączy aksjologiczna koncepcja człowieka, 

wykluczająca dominację jednego czynnika nad drugim. Koncepcja ta postuluje 

pedagogikę przez nabywanie i podtrzymywanie tych cech swoiście ludzkich, które 

stanowią o jego niezwykłej wartości: rozumności, wolności i uczuciowości. Zdaniem 

D., takie widzenie człowieka jest wspólne filozofowi i humaniście (zob. tamże, 133–

144; Z dawnych rozważań o marności [...]). 

ROZUMIENIE FILOZOFII. Refleksja D. nad tym, czym jest filozofia, opiera się na 

analizach tekstów od starożytnych filozofów gr. po humanistów renesansowych. 

Jego wizja jest oryginalna, polegająca na prowadzeniu refleksji ogarniającej całość 

dorobku filozoficznego, stając się swoiście uprawianą historiografą filozoficzną. 

Akcentując różnicę między dwoma typami uprawiania filozofii, koncepcja D. 

łagodzi opozycję między filozofią starożytną a wczesnochrześcijańską, przesuwając 

tę drugą w kierunku „praktyczności”, tj. realizowania wartości etycznych. Usuwa 

także szkolną opozycję między „scholastyką średniowieczną” i „humanizmem 

renesansowym”, ponieważ ciąg dziejów myśli jest równoczesnym lub alternatywnym 

występowaniem wątku „scholastycznego” i „humanistycznego”. Przejście od tak 

uprawianej refleksji filozoficznej do historiografii było więc naturalne. D. jest 

autorem rozpraw z tej dziedziny. Praca Początki humanizmu wolna jest od kwestii 

„teoretycznych”, właściwych arystotelesowskiemu „scjentyzmowi”. Praca 

zamieszczona w Zarysie dziejów filozofii w Polsce łączy na zasadach 
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sformułowanych przez D. oba nurty filozoficzne, ponadto jest pierwszą nowoczesną 

i oryginalną historią pol. filozofii średniowiecznej. 

Odrębne miejsce w twórczości D. zajmuje Tekst jako uobecnienie, gdzie idąc 

od Homera do Erazma, bada w tekście obecność autora, adresata lub innej osoby. „Z 

tematem tym ściśle zresztą związana jest kwestia nieśmiertelności, którą nadaje 

dzieło literackie” (P. Hadot, Przedmowa do wydania francuskiego, w: J. Domański, 

Metamorfozy pojęcia filozofii, IX). 

 

R.-P. Droit, Socrate au marché, Le Monde 6.06.1996 („Le Monde des Livres”, 

VII); P. Hadot, Préface, w: J. Domański, La philosophie, théorie ou manière de 

vivre?, Fri 1996, V–XIII (Przedmowa do wydania francuskiego, w: J. Domański, 

Metamorfozy pojęcia filozofii, Wwa 1996, VII–XIII; J. Kiełbasa, Logos i ethos, czyli 

o pojmowaniu filozofii, KF 24 (1996) z. 4, 217–222; M. Markowski, Juliusz D., AM 

12 (1999), 13–35; J. Gwiazdecka, K. Krauze-Błachowicz, Juliusz D., w: Polska 

filozofia powojenna, Wwa 2005, III 41–62; B. Skarga, Mądrość wieków, TPow 

(2005) nr 33, wkładka „Książki w Tygodniku”, 11; J. M. Struczyk, Filozofia między 

teoretyzmem a praktycyzmem, SAiM 3 (2005), 280–286; S. Janeczek, Juliusz D., 

„Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii [...] [recenzja], AM 20 (2007), 

353–359; Średniowieczna i renesansowa unia europejska intelektualistów [z D. 

rozmawia A. M. Kobos], w: Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii 

Umiejętności rozmawia Andrzej  M. Kobos, Kr 2008, III 203–248.  

 

Zenon Kałuża  


