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Michał Zembrzuski

Sprawozdanie z sympozjum ku czci
św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego
śmierci - 9 marca 2016 roku

W dniu 9 marca 2016 roku na UniwerProfesor Andrzejuk rozpoczynając
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie- swój wykład, zwrócił uwagę, że „gdybago w Warszawie odbyło się coroczne nie” nie należy do przedmiotu badań zasympozjum naukowe ku czci św. Toma- równo historyków, jak i historyków filosza z Akwinu. Sympozjum organizowa- zofii. Jednak jeśli weźmie się pod uwagę
ne było przez Katedrę Historii Filozo- wypowiedzi É. Gilsona na temat metof ii Starożytnej i Średniowiecznej dologii historii filozofii, to okaże się, że
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. poszukiwanie konsekwencji przyjętych
W tym roku, ze swoimi referatami wy- w punkcie wyjścia twierdzeń, jest dla histąpili: prof. Artur Andrzejuk (UKSW), storyka filozofii szczególnie ważne.
który przedstawił temat „Istnienie pierw- W swoim referacie A. Andrzejuk zwrószym aktem bytu” – czy gdyby nie Akwina- cił uwagę na Awicennę i na jego rozuta, to ktoś inny odkryłby wyjątkowość ist- mienie esse. Postać Awicenny jest szczenienia?; dr Marcin Trepczyński (UW), gólnie ważna dla tych zagadnień, gdyż
który wystąpił z wykładem „Kobieta to był tym, który wprowadził nowy, strukniewydarzony mężczyzna” – metafizyka turalny element bytu do koncepcji Arypłci według Tomasza z Akwinu; dr Mi- stotelesa. Realność, jako zasada różna
chał Zembrzuski zaprezentował wystą- od wiecznej materii, wprowadzona do
pienie „Wszystko to słoma” – co było ostat- hylemorficznego sposobu wyjaśniania
świata, nie mogła być przyjęta przez wienim słowem Tomasza z Akwinu?.
Dr Michał Zembrzuski, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.

389

Michał Zembrzuski

lu autorów zarówno arystotelesowskich, maszem ani nikt po nim nie przedstajak i augustyńskich w łacińskim średnio- wiłby tak wyraźnie twierdzenia o istniewieczu. Łączyło się to z tym, że z istnie- niu jako pierwszym akcie bytu, gdyż
niem Awicenna związał kategorie ko- zrobił to właśnie on. W ramach badań
nieczności i przygodności. Awicenna historyczno-filozoficznych należy trzychciał więc zburzyć gmach metafizyki mać się realizmu metodologicznego
esencjalnej, jednak nie dokonał tego. i traktować teksty filozoficzne jako fakDopiero i jedynie Akwinata przeformu- tyczne źródło i materialny przedmiot bałował metafizykę, aby móc właściwie dań. Z kolei w ramach badań metafizrozumieć rzeczywistość w jej ostatecz- zycznych, to istniejący byt jednostkowy
ma być przedmiotem, a także kryterium
nym wymiarze.
Jak podkreślił A. Andrzejuk, filozo- wypowiadanych twierdzeń.
fia Tomaszowa na temat bytu rozwinęDoktor Marcin Trepczyński swój reła się z punktu wyjścia, w którym Awi- ferat poświęcił wyjaśnieniu nieporozucenna odróżnił byt i istotę (De ente et mień związanych z arystotelesowskim,
essentia). Ta dystynkcja stała się podsta- a obecnym między innymi u Akwinaty,
wą właściwego odróżnienia i opisania sformułowaniem „kobieta to niewydaistnienia i istoty. Akwinata w podwójny rzony mężczyzna”. Szczególnie poddał
sposób przekroczył myśl Arystotelesa analizie wypowiedź Tomasza, pochoi Awicenny. Najpierw wbrew esencjal- dzącą z Summy teologii (S. th. I, q. 92, a.
nemu ujęciu Arystotelesa, wskazał na 1, arg. 1, ad 1; q. 99, a. 2, arg. 1, ad 1).
złożenie każdego bytu z istoty i istnie- Wskazał na łacińskie konotacje słowa ocnia, a następnie, wbrew Awicennie, casionatus (w wyrażeniu femina est mas
określił istnienie pierwszym aktem by- occasionatus), gdyż odnosi się ono do czetu. Profesor Andrzejuk podkreślił, że goś, co powstaje, gdy zajdzie jakaś doi tak ostatecznie wielkość odkrycia, ja- datkowa sposobność, „okazja”, przypakiego dokonał Akwinata, można zrozu- dek, coś, co spowoduje zmianę w danym
mieć na podstawie jego słów: „studium procesie. Słowo to w żaden sposób nie
filozofii nie jest po to, aby poznać to, co nadaje pejoratywnego sensu wypowieludzie myśleli, lecz jak to się miało do dzi, budzącej niepokój wśród wielu
prawdy rzeczy (In De caelo et mundo, lib. współczesnych feministycznych myśli1, l. 22, n. 8)”. Tymi słowami miał on za- cieli (M. Środa, O gender i innych potwoakcentować to, że analiza bytu, a nie rach, Warszawa 2014). Pragnąc ukazać
analiza filozofii bytu, odwaga wierności szerszy kontekst wypowiedzi Akwinaty,
rzeczywistości, a nie tekstom czy też na- pokazał, jakie są ontyczne źródła zróżuczycielom jest czymś właściwym dla fi- nicowania płciowego wśród ludzi. Marlozofii.
cin Trepczyński pozwolił sobie również
Odnosząc się do tytułowego wystą- odnieść się do współczesnych badań,
pienia, zaznaczył, że historii filozofii nie które potwierdzają intuicje starożytnenależy utożsamiać z fantastyką filozo- go i średniowiecznego myśliciela. Poficzną, gdyż dywagacje i gdybania nie wstanie kobiety jest wynikiem zaistnieokreślają tej dziedziny. Nikt przed To- nia sytuacji modyf ikującej proces
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rodzenia, powstawania człowieka – sy- a dochodzeniem do języka i teologii netuacji negatywnej (słabość, niemożność, gatywnej, w której niczego o Bogu orzeułomność) lub pozytywnej (dodatkowy kać nie można.
wpływ z zewnątrz). A to przecież AkwiW dalszej części swojej prezentacji
nata mówił o trzech rodzajach przyczyn M. Zembrzuski przedstawił „faktycznie
naturalnych decydujących o powstaniu ostatnią” wypowiedź Akwinaty, którą
płci: : 1) słabość siły czynnej; 2) niedys- był List do Bernarda, podyktowany pod
pozycja materii; 3) czynniki zewnętrz- koniec lutego 1274 r. Tomasz zachował
ne, takie jak wiatry południowe, które pełną przytomność umysłu odpowiadasą wilgotne.
jąc na pytanie, które intrygowało go takDoktor Michał Zembrzuski w swo- że, gdy pisał wcześniejsze swoje dzieła.
im referacie wyjaśnił sens i kontekst wy- Bernard Ayglier, opat na Monte Cassipowiedzi Akwinaty, która bywa uzna- no, poprosił Tomasza o wyjaśnienie słów
wana za ostatnie jego słowo. Ostatnie pochodzących z Moraliów Grzegorza
zdanie, które brzmiało: Omnia quae Wielkiego. Fragment dotyczył pogodzescripsi videntur mihi paleae respectu eorum nia niezmienności wiedzy Bożej i wydaquae vidi et revelata sunt michi, zostało rzeń przyszłych przygodnych, a pytanie,
właściwie zapisane przez Bartłomieja które intrygowało benedyktynów, dotyz Kapui na podstawie Wilhelma z Toc- czyło tego, czy wiedza Boża może się
co i przedstawione w trakcie procesu ka- zmienić, jeśli moment śmierci człowienonizacyjnego (Liber de inquisitione su- ka zostanie przesunięty. Akwinata wyper vita et conversatione et miraculis fratris kazuje niesprzeczność takiej sytuacji, akThomae de Aquino, ed. M. H. Laurent, cent ując jednocześnie dzia łanie
Neapoli1937, s. 277). Jednak sam Wil- opatrzności w świecie fizycznym.
helm z Tocco w swojej biografii TomaZe względu na to, że tematy poruszosza nie użył kluczowego słowa „słoma”, ne przez prelegentów były bardzo intelecz przymiotnika modica, oznaczające- resujące i dyskusyjne, to każdy z nich
go coś błahego, miernego, ubogiego. Mi- otrzymał wiele pytań od uczestników
chał Zembrzuski wskazał, że interpre- sympozjum. Wymiana zdań i poziom
tacje wypowiedzi Akwinaty z 6 grudnia intelektualny polemik w wystarczający
1273 roku szły w takim kierunku, aby sposób pokazały, że nadal warto studiocałe jego dzieło było odchodzeniem od wać i przypominać myśl Tomasza z Akwianalogicznego języka opisującego Boga, nu
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Magdalena Płotka
Filozofia jako praktyka.
Myśl krakowskiego praktycyzmu
w XV i XVI wieku
Warszawa 2016

Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku niewątpliwie legła u podstaw
praktycznego zorientowania polskiej filozofii. Potrzeba nieustannego odnoszenia
tez i teorii filozoficznych do praktyki życia duchownego, społecznego i politycznego
stale towarzyszyła krakowskim mistrzom, a w konsekwencji doprowadziła do
powstania odrębnego prądu w myśli polskiej, którego naczelny postulat dotyczy
podejmowania działań, aktywności, wysiłków.
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