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Jakub Kośka

Sprawozdanie z sympozjum
ku czci św. Tomasza z Akwinu
w 743 rocznicę jego śmierci
pt. „Tomasz z Akwinu: wczoraj - dziś - jutro”

W dniu 8 marca 2017 roku po raz kolejny na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW miało miejsce sympozjum
tomistyczne zorganizowane przez pracowników Katedry Historii Filozofii
Starożytnej i Średniowiecznej. W tym
roku odbyło się ono pod hasłem Tomasz
z Akwinu: wczoraj – dziś – jutro. Na początku prowadzący konferencję dr Michał Zembrzuski, nakreślając program
i tematykę podejmowaną podczas tegorocznego spotkania, przypomniał, że jego data nie jest przypadkowa. Wiąże się
bowiem z przypadającą 7 marca rocznicą śmierci św. Tomasza z Akwinu.
Doktor Zembrzuski rozpoczął od
przywołania słów św. Stanisława Papczyńskiego, który w jednym ze swych

kazań nazwał św. Tomasza „kwiatem
teologii, chwałą filozofii i ozdobą nauki
(...), rozkoszą talentów, świątynią religii,
podporą Kościoła, tarczą wiary katolickiej (...) najświętszym spośród uczonych,
największym uczonym pośród świętych”.
Pierwszy wykład Krakowscy tomiści
w sporze o przedmiot filozofii wygłosiła dr
Magdalena Płotka (UKSW). Zwracając
uwagę na specyfikę piętnastowiecznych
interpretacji tomizmu w Polsce, prelegentka stwierdziła, że zdecydowanie pozytywnie należy oceniać fakt, iż należą
one do filozoficznej przeszłości. „Tomizm rozumiany nie tylko jako kierunek nauczania akademickiego, lecz również szeroko jako sposób pojmowania
filozofii na Uniwersytecie Krakowskim

Ks. mgr Jakub Kośka - doktorant w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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w XV wieku pojawił się dopiero w II po- W dalszej części swojego wystąpienia
łowie XV wieku” – wyjaśniła dr Płotka, Magdalena Płotka zaprezentowała hipodkreślając, że wcześniej filozofia tam storię szeroko rozumianego tomizmu
uprawiana nosiła znamiona nominali- w XV-wiecznym Krakowie, uwydatniazmu, a zwłaszcza burydanizmu. To wła- jąc tomistyczne wątki, które pojawiają
śnie pisma Jana Burydana, przywiezio- się w pismach krakowskich mistrzów
ne z Pragi, a także z innych ośrodków tamtego czasu, zarówno na gruncie menaukowych tej części kontynentu, stały todologii nauk, jak i filozofii moralnej.
się podstawowym przedmiotem naucza- Początek XVI wieku charakteryzował
nia i komentowania, a problemy w nich się podejmowaniem przez uczonych łąporuszane – głównym tematem dysku- czenia myśli Tomasza z poglądami Jana
sji. Dopiero od 1462 roku zauważyć Dunsa Szkota. W podsumowaniu swemożna zmianę w sposobie uprawiania go wystąpienia prelegentka podkreśliła,
filozofii, a to za sprawą papieża Miko- że w XVI wieku nastąpił bardzo silny
łaja V, który zalecił powrót do via an- zwrot w kierunku praktycyzmu, a to zatiqua. Uwaga krakowskich uczonych równo za sprawą pojawienia się pism
skierowana została wówczas między in- przedstawicieli włoskiego renesansu, jak
nymi na pisma samego Akwinaty, a tak- i silnie zakorzenionych tendencji prakże na komentarze do nich i teksty jego tycystycznych na gruncie naszej rodziuczniów. I tak, jak zauważa Jerzy Koro- mej myśli filozoficznej. Szczególnie dylec, tomizm przybierał bardzo różnorod- namicznie rozwijały się: f ilozof ia
ne formy i interpretacje, jak chociażby: państwa, filozofia społeczna, filozofia
albertyzm, wersoryzm, szkotyzm. Ten- polityki. Doktor Płotka zwróciła przy
dencje do powrotu do via antiqua zan- tym uwagę, że tomizm w Krakowie
tagonizowały środowisko krakowskie. uprawiano paradoksalnie bez ani jedneNaprzeciwko burydanistów, nominali- go tekstu samego Akwinaty. Wiedzę
stów i praktycystów stanęli zwolennicy o poglądach Tomasza, krakowscy provia antiqua: tomiści, szkotyści i realiści. fesorowie czerpali z komentarzy, m.in.
Doktor Płotka zwróciła uwagę, że po- Idziego Rzymianina czy Jana Wersora,
skutkowało to również zmianą w rozu- nierzadko przypisując Akwinacie całe
mieniu przedmiotu filozofii, celów oraz akapity zaczerpnięte z pism komentatometodologii jej uprawiania. Mistrzowie rów. Zatem, zdaniem prelegentki, możkrakowscy po 1462 roku przeformuło- na zaryzykować stwierdzenie, że w piętwali rozumienie filozofii jako takiej. nastowiecznym Krakowie uprawiano
Nastąpiło (przynajmniej częściowe) „tomizm bez Tomasza”.
odejście od praktycyzmu na rzecz aryPo wykładzie uczestnicy sympozjum
stotelesowko-tomistycznego ideału na- mieli możliwość przeprowadzenia krótuki, której nadrzędnym celem jest cel kiej dyskusji w odniesieniu do tez prepoznawczy, nie zaś praktyczny. „Zjawi- zentowanych przez prelegentkę. Pierwsko to polegało na dowartościowaniu sze pytanie zadała mgr Marzena
czysto teoretycznego wymiaru nauki i fi- Zajączkowska. Dotyczyło ono charaklozof ii” – stwierdziła prelegentka. teru arystotelizmu chrześcijańskiego.
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Magdalena Płotka stwierdziła, że był on nika z uznania za cenne dokonanie wiewyłącznie „bronią wymierzoną przeciw- lu prac Petera Thomasa Geach’a i Elizako nominalizmowi”; nie podejmowano beth Anscombe. I tak, z jednej strony
zatem kwestii odróżniania poglądów takie połączenie stanowić miało wzboArystotelesa od myśli platońskiej czy gacenie filozofii analitycznej o elemenneoplatońskiej. Następnie dr Michał ty klasycznej tradycji f ilozof icznej,
Zembrzuski zapytał o czas pojawienia natomiast z drugiej zapewniałoby tosię pierwszych tekstów Tomasza na mizmowi większą precyzję i zaplecze
gruncie polskim. Prelegentka odpowie- logiczno-metodologiczne. Prelegent
działa, że ciężko jest określić dokładny podkreślił jednak, że wiele z podejmoczas i miejsce, jednak na pewno nie do- wanych na tym polu prób nie daje się zakonało się to w XV i XVI wieku na Aka- liczyć do tomizmu. Należy więc zapytać,
demii Krakowskiej. Drugie pytanie pro- na czym to połączenie dokładnie miaw ad z ą cego rów n ie ż dot yc z y ło łoby polegać. Doktor Głowala wyraził
arystotelizmu chrześcijańskiego, a mia- przekonanie, że w pewnych obszarach
nowicie zasadności i wartości użytego filozofii (teorii działania, etyki, metafiprzymiotnika „chrześcijański”. Doktor zyki) można pokazać, że współcześnie
Płotka wyjaśniła, że nurt ten miał być podejmowane w tradycji analitycznej
opozycją do myśli prezentowanej przez problemy rozważane były już w toJana Husa czy Wycliffe’a. Przymiotnik mizmie, czy też ściślej mówiąc w scho„chrześcijański” oznaczał „antyheretyc- lastyce. To, co dawniej oferowali tomiki”. Ksiądz Jakub Kośka zapytał, czy po- ści, stanowić może wiar ygodne,
śród mistrzów krakowskich znalazł się racjonalne i dobrze broniące się rozwiąuczony charakteryzujący się taką orygi- zanie tych problemów. „Pewne tezy tonalnością, która dałaby podstawy do po- mistyczne dobrze się bronią nawet wśród
dejmowania głębszej refleksji filozoficz- standardów uznawanych w filozofii ananej na gruncie polskim w późniejszym litycznej” – skonstatował prelegent.
czasie. Prelegentka odpowiedziała, że Przemawiają za tym następujące przenie, natomiast ma to zdecydowanie po- słanki: zdaniem wielu filozofów istniezytywny wydźwięk, gdyż oryginalność je pokrewieństwo między tradycją anaw średniowieczu nie była zaletą.
lityczną a scholastyką. Doktor M.
Wykład na temat Istnienie w tomizmie Głowala częściowo zgodził się z tą tezą,
analitycznym przedstawił dr Michał podkreślając, że obecnie w filozofii anaGłowala z Uniwersytetu Wrocławskie- litycznej „pod naciskiem samej prawdy”
go. W pierwszej części swego wystąpie- odradza się arystotelizm. Druga przenia nawiązał on do genezy tomizmu ana- słanka, do której odwołał się prelegent,
litycznego, która wiążę się z osobą dotyczyła sposobu podejmowania istotJohna Haldane’a. Uczony ten postulo- nych kwestii filozoficznych, prowadzewał połączenie studiów tomistycznych – nia dyskusji i sporów w scholastyce.
metafizyki i etyki św. Tomasza – z na- Przyznał, że filozofia potrzebuje nierzędziami i problemami współczesnej ustannego wyjaśniania, precyzowania
filozofii analitycznej. Koncepcja ta wy- i uściślania tego, co chce się wyrazić,
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a także konfrontowania tego z innymi brzuskiego (UKSW) na temat tomizmu
stanowiskami. Taką rolę, zdaniem M. biblijnego. Prelegent wyjaśnił, że ten roGłowali, może współcześnie odegrać dzaj tomizmu jest propozycją teologiczwłaśnie tradycja analityczna. W drugiej ną, która ma dwa cele: pierwszym jest
części swojego wykładu, prelegent pod- odkrycie św. Tomasza jako egzegety,
jął zawartą w temacie kwestię istnienia który znał i komentował Pismo Święte;
w tomizmie analitycznym, prezentując drugim zaś odnowienie myślenia teolodwie odmienne koncepcje z nim się wią- gicznego opartego na interpretacji Biblii.
żące. Autor pierwszej z nich, wspomnia- Doktor Zembrzuski uwydatnił, że ten
ny już Peter Thomas Geach, przez cały drugi cel może być zakorzeniony w przeczas swojej filozoficznej aktywności pod- konaniu, iż teologia „zepsuła się, zeszła
trzymywał tomistyczną tezę o realnej róż- tak dalece na manowce”. Prelegent wynicy między istotą i istnieniem w bytach znał, że nie podziela tego poglądu i nie
skończonych oraz o braku tej różnicy do końca zgadza się z diagnozą tomizmu
(tożsamości istoty i istnienia) w Bycie Bo- biblijnego. Doktor M. Zembrzuski przyżym. Natomiast Anthony Kenny dość wołał pytanie Tertuliana: „Cóż jednak
szybko zaczął tę tezę podważać i radyka- mają wspólnego Ateny z Jerozolimą, Kolizował się w jej krytyce. Zdaniem oby- ściół z Akademią, heretycy z chrześcijadwu myślicieli kluczem do zrozumienia nami?”. Jego zdaniem filozofowie nie poproblematyki istnienia w ogóle jest jedno winni zajmować się Pismem Świętym.
fundamentalne rozróżnienie inspirowa- Współcześnie ten pogląd Tertuliana inne pracą Fregego. Czasownik „istnieje” terpretuje się rozmaicie. Na przykład
z jednej strony służy stwierdzaniu niepu- Lew Szestow podtrzymuje myśl starostości pojęć (w tym sensie istnienie jest żytnego pisarza, a następnie Damianiepojęciem drugiego rzędu – przypisywa- go i wielu innych, stanowczo podkreślanym innym pojęciom). W tym sensie ist- jących odrębność filozofii i teologii.
nienie nie jest predykatem, które można Wobec tego prelegent zaprosił słuchaczy
przypisywać indywiduom. Dla filozofii do poszukiwania odpowiedzi na nastęważniejszy jest drugi sens pojęcia istnie- pujące pytania: „Czy wierze potrzebna
nia: istnienie jest pojęciem pierwszego jest filozofia? Czy można stosować filorzędu, które jest przypisywane indywi- zofię do wyjaśniania Pisma Świętego?
duom: coś zaczyna i przestaje istnieć.
Czy w ogóle jest to potrzebne? Czy możMagister Marzena Zajączkowska za- na pragnąć niemożliwego – jak powiepytała prelegenta, czy przypadkiem dział Szestow – jeśli chce się za pomocą
znów nie mamy do czynienia z „tomi- kategorii racjonalnych wyjaśnić to, co je
zmem bez Tomasza”. Doktor Michał przekracza?”. Doktor Zembrzuski naGłowala odpowiedział, że Geach dosko- wiązał do badań Matthew Leveringa,
nale znał łacińskie teksty Tomasza i nie- który w książce Pismo Święte i metafizychętnie odwoływał się do opracowań in- ka podejmuje dyskurs na temat połączenych autorów.
nia filozofii i teologii w myśli Tomasza.
Ostatnim wystąpieniem podczas sym- Autor dochodzi do wniosku, że metafipozjum był wykład dr. Michała Zem- zyka w jego rozumieniu jest wyłącznie
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Sprawozdanie z sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w 743 rocznicę jego śmierci […]

rodzajem ćwiczenia duchowego, a co za cypliny od siebie odróżnić, by zakresotym idzie, traci swoją wartość jako dys- wo się nie pokrywały.
cyplina naukowa.
Na zakończenie dr Michał ZembrzuMagister Marzena Zajączkowska ski podziękował wszystkim za obecność.
w odniesieniu do wykładu podzieliła się Jak co roku spotkanie z myślą św. Tomaspostrzeżeniem, że św. Tomasz w swych sza okazało się niezwykle konstruktywpismach o wiele częściej nawiązuje do ne i owocne. Różnorodność podejmotekstów biblijnych niż np. do dzieł Ary- wanych zagadnień, liczne pytania
stotelesa. Doktor Zembrzuski w odpo- zadawane przez uczestników i ożywiowiedzi stwierdził, że w średniowieczu na dyskusja nad analizowanymi kwestiateolodzy byli filozofami (poza Piotrem mi po raz kolejny udowodniły, że myśl
Damianim, uznającym filozofię za dzie- Akwinaty bez wątpienia ma charakter
ło szatana). Myśl Tomaszowa zmienia ponadczasowy, przez co warto ją zgłęsposób patrzenia na tę kwestię: Akwi- biać i rozwijać.
nata pokazuje, że poza filozofią istnieje
teologia i dąży do tego, aby te dwie dys-
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Bożena Listkowska
Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego.
Przyczynek do badań nad
inspiracjami lowańskimi
w neoscholastyce polskiej
Bydgoszcz 2014

Bożena Listkowska krytycznie analizuje poglądy bohatera swej książki. Słusznie
postrzega tomizm Chojnackiego jako nieporozumienie, gdyż istotą propozycji
Tomasza z Akwinu jest nie synteza – jak chciał Chojnacki – lecz nowa egzystencjalna
metafizyka bytu, co wystarczająco dobitnie ukazał Gilson i Maritain. Słusznie także
sądzi, że projektowana przez Chojnackiego wielka synteza jest niemożliwa do
zrealizowania. Trafnie – podobnie jak Krąpiec i Gogacz – widzi w niej raczej projekt
światopoglądowy niż naukowy. Te wnioski pracy uzyskano dzięki drobiazgowej
rekonstrukcji mechanizmów modyfikacyjnych tomizmu tradycyjnego w pracach
ks. Piotra Chojnackiego.
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Nota o Autorach

Artur Andrzejuk – prof. dr hab., prof. zwycz. Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (UKSW), na którego Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej kieruje Katedrą Historii Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej oraz Sekcją Historii Filozofii. Autor szeregu publikacji
z zakresu filozofii i teologii średniowiecznej, tomizmu, etyki i klasycznej
filozofii człowieka. Interesuje się problematyką uczuć, sprawności i cnót
moralnych, relacji osobowych. Jest uczniem Profesora Mieczysława Gogacza.
Izabella Andrzejuk – dr, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania
Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Wielokrotnie wygłaszała
wykłady i referaty w Londynie na zaproszenie PUNO, IPAK-u oraz PON UJ
(Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie).
Jest autorką wielu artykułów o tematyce filozoficznej. Zainteresowania
naukowe: historia filozofii (arystotelizm, tomizm, filozofia polska); filozofia,
etyka, klasyczna teoria człowieka, filozoficzne podstawy mistyki. Napisała
książkę pt. Filozofia przyjaźni. Tomasz z Akwinu (Warszawa 2007).
Karolina Ćwik – mgr, magister teologii, doktorantka w Katedrze Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Przygotowuje rozprawę
doktorską na temat filozoficznego rozumienia Verbum Incarnatum w tekstach
św. Tomasza z Akwinu. Laureatka Nagrody im. Prof. Mieczysława Gogacza
za pracę magisterską pt. Przyrodzona i nadprzyrodzona wizja szczęścia
w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, która powstała pod kierunkiem ks. dra hab. T.
Stępnia. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół metafizyki Akwinaty,
relacji wiary i rozumu oraz etyki. Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów
Moralistów.
Kingsley C. Ekeocha – is a doctoral student of the John Paul II Catholic
University of Lublin (KUL). He holds a bachelor’s degree in philosophy and
theology from the Pontifical Urban University Rome and a master’s degree in
philosophy from KUL. He is currently researching on realistic cognition with
particular reference to the thoughts and works of Mieczysław A. Krąpiec.
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Jacek Grzybowski – ks. dr hab., prof. UKSW. Adiunkt na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej UKSW i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. Autor książek i artykułów naukowych z dziedziny filozofii
polityki, filozofii kultury i historii filozofii. W swoich pracach podejmuje
problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień
kulturowych i cywilizacyjnych. Ostatnio opublikował: Byt, tożsamość, naród.
Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki
(Kęty 2012); Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena
historycznokulturowych racji filozofii polityki (redakcja, Warszawa 2013);
Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri. The Divine Comedy as
a medieval vision of the universe (Frankfurt am Main 2015);
Natalia Herold – mgr, absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie
Gdańskim (lic.) i Uniwersytecie Warszawskim (mgr). Interesuje się filozofią
klasyczną, a w niej szczególnie etyką i pedagogiką.
Richard Kalka – Ks. dr, Centre de Recherche Philosophique Saint Thomas
d`Aquin (Paryż). Obronił rozprawę doktorską na temat statusu
ontologicznego relacji miedzyosobowych na Uniwersytecie Paryż IV
Sorbona. Wykładał filozofię tomistyczną na Uniwersytecie Paryż XII
(Creteil) w latach 1981-1985.
Marcin Karas – prof. dr hab., historyk filozofii - pracuje w Zakładzie Filozofii
Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Prowadzi badania z historii idei i z filozofii
średniowiecznej, jest autorem ponad 180 publikacji. Ostatnio zajmuje się
głównie kosmologią wczesnonowożytną i filozofią dziejów. Opublikował m.
in. książki: Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama (Kraków 2003),
Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu (Kraków
2007), a także prace: Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele
rzymskokatolickim w XIX i XX wieku (Sandomierz 2008), Integryzm Bractwa
Kapłańskiego św. Piusa X (Kraków 2008), czy też Historiozofia Teilharda de
Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej (Kraków 2012), liczne artykuły
(45) oraz przekłady (43).
Jakub Kośka – ks. mgr, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Teologicznym UMK
w Toruniu. W 2013 r. skierowany na studia na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Obecnie doktorant w Katedrze
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przygotowuje rozprawę,
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w której analizuje dorobek prof. Wiktora Wąsika, ze szczególnym
uwzględnieniem jego koncepcji historii filozofii polskiej, a także wpływu
arystotelizmu na kształtowanie się polskiej myśli filozoficznej. Uczestniczy
w konferencjach, publikował m.in. w „Ateneum Kapłańskim” i „Studiach
Pelplińskich”.
Tomasz Pawlikowski – dr hab., prof. Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, absolwent ATK, doktor UW. Autor czterech
książek o tematyce filozoficznej. Ostatnią była monografia Prawda
następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu,
Wydawnictwo (Lublin 2013). Ponadto autor jednej książki historycznej,
kilkudziesięciu artykułów naukowych, 127 haseł w Powszechnej Encyklopedii
Filozofii i 32 w Encyklopedii Filozofii Polskiej, a także ponad 20 pomniejszych
publikacji (hasła w Encyklopedii Katolickiej, Wielkiej Encyklopedii PWN,
recenzje).
Mateusz Penczek – dr, absolwent psychologii i filozofii na Wydziale
Filozoficznym UJ. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii
uzyskał w 2010 r. na Wydziale Filozoficznym UJ na podstawie rozprawy
„Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu”. Adiunkt w Zakładzie
Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Ewa Agnieszka Pichola- mgr, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. Obecnie doktorantka, kontynuuje badania w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę, w której analizuje
dorobek Dietricha von Hildebranda z perspektywy obecności wątków
modernistycznych w pismach niemieckiego fenomenologa. Interesuje się
zagadnieniami z pogranicza metafizyki i psychologii, a dokładnie
filozoficznych podstaw koncepcji psychologicznych i antropologicznych
aspektów prawdy. Publikuje, uczestniczy w konferencjach, tłumaczy w j.
angielskim.
Jan Pociej – inż., magister teologii. Obronił rozprawę doktorską w Instytucie
Filozofii UJ na temat związków filozofii ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego
z odkryciami fizyki i biologii dwudziestego wieku (2017). Autor artykułu
„Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej” (RT 5(2016)). Uczestnik
X Międzynarodowego Kongresu Ontologicznego w San Sebastian (2012),
gdzie wygłosił referat „The Wave-Corpuscle Duality of Matter and the
Nature of the Universe”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół
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aktualizacji tomizmu w oparciu o współczesny obraz świata opracowany przez
nauki przyrodnicze. Jest członkiem Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej.
Michał Zembrzuski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Pracę
doktorską poświęcił tematyce zmysłów wewnętrznych w koncepcji św.
Tomasza z Akwinu. Interesuje się problematyką epistemologiczną
w starożytności i średniowieczu, a szczególnie problematyką pamięci i teorią
intelektu możnościowego i czynnego. Jest współredaktorem książek w serii
„Opera Philosophorum Medii Aevii”. W jej ramach w 2012 opublikował
autorską monografię zatytułowaną: Tomasz z Akwinu. Komentarz
„O pamięci i przypominaniu”.
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