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Profesor Włodzimierz Galewicz1 z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego od kilkunastu 
lat tłumaczy poszczególne traktaty mo-
ralne, zawarte w drugiej części Summa 
theologiae św. Tomasza z Akwinu. Wła-
śnie ukazała się szósta pozycja z tej se-
rii, Traktat o sprawiedliwości, stanowią-
cy kwestie od 57 do 80 primae secundae 
partis, co stanowi dobrą okazję do zwró-

1 Włodzimierz Galewicz (ur. 1952) początkowo zajmował się fenomenologią a w latach 1994–1999 
pracował przy niemieckojęzycznej edycji dzieł Romana Ingardena. Następnie skupił się na badaniach 
etycznych i to zarówno „podstawowych”, czyli analizie głównych pojęć etycznych i historii etyki, 
jak i bioetyce i etykach zawodowych. W ramach tych zainteresowań badał etykę grecką (szczególnie 
Sokratesa i Arystotelesa) oraz dokonywał przekładów dzieł etycznych Immanuela Kanta oraz 
omawianych w tej recenzji traktatów moralnych Tomasza z Akwinu. Jest ponadto autorem 
czterotomowej antologii tekstów z bioetyki. Od 2004 r. jest redaktorem naczelnym Internetowego 
Czasopisma Filozoficznego „Diametros”, a od 2006 r. –  prezesem Polskiego Towarzystwa 
Bioetycznego.

cenia uwagi na całą wymienioną wyżej 
kolekcję przekładów.

Można postawić uzasadnione pytanie 
o cel kolejnego przekładu tych trakta-
tów, które przecież mają już polskie wer-
sje, opracowane głównie przez Feliksa 
W. Bednarskiego OP, profesora etyki na 
KUL, a potem w rzymskim Angelicum, 
a także innego dominikanina, Piusa Beł-
cha OP, brata ks. Stanisława Bełcha, ini-

Artur Andrzejuk

Filozoficzna etyka z Summy teologii  
(jeszcze raz) po polsku

Recenzja
1) Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach. Summa teologii I-II, 49-67, tłum. Włodzimierz  
Galewicz, Kęty 2006, stron 307.
2) Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu. Summa teologii I-II, q. 1-5, tłum. Włodzimierz  
Galewicz, Kęty 2008, stron 143;
3) Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności. Summa teologii II-II, q. 47-56,  
tłum. Włodzimierz Galewicz, Kęty 2011, stron 199;
4) Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o ludzkim działaniu. Summa teologii I-II, q. 6-21,  
tłum. Włodzimierz Galewicz, Kęty 2013, stron 199;
5) Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o prawie. Summa teologii I-II, q. 90-97, tłum. Włodzimierz  
Galewicz, Kęty 2014, stron 172;
6) Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości. Summa teologii I-II, q. 57-80,  
tłum. Włodzimierz Galewicz, Kęty 2016, stron 416;
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cjatora i wydawcy „londyńskiego” prze-
kładu całej Sumy teologicznej, w ramach 
którego ukazały się także wymienione 
traktaty. Uzasadnieniem może być roz-
wój badań nad spuścizną danego autora, 
dzięki czemu bardziej adekwatnie tłu-
maczy się jego dzieła; takim uzasadnie-
niem może też być inna „koncepcja” 
przekładu i – jak się wydaje – to jest 
główny powód ponownego przekładu 
traktatów moralnych Tomasza z Akwi-
nu, choć Galewicz nigdzie o tym nie 
mówi, a w enigmatycznych „notach o prze-
kładzie”, zamieszczanych pod koniec 
Wstępu tłumacza zwykle z rewerencją wy-
powiada się o przekładach „londyńskich”, 
szczególnie gdy dokonywał ich W. F. 
Bednarski. 

Tłumaczenie „londyńskie” obowiązy-
wała dyrektywa, aby tłumaczyć „wier-
nie, ale przystępnie, tak aby ci, spośród 
czytelników, którzy nie mają przygoto-
wania w zakresie filozofii tomistycznej” 
mogli z pożytkiem korzystać z dzieła św. 
Tomasza2. W wielu wypadkach więc au-
torzy przekładu rezygnowali z technicz-
nej terminologii scholastycznej na rzecz 
wyrazów z języka potocznego, oddają-
cych w przybliżeniu to, o co św. Toma-
szowi chodziło. Niekiedy tworzono neo-
logizmy, sięgano po staropolszczyznę lub 
gwarę. „Początkowo zabiegi te budziły 
największy opór wśród tomistów. Z cza-
sem jednak okazało się, że niekiedy bar-
dzo oryginalna terminologia Sumy «lon-
dyńskiej» jest zdecydowanie lepsza od 

2 Zob. F. W. Bednarski, J. Bardan, Przedmowa w sprawie terminologii, w: Suma teologiczna, t. 10, s. 
6.

3 A. Andrzejuk, Pierwsza polska edycja „Sumy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, w: Archiwum 
Emigracji, t. 16, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie – niezamknięty rozdział, red. Z. 
Wałaszewski i R. Moczkodan, Toruń-Londyn 2003, s. 35 – 39.

4 Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, s. 13.

terminologii błędnej lub mylącej, o któ-
rą w przekładach tekstów św. Tomasza 
nietrudno. Zważyć bowiem należy, że 
trud odczytywania nauki Akwinaty nie 
jest bynajmniej zakończony; nie stano-
wi też jakiegoś liniowo uporządkowane-
go procesu, o czym świadczą liczne od-
miany tomizmu powstałe po encyklice 
Aeterni Patris”3. Galewicz dba przede 
wszystkim o poprawność terminologicz-
ną i znaczeniową. Jego przekład nie ma 
na celu uproszonego przekazania myśli 
Akwinaty, lecz przekazanie jej maksy-
malnie wiernie oryginalnemu tekstowi – 
stopień trudności przekładu odpowiada 
stopniowi trudności oryginału. Mamy 
tu więc do czynienia z diametralnie in-
ną „koncepcją” przekładu i to wystarczy 

– jak się wydaje – do uzasadnienia jego 
przygotowania i publikacji.

Otrzymujemy więc przekład bardzo 
wierny, wykonany z wielką dbałością nie 
tylko o adekwatne oddanie terminolo-
gii, ale też z dużym wyczuciem odcieni 
i niuansów tych znaczeń (np. terminu 
electio – „wybór”, ale także „decyzja”4). 
Galewicz w obszernych Wstępach tłuma-
cza starannie omawia i uzasadnia swoje 
rozwiązania translatorskie, ponadto wie-
le szczegółowych wyjaśnień zawierają 
objaśnienia na końcu każdego tomu  
(w czym nieco przypomina strukturę to-
mów „londyńskich). Mankamentem tej 
edycji wydaje się brak oryginału łaciń-
skiego obok polskiego przekładu. Zale-
ty takiego wydania przekładu były już 
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wielokrotnie omawiane5. Jednakże for-
ma przekładu jest nieco zobligowana 
koncepcją serii wydawniczej, w ramach 
której jest publikowana. W tym wypad-
ku jest to „Biblioteka Europejska” wy-
dawnictwa „Antyk” z Kęt (prowadzo-
nego przez zasłużonego dla tomizmu 
wydawcę, Marka Derewieckiego; w ko-
lejnych tomach znika nazwa „Antyk”, 
pozostaje tylko imię i nazwisko wydaw-
cy). W ramach tej serii ukazały się tak-
że inne przekłady dzieł Akwinaty, jak 
np. reprint Traktatu o człowieku w tłu-
maczeniu i opracowaniu Stefana Swie-
żawskiego (ten jest dwujęzyczny, bo ta-
kie było wydanie pierwotne w 1957 r.), 
obszerny Komentarz do Ewangelii Jana. 
Wcześniej jeszcze pojawiły się Dzieła 
wybrane – także reprint wydawnictwa 

„W drodze” w tłumaczeniach różnych 
dzieł filozoficzno-teologicznych Akwi-
naty głównie o. Jacka Salija oraz Kwe-
stie dyskutowane o prawdzie, w dwóch  
tomach w przekładzie Jacka Ruszczyń-
skiego, Adama Aduszkiewicza i Jacka 
Kuczyńskiego. Należy też dodać, że 
w innej serii, tym razem już dwujęzycz-
nej, zatytułowanej „Ad fontes”, ukazuje 
się, w koedycji z dominikańskim Insty-
tutem Tomistycznym, zbiorowy prze-
kład Kwestii dyskutowanych o mocy Boga 
(De potentia). W tej ostatniej serii uka-
zały się ponadto, podobnie opracowane, 
przekłady traktatów Cycerona, Boecju-
sza, Anzelma z Canterbury, Mateusza 
z Krakowa.

Włodzimierz Galewicz nie stara się 
(poza pewnymi wyjątkami) szokować 
nowatorstwem terminologicznym, raczej 
5 Np. A. Andrzejuk, Juxta eloquium tuum da mihi intellectum (przedmowa do dziewiątego tomu), w: 

„Opera philosophorum medii aevi”, t. 9, fasc. 1, Warszawa 2011, s. 12.
6 Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, dz. cyt., s. 9.

wydaje się wierny Arystotelesowej regu-
le, że terminów należy używać jak wszy-
scy. Dlatego – przy dużym uznaniu dla 
tłumaczki Etyki nikomachejskiej Danieli 
Gromskiej6 – termin virtus, odpowied-
nik greckiej ἀρετή [areté] tłumaczy za 
pomocą tradycyjnego (i szacownego) sło-
wa „cnota” (nie zaś „dzielność etyczna”, 
jak mamy to w przekładzie Etyki niko-
machejskiej). Podobnie inne ważne ter-
miny zachowują swe tradycyjne polskie 
nazwy: intelekt możnościowy i czynny, 
rozum, istota, mądrość, roztropność, 
szczęście, sprawiedliwość, władza (cza-
sem siła) gniewliwa i pożądliwa, i wiele 
innych. Jak już wspominano, Tłumacz, 
starannie wyjaśnia stosowane przez sie-
bie rozwiązania translatorskie, dlatego 
możemy przyjrzeć się kilku najbardziej 

– jak się wydaje – problematycznym. 
Uznając, że Tomasz z Akwinu dzie-

dziczy w znaczniej mierze etyczną ter-
minologię Arystotelesa, Galewicz szu-
ka źródeł stosowanej przez niego 
terminologii głównie w Etyce nikoma-
chejskiej, a często sięga jeszcze głębiej, np. 
do dialogów Platona. Rodzi się jednak 
pytanie, czy w ten sposób odkrywamy, 
jakie jest znaczenie danego terminu 
w tekstach Tomasza, czy też raczej to, 
jakie powinno ono być z punktu widze-
nia jego antycznej genezy. Wiadomo bo-
wiem, że Tomasz nie korzystał z orygi-
nałów greckich. Grekę, jeśli trochę znał, 
to nie na tyle, aby samodzielnie czytać 
teksty greckich filozofów, opierał się 
więc na łacińskich przekładach, o które 
zresztą, jak wiadomo, bardzo zabiegał. 
Jeśli chodzi o Etykę nikomachejską, to 



252

Artur Andrzejuk

dysponował niezłym przekładem Ro-
berta Grosseteste’a, na nim oparł swój 
komentarz i z niego czerpał cytaty do 
innych prac. Czy więc w badaniach To-
maszowej terminologii nie należy trzy-
mać się prac samego Tomasza i tych źró-
deł, z których on bezpośrednio korzystał? 
Co więcej, Akwinata często zmieniał 
znaczenie zastanej terminologii i jak to 
napisał o nim Mieczysław Krąpiec, 

„podkłada on pod utarte terminy filozo-
ficzne nową treść i rozpatrując myśl swo-
ich poprzedników szuka w ich pismach 
potwierdzenia swojej nowej koncepcji. 
Tak się też przedstawia jego stosunek do 
Arystotelesa”7. Wprawdzie nie wydaje 
się, żeby Akwinata aż tak bardzo instru-
mentalnie wykorzystywał Filozofa, to 
jednak zabieg, o którym wspomina Krą-
piec, będzie nie do odczytania, jeśli zna-
czenia terminologii stosowanej przez To-
masza będziemy szukać w tekstach 
Stagiryty. Ostrożnie też w tej sprawie 
należałoby korzystać z Tomaszowych 
komentarzy do tekstów Arystotelesa, 
gdyż - jak pisze Étienne Gilson – ko-
mentarze te „są różnymi ekspozycjami 
doktryny Arystotelesa, tak iż trudno by-
łoby je nazywać filozofią Tomasza z Akwi-
nu. Jako komentator – dodaje Gilson – 
Tomasz mógł opatrywać tekst własnymi 
uwagami, ale nie o to mu głównie cho-
dziło”8.

Przykładem takich drobiazgowych 
poszukiwań właściwych znaczeń (i pro-
blemów z adekwatnym ich ustaleniem 

7 M. A. Krąpiec, Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, 
wyd. 2, Lublin 1995, s. 330.

8 É. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 19872, 
s. 331.

9 Wstęp do kwestii 79, w: Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii 1, 75-89, tłum. 
S. Swieżawski, Poznań 1956, s. 278.

w tekście Tomasza) może być termin ha-
bitus, który stanowi odpowiednik grec-
kiego ἕξις (hexis). Zaproponowany przez 
Jacka Woronieckiego termin „sprawność” 
nie wydaje się Galewiczowi odpowied-
ni, gdyż według niego, ma zawsze zna-
czenie pozytywne, a w ujęciu Arystote-
lesa (hexis) i św. Tomasza (habitus) może 
mieć też znaczenie negatywne moralnie. 
Wydaje się jednak, że po polsku bez cu-
dzysłowu można powiedzieć „sprawny 
złodziej”, „sprawny manipulator” czy 

„sprawny oprawca”. Bardziej przekonują-
cy wydaje się argument drugi, że „każ-
da sprawność jest bezpośrednio spraw-
nością w takim czy innym działaniu, 
podczas gdy odniesienie hexis do dzia-
łania, nawet jeśli zawsze da się je odna-
leźć, w wielu wypadkach jest tylko po-
średnie” (s. 11). Trudno nie przyznać tu 
racji Galewiczowi, bo sam Tomasz po-
wiada, że habitus pochodzi od habere – 

„posiadać”, „mieć”. W najszerszym zna-
czeniu etymologicznie więc bardziej 
odpowiadałoby polskiej „własności” lub 

„właściwości”, zwłaszcza że do habitus 
w tym znaczeniu zaliczają się zdrowie 
i uroda. Stefan Swieżawski proponuje 
w tym miejscu podział na habitus enti-
tativi, czyli sprawność w bytowaniu, oraz 
habitus operativi, czyli sprawność przy-
sługującą władzom, a więc sprawność 
w sensie ścisłym9. Pierwszy z nich od-
nosiłby się do takich własności „przyro-
dzonych”, jak wspominane zdrowie 
i uroda, drugi zaś – do takich własności 
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nabytych, jak zalety i wady. Wydaje się 
to o tyle do zaakceptowania, że Tomasz 
wspominając wprawdzie o różnych zna-
czeniach słowa habitus, w swojej etyce 
stosuje wyłącznie to drugie znaczenie 
i wobec tego większość interpretatorów 
etyki i teologii moralnej Akwinaty za-
dowalała się słowem „sprawność” i dzię-
ki temu zyskało ono niejako „prawo oby-
watelstwa” w klasycznej etyce. Nawet o. 
Bednarski, mając zastrzeżenia do tego 
terminu, co Galewicz szeroko przytacza, 
jednak decyduje się na jego zastosowa-
nie (s. 11, przypis 8). Autor recenzowa-
nego przekładu postanawia w tej spra-
wie, nie bez pewnego wahania, iść 

„własną drogą” i termin habitus oddać sło-
wem „dyspozycja”, natomiast łacińskie 
dispositio przetłumaczyć jako „usposo-
bienie”. Tomasz habitus wyjaśniał jako 
dispositio. I w takiej sytuacji w przekła-
dzie wyszło, że dyspozycja jest usposo-
bieniem (a nie że sprawność jest dyspo-
zycją) – taka konsekwencja pojawiła się 
jako skutek przyjęcia dispositio w miej-
sce habitus. Jest to niewątpliwie jakieś 
rozwiązanie, jednakże przyznać należy, 
że trudno się czyta przekład Galewicza, 
będąc przyzwyczajonym do powszech-
nie używanego w tomizmie terminu 

„sprawność”. Czyjeś przyzwyczajenie to 
jednak bardzo słaby argument, a tłumacz 
ma prawo do własnych poszukiwań ter-
minologicznych i jeśli nie stają one 
w sprzeczności z tłumaczonym tekstem, 
czytelnik powinien to zaakceptować.

Mniej trafny wydaje się jednak prze-
kład łacińskiego appetitus jako „pragnie-
nie” (s. 15, przypis 14). Utartym słowem 
na oddanie tego terminu jest „pożąda-
10 A. Andrzejuk, Człowiek i decyzja, Warszawa 20073 , s. 25.
11 Np. w Traktacie o uczuciach, zob. Summa theologiae, I-II, 30, 1, ad 2.

nie”, które od dawna budzi niechęć z po-
wodu swojej dużej nieadekwatności do 
łacińskiego appetitus, który pociąga za 
sobą skojarzenia pejoratywne, a tych nie 
ma łaciński appetitus. Oznacza on bo-
wiem przeciwieństwo apprehensio, ter-
minu także trudnego do prostego prze-
łożenia, oznaczającego ujęcie poznawcze, 
przyjęcie do świadomości, uświadomie-
nie sobie czegoś lub zrozumienie. W każ-
dym razie w realizmie Arystotelesa i To-
masza apprehensio jest „przyjęciem”, 
ruchem w kierunku podmiotu, natomiast 
appetitus jest odniesieniem się do tego, 
co poznawczo ujęte, ruchem podmiotu 
w kierunku przedmiotu. Swego czasu 
proponowano (za Karolem Wojtyłą) ter-
min „dążenie”10, a dziedzinę władz po-
żądawczych – appetitivum – określić ja-
ko „władze dążeniowe” (co Galewicz 
oddaje jako „władze apetytywne”). Ap-
petitus jako „pragnienie” ma kilka wad. 
Po pierwsze, słowo to wydaje się jeszcze 
węższe zakresowo od „pożądania”, 
a tymczasem appetitus ma wyrażać naj-
szerszy możliwy zakres dążenia do cze-
goś. „Pragnę jeść” powie człowiek bar-
dzo głodny – w przeciwnym wypadku 
wypowiedź taka będzie tchnąć przesa-
dą. „Pragnie” się ponadto rzeczy bardziej 
wzniosłych, drobiazgów się po prostu 

„chce”. Gdy jednak użyjemy słowa „pra-
gnienie” na oddanie appetitus to – i to 
jest druga wada tego rozwiązania – ma-
my problem z oddaniem łacińskiego de-
siderium, które u Tomasza oznacza po-
żądanie wolitywne, bardziej wzniosłe, 
którego zaspokojenie stanowi gaudium – 

„radość”11.
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W Traktacie o szczęściu Tłumacz zre-
zygnował z obszernego wyjaśniania ter-
minologii, a w zamian za to zamieścił 
interesującą rozprawę o koncepcji szczę-
ścia u Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. 
Te koncepcje bowiem finalnie się różnią, 
jednak Tomasz ciągle sugeruje, że for-
mułuje ją w łonie arystotelizmu, dlate-
go Galewicz postanowił ustalić sposób, 
w jaki Akwinata, korzystając z arystote-
lesowskiej koncepcji dobra najwyższego 
dochodzi do tezy, że realizuje się ono 
w życiu wiecznym po śmierci człowieka, 
czego próżno szukalibyśmy u Stagiryty. 
Jednakże Tomasz – jak zauważa Gale-
wicz - „wymaga od najwyższego dobra 
spełnienia bardzo w gruncie rzeczy po-
dobnych warunków, jak jego pogański 
poprzednik” (s. 5).  Oczywiście, najpro-
ściej jest wskazać na chrześcijańskie mo-
dyfikacje myśli Tomasza, jednak on sam 
od tego stroni. Galewicz to nawet inte-
resująco potwierdza, wskazując na uza-
sadnienie wieczności jako dobra najwyż-
szego u św. Augustyna, które jest 
całkowicie inne niż uzasadnienie św. To-
masza. 

Rozprawa jest poszukiwaniem roz-
wiązania tego problemu. Po rozważeniu 
różnych argumentów Akwinaty za tezą, 
że dobrem najwyższym człowieka jest 
dobro Boże i wobec tego prawdziwe, nie-
przemijające szczęście uzyskuje on w ży-
ciu wiecznym, polegającym na nieustan-
nej kontemplacji istoty Bożej, najbardziej 
przekonujące rozwiązanie przedstawio-
nej wyżej kwestii znajduje Galewicz 
w Tomaszowej koncepcji (jak to nazy-
wa)  „emocjonalnej racjonalności”, czyli 
pragnienia wiecznego trwania. Słusznie 
przy tym zauważa, że podobne ujęcie za-
prezentował już św. Augustyn w Pań-

stwie Bożym, jednak uważa, że dla Bi-
skupa Hippony owo pragnienie jest 
wyrazem pewnej „aksjologicznej ko-
nieczności” i ostatecznie sprowadza się 
do „powinności” pragnienia szczęścia 
wiecznego. Tymczasem dla Tomasza 
pragnienie wiecznego trwania jest wy-
razem „konieczności ontologicznej”, wy-
nikającej z intelektualnego ujęcia swego 
istnienia. Człowiek bowiem poznaje nie 
tylko zmysłowo istnienie aktualne  (esse 
ut nunc), ale także intelektualnie ujmuje 
istnienie wprost (esse simpliciter) i dlate-
go pragnie takiego trwania, czyli trwa-
nia wiecznego, które jest możliwe do-
piero w życiu przyszłym: „ludzki rozum 
ujmuje bowiem nie tylko bycie tutaj i te-
raz – jak to czynią zmysły – lecz także 
bycie w ogóle, bycie jako takie” (s. 34). 
W. Galewicz nazywa to ujęcie „teorią an-
tropologiczną”, co jest do przyjęcia, ale 
czy istotą propozycji Tomasza nie jest 
wskazanie na istnienie jako ten element 
bytu ludzkiego, który – intelektualnie 
ujęty – implikuje pragnienie życia wiecz-
nego. Jeśli tak, to raczej należałoby na-
zwać ujęcie Akwinaty egzystencjalną 
teorią szczęścia, gdyż wyprowadza 
etyczne konsekwencje z ujęcia istnienia. 
A zatem także różnica – przynajmniej 
na terenie samej filozofii – między Ary-
stotelesem i Tomaszem wynika nie tyle 
z różnic religijnych (choć nie można ich 
wykluczyć, a tym bardziej im zaprze-
czyć), ile przede wszystkim z różnej „on-
tologicznej” teorii bytu. W przypadku 
Arystotelesa jest to koncepcja „treścio-
wa”, esencjalna – i w tej „esencji” Sta-
giryta poszukiwał najwyższego dobra 
człowieka. Egzystencjalna metafizyka 
Tomasza umożliwiła mu spojrzenie na 
dobro najwyższe w perspektywie istnie-
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nia oraz egzystencjalne zinterpretowa-
nie go. Włodzimierz Galewicz tak o tym 
pisze: „Ta antropologiczna teoria To-
masza z Akwinu, uznająca istotową  
konieczność ludzkiego pragnienia 
wieczności stawia w nowym, czy też 
przynajmniej w wyraźniejszym świetle 
jego koncepcję najwyższego dobra czło-
wieka jako dobra w pełni zaspokajające-
go wszystkie pragnienia konieczne dla 
ludzi. (...) człowiek rozumny – dodaje – 
obywa się bez wielu rzeczy, ale jednej – 
i to niemałej – nie może się wyrzec: z sa-
mej swej racjonalnej istoty nie może 
wyzbyć się woli istnienia bez końca” (s. 
34). Galewicz akcentuje przy tym moc-
no racjonalność człowieka jako podsta-
wę jego pragnienia szczęścia wiecznego, 
ale przedmiotem tego racjonalnego  
namysłu jest istnienie. Można więc po-
wiedzieć, że esse jest przedmiotowym 
pryncypium pragnienia wieczności, in-
telektualność zaś człowieka – pryncy-
pium podmiotowym. Być może więc To-
masza ujęcie szczęścia wiecznego wypa-
dałoby nazwać teorią egzystencjalnej 
racjonalności.

Można trochę żałować, że prof. Ga-
lewicz w tym tomie nie podjął proble-
matyki terminologicznej, zadowalając 
się stwierdzeniem, że greckie słowo 
εὐδαιμονία [eudaimonia] „w języku pol-
skim – z braku lepszego odpowiednika 

– najczęściej oddawane jest przez szczę-
ście” (s. 7), podobnie jak w innych języ-
kach nowożytnych, choć odnotowuje się 
próby innego tłumaczenia, np. success 
(„sukces”, „powodzenie”), flourishing 
(„kwitnienie”, ale też „rozwój”, prosperi-
ta)12. Tymczasem współcześnie – jak się 

12 Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, dz. cyt., s. 7, przypis 6.

wydaje – „szczęście” w znaczeniu nawet 
słownikowym jest emocją, spowodowa-
ną doświadczeniami ocenianymi przez 
podmiot jako pozytywne. Wymienia się 
w pojęciu szczęścia rozbawienie, odczu-
cie bezgranicznej radości, przyjemności, 
euforii, zadowolenia, upojenia, podkre-
śla się ponadto, że szczęście pozostaje 
w ścisłym związku z poziomem seroto-
niny w synapsach jąder szwu, a także 
dopaminy w jądrze półleżącym oraz en-
dorfin. Jako dowód przytacza się odczu-
wanie szczęścia pod wpływem określo-
nych substancji psychoaktywnych. 
Dodaje się niekiedy, że wyróżniamy tak-
że pojęcie trwałego szczęścia, ale jest ono 
także stanem emocjonalnym, związa-
nym z pogodą ducha i optymizmem. 
Tymczasem dla Arystotelesa εὐδαιμονία 
to stan trwałej satysfakcji ze swego ży-
cia. Stagiryta odmawia jej dzieciom 
i osobom młodym oraz zastanawia się 
(za Solonem), czy w ogóle człowiek ży-
jący może określić się jako szczęśliwy. 
Arystoteles – przeciwnik skrajności – po-
wiada, że pod pewnymi warunkami 
człowiek dojrzały może o sobie powie-
dzieć, że jest szczęśliwy, czyli zadowo-
lony ze swojego życia. Nasze odczucia 
językowe są niemal odwrotne: mówimy 
przecież o szczęśliwym dzieciństwie czy 
szczęśliwej młodości. Zapytamy w dniu 
zakupu, np. samochodu, czy nabywca 
jest szczęśliwy. Po roku użytkowania za-
pytamy go raczej, czy jest zadowolony 
z tego samochodu. Starożytny Grek py-
tałby odwrotnie, gdyż szczęście to dla 
niego stan trwałej satysfakcji, a zadowo-
lenie to chwilowa emocja. Średniowiecz-
ni łacinnicy bardzo podobnie rozumie-
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li słowa felicitas lub beatitudo z jednej 
strony, a delectatio lub gaudium z drugiej. 
Pytanie więc, jak po polsku właściwie 
oddać grecką εὐδαιμονία, pozostaje – 
jak się wydaje – nadal otwarte.

Traktat o roztropności jest arcyciekawy 
nie tylko z translatorskiego punktu wi-
dzenia. Akwinata przedstawia bowiem 
w nim coś, co można by nazwać „kla-
sycznym traktatem o zarządzaniu”. A w 
tym pierwszym aspekcie owa frapująca 
niezwykłość tego traktatu polega na 
używaniu przez Tomasza z jednej stro-
ny wielu utartych terminów, jak memo-
ria, intellectus, ratio, politica, które wy-
stępują tu w nieco innych niż utarte 
znaczenia, z drugiej zaś strony występu-
ją tu nietłumaczone nawet na łacinę, lecz 
jedynie transliterowane, terminy grec-
kie: eubulia, synesis i gnome. I istnieje  
tu jeszcze trzecia strona: terminy łaciń-
skie, które nie mają żadnego odpowied-
nika w języku polskim, np. regnativa 
(„roztropność rządzenia”), oeconomica 
(„roztropność kierowania sprawami  
rodzinnymi”), militaria („roztropność 
wojskowa”). Galewicz korzysta tu albo 
z propozycji Woronieckiego albo Bed-
narskiego, albo z własnej pomysłowo-
ści. Nie poświęca jednak specjalnego 
miejsca uzasadnieniu przyjętych roz-
wiązań, a zamiast tego we Wstępie tłu-
macza daje rozprawę na temat charak-
teru etyki Arystotelesa i św. Tomasza.

Rozprawa ta jest bardzo frapująca 
szczególnie dzięki swojej „brawurze” ter-
minologicznej. Polega ona przede 
wszystkim na szerokim wprowadzeniu 
terminu „intuicja” dla oddania bardzo 
różnych spraw. Oto bowiem „intuicją in-
telektualną” jest sprawność pierwszych 
zasad poznania (intellectus principiorum),  

sprawność pierwszych zasad postępowa-
nia (synderesis) jawi się jako „ogólna in-
tuicja etyczna”. „Szczegółową intuicją 
etyczną” będzie zaś roztropność (pruden-
cja), a także – jak to wynika z opisu sy-
logizmu praktycznego (s. 34) – także su-
mienie (conscientia), nazwane w tekście 

„świadomością moralną” (s. 27).  Sama 
zaś intuicja określana jest jako „pozna-
nie przeddyskursywne” (s. 27), co może 
być słuszne w odniesieniu do intellectus 
principiorum i synderesis; roztropność zaś 
i sumienie trudno związać z poznaniem 
przeddyskursywnym, gdyż stanowią one 
całkowicie świadome i wyraźne podej-
mowanie decyzji (roztropność) lub wła-
śnie świadomość moralną (sumienie). 
Jednakże rozwiązanie to budzi niepokój, 
gdyż teoria intuicji ma swoje filozoficz-
ne konotacje, dalekie od arystotelizmu 
i tomizmu, które – zastosowane w prze-
kładach lub nawet tylko wyjaśnieniach 
tekstów Arystotelesa lub Tomasza – mo-
gą stać się przyczyną licznych nieporo-
zumień, zwłaszcza że Akwinata używa 
terminu intuitus, który oznacza u niego 
kontemplatywne ujęcie czegoś (np. kon-
templacja jest określona jako simplex in-
tuitus veritatis). Kontemplacja zaś to nie 
tyle poznanie „przeddyskursywne”, ile 
poznanie „niedyskursywne”, mogące być 
następstwem poznania „dyskursywnego” 
(byłaby wtedy poznaniem „podyskur-
sywnym”). Ryzykowne więc wydaje się 
korzystanie z terminu „intuicja” w prze-
kładzie Tomasza, ponieważ intencje 
Tłumacza, aby skorzystać z powszech-
nie znanej terminologii filozoficznej, są 
jak najbardziej zrozumiałe.

Traktat o ludzkim działaniu przetłu-
maczony został bardziej „zachowawczo”. 
Tłumacz tym razem unikał terminolo-
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gicznego szokowania czytelnika, przy-
zwyczajonego do tradycyjnej terminolo-
gii (zaproponowanej w większości przez 
Jacka Woronieckiego, a utrwalonej przez 
znany słownik pod red. Stanisława Olej-
nika13 i przekłady Summy Feliksa W. 
Bednarskiego). Na początku swego Wstę-
pu tłumacza prof. Galewicz omawia za-
wartość i strukturę traktatu, w sposób 
przypominający Tomaszowe wstępy do 
wykładów Arystotelesa. W dalszej czę-
ści Wstępu podejmuje niektóre problemy 
z Traktatu – filozoficznie ważne i dys-
kusyjne do dziś – a pomija kwestie na-
wet atrakcyjne, ale dość znane i szeroko 
komentowane, jak np. Tomaszowy sche-
mat podejmowania decyzji. Rozważania 
prowadzone są w znany już nam sposób: 
Autor poszukuje w tradycji filozoficznej, 
przede wszystkim u Arystotelesa, źró-
deł i pierwotnych wersji ujęć św. Toma-
sza, ciekawie ukazując dokonywane 
przez niego przekształcenia, przesunię-
cia akcentów, reinterpretacje i wykazu-
jąc bezdyskusyjną oryginalność szeregu 
jego koncepcji. Za przykład służyć mo-
że kwestia przekształcenia uwarunko-
wań działania ludzkiego, podejmowana 
przez Arystotelesa i poniekąd też Cyce-
rona, w teorię okoliczności działania. 
Arystotelesowskie warunki stanowiły 
istotowe elementy postępowania czło-
wieka – okoliczności w ujęciu Tomasza 
są czymś na kształt przypadłości, jed-
nakże ich rola w odniesieniu do działa-
nia nie ograniczała się do czystej przy-
godności, niekiedy bowiem okoliczności 
wpływały w sposób istotny na charakter 
czynu. 

13 Zob. Słownik łacińsko-polski terminów teologiczno-moralnych, red. Stanisław Olejnik, Warszawa 
1968.

Ciekawym problemem, wydobytym 
przez Włodzimierza Galewicza z To-
maszowego Traktatu, jest interpretacja 

„zasady integralności dobra” (bonum ex 
integra causa, malum ex quocumque defec-
tu – „dobro wynika z całości, zło z ja-
kiejkolwiek usterki”). Zasada ta mówi, 
że działanie tylko wtedy możemy uznać 
za dobre moralnie, gdy pozytywnie da 
się ocenić wszystkie jego istotne aspek-
ty, a gdy zaś choć jeden z nich szwanku-
je – działania takiego nie można ocenić 
pozytywnie. W. Galewicz zauważa, że 
zasada ta ze względu na swą wieloznacz-
ność może być narzędziem kontrower-
syjnego rygoryzmu moralnego lub cał-
kowitej trywializacji dobra i zła 
w dziedzinie moralności. Tomasz pró-
buje poradzić sobie z tą zasadą za pomo-
cą analogii przeprowadzonej między do-
brem i złem moralnym a pięknem 
i brzydotą w dziedzinie estetyki. Prof. 
Galewicz podejmuje ten wątek i zauwa-
ża, że między pięknem i brzydotą jest 
wiele stanów pośrednich, bo nie zawsze 
przecież to, co nie jest piękne, jest od ra-
zu brzydkie. Przenosząc to w dziedzinę 
moralności, odróżnia „zło moralnej nie-
doskonałości” od „zła moralnej niedo-
puszczalności” (s. 44). Przy czym pod-
kreśla, że sam Tomasz nie dokonuje 
takiego rozróżnienia, jednak rozróżnie-
nie to może być kluczem do zrozumie-
nia szeregu jego wypowiedzi na temat 
dobra i zła moralnego.

Inną ciekawą kwestią jest interpreta-
cja „absolutyzmu moralnego” Akwina-
ty, czyli jego przekonania (podzielane-
go za św. Augustynem), że istnieją 
czyny, które są zawsze złe bez względu 
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na jakiekolwiek uwarunkowania i oko-
liczności (s. 48-52). „Absolutyzm” ów ro-
zumiany dosłownie stoi w sprzeczności 
z zaproponowanym przez Galewicza 
rozumieniem „zasady integralności do-
bra” w tekście św. Tomasza. Tłumacz 
ciekawie ukazuje, że także „absolutyzm 
moralny” nie jest przez Tomasza trak-
towany „absolutnie” i wobec tego moż-
na dostrzec jego komplementarność 
z „zasadą integralności dobra” ujętą 
w jej „łagodniejszej” formie.

Traktat o prawie przetłumaczony zo-
stał „tradycyjnie”, podobnie jak po-
przednio omawiany. Wstęp tłumacza 
przynosi prezentację Tomaszowej kon-
cepcji prawa, oczywiście – tak jak już 
Włodzimierz Galewicz zdołał przyzwy-
czaić czytelnika – na tle ujęć Arystote-
lesa. Jednakże w dziedzinie teorii pra-
wa historycznych źródeł i inspiracji ujęć 
Akwinaty jest znacznie więcej, co czy-
ni ich śledzenie pasjonującą przygodą 
historyczną. Najciekawszym w tej przy-
godzie „wydarzeniem”, wywołującym 
najwięcej komentarzy i kontrowersji, 
jest Tomaszowa koncepcja prawa natu-
ralnego i kwestia jego przełożenia na 
prawo pozytywne. Na tym zagadnie-
niu skupia się też prof. Galewicz. Inte-
resująco zwraca uwagę na dwa oblicza 
prawa naturalnego u św. Tomasza. Wy-
nikają one wprost ze swoiście podwój-
nego ujęcia natury w jego tekstach (s. 
15-16). W pewnym bowiem rozumieniu 
natury jest nią to, co wyróżnia gatun-
kowo człowieka spośród innych istot 
żyjących. Tym elementem jest intelekt, 

14 Szerzej na ten temat: A. Andrzejuk, Un «thomisme gay » du Père Oliva. Critique: Adriano Oliva, 
Amours. L’Église, les divorcés remariés, les couples homosexuels, Paris 2015, 166 pages, „Rocznik 
Tomistyczny” 5 (2016), s. 417-426 oraz A. Andrzejuk, Tomistyczna «La Révolution Sexuelle» O. 
Adriano Olivy OP, „Studia Theologica Varsaviensia”, 14 (2016) 1, s. 223-247, szcz. 239-240.

wobec czego naturalne jest to, co wy-
nika z poznania intelektualnego i jest 
jakoś współmierne wobec rozumnej na-
tury człowieka. Inne ujęcie natury wią-
że się z tym, co w człowieku wspólne 
z innymi bytami żyjącymi, chodzi 
przede wszystkim o skłonności wyra-
żające dążenie do zachowania życia  
zarówno gatunkowego, jak i jednostko-
wego (wiąże się to zresztą ze źródłosło-
wem słowa natura, które ma pochodzić 
od nascor – „rodzić się”). To podwójne 
ujęcie natury „dziedziczy” w myśli św. 
Tomasza prawo naturalne, które obej-
muje z jednej strony to, co wynika z ro-
zumnej natury człowieka, a z drugiej 
zaś to, co jest skutkiem najbardziej pod-
stawowych skłonności: „te dwie kate-
gorie bytów, które z samej natury  
zawierają się w duszy człowieka – na-
turalne normy moralne i naturalne 
skłonności – stanowią więc jakby dwa 
różne działy czy też ‘skrzydła’ pełnego 
prawa naturalnego” – pisze Włodzi-
mierz Galewicz (s. 16). Przy czym nie 
unika podejmowania trudnych konse-
kwencji Tomaszowego ujęcia, np. pro-
blemu zepsutej natury, którą Akwina-
ta także nazywa „naturą” na zasadzie, 
że każde przyzwyczajenie – nawet złe – 
staje się jakby drugą naturą człowieka 
(s. 22). Tomasz pisze, że złe działania, 
wynikające z takiej zepsutej natury, są 
z nią zgodne (connaturalis). Podaje na-
wet dość drastyczne przykłady takich 
działań i skłonności14. Włodzimierz 
Galewicz pyta wprost: „czy natura, któ-
ra uległa zepsuciu, zasługuje jeszcze na 
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miano natury” i wybiera odpowiedź po-
średnią: „tkwiące w niej skłonności są 
w pewnym sensie nadal naturalne”  
(s. 22). Słusznie zauważa jednak, że 
„wzgląd na nadrzędną pozycję ludzkie-
go rozumu (...) każe Tomaszowi zacho-
wać ostrożny dystans nie tylko wobec 
skłonności, których naturalność moż-
na by podważać, lecz także wobec tych 
bezspornie naturalnych” (s. 23). Moż-
na więc powiedzieć, że dla Tomasza ro-
zumność człowieka jest bardziej natu-
ralna niż skłonności, wynikające z jego 
cielesnej natury. Oznaczałoby to kon-
sekwentne trzymanie się stanowiska 
Arystotelesa, w którego etyce rozum-
ność była dla człowieka czymś najbar-
dziej naturalnym.

Traktat o sprawiedliwości, przetłuma-
czony podobnie „tradycyjnie” jak po-
przednie, poprzedzony jest wstępem 
omawiającym Tomaszową koncepcję 
sprawiedliwości. Zwraca uwagę na od-
różnienie sprawiedliwości ogólnej, któ-
ra stanowi virtus generalis, od sprawie-
dliwości „partykularnej”. W przypadku 
tej ostatniej szczegółowo omawia To-
maszowe przekształcenia i doprecyzo-
wania ujęć Arystotelesa. Szczegółowo 
omawia także koncepcję „ceny sprawie-
dliwej” i problem lichwy, jako pożycza-
nia pieniędzy na (nadmierny) procent. 
Podnosi przy tym znane zarzuty wobec 
tych ujęć np. „aporię dobrowolnej 
krzywdy”. Nie stara się jednak odnosić 
podejmowanej problematyki do czasów 
nam współczesnych i współczesnej 
praktyki gospodarczej, która oparta jest 
na kredycie i w której „niewidzialna rę-
ka rynku” reguluje ceny oparte na rela-
15 Np. Jan Piwowarczyk w podręczniku pt. Katolicka etyka społeczna, Londyn, t. I – 1960, t. II – 1963.

cji popytu i podaży, nie przejmując się 
„sprawiedliwością” cen towarów i usług. 
Włodzimierz Galewicz nie odnosi się 
także do pojęcia „sprawiedliwości spo-
łecznej”, które zrobiło zawrotną karie-
rę także w katolickim nauczaniu spo-
łecznym i wobec tego wielu autorów, 
nawet opierających się na myśli św. To-
masza, usiłowało jakoś zinterpretować 
to pojęcie15. Oczywiście podjęcie 
wszystkich tych tematów wymagałoby 
rozmiarów książki, niemniej byłoby 
bardzo ciekawe.

Rozłożony na wiele lat projekt prze-
kładu traktatów moralnych z Summy 
teologii, dokonywany przez prof. Wło-
dzimierza Galewicza i wspierany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki, zasłu-
guje na docenienie. Oczywiście można 
zapytać, czy nie lepiej byłoby podjąć 
trud przekładu Tomaszowego Expositio 
in decem libros Ethicorum, czyli Komen-
tarza do Etyki nikomachejskiej niż po raz 
drugi tłumaczyć traktaty z Summy. 
Można też zastanawiać się, czy nie war-
to byłoby postarać się, aby drugi prze-
kład był „jakościowo” różny od pierw-
szego, np. dzięki wydaniu go w wersji 
dwujęzycznej lub opatrzeniu bardziej 
wyczerpującym komentarzem (jak np. 
przekład Traktatu o człowieku, wykona-
ny przez S. Swieżawskiego). Tymcza-
sem otrzymujemy przekład podobny do 
poprzedniego, choć w wielu detalach 
poprawiony. Jednakże rozwój nauki  
odbywa się często małymi krokami,  
polega na przyczynkach i właśnie de-
talach. Przekłady prof. Galewicza speł-
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niają więc „naukotwórczą” rolę dzięki 
temu, że skłaniają czytelnika do porów-
nań z przekładami o. Bednarskiego 
i zmuszają do samodzielnych rozstrzy-
gnięć. Skłaniają także do przemyślenia 
na nowo etycznych propozycji Toma-
sza z Akwinu, co stanowi także nieba-

gatelną wartość. Taką wartość stanowi 
także popularyzacja filozofii moralnej 
Akwinaty, czemu starannie opracowa-
ne i świetnie wydane, a także łatwo do-
stępne tomy „Biblioteki Europejskiej” 
znakomicie się przysłużają.
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