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Tomasz z Akwinu jako filozof prof. Artu-
ra Andrzejuka to książka łącząca w so-
bie cechy rzadko idące dziś w parze: na-
ukową treść i przystępną formę. Autor 
z niezwykłą precyzją, starannością i wni-
kliwością prezentuje w niej skompliko-
wane zagadnienia filozoficzne w sposób 
interesujący, a zarazem prosty i zrozu-
miały. Dzięki temu praca może stanowić 
pozycję, po którą sięgną nie tylko  
zawodowi filozofowie, ale także studen-
ci i wszyscy zainteresowani myślą  
św. Tomasza. Warto podkreślić, że jest 
to książka biograficzna, filozoficzna i hi-
storycznofilozoficzna zarazem. Tak jak 
o Władysławie Tatarkiewiczu napisano, 
że w takiej mierze, w jakiej był history-
kiem filozofii, był też filozofem, tak w opi-
sywanej pracy prof. Andrzejuk jest bio-
grafem, historykiem filozofii i filozofem. 
Czy także w równej mierze? Wydaje się, 

że dziedziną, która wysuwa się w książ-
ce na pierwszy plan, jest filozofia. Taka 
też – jak się wydaje – była intencja Au-
tora, co pokazuje „(…) struktura książki 
(…) tak pomyślana, aby śledząc życiorys 
Tomasza oraz kolejno powstające dzieła, 
omawiać pojawiające się w nich kluczo-
we tematy filozofii Akwinaty. W ten spo-
sób przedstawione (…) [są – B.L] kolej-
no: metaf izyka Tomasza, jego 
antropologia oraz etyka” (s. 12). 

Prezentując filozofię Tomasza, Autor 
nie relacjonuje i nie powtarza koncepcji 
Akwinaty, ale myśli jego ujęciami, wni-
ka w ich istotę, odnajduje źródła, z któ-
rych wyrosły i konsekwencje, do których 
doprowadziły. Dzięki ukazaniu filozofii 
Tomasza w powiązaniu z jego życiem, 
sytuacją historyczną i teologiczną śre-
dniowiecza, zyskuje ona szerszy kontekst, 
staje się bardziej zrozumiała jako dzieło 

Bożena Listkowska

O nieprostych kwestiach w sposób prosty, 
jasny i precyzyjny

Recenzja:  
Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, 

Wydawnictwo Von Boroviecky, Warszawa 2017, stron 183.

Dr Bożena Listkowska, adiunkt w Instytucie Filozof ii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy.
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konkretnej epoki i konkretnego człowie-
ka. Szersze spojrzenie na dorobek na-
ukowy Tomasza i głębsze wniknięcie 
w rozważane przez niego zagadnienia 
pozwala dostrzec, że Akwinata był nie 
tylko wybitnym teologiem, ale także wy-
bitnym filozofem. Stąd kwestionowanie 
filozoficznego charakteru jego twórczo-
ści z powodu jego teologicznego wy-
kształcenia czy też duchowej formacji 
trzeba uznać za całkowicie nieuzasad-
nione. Prawdą jest, że „Tomasz był teo-
logiem, ale teologia, a szczególnie śre-
dniowieczna teologia spekulatywna, 
wymagała filozofii, budowała się na niej 
i zawierała ją w swej strukturze. Można 
więc powiedzieć, że Tomasz był filozo-
fem, ponieważ był teologiem” (s. 11). 
I chociaż niekiedy te same zagadnienia 
rozważał w filozofii i w teologii, dosko-
nale odróżniał przedmioty formalne obu 
dyscyplin. Nie mylił też argumentacji  
filozoficznej z teologiczną, świadomie 
posługując się odmiennym jej typem 
w wypowiedziach teologicznych (argu-
mentacja odwołująca się do objawienia), 
a odmiennym w filozoficznych (argu-
mentacja odwołująca się do rozumu). 

Książka Tomasz z Akwinu jako filozof 
składa się z pięciu rozdziałów. Otwiera 
ją Życiorys św. Tomasza wraz z chronolo-
gią powstawania dzieł ujęty w formę ta-
beli zawierającej daty, przypadające na 
nie wydarzenia z życia myśliciela oraz 
tytuły jego prac. Życiorys stanowi syn-
tetyczne ujęcie biografii naukowej Akwi-
naty pozwalające na szybkie prześledze-
nie etapów jego twórczości oraz czasu 
i miejsca powstania poszczególnych roz-
praw. Po Życiorysie następuje Wstęp, 
w którym Autor przedstawia cel pracy 

oraz „klucz interpretacyjny”, zastosowa-
ny do twórczości Akwinaty. Jest nim 
oparcie wszystkich rozważań na tekstach 
źródłowych Tomasza i jego koncepcji 
istnienia jako aktu bytu. Konsekwentne 
prowadzenie analiz filozoficznych z per-
spektywy aktu istnienia sytuuje reflek-
sję prof. Andrzejuka w nurcie tzw. to-
mizmu konsekwentnego (s. 12). 

W rozdziale pierwszym pt. Młodość 
i edukacja prof. Andrzejuk wprowadza 
czytelnika w sytuację rodzinną młode-
go Tomasza, etapy jego edukacji i for-
macji duchowej. Akwinata przyszedł na 
świat w 1224 lub 1225 roku w rodzinie 
hrabiowskiej. Po odbyciu nauki w opac-
twie benedyktynów podjął studia na uni-
wersytecie w Neapolu. Następnie – 
wbrew woli i planom rodziny – wstąpił 
do zakonu dominikanów. Kontynuował 
edukację u Alberta Wielkiego, po któ-
rej ukończeniu objął stanowisko senten-
cjonariusza na Uniwersytecie Paryskim. 
Po uzyskaniu tytułu mistrza otrzymał 
katedrę teologii na tejże uczelni. Na 
pierwszy okres twórczości Tomasza 
przypadają prace: Scriptum super libros 
Sententiarum, De ente et essentia oraz De 
principiis naturae. Okres młodości Akwi-
naty to także czas sformułowania nowa-
torskiej metafizyki, przyznającej istnie-
niu pozycję aktu bytu. Czas powstania 
koncepcji świadczy o wczesnej dojrzało-
ści naukowej Akwinaty, błyskotliwości 
i przenikliwości jego młodzieńczego 
umysłu.

W rozdziale drugim pt. Pierwsza re-
gensura paryska Autor przedstawia zma-
gania św. Tomasz z falą krytyki wymie-
rzoną w zakony żebracze ze strony 
świeckich mistrzów uniwersyteckich, 
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którzy obawiając się zachwiania swojej 
dotychczasowej pozycji dążyli do ogra-
niczenia duszpasterskiej działalności 
tychże zakonów. Krytyka ta przyjęła po-
stać nie tylko pisemnych polemik, ale 
także studenckich strajków i tumultów, 
wymierzonych w samego Tomasza (s. 37-
38). Dziełami Akwinaty z tego okresu są 
dwa traktaty napisane w obronie zako-
nów żebraczych: Contra impugnantes Dei 
cullum et religionem oraz De perfectione 
spiritualis vitae. Z tego okresu pochodzi 
także ratio studiorum (program studiów) 
sformułowany dla zakonu dominikanów. 
Tomasz ponadto „(…) rozpoczyna pisa-
nie Summa contra Gentiles, nazywanej 
często Summą filozoficzną, gdyż zamia-
rem Akwinaty w tym dziele było wyka-
zanie racjonalności prawd wiary chrze-
ścijańskiej na podstawie samej tylko 
filozofii, bez odwoływania się do obja-
wienia chrześcijańskiego” (s. 38). Głów-
nym przedmiotem jego zainteresowań 
badawczych jest w tym okresie zagad-
nienie Bytu Absolutnego. Formułuje on 
koncepcję Samoistnego Aktu Istnienia, 
którego istotę stanowi istnienie, oraz 
opisuje pięć dróg, czyli pięć argumentów 
na istnienie Boga.

Rozdział trzeci pt. Na dworze papie-
skim w Orvieto i w Rzymie poświęcony 
jest twórczości Tomasza w czasie jego 
pobytu na dworze Urbana IV oraz w cza-
sie pracy przy organizowaniu Studiów 
Generalnych Zakonu Kaznodziejskiego 
w Rzymie. Na dwór papieski przybył To-
masz na zaproszenie, które było skiero-
wane do niego i kilku innych uczonych 
w celu utworzenia akademii nauk. 
W tym czasie kończy Summę filozoficz-
ną oraz pisze szereg komentarzy do po-

szczególnych ksiąg Pisma Świętego.  
Także tam, na osobistą prośbę papieża, 
układa liturgię na uroczystość Bożego 
Ciała, którą tenże papież wprowadził 
w Kościele bullą z 1264 roku (s. 47). Po 
śmierci papieża Tomasz udaje się do 
Rzymu, gdzie rozpoczyna pisanie swo-
jego najobszerniejszego i najdojrzalsze-
go dzieła, tj. Summy teologii. Profesor 
Andrzejuk zwraca uwagę na jego staran-
nie przemyślaną strukturę, wzorowaną 
na schemacie dysputy uniwersyteckiej. 
Każdy artykuł Summy zbudowany był 
z tezy, po której wymieniane były naj-
bardziej rozpowszechnione wobec niej 
zarzuty, następnie przywoływany był ar-
gument podważający te zarzuty, po tym 
argumencie następowało wyłożenie sta-
nowiska Akwinaty, a na samym końcu 
znajdowały się odpowiedzi na przywo-
łane na początku artykułu zarzuty. Me-
toda ta służyła budowaniu erudycji słu-
chaczy, a także uczyła ich odróżniania 
od siebie typów rozumowań i doboru ar-
gumentacji. Ułatwiała też zapamięty-
wanie poszczególnych tez, stąd też na-
zwać ją można „mnemotechniką 
umysłową” (s. 50). Interesujące jest, że 
chociaż Summa teologii została pomyśla-
na jako podręcznik teologiczny wiele 
miejsca poświęcił w niej Tomasz filozo-
fii człowieka. Zdaniem prof. Andrze-
juka świadczy to, że według Tomasza 
w centrum refleksji teologicznej powi-
nien znajdować się człowiek, ponieważ 
to właśnie on jest odbiorcą słowa Boże-
go (s. 50).

Rozdział czwarty pt. Druga regensura 
paryska i antropologiczna część „Summy 
teologii” przedstawia najintensywniejszy 
okres pracy naukowej Akwinaty, przy-
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padający na powtórne objęcie katedry 
teologii na Uniwersytecie Paryskim. To-
masz napisał wówczas kilkadziesiąt prac 
naukowych. Wiele uwagi poświęcił m.in. 
pismom Arystotelesa i ich właściwej in-
terpretacji. W tamtym czasie bowiem za 
sprawą Sigera z Brabancji i Boecjusza 
z Dacji dominowały w nauce interpre-
tacje filozofii Stagiryty niezgodne z tre-
ścią jego pism, a będące eklektyczną syn-
tezą jego filozofii z ujęciami platońskimi 
i neoplatońskimi w wersji arabskiej. 
Chcąc uwolnić myśl Arystotelesa od wy-
paczeń, Tomasz podejmuje się prowa-
dzenia wykładów z jego pism na Wy-
dziale Sztuk, objaśniając poszczególne 
tezy Stagiryty z perspektywy dzieł, 
z których zostały zaczerpnięte i całej fi-
lozofii autora. Sięgając do Tomaszowych 
komentarzy pism Stagiryty, trzeba jed-
nak pamiętać, że „(…) Tomaszowy wy-
kład filozofii Arystotelesa jest arystote-
lizmem, a nie tomizmem. Własnej 
doktryny Tomasza, także filozoficznej, 
należy szukać w innych jego dziełach, 
między innymi w Summie teologii i kwe-
stiach dyskutowanych” (s. 52). W tym 
okresie Tomasz wiele uwagi poświęca 
problematyce człowieka i moralności. 
Wypracowuje koncepcję człowieka jako 
realnie istniejącego bytu rozumnego, za-
wierającego w swej strukturze ontycznej 
istnienie oraz istotę. Ponieważ istota ta 
wyposażona jest w formę substancjalną 
będącą duszą rozumną, człowiek jest by-
tem wolnym i odpowiedzialnym, a jego 
postępowanie można oceniać w katego-
riach dobra i zła moralnego. W rozdzia-
le czwartym prof. Andrzejuk prezentu-
je Tomaszowe rozumienie struktury 
bytu ludzkiego oraz wyznaczane przez 

nią poznanie i działanie. Podejmuje też 
refleksję nad ludzką moralnością.

W rozdziale piątym pt. Neapol, śmierć, 
potępienia i kanonizacja Autor opisuje lo-
sy Tomasza po zakończeniu drugiej re-
gensury paryskiej. Akwinata udaje się 
do Neapolu, gdzie obejmuje przygoto-
waną dla niego katedrę teologii. Jedno-
cześnie kontynuuje pisanie Summy teo-
logii oraz pomniejszych rozpraw. Pracę 
tę przerywa jednak nagle w 1273 roku 
z nieznanego bliżej powodu. Biografo-
wie uważają, że mogło nim być doświad-
czenie mistyczne, choroba lub przemę-
czenie. W takim stanie dociera do 
Tomasza polecenie papieskie, by stawić 
się na soborze powszechnym w Lyonie. 
Na sobór ten Tomasz już nie dociera. 
Umiera w drodze na niego w 1274 roku. 
Pochowany zostaje w opactwie cyster-
sów w Fossanova. Później ciało jego 
przeniesione zostaje do dominikańskie-
go konwentu w Tuluzie. Po śmierci To-
masza jego poglądy na Uniwersytecie 
Paryskim usiłuje upowszechniać Idzi 
Rzymianin. Zniekształca je jednak nie-
świadomie, przypisując Tomaszowi tezę 
o realnej różnicy między istotą i istnie-
niem. Poza Idzim Rzymianinem Tomasz 
nie ma bezpośrednich uczniów, którzy 
rozwijaliby jego doktrynę, co – jak wska-
zuje prof. Andrzejuk – spowodowane 
było najprawdopodobniej częstymi 
zmianami miejsca zamieszkania filozo-
fa, uniemożliwiającymi mu wykształce-
nie kontynuatorów jego filozofii. Trzy 
lata po śmierci Tomasza, w 1277 roku, 
szereg jego tez teodycealnych zostaje po-
tępionych przez kanclerza Uniwersyte-
tu Paryskiego Stefana Tempiera, a kil-
kanaście dni później potępione zostają 
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tezy antropologiczne, tym razem przez 
kanclerza uniwersytetu w Oksfordzie 
Roberta Kildwardby’ego (s. 134-135).

Potępienia tez Tomaszowych zostają 
odwołane dopiero w XIV wieku, a w 
1323 roku papież Jan XXII ogłasza go 
świętym. Wydarzenia te nie wpływają 
jednak na większą popularność filozofii 
Akwinaty. Nawet fakt, że Pius V ogło-
sił Tomasza Powszechnym Doktorem 
Kościoła i nakazał publikację wszystkich 
jego dzieł, nie owocuje docenieniem ory-
ginalności metafizyki Akwinaty. Uwa-
ga papieża skierowana jest bowiem 
głównie na teologię Tomasza. Począt-
kowo niewiele przynosi także próba od-
nowienia tomizmu powzięta przez Le-
ona XIII w XIX wieku. Dopiero 
podjęte w połowie XX wieku studia nad 
oryginalnymi tekstami Tomasza dopro-
wadzają do odkrycia jego teorii bytu (s. 
139-140). Rozwinięcie jej i wyprowadze-
nie z niej dalszych wniosków prowadzi 
do narodzin tomizmu egzystencjalnego, 
a następnie tomizmu konsekwentnego. 
Stan badań na dziś pokazuje, że filozo-
fia św. Tomasza nie jest wyłącznie dzie-
łem historycznym. W tekstach Akwina-
ty wciąż „(…) jest wiele tematów 
filozoficznych, które czekają na swoje 
odkrycie. Jednak podstawowa nauka, ja-
ka płynie z myśli Tomasza, jest taka, że 
to byt jest kryterium poznania i wobec 
tego to wierność rzeczywistości, a nie 
tekstom, nawet tekstom św. Tomasza, 
stanowi najważniejszą cechę tomizmu” 
(s. 140-141). Można więc powiedzieć, że 
filozofia Tomasza to taki sposób myśle-
nia, który liczy się z rzeczywistością, 
afirmuje ją i broni jej poprzez ukazywa-
nie jej takiej jaka ona faktycznie jest.

Po rozdziałach w książce Tomasz 
z Akwinu jako filozof zamieszczony jest 
Skorowidz ważniejszych postaci i dzieł. Za-
wiera on alfabetycznie uporządkowany 
wykaz postaci wraz z datami ich naro-
dzin i śmierci, krótką biografię nauko-
wą oraz tytuły najważniejszych prac. 
Obecne w Skorowidzu dzieła opatrzone 
są syntetyczną charakterystyką zawartej 
w nich problematyki wraz z usytuowa-
niem ich w kontekście całego dorobku 
autora, Skorowidz ważniejszych postaci 
i dzieł stanowi narzędzie ułatwiające lek-
turę książki, zwłaszcza osobom rozpo-
czynającym studiowanie filozofii bądź 
niemającym wykształcenia filozoficzne-
go. Umożliwia szybkie zorientowanie się 
w filozofii postaci i lepsze zrozumienie 
książki bez konieczności sięgania do 
słowników i encyklopedii filozoficznych. 
Skorowidz zawiera ponadto informacje 
o dwóch soborach powszechnych Ko-
ścioła katolickiego, tj. Soborze Lyońskim 
i Soborze Trydenckim, bardzo przydat-
ne dla osób niezaznajomionych z proble-
matyką teologiczną i historią Kościoła.

Po Skorowidzu w książce znajduje się 
Bibliografia polskich tłumaczeń dzieł św. 
Tomasza z Akwinu opracowana przez 
Michała Zembrzuskiego. Otwiera ją wy-
kaz Głównych wydań dzieł Tomasza 
z Akwinu. W dalszej części Skorowidz 
zawiera katalog Polskich tłumaczeń dzieł 
św. Tomasza z Akwinu z podziałem na: 
Syntezy teologiczne, Dysputy akademickie 
(Kwestie dyskutowane), Komentarze do Pi-
sma Świętego, Komentarze do Arystotelesa, 
Inne komentarze, Pisma polemiczne, Trak-
taty na wybrany temat, Opinie naukowe 
i listy, Dzieła liturgiczne, kazania, modli-
twy i komentarze do nich. Ten skrupulat-
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ny i przejrzysty wykaz może stanowić 
cenną pomoc zarówno dla studentów pi-
szących prace dyplomowe poświęcone 
Akwinacie, jak i dla pracowników na-
ukowych zajmujących się jego twórczo-
ścią bądź tylko interesujących się myślą 
Tomasza i pragnących lepiej ją poznać. 
Książkę Tomasz z Akwinu jako filozof za-
myka Indeks osobowy pozwalający na od-
nalezienie w treści konkretnego myśli-
ciela i zapoznanie się z rolą jaką jego 
filozofia odegrała w kształtowaniu się fi-
lozofii Tomasza, recepcji jego myśli bądź 
dziejach tomizmu.

Książka Tomasz z Akwinu jako filozof 
jest cennym przewodnikiem po filozofii 
św. Tomasza. Nie tylko wprowadza w myśl 
Akwinaty, ale także prezentuje jej naj-
ważniejsze zagadnienia, wnika w ich 
istotę i tłumaczy je w powiązaniu z ży-
ciem filozofa oraz sytuacją kulturową 
epoki. Autor prowadzi czytelnika po-
przez skomplikowane zagadnienia filo-
zoficzne i teologiczne, tak konstruując 
treść i formę rozprawy, aby ten bez tru-
du mógł odnaleźć informacje, których 
potrzebuje i ocenić je z punktu widze-
nia ważności. Służą temu m.in. dwa roz-
miary czcionki zastosowane w tekście 
głównym. Zapisanie jednych partii roz-
prawy większą, a innych mniejszą 
czcionką pozwala na szybkie odnalezie-
nie najważniejszych informacji o danym 
zagadnieniu, a pominięcie fragmentów 

1 Człowiek i decyzja, Wydawnictwo Nawo, Warszawa 1998, Filozofia moralna w tekstach Tomasza 
z Akwinu, Wydawnictwo Navo, Warszawa 1999, Małe vademecum tomizmu. Wypisy z ksiąg 
filozoficznych Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Navo, Warszawa 1999, Prawda o dobru. Problem 
filozoficznych podstaw etyki tomistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2000, Człowiek i dobro, Wydawnictwo Navo, Warszawa 2002, Istnienie 
i istota, Wydawnictwo Navo, Warszawa 2003, Elementarz filozofii, Wydawnictwo Navo, Warszawa 
2007, Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.

rozszerzających wiadomości i chociaż 
interesujących, to dla danej kwestii nie 
tak istotnych. Analogiczna zasada jest 
zastosowana do przypisów, w których 
szczególnie ważne informacje zostały za-
pisane pogrubioną czcionką, a pozosta-
łe czcionką zwykłą. Bardzo pomocne są 
także często przez Autora stosowane 
schematy i tabele. Ułatwiają one zrozu-
mienie i uporządkowanie zdobytych 
wiadomości.

Reasumując, Tomasz z Akwinu jako fi-
lozof jest książką, której pierwsza lektu-
ra z pewnością nie będzie ostatnią. To 
praca, po którą chętnie się sięga, do któ-
rej się wraca, z której się korzysta. Zbie-
ra i porządkuje wiedzę o filozofii św. To-
masza, wyjaśnia narosłe wokół niej 
nieporozumienia, pokazuje możliwe ty-
py interpretacji i wyjaśnia, jak sam 
Akwinata chciał, by ją rozumiano. Książ-
ka dostarcza czytelnikowi ważnych in-
formacji o poszczególnych zagadnie-
niach filozoficznych wraz z kontekstem 
umożliwiającym pełniejsze ich zrozu-
mienie. Pozwala osadzić w historii po-
szczególne zdarzenia i zobaczyć zacho-
dzące między nimi zależności. Jest 
tekstem naukowym, choć doskonale 
sprawdzi się także w roli tekstu popula-
ryzującego naukę. Pozwala na to jasność 
zawartego w niej wykładu, a także  
język. Tomasz z Akwinu jako filozof – po-
dobnie jak wcześniejsze prace Autora1 – 



395

Recenzja: Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, [. . .]

napisana jest piękną polszczyzną, pozba-
wioną pretensjonalnych ozdobników, 
długich i zawiłych zdań oraz niepotrzeb-
nych dygresji. Można wyrazić żal, że na 
rynku wydawniczym jest tak niewiele 

równie starannie napisanych książek, 
i nadzieję, że już niebawem prof. Artur 
Andrzejuk sprawi czytelnikom intelek-
tualną i estetyczną przyjemność kolejną 
swoją książką.



Mikołaj Krasnodębski

Antropologia edukacji - wybrane 
aporie w świetle filozofii klasycznej

Głogów 2018

Książka jest kolejną pozycją Autora poświęconą problematyce pedagogicznej 
w kontekście filozoficznych podstaw nauki o wychowaniu. Autor wprowadza 
w niej własną kolejność podejmowanych zagadnień, począwszy od pewnych 
filozoficznych podstaw, poprzez szkic antropologiczny, kulturowy, historyczno-
filozoficzny aż do egzemplifikacji sposobu postrzegania wychowania człowieka 
według bł. Edmunda Bojanowskiego. Proponowana przez Autora filozofia 
wychowania zasadza się na tomistycznej koncepcji człowieka jako osoby, co 
sprawia, że w tak zakreślonym obszarze wychowanie jawi się jako relacja 
zachodząca między bytami osobowymi, a więc zależna od podmiotu i kresu. Także 
w nurcie tomistycznym mamy określony jasno cel wychowania. Słusznie więc 
Krasnodębski umieszcza filozofię wychowania wśród dyscyplin z zakresu filozofii 
praktycznej, przyjmując zarazem, iż zależy ona od metafizyki, filozofii człowieka 
oraz etyki. Jednocześnie tak zakrojona filozofia wychowania nie utożsamia się 
z pedagogiką.

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
e-mail: wydawnictwo@pwsz.glogow.pl
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