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Sympozjum Tomistyczne odbyło się 10 
marca 2021 roku w Wyższym Semina-
rium Duchownym im. Jana Pawła II 
w Łomży. Tegoroczne spotkanie zosta-
ło zatytułowane: Tomasz z Akwinu i to-
mistyczna filozofia praktyczna. Organiza-
torami sympozjum było Wyższe 
Seminarium Duchowne w Łomży, Na-
ukowe Towarzystwo Tomistyczne oraz 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW. Okazją do zorganizowania te-
go wydarzenia była 747 rocznica śmier-
ci św. Tomasza z Akwinu. To trzecie 
Sympozjum Tomistyczne, które odbyło 
się w Łomży, poświęcone było różnym 
zagadnieniom, które mieszczą się w ob-
szarze filozofii praktycznej: tematyce re-
lacji społecznych, wychowaniu, roli 
uczuć w życiu człowieka, prawu natu-

ralnemu, a także praktycznym zastoso-
waniom metafizyki. Sympozjum otwo-
rzył rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego ks. dr Robert Bączek. 
Sympozjum odbyło się w ścisłym rygo-
rze sanitarnym przy obecności wyłącz-
nie słuchaczy oraz pracowników semi-
narium. 

Pierwszy referat, zatytułowany Jak by-
tuje naród? O relacjach społecznych u św. 
Tomasza, wygłosił ksiądz biskup, prof. dr 
hab. Jacek Grzybowski. Swój referat roz-
począł od przedstawienia metafizycz-
nych twierdzeń dotyczących relacji, od-
wołując się w swoim wykładzie do 
twierdzeń Tomasza z Akwinu. Prezen-
tując swoje analizy, ukazał różne rodza-
je relacji (realne, myślne, konieczne i nie-
konieczne), starając się umieścić wśród 

Michał Zembrzuski

Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego 
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10 marca 2021 roku
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nich relacje społeczne. Charakteryzując 
naród, wskazał, że jest on przestrzenią 
realnych kontaktów międzyludzkich, 
które implikują współdziałanie. Jako ta-
ki, naród nie jest więc ani bytem wprost 
substancjalnym, ani bytem abstrakcyj-
nym, lecz zbiorowością osób i treści po-
łączonych realnymi relacjami społecz-
nymi i kulturowymi, konstytutywną 
aktywnością w akcie realizacji wspólne-
go dobra rozumianego jednak zawsze ja-
ko kultura, tradycja, historia, obyczaj, re-
ligia i inne treści wzbogacające ludzką 
egzystencję. Według Grzybowskiego na-
ród jest wspólnotą o charakterze relacyj-
nym, mającą przypadłościowy status. 
Oznacza to, że nie istnieje przez siebie, 
ale zawsze przez jednostki, które two-
rzą wspólnotę jako właściwą zbiorowość. 
Cała idea narodu polega w tej perspek-
tywie zarówno na społecznej strukturze 
jednostki, jak i na dążeniu do dobra 
wspólnego. Naród jest więc konkretnym 
organizmem, w skład którego wchodzą 
jednostki związane wspólnotą krwi, po-
chodzenia, terytorium, historii i oczy-
wiście szeroko rozumianej kultury.

Profesor Artur Andrzejuk wystąpił 
z referatem zatytułowanym: Wychowa-
nie młodzieży dorastającej według Wojcie-
cha F. Bednarskiego. W swoim referacie 
zaprezentował postać polskiego tomisty 
i jego dorobek naukowy w obszarze pe-
dagogiki i filozofii wychowania. Zapre-
zentował zasadnicze założenia systemu 
wychowawczego Bednarskiego, cele i ide-
ały wychowawcze, metody wychowaw-
cze stosowane wobec młodych ludzi. 
Szczególną uwagę zwrócił na składniki 
wychowania, o jakich mówił Bednarski: 
wychowanie fizyczne, kształcenie inte-

lektualne i estetyczne, wychowanie re-
ligijne, wychowanie charakteru i woli, 
wychowanie uczuć i popędu seksualne-
go, a także wychowanie narodowe i spo-
łeczne. Andrzejuk w swoim wykładzie 
wiele miejsca poświęcił szczególnemu 
zainteresowaniu Bednarskiego, jakim 
było wychowanie harcerskie. Wskazał 
na rolę kontaktów z przyrodą, system 
zastępowy funkcjonujący w harcerstwie, 
a także rolę zdobywanych przez harce-
rzy sprawności.

Profesor dr hab. Magdalena Płotka 
przedstawiła wystąpienie zatytułowane: 
Tomasz z Akwinu o przyjemności i dobrej 
zabawie. Zwróciła uwagę, że w polemi-
ce z tradycją patrystyczną, która scep-
tycznie podchodziła do zagadnienia 
przyjemności, śmiechu i humoru, To-
masz z Akwinu, opracowując swoją wie-
lowątkową i złożoną koncepcję przyjem-
ności, jednocześnie docenił jej wartość 
i znaczenie w psychologicznym, intelek-
tualnym, a nawet duchowym życiu czło-
wieka. Za Arystotelesem Tomasz pod-
kreślał, że przyjemność towarzysząca 
naturalnym działaniom (takim jak spo-
żywanie pokarmów, napojów itd.), jest 
również naturalna, tj. zgodna z naturą 
człowieka i jako taka nie powinna być 
potępiana. Przeciwnie, przyjemność wy-
rażająca się w zabawie, grach towarzy-
skich czy śmiechu jest kluczowa dla re-
creatio animae, przyjemność pozwala na 
odzyskanie sił intelektualnych i fizycz-
nych, przywraca równowagę.

Referat zatytułowany Usytuowanie 
prawa naturalnego w ogólnej koncepcji pra-
wa zaprezentowała mgr Natalia Herold. 
Wychodząc od różnych prób zdefinio-
wania prawa, ukazała jego znaczenie 
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w odniesieniu do prawdy. Pokazała, ja-
kie napięcie towarzyszy rozumieniu pra-
wa w związku z usytuowaniem go po-
między porządkiem woli i porządkiem 
rozumu, także między bezwzględnym 
stosowaniem prawa i jego wiązaniem 
a niemożliwością stosowania prawa nie-
sprawiedliwego, niemającego odniesie-
nia do rzeczywistości. Odnosząc się do 
samej koncepcji prawa naturalnego 
wskazała, że przyjęta wizja prawa uza-
leżniona jest od określonej wizji czło-
wieka i świata: 1) tam, gdzie prym wie-
dzie porządek rozumu, tam też może 
zafunkcjonować prawo naturalne; 2) tam, 
gdzie na pierwszym miejscu stawia się 
porządek woli z jednoczesnym scepty-
cyzmem, co do możliwości poznania na-
tury, tam nie ma miejsca na prawo na-
turalne. Ta ostatnia sytuacja prowadzi 
do pozytywizmu prawniczego, a w jego 
skrajnej wersji do normatywizmu. Jako 
remedium na obecną sytuację kulturo-
wą, w której odrzuca się posługiwanie 
się prawem naturalnym w różnych uza-
sadnieniach, Herold wskazała powrót 
do kultury, która będzie nakierowana na 
chronienie osób i relacji osobowych (a 
więc będzie we właściwy sposób odczy-
tywać naturę).

Doktor Izabella Andrzejuk zapre-
zentowała wystąpienie zatytułowane: 
Savoir-vivre czy coś więcej? Cnoty spo-
łeczne w ujęciu Tomasza z Akwinu. Na 
początku uzasadniła wybór niektórych 
cnót społecznych, których znaczenie za-
prezentowała w swoim referacie. Uza-
sadnienie to opierało się na wskazaniu 
na te cnoty, które doskonalą człowieka 
w relacjach osobowych i bierze się 
w nich pod szczególną uwagę względy 

moralne. Do wyjątkowych cnót spo-
łecznych należą: słuszność, prawdo-
mówność, posłuszeństwo, wdzięczność, 
uprzejmość, hojność. Te cnoty społecz-
ne, jako pokrewne sprawiedliwości, sta-
nowią spoiwo wspólnot ludzkich. Zda-
niem Andrzejuk nie są tylko „zwykłą 
kindersztubą”, lecz ich korzeni należy 
szukać w ludzkiej naturze (w naturze 
rozumnego bytu osobowego).

Kolejny referat zatytułowany Wycho-
wanie uczuć w życiu moralnym według oj-
ca Wojciecha Giertycha OP zaprezentował 
ks. dr Michał Cherubin. Swoje wystą-
pienie rozpoczął od zaprezentowania te-
go tomisty i zaakcentowania jego dorob-
ku naukowego w obszarze kwestii 
moralnych. W swoim wystąpieniu za-
prezentował diagnozę współczesnego 
kultu wrażeń, naturę uczuć ludzkich 
(opierając się głównie na wypowiedziach 
Mieczysława A. Krąpca), trudności 
związane z integracją uczuć ludzkich 
z pozostałymi obszarami działań czło-
wieka (szczególnie rozumem i wolą). 
Wszystkie te elementy posłużyły Che-
rubinowi do zaprezentowania kluczowe-
go zagadnienia, a mianowicie wpływu 
łaski na kształtowanie uczuć. Wskazał 
on na różne etapy wychowania uczuć, 
a także na konkretne przykłady uczuć, 
które podlegają przemianie i sublimacji.

Ostatnim prelegentem był dr hab. 
Michał Zembrzuski, który zaprezento-
wał referat pt. Metafizyka i/jako prakty-
ka. Swój referat rozpoczął od zwrócenia 
uwagi na Arystotelesowski podział filo-
zofii na teoretyczną i praktyczną oraz na 
działanie intelektualne jako najważniej-
szą czynność wśród działań ludzkich. 
Pojmowanie metafizyki jako wiedzy o rze-
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czywistości z uwzględnieniem jej przy-
czyn i zasad jest nierozerwalnie związa-
ne z działaniem. Można to wyjaśnić 
przede wszystkim w aspekcie teoriopo-
znawczym. Wiedza ukierunkowuje czło-
wieka na rzeczywistość – słowo serca 
skłania wolę do podejmowania relacji 
z osobami. W tym znaczeniu metafizy-
ka nie jest tylko teorią/wiedzą, ale obec-
nością człowieka wśród osób, działaniem 
w środowisku osób. Kluczowym zagad-
nieniem w referacie Zembrzuskiego by-
ło podkreślenie działań i sprawności in-
telektu teoretycznego i praktycznego, 
które w działaniu jednego człowieka po-
zostają ściśle ze sobą powiązane i w swo-

ich aktach są wewnętrznie spójne. 
W swoim referacie Zembrzuski wiele 
miejsca poświęcił także odróżnieniu ży-
cia kontemplacyjnego i praktycznego, 
a także sapiencjalnemu rozumieniu me-
tafizyki.

Wszystkie zaprezentowane referaty 
spotkały się z żywym zainteresowaniem 
słuchaczy, którzy chętnie zadawali py-
tania i dyskutowali z prelegentami. Po-
ruszone wątki praktycznej strony filozo-
f ii i teologii Tomasza z Akwinu 
utwierdzały słuchaczy w przekonaniu, 
że należy z tą myślą wychodzić do in-
nych ludzi i mierzyć się z wyzwaniami 
i zagrożeniami współczesnego świata.
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