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Naukowe Towarzystwo Tomistyczne 
rozpoczęło działania mające na celu 
przedstawienie filozofii Tomasza z Akwi-
nu szerokiemu gronu odbiorców. Pierw-
szym owocem tej zaplanowanej na lata 
działalności była wydana w 2018 roku 
książka Artura Andrzejuka pt. Tomasz 
z Akwinu jako filozof, ukazująca życie To-
masza z Akwinu i specyfikę jego filozo-
fii. Publikacja ta w 2020 roku doczeka-
ła się kontynuacji, będącej jej swoistym 
uzupełnieniem – wydane zostały wów-
czas Tomasz z Akwinu jako psycholog oraz 
Tomasz z Akwinu jako etyk. Książki te po-
wstały w ramach realizacji projektu To-
mizm w czasie zarazy, którego twórcy 
wykorzystywali możliwości cyfrowe do 
popularyzacji podstawowych zagadnień 
z filozofii klasycznej w wersji Tomasza 
z Akwinu, w tym problematyki ontolo-

gicznej (filozofii bytu), antropologicznej 
(psychologii), etycznej oraz elementów 
myśli społecznej i politycznej. Projekt 
ten został dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Kultura w sieci, a publi-
kacje, wydane w formie e-booków za-
mieszczonych w wolnym dostępie na 
stronie NTT (https://www.tomizm.org/
publikacje/), stanowią zebrane i uzupeł-
nione treści przedstawione przez człon-
ków Towarzystwa w krótkich miniwy-
kładach, udostępnionych na kanale 
Youtube (https://www.youtube.com/c/
NaukoweTowarzystwoTomistyczne).

Niniejsza recenzja poświęcona jest 
książce Tomasz z Akwinu jako etyk, któ-
ra została zaplanowana jako zbiór tek-
stów, dotyczących poszczególnych za-
gadnień etycznych, autorstwa Izabelli 

Julia Rejewska

Aktualność etyki tomistycznej 
Recenzja 

Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako etyk, 
Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, Warszawa 2020,  

stron 164 (e-book: www.tomizm.org);  
Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako etyk, 

Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2021 stron, 171 
(wydanie „papierowe”).

Mgr Julia Rejewska, doktorantka filozofii w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.
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Andrzejuk (Roztropność, czyli właściwy 
sposób działania; Umiarkowanie, czyli 
właściwa miara we wszystkim; Męstwo, 
czyli rozważne stawianie czoła niebezpie-
czeństwom i znoszenie cierpień; Sprawie-
dliwość, czyli poprawne relacje między-
ludzkie; Cnoty społeczne – „krewniaczki” 
sprawiedliwości) oraz Artura Andrze-
juka (Arystotelesowskie dziedzictwo i mo-
ralność chrześcijańska; Rozumność i wol-
ność – antropologiczne podstawy etyki; 
Prawo naturalne i relacje osobowe jako 
źródło moralności; Problemy moralne 
współczesności).

We Wstępie Autorzy przedstawiają To-
masza jako kontynuatora najstarszej 
szkoły etycznej, zapoczątkowanej przez 
Sokratesa, a później rozwijanej przez 
Platona, Arystotelesa i przedstawicieli 
tzw. greckiej filozofii życia. Pewną no-
wością w ujęciu Tomasza jest nazywa-
nie etyki „filozofią moralną”. Użycie tej 
nazwy pozwala dookreślić zakres tej 
dziedziny – wyraz „etyka” pochodzi od 
greckiego słowa ethos, które może ozna-
czać zarówno obyczaje (świadome zasa-
dy postępowania), jak i zwyczaje, nawy-
ki. Nadanie tej dziedzinie nazwy 

„filozofia moralna” pozwala doprecyzo-
wać, że przedmiotem jej badań są oby-
czaje (a nie zwyczaje), a także podkreśla 
filozoficzny charakter teorii moralności. 
Jednocześnie „wskazuje na wbudowanie 
etyki tomistycznej w cały zaproponowa-
ny przez Akwinatę system filozoficzny” 
(s. 10), czego ukazania w niniejszej pu-
blikacji podjęli się autorzy.

Wprowadzeniem do etyki Tomasza 
jest rozdział Arystotelesowskie dziedzic-
two i moralność chrześcijańska, ukazujący 
specyfikę etyki Arystotelesowskiej, któ-

rej punktem wyjścia są tezy metafizycz-
ne i antropologiczne: 1) człowiek jest 
istotą rozumną; 2) postępowanie i życie 
człowieka są celowe. Autorzy przedsta-
wiają w tym miejscu to, co stanowi to-
mistyczną interpretację etyki Arystote-
lesa, i odróżnia ją od wielu innych. 
Tomaszowe dopowiedzenia można ująć 
w kilku tezach, wyczerpująco wyjaśnio-
nych w książce: 1) podmiotem życia mo-
ralnego jest osoba; 2) osoba jest kimś, kto 
nawiązuje relacje z innymi osobami (stąd 
nazywane relacjami osobowymi); 3) su-
mienie jest podmiotową normą moral-
ności; 4) prawo naturalne umożliwia roz-
poznawanie otaczającej człowieka 
rzeczywistości jako pola swojego dzia-
łania.

Tezy te zostały rozwinięte w dwóch 
kolejnych rozdziałach omawiających an-
tropologiczne podstawy etyki. W pierw-
szym z nich zostaje wyjaśnione, kim jest 
człowiek jako osoba – istota rozumna 
i wolna, a zatem podejmująca się dzia-
łań intelektualno-wolitywnych. Zosta-
ły przy tym przedstawione sprawności 
człowieka, a także ich podział na te spe-
cyficzne dla intelektu oraz te właściwe 
dla woli. Pozwoliło to na przypomnie-
nie opracowanego przez Jacka Woro-
nieckiego procesu podejmowania decy-
zji oraz omówienie Tomaszowej 
koncepcji sumienia, które jest w tym uję-
ciu sądem intelektu na temat ludzkiego 
postępowania. Ponieważ tym, czym kie-
rować się ma sumienie, jest prawda, 
przeto szczególną rolę odgrywa prawo 
naturalne, które jest „odczytaniem całej 
otaczającej człowieka rzeczywistości, 
a przede wszystkim samego człowieka 
jako pewnego pola działania moralnego” 
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(s. 39). To odczytanie rzeczywistości, 
możliwe dzięki poznającemu intelekto-
wi, pozwala rozpoznać istnienie czło-
wieka jako domagające się ochrony. Pro-
wadzi to do postawienia szeregu tez, 
które wyznaczają normy do ochrony ży-
cia człowieka, jego wolności, praw i obo-
wiązków. Przyczyną wszystkich działań, 
według Tomasza, jest miłość jako dobro 
najwyższe i najbardziej pożądane, którą 
przedstawia on jako relację między oso-
bami.

W dalszych rozdziałach zostało 
przedstawione Tomaszowe ujęcie cnót 
kardynalnych, tj. roztropności, umiar-
kowania, męstwa, sprawiedliwości. Ta 
kolejność nie jest przypadkowa – auto-
rzy podążyli śladem Tomasza, który 
również zaczyna swój wykład na temat 
cnót od cnoty roztropności, wyjątkowej, 
bo warunkującej doskonałość pozosta-
łych cnót. Drugą omawianą cnotą jest 
umiarkowanie, które stanowi niejako 
podłoże pozostałych cnót. Te podsta-
wowe cnoty umożliwiają właściwy roz-
wój kolejnym: męstwu oraz sprawiedli-
wośc i .  Męst wo, podobnie jak 
umiarkowanie, porządkuje uczucia 
człowieka, ale gdy umiarkowanie doty-
czy uczuć odnoszących się do dążenia 
do dobra i unikania zła, to męstwo po-
rządkuje uczucia w szczególnych sytu-
acjach. Postąpienie w sposób mężny jest 
związane z pewnym trudem czy ryzy-
kiem, z którego człowiek zdaje sobie 
sprawę, a które musi pokonać, by zmie-
rzać do dobra lub unikać zła. Sprawie-
dliwość, rozumiana jako „gotowość 
człowieka (stała wola), aby zawsze 
i każdemu oddawać to, co do niego na-
leży” (s. 101), jest cnotą, która odpowia-

da za kształt relacji człowieka z inny-
mi. Wszystkie cnoty zostały przez 
autorów przedstawione szczegółowo 
wraz z określeniem części cnót albo ich 
postaci, a także warunków, jakie czło-
wiek musi spełnić, by jego postępowa-
nie było cnotliwe. Jeśli warunki te nie 
zostaną spełnione, to człowiek będzie 
charakteryzował się wadami, które  
zostały omówione w odniesieniu do 
konkretnych cnót. W przypadku spra-
wiedliwości w książce zostały przedsta-
wione również cnoty społeczne, nazwa-
ne przez autorów „krewniaczkami” 
sprawiedliwości, które nie są tożsame 
ze sprawiedliwością, ale są z nią zwią-
zane. Od sprawiedliwości odróżnia je 
to, że chociaż również odnoszą się do 
oddawania innym tego, co im się nale-
ży, to cnoty społeczne dotyczą tych sy-
tuacji, w których człowiek nie jest w sta-
nie oddać komuś tego, co mu się należy 
(np. Bogu, rodzicom), albo tych, w któ-
rych ta należność nie jest określona 
w sposób prawny, ale ma charakter je-
dynie moralny (np. posłuszeństwo „ja-
ko właściwy stosunek do przełożonych” 
czy wdzięczność jako „umiejętność od-
wzajemnienia się za okazane dobro”  
(s. 110)).

W ostatnim rozdziale etyka tomi-
styczna została zastosowana do kon-
kretnych współczesnych problemów 
moralnych. Pierwszym z poruszanych 
zagadnień jest prawo do życia człowie-
ka oraz sprawy odnoszące się do pyta-
nia o jego charakter – jest ono bez-
względne czy może w niektórych 
okolicznościach możemy go komuś od-
mówić? Pytanie to stanowi istotę wie-
lu dzisiejszych burzliwych dyskusji na 
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temat możliwości uzasadnienia zabój-
stwa, aborcji czy kary śmierci. Drugą 
grupą poruszanych problemów są za-
gadnienia postmodernizmu oraz moż-
liwości doskonalenia człowieka za po-
mocą techniki, czyli transhumanizmu. 
W dalszej kolejności w świetle etyki To-
masza z Akwinu został omówiony pro-
blem wolności oraz jej stosunku do 
przymusu w życiu ludzkim (poruszany 
w dyskusji między determinizmem a in-
determinizmem), feminizmu i gender 
studies, etyki seksualnej, etyki wojny 
i pokoju, etyki politycznej i społecznej, 
etyki zawodowej, bioetyki i etyki eko-
logicznej oraz etyki życia gospodarcze-
go. Wszystkie te zagadnienia zostały 
przedstawione, a następnie skomento-
wane z uwzględnieniem poglądów pre-
zentowanych przez Tomasza z Akwi-
nu, a także tego, co pisał, oraz, co 
może nawet istotniejsze, tego, co, jak 
się wydaje, z premedytacją pomijał.

Na końcu książki został umieszczo-
ny Przewodnik bibliograficzny do etyki to-
mistycznej, zawierający te pozycje, które 
są obowiązkowe przy zgłębianiu etyki 
Tomasza z Akwinu. Może on stanowić 
dużą pomoc dla osób dopiero rozpoczy-
nających poznawanie myśli tego średnio-
wiecznego filozofa, zwłaszcza że w prze-
wodniku tym zostały umieszczone 
również adresy stron internetowych, któ-
re zawierają dzieła Tomasza w wolnym 
dostępie.

Choć wydaje się, że o filozofii tego 
XIII-wiecznego myśliciela wszystko już 
zostało powiedziane, jego myśl wciąż 
jest komentowana, rozwijana i podda-
wana pod dyskusję. W ogromie publi-

kacji, mających na celu rozpowszechnie-
nie myśli tomistycznej, wciąż brakuje 
pozycji napisanych przystępnym języ-
kiem, przedstawiających te trudne za-
gadnienia w prosty sposób i na wielu 
przykładach. Tomasz z Akwinu jako etyk 
spełnia te wymagania, co sprawia, że 
może stanowić pierwsze wprowadzenie 
do etyki Tomasza z Akwinu. Nie jest to 
jednak typowy podręcznik. Autorzy, po 
zarysowaniu etyki Tomasza w pierw-
szych rozdziałach oraz przedstawieniu 
jej na gruncie tomistycznych założeń fi-
lozoficznych, skupiają się na konkret-
nych zagadnieniach – prawie natural-
nym, cnotach kardynalnych oraz 
współczesnych problemach moralnych. 
Dużą zaletą książki są liczne schematy,  
podziały i tabele, ułatwiające zrozumie-
nie tych niekiedy skomplikowanych  
treści. 

Warte uwagi są rozróżnienia między 
etyką Arystotelesa a jej Tomaszową in-
terpretacją, które pozwalają docenić war-
tość dziedzictwa Arystotelesa, a jedno-
cześnie jasno wskazują tezy, które są 
wkładem Tomasza. Dużą zasługą auto-
rów jest także przedstawianie takich za-
gadnień, jak prawo naturalne czy cnoty, 
które coraz częściej są uznawane za ar-
chaiczne albo okazują się wręcz niezna-
ne współczesnym odbiorcom, w języku 
współczesnym. Pozwala to ukazać ety-
kę Tomasza jako wciąż aktualną, odno-
szącą się do tego, co wciąż przypada 
człowiekowi w udziale, choć zostało opi-
sane przez Tomasza wieki temu. Moż-
na powiedzieć, że pozytywnie weryfi-
kuje się w ten sposób opinia 
Mieczysława Gogacza, że zawsze współ-



305

Recenzja

czesne jest to, co prawdziwe1, to, co ade-
kwatnie opisuje zastaną rzeczywistość, 
w tym przypadku ludzką moralność z jej 
problemami, dylematami i pyatniami.

Z tego powodu szczególnie ciekawy 
okazuje się ostatni rozdział książki – 
Problemy moralne współczesności – ponie-
waż porusza te zagadnienia, które, choć 
nieustannie przedstawiane w dzisiej-
szych debatach publicznych, zazwyczaj 
nie są omawiane w perspektywie tomi-
stycznej. Wywołuje to niekiedy wraże-
nie, że etyka tomistyczna jest przesta-
rzała i zamknięta na dzisiejszą debatę, 
a przez to nie znajduje w niej miejsca. 
Jak ukazuje książka państwa Andrze-
juków, nie jest to prawda. Co więcej, roz-
ważania przedstawione w tym ostatnim 
rozdziale sprawiają czasem wrażenie nie-

1 „Pojęcia współczesności nie należy więc wiązać z rzeczami, wytworami, ideami, teoriami, 
z aktualnymi, modnymi, dominującymi celami dydaktycznymi i apologetycznymi, z użytecznością 
jako wartością, lecz z tym, czym właśnie żyje człowiek, to znaczy z prawdą i dobrem, które wnoszą 
w osobę ludzką mądrość i miłość”. M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa/Struga 1985, 
s. 13.

co skrótowych – może to powodować 
pewien niedosyt u czytelnika, którego 
zaspokoić mogłyby oddzielne teksty roz-
wijające tę problematykę. Różnorodność 
poruszanych zagadnień – od prawa do 
życia człowieka i problemu wolności, 
przez feminizm i etykę wojny, aż do etyk 
zawodowych – również wskazuje na po-
trzebę przypomnienia etyki Tomasza 
oraz zastosowania jej do współczesnych 
problemów, co pozwoli ukazać ich inne, 
nie zawsze poruszane aspekty. Książka 
Tomasz z Akwinu jako etyk stanowić mo-
że dużą pomoc dla początkujących adep-
tów filozofii, ale nie tylko – może rów-
nież służyć uporządkowaniu znanych 
wielu osobom treści, a przede wszyst-
kim ukazać etykę Tomasza jako aktual-
ną i wartą poznania.
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