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Od Redakcji
W 2020 roku po raz pierwszy podzieliliśmy nasz „Rocznik” na dwa zeszyty. 
Pierwszy z nich w całości poświęcony jest o. Józefowi M. Bocheńskiemu 
z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy jego śmierci. Zeszyt drugi 
ma (charakterystyczną dla „Rocznika”) postać magazynu tomistycznego. 
Otwiera go obszerna rozprawa Przemysława Artemiuka z teologii, ukazująca 
polemiczne momenty w ujęciu zbawienia przez Tomasza z Akwinu i Marcina 
Lutra. Podobnie polemiczno-porównawczy charakter ma artykuł Tomasza 
Ćwiertniaka na temat koncepcji „doświadczenia filozoficznego” oraz tekst 
Macieja Kulika omawiający bioetyczne dyskusje wokół problemu animacji. 
Natomiast Dawid Lipski omawia (po angielsku) polemikę jaką prowadził 
na Uniwersytecie Paryskim Jan Peckham z Tomaszem z Akwinu na temat 
filozoficznie ujętej struktury człowieka. Mamy ponadto artykuł o Janie Dunsie 
Szkocie (Martyna Koszkało) i tekst o Koperniku (Marcin Karas).
Wyróżniającym się zagadnieniem w tym zeszycie „Rocznika Tomistycznego” 
jest metodologia filozofii, którą podejmują Marek Prokop i Artur Andrzejuk. 
Ponadto numer przynosi artykuły z pogranicza filozofii bytu i filozofii 
przyrody (Jan Pociej i Michał Ziółkowski). Dwa teksty dotyczą zastosowań 
ustaleń filozoficznych do innych dziedzin: nauk o polityce (Janusz Węgrzecki) 
i edukacji ekologicznej (Marcin Klimski).
Zeszyt przynosi także ciekawą edycję, przygotowaną przez Macieja Stanka, 
jednej z kwestii z Collectanea de anima, powstałych na Uniwersytecie 
Krakowskim w 2. połowie XV wieku i przechowywanych w Bibliotece 
Jagiellońskiej jako rękopis BJ 2118. 
Ponadto dział sprawozdań i recenzji prezentuje jak zwykle sprawozdanie 
z działalności Naukowego Towarzystwa Tomistycznego (Natalia Herold) 
oraz sprawozdanie z uroczystości związanych z Nagrodą im. Profesora 
Mieczysława Gogacza (Izabella Andrzejuk), tym razem wzbogacone o wykład 
Jerzego Nitychoruka, pt. Dzieło stworzenia oczami geologa, wygłoszony 
podczas gali Nagrody w 2019 roku. Natomiast Michał Zembrzuski omawia 
udział tomistów w XI Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbył się 
w Lublinie we wrześniu 2019 roku. 
Ponadto wydrukowaliśmy kilkanaście różnych recenzji. Jest wśród 
nich omówienie działalności naukowej i publikacyjnej Piotra Moskala, 
podsumowujące w pewien sposób jego dokonania na polu filozofii religii, 
napisane przez Macieja Bałę. Z pozostałych recenzji jedne są wnikliwe 
i krytyczne, a inne stanowią krótkie omówienia sygnalizujące jakąś publikację. 
Ich ilość świadczy jednak, że wciąż dużo ukazuje się publikacji oscylujących 
wokół problematyki filozoficznej lub teologicznej, podejmowanej w duchu 
nauki Tomasza z Akwinu. 
Życzylibyśmy Czytelnikom i sobie, aby tak pozostało!

Artur Andrzejuk
Redaktor Naczelny
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Problematyka książki Neuroetyka a To-
masz z Akwinu dotyczy pytania, czy myśl 
św, Tomasz z Akwinu (przede wszyst-
kim jego myśl etyczna, ale również me-
todologia nauk, promowany model ra-
cjonalności, koncepcja natury człowieka, 
itp.) może stać się partnerem w dyskusji 
ze współczesnymi przedstawicielami 
neuronauk w dziedzinie etyki. Co wię-
cej, celem, jaki stawia sobie Piotr Li-
chacz, jest pokazanie, że tomizm może 
stać się uzupełnieniem badań neurona-
uk w dziedzinie etyki. 

Kompozycja książki może budzić 
pewne wątpliwości, ponieważ propor-
cja między kwestiami wprowadzający-
mi i metodologicznymi a rozdziałami 
dotyczącymi zestawienia etyki tomi-
stycznej ze współczesną neuronauką jest 

zachwiana (dopiero od 231 strony za-
czyna się realizacja właściwego tematu 
książki). Przy czym druga część jest 
o wiele ciekawsza i lepiej zrealizowana, 
chociaż Czytelnik miałby wątpliwości, 
czy Autor faktycznie zestawia neuro-
nauki z tomizmem. Pierwsza część, me-
todologiczna, wyjaśnia wątpliwości co 
do sensowności ekscentrycznego pomy-
słu zestawiania neuronauk z etyką to-
mistyczną. Obok oczywistej konstata-
cji, że średniowiecze nie ma absolutnie 
NIC do powiedzenia w sprawie skanów 
mózgu, przepływu neuroprzekaźników, 
oksytocyny, dopaminy itd. Autor za-
mierza pokazać, że między współcze-
snymi naukami neuronalnymi, dotyczą-
cymi kwestii poznania, przyczynowości, 
etyki, a średniowieczem wcale nie ma 

Magdalena Płotka

Tomasz z Akwinu a interpretacja skanów 
mózgu 
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tak wielkiej przepaści. Książka opiera 
się na kilku efektownych figurach reto-
rycznych, z których kluczowa jest taka, 
że skoro Tomasz reprezentuje natura-
lizm arystotelesowski (a jego adwersa-
rze to neoplatońscy neoaugustynicy, an-
tynaturaliści), to między jego myślą 
a współczesnym naturalizmem można 
znaleźć nić porozumienia (s. 326). Na 
przykład zestawia współczesne dysku-
sje o aktywności mózgu w kontekście 
działań moralnych z Tomaszowym opi-
sem poznania zmysłowego osadzonego 
w ciele (przywołuje tutaj teorię zmysłów 
zewnętrznych i wewnętrznych, pisząc, 
że Tomasz umiejscowił zmysły we-
wnętrzne w mózgu).

 Autor jest jednak świadomy, że na-
turalizm Tomasza jest co najwyżej na-
turalizmem metodologicznym (a nie me-
tafizycznym czy ontologicznym), w czym 
współcześni naturaliści mogą znaleźć 
duży problem i nie będą skłonni uznać 
istnienia bytów niematerialnych, Boga 
czy nadprzyrodzoności. Aby rozwiązać 
ten problem, Lichacz zamierza uderzyć 
w naturalistów krytykę istnienia Boga. 
Jego głównym celem jest Richard Daw-
kins. Opisując dyskusję między stano-
wiskiem tomistycznym (z silnym naci-
skiem na teologiczny aspekt tej myśli) 
a współczesnymi „naturalistami” i „re-
dukcjonistami”, którzy odrzucają poję-
cie boskości, Boga czy nadprzyrodzono-
ści, powołuje się na Richarda Dawkinsa 
Boga urojonego. W książce tej Dawkins 

1 Na przykład Autor przywołuje eksperyment, który polegał na tym obrazowaniu aktywności mózgu 
(fMRI) podczas rozwiązywania dylematów moralnych. Niektóre dylematy „rozwiązywała” część 
mózgu odpowiedzialna za emocje, a niektóre – część mózgu odpowiedzialna za funkcje poznawcze. 
Filozoficzna interpretacja eksperymentu sprowadzała się do stwierdzenia, że po pierwsze, 

„emocjonalna” część mózgu jest mózgiem pozostającym w etycznym paradygmacie „emocjonalno-
deontologicznym”, a „poznawcza” część mózgu – w paradygmacie „kognitywno-utylitarystycznym”. 

argumentuje za odrzuceniem utożsamie-
nia pierwszej przyczyny z Bogiem, po-
nieważ pierwsza przyczyna musiała być 
prosta, a Bóg – w jego opinii – jest ka-
pryśny, złośliwy i „ma obsesję na punk-
cie grzechu” (s. 144). Lichacz ma słusz-
ność w krytyce argumentów Dawkinsa. 
Dawkins przyjmuje arbitralnie dość na-
iwne teologiczne wyobrażenie Boga i na 
podstawie tego wyobrażenia Boga wy-
ciąga wniosek, że Bóg nie istnieje lub 
przynajmniej nie spełnia tych funkcji, ja-
kie zwykle przypisują mu teologowie czy 
tomiści. Ale z drugiej strony – i tutaj Li-
chacz nie staje, w mojej ocenie, na wy-
sokości zadania – można sobie na pew-
no wyobrazić bardziej wyrafinowane 
argumenty naturalistów i redukcjoni-
stów (odrzucających pojęcie Boga jako 
Stworzyciela i w Jego miejsce przyjmu-
jących inną zasadę, Wielki Wybuch, co-
kolwiek) niż Dawkinsa. Lichacz tego nie 
robi.

Czy Autor realizuje postawiony cel? 
Wraz z lekturą Czytelnik uświadamia 

sobie, że nie do końca neuroetyka jest 
głównym adwersarzem filozofii tomi-
stycznej. Lichacz zamiast pełniej i bar-
dziej szczegółowo opisać faktyczne in-
terwencje neuronauk w moralność czy 
etykę (lub odpowiedzieć na proste pyta-
nie: w jaki sposób i z jakiej pozycji na-
uki neuronalne wypowiadają się w dzie-
dzinie etyki?), dyskutuje z ich (milcząco 
lub expressis verbis) przyjętymi filozoficz-
nymi założeniami1. Lichacz nie tyle ude-
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rza w sens skanowania mózgu w celu po-
szukiwania odpowiedzi z dziedziny 
etyki, ile raczej w filozoficzne założenia 
stojące u podstaw tego eksperymentu (s. 
298). Na przykład w rozdziale 10 zamie-
rza argumentować na rzecz tezy, że bio-
logiczne „ulepszanie” (biological enhan-
cement) jest mniej atrakcyjną opcją 
rozwoju moralnego człowieka niż etyka 
cnót. Lichacz wydaje się mieć słuszność 
w tym, że aby mówić o „biologicznym 
ulepszaniu” moralnym człowieka, nale-
żałoby wprzód założyć jakieś rozumie-
nie tego, czym jest moralność i na czym 

„moralne ulepszanie” człowieka miałoby 
polegać. Jednak zamiast zagłębić się 
w szczegóły projektu tych badaczy, któ-
rzy działają (teoretycznie lub praktycz-
nie) na rzecz projektu „biologicznego 
ulepszania” (czy jest to manipulacja che-
miczna mózgiem? czy wymienia się ja-
kieś części organizmu człowieka?), su-
geruje, że założenia „etyczne” tego 
projektu bazują na deontologii i konse-
kwencjonalizmie. Następnie przyjmuje 
pozycję zwolennika przednowożytnej 
koncepcji etyki cnót i pokazuje jej wyż-
szość nad deontologią i konsekwencja-
lizmem. Argumentuje, że deontologia 
i konsekwencjonalizm koncentrują się 
na atomistycznie wyizolowanych dzia-
łaniach i czynach, natomiast etyka cnót 
bierze pod uwagę szerszy kontekst życia 
moralnego, na który składają się (moral-
ny) charakter człowieka, jego relacje itd. 

Po drugie, eksperymentatorzy jedynie odpowiedzi podyktowane przez drugi model uznawali za 
poprawne.

Należy przyznać, że pokazanie braków 
konsekwencjonalizmu czy utylitaryzmu 
oraz zaproponowanie etyki cnót 
(uwzględniającej „charakter moralny” 
oraz argumentującej za tym, że moral-
nie złe czyny to nawet takie, które niko-
mu nie szkodzą ani nie wyrządzają ni-
komu cierpień) jest najciekawszą, według 
mnie, częścią książki. Minusem jednak 
tych rozważań jest, że nie do końca re-
alizują one założony cel publikacji w tym 
sensie, że dotykają one filozoficznych za-
łożeń przyjmowanych przez neuronauki, 
a nie ich samych. 

Lektura książki Lichacza jest wcią-
gająca i fascynująca. Autor pisze pla-
stycznym, pełnym barwnych metafor 
językiem i zachwyca rozmachem eru-
dycyjnym. Nawet jeżeli niektóre szcze-
gółowe rozwiązania budzą wątpliwości, 
ponieważ od książki pretendującej do 
tego, aby wpisać się w nurt „tomizmu 
analitycznego”, Czytelnik spodziewał-
by się większego stopnia konkluzyw-
ności wniosków (dotyczy to zwłaszcza 
części „metodologicznej”) oraz pełniej-
szej realizacji zapowiadanego tematu 
zestawiania neuronauk z Tomaszem. 
Nawet jeżeli Czytelnik rozczaruje się 
brakiem zestawienia skanów mózgu 
z etyką tomistyczną (być może tego  
zasadniczo nie da się zrobić), to na pew-
no jest silnie sprowokowany do reflek-
sji metodologicznych i metafilozoficz-
nych. 



Artur Andrzejuk

Tomasz z Akwinu jako filozof, wyd. 2

Warszawa 2019

W książce dominuje pogląd, że kluczową tezą filozofii Akwinaty jest ujęcie istnienia 
jako aktu bytu. Skutkiem przyjęcia tej tezy jest konsekwentne prowadzenie 
wszelkich analiz z perspektywy aktu istnienia. Nazwano to tomizmem 
konsekwentnym. Wyrasta on z wyniesionego z lektury tekstów Tomasza głębokiego 
przekonania, że właśnie teza o istnieniu jako akcie bytu była dla niego czymś 
zasadniczym. W pierwszym rzędzie więc tomizm konsekwentny stara się być 
wierny treści tekstów Akwinaty. A ponieważ dla samego Tomasza najważniejsza 
była „prawda bytu”, ważniejsza nawet niż stwierdzenia Arystotelesa, który był dla 
niego mistrzem w filozofii, to dziś dla tomisty także sama rzeczywistość jest 
pierwszym i podstawowym przedmiotem namysłu i najważniejszym kryterium 
rozstrzygnięć. Oczywiście, drogą do tego jest myśl Tomasza, jednak nakreślona 
wyżej hierarchia dotyczy także tej, jak i każdej, myśli – przed nią i nad nią jest sama 
rzeczywistość. Struktura książki jest tak pomyślana, aby śledząc życiorys Tomasza 
oraz kolejno powstające dzieła, omawiać pojawiające się w nich kluczowe tematy 
filozofii Akwinaty. W ten sposób przedstawiono kolejno: metafizykę Tomasza, jego 
antropologię oraz etykę.

Dystrybucja wersji papierowej - Wydawnictwo von borowiecky 
www.vb.com.pl
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dotyczą przede wszystkim późnośredniowiecznej filozofii przyrody 
(głównie Parva naturalia, Problemata i De anima) oraz logiki, zwłaszcza 
uprawianych na Uniwersytecie Paryskim i Uniwersytecie Krakowskim. 
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w Warszawie. Zainteresowania naukowe oscylują między metafizyką oraz 
logiką, zwłaszcza w kontekście scholastycznym, neoscholastycznym 
i analitycznym. 
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Zainteresowania badawcze ks. Węgrzeckiego obejmują aksjologiczne 
podstawy polityki i demokracji, teorie władzy, podejście 
interpretacjonistyczne w naukach o polityce, Kościół w sferze publicznej, 
myśl społeczna papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka, relacja 
religia i polityka. Autor książek Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy 
i ich struktura (Warszawa 2011) oraz W obronie rozumu politycznego. Myśl 
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (Warszawa, 2019). 
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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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z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego. 
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Infirmorum), członek zwyczajny Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. 
Autor książki Pokonać śmierć czy zmienić człowieka. Ideologia współczesnego 
transhumanizmu wobec heterodoksji Mikołaja Fiodorowa (Warszawa 2020). 
Publikuje w kwartalniku „Fides et Ratio”, serii „Universum Ethicae 
Christianae” oraz „Roczniku Tomistycznym”. Zainteresowania naukowe 
skupia wokół: filozoficzno-teologicznej analizy transhumanizmu i związanych 
z tym nurtem problemów bioetycznych oraz etyce sztucznej inteligencji; 
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