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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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21. tom serii „Medioevo Francescano: 
Saggi”, wydawnictwa CISAM1 to książ-
ka poświęcona postrzeganiu pieniądza 
w założeniach normatywnych i prakty-
ce franciszkanów XIII i XIV w.  Autor 
monografii, Paolo Evangelisti, ma już 
spory dorobek w studiach nad średnio-
wiecznym piśmiennictwem franciszkań-
skim. Wcześniejsze badania tego histo-
ryka koncentrowały się szczególnie na 

Dr hab. Marcin W. Bukała, prof. w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Insty-
tutu Filozofii Polskiej Akademii Nauk, red. nacz. czasopisma „Prakseologia”.

1 Pełna nazwa: Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo. Jednakże już w ubiegłym 
wieku tematyka publikacji CISAM rozszezrzyła się również na późne średniowiecze. 

2 Francesc Eiximenis, Il Dodicesimo libro del Cristiano, capp. 139-152 e 193-197. Lo statuto della moneta 
negli scritti di un frate Minore del secolo XIV. Analisi introduttiva e traduzione di P. Evangelisti, 
Edizioni Università di Trieste 2013 (Rei Nummariae Scriptores, I); zob. rec. w: „Studia Antyczne 
i Mediewistyczne”, 13[48] (2015), s. 183-190 (M. W. Bukała); zob. też: P. Evangelisti, La balanza 
de la soberanía. Moneda, poder y ciudadanía en Europa (s. XIV-XVIII), Editorial Ausa, Barcelona 
2015 passim.    

pismach wybitnego przedstawiciela za-
konu Braci Mniejszych w Katalonii, 
Franciszka Eiximenisa (zm. 1409). Wy-
brane fragmenty napisanego w języku 
wernakularnym dzieła El Crestiá 
(„Chrześcijanin”) – dotyczące między 
innymi problematyki monetarnej Evan-
gelisti wydał dodając ich przekład na 
włoski i obszerny wstęp 2.

Marcin W. Bukała

Studium o roli pieniądza w życiu Braci 
Mniejszych w wiekach XIII i XIV   

 
Recenzja  

Paolo Evangelisti, „Vide igitur, quid sentire debeas de receptione 
pecuniae”. Il denaro francescano tra norma ed interpretazione 

(1223-1390), Fondazione CISAM,  
Spoleto 2019, stron X-320.
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Marcin W. Bukała

Il denaro francescano – inaczej niż opu-
blikowana piętnaście lat wcześniej Ric-
chezza francescana Giacomo Todeschi-
niego3 – dotyczy nie tyle wpływu 
autorów franciszkańskich na postrzega-
nie roli pieniądza w ogóle, co miejsca 
pieniądza w życiu wspólnot franciszkań-
skich. Początek chronologiczny pracy 
wyznacza Regula fatrum minorum wyda-
na przez św. Franciszka w nowej wersji, 
zatwierdzonej przez papieża Honoriu-
sza III bullą „Solet annuere” z 1223 r. 
(Regula bullata). Evangelisti staje się na-
szym przewodnikiem po tekstach fran-
ciszkańskich. Są to przede wszystkim 
konstytucje kapituł generalnych oraz ko-
mentarze do reguły, jak: Expositio quatu-
or magistrorum super regulam Fratrum 
Minorum (1241-1242)4, Elucidatio Hugo-
na z Digne, Sermo super regulam św.  
Bonawentury, komentarze Piotra Jano-
wego Oliviego, Angelusa z Clareno i Bar-
tłomieja z Pizy. Ważnym źródłem są 
również pisma minorytów dotyczące pa-
pieskich bull adresowanych do zakonu, 

„Quo elongati” Grzegorza IX w 1230 r.5 
oraz „Exiit qui seminat” z 1279 r. Miko-
łaja III6. Pieniądz w omawianych  
tekstach pełni rolę miary wyznaczanej 
3 G. Todeschini, Ricchezza francescana: dalla povertà volontaria alla società di mercato, il Mulino, 

Bologna 2004; zob. rec.  w: „Kwartalnik Historyczny”, 112 (2005), nr 3, s. 168-172 (M. W. Bukała) 
(książka ukazała się również w przekł. ang: Franciscan Wealth: From Voluntary Poverty to Market 
Society, Franciscan Institute Publications, New York 2009).

4 Wyd. L. Oliger, Edizioni di „Storia e Letteratura”, Roma 1950; autorami Objaśnienia czterech 
mistrzów byli Aleksander z Hales, Jan z La Rochelle (Joannes Rupella), Robert z La Bassée  
(Robertus de Bascia) i Odo Rigaldus. Expositio quatuor magistrorum i Elucidatio Hugona z Digne 
były ostatnio analizowane również przez A. Hejnowicza OFMConv, który w 2020 r. obronił pracę 
doktorską pt. Ewolucja tożsamości Braci Mniejszych w latach 1209-1279.

5 Wyd. P. Grundmann, w: „Archivum Fratrum Minorum” 54 (1961), s. 3-25. 
6 Por. VI[=Liber sextus decretalium] 5.12.3. 
7 Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam (URL: http://vulsearch.sourceforge.net/html/Mt.html); 

w przekł. J. Wujka: „Nie miejcie złota ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych, ani tajstry 
w drodze, ani dwu sukien, ani butów, ani laski. Albowiem godzien jest robotnik strawy swojej.” 
(URL: http://biblia-online.pl/Biblia/JakubaWujka/Ewangelia-Mateusza/10/1).

w różnego rodzaju ograniczeniach mo-
tywowanych zasadą franciszkańskiego 
ubóstwa, a inspirowanych zwłaszcza za-
leceniami Jezusa Chrystusa wydanymi 
przy rozesłaniu uczniów: „Nolite posside-
re aurum, neque argentum, neque pecuniam 
in zonis vestris | non peram in via, neque 
duas tunicas, neque calceamenta, neque vir-
gam | dignus enim est operarius cibo suo” 
(Mt 10, 9-10)7. Przy nabywaniu różne-
go rodzaju dóbr wyznaczana jest grani-
ca, poza którą nie może już być zacho-
wana paupertas. I tak przykładowo 
maksymalna wartość nabywanego przez 
franciszkanów rękopisu biblii to 20 
liwrów paryskich lub (w późniejszych 
normach) 20 liwrów turońskich (czyli 
400 solidów); dla innych ksiąg przyjmo-
wano niższą wartość maksymalną: 16 
liwrów. Analogiczne limity dotyczyły 
zarówno ubioru zakonników, jak i przy-
kładowo maksymalnej wartości dzwo-
nów w kościołach franciszkańskich.  
Zasadnicze znaczenie miały zasady re-
gulujące dysponowanie pieniędzmi w ży-
ciu konwentów, wedle których określo-
ne działania były zarezerwowane tylko 
dla wyznaczonych przez gwardianów 
zakonników lub – w pewnych okolicz-
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nościach – tylko dla osób świeckich. 
Przykładowo, gdy przy kościołach fran-
ciszkańskich prowadzono kwesty na ce-
le wskazane przez papieża, kwestować 
winni nie franciszkanie, ale ich świeccy 
przyjaciele i winny to być osoby dorosłe, 
kwestujące bez obecności zakonników; 
niedozwolone było też mocowanie pu-
szek na monety przy ołtarzach.  

Autor monografii celnie zwraca uwa-
gę, że pochodzące od św. Franciszka 
ograniczenia stosowania pieniądza (pecu-
nia) w tekstach normatywnych odnoszo-
no nie tylko do pieniędzy w ścisłym zna-
czeniu, monet (pecunia numerata, nummi), 
ale do innych dóbr, które mogły pełnić 
funkcję pieniądza (mogły to być np. zwie-
rzęta przeznaczone na sprzedaż): „Et di-
cimus pecuniam non solum denarios sed 
quemlibet que accipituir ut vendatur” (s. 
10)8. Evangelisti pokazuje pewną ciągłość 
obowiązywania norm dotyczących ubó-
stwa, z wyjątkiem pontyfikatu papieża 
Jana XXII (1316-1334), który próbował 
narzucić ich złagodzenie, przy udziale 
oddanego sobie generała zakonu, Geral-
da Odonisa (zm. 1349). W konkluzji pod-
kreśla się natomiast, że prowadzone ana-
lizy ukazują „antropologię relacji 
społecznych”, której kluczowym założe-
niem jest prymat dobra wspólnego (bo-
num commune) nad prywatnym. Tym spo-
sobem franciszkańskie pojmowanie 
pieniądza wpisuje się, według autora, 
w swoistą „ekonomię polityczną”. Autor 

8 Autor wskazuje także, że takie szerokie pojmowanie pieniądza było zakorzenione w prawie 
rzymskim,  por. w Digestach: Dig. 50.16. 178pr.

9 W tamtej epoce depozyty przyjmowano tylko w szczególnych okolicznościach od osób, którym 
zależało na złożeniu ich w zaufanym miejscu i nie mogły one być oprocentowane. Praktyka 
przyjmowania depozytów na szerszą skalę i ich niewielkiego oprocentowania rozpoczęła się dopiero 
w XV wieku, gdy depozyty zaczęły gromadzić prowadzone przez franciszkanów kasy pożyczkowe 
udzielające pożyczek ubogim (Montes pietatis, w Polsce zwane później  „bankami pobożnymi”). 

dostrzega w badanych tekstach: „termini, 
paradigmi e criteri orientatori di un agire 
economico, di un’antropologia delle rala-
zioni di scambio sociale, che mettevano 
in primo piano la potenza di un discrimi-
ne: quello che privilegiava l’utilità comu-
ne sul bene privato, ritenuto bene inutile 
perché fine a sé stesso. L’uso del denaro 
francescano e l’uso francescano del dena-
ro venivano così assoggettati ad un auten-
tico principio di economia politica.” 
(s. 301).  

Zaletą książki jest bogactwo analizo-
wanego materiału źródłowego. Jest on 
badany z uwzględnieniem różnych 
aspektów związanych z pieniądzem, ta-
kich jak: ograniczania dotyczące ubioru 
zakonników i wyposażenia kościołów, 
transakcje kupna-sprzedaży, praca za-
konników i zastrzeżenia związane 
z przyjmowaniem wynagrodzenia, przyj-
mowanie jałmużny, finansowanie stu-
diów braci, rozmaite ograniczenia doty-
czące zakonników (jak m.in. zakaz 
posiadania czynszów, czy zakaz jazdy 
konnej), przyjmowanie przez klasztor 
depozytów pieniężnych9, postępowanie 
przy sakramencie pokuty z penitentami, 
których grzechy dotyczyły dysponowa-
nia pieniądzem (chodziło zwłaszcza 
o lichwiarzy i problem restytucji dóbr na 
rzecz osób poszkodowanych). W odnie-
sieniu do zagadnień związanych ze 
szczególną rolą franciszkanów, jako spo-
wiedników, materiał źródłowy mógłby 
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być jednak wzbogacony o teksty pierw-
szych kanonistów franciszkańskich, ta-
kich jak Clarus z Florencji. 

Słabą stroną książki jest brak precy-
zyjnego wyjaśnienia używanych pojęć. 
Dla rozumienia stosowanych w bada-
nych aktach normatywnych fundamen-
talne znaczenie miało zarówno prawo 
rzymskie jak i teksty Arystotelesa. Au-
tor sygnalizuje na wstępie rolę komen-
tarzy franciszkańskich do pism Arysto-
telesa, w których mowa o pieniądzu 
(Polityka, I, 1256b-1258b; Etyka nikoma-
chejska V, 1133a-b), ale szerzej się do nich 
nie odnosi. W tym kontekście użytecz-
ne byłoby również sięgnięcie w perspek-
tywie porównawczej do odpowiednich 
fragmentów komentarzy Tomasza  
z Akwinu, których jednak w bibliogra-
fii brakuje. W objaśnianiu tekstów śre-
dniowiecznych pomocnym narzędziem 
byłyby także rozróżnienia funkcji pie-
niądza prezentowane w ramach teorii 
ekonomii. Analizując teksty Arystotele-
sa i późniejszych dawnych autorów funk-
cje te - środka wymiany, miary wartości, 
środka przechowywania wartości oraz 
środka realizacji odroczonych płatności 

- omawia Joseph Schumpeter w swojej 

10 J. Schumpeter, History of Economic Analysis, ed. by E. Schumpeter, Oxford University Press, New 
York 1954, s. 63 n.

11 Autor pomija Schumpetera nawet wzmiankując we Wstępie myślicieli XIX i XX w. ważnych dla 
problematyki pieniądza; wspomniani tam natomiast zostali: K. Marks, G. Simmel, M. Weber, W. 
Benjamin i C. Smitt, a także, w nieco innym kontekscie, J.M. Keynes (s. 9).  

12 E. Bridrey, La théorie de la monnaie au XIVe siècle. Nicole Oresme. Étude d’histoire des doctrines et des 
faits économiques, V. Giard & E. Brière, Paris 1906 (zob.: https://archive.org/details/
lathoriedelamon00brid/page/n5/mode/2up).

13 P. Prodi. „Foreword”, [w:] M. W. Bukała, Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude 
towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus, Foreword by Paolo Prodi, 
Fondazione CISAM: Spoleto 2014 (Studi, 18), s. X i XIII; por. J. Le Goff, Czas kościoła i czas 
kupca, [w:] E. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1988, s.331-457.

klasycznej historii analizy ekonomicz-
nej10, którą jednak Evangelisti pomija11. 
Nie cytuje też najbardziej bodaj wnikli-
wego klasycznego studium poświęcone-
go średniowiecznemu pojmowaniu  
pieniądza, napisanego przez Émile Bri-
drey’a12. 

Interpretacje i opinie proponowane 
przez autora książki są niestety w wielu 
miejscach przedstawiane bez głębszego 
uzasadnienia. W ten sposób Evangelisti 
orzeka, że w świetle badanych przez nie-
go tekstów czas nie należał do Boga, ale 
był przede wszystkim „czasem ekono-
micznego działania człowieka” (s. 138). 
Pomija przy tym bogatą dyskusję na ten 
temat, do której swój wkład wniósł rów-
nież Paolo Prodi, którego prace są ską-
dinąd autorowi znane (Prodi polemizo-
wał z z ujęciem Jacquesa Le Goffa 
z pracy „Czas kościoła i czas kupców”13). 
Evangelisti stwierdza również, że dla 
postrzegania pieniądza w badanych źró-
dłach istotne znaczenie miał brak istnie-
nia rynku (s. 8). Nie wyjaśnia jednak 
przyjętego rozumienia rynku i przesła-
nek swojej oceny, choć o rynku w bada-
nej epoce pisali szeroko między innymi 
Henri Pirenne, Robert S. Lopez, czy 
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Fernand Braudel, a w naszym stuleciu 
również wspomniany P. Prodi14. Ponad-
to, pewne bardziej szczegółowe, ale waż-
ne, zagadnienia są sygnalizowane spo-
sób dość zdawkowy, budzący niedosyt 
czytelnika - przykładowo zmiana w po-
dejściu do zadośćuczynienia za lichwę 
w XIV wieku związana z ograniczeniem 
zakresu formalnych restytucji (która 
w praktyce dotyczyła szczególnie wła-
śnie spowiedników franciszkańskich).  

W sytuacji, gdy autor dostrzega 
w normatywnych tekstach franciszkań-
skich coś, co określa jako economia giuri-
dica, pomocne (również w pewnym upo-
rządkowaniu analizowanych terminów) 
byłoby sięgnięcie do prac historyków 
prawa zajmujących się badanym okre-
sem, jak Paolo Grossi i Pietro Costa. 
Szczególnie praca Grossiego Usus facti15, 
ma znaczenie w kontekście zagadnienia 
franciszkańskiego ubóstwa i francisz-
kańskiego pojmowania pieniądza. Jak 
podkreślał  Ovidio Capitani, nawiązu-
jąc do pracy Grossiego, pojęcie ubóstwa 
definiowane było poprzez odwołanie się  
do pojęcia posiadania, a pojęcia własno-
ści było omawiane (w nowy sposób!) przy 
wyjaśnianiu sensu franciszkańskiego 

„ubogiego używania” („In sostanza come 
non si predica della povertà, se non pre-
dicando in negativo della proprietà, co-
sì non si predica del dominium se non de-
finendo per negativum  l’usus.”)16 

14 Zob. M. W. Bukała, Siódme: „Nie kradnij”. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie 
książki Paola Prodiego, „Rocznik Tomistyczny” 7(2018), s. 177-192.

15 P. Grossi, »Usus facti«. La nozione di proprietà nell ’inaugurazione dell ’età nuova, „Quaderni fiorentini”, 
I (1972), przedruk w: O. Capitani (a cura di), Una economia politica nel Medioeveo, il Mulino, Bologna 
1988, s.1-58

16 O. Capitani, Ipotesi sociali del francescanesimo medioevale: orientamenti e considerazioni, [w:] tegoż, 
Figure e motivi del francescanesimo medievale, Pàtron, Bologna 2000, s. 10-30, cyt s. 14.

Wydaje się, że dokładniejsze określe-
nie znaczenia kluczowych pojęć, które 
pojawiają się analizowanych tekstach – 
w czym mogłyby być pomocne uwzględ-
nienie perspektywy ekonomicznej 
Schumpetera, czy historyczno-prawnej 
Grossiego – uchroniłoby P. Evangelistie-
go przez pewną arbitralnością w inter-
pretacji źródeł. I tak, wspomniana wy-
żej maksymalna cena nabywanego przez 
franciszkanów kodeksu z biblią – 20 
liwrów paryskich/turońskich – miała 
przede wszystkim odniesienie do war-
tości konkretnej rzeczy i jej oszacowa-
nia (aestimatio), do wyceny pracy kopi-
stów. Zbieżność maksymalnej ceny 
rękopisu z wynagrodzeniem wykwalifi-
kowanego robotnika za 200 dni pracy 
(akcentowana przez autora książki, s.41-
42) jest akurat przypadkowa. Ta maksy-
malna cena/wartość rękopisu była za-
razem określana poprzez wskazanie 
konkretnej ilości złota. Funkcji wska-
zanej w cytowanej normie jednostki 
obrachunkowej nie należy bowiem re-
dukować tylko do miary wartości — 
odpowiadała ona, jak inne ówczesne 
jednostki obrachunkowe, określonej 
wadze kruszcu (jeden liwr to 1/63 
grzywny złota), będącego zarazem to-
warem i środkiem wymiany. Francisz-
kanie akurat w tym zgadzali się ze św. 
Tomaszem, który podkreślał, że szla-
chetne metale poza zastosowaniem ich 
do wybijania monet mają własną uży-
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teczność, skoro wytwarzano z nich wa-
zy i rozmaite instrumenta17.

 Warto na koniec podkreślić, że 
w analizowanych normach konstytucji 
kapituł i w komentarzach do reguły sze-
rokie rozumienie słowa pecunia oznacza 
zastosowanie przestróg św. Franciszka 
również do środków wymiany innych 
niż pieniądze w ścisłym znaczeniu (num-
mi); czego nie zauważa w pełni autor 
monografii. Ostatecznie przecież istota 
cytowanych przestróg dotyczyła - mo-
że nawet w większym stopniu niż złota 
i srebra - gromadzenia środków mate-
rialnych i pokładania w nich nadziei, za-

17 Thomas de Aquino, Sententia libri Politicorum, I, lec. 7, n. 6; o różnicy między wymienionymi 
zastosowaniami kruszcu zob.:  tegoż, S. th., II-II, q. 78, a. 1, ad 6. 

miast pokładania jej w Bogu. Zatem za-
grożenia dla realizacji zasady ubóstwa 
wiążą się zwłaszcza z funkcją pieniądza 
jako środka przechowania wartości (w 
której pieniądz określany jest jako 
fideiussor  w przekładach z „Etyki niko-
machejskiej” Arystotelesa /1133b/). Jed-
nym z głównych rysów podejścia do pro-
blemu utrzymania się wspólnot Braci 
Mniejszych, jakie rysuje się w zalece-
niach Założyciela zakonu i w tekstach 
jego uczniów, było bowiem postrzega-
nie czasu przyszłego przez pryzmat za-
ufania Opatrzności.     
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badawcze obejmują historię filozofii starożytnej, średniowiecznej 
i nowożytnej, filozofię Boga, historię pojęcia wolnej woli. Autorka 
książek Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych tekstów Jana Dunsa 
Szkota (Lublin 2003) oraz Natura woli, wolność a konieczność. Stanowisko Jana 
Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. 
Tomasza z Akwinu (Gdańsk 2019). Autorka haseł encyklopedycznych 
z zakresu filozofii średniowiecznej w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, 
tłumaczeń z łaciny. Publikuje w „Rocznikach Filozoficznych”, „Filo-Sofiji”, 

„Przeglądzie Filozoficznym” i in.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1475-4319 

Maciej Kulik – dr, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie w 2021 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę 
doktorską Wielkoduszność i niewzruszoność. Postawy wobec losu w filozofii 
Arystotelesa i stoików, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Głowali.  
W roku akademickim 2019/2020 był zatrudniony na Uniwersytecie 
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz w Niepublicznej 
Wyższej Szkole Medycznej. Do jego zainteresowań badawczych należy 
zagadnienie postaw moralnych wobec losu w filozofii starożytnej 
(Arystoteles, stoicy) oraz problem trafu moralnego (moral luck) we 
współczesnej filozofii analitycznej. Prócz tekstu zawartego w niniejszym 
tomie opublikował pięć recenzowanych artykułów naukowych, w tym 
wchodzący w skład tomu pierwszego serii „Principia Philosophiae 
Christianae” artykuł Krytyka teodycei św. Tomasza z Akwinu. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2619-6331

Dawid Lipski – dr, adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw 
Penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Stypendysta 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Liechtenstein), Fundacji 
Lanckorońskich z Brzezia (Londyn) oraz Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst (Kolonia). Redaktor w czasopiśmie „Pro Fide, Rege et 
Lege” oraz w „Roczniku Tomistycznym”. Nauczyciel mianowany etyki 
w szkole podstawowej. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2136-0622 
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Jerzy Nitychoruk – prof. dr hab., geolog, profesor nauk o Ziemi, specjalizuje 
się w geologii czwartorzędu. Profesor i rektor Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej. Absolwent geografii na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej (1981) i geologii na Uniwersytecie Warszawskim 
(1985). Doktoryzował się (1993) i habilitował (2001) na Wydziale Geologii 
UW.  Tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał 24 kwietnia 2012. W latach 
1984–2013 był pracownikiem Instytutu Geologii Podstawowej na Wydziale 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 podjął pracę w Państwowej 
Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2013–
2019 był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. 
W czerwcu 2019 został wybrany w wyborach uzupełniających na rektora 
PSW w Białej Podlaskiej na kadencję 2019–2020. W czerwcu 2020 uzyskał 
reelekcję na kadencję 2020–2024. Opublikował ponad 300 prac – indeks 
Hirscha 17 (wg bazy Scopus).

Maciej Nowak – licencjat filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, obecnie kontynuuje studia magisterskie na tejże uczelni, 
absolwent studiów inżynierskich kierunku Elektrotechnika na Politechnice 
Warszawskiej, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Jest 
zainteresowany logiką i historią filozofii.

Anna Palusińska – dr hab., dr hab. adiunkt w Katedrze Historii Filozofii 
Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Interesuje się naukowo filozofią późnego antyku oraz filozofią 
bizantyńską. Pisała o jej głównych przedstawicielach: Janie Filoponosie, 
Michale Psellosie, Mikołaju z Methone i Grzegorzu Palamasie.

Magdalena Płotka – dr hab., profesor uczelniany w Katedrze Historii Filozofii 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Z-ca redaktora naczelnego Rocznika 
Tomistycznego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół 
średniowiecznej filozofii praktycznej, historii filozofii polskiej w XV i XVI 
wieku, paleografii łacińskiej oraz filozofii współczesnej. Jest autorką książki 
Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Warszawa, 2013) oraz 
Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI (Warszawa 
2016). Publikuje w „Rocznikach Filozoficznych”, „Edukacji filozoficznej”, „Filo-
sofiji”, „Roczniku Tomistycznym” i in.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6993-2178
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Jan Pociej – mgr inż., magister teologii. Przygotował rozprawę doktorską  
w Instytucie Filozofii UJ na temat związków filozofii ks. prof. Tadeusza 
Wojciechowskiego z odkryciami fizyki i biologii dwudziestego wieku (2017). 
Autor artykułu „Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej” (RT 
5(2016)). Uczestnik X Międzynarodowego Kongresu Ontologicznego w San 
Sebastian (2012), gdzie wygłosił referat „The Wave-Corpuscle Duality of 
Matter and the Nature of the Universe”. Jego zainteresowania naukowe 
skupiają się wokół aktualizacji tomizmu w oparciu o współczesny obraz 
świata opracowany przez nauki przyrodnicze. Jest członkiem Sodalicji 
Świętej Jadwigi Królowej.

Marek Prokop – dr, historyk filozofii, bibliotekoznawca, arabista. Studiował 
historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1969-
1974 (magisterium u prof. M. Gogacza). Doktoryzował się ze 
średniowiecznej filozofii arabskiej u prof. M.-T. d Àlverny na Uniwersytecie 
w Poitiers w 1978 roku. Po doktoracie zatrudniony kontraktowo w Centre 
National de la Recherche Scientifique (1979-1983), następnie kierował 
działem rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu (1982-2002). Od 1995 r. jest 
pracownikiem naukowym Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO. Członek: 
Société Internationale de la Philosophie Médiéval w Louvain, Centre de 
Recherche Philosophique Saint Thomas d’Aquin w Paryżu, Naukowe 
Towarzystwo Tomistyczne w Warszawie, Towarzystwo Historyczno-
Literackie w Paryżu. W 2009 r. opublikował zbeletryzowaną opowieść 
o filozofii, zbudowaną na kanwie podróży do różnych krajów, zatytułowaną 
Podróże z Awicenną.

Jacek Salij – prof. dr hab., teolog, dominikanin, od 1970 roku związany 
zawodowo z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W 1990 został profesorem 
nadzwyczajnym i objął funkcję kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej, 
którą sprawował do przejścia na emeryturę w 2013 roku. Jest znawcą 
i tłumaczem tekstów św. Tomasza z Akwinu. Oprócz działalności ściśle 
naukowej o. Jacek Salij niezmordowanie popularyzuje problematykę 
teologiczną przez liczne publikacje popularno-naukowe, a także kazania 
i rekolekcje (np. podczas zarazy w Wielkim Poście 2020 prowadził 
ogólnopolskie telewizyjne rekolekcje wielkopostne).
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Maciej Stanek – doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2010 r.); doktorat uzyskał w 2015 r., 
broniąc rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem Prof. H. Wojtczak 
nt. Jana Burydana „Quaestiones super ‘Parva naturalia’ Aristotelis”. Edycja 
krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna; od 2020 r. pracownik badawczo-
dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jego zainteresowania naukowe 
dotyczą przede wszystkim późnośredniowiecznej filozofii przyrody 
(głównie Parva naturalia, Problemata i De anima) oraz logiki, zwłaszcza 
uprawianych na Uniwersytecie Paryskim i Uniwersytecie Krakowskim. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6111-1324

Bartłomiej Uzar - student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Zainteresowania naukowe oscylują między metafizyką oraz 
logiką, zwłaszcza w kontekście scholastycznym, neoscholastycznym 
i analitycznym. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2240-1310

Janusz Węgrzecki – prof. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii 
Polityki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
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). 
Nr ORCID: (https://orcid.org/0000-0002-9335-0215) 

Michał Zembrzuski – dr hab, profesor uczelniany w Katedrze Historii 
Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Interesuje się 
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”. 
W 2019 roku opublikował monografię pt. Filozofia intelektu. Tomasza 
z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4647-479X
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Michał Ziółkowski MI – dr, członek Zakonu Posługujących Chorym (Ministri 
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; 
ewolucji idei antychrysta w tekstach biblijnych; filozofii tomizmu 
konsekwentnego; koncepcji myślicieli rosyjskiego renesansu filozoficzno-
religijnego.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5369-071X


