
Św. Tomasz z Akwinu – ur. 1224 lub 25 koło Neapolu, 1230–1239 oblatem1 u benedyktynów 

na Monte Cassino (opatem2 jego wuj); cesarz Fryderyk II w 1224 roku zakłada studium 

generale3 w Neapolu, piętnastoletni Tomasz studiował tam sztuki wyzwolone w duchu 

Arystotelesa i nauk szczegółowych; w 1244 roku wstąpił do dominikanów i udał się na 

studia do Paryża, po drodze bracia schwycili go i chcieli zmusić do wstąpienia do 

benedyktynów – rok w niewoli; 

1245–48 przebywał w Paryżu, zapewne jako uczeń św. Alberta Wielkiego; 

1252 z Albertem do Kolonii, potem powrót do Paryża, żeby uzyskać tytuł bakałarza4; 

1252–1254 komentował Pismo Św.; 1254–1256 komentował Sentencje; 

1257 mgr teologii; 1259 uczestniczył w kapitule generalnej5 zakonu; 

Następnie udał się do Włoch i nauczał teologii za pontyfikatu Urbana IV i Klemensa IV: w 

latach 1259–68 wędrował z Kurią Rzymską; w Rzymie uczył w Klasztorze św. Sabiny – 

powstała Summa contra gentiles (suma przeciw poganom); ok. 1265 rozpoczął pisać 

Summa theologiae (suma teologii / teologiczna). Wtedy wszedł w bliższy kontakt z 

Wilhelmem z Moerbeke – tłumaczem dzieł m.in. Arystotelesa. 

1269 wrócił do Paryża, by wziąć udział w sporach augustynistów z awerroistami – wystąpił 

przeciw obydwu grupom; i przeciw atakom świeckich duchownych (księży niezakonników) 

na zakony; 

1272 zakon wezwał go do Włoch – wykładał w Neapolu; 

1273 kapituła zakonu poleciła mu utworzyć tam dominikańskie studium generale;  

pracę tę przerwało osobiste wezwanie od papieża na sobór do Lyonu; w drodze zapadł na 

zdrowiu, umarł 7 marca 1274 roku u cystersów w Fossanuova; 

Étienne Gilson: „Teologia św. Tomasza jest dziełem filozofa, ale jego filozofia jest dziełem 

świętego”.  

 Anegdota: gdy św. Tomasz napisał tekst o najświętszym sakramencie, załamał się i 

poszedł do kaplica przepraszać Pana Jezusa za to, że tak beznadziejnie o Nim rozprawiał; 

wtedy Pan Jezus z krucyfiksu pochylił się nad nim i uspokoił go, mówiąc: Bene scripsisti de 

me, Thoma („dobrze napisałeś o mnie, Tomaszu”). 

 Określenia filozofii św. Tomasza: 

filozofia realistyczna i konkretna; metafizyka, gdyż zajmuje się bytem jako bytem; filozofia 

egzystencjalna (egzystencja – istnienie), gdyż zajmuje się esse (łac. "istnienie"); Bóg - ipsum 

esse subsistens ("samoistnym istnieniem"); 

filozofia ta jest zbudowana na refleksji nad światem zmysłowym, a jej celem jest poznanie 

Boga (poznanie jest wieńczone przez teologię, czyli naukę o Bogu); 

teologia naturalna (filozofia), czyli dział metafizyki, który zajmuje się Bogiem (filozofia, bo 

droga od stworzeń do Boga); 

 
1 W średniowieczu nazywano tak oddawane na naukę do zakonu dzieci, które później opuszczały 
zgromadzenie, wiodąc życie świeckie. 
2 Wyższy przełożony w męskich zakonach katolickich, należących do kręgu zakonów mniszych. 
3 Nazwa nadawana w średniowieczu niektórym szkołom o dużej randze. Ze szkół tych wykształcił się 
średniowieczny uniwersytet. 
4 Niższy tytuł lub stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. 
5 Oficjalne zebranie większej liczby członków zakonu lub zgromadzenia zakonnego, którzy będąc 
przedstawicielami swoich prowincji czy krajów, mają prawo podejmować decyzje ważne dla 
przyszłości wspólnoty np. wybór przełożonego generalnego. 



zwykła teologia wychodzi od wiary i prawd objawionych i dochodzi do stworzeń; 

- dwa cele człowieka: 1. przyrodzony / doczesny - niedoskonałe szczęście (powinno 

zapewnić państwo; rozwijane cnoty naturalne); 2. nadprzyrodzony / wieczny - szczęście 

wieczne (powinien zapewnić Kościół; rozwijane cnoty nadprzyrodzone); 

- filozof może dowieść istnienia Boga ze stworzeń; dojść do analogicznego (przez 

porównanie) poznania Boga; określić naturalne cnoty i środki prowadzące do ich 

osiągnięcia; 

- fundamentalne pojęcia i zasady nie są wrodzone, są wynikiem abstrakcji z doświadczenia 

zmysłowego; umysł TABULA RASA (czysta tablica) - brak wiedzy wrodzonej; 

- każde byt stworzony to substancja + przypadłości; substancja to złożenie hylemorficzne 

(materia pierwsza [hyle], czyli niezdeterminowane podłoże zmian substancjalnych + forma 

substancjalna [morfe]); 

- stworzenia cielesne składają się z materii i formy; całe stworzenie zaktualizowana możność; 

INNY PODZIAŁ: 

- istota i istnienie (różnica realna): forma określa w porządku istoty (materia + forma = 

istota), istnienie aktualizuje istotę; 

- kwestia aniołów: brak materii, jest tylko forma, która stanowi istotę, a której Bóg udzielił 

istnienia; każdy anioł to inna forma, a więc jeden od drugiego różni się gatunkowo (jak pies 

od kota, a nie jak pudel od jamnika);  

- Naturalne poznanie Boga niejasne i niewyraźne. Obalenie argumentów na istnienia Boga 

św. Anzelma (istnienie nie jest cechą). 

- Istnienie Boga można poznać z Jego skutków przy założeniu, że przedmioty cielesne 

pozostają w dającym się rozpoznać stosunku do przedmiotu, który je przekracza 

(przedmioty materialne odrobinę odsłaniają charakter Transcendentnego [zewnętrznego, 

przekraczającego]); intelekt może rozpoznać, że taki przedmiot T. istnieje; 

Tzw. dowody na istnienie Boga, pierwotnie drogi do poznania istnienia Boga; św. Tomasz 

na potrzeby seminarzystów zebrał najpopularniejsze wtedy argumenty za istnieniem Boga i 

nadał im swój, Tomaszowy charakter;  

jest ich pięć: 1. z ruchu / zmiany - musi być przyczyna zmian, czyli Bóg; 2. z szeregu 

przyczyn sprawczych - musi być pierwsza przyczyna, czyli Bóg; 3. z przygodności - musi 

być byt konieczny; 4. ze stopni doskonałości - musi być pełna doskonałość, która stanowi 

źródło wszelkiej niepełnej doskonałości i stanowi kryterium oceny stopnia doskonałości 

stworzeń; 5. teleologiczny (z celowości) / z organizacji wszechświata - wszystko jest 

uporządkowane, musi być Organizator; 

- naturę Boga można określić 1. na drodze negatywnej (czym Bóg nie jest), jak Pseudo-

Dionizy; 2. na drodze pozytywnej - pozytywne określenie oznacza doskonałość bez 

jakiegokolwiek braku, "w sposób najwznioślejszy"; a więc pojęć używamy nie w dostępnym 

nam znaczeniu, lecz w sensie analogicznym - bo Bóg należy do zupełnie innego porządku 

niż my; (Bóg ma pełnię swego bytu i doskonałości w jednym, niepodzielnym i wiecznym 

akcie); 

- analogia pozwala jednocześnie ująć i podobieństwo, i różnicę; 

- stworzenie ex nihilo (z niczego) = non ex aliquo; Bóg jako Stwórca nie pozostaje w żadnej 

relacji do stworzenia; realna relacja wyłącznie od stworzeń do Boga - to relacja zależności; 

Bóg stwarza w sposób wolny; chciał rozprzestrzenić swą dobroć; celem jest dobroć Boga jako 



udzielona bytom poza Nim samym; stworzenie rozumne (anioł, człowiek) zdolne do 

poznania i kochania Boga; 

- akt stwórczy jako taki jest 1. wieczny, ale Bóg chciał, by zewnętrzny skutek uzyskał esse post 

non esse (istnienie po nieistnieniu); 2. wszechmocny tj. mogący uczynić wszystko, co jest 

możliwe dla Boga (to, co pociąga za sobą sprzeczność, nie jest ani aktualne, ani możliwe, jest 

nieistniejące; Bóg nie podlega zasadzie sprzeczności6, to raczej zasada sprzeczności opiera się 

na naturze Boga); 

dygresja - do dzisiaj słyszy się w kontekście wszechmocy Boga pytanie, czy Bóg może 

stworzyć kamień tak ciężki, żeby nie mógł go udźwignąć; odp. to jest sprzeczne, czyli nie ma 

sensu; 

- zło jest brakiem (nie jest stwarzalne) w czymś, co samo w sobie (jako byt) jest dobre; zło 

może być przyczyną poprzez byt, w którym istnieje; doskonałość świata wymaga, aby obok 

bytów niezniszczalnych, były byty zniszczalne (zepsucie, śmierć); 

- zachowanie porządku sprawiedliwości wymaga kary; Bóg nie chciał grzechu, ale do niego 

dopuścił ze względu na większe dobro; doskonałość wszechświata wymaga, aby człowiek 

był wolny, nie wymaga, aby człowiek błędnie korzystał ze swojej wolności; 

- człowiek to dusza rozumna (w niej funkcja wegetatywna i zmysłowa) + ciało; 

- na poziomie rozumowym są: intelekt czynny, intelekt bierny, wola; wola wiedzie ku celowi 

ostatecznemu, ku szczęśliwości; człowiek z konieczności pragnie szczęścia, ale związek 

między szczęściem a Bogiem nie zawsze jest dla niego jasny; 

- liberum arbitrium (wolna wola) jest zasadą wolnego wyboru środków do celu; wola + 

rozum; rozum powinien panować, bo jest władzą szlachetniejszą, choć wola silniejsza z 

natury; 

- nieśmiertelność duszy: dusza niezniszczalna, bo jest samoistną formą; naturalne 

pragnienie nieśmiertelności - pragnienie zaszczepione przez Boga, więc nie może być 

próżne; dusza / umysł ludzki potrzebuje ciała do własnej aktywności w tym życiu, bo 

żyjemy w świecie zmysłowym; po śmierci stan oddzielenia duszy od ciała - stan przeciwny 

naturze! - po zmartwychwstaniu to się zmieni (dusza połączy się z ciałem); 

- nieśmiertelność osobowa (każdy intelekt indywidualny - przeciwnie do poglądu 

Awerroesa itp.); 

- poznanie zmysłowe szczegółowe (poznajemy indywidualne byty), poznanie intelektualne - 

ogólne; 

- teoria moralna: żaden ludzki czyn dobrowolny nie może być obojętny, gdyż albo jest 

zgodny z porządkiem rozumu, czyli wiedzie do widzenia Boga (szczęścia wiecznego), albo 

nie; cnota moralna polega na zachowaniu środka między skrajnościami (jak u Arystotelesa); 

pożądanie lub uczucie powinny zostać poddane rozumowi;  Mądrość Boża = prawo 

wieczne, w stworzeniu przejawia się jako prawo naturalne (poza tym Bóg objawił prawo 

nadprzyrodzone [w Dekalogu], bo po grzechu pierworodnym prawo naturalne było jakby 

zamazane dla stworzenia); człowiek prawy jest w pewnym sensie człowiekiem całkowicie 

zależnym od Boga, tzn. człowiekiem, który jasno zdaje sobie sprawę ze swojego stosunku 

zależności od Boga i daje temu pełny wyraz (cnota religijności jest cnotą sprawiedliwości 

wobec Boga, oddawaniem Bogu tego, co Mu się należy); 

 
6 "Danemu przedmiotowi nie może zarazem przysługiwać i nie przysługiwać ta sama własność", czyli 
nic nie może być np. czerwone i nieczerwone równocześnie). 



- teoria polityczna:  państwo instytucją naturalną, opartą na naturze człowieka (istoty 

społecznej - w społ. człowiek może w pełni żyć np. podział pracy: ja piekę chleb, a ty robisz 

buty itp.; np. język - komunikacja); władza też jest naturalna. Tam, gdzie wielość stworzeń, 

które mają dążyć do wspólnego dobra, musi istnieć władza rządząca. Państwo nie jest (u św. 

Augustyna jest) po prostu skutkiem grzechu. Nawet w stanie pierwotnej niewinności 

musiałaby istnieć jakaś władza, która troszczyłaby się o dobro wspólne, gdyż nawet tam 

ludzie nierówno utalentowani. Państwo jest społecznością doskonałą, tj. dysponuje 

wszystkimi koniecznymi środkami do osiągnięcia własnego celu, którym jest dobro wspólne 

obywateli. Władza państwowa ma gwarantować pokój w państwie, jednolite skierowanie 

działań obywateli ku dobru, odpowiednie zaspokojenie potrzeb życiowych. Monarcha 

winien dysponować siłami zbrojnymi (wróg zewnętrzny) i systemem sądowniczym 

(przestępstwa wewnętrzne). Państwo powinno podporządkować się Kościołowi w sprawach 

życia nadprzyrodzonego. Celem społeczeństwa jest życie uczciwe / cnotliwe, ostatecznym 

celem jest dojście na drodze życia cnotliwego do posiadania Boga, dlatego ostatecznie 

królowie powinni podlegać kapłanom. (Analogia: rozum ma własną dziedzinę, niemniej 

filozofia ustępuje teologii; tak samo państwo ma własną dziedzinę, niemniej praktycznie 

rzecz biorąc, jest służebne wobec Kościoła); najlepszy ustrój mieszany: monarcha 

ograniczany przez arystokrację i czynnik ludowy. 

- stosunek jednostki do państwa: skoro część jest podporządkowana całości i skoro 

jednostka jest częścią doskonałej społeczności, to prawo musi mieć na uwadze szczęście 

wspólne; włada publiczna może karać śmiercią poszczególnych obywateli; kto dąży do 

dobra wspólnego, dąży także do własnego dobra, ponieważ nie można osiągnąć własnego 

dobra, o ile nie osiągnie się dobra wspólnego; ostatecznie jednak człowiek jest osobą (bytem 

wyjątkowym) i ma wartość sam w sobie. 


