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Na tym świecie nie dochodzimy do doskonałości inaczej,
jak tylko krocząc śladami Chrystusa.

(Tomasz z Akwinu, In Ma$., cap. XXIV, lect. 4)

Lectura super Psalmos Akwinaty jest dziełem szczególnym. Można 
je traktować jako ostatnie dzieło św. Tomasza, który w czasie, gdy 
poświęca się komentowaniu psalmów w Neapolu, zdążył już w ciągu 
swego krótkiego życia zdobyć niezaprzeczalną pozycję w ówczesnym 
świecie teologicznym. Świadczy o tym choćby fakt, że Kapituła rzym-
skiej prowinicji dominikanów, zgromadzona w czerwcu 1272 roku 
we Florencji, zleca właśnie jemu wybór miejsca, w którym ma po-
wstać nowe studium. Tomasz wskazuje na Neapol zapewne nie tylko 
ze względu na patriotyczny odruch serca, lecz także przekonanie, że 
znajduje się w bliskości innych stylów myślenia i kultur, do których 
również skierowana jest Ewangelia1. To jeden z rysów, zapewne nie 
tylko intelektualnego, charakteru Tomasza: wchodzenie z tajemnicą 
Chrystusa w kwestie, które współczesnym wydawały się oddalone od 
chrześcijaństwa, a przecież wielu w takim właśnie kluczu postrzegało 
arystotelizm w XIII wieku z jego naturalistycznym przekazem. We 
wspomnianym Neapolu jednymi z pierwszych zajęć będą rozważania 
poświęcone psalmom. To początek, a jednocześnie w jakiejś mierze 
podsumowanie całego dorobku biblijnego Akwinaty2. Dlatego Komen-
tarz do Psalmów, podobnie zresztą jak Suma teologii, dzieło niedokoń-
czone, pozostaje małą „sumą egzegetyczną”, w której można dostrzec 

1. Por. P. Porro, %omas Aquinas. A Historical and Philosophical Pro&l, Washing-
ton: Catholic University of America Press, 2016, s. 285.

2. Por. P. Roszak, „Principios exegéticos de santo Tomás de Aquino. Claves her-
menéuticas para la Lectura super Psalmos”, w: Tomás de Aquino, Comentario a los 
Salmos, tłum. C. Casanova, Santiago de Chile: RiL Editores, 2016, s. 9–27.
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charakterystyczne i dojrzałe cechy Tomasza-biblisty. Choć dzieło to 
przetrwało jako reportatio, notatki z wykładów, to jednak daje niezwy-
kle ważny wgląd w warsztat pracy Tomasza, jego praktykę lektury 
Pisma Świętego, od której rozpoczyna się teologia jako sacra doctrina.

Na praktykę egzegetyczną Akwinaty warto jednak spojrzeć przez 
szerszą perspektywę egzegezy średniowiecznej, z której wyrasta 
i którą współtworzy. Nie sposób jej zrozumieć bez jej patrystycz-
nych wzorców, które są twórczo kontynuowane w duchu szacunku 
dla auctoritates Ojców Kościoła. Podobnie jak sama teologia, także 
egzegeza wiele zawdzięcza ZlozoZi greckiej (zresztą jak cała egzegeza 
patrystyczna), która ukształtowała jej procedury i metody3. Nie może 
więc dziwić, gdy św. Tomasz, rozważając mękę Zbawiciela, będzie 
cytował V księgę Meta&zyki, w której Arystoteles analizuje wiele 
znaczeń konieczności4. To spotkanie metaZzyki i egzegezy nie było 
przypadkowe, ale w jakiejś mierze wyżłobiło jej własny charakter, 
skłaniając ku precyzji i „ascezie pojęciowej” (by przytoczyć słynne 
już określenie Ma]hew Leveringa).

Jaką zatem ma wartość studium psalmów średniowiecznego teolo-
ga? Dlaczego warto czytać komentarze biblijne Tomasza z Akwinu? 
Czy mają dla nas dziś nadal znaczenie? Znamienna pozostaje w tym 
względzie odpowiedź Erazma z Ro]erdamu, który był świadom war-
tości i znaczenia jego egzegezy, gdy pisał:

w moim przekonaniu nie ma żadnego z ostatnich teologów, 
który zbliżyłby się do Tomasza w jego dokładności egzege-
tycznej, głębokości geniuszu, w solidnej erudycji i zdolności do 
posługiwania się wszystkimi pomocami naukowymi (subsidia 
scienti&ca), które w owej epoce były dostępne5.

3. Por. M. Levering, „God and Greek Philosophy in Contemporary Biblical Scho-
larschip”, Journal of %eological Interpretation, 2 (2010), s. 169–186. Levering, analizując 
w artykule stanowiska kilku współczesnych egzegetów w tej kwestii, zwraca uwagę 
na istotne i ubogacające wzajemnie egzegezę i ZlozoZę grecką poszerzenie słownic-
twa, dojrzałość pojęciową. Trzeba przy tym pamiętać, że stosując osiągnięcia myśli 
greckiej w egzegezie, Ojcowie Kościoła niejako wyjmowali ją z jej „ram”, przez co 
nie była już ona ZlozoZą grecką w czystej postaci.

4. ST, III, q. 46, a. 1. Więcej nt. obecności metaZzyki w egzegezie Akwinaty, por. 
P. Roszak, „Exégesis y metaZsica. En torno a la hermenéutica biblica de Tomás de 
Aquino”, Salmanticensis, 61 (2014), s. 301–323.

5. Desiderri Erasmi, In Novum Testamentum annotationes, Basilea 1535, s. 336 
(In Rom 1,4). Warto zwrócić uwagę na szacunek wobec egzgetycznych zasad Akwi-
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Wartość Tomaszowej interpretacji Księgi Psalmów nie polega więc 
jedynie na czysto historycznej lekturze, która przypominałaby „ar-
cheologię”, wskazując na pewną, średniowieczną, zamkniętą klatkę 
przeszłości. Wbrew temu, co często myśli się o egzegezie średnio-
wiecznej6, już pierwszy kontakt z nią zadziwia i uzmysławia, że 
mamy do czynienia z dziełem pedagogicznym, głębokim i uważnym. 
Jej rytm wpisany w drobiazgowe podziały tekstu, mające stanowić 
zworniki narracji i spójność wykładu, rozwijany następnie w no-
tach, dystynkcjach, a nawet kwestiach wprowadzanych do tekstu, 
odkrywa również przed współczesnym czytelnikiem bogactwo tekstu 
natchnionego jako żywego. Egzegeza nie jest dla św. Tomasza, by 
przytoczyć metaforę Josepha Ratzingera, czynnością przypomina-
jącą sekcję zwłok (a takie wrażenie często mogła sprawiać egzegeza 
historyczno-krytyczna w swej skrajnej postaci), ale pracą teologa na 

„żywym organizmie” dokonywaną w Kościele, który jest adekwatnym 
horyzontem hermeneutycznym dla rozumienia Pisma. Owe w grun-
cie rzeczy „deistyczne” podejście do tekstu Pisma jako martwej litery 
uwięzionej w historii jest dalekie od postawy Akwinaty: rola, jaką 
spełnia Biblia w sacra doctrina, a wokół której grawitują wszystkie 
momenty dydaktyki teologicznej średniowiecza (lectio, disputatio, 
praedicatio), jasno to uzmysławia. Podobnie jak rola auctoritates 
w teologii nie ogranicza się do bycia jedynie etapem w drodze do 
rozumienia czy świadkiem różnych odczytań tekstu, ale jest żywym 
pulsem Tradycji, który ubogaca także nasze rozumienie tekstu. Cho-
dzi o myślenie w kontekście, a nie na teologicznej pustyni. Tę głęboką 
prawdę przypomina chrześcijańskie adagium, już nie tak zaskakujące 
dla kultury intelektualnej po Gadamerze i Ricœurze (dzięki którym 

naty w tradycji protestanckiej, zwłaszcza wśród pierwszego pokolenia reformatorów, 
choć wskazywali także na słabości Tomaszowej egzegezy (głównie Zlologiczne braki 
związane z opieraniem się na Wulgacie). Luter i Kalwin nie posiadali dobrej znajo-
mości komentarzy biblijnych Tomasza, a za Melanchtonem przyjęło się przekonanie, 
że właściwie komentarze biblijne zdegenerowały się po IV wieku. Por. D.S. Sytsma, 

„�omas Aquinas and Reformed Biblical Interpretation: �e Contribution of William 
Whitaker”, w: Aquinas Among the Protestants, red. M. Svensson, D. VanDrunen, Ox-
ford: Wiley Blackwell, 2018, s. 49–74.

6. J. Thornhill, „Biblical Scholarship Today Makes It Clear that St �omas Aqui-
nas Could Not Have All the Answers”, %e Australasian Catholic Record, 1 (2016), 
s. 90–96.
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hermeneutyka współczesna zyskała świadomość wagi tradycji jako 
horyzontu interpretacyjnego i środowiska czytelnika), że „Pismo 
Święte rośnie wraz z czytającymi” (Scriptura cum legentibus crescit). 
To na takich współrzędnych interpretacyjnych trzeba usytuować 
znaczenie egzegezy Akwinaty, aby lepiej zrozumieć założenia jego 
teologicznej analizy tekstu biblijnego.

Jak wiadomo, pojęcie auctoritas jest jednym z Zlarów myślenia scho-
lastycznego: nie oznacza ukrywania się za starożytnymi autorami ani 
uciekania w prosty konkordyzm. Tego nie znajdziemy w egzegezie 
Akwinaty7. Oznacza raczej twórcze wykorzystywanie źródeł, z których 
rodzi się oryginalna synteza, włączająca wcześniejsze podejścia do te-
matu i proponująca nowy model rozwiązań. Synteza i harmonizowanie 
stanu aktualnej wiedzy i Objawienia to znak Zrmowy myślenia schola-
stycznego w ogólności. To poszukiwanie jak najlepszego wyjaśnienia, 
które sugerował sam Akwinata na przykład w Sumie teologii 8. Choć 
w oświeceniowym paradygmacie przeważyło inne rozumienie trady-
cji jako czynnika zagrażającego wolności jednostki i z którego należy 
się wyswobodzić, to jednak współczesna hermeneutyka zwraca coraz 
większą uwagę na pozytywną rolę tradycji w kształtowaniu tożsamo-
ści jednostki lub całych grup. Wymowna w tym względzie jest próba 
Hansa-Georga Gadamera rehabilitacji tradycji jako kontekstu herme-
neutycznego, niezbędnego do samorozumienia zarówno osoby, jak i gru-
py. Warto w toku wyjaśnień zwrócić uwagę również na sposób, w jaki 
Akwinata korzysta z patrystycznego dziedzictwa. Nie jest to prosty syn-
kretyzm – jak niestety wielu odczytuje jego zamysł z Catena Aurea – ale 
świadomy wybór metody pracy źródłowej w stylu, który Christopher 
T. Baglow określił jako aggregante9, włączający do własnych wywodów. 
Dla Tomasza Ojcowie są, wedle wyrażenia Carmelo Giuseppe Contin-
cello, „uprzywilejowaną drogą dostępu do boskiego Objawienia, które 
zostało dane i jest zawarte w Piśmie”10. Z uwagą analizuje ich wska-

7. P. Roszak, „Autorytet a poszukiwanie mądrości. Wokół konceptu auctoritas 
w teologii św. Tomasza z Akwinu”, Człowiek w Kulturze, 22 (2011/2012), s. 67–90.

8. ST, I, q. 32, a. 1c.
9. Ch.T. Baglow, „Rediscovering St. �omas Aquinas as Biblical �eologian”, 

Le$er & Spirit, 1 (2005), s. 137–146.
10. C.G. Contincello, „San Tommaso ed i Padri: La »Catena aurea super Io-

annem«”, Archives d’Histoire Doctrinale et Li$éraire du Moyen Agê, 65 (1990), s. 34.
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zania, często odwołuje się do interpretacji alegorycznych przez nich 
sugerowanych i rozwiązuje dylematy, jakie rodzą się z wydawałoby się 
sprzecznych opinii Ojców na temat danego fragmentu biblijnego.

1. Badania nad Komentarzem do Psalmów.  
Status quaestionis

Super Psalmos św. Tomasza nie było dotychczas przedmiotem 
wyczerpujących badań w polskich środowiskach teologicznych, 
które rzadko sięgają po Tomaszowy Komentarz do Psalmów. Z jednej 
strony może to być spowodowane brakiem wydania krytycznego 
tego komentarza przez Komisję Leonińską, a więc gwarancji 
autentyczności poszczególnych wariantów tekstu. Znamienne 
ostrzeżenia w tym zakresie formułował Martin Morard, przygoto-
wujący owo wydanie, w kontekście tłumaczenia przygotowanego 
przez francuski Cerf, odnosząc się do samego tłumaczenia, jak i towa-
rzyszących mu not11. W ostatnich latach pojawia się pewne ożywie-
nie w tym obszarze, o czym świadczą studia poświęcone wybranym 
psalmom komentowanym przez Tomasza z Akwinu i przybliżające 
jego warsztat egzegetyczny. Tematykę Psalmu 23(24) podejmuje mo-
nograZa o. Tomasza Gałuszki OP, sytuująca Tomaszowe wyjaśnienia 
na tle dwóch innych egzegetów dominikańskich XIII wieku, Hugo 
de St. Cher oraz Mikołaja Gorrana12, a także książka pod redakcją 
ks. Mirosława Mroza, zawierająca studia i tłumaczenie komentarza 
Akwinaty do Psalmu 50(51) Miserere, dokonane przez Aleksandra 
Sztramskiego13. W najbliższym czasie ukaże się pełne tłumaczenie 
Komentarza do Psalmów, nad którym pracuje ks. Wiesław Dąbrowski.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w literaturze światowej, choć bez 
wątpienia Super Psalmos nie zdobyło tej popularności, co pozosta-

11. M. Morard, „À propos du Commentaire des Psaumes de saint �omas d’Aquin”, 
Revue %omiste, 96 (1996), s. 653–670.
12. T. Gałuszka, Badania nad Biblią w XIII wieku. Super Psalmum XXIII, Kraków: 

Homini, 2006.
13. Miserere mei, Deus. Psalm 50(51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, 

red. M. Mróz, tłum. A. Sztramski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010. 
Podobna inicjatywa przyświecała książce pod moją redakcją, wydanej w serii Cua-
dernos del Anuario Filosó&co, w której znalazły się szczegółowe studia dotyczące 
tego psalmu.
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łe dzieła mistrza z Akwinu. Ważne znaczenie odegrała publikacja 
�omasa F. Ryana %omas Aquinas as Reader of the Psalms14, a także 
artykuły i studia Martina Morarda, Gilberta Dahana czy Carmelo 
GandolZego. Istotne miejsce w tym kontekście zajmuje hiszpańskie 
tłumaczenie Komentarza do Psalmów dokonane przez Carlosa Casa-
novę z wprowadzeniem Enrique Alarcóna i Ma]hew Leveringa oraz 
wspominane już francuskie, podjęte przez o. Jeana-Érica Stroobanta 
de Saint-Éloy z wprowadzeniami Gilberta Dahana.

2. Chrystologia soteriologiczna.  
Główne linie tematyczne

W Didascalicon, który — jak wiadomo — długo kształtował świa-
domość egzegetyczną całych pokoleń egzegetów średniowiecznych, 
Hugon ze św. Wiktora porównuje historię odczytywania sensu Pisma 
Świętego z budową domu: składa się ona niejako z dwóch warstw. 
Jedną stanowią nierówne i nieokrzesane kamienie, a drugą już te 
wypolerowane, po dokładnej „obróbce”. W tym obrazie Hugon de-
Zniował siebie jako egzegetę, czyli kogoś przylegającego do ziemi 
i odkrywającego najniższe znaczenia tekstu, podstawowe dla całej 
budowli. Na tym sensie dosłownym buduje się dopiero gmach du-
chowego rozumienia15. Zależności zaś między poszczególnymi „sen-
sami” opisuje za pomocą porównania z instrumentem muzycznym: 
jak struny cytry są zebrane razem, a spięte drewnianą ramą, tak po-
dobnie istnieją sensy Pisma Świętego. Nie wszystko wydaje dźwięk, 
jedynie struny. Sens dosłowny (historyczny) to owa rama, na której 
są rozpięte struny znaczenia duchowego, brzmiące słodyczą ducho-
wego rozumienia. Bez ramy, która spina struny, nie byłoby jednak 
możliwe wysłuchanie jakiegokolwiek dźwięku. W podobny sposób, 
również obrazowo, co znamienne dla dydaktyki średniowiecznej16, 
mówił o tej zależności św. Grzegorz Wielki, gdy ostrzegał, że czasami 

14. T.F. Ryan, %omas Aquinas as Reader of the Psalms, Notre Dame: University of 
Notre Dame Press, 2000.
15. Didascalion, 6, 2–4.
16. Por. O.-�. Venard, „Metaphor in Aquinas: Between necessitas and delectatio”, w: 

Reading Sacred Scripture with %omas Aquinas. Hermeneutical Tools, %eological ?es-
tions and New Perspectives, red. P. Roszak, J. Vijgen, Turnhout: Brepols, 2015, s. 199–228.
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wyjaśniący Pismo Święte, przejęty entuzjazmem w głoszeniu sensu 
moralnego, przypomina rzekę, która występuje z brzegów i rozlewa 
się na okoliczne łąki. Ale po pewnym czasie rzeka wraca do swego 
koryta, którym jest sens historyczny: nie oznacza to dla Hugona ze 
św. Wiktora, że jest on jednak celem egzegezy, ale jej podstawą.

W tych wszystkich obrazach pobrzmiewa jednak wyraźnie przeko-
nanie, z którym zgodzi się św. Tomasz, że sens dosłowny nie jest jedy-
nie „etapem”, który się kończy po pewnym czasie i odrzuca, niczym 
drabina, po której wchodzimy na górę, albo rakieta, z której odpadają 
poszczególne elementy, mające za zadanie po prostu umieścić na orbicie 
jedynie jej drobny element. Taka nie jest wizja scholastyków (w więk-
szości) ani na pewno Tomasza z Akwinu. Z pewnością takie podejście 
do tekstu biblijnego w gruncie rzeczy przejawia się potem w podejściu 
do Starego Testamentu jedynie jako „etapu w drodze”, o którym można 
śmiało zapomnieć, podczas gdy dla św. Tomasza to nie jest „przetermi-
nowanie”, ale logika włączania i wypełniania. W kontekście interesują-
cej nas interpretacji Psalmów to zagadnienie podstawowe.

Ostatnie dekady przynoszą wiele zmian w podejściu do egzegezy 
Księgi Psalmów, a konkretnie postrzegania Psałterza jako księgi modli-
twy i medytacji (podstawowy tekst pobożnościowy), opierania teolo-
gicznego przesłania każdego psalmu wpisanego w ogólne ramy Psałterza, 
a także interpretowania obrazów czy terminów pozostających w ści-
słym związku w poszczególnych psalmach17. Tę zmianę paradygmatu 
interpretacyjnego wyraża niemieckie określenie wskazujące, że studium 
psalmów powinno przejść „von der Psalmenexegese zur Psalterexegese” 
(E. Zenger)18. Trudno oprzeć się wrażeniu po lekturze Super Psalmos, że 
mamy do czynienia właśnie z taką propozycją. Hermeneutyka wiary, 
do której zachęcał Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Verbum 
Domini19, uwzględniająca boski wymiar Pisma Świętego i nieredukująca 
go jedynie do produktu kulturowego pewnej epoki (możliwej do wyczer-

17. E. Sanz Gimenez-Rico, „Dos contrarios irreconciliables. Dios y los ídolos en 
Sal 134–137”, Gregorianum, 1 (2011), s. 1.
18. Przytacza je G. Barbiero, „Di Sion si dirá: ognuno e stato generato in essa. 

Studio esemplare del Sal 87”, w: Biblical Exegesis in Progress. Old and New Testament 
Essays, red. J.N. Ale]i, J.L. Ska, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2009, s. 209–264.
19. J. Szymik, „Benedykta XVI hermeneutyka wiary”, Roczniki Biblijne KUL, 2 (2012), 

s. 217–228.
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pującego określenia za pomocą metody historyczno-krytycznej) znajduje 
swego rzecznika w osobie św. Tomasza z Akwinu. Tak zarysowana per-
spektywa pozwala nam bliżej sprecyzować interesujący nas aspekt Ko-
mentarza Akwinaty do Psalmów, a jest nim chrystologia soteriologiczna.

W jednym ze swoich studiów poświęconych chrystologii Akwina-
ty znany badacz jego myśli �omas G. Weinandy stwierdza:

Chrystologia Akwinaty nie może być nigdy postrzegana w izo-
lacji od jego soteriologii. Racją przemawiającą za stosownością 
Wcielenia jest to, że dzięki niemu jest zapewnione zbawienie 
ludzkości. Akwinata często podkreśla w Summa contra Gentiles, 
że celem Wcielenia i odkupieńczych działań Jezusa jest osią-
gnięcie przez nas wizji uszczęśliwiającej20.

W tym duchu wypowiada się także John F. Boyle w swoim studium 
dotyczącym struktury kwestii chrystologicznych w Sumie teologii, 
zauważając, że składa się z dwóch zasadniczych części: w pierw-
szej chodzi o określenie, kim jest Chrystus jako Bóg wcielony, nato-
miast w drugiej cała uwaga jest poświęcona temu, aby wykazać, że 
jako Wcielone Słowo działa na rzecz naszego zbawienia21. Natomiast 
tendencja do „izolacjonizmu” (między chrystologią a soteriologią) 
pojawia się dopiero wraz z Filipem Melanchtonem, co prowadziło 
począwszy od XVI wieku w skrajnych przypadkach do odróżniania 

„obiektywnego” zbawienia od „subiektywnego” przyjęcia łaski. Ale to 
stało już na antypodach zarówno teologii tomistycznej, jak i teologii 
wschodniej, dla których osoba i dzieło Chrystusa stanowiły jedność.

To właśnie troska o niedopuszczanie do poszerzania się tej „izolacji” 
między chrystologią a soteriologią, o której pisał Weinandy, wyznacza 
kierunek re�eksji zawartych w tej książce. Celem pracy jest przeła-
manie jednowymiarowości ujęć teologicznych, często zawężających 

20. Th. Weinandy, „Aquinas: God is Man. �e Marvel of Incarnation”, w: Aqui-
nas on Doctrine. A Critical Introduction, red. �. Weinandy, D. Keating, J. Yocum, 
London–New York: T&T Clark, 2004, s. 85: „Aquinas’s christology must never be 
seen in isolation from his soteriology. �e reason that the Incarnation is Z]ing is 
that throught it humanskind’s salvation es assured. Aquinas repeatedly emphasized 
in his Summa contra Gentiles that the goal of the Inacarnation and the redemptive 
acts of Jesus is our obtaining the beatiZc vision” (tłum. wł.).
21. Por. J.F. Boyle, „�e Twofold Division of St. �omas’s Christology in the Tertia 

Pars”, %e %omist, 60 (1996), s. 439–447; J. Granados Garcia, Teologia de los misterios 
de la vida de Jesús. Ensayos de cristología soteriológica, Salamanca: Sigueme, 2009.
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odczytywanie do perspektywy traktatowej, w tym przypadku sote-
riologii czy chrystologii. Propozycja Tomasza z Super Psalmos (ale 
również innych dzieł) pokonuje te trudności, oferując lekturę psalmów 
w kluczu teologii zintegrowanej wokół jej najważniejszych pryncy-
piów. Nie jest przypadkiem, że wyjątkowość Psalmów kojarzy Tomasz 
przede wszystkim z faktem reprezentowania zagadnień „całej teologii”.

Trudno ukazać niezwykłość chrystologii Akwinaty z jego Ko-
mentarza do Psalmów bez odwołania do zasad jego egzegezy, które 
pozwalają właściwie ocenić charakter wypowiedzi poszczególnych 
psalmów o Chrystusie. Niewątpliwie gramatyka chrystologiczna jest 
głęboko obecna w Tomaszowym wykładzie psalmów: to odnajdy-
wanie na ich kartach tajemnicy Chrystusa, dostrajanie duchowego 
wzroku, aby można było dostrzec zapowiedź czy cień rzeczywistości, 
która miała nadejść z Chrystusem. Jednakże Tomasz nie pozostaje 
na poziomie jedynie lektury duchowej (zwłaszcza alegorycznej), ale 
wskazuje na psalmy, które jego zdaniem literalnie mówią o Chry-
stusie. Dlatego jest gotowy wyjaśniać poszczególne psalmy secun-
dum historiam22, dostrzegając w nich ad li$eram proroctwa mówiące 
o Chrystusie, a przy tym nie zapominając, że „niektóre psalmy doty-
kają historii, ale nie są uporządkowane według historii”23.

Soteriologiczne rozważania Akwinaty zawarte w Super Psalmos 
jako przedmiot naszej analizy wpisują się jednocześnie we współcze-
sne dyskusje nad wartością historycznych ujęć tajemnicy zbawienia. 
Nie chodzi o prosty konkordyzm i dostrzeganie u Tomasza odpowie-
dzi na wszystkie pytania współczesności, ale otwarte intuicje, które 
nie tracą na aktualności, a może jeszcze bardziej zyskują. W czasach, 
gdy wobec religii formułuje się zarzuty o przemoc24, Akwinata pod-
kreśla, że śmierć Chrystusa jest nie tyle wymaganiem ze strony Ojca, 
ile konsekwencją grzechu człowieka. Z drugiej strony, św. Tomasz 
przedstawia Pasję jako próbę ludzkiego „oszpecenia” Chrystusa i dla-
tego rozważa ją w perspektywie kategorii piękna25. Męka Chrystusa 

22. In Ps., 2, n. 7.
23. In Ps., Proœmium: „psalmi quidam tangunt historias, sed non sunt ordinati 

secundum ordinem historiae”.
24. Por. G. Van Eekert, „In-quid a posterioribus? Soteriology a�er the »End of 

Metaphysics«”, TijdschriW voor Filoso&e, 66/1 (2004), s. 75–98.
25. In Ps., 21, n. 12.
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jest dla Akwinaty odrzuceniem tego piękna, które przebijało z Chry-
stusa i Jego postępowania. A przy tym opowiada o tym we właści-
wym dla siebie wyważonym języku, ale skrótowość średniowiecza 
nie jest zubożeniem myśli, lecz zaproszeniem do spotkania z tekstem 
natchnionym, który dla Akwinaty przypomina mądre korzystanie 
z Bożych pastwisk26.

Pytanie o sposób interpretacji Starego Testamentu, który prowadzi 
do Jezusa Chrystusa, towarzyszy od samego początku chrześcijańskiej 
teologii, a w ostatnich czasach, o czym świadczą liczne publikacje, na 
nowo zwraca uwagę biblistów27. Idąc za wnioskami Maurice’a Ca-
seya28, warto przed przystąpieniem do analizy stanowiska św. Toma-
sza z Akwinu zwrócić uwagę na trzy zasadnicze etapy formowania 
się chrystologicznej lektury Starego Testamentu. Po pierwsze, to fakt, 
że Jezus sam mówi o sobie Starym Testamentem. Jego świadomość 
mesjańska wyraża się w kategoriach biblijnych, które — po drugie — 
wraz z pojawieniem się pogan we wspólnocie wierzących wymagały 
przyswojenia i wykładni. Wreszcie specyZczny status przypisać nale-
ży wspólnocie Janowej, w której sprawa boskości Jezusa jest czytelnie 
stawiana w kontekście nawiązań starotestamentalnych.

Nie można przejść do analizy chrystologicznych wątków komen-
tarza bez odniesienia do często jeszcze pokutującego wśród badaczy 
schematycznego i pełnego uprzedzeń podejścia do egzegezy Akwina-
ty (często ogólnie średniowiecznej), oskarżanej o brak analiz języko-
wych, bagatelizowanie krytyki literackiej29, nieuwzględnianie lekcji 
tekstu etc. Te mity znikają, gdy wgłębiamy się w Super Psalmos. Jak 
bardzo jest to krzywdzące i niesłuszne spojrzenie, przekonuje egze-
geza psalmów w wydaniu Akwinaty, który nieustannie zestawia ze 

26. In Ps., 22, n. 1: „Abundantiam omnem designat metaphorice per abundantiam 
cibi et potus. �ia si pascit, habet se ad nos sicut pastor ad oves; quae duobus 
pascuntur, scilicet herbis et aqua. �antum ad primum dicit, In loco pascuae ibi me 
collocavit, idest pascuoso, ubi est abundantia herbarum. Haec abundantia sunt sacra 
documenta divinae scripturae et spiritualium abundantia”.
27. D. Kotecki, „La reinterpretación del Antiguo Testamento en El Nuovo: cristolo-

gia teocéntrica en el Apocalipsis de san Juan”, Scripta %eologica, 2 (2008), s. 509–524.
28. Por. M. Casey, Christology and the Legitimating Use of Old Testament in the New 

Testament, w: %e Old Testament in the New Testament, red. S. Moyise, Eugene: 
Wipf & Stock, 2000, s. 42–65.
29. Por. In Ps., 4, n. 1: „forte metrice factus est Psalmus ubi oportuit mutari con-

structionem propter metrum”.
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sobą różne lekcje tekstu, dokonuje zadziwiających analiz językowych 
(między greką, językiem hebrajskim a łaciną), podaje alternatywne 
interepretacje — tym samym stając się, jak to wskazał Herwi Rikhof, 
egzegetycznym komentarzem we współczesnym sensie tego terminu30.

O wartości studium egzegezy średniowiecznej pisał swego czasu 
Henri de Lubac, który porównywał je do swoistej „próchnicy”, gęstej 
i bogatej w składniki, prowadzącej do użyźnienia ludzkiego ducha31. 
Być może teksty Akwinaty, jak powtarza z kolei od lat o. prof. Jacek 
Salij OP, stanowią dla współczesnego czytelnika prawdziwy „orzech”, 
którego otwarcie wymaga zastosowania niezbędnego narzędzia, aby 
móc cieszyć się doskonałym owocem. Otwieranie tej łupiny to zadanie 
teologów, którzy przez właściwą hermeneutykę tekstów są w stanie do-
trzeć do ukrytych w nich skarbów. Kilka więc słów jeszcze o metodzie.

3. Metoda

Ze względu na specyZczny status Komentarza Akwinaty do Psalmów 
punktem wyjścia re�eksji jest tekst o charakterze reportatio, a więc 
taki, który nie został bezpośrednio zaakceptowany przez autora, 
a stanowi zapiski z jego wykładów sporządzone przez sekretarza, co 
sprawia, że dla pełnej jego wymowy trzeba dokonać próby usytuowa-
nia Super Psalmos na tle całej doktryny teologicznej Akwinaty. Z tego 
właśnie metodologicznego powodu re�eksja oparta na komentarzu 
będzie uzupełniana tekstami z pozostałych dzieł Tomasza, zwłasz-
cza z fundamentalnej dla zrozumienia jego myśli Sumy teologii, tym 
bardziej że redakcja zasadniczych kwestii chrystologicznych z Tertia 
Pars najprawdopodobniej przypadła na okres bezpośrednio związany 
z prowadzeniem wykładów na temat psalmów.

Niezwykle istotne dla pełnego ujęcia przesłania Super Psalmos i oce-
ny jej tekstów jest zwrócenie uwagi na fakt, że komentarz nie wyszedł 

30. H.W.M. Rikhof, „�omas on Divine Adoption”, w: Divine Transcendence 
and Immanence in the Work of %omas Aquinas, red. H. Goris, H.W.M. Rikhof, 
H.J.M. Schoot, Leuven: Peeters, 2009, s. 163–193.
31. H. de Lubac, Pismo Święte w tradycji Kościoła, tłum. K. Łukowicz, Kraków: 

WAM, 2008, s. 15–17. Szerszy komentarz do sposobu, w jaki de Lubac podchodzi 
do spuścizny egzegetycznej Akwinaty, por. A. Persidok, „Revolucionario o »genio 
simpliZcador«? Santo Tomás de Aquino en la Exégèse médiévale de Henri de Lubac”, 
Biblica et Patristica %oruniensia, 3 (2015), s. 67–80.
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spod ręki Tomasza, ale jest reportatio Reginalda z Piperno, a więc zapi-
sem zajęć Akwinaty, których nie dane mu było już poprawić. Mamy 
więc niejako wgląd w atmosferę auli wykładowej Tomasza, widzimy 
go z perspektywy jego uczniów, przy pracy, wydobywając zasadnicze 
myśli jego wykładni i zapewne pomijając pewne wyjaśnienia lub 
z konieczności traktując je skrótowo.

Warto pamiętać o rozwoju doktryny u św. Tomasza. Na kanwie 
re�eksji nad pojęciem wszechmocy Boga u Akwinaty, pisał o tym 
szczególnym stylu Michał Paluch OP:

Przechodząc od dzieł poprzedników do tekstu Tomasza, jeste-
śmy olśnieni dyscypliną i precyzją myśli. Każdy kolejny tekst 
Akwinaty jest zresztą konsekwentniejszy, bardziej są wyekspo-
nowane elementy nośne konstrukcji całości, w cień idzie to, co 
drugorzędne. Spotykamy w Tomaszu geniusza spekulacji, który 
podejmuje wysiłek, by iść wciąż dalej w syntetyzowaniu32.

To, co cenne i oryginalne w przemyśleniach Akwinaty na kanwie 
psalmów, to właśnie ich „dojrzałość”, skrótowość, która nie jest 
powierzchownością ujęcia, lecz celowym porzucaniem elementów 
drugorzędnych, aby w pełni mogło zajaśnieć to, co najważniejsze. 
Dlatego analizom tekstu będzie towarzyszyła próba syntetycznego 
wprowadzenia w zagadnienie, aby wydobyć różnice ujęć i rozwój 
myśli Akwinaty. W szczegółowych kwestiach lektury za przewodni-
ka służyć będą sugestie prof. Margherity Rossi, która wskazywała na 
cztery rodzaje analizy tekstu źródłowego: lekturę tematyczną, analizę 
syntetyczną, odczytanie wartościujące i odczytanie hierarchizujące33.

Podziękowania

Nie sposób wspomnieć wszystkich, którym książka zawdzięcza 
swe powstanie. Chciałbym w szczególny sposób podziękować 
prof. Enrique Alarcón z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie za cen-
ne i długie rozmowy na temat Akwinaty i jego dzieł, a nade wszystko 
za wielkie wsparcie w postaci niezastąpionego Corpus %omisticum. 

32. M. Paluch, „Oswajanie wszechmocy. Droga do Tomaszowej interpretacji 
wszechmocy”, Przegląd Tomistyczny, XV (2009), s. 278n.
33. M. Rossi, „Methodological Guide to Interpreting the Text of Saint �omas 

Aquinas”, Angelicum, 5 (2008), s. 519–537.
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Re�eksje wiele zyskały na czytelności dzięki wymianie myśli i spo-
tkaniom z takimi osobami, jak Martin Morard, Ma]hew Levering, 
Jörgen Vijgen i Gilbert Dahan. Znaczna część tekstu była pisana pod-
czas pobytów badawczych w Biblioteca de Humanidades Uniwer-
sytetu Nawarry, a także jako konferencyjne wystąpienia, w czasie 
których miałem okazje je konfrontować ze znawcami tematu. Nie 
mogę zapomnieć seminariów prowadzonych w ramach Pracowni 
Tomizmu Biblijnego na Wydziale Teologicznym UMK, a także inspi-
rujących dyskusji z ks. Mirosławem Mrozem, który jako pierwszy 
przed laty wprowadzał mnie w studium myśli Akwinaty, a także 
z ks. Janem Perszonem oraz moimi doktorantami. Na koniec pra-
gnę także podziękować Instytutowi Tomistycznemu w Warszawie, 
zwłaszcza o. Mateuszowi Przanowskiemu OP za życzliwe przyjęcie 
książki i włączenie jej do swej prestiżowej kolekcji oraz o. Tomaszowi 
Gałuszce OP za wnikliwą lekturę rękopisu i wiele cennych sugestii.


