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Czêsto spotykany dzi� paradygmat nauki, proweniencji zasadniczo
pozytywistycznej, w du¿ej mierze nie trudni siê opisem kwalifikacji moral-
nych tego, kto zajmuje siê nauk¹. Prawomocno�æ procedur naukowych w ¿a-
den sposób nie prowokuje do stawiania pytañ z dziedziny moralno�ci. Dla-
tego byæ mo¿e nieco obco brzmi¹ dla �pozytywistycznego ucha� napoty-
kane ju¿ u Ojców Ko�cio³a, niejako w pierwszych podrêcznikach herme-
neutyki biblijnej, wezwania do harmonii miêdzy intelektem a w³a�ciwie
usposobion¹ dusz¹, miêdzy rzetelno�ci¹ pracy badawczej a nieskazitelno-
�ci¹ moraln¹, w ostatecznym rozrachunku przynaglenia do ¿ycia cnotliwe-
go, do ��wiêto�ci intelektu�1. Trzon takiej argumentacji nawi¹zuje nie tylko
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1 W historii teologii zwyk³o siê wyró¿niaæ kilka pozycji odgrywaj¹cych w toku dzie-
jów kluczow¹ rolê w rozwoju hermeneutyki biblijnej, która od samego pocz¹tku wyznacza³a
pole aktywno�ci teologa. Trzeba zaliczyæ tu takie dzie³a, jak: O zasadach Orygenesa, �w. Au-
gustyna De doctrina christiana, a w epoce �redniowiecza szlak przeciera³y nastêpuj¹ce prace:
De schematibus et tropis Sacrae Scripturae czy Hrabana Maura De clericorum institutione. Por.
P. Spicq, Esquisse d�une histoire de l�exégèse latine au Moyen Age, J. Vrin, Paris 1944, s. 10.
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do godno�ci samego przedmiotu � podmiotu teologii, której �dusz¹� jest
Pismo �wiête, ale podkre�la te walory ludzkiego ducha czy charakteru, które
u³atwiaj¹ niejako percepcjê Objawienia i sam¹ intellectus fidei. W XX wieku
na nowo ten obraz przypomnia³ Hans Urs von Balthasar, kiedy pisa³ o ide-
ale �teologii klêcz¹cej�, która nie ogranicza siê jedynie do pierwiastka ra-
cjonalnego w swoich poszukiwaniach i zg³êbianiu Objawienia, lecz pozo-
staje zas³uchana w g³os Pana2. Teologia staje bowiem wobec misterium, które
poznaje do granic swoich mo¿liwo�ci poznawczych, jednak wyczerpaæ go
ca³kowicie nie jest w stanie. Pewnie dlatego teologia � jak pisa³ i sam poka-
za³ swym ¿yciem Akwinata � koñczy siê milczeniem, ale nim osi¹gnie ten
cel, odwa¿a siê mówiæ3. Czerpie z niezg³êbionego i niewyczerpanego Mi-
sterium, nape³niaj¹c niejako swoj¹ pojemno�æ po brzegi i pozostawiaj¹c
pomimo to nieogarniono�æ tajemnicy4. Szczególnego charakteru nabieraj¹
te stwierdzenia, gdy mowa o pracy egzegetycznej, kiedy mamy do czynie-
nia z tekstem natchnionym przez Boga, a nie jedynie z ludzkim s³owem.

Ka¿da epoka niesie z sob¹ pewien idea³ pracy teologa, formu³uj¹c
przy tym swoiste principia jego naukowej aktywno�ci5. Nie by³o inaczej rów-
nie¿ w przypadku �w. Tomasza z Akwinu (1225�1274), który swoj¹ pracê
naukow¹ jako teolog rozpoczyna³ � jak ka¿dy ówczesny magister in Sacra
Pagina � wyk³adem inauguracyjnym, w którym naszkicowa³ swoisty idea³
pracy z Pismem �wiêtym w ramach sacra doctrina, którego realizacjê sta-
wia³ sobie za cel u progu swej uniwersyteckiej aktywno�ci. O tym, jak bar-
dzo Akwinata ceni³ warto�æ zdobywania i nauczania teologii � mówi¹c jê-
zykiem wspó³czesnym, powo³ania teologa w Ko�ciele � �wiadczy pytanie
podjête wprost na kartach Quaestiones Quodlibetales, gdy rozwa¿a, które
zadanie w Ko�ciele jest wa¿niejsze: duszpasterza czy profesora teologii6.
Zagadnienie rozwi¹zuje na korzy�æ ostatniego, którego przyrównuje do
architekta odpowiedzialnego za plan budynku i czuwanie nad jego realiza-
cj¹. Bardziej jednak ni¿ s³owa przekonuje Tomaszowy styl uprawiania teo-

2 Wiele postaci tradycji o�wieceniowej (jak E. Eichhorn) czy racjonalistycznej (Wette,
ale tak¿e Schleiermacher) cechuje ca³kowicie odmienne zdanie odno�nie do �kryterium na-
ukowo�ci�: teolog chc¹cy rzetelnie (�naukowo�) uprawiaæ teologiê, musi wyrzec siê swej
wiary, swej religijno�ci i przywi¹zania do hierarchii warto�ci.

3 Por. J. Pieper, The silence of St. Thomas: three essays, St. Augustine�s Press, South
Bend, Ind. 1999.

4 Por. Y. Congar, La fe y la teología, Herder, Barcelona 1970, s. 45�48.
5 Por. J. Morales, La figura del teólogo a lo largo de la historia, Scripta Theologica 33

(2001/3), s. 665�696.
6 Por. Quodl. I, 14.; por. N. Healy, Thomas Aquinas. Theologian of the Christian Life,

Ashgate, Hants 2003, s. 53n.
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logii, w którym wyra�nie mo¿na dostrzec jak duszpasterska troska ³¹czy
siê z gorliwo�ci¹ teologa: Tomasz udziela szeregu odpowiedzi na pytania
swoich przyjació³ i wspó³czesnych, próbuj¹c rozwi¹zaæ ró¿ne problemy,
a wykorzystuje do tego swoje wakacje (jak choæby w przypadku De sorti-
bus7) czy równie¿ czas podró¿y, czego potwierdzeniem jest ostatni list �w.
Tomasza pisany w drodze na sobór w Lyonie jako odpowied� na pytanie
mnichów z Monte Cassino � Responsio ad Bernardum Abbatem Casinensem8.

Warto prze�ledziæ Tomaszowy projekt egzegezy, który na zasadzie
komplementarno�ci mówi o konieczno�ci rozwijania intellectus � wraz z tym
wszystkim, co kryje siê za tym terminem � nie lekcewa¿¹c jednak afectus
i pozostawiaj¹c w ten sposób swoist¹ �duchowo�æ skrypturystyczn¹� jako
swój niepisany testament i zarazem konieczny przedmiot starañ trudni¹ce-
go siê teologi¹9.

To wo³anie o ponowne odkrycie biblijnego oblicza �w. Tomasza od lat
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Zainteresowanie egzegez¹ biblijn¹ Akwinaty,
której pocz¹tkowy impuls nadali Spicq i de Lubac jeszcze w po³owie ubieg³e-
go stulecia, mo¿na dostrzec wyj¹tkowe natê¿enie w latach 90. Wezwania wie-
lu teologów (by wymieniæ choæby M. Rossi10) do zwrócenia baczniejszej przy-
najmniej �uwagi� na dzia³alno�æ egzegetyczn¹ Mistrza z Akwinu, jej w³a�ciwe
umiejscowienie w hierarchii wa¿no�ci jego pism, nie pozosta³o bez echa. Do-
bitnie �wiadczy o tym bogata bibliografia ostatnich lat.

1. INTELLECTUS W SŁUŻBIE PRAWDY OBJAWIONEJ

Nie ulega w¹tpliwo�ci, jakie jest stanowisko Akwinaty w wa¿nym
zagadnieniu relacji miêdzy wiar¹ a rozumem. Tradycj¹ teologicznej szko³y
dominikañskiej tamtej epoki, niejednokrotnie dotkliwie krytykowanej na-

7 Por. M. Grabmann, Santo Tomás de Aquino. Introducción al estudio de su personalidad
y su doctrina, Madrid�Salamanca 1918, s. 7n.

8 Por. D. Berger, Die letzte Schrift des heiligen Thomas von Aquin, Forum Katholische
Theologie 3 (1998), s. 221�230. Warto podkre�liæ, ¿e wspomniany list, adresowany do opata
Monte Cassino i datowany na styczeñ 1274 r., zosta³ napisany po zaprzestaniu kontynuowa-
nia Tertia Pars przez �w. Tomasza w dniu 6 grudnia 1273 roku, gdy po adoracji Naj�w. Sa-
kramentu w kaplicy �w. Miko³aja mia³ Akwinata wypowiedzieæ znane s³owa: Omnia quae
scripsi videntur mihi palee [wszystko to, co napisa³em, wydaje mi siê s³om¹] (wg relacji
G. Tocco). Pytanie zakonników z Monte Cassino dotyczy³o w³a�ciwej interpretacji jednego
zdania z Moraliów �w. Grzegorza Wielkiego dotycz¹cego wszechwiedzy Boga.

9 Por. The last Thomas word, The American Benedictine Review (2003), s. 15�45.
10 M. Rossi, L�Attenzione a Tommaso d�Aquino esegeta, Angelicum 76 (1999), s. 74.
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wet przez jej wspó³czesnych w³a�nie z tego powodu, by³o � wed³ug nie-
których � nadmierne zaufanie do rezultatów pracy filozoficznej pojêtej jako
�poszukiwanie prawdy�. Wra¿liwo�æ na obecno�æ prawdy w przekonaniach
swoich konwersarzy czy pe³ne pasji quaestiones disputatae �redniowiecznych
uniwersytetów jednoznacznie ujawniaj¹ wa¿n¹ rolê filozofii w s³u¿bie teo-
logii11. Sacra doctrina, jak zwyk³o siê wówczas okre�laæ teologiê, nie jest czy-
st¹ procedur¹ intelektualn¹ bez ¿adnego odniesienia do prawdy objawio-
nej: wrêcz przeciwnie to rozum w �¿ywiole prawdy�, który prowadzony
przez ³askê dociera do najg³êbszych jej pok³adów12. Przekaz prawdy obja-
wionej, zawartej w Sacra Scriptura, to wysi³ek bynajmniej nieobcy rozumo-
wi: dlatego zagadnienie hermeneutyki biblijnej znajduje siê w samym ser-
cu i u pocz¹tku drogi uniwersyteckiej ka¿dego profesora teologii na �re-
dniowiecznym uniwersytecie. Nakre�lenie wzajemnych relacji miêdzy wia-
r¹ a rozumem, intelektem a Pismem �wiêtym nale¿y do kwestii zasadni-
czych, które rozstrzygaj¹ o kszta³cie ka¿dej teologii. Wysi³ek ten ujawnia
siê ju¿ od pierwszej chwili jej uprawiania w³a�ciwym ustaleniem prinici-
piów, które zas³uguj¹ na uznanie i na�ladowanie przez ka¿dego13.

Teologia �w. Tomasza z Akwinu, jak mawia³ Étienne Gilson, jest jed-
nym wielkim komentarzem do Pisma �wiêtego, i to nie tylko z perspekty-
wy hierarchii wa¿no�ci, ale równie¿ pod wzglêdem materialnym. Komen-
tarz do poszczególnych ksi¹g Pisma �wiêtego, stanowi¹cy o istocie �rednio-
wiecznej cursus academicus, jest punktem wyj�cia dla ka¿dego teologa. Akwi-
nata zajmuje siê Bibli¹ nie tylko jako teolog, ale dlatego, ¿e jest teologiem.

Egzegeza �redniowieczna, któr¹ reprezentuje �w. Tomasz, zwyk³o siê
okre�laæ jako �teologiczn¹�, �eklezjaln¹�, przede wszystkim ze wzglêdu na
jej odmienny charakter ni¿ wspó³czesna. W rozumieniu autora Summa The-
ologiae, egzegeza nie jest jedynie czyst¹ technik¹ intelektualn¹: ona nie tyl-
ko �opowiada� o rzeczywisto�ciach maj¹cych swoje korzenie w misterium
Trójcy, ale daje równie¿ �dostêp� do tego, czego autentycznie naucza Bóg
w Pi�mie �wiêtym14. Nie oznacza to, ¿e egzegeza nie jest zainteresowana

11 Por. A. Lobato, Filosofía y «Sacra Doctrina» en la escuela dominicana del s. XIII, An-
gelicum 71 (1994), s. 3�42.

12 Por. M. Jordan, Rewritten theology. Aquinas after his readers, Blackwell Publishing,
Oxford 2006, s. 154�170.

13 Na ten aspekt Tomaszowej pracy naukowej zwracaj¹ uwagê najnowsze publikacje
prezentuj¹ce osobê i dzie³a Akwinaty: A. Nichols, Discovering Aquinas: an introduction to his
life, work and influence, Eerdmans, Grand Rapids 2003.

14 W kontek�cie pytañ o teoriê teologicznej egzegezy Akwinaty interesuj¹cy wydaje
siê artyku³ M. Levering, Ecclesial exegesis and ecclesial authority: Childs, Fowls and Aquinas,
The Thomist 69 (2005) nr 3, s. 407�467, w którym porównuje dwa wspó³czesne modele rozu-
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historycznymi faktami. Bóg objawia siê w historii i przez historiê, ale to
nie �wiadczy, ¿e Sacra Scriptura mo¿e byæ zg³êbiana jedynie wed³ug �linio-
wej metodologii historycznej�, lecz przede wszystkim w wierze, która ob-
jawia najg³êbsze korzenie tych rzeczywisto�ci. Tak rozumianej wyk³adni czy
pojmowania egzegezy nie zawar³ �w. Tomasz w jakim� odrêbnym dziele,
ale skry³ niejako w swoich komentarzach.

Niezwykle jasna pod tym wzglêdem jest wyk³adnia jednego z ostat-
nich wersetów Ewangelii Janowej, gdy mowa o tym, ¿e do spisania wszyst-
kich s³ów i czynów Chrystusa nie starczy³oby ksi¹g �wiata. W tej wypo-
wiedzi ewangelisty Akwinata odkrywa nieskoñczon¹ moc ka¿dego czynu
i s³owa Jezusa: �najwiêksza nawet liczba ludzkich s³ów nie mo¿e siê rów-
naæ z jednym s³owem Boga�15. Egzegeza w spojrzeniu �w. Tomasza stawia
siê w s³u¿bie tego S³owa, którego g³êbia zwi¹zana jest z nieogarniono�ci¹
m¹dro�ci i mi³o�ci samej Trójcy. Doskonale wyra¿a to homilia Tomaszowa
Homo quiddam16, opisuj¹ca przypowie�æ o uczcie i zaproszonych, którzy jed-
nak na ni¹ nie przychodz¹. Ów ewangeliczny obraz �uczty� (któr¹ Tomasz
identyfikuje z Bibli¹ � Cena est refeccio sacrae Scripturae) jest dla Akwinaty
punktem wyj�cia analizy potrójnej wielko�ci Pisma �wiêtego.

2. WARSZTAT EGZEGETY ŚREDNIOWIECZNEGO

W swojej teologicznej pracy Akwinata korzysta³ równie¿ z wielu
opracowañ, które od wieków stanowi³y zasadnicz¹ pomoc w rozumieniu
Biblii. W okresie �redniowiecza w ramach pracy nad Bibli¹ powsta³a niezli-

mienia egzegezy i jej celów (Brevarda Childa i Stephena Fowla) z projektem Akwinaty. Za-
sadniczym punktem odniesienia pozostaje rozumienie autorytetu eklezjalnego w pracy egze-
getycznej, która manifestuje jej w³a�ciw¹ naturê. Wspomniani dwaj przedstawiciele wspó³-
czesnej teologii biblijnej sami dokonuj¹ porównania swoich osi¹gniêæ z egzegez¹ �w. Toma-
sza, podkre�laj¹c przede wszystkim ca³o�ciowo�æ projektu teologicznego: Tomasz nie uleg³
pokusie fragmentaryzacji doktryny, która w metodzie krytycznej przyjê³a postaæ niemal zin-
stytucjonalizowan¹ (Fowl). Równie¿ sposób, w jaki harmonijnie ³¹czy wierno�æ Magisterium
z rzetelno�ci¹ pracy badawczej, zas³uguje na najwy¿sze uznanie (Child).

15 In Io., cap. 21, lect. 6.
16 W manuskryptach uniwersytetów w Salamance i Sewilli znajduje siê wspomniane

kazanie, którego autentyczno�æ potwierdza równie¿ krytyka wewnêtrzna. Prawdopodobnie
zosta³o wyg³oszone podczas drugiego pobytu �w. Tomasza w Pary¿u w drug¹ niedzielê po
uroczysto�ci Trójcy �wiêtej (2 czerwca 1269 albo 22 czerwca 1270, albo 14 czerwca 1271).
Dzi� znajduje siê w Leoninie jako sermo Homo quiddam � por. L. Bataillon, Un sermon de
S. Thomas d�Aquin sur la parabole du festin, Revue des Sciences Philosophiques et Théolo-
giques 58 (1974), s. 451�456.
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czona literatura zwana glosami. Mia³a swoich zagorza³ych zwolenników,
w�ród których nale¿y wymieniæ Roberta z Melun, który ów novum docendi
genus postrzega³ jako idealny i bezpo�redni kontakt z tekstem natchnionym
i sposób na poznanie doktryny Ojców Ko�cio³a, jak równie¿ przeciwników,
którzy, jak na przyk³ad Piotr Cantor, dostrzegali powierzchowno�æ wielu
takich opracowañ17. Dlatego podejmowano próby uporz¹dkowania glos:
Stefan Langton proponuje concordantia discordiantum glossarum, by zbli¿yæ
glosê do sensu literalnego, a tym samym do tekstu oryginalnego.

2.1. GLOSY I LEKSYKOGRAFIA W DZIAŁALNOŚCI KOMENTATORSKIEJ
TOMASZA Z AKWINU

Nie ulega w¹tpliwo�ci jak epokowym i pracoch³onnym dzie³em by³a
Glossa Ordinaria, przypisywana �w. Anzelmowi z Laon, któr¹ nale¿y po-
strzegaæ z szerszej perspektywy egzegezy �redniowiecznej bazuj¹cej na
do�wiadczeniu historii technik intelektualnych Zachodu. Obecno�æ glosy
w �wiadomo�ci hermeneutycznej teologii �redniowiecznej widaæ wyra�nie
w osobie baccalaureus biblicus, którego zadaniem na wydziale teologii by³a
lektura Biblii na wzór glosy, bez w³asnego komentarza, który przys³ugiwa³
dopiero �mistrzowi�. Wydaje siê, ¿e Akwinata pe³ni³ tê funkcjê jeszcze
w Kolonii, a jej owocem jest komentarz do Ksiêgi Izajasza, zdecydowanie
wyró¿niaj¹cy siê w Tomaszowym Corpus biblicum. Niemniej jednak dostrze-
ga siê ewidentn¹ ewolucjê glosy, która na pocz¹tku XII wieku przybiera
postaæ postylla (od s³ów ³aciñskich: post illa verba). Hugo od �w. Klary, przed-
stawiciel egzegetycznej szko³y dominikañskiej w �redniowieczu, zredago-
wa³ w latach 1230�1235 Postylla do ca³ej Biblii. Dzie³o zas³uguje na szcze-
góln¹ uwagê, gdy¿ doskonale obrazuje dwie zasadnicze tendencje egzege-
tyczne pocz¹tku XIII wieku, a wiêc czasów bezpo�rednio poprzedzaj¹cych
Tomasza z Akwinu. To okres zderzenia dwóch szkó³ interpretacyjnych.
W Postylli do Ewangelii, gdzie jest zinterpretowany fragment Mk 2, 23�24
opisuj¹cy oburzenie faryzeuszy widz¹cych uczniów Jezusa, którzy ³uskali
k³osy zbo¿a w szabat, Hugo od �w. Klary czyni aluzjê do sytuacji na polu
egzegezy Pisma �wiêtego jego epoki: je�li polem, z którego uczniowie ³u-
skaj¹ ziarna, jest Biblia, to mo¿na przyj¹æ, ¿e istniej¹ dwie grupy uczonych;
jedni reprezentuj¹ tendencjê �moralizuj¹c¹�, twierdz¹c, ¿e nie nale¿y wpro-
wadzaæ do egzegezy quaestio; drudzy za� oponuj¹ przeciw nadu¿yciom

17 Por. G. Cremascoli, La Biblia nei lessici e nei glossari, w: La Biblia nel Medio Evo, red.
C. Leonardi, EDB, Bolonia 1996, s. 363.
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�alegorii moralizuj¹cej�, domagaj¹c siê, by egzegeza mia³a wyra�ny profil
�problemowy�. Odpowied� pierwszego egzegety dominikanów sugeruje
podej�cie wywa¿one i harmonijne wobec obu ekstremów18.

Glosa nie jest jeszcze literatur¹ egzegetyczn¹, któr¹ znamy ze wspó³-
czesnych opracowañ. By³a pomy�lana bardziej jako encyklopedia, u³atwia-
j¹ca (profesorom teologii!) przygotowanie wyk³adów z teologii przy wyko-
rzystaniu dotychczasowych osi¹gniêæ, dziedzictwa jêzykowego i kultural-
nego chrze�cijañskiej Europy. Ten dorobek wydoby³ na �wiat³o dzienne
Samuel Berger w 1879 roku w De glossariis et comprendiis exegeticis quibus-
dam medii evi � notabene wyk³ad, który przygotowa³, aby otrzymaæ licentia
docendi na wydziale teologii ewangelickiej w Pary¿u. Pó�niejsze prace Goe-
tza (1888�1901) i Lindsaya (1926�1931), zmierzaj¹ce do zaprezentowania
�wiata ówczesnych glos, w znacz¹cy sposób powiêkszy³y wiedzê o �rednio-
wiecznej leksykografii zwi¹zanej z glosami, grupuj¹c i udostêpniaj¹c mate-
ria³ dla przysz³ych badañ19.

�redniowieczne glosy kryj¹ w sobie przede wszystkim wyja�nienie
poszczególnych fragmentów Pisma �wiêtego, opieraj¹c siê przy tym na
auctoritas Ojców Ko�cio³a. Pismo �wiête okre�lane jest przez nich � jak to
jest w przypadku dzie³a Catholicon Jana Balbiego (1286) � jako bibliotheca,
gdy¿ zawiera wiele ksi¹g teologicznych, lub jako hagiographia, jak wzmian-
kuje pochodz¹cy z koñca XI wieku leksykon Papiasza Elementarium. Dzie³a
te spotyka³y siê z krytyk¹ jeszcze wielu im wspó³czesnych, choæby z racji
licznych nie�cis³o�ci jêzykowych zwi¹zanych z t³umaczeniami z jêzyka he-
brajskiego czy greckiego20.

Bardzo czêsto glosy jako w³a�ciwy klucz interpretacji Biblii wskazy-
wa³y na alegoriê i postulowan¹ ju¿ przez Grzegorza Wielkiego interpretatio
spiritualis, nie rezygnuj¹c przy tym z wyk³adni wszystkich sensów, jakie
przedstawia tekst natchniony. Wspomniane Elementarium zawiera ju¿ za-
aplikowan¹ teoriê sensów biblijnych do konkretnych fragmentów Pisma
�wiêtego: �wi¹tynia zbudowana przez Salomona w sensie historycznym
odnosi siê do budynku wzniesionego przez króla, w sensie alegorycznym
do Cia³a Chrystusa, w sensie topologicznym do Ko�cio³a, w sensie anago-
gicznym do ojczyzny niebieskiej. Podobny sposób lektury Biblii odnajduje-

18 Por. A. Ghisalberti, L�esegesi della scuola dominicana del secolo XIII, w: G. Cremascoli,
dz. cyt., s. 293.

19 Monumentalne dzie³o G. Goetza nosi tytu³ Corpus Glossariorum Latinorum, za� Lind-
saya Glosaria latina iussu Academiae Britanice wydane w 5 tomach.

20  A. Caparello, Presenza della lingua greca in due commentari tomistici, Doctor Com-
munis 2 (1977), s. 250�269
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my w komentarzach Akwinaty, który jednak nigdy nie traktuje alegorii
w sposób arbitralny: jak pokazuje wnikliwa analiza, Tomasz zazwyczaj po-
wo³uje siê na wcze�niejsz¹ interpretacjê Ojców.

2.2. KOMENTARZE OJCÓW KOŚCIOŁA

Jest niezwykle interesuj¹ce i poza tym charakterystyczne dla �w. To-
masza, ¿e uwa¿na i wnikliwa lektura pism Ojców Ko�cio³a nie wynika u nie-
go z podziwu dla Ojców, lecz z postrzegania ich przez pryzmat osób, które
transmituj¹ Tradycjê Ko�cio³a. Dlatego ich autorytet opiera siê na autoryte-
cie samego Ko�cio³a, nie pochodzi zatem od nich samych. Zdecydowanie
zmienia to perspektywê spojrzenia na obecno�æ w�ród �róde³ my�li Toma-
szowej idei wielkich Ojców, których zdanie czêsto przytacza Akwinata
w ró¿nych komentarzach21. Wnikliwa analiza pism Tomasza pod wzglêdem
obecno�ci fragmentów dzie³ Ojców Ko�cio³a pog³êbia jeszcze bardziej tê
perspektywê: cytacje Ojców w przyt³aczaj¹cej wiêkszo�ci maj¹ bezpo�red-
nie odniesienie do Pisma �wiêtego, s¹ urywkami ich  komentarzy do po-
szczególnych ksi¹g biblijnych22.

Aby w pe³ni zrozumieæ Tomaszowy styl pracy z materia³em patry-
stycznym, trzeba spojrzeæ na praktykê Akwinaty, jak sugeruje B. Smalley
w swoim monumentalnym dziele po�wiêconym egzegezie �redniowiecznej,
w �wietle panuj¹cego wówczas specyficznego klimatu uniwersyteckiego XIII
stulecia. Jeszcze przed epok¹ Tomasza wyodrêbni³y siê dwa nurty w teolo-
gii wykorzystuj¹ce my�li Ojców Ko�cio³a w egzegezie. Z jednej strony jest
Rober z Deutz (�1130), który zdecydowanie negowa³ potrzebê siêgania po
interpretacje patrystyczne, a z drugiej pojawia siê Hugon od �w. Wiktora,
dostrzegaj¹cy w egzegezie Ojców niezbêdny �klucz� do ka¿dej wiarygod-
nej egzegezy23.

21 Podkre�la³ to D. Berger z Instytutu �w. Tomasza na Uniwersytecie w Kolonii, ana-
lizuj¹c patrystyczne �ród³a teologii �w. Tomasza i jego sposób rozumienia doktryny Ojców
Ko�cio³a. Por. D. Berger, Thomas von Aquin «Summa theologiae», Wissenschaftliche Buchgesel-
lschaft, Darmstadt 2004, s. 66�69: �Dabei haben die Väter, ihre Autorität nicht aus sich, son-
dern ebenfalls durch die Kirche�.

22 Ciekaw¹ analizê krytyczn¹ obecno�ci cytacji Ojców wed³ug posiadanych przez To-
masza manuskryptów (niejednokrotnie zawieraj¹cych tekst �ska¿ony� wzglêdem orygina³u)
� por. E. Dobler, Falsche Väterzitate bei Thomas von Aquin: Gregorius, Bischof von Nyssa oder
Nemesius, Bischof von Emesa? Untersuchungen über die Authentizität der Zitate Gregors von
Nyssa in den gesamten Werken des Thomas von Aquin, Universitatsverlag, Freiburg 2001.

23 Por. B. Smalley, The study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1983, s. 56.
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Warsztat egzegetyczny �w. Tomasza pozostaje zatem silnie zwi¹-
zany z �bibliotek¹� Ojców Ko�cio³a, ich lektur¹ tekstu natchnionego,
wprowadzonymi podzia³ami, szczególnymi wydarzeniami z ich ¿ycia,
interpretacj¹ alegoryczn¹ czy moraln¹. Zw³aszcza ostatni wspomniany
aspekt � alegorii czy typologii � nie podlega³ arbitralnej decyzji Akwi-
naty: w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci przypadków Tomasz idzie za rad¹ i in-
terpretacj¹ Ojców. Dlatego w�ród narzêdzi codziennej pracy egzegetycz-
nej Mistrza z Akwinu nie mog³o zabrakn¹æ dzie³, przekazuj¹cych trady-
cjê komentatorsk¹ Ojców: Allegoriae in Sacram Scripturam, w�ród których
najbardziej znane to Allegoriae Ryszarda od �w. Wiktora, oraz Distinctio-
nes � specyficzny rodzaj �s³owników� zawieraj¹cych wyja�nienie sym-
boliki tekstów biblijnych, spo�ród których prym wiod¹ Distinctiones Ala-
na z Lille24.

Dog³êbna analiza sposobu, w jaki �w. Tomasz cytuje Ojców Ko�cio-
³a, pozwala dostrzec w jego teologii, jak zauwa¿a Le Guillou, syntetyczne
ujêcie my�li Ojców Ko�cio³a. Akwinata nie opiera siê jedynie na dorobku
teologii Ojców ³aciñskich (jak chce tego proste rozró¿nienie: Tomasz � wier-
ny tradycji Ojców ³aciñskich, Bonawentura � greckich), lecz w³a�nie doko-
nuje ich syntezy. Wiele wspó³czesnych opracowañ zwraca uwagê na ko-
nieczno�æ pog³êbienia tego aspektu dzia³alno�ci Tomasza, by uwypukliæ, jak
kontynuuje on to, co zainicjowa³ np. Grzegorz z Nyssy.

Szczególn¹ rolê w systemie egzegezy �w. Tomasza odgrywaj¹ monu-
mentalne dzie³a Augustyna25 czy Izydora z Sewilli26, które w wyrazisty
sposób kszta³tuj¹ rytm egzegezy Akwinaty. Chocia¿ nie podjêto tutaj szcze-
gó³owej analizy bezpo�redniego oddzia³ywania teologii Ojców na tok my�li �w.

24 Por. M.-D. Chenu, Introduction à l�étude de Saint Thomas d�Aquin, J. Vrin, 2Paris 1954,
s. 283, przyp. 39.

25 Syntezê egzegezy �w. Augustyna prezentuje Bonawentura w Prologu do Brevilo-
quium, daj¹c tym samym wyraz ogólnej tendencji hermeneutyki XIII wieku: Sacra Pagina
rodzi siê dziêki objawieniu Bo¿emu, to jej ortus � potem pojawia siê progressus (wed³ug
zdolno�ci ludzkiej inteligencji) i status prowadzi do szczê�liwo�ci. Bonawentura wskazuje
na jej cztery wymiary wed³ug wymiarów kosmosu z Ef 3, 18: 1) latitudo (jest tu wielo�æ
sekcji: ksiêgi prawne, historyczne, m¹dro�ciowe i prorockie odpowiadaj¹ w Nowym Testa-
mencie Ewangelii, Dziejom, Listom i Apokalipsie); 2) longitudo (kurs historii �wiata zawar-
ty w Biblii); 3) sublimitas (szalechtna droga do Boga); 4) profunditas (wielo�æ sensów Pisma
�wiêtego).

26 �w. Izydor z Sewilli, kiedy pisza³ ksiêgê Etymologii, zamierza³ stworzyæ �summê�
ca³ej wiedzy swojej epoki. Wymienia w niej w siódmej ksiêdze, w rozdz. 6�10 listê imion
u¿ywanych w Pi�mie �wiêtym, gdy¿ w³a�nie one oddaj¹ misje tych osób: dlatego podejmuje
siê ich interpretatio  czy etymologia, ut sciamus quid in suo vocabulo resonant (VII, 7.1).
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Tomasza, to nie ulega jednak ¿adnej w¹tpliwo�ci, jak g³êboko pozostaje
Akwinata �w³¹czony� w nurt tradycji patrystycznej27.

2.3. ARS GRAMMATICA

Zwyk³o siê przyjmowaæ, ¿e znajomo�æ greki czy jêzyka hebrajskiego
w �redniowieczu by³a z pewno�ci¹ zawê¿ona, ale trzeba wyra�nie podkre-
�liæ, ¿e prze³omowy dla historii egzegezy wiek XIII niesie z sob¹ potê¿ny
impuls powrotu do t³umaczeñ z orygina³ów dzie³ nie tylko teologicznych,
lecz równie¿ Arystotelesa (co czyni³ choæby Wilhelm z Moerbecke). O swo-
istym �redniowiecznym renesansie jêzyków biblijnych �wiadczy powsta³y
w³a�nie w XIII wieku nowy rodzaj literatury teologicznej zwany expositio-
nes vocabulorum Bibliae. Zamiarem tych dzie³ jest zwrócenie szczególnej
uwagi na jêzyk biblijny (co warto zestawiæ z atmosfer¹ teologiczn¹ tamte-
go stulecia, które cechuje przej�cie od jêzyka biblijnego do technicznego
jêzyka scholastycznego28) i stworzenie specjalistycznego �leksykonu�, który
zawiera³by wyk³ad wyrazów biblijnych, jak dobitnie obrazuje to Summa
Guillelma z Bretonii, która w swoim podtytule odwo³uje siê do expositio
vocabularum Bibliae29. Jego Summa pos³uguje siê wieloma typami komenta-
rzy do Pisma �wiêtego, wyró¿niaj¹c siê skupieniem na sermo Dei. Zamia-
rem tej klasy teologów by³o jak najdok³adniejsze zg³êbienie S³owa Bo¿ego,
�wyp³yniêcie na g³êbiê�, by nie pozostaæ tylko na p³aszczy�nie pobie¿nej
lektury � t³umaczenia. St¹d tak wielki akcent na ars grammatica w ich wy-
konaniu, co lepiej pozwala rozumieæ wiele mechanizmów interpretacyjnych
samego Akwinaty. Wydaje siê wiêc, ¿e formu³owany nieraz zarzut, co do
braku w egzegezie �redniowiecznej uwagi na aparacie jêzykowym, jest nie
do koñca s³uszny.

27 Ostatnie lata nios¹ pod tym wzglêdem niezwyk³e o¿ywienie: powstaje wiele ana-
liz porównawczych hermeneutyki Tomaszowej i patrystycznej, skupiaj¹c siê na wybranych
Ojcach Ko�cio³a, czêsto przytaczanych przez Akwinatê w toku swej egzegezy. Por. D. Flo-
res, Thomas on the problem of Theodore of Mopsuestia, exegete, The Thomist 69 (2005),
s. 251�277.

28 Por. M. Mróz, �wiêty Tomasz z Akwinu jako egzegeta i komentator, w: �w. Tomasz
z Akwinu, Na pocz¹tku by³o S³owo. Komentarz do Prologu Ewangelii wg �w. Jana, t³. M. Mróz,
P. Roszak, S. Adamiak, Toruñ 2001, s. 10.

29 Summa Britonis sive Guillelmi Britonis. Expositiones vocabulorum Bibliae, a cura di
L. W. Daly, B. Daly (Thesaurus mundi 15�16), Padova 1975. Dzie³o to opublikowano
w dwóch tomach.
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3. PROGRAM HERMENEUTYCZNY ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Wielko�æ rozwi¹zañ filozoficznych Akwinaty oraz umiejêtno�æ wy-
korzystania na drodze do prawdziwej m¹dro�ci osi¹gniêæ swojej epoki spra-
wi³y, ¿e propozycje Tomasza dotycz¹ce egzegezy nie by³y nale¿ycie postrze-
gane. Akcent spocz¹³ na Summa Theologiae i aktywno�ci spekulatywnej
�w. Tomasza, pozostawiaj¹c w cieniu dorobek komentarzy biblijnych. Jak
zauwa¿a Cessarius w niedawno opublikowanej Krótkiej historii tomizmu, brak
nale¿ytej uwagi wzglêdem dzia³alno�ci egzegetycznej spowodowany by³
konieczno�ci¹ obrony principiów filozoficzno-teologicznych Akwinaty, pod-
wa¿anych i potêpionych przez Tempiera, biskupa Pary¿a, niemal natych-
miast po �mierci �w. Tomasza30. Ponadto wprowadzenie przez Jana z Lich-
tenbergu Sumy,  jako podrêcznika teologii na wydzia³ach ko�cielnych, któ-
ra  zast¹pi³a tym samym Sentencje Piotra Lombarda � przyczyni³o siê do
przesuniêcia komentarzy biblijnych Akwinaty na drugi plan. Dopiero wraz
z odnow¹ my�li tomistycznej, zainicjowan¹ przez encyklikê Leona XIII
Aeterni Patris z 1879 roku, powstaj¹ pierwsze artyku³y po�wiêcone za³o¿e-
niom egzegezy Tomasza z Akwinu, w�ród których na pierwsze miejsce
wysuwa siê publikacja A. Gardeila w czasopi�mie dominikanów z Tuluzy
�Revue Thomiste� z 1903 roku31.

3.1. „NOWA EGZEGEZA” ŚW. TOMASZA

Choæ system egzegetyczny Akwinaty nie nale¿y z pewno�ci¹ do kla-
sy wspó³czesnych z powodu braku apparatus scientificus, czyli przez mniej-
sze zainteresowanie kwestiami lingwistycznymi i krytyk¹ tekstualn¹ pra-
wie nieznan¹ w tamtej epoce, to jednak spotykane ostatnio okre�lenia eg-
zegezy �w. Tomasza jako �egzegezy teologicznej� czy �doktrynalnej�, pod-
kre�lane przez wspó³czesnych badaczy � takich jak Markus Barth czy przez
teologów protestanckich32 � wykazuj¹ nietuzinkowo�æ rozwi¹zañ egzege-

30 Por. R. Cessario, A short history of thomism, The Catholic University Press, Washing-
ton 2003, s. 44�50.

31 A. Gardeil, Les procédés exégètiques de saint Thomas d�Aquin, Revue Thomiste 11
(1903), s. 430�436.

32 Por. M. Barth, Efesians. Translation and commentary, Doubleday, New York 1974, s. 682.
Warto zwróciæ uwagê, ile razy Markus Barth, wyja�niaj¹c List do Efezjan, opiera siê na opi-
nii �w. Tomasza, którego cytuje 76 razy jako teologa, który du¿o wcze�niej my�la³ podobnie
jak on.
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tycznych Mistrza z Akwinu. Co ciekawe, najbardziej �popularn¹�, je�li we-
�miemy pod uwagê liczbê kopiowanych manuskryptów Tomasza, jest Ca-
tena Aurea, u¿ywana przez oba wyznania chrze�cijañskie33. Wszyscy auto-
rzy eksponuj¹ wyj¹tkowo�æ egzegezy Tomaszowej ze wzglêdu na jej cha-
rakter naukowy. Na pocz¹tku XIII wieku istniej¹ w egzegezie chrze�cijañ-
skiego Zachodu trzy podstawowe nurty: monastyczno-moralny, pastoralny
(ukierunkowany na potrzeby przepowiadania, homiletyczny) oraz nauko-
wy z pog³êbionym studium filologicznym, porównawczym oraz teologicz-
nym34. �wiêty Tomasz wkracza do historii egzegezy w³a�nie w tym mo-
mencie, rozwijaj¹c aktywno�æ akademick¹ na podstawie tekstu Wulgaty,
zwanego �Bibli¹ Parysk¹�35.

Je�li prawd¹ jest, ¿e nie mo¿na zrozumieæ ¿adnego my�liciela �re-
dniowiecznego bez odniesienia siê do panuj¹cej wówczas struktury uni-
wersyteckiej, to zasada ta ma równie¿ zastosowanie do Tomasza � bibli-
sty. Dlatego jego komentarze biblijne s¹ nacechowane zamiarem struktu-
ralizacji, w sposób epistemologicznie poprawny, ca³ej materii teologicznej
oraz zaaplikowania w swojej egzegezie procedur logicznych36. Owa �nowa
egzegeza�, wedle sformu³owania M. Rossiego, któr¹ proponuje Akwinata
sobie wspó³czesnym, nie jest czyst¹ teologi¹ dialektyczn¹ czy zwyk³ym
biblicyzmem, lecz zamiarem w³¹czenia teologii w ¿ywy kontakt z histo-
ri¹ zbawienia.

3.2. „ORDO EGZEGETYCZNE” TOMASZA A JEJ ODPOWIEDNIK WSPÓŁCZESNY

To, co wyró¿nia �w. Tomasza z grona egzegetów jemu wspó³czesnych,
jest jego zdolno�æ odkrywcza, która wyra¿a siê szczególnie w sposobie
�przepracowania� zastanej tradycji hermeneutycznej. Dysponuj¹c pewn¹
gam¹ instrumentów do uprawiania egzegezy, jak glosy, konkordancje czy
krótkie cytaty z Ojców Ko�cio³a, Akwinata nie powtarza zwyczajnie zna-

33 K. Froehlich, Aquinas, Thomas (1224/25�1274), w: Historical handbook of major biblical
interpreters, InterVarsity, Downers Grove 1998, s. 90.

34 Por. R. Coggi, Le caratteristiche fondamentali dell�esegesi biblica di S. Tommaso, Sacra
Doctrina 35 (1990), s. 534.

35 Teksty komentarzy biblijnych Tomasza s³u¿¹ doskonale do odtworzenia tzw. �pa-
ryskiej� wersji Wulgaty. Na ten �lad oraz kwestie wykorzystywania przez Akwinatê Correc-
torium Hugo of St. Cherr porusza artyku³: G. Dahan, Les éditions des commentaires bibliques de
saint Thomas d�Aquin. Leur apport à la connaissance du texte de la Bible au XIIIe siècle, Revue
des Sciences Philosophiques et Theologiques 89 (2005), s. 9�16.

36 Por. M. Rossi, dz. cyt., s. 76.
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nych w jego epoce rozwi¹zañ, lecz zbli¿a siê do tekstu natchnionego w swo-
istym teologicznym stylu, zdaj¹c sobie sprawê z nieskoñczonej intelligibil-
no�ci S³owa Bo¿ego37. Egzegeza jako aktywno�æ ludzkiego ducha wyra¿a
kreatywno�æ i talent osobowy ka¿dego interpretatora. Dlatego odwo³uj¹c
siê do osoby �w. Tomasza, jego egzegeza prezentuje siê jako kreatywna i g³ê-
boko chrze�cijañska, gdzie jego �wiêto�æ i geniusz osobowy stanowi nieja-
ko �czê�æ� jego techniki hermeneutycznej, w której jako modus operandi
wykorzystuje swoisty �mechanizm odzyskiwania�38. Polega on na tym, ¿e
wszystkie odziedziczone przez niego elementy � �ród³a doktrynalne, opi-
nie teologiczne czy przekonania �wiatopogl¹dowe � wkraczaj¹ w jego pro-
cedury metodologiczne, wraz z jego wiar¹ i �wiêto�ci¹, wp³ywaj¹c, choæ
w sposób drugorzêdny, na wyniki jego interpretacji.

Aby oceniæ we w³a�ciwy sposób zdobycze egzegezy �w. Tomasza
z Akwinu, trzeba uwypukliæ ró¿nice w sposobie interpretacji miêdzy dzi-
siejszym ordo egzegetów i jego odpowiednikiem �redniowiecznym. Wspó³-
czesny porz¹dek hermeneutyczny, zdaniem M. Rossiego, w uproszczeniu
przedstawia siê nastêpuj¹co: 1) tekst krytyczny, 2) aparat lingwistyczny,
3) sens historii, 4) aparat naukowy, 5) regu³y metodologiczne, 6) dotych-
czasowe interpretacje, 7) interpretacja osobista egzegety, 8) rodzaj literacki,
9) cel pastoralny. Podczas gdy dla teologów �redniowiecznych porz¹dek
ów by³ nieco odmienny: 1) interpretacja Ko�cio³a, 2) tekst zatwierdzony ofi-
cjalnie przez Ko�ció³, 3) kreatywno�æ, 4) sposób weryfikacji i przekazania
dla potrzeb homiletycznych; konfrontacja z interpretacjami odmiennymi,
5) dostêpno�æ lingwistyczna, 6) uwaga skupiona na wymiarze historycznym,
7) rodzaj literacki39. Choæ oba sposoby przybli¿enia siê do tekstu natchnio-
nego ró¿ni¹ siê znacz¹co, to jednak w obu przypadkach zachowuj¹  wspól-
ny priorytet: postrzegaj¹ Pismo �wiête jako przekaz prawdy boskiej przez
Boga Trójjedynego wspólnocie wierz¹cych. Wk³ad systemu egzegetycznego
�w. Tomasza zawiera siê przede wszystkim w �sile jednocz¹cej� w procesie
interpretacyjnym. Zdolno�æ do ukazania problematyki biblijnej i jednocze-
�nie sytuowania jej w�ród zagadnieñ teologii systematycznej czyni z sacra
doctrina dyscyplinê teologicznie spójn¹ i jasn¹, niewyizolowan¹. Chodzi o so-
teriologiczny sposób lektury Pisma �wiêtego, który proponuje Akwinata,

37 Tam¿e, s. 88.
38 Jest to wyra¿enie prof. Luca de Santisa, który w swoich publikacjach po�wiêci³ wiele

uwagi egzegezie tomistycznej � por. L. de Santis, L�esegesi biblica di Tommaso d�Aquino nel
contesto dell�esegesi biblica medievale, Angelicum 71 (1994), s. 509�536.

39 Por. M. Rossi, dz. cyt., s. 90.
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na bazie precyzyjnego jêzyka teologicznego. Doskonale obrazuj¹ to poszcze-
gólne komponenty systemu egzegetycznego Akwinaty, które warto szcze-
gó³owo przeanalizowaæ.

3.3. KRYTYKA TEKSTUALNA W KOMENTARZACH ŚW. TOMASZA

Z jednej strony Akwinata pozosta³ synem swojej epoki, poniewa¿ gdy
chodzi na przyk³ad o znajomo�æ jêzyków oryginalnych, posiada³ j¹ w stop-
niu podstawowym; w kwestach historycznych i geografii, aby w³a�ciwie
usytuowaæ tekst w kontek�cie zewnêtrznym, powo³ywa³ siê g³ównie na
zdanie Ojców Ko�cio³a, w tym przede wszystkim na �w. Hieronima. W kry-
tyce tekstualnej natomiast wyra�nie widaæ, ¿e Tomasz obiera inn¹ drogê
ni¿ jego wspó³cze�ni: analizuje niektóre warianty tekstu oryginalnego � jak
to siê dzieje na przyk³ad w przypadku komentarza do Ksiêgi Psalmów,
odwo³uje siê do ró¿nych manuskryptów i lekcji tekstu i nie powtarza za-
zwyczaj opinii Ojców w postaci prostej kompilacji. Komentarze Tomasza
w du¿ej mierze przedstawiaj¹ jego w³asne opinie, choæ nieraz odwo³uje siê
on do wielkich autorytetów doby patrystycznej.

3.4. DIVISIO TEXTUS

Bardzo wa¿nym sk³adnikiem ka¿dego komentarza scholastycznego
do Pisma �wiêtego by³ przeprowadzony w³a�ciwie podzia³ tekstu jako punkt
wyj�cia dla dalszej interpretacji40. Choæ podzia³y sprawiaj¹ wra¿enie nu¿¹-
cych dla wspó³czesnego czytelnika, s¹ jednak procedur¹ niezwykle u³atwia-
j¹c¹ odkrycie zasadniczych linii interpretacyjnych tekstu natchnionego. Di-
visio textus jako technika egzegetyczna przybiera w pismach �w. Tomasza
dwie zasadnicze formy. Pierwsz¹ jest divisio maior,  odnosz¹ca siê do po-
dzia³u generalnego ksiêgi, która znajduje siê zwykle w�ród pierwszych zdañ
komentarzy Akwinaty (niekiedy w samym prologu41).

40 Por. M. Rossi, La «divisio textus» nei commenti scrittiuristici di S. Tommaso d�Aquino:
un procedimiento solo esegetico?, Angelicum 71 (1994), s. 537�548.

41 Na szczególn¹ uwagê zas³uguje warto�æ prologów Tomaszowach do jego dzie³,
w tym komentarzy biblijnych, w których Akwinata komentuje zamieszczane w manuskryp-
tach �redniowiecznych prologi �w. Hieronima. Niemniej jednak prologi Akwinaty maj¹ swój
w³asny teologiczny styl: ka¿dy z komentarzy do Listów �w. Paw³a obiera jako punkt wyj�cia
inny fragment biblijny, nieraz ze Starego Testamentu, który � w zgodzie z regu³¹ locum ex
loco prowadzi do pe³nego sensu wydarzeñ nowotestamentalnych.
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Kolejnym krokiem hermeneutycznym jest dokonanie divisio minor
w analizowanej jednostce tekstu. Zas³uguje na baczn¹ uwagê sposób, w jaki
�w. Tomasz dzieli kolejne perykopy biblijne: punktem wyj�cia jest intentio
auctoris, czyli g³ówne tematy danej ksiêgi, aby nastêpnie dokonaæ stopnio-
wego podzia³u poszczególnych rozdzia³ów, ofiaruj¹c w ten sposób czytel-
nikowi ogólny plan interpretacji42. Ten za� uwzglêdnia zmianê miejsca nar-
racji, pojawienie siê nowych osób i sytuacji, a tak¿e nowy temat, który roz-
wija tekst natchniony. W ten sposób Tomasz prowadzi czytelnika szlakiem
Ojców Ko�cio³a, dla których priorytetem egzegezy by³a zawsze jedno�æ pla-
nu zbawczego. Dziêki divisio textus Akwinata unika niebezpieczeñstwa frag-
mentaryzacji tekstu, nie trac¹c jednocze�nie ³¹czno�ci z tekstem w jego ca³-
kowitym przes³aniu.

3.5. ACCESSUS AD AUCTOREM

Jednym z zabiegów s³u¿¹cych przybli¿eniu czytelnika do �wiata auto-
ra biblijnego, u¿ywaj¹c jêzyka K. Bartha, zburzenia muru, który istnieje miê-
dzy lektorem a autorem natchnionym, jest nakre�lenie w prologu dzie³a oso-
bowo�ci autora i jego przes³ania. �redniowieczny system edukacji wypraco-
wa³ swój w³asny styl accessus ad auctorem. Rozwiniêt¹ praktykê accessus mo¿-
na dostrzec w�ród komentatorów �redniowiecznych grammatica, rhetorica czy
dialectica, jak równie¿ w pracy nad prawem kanonicznym i cywilnym43. W ob-
szarze literatury teologicznej �redniowiecza znajdujemy zal¹¿ek accessus jako
wa¿nego punktu komentarza ju¿ w komentarzach Piotra Abelarda do Li-
stów �w. Paw³a, który wprowadza: intentio generalis, intentio propiae, materia,
modus tractandi. Thierry z Chartres doda³ jeszcze utilitas.

3.6. ZASADA JEDNOŚCI PLANU ZBAWCZEGO

Bez w¹tpienia jest to jedna z najistotniejszych regu³ Tomaszowej,i
w ogóle chrze�cijañskiej, egzegezy, która pojawia siê ju¿ w pierwszych wie-
kach jako podstawowa zasada. Polemika z Marcjonem i podkre�lenie, ¿e
Bóg Starego Testamentu jest tym samym Bogiem Nowego Testamentu, choæ

42 Na szczególn¹ rolê intenito auctoris w hermeneutyce Akwinaty zwraca uwagê: E. Ro-
gers, How the Virtues of an Interpreter Presuppose and Perfect Hermeneutics: the Case of Thomas
Aquinas, Journal of Religion 76 (1996), s. 67.

43 Por. E. Quain, The medieval �accessus ad auctorem�, Traditio 3 (1945), s. 215�264.
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dzi� wydaje siê czym� oczywistym, by³a przedmiotem zaciêtej teologicznej
walki w dobie modnego wówczas manicheizmu.

Zasada jedno�ci planu zbawczego nie jest w praktyce komentatorskiej
Akwinaty jedynie elementem teoretycznym: realizuje j¹ w pe³ni wówczas,
gdy � chc¹c wyja�niæ trudniejszy fragment tekstu natchnionego � przytacza
urywki z innej ksiêgi, które najlepiej wyja�niaj¹ sens trudniejszy. Tê s³ynn¹
zasadê � locum ex loco � stosowa³ �w. Tomasz zarówno przy poszczególnych
problemach egzegetycznych, jak równie¿ gdy za pomoc¹ wybranego frag-
mentu Pisma t³umaczy³ g³ówny temat poszczególnych ksi¹g. Dziêki tak po-
jêtej technice interpretacji Tomasz nie oddala siê od �wiata biblijnego, od jej
s³ownictwa, lecz podejmuje siê odkrywania tajemnic S³owa Bo¿ego z per-
spektywy Bo¿ej m¹dro�ci i Opatrzno�ci. Misterium Pisma �wiêtego jest dla
Akwinaty nierozerwalnie powi¹zane z tajemnic¹ m¹dro�ci44.

Dziêki tak rozumianym principiom hermeneutycznym mo¿emy do-
strzec w egzegezie Mistrza z Akwinu �sens chrystologiczny�, który rozwija
w bliskim powi¹zaniu z sensem duchowym45.

4. AFECTUS W SŁUŻBIE PRAWDY OBJAWIONEJ

Duchowa doskona³o�æ zg³êbiaj¹cego doktrynê Pisma �wiêtego nie
koñczy siê jednak wraz ze sfer¹ intelektualn¹: wymaga � jak powiada Akwi-
nata � dope³nienia �uczuciowego�. Nie studiuje siê Pisma �wiêtego, by
przytoczyæ metaforê �w. Tomasza, jak podrêcznika geometrii, gdzie odkry-
wa siê same speculanda, ale potrzeba approbanda per affectum46. W pewnych
dziedzinach wiedzy wystarcza bowiem doskona³a sprawno�æ intelektual-
na, tu za� konieczna jest równie¿ doskona³o�æ uczuciowa, zwi¹zana z mi³o-

44 Taki jest sens terminu �misterium�, który stanowi � zdaniem Le Guillou � o� To-
maszowej eklezjologii: pojêcie �misterium� odwo³uje siê do odkrycia sekretu zbawczego Boga
objawionego w Chrystusie. Teologia misterium � zdaniem francuskiego dominikanina � jest
g³êbok¹ charakterystyk¹ Tomaszowem wizji teologii, jej zasadniczym �nerwem�. Analizê po-
jêcia �misterium� w teologii Akwinaty zawiera jego pozycja: M.-J. Le Guillou, Teologa del
misterio. Cristo y la Iglesia, Estela, Barcelona 1967. Ca³o�æ dorobku teologicznego Le Guillou
(1920�1990) i centralne w niej miejsce �misterium� � por. G. Richi Alberti, Teología del miste-
rio. El pensamiento teológico de Marie � Joseph Le Guillou OP, Encuentro, Madrid 2000.

45 Temat �sensów� Pisma �wiêtego, tutaj jedynie wspomniany, zas³uguje na szczegól-
n¹ uwagê. W dyskusji nad hermeneutyk¹ Akwinaty podkre�la siê adekwatno�æ teorii sen-
sów, rozwiniêt¹ w jego systemie egzegezy.

46 Por. In Hebr., cap. V, lect. 2. �Hoc enim habet sacrae Scripturae doctrina, quod in
ipsa non tantum traduntur speculanda, sicut in geometria, sed etiam approbanda per affec-
tum. Unde Matth. V, 19: qui autem fecerit et docuerit, et cetera�. 
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�ci¹ � �perfectio caritatis�47. Tomasz jasno podkre�la, ¿e chodzi zarówno o jed-
n¹, jak i drug¹, o harmoniê ludzkiego ducha: perfectum secundum intellec-
tum et affectum48. To jest w³a�nie owa Paw³owa �droga jeszcze doskonal-
sza�, któr¹ rozpoczyna hymn o mi³o�ci w Li�cie do Koryntian.

Charakterystykê affectus egzegety rozwa¿a �w. Tomasz na kartach
swojego komentarza do Listu do Hebrajczyków, opieraj¹c siê na samym
tek�cie objawionym. Uwa¿na lektura tekstu pokazuje jak istotny pozostaje
temat wyj¹tkowo�ci w sposobie zbli¿ania siê do natchnionego S³owa Bo¿e-
go. Tekst Akwinaty zaskakuje przy tym celno�ci¹ i aktualno�ci¹ swoich
spostrze¿eñ i przestróg przed pokus¹ sprowadzenia tekstu biblijnego do
jednego z wielu.

Kre�l¹c portret egzegety, �w. Tomasz nie zatrzymuje siê na ogólnym
sformu³owaniu o konieczno�ci komplementarno�ci aktywno�ci intelektual-
nej i afektywnej. Podejmuje temat �os¹du�, który w zale¿no�ci od tempera-
tury uczuæ mo¿e siê zmieniaæ (zgodnie z przytaczan¹ opini¹ Arystotelesa,
¿e unusquisque qualis est, talis sibi finis videtur49). Inaczej � zauwa¿a Akwi-
nata � cz³owiek os¹dza w gniewie, a inaczej gdy uczucie to ust¹pi. Dlatego
Tomasz wskazuje na konieczno�æ sensum exercitatis, czyli swoiste �æwicze-
nie siê�, �sprawno�æ rozró¿niania�, co mo¿na prze�ledziæ w cytacjach bi-
blijnych, do których Mistrz z Akwinu odsy³a. Kto�, kto nie wychodzi z krê-
gu cielesno�ci, ma utrudniony dostêp do tego, co duchowe, a jego os¹d nie
jest prawomocny, nie mo¿e posiadaæ rectum iudicium. W konsekwencji za�,
jak zauwa¿a Akwinata, ma³o poznaje.

Owa umiejêtno�æ rozró¿niania � chodzi o sprawno�æ �recte agendi�,
sprowadza siê do odró¿nienia dobra i z³a, wraz z ca³¹ gam¹ mo¿liwo�ci,
jakie Tomasz tu zauwa¿a miêdzy dobrem i z³em, dobrym i lepszym, z³ym
i gorszym. To perspektywa, na któr¹ pragnie wyczuliæ teologa. By tak siê
sta³o, recte iudicii, umiejêtno�æ os¹dzenia musi i�æ w parze z doskona³o�ci¹
afektywn¹. Cel bowiem egzegezy jest podwójny, jak podkre�la �w. Tomasz:
ad recte credendum et recte operandum50.

Doskona³o�æ uczuciowa egzegety zwi¹zana jest z mi³o�ci¹, która otwie-
ra poznawczo. Ona jest owym �pokarmem sta³ym� potrzebnym do wzrasta-
nia, o którym pisa³ �w. Pawe³. �wiêty Tomasz z Akwinu czêsto okre�la³ Pi-

47 Tam¿e � �Et quia quae in sacra Scriptura traduntur, pertinent ad affectum, et non
tantum ad intellectum, ideo oportet esse perfectum in utroque� .

48 In Hebr. cap. V, lect. 2,
49 Tam¿e.
50 Quodl.  VII, q. 15, a. 2c.
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smo �wiête jako �jedyn¹ drogê zbawienia�, wskazuj¹c, ¿e lektura S³owa Bo-
¿ego nie prowadzi jedynie do ubogacenia intelektu, ale równie¿ serca. To
z kolei ods³ania, ¿e zarówno intellectus, jak i affectus musz¹ byæ w³a�ciwie uspo-
sobione do przyjêcia S³owa natchnionego. Chodzi bowiem nie tylko o �po-
znanie prawdy�, ale tak¿e o �postêpowanie sprawiedliwe�, wraz z ca³ym
baga¿em znaczeniowym, jakie to s³owo ze sob¹ niesie.

THOMAS AQUINAS'S EXEGETE IDEAL AND THE FUNDAMENTALS
OF HIS WORK IN SACRA PAGINA

SUMMARY

Each era brings a certain ideal of theologian's work, at the same time formula-
ting specific principia of his academic activity. It was also in the case of St Thomas Aqu-
inus (1225�1274), who began his academic work � as every contemporary magister in
Sacra Pagina � with an inaugural lecture, in which he outlined his peculiar style of
working with the Holy Scriptures as a part of sacra doctrina, realization of which he set
as a goal on the threshold of his academic activity. The question posed directly in the
book Quaestiones Quodlibetales signifies how much Aquinas valued the worth of obta-
ining and teaching theology. He ponders there which task is more important in the
Church: the priest's or the professor's of theology. Thomas solves the problem in favour
of the latter, whom he compares to an architect who is responsible for the plans of
a building and supervising its completion. Thomas's style of going in for theology, in
which one can clearly perceive how priest's care combines with the zeal of a theologian,
convinces even more than his words. Aquinas provides a series of answers to his friends'
and contemporaries' questions, trying to solve different dilemmas. For achieving it he
uses his free time (as, for instance, in De sortibus), as well as travelling time, the confir-
mation of which is St Thomas's last letter written en route to Council of Lyon as an
answer to monks of Monte Cassino � Responsio ad Bernardum Abbatem Casinensem.

It is worth following through Thomas's project of exegesis, which on the basis
of complimentarity tells about the necessity of developing intellectus � with all that goes
along under this term, without, however, ignoring afectus, and in this way leaving "scrip-
turistic spirituality" as his unwritten will and at the same time a necessary subject of
research for a person in theology.

This cry for rediscovering the biblical face of Thomas's deserves special atten-
tion. The interest in Aquinas's biblical exegesis, initial impulse of which was imparted
by Spicq and de Lubac as early as in the middle of the 20th century, may be perceived
as growing intensively in the 90s. Many theologians' (to mention for instance M. Rossi)
calls for paying at least closer "attention" to Master of Aquinas's exegetical activity and
its appropriate emplacement in the hierarchy of importance of writings were not unno-
ticed. The thing that distinctly proves it is the rich bibliography of recent years.


