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Książka Reading Sacred Scripture with 
Thomas Aquinas jest znakomitym wpro-
wadzeniem, spełniającym rolę prze-
wodnika, do rozwijającego się tomi-
zmu biblijnego1. Stanowi owoc pracy 
naukowców z różnych ośrodków na-
ukowych z wielu krajów, zajmujących 
się nie tylko teologią biblijną. Choć te-
matyka, a w związku z tym problema-
tyka artykułów, wchodzących w jej 
skład jest różnorodna, to zostaje 
wprzęgnięta przynajmniej w dwa za-
łożone cele – przypomnieć charakter 
teologii biblijnej Akwinaty i przywró-
cić życie debatom w ramach refleksji 
skrypturystycznej, które zamknęły się 

1 Warto wspomnieć o tym (co zostało odpowiednio zaznaczone w książce), że w publikacji wydanej 
w znakomitym europejskim wydawnictwie, znalazła się nota o tym, iż zawiera informacje zdobyte 
w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Grantem tym kierował ks. dr 
hab. P. Roszak z UMK w Toruniu, który stale organizuje w Polsce międzynarodowe konferencje 
poświęcone tomizmowi biblijnemu i co ważniejsze publikuje tłumaczenia komentarzy Akwinaty.

w historycznych bądź filologicznych 
dywagacjach. 

Książka została przez jej redaktorów 
– teologa (P. Roszak) i filozofa (J. Vij-
gen) – podzielona na dwie części. W pierw-
szej znalazły się publikacje poświęcone 
hermeneutycznym narzędziom, który-
mi posługiwał się Akwinata, a także 
narzędziom, którymi tomiści i zajmu-
jący się badaniem tekstów Tomasza, 
mogą posługiwać się współcześnie. 
W drugiej części znalazły się artykuły, 
w których wprost odnaleźć można teo-
logiczne zagadnienia, podejmowane 
również współcześnie przez badaczy 
stanowiące dla nich niemałe wyzwanie. 

Michał Zembrzuski

Recenzja
Piotr Roszak, Jörgen Vijgen, Reading Sacred Scripture 
with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological 

Quaestiones And New Perspectives, Brepols 2015, pp 608.
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Michał Zembrzuski

W pierwszej części książki znalazły się 
omówienia elementów metody egzege-
tycznej stosowanej przez Tomasza (di-
visio textus, exemplum, intentio auctoris), 
charakteru używanych przez Akwinatę 
cytatów biblijnych, patrystycznych źró-
deł, inspiracji biblijnych, wpływów filo-
zoficznych na komentarze biblijne, ale 
także relacji między egzegezą a kontem-
placją. Jak zaznaczają redaktorzy we 
wprowadzeniu do tej publikacji, wzra-
stająca liczba tłumaczeń komentarzy To-
masza na języki nowożytne, w sposób 
zdecydowany wpływa na charakter de-
bat teologicznych zarówno w teologii 
dogmatycznej i moralnej. I choć wiele 
spośród dzieł egzegetycznych Tomasza 
nie posiada jeszcze wersji krytycznych, 
to tomizm biblijny, może przyczynić się 
do zwiększenia aktywności badaczy 
w tej dziedzinie. Chcąc docenić wartość 
i wyjątkowość tej publikacji, która sta-
nowi swoisty status questionis, w ramach 
badań tomizmu biblijnego, należy po-
krótce przedstawić kluczowe treści za-
warte w poszczególnych artykułach.

Marco Passarotti w swoim artykule 
zwraca uwagę na możliwości wykorzy-
stania Index Thomisticus przygotowane-
go w ramach projektu Corpus Thomisti-
cus, opracowanego przez Roberto Busa 
SJ. Bazując na danych, zaproponował ich 
wykorzystanie w wytworzeniu Index 
Thomisticus Treebank, a więc w syntak-
tycznym wytworzeniu drzew znaczenio-
wych, które umożliwiłyby poznanie 
struktury języka Akwinaty, szczególnie 
w odniesieniu do komentarzy biblijnych. 
Wskazał na przykłady wykorzystania ba-
zy leksykalnej do opracowań statystycz-
nych i możliwości wykorzystania zdigi-
talizowanych tekstów w humanistyce.

Gilbert Dahan, francuski badacz śre-
dniowiecznych komentarzy biblijnych, 
zwrócił uwagę na zasadnicze punkty 
hermeneutycznych wypowiedzi Akwi-
naty. Swoją uwagę skupił na zagadnie-
niu Tomaszowej wykładni sensów bibli-
bjnych i na związane z nimi ograniczenia. 
Rozważał także problem relacji między 
duchem i literą, sposobów (modi) anali-
zy i interpretacji (modus narrativus, pa-
rabolicus, poeticus) oraz miejsca metafor 
i alegorii w komentarzach Akwinaty.

Analizowaniem profilu Tomasza  
jako komentatora biblijnego zajęła się 
Elisabeth Reinhardt, która zarówno opi-
sała działalność Tomasza w funkcji ma-
gister in sacra pagina (poświęcając uwa-
gę analizie Tomaszowych kazań Hic est 
liber oraz Rigans montes), odczytała To-
maszowe rozumienie teologii jako nauki 
ściśle związanej z Biblią. Podkreśliła 
ostatecznie, że Tomaszowa metoda od-
czytywania Pisma Świętego poprzez Pi-
smo Święte, wiązała się w wyjątkowy 
sposób zarówno z podkreślaniem chry-
stocentrycznego charakteru Biblii oraz 
eklezjalnym czytaniem go we wnętrzu 
Kościoła i poprzez jego tradycję.

Jeremy Holmes chcąc zrozumieć To-
maszowe wykłady z Pisma Świętego, się-
gnął do kategorii partycypacji, która 
wielokrotnie się w nich pojawia. Argu-
mentował on, że „uczestniczenie” jest 
w komentarzach biblijnych narzędziem 
ukazującym relację między Bogiem 
i człowiekiem. Ta filozoficzna kategoria 
(ab alio partialiter accipere) została zwią-
zana z sensem duchowym Biblii, przez 
co pozwoliła na wyjaśnienie realnej 
a także mistycznej obecności Chrystu-
sa w rzeczywistości. Obecność ta zosta-
ła przez Holmesa opisana także w kon-
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Recenzja Piotr Roszak, Jörgen Vijgen, Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools […]

tekście starotestamentalnych zapowiedzi 
przyjścia Chrystusa. Partycypacja po-
głębia duchowy sens wyjaśnień biblij-
nych ze względu na ich ontologiczne 
uzasadnienie.

Piotr Roszak swój artykuł poświęcił 
funkcji cytatów biblijnych wykorzysty-
wanych przez Akwinatę w egzegezie. 
Wykazał on, że odpowiednie cytaty To-
masz wybiera na początku a także po-
zostawia na końcu swoich komentarzy, 
gdyż służą one odkrywaniu wewnętrz-
nej koherencji między różnymi częścia-
mi Biblii. Tomaszowi służą często jako 
przykłady, bądź swoiste uwagi (notae), 
ale także jako argumenty przeciwne 
względem danego fragmentu (sed contra). 
Jak podkreśla Roszak, Tomasz w swojej 
egzegezie bardziej zmierzał do zbudo-
wania syntetycznego wyjaśnienia odpo-
wiednich ksiąg, aniżeli przedstawienia 
własnej interpretacji czy też wizji. Wska-
zuje on, że Tomasz pewne cytaty z Pi-
sma Świętego często kumulował, albo 
też celowo wybierał wedle pewnych słów, 
albo też idei zawartych w komentowa-
nym tekście. Wskazał, że używane przez 
Tomasza cytaty przekształcały interpre-
tację, niektóre ją rozciągały, inne stano-
wiły zwykłą egzemplifikację a w jeszcze 
w innych, obok sensu literalnego został 
wprowadzony sens duchowy.

Owoce badań nad komentarzem do 
Księgi Hioba, przedstawił Mauricio 
Narvaez w swoim artykule dotyczącym 
zagadnienia intencji oraz rationes proba-
biles. Zwrócił on uwagę na pojawiające 
się w wypowiedziach zwroty uprawdo-
podabniające: idest, quasi dicat, ac si di-
cat, videtur referri ad, potest dupliciter hoc 
verbum intelligi. Ponieważ Tomaszowa 
egzegezę nie była probabilistyczna, to 

przedstawił również elementy, które 
wskazują na prawdziwościowe wypowie-
dzi w związku z sensem literalnym i od-
wołania do aksjomatów (sciendum est). 
Ostatecznie bowiem jego zdaniem To-
maszowi zależało na odkryciu prawdy 
w Biblii, co wyraźne jest w wyrażanej 
przez niego intencji.

 Próbę zastosowania środowiskowej 
metody badania do egzegezy biblijnej 
w średniowieczu zaprezentowała 
Margherita Maria Rossi. Porównując 
pracę teologa biblijnego do architekta 
wskazała, że ich działanie wiąże się z wy-
twarzaniem umysłowej przestrzeni, któ-
rą odzwierciedlał podział komentowa-
nego tekstu (divisio textus). Wszystkie 
elementy znajdujące się w komentarzu 
są rozważane wedle strukturalnego ulo-
kowania, którego dokonuje autor. W ten 
sposób powstaje wartościowanie po-
szczególnych zagadnień oraz związanie 
ich z innymi fragmentami tekstu.

Olivier-Thomas Venard z kolei po-
święcił swój artykuł zagadnieniu meta-
fory w komentarzach biblijnych. Prezen-
tując sposób użycia przez Akwinatę 
języka teologicznego, w którym znajdo-
wało się miejsce dla poetyckich metafor, 
podkreślał, że w ramach rozwijanego 
przez wieki tomizmu najczęściej akcen-
towano język przeniknięty treściami in-
telektualnymi.

Niezwykle interesujący artykuł został 
napisany przez Timothy’ego Bellamah. 
Skupiając uwagę na wstępie Tomaszo-
wego komentarza do Ewangelii św. Ja-
na, z jednej strony podkreślił warsztat 
z jakim podchodził do komentowanego 
tekstu Akwinata, a z drugiej historycz-
ny i duchowy sens jaki z niego wydobył. 
Charakterystycznym rysem jego komen-
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tarza jest kontemplacyjny wymiar, któ-
ry Tomasz zaakcentował a także wyeks-
plikował w zdaniach ewangelisty.

Leo Elders w swoim artykule rozwi-
nął temat obecności wypowiedzi Ojców 
Kościoła w egzegetycznych pismach 
Akwinaty (a szczególnie w komentarzu 
do Ewangelii św. Jana i św. Mateusza). 
Dla Tomasza są oni pośrednikami umoż-
liwiającymi odczytanie tekstów biblij-
nych, gdyż inspirowani byli tym samym 
natchnieniem Ducha Świętego, co i au-
torzy biblijni. Tomasz zresztą, odwoły-
wanie się do autorytetów starożytnych 
w dziedzinie sacra doctrina traktował ja-
ko coś naturalnego, od czego się nie 
uchylał ani czego nie unikał. W swoim 
artykule Elders skupił uwagę na roli ja-
ką odgrywają w teologii biblijnej przede 
wszystkim Hieronim, Augustyn, Jan 
Chryzostom, Orygenes, Grzegorz Wiel-
ki, Ambroży, Hilary z Poitiers.

Filozoficzny element w Tomaszowych 
komentarzach biblijnych opracował Jür-
gen Vijgen przedstawiając funkcjonowa-
nie w nich wypowiedzi Arystotelesa. 
Z jednej strony Vijgen wyliczył wszyst-
kie cytaty z Filozofa, a z drugiej poka-
zał, jak one funkcjonują i czemu służą 
w egzegezie Tomaszowej. Podkreślił jed-
nocześnie, że cytaty z Arystotelesa są 
dość wstrzemięźliwie stosowane przez 
Tomasza ze względu na przyjętą strate-
gię wewnętrznej egzegezy (egzegezy 
konkordancyjnej). Podobnie zresztą To-
masz postępował w przypadku komen-
tarzy do Arystotelesa – inaczej niż Al-
bert, który odwoływał się do tradycji 
perypatetyckiej – Akwinata odwoływał 
się zasadniczo do innych pism Filozofa 
nie wprowadzając zbyt wielkiej erudycji 
do tekstu. Vijgen wskazuje, że strategię 

użycia tekstów Arystotelesa można spro-
wadzić do kilku punktów: 1) definiowa-
nie pojęć filozoficznych i teologicznych; 
2) podanie prawdy filozoficznej; 3) wpro-
wadzenie do wyjaśnienia dwóch prze-
ciwstawnych tekstów biblijnych; 4) od-
niesienia do argumentacji opartej na 
prawie naturalnym; 5) argument po-
twierdzający albo też wspomagający in-
terpretację tekstu biblijnego; 6) określe-
nie szczęścia człowieka w ramach 
naturalnych zdolności; 7) formułowanie 
wątpliwości do komentowanego tekstu 
biblijnego. Pewnym dodatkowym walo-
rem artykułu Vijgena jest zamieszczona 
w artykule lista cytatów z tekstów Ary-
stotelesa podzielona według kolejnych 
komentarzy biblijnych Tomasza.

Matthew Levering, uznawany za jed-
nego z najważniejszych autorów dla roz-
wijającego się tomizmu biblijnego, pod-
jął się tematu znaczenia Starego 
Testamentu dla etyki Akwinaty. Temat 
ten został przedstawiony w oparciu 
o dyskusję, jaka rozegrała się między 
dwoma głównymi interpretatorami źró-
deł etyki chrześcijańskiej odwołującymi 
się do Starego Testamentu: Servais Pinc-
kearsa i jego oponenta Johna Cuddebac-
ka. Swoje analizy zaprezentował pod-
kreślając odwołania zawarte w Summa 
theologiae (secunda pars) do prawa Moj-
żeszowego, ksiąg mądrościowych, a tak-
że proroków. Artykuł Leveringa zawie-
ra nie tylko uwagi hermeneutyczne 
dotyczące odczytania komentarzy biblij-
nych, ale także stanowi wyzwanie dla 
współczesnych badań.

Enrique Martinez podjął temat udo-
skonalania wiedzy ludzkiej, o czym pi-
sze Tomasz w komentarzach do tekstów 
biblijnych. W swoim artykule zwrócił 
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uwagę na fragmenty wybranych komen-
tarzy, w których Tomasz podkreśla wy-
jątkowość natury ludzkiej, którą można 
zrozumieć i wyczytać z lektury Pisma 
Świętego. W artykule odnaleźć można 
wiele fragmentów i odniesień, które mo-
gą służyć zbudowaniu „antropologii bi-
blijnej” Akwinaty. Schemat opisu natu-
ry ludzkiej jest znaczący, gdyż punktem 
wyjścia jest samo rozumienie natury, 
później wyjaśniona została rola rozumu 
i jego funkcjonowanie, następnie odnie-
sienie do Objawienia a także realizacja 
światła Bożego w człowieku w porząd-
ku naturalnym i porządku łaski.

Polski teolog, Robert Woźniak, 
w podjętym temacie relacji między Bi-
blią i metafizyką, zestawiał ze sobą eg-
zegezę Akwinaty i Bonawentury, chcąc 
pokazać fundamenty ich skrypturystycz-
nej koncepcji teologii. Akcentując współ-
zależność między systematyczną teolo-
gią, egzegezą biblijną i metafizyką 
wskazał na teologiczne uzasadnienia Bo-
ga jako osoby i Trójcy. Swoje rozważa-
nia podsumował odniesieniami rozwią-
zań średniowiecznych autorów do 
współczesnego sporu, zarówno w teolo-
gii jak i filozofii, między fundacjona-
lizmem i anty-fundacjonalizmem. Kon-
cepcje Bonawentury i Tomasza zdaniem 
Woźniaka przekraczają ograniczenia 
tych epistemologicznych stanowisk.

Kolejnym autorem, który podjął się 
ukazania współczesnego znaczenia ko-
mentarzy biblijnych Akwinaty jest Mi-
rosław Mróz. Rozwinął on problematy-
kę epistemologicznego aspektu cnót. 
Korzystając z fragmentów egzegetycz-
nych Akwinaty (szczególnie do Corpus 
Paulinum) wskazał na znaczenie cnoty 
rozumienia, wiedzy oraz mądrości. 

Mróz podkreślił, że Tomasz wniósł no-
we uwagi do tego tematu, a mianowicie 
aspekt łaski oraz położył wyraźny ak-
cent na ich dynamikę.

Lluis Clavell podjął się wyjaśnienia 
relacji między filozofią i teologią w kon-
tekście wypowiedzi biblijnej pochodzą-
cej z Księgi Wyjścia (Wj 3, 14). W jego 
artykule Tomaszowe wyjaśnienie zwro-
tu „Jestem, który jestem” zawiera zarów-
no nieskończoną pełnię bytu, jak rów-
nież właściwe imię samego Boga. 
Zdaniem Clavella, filozofia i tekst Pi-
sma Świętego, wspomagają się wzajem-
nie w wyjaśnieniu natury Boga – zarów-
no jego istnienia jak i istoty. Co ciekawe 
Clavell, korzystając z ustaleń Étienne 
Gilsona, z ogromną estymą wypowiada 
się na temat egzystencjalnego charakte-
ru metafizyki Akwinaty.

Matthew J. Ramage skonfrontował 
Tomaszowe wyjaśnienia dotyczące po-
wstania świata z Księgi Rodzaju z inter-
pretacją Benedykta XVI. Analizując po-
wody preferowania Bonawenturiańskiej 
egzegezy przez papieża Benedykta, pod-
kreślił także, w jakich punktach inter-
pretacja Akwinaty może być konkuren-
cyjna.

Z kolei Daniel A. Keating, podjął 
wprost temat teologiczny – jaka zacho-
dzi relacja między Tomaszową egzege-
zą a jego chrystologią. Szczególną uwa-
gę zwrócił na wypowiedzi znajdujące się 
w systematycznych dziełach (Summa con-
tra gentiles, Summa theologiae) a także 
w komentarzach (do Ewangelii św. Jana 
oraz do Listu do Filipian). Według Ke-
atinga słowa Pisma Świętego nie stano-
wią jakiejś grupy tekstów, które w wy-
kładzie tematów chrystologicznych 
można umieścić obok ogromnej liczby 
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herezji i błędów, jakie pojawiały się 
w teologii. Biblia nie jest więc „źródłem”, 
ale fundamentem prawdy, na której na-
leży się opierać. Jak sugeruje Keating, 
należy wnikać w tajemnicę Wcielenia 
opisaną w tekstach biblijnych, rozstrzy-
gając czym jest samo objawienie, aniże-
li je wyłącznie racjonalizować.

Ostatnim z artykułów zawartych w re-
cenzowanej książce napisany został 
przez Christophera T. Baglowa. Doty-
czył on eklezjologii Tomaszowej zawar-
tej w komentarzu do Listu do Efezjan. 
Tomaszowy wykład zagadnień eklezjo-
logicznych dotyczył zarówno kwestii 
ustanowienia Kościoła, jego trwania, 
kwestii jedności, a także samej natury. 
Dwa ostatnie zagadnienia, co podkre-
ślał Baglow, omówione zostały przez To-
masza poprzez użycie arystotelesowskich 
filozoficznych kategorii (m. in. hylemor-
fizmu a także przyczynowości).

Ta krótka i pobieżna prezentacja ar-
tykułów zawartych w Reading Sacred 
Scripture with Aquinas, dostatecznie do-
brze pokazuje jak ważnym i wielkim 
projektem jest tomizm biblijny. Jest on 
ważny z tego względu, że pozwala na 
ponowne spojrzenie i powrót do myśli 
teologicznej Akwinaty, a wielki ze 
względu na to, że umożliwia zjednocze-
nie wielu, pochodzących z różnych śro-
dowisk badaczy. Czytanie Tomaszowych 
komentarzy biblijnych, podobnie jak i lek-
tura komentarzy do Arystotelesa, Bo-
ecjusza czy dzieł neoplatoników, nie jest 
łatwe, dlatego omawiana książka speł-
nia rolę przewodnika. Książka ta zawie-
ra informacje o egzegetycznej pracy To-
masza i o narzędziach jakie stosował 
w analizach Pisma Świętego. Książka 
wskazuje również na perspektywy i po-
la badawcze, którymi powinni teraz zaj-
mować się naukowcy.
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