
św. tomasz z akwinu (1225–1274), 
dominikanin, uczeń św. Alberta Wielkiego, profesor 
teologii na uniwersytecie paryskim i bolońskim, wykłado- 
wca na uczelniach dominikańskich w Neapolu i Orvie-
to. Największym jego dziełem jest wielotomowa 
Summa teologii. Napisał wiele dzieł teologicznych 
i filozoficznych, komentarzy do ksiąg biblijnych i dzieł 
ojców Kościoła. Wprowadził myśli Arystotelesa do re- 
fleksji teologicznej. Zmarł w drodze na sobór w Lyonie.

Niniejsza książka stanowi opracowanie 
57 lub 59 kazań, które św. Tomasz 
wygłosił w okresie wielkiego postu 
1273 roku w Neapolu. (…) Osobie 
zainteresowanej  wiarą chrześcijańską 
teksty te dostarczają prawdziwej uczty 
intelektualnej. Niemal na każdej stronicy 
znaleźć można jakieś odkrywcze spojrze- 
nie – tym cenniejsze, że dotyczące 
modlitw tak znanych, odmawianych 
codziennie. 
Jacek Salij OP (fragment słowa wstępnego)

Modlitwa (…) jest skutecznym i poży-
tecznym lekarstwem przeciw złu, bo 
wyzwala od popełnionych grzechów: 
„Ty odpuściłeś bezbożność grzechu 
mego. Dlatego będzie się do Ciebie 
modlić wszelki święty” (Ps 32[31],5–6). 
Tak modlił się łotr na krzyżu i otrzy-
mał odpuszczenie grzechów, ponieważ 
powiedział do niego Jezus: „Dziś ze 
Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). 
Tak modlił się także celnik i odszedł 
do domu swego usprawiedliwiony. 
Modlitwa wyzwala również od lęku 
przed grożącymi grzechami, przed 
utrapieniem i smutkiem, jak mówi 
św. Jakub (5,13): „Ma kto z was 
utrapienie? Niech się [spokojnie] 
modli”. Wyzwala ona od prześlado- 
wań i nieprzyjaciół: „Zamiast miło- 
wać mię, uwłaczali mi: a ja się mod-
liłem” (Ps 109[108],4).
(fragment książki)
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Słowo wstępne

Niniejsza książka stanowi opracowanie 57 lub 59 kazań, które 
św. Tomasz wygłosił w okresie wielkiego postu 1273 roku 
w Neapolu. Akwinata głosił je w języku ludowym, mianowicie 
w swoim ojczystym dialekcie neapolitańskim, codziennie, 
począwszy od Sześćdziesiątnicy, która w owym roku przy-
padła 12 lutego, aż do Wielkanocy, to znaczy do 9 kwietnia. 
Był to ostatni rok jego działalności — 6 grudnia tegoż roku 
Tomasz doznał tajemniczego doświadczenia podczas mszy 
świętej, po którym nie napisał już ani nie podyktował nawet 
jednego zdania. Wkrótce zresztą, 7 marca 1274 roku, umarł 
w drodze na sobór powszechny w Lyonie, na który udawał 
się z rozkazu papieża.

Niezwykle pracowity był ten ostatni rok jego życia. Od 
jesieni 1272 roku Tomasz był regensem dominikańskiej uczel-
ni w Neapolu, związanej prawnie z tamtejszym uniwersyte-
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tem królewskim. Wykładów miał prawdopodobnie niewiele. 
W każdym razie poza niedokończonym Komentarzem do 
Psalmów, zredagowanym przez Reginalda z Piperno na pod-
stawie jego ówczesnych wykładów, nie widać innych pisem-
nych owoców jego działalności akademickiej prowadzonej 
w owym roku 1273.

Sytuacja na uczelni pozwoliła mu skierować główny wysi-
łek na pracę nad Summą teologii. Opracował wówczas traktat 
chrystologiczny Summy, w Paryżu zaledwie zaczęty, oraz 
traktaty o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza 
szczególnie cenny traktat o Eucharystii. Wówczas też napisał 
Tomasz Streszczenie teologii oraz O substancjach czystych, po-
zycje bardzo ważne w jego dorobku teologicznym.

Ponadto pracował intensywnie — wszystko to działo się 
w tym samym roku 1273! — nad kilkoma komentarzami do 
Arystotelesa. Rękopisy fundamentalnego Komentarza do „Me-
tafizyki” noszą siedem różnych charakterów pisma. Świadczy 
to zarówno o intensywności, by nie powiedzieć — gorączko-
wości tej pracy, jak o mądrości władz zakonnych, które starały 
się ułatwić pracę wielkiemu uczonemu, zapewniając w razie 
potrzeby nawet kilku sekretarzy równocześnie.

Ale nawet jeśli się pamięta o tych ułatwieniach, aż trudno 
uwierzyć, że jeden człowiek mógł w ciągu jednego roku napi-
sać i podyktować co najmniej kilkanaście tysięcy stron tekstu. 
I to jakiego tekstu! Jak mógł jeszcze znaleźć czas na wielkie, 
trwające niemal dwa miesiące dzieło katechetyczne, którego 
owoc znajduje się w niniejszej książce?

Dla mieszkańców Neapolu ta dwumiesięczna katecheza 
prowadzona przez Tomasza z Akwinu była wielkim wyda-
rzeniem. „W czasie procesu kanonizacyjnego — pisze James  
A. Weisheipl, autor drobiazgowej i świetnie udokumentowa-
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nej biografii św. Tomasza — bardzo wielu świeckich i zakon-
ników zeznawało, iż słuchali Tomaszowych kazań w okresie 
wielkiego postu i byli do głębi poruszeni tym niezapomnia-
nym przeżyciem. Wśród tych świadków był Jan Coppa z Ne-
apolu (który stwierdził, że »prawie cały Neapol schodził się 
każdego dnia, aby słuchać kazań Tomasza«). (...) Jak powiada 
Wilhelm z Tocco, »ludzie słuchali go z takim nabożeństwem, 
iż miało się wrażenie, że jego kazanie pochodzi od Boga«”1.

Katechezę rozpoczął Tomasz prawdopodobnie kazaniami 
wyjaśniającymi Skład apostolski, następnie objaśniał Modlitwę 
Pańską, ostatnie zaś tygodnie poświęcił omawianiu Bożych 
przykazań2. Porządek taki wynikał z założenia, iż „Wierzę 
w Boga” dotyczy wiary, „Ojcze nasz” — nadziei, przykazania 
zaś wskazują drogę miłości. Nawiasem mówiąc, to samo za-
łożenie wyznaczyło konstrukcję pisanego w tymże roku 1273 
Streszczenia teologii.

Nie jest rzeczą pewną, czy w Neapolu objaśniał św. To-
masz „Zdrowaś Mario” (chodzi, rzecz jasna, tylko o pierwszą 
część tej modlitwy, bo druga pojawiła się dopiero w XV–XVI 
wieku). Niektórzy badacze łączą ten tekst z jego pobytem 
w Rzymie w latach 1265–1267. Istnieje nawet odosobniona 
opinia Pierre’a Mandonneta, odmawiająca mu autentyczności. 
W krótkim tym tekście znajdują się m.in. znakomite rozważa-
nia na temat wyższości Maryi nad aniołami oraz oryginalne 
zestawienie Owocu Maryi z owocem Ewy. Ale znajduje się 

1 James A. Weisheipl OP, Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło, przeł. Cz. We- 
sołowski, W drodze, Poznań 1985, s. 396–397.
2 Wydawca krytycznego tekstu Wykład dwóch przykazań miłości i dziesię-
ciorga przykazań Bożych, Jean-Pierre Torrell, dopuszcza jednak możliwość, 
że powstał on na podstawie jakichś wcześniejszych wykładów lub kazań  
św. Tomasza („Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques” 1985  
nr 69, s. 9–17). 
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w nim również błędna nauka na temat bezgrzeszności Maryi. 
Z jednej strony Tomasz — idąc za wielowiekową tradycją 
katolicką — pragnie powiedzieć, że Matka Boża była całko-
wicie bezgrzeszna i przytacza na poparcie tej tezy wspaniałą 
wypowiedź św. Augustyna; z drugiej strony — i na tym polega 
jego błąd — lęka się uznać Jej niepokalane poczęcie. Dopiero 
z czasem Kościół miał sobie w pełni uświadomić, że Maryja 
jest bezgrzeszna w całym tego słowa znaczeniu, to znaczy 
od samego poczęcia nie była obciążona żadnym grzechem.

Teksty znajdujące się w niniejszej książce należą do tzw. 
reportata, czyli stanowią zapis wykładów Doktora Anielskiego 
sporządzony przez jego uczniów. Opracował je — z wyjątkiem 
wykładu na temat Bożych przykazań — nieoceniony Reginald 
z Piperno. Jego oddanie Tomaszowi, skrupulatność i inteligen-
cja dają gwarancję pełnej wierności myśli Mistrza. Natomiast 
wykład przykazań miłości i dekalogu opracował Piotr z Andrii, 
uczeń Tomasza jeszcze z czasów paryskich, późniejszy biskup.

Wydaje się, że obu współpracownikom św. Tomasza uda-
ło się zachować wiele z atmosfery kazań neapolitańskich. 
Czytelnikowi udziela się jakoś — mimo że od tamtych ka-
zań dzieli go nie tylko pośrednictwo martwego papieru, ale 
i ponad siedem wieków, które zdążyły już upłynąć — duch 
żarliwości, z jakim były one wygłoszone. Zarazem każdemu 
zainteresowanemu wiarą chrześcijańską teksty te dostarczają 
prawdziwej uczty intelektualnej. Niemal na każdej stronicy 
znaleźć można jakieś odkrywcze spojrzenie — tym cenniejsze, 
że dotyczące modlitw tak znanych, odmawianych codziennie. 
Charakterystyczny dla św. Tomasza zmysł porządkowania 
podejmowanych zagadnień w niejednym przypadku trafi do 
przekonania również współczesnemu Czytelnikowi i pomoże 
mu uporządkować ten lub inny jego własny problem religijny.



Spośród tłumaczonych tu tekstów tylko Wykład dwóch 
przykazań miłości i dziesięciorga przykazań Bożych doczekał 
się krytycznego wydania (zob. przypis 2). Wykład Modli-
twy Pańskiej przetłumaczony został z książki: S. Thomas, Le 
Pater et l’Ave, wyd. Nouvelles Éditions Latines, Paryż 1967. 
Tłumaczenia pozostałych tekstów dokonano na podstawie S. 
Thomae Aquinatis, Opuscula theologica, wyd. Marietti, vol. 2, 
Turyn – Rzym 1954. 

Jacek Salij OP
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