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WSTĘP

1. Psałterz ojców

Oczywiście wszyscy wiemy, że ojcowie Kościoła nie znali przekładu Bi-
blii Tysiąclecia. Jest to jednak wiedza tylko teoretyczna. Nawet w  tłuma-
czeniach pism patrystycznych często cytuje się Biblię w  tłumaczeniu Ty-
siąclatki, jakby było ono jedynym słusznym i pełnowartościowym. Dlatego 
wydaje mi się, że nigdy dość powtarzania, iż Stary Testament, jaki znali oj-
cowie, to Stary Testament w tłumaczeniu Septuaginty. Jest to dzieło sporzą-
dzone w środowisku Żydów aleksandryjskich w ciągu III i II wieku przed 
Chrystusem. Jego krytycy, zarówno wśród Żydów, jak i chrześcijan, wypo-
minali mu przeoczenia, niezrozumienia, parafrazy, a nawet ohydną grekę1. 
Współcześni bibliści często mówią o  nim niemal z  pogardą, uznając, że 
jego wartość jako przekładu jest znikoma2. 

Na szczęście istnieje w biblistyce cały nurt, który nie tylko docenia war-
tość Septuaginty, ale wręcz wynosi ją nad tłumaczenia z języka hebrajskie-
go, uznając te ostanie za oderwane od wielowiekowej tradycji kościelnej. 
Jak pisze A. Tronina, Septuaginta to nie tylko przekład, to dzieło oryginalne 
z  licznymi uzupełnieniami i  głęboką teologią3. Wyjaśnia to dobitnie R. Le 
Déaut: Septuaginta nie była przekładem z  hebrajskiego we współczesnym 
znaczeniu tego słowa, ale tłumaczeniem księgi sakralnej dokonanym w spo-
sób, w jaki wtedy je pojmowano: było to wierne przekazanie treści orędzia, 
rozumianego i przeżywanego w hellenistycznych społecznościach żydowskich, 
chodzi więc o tekst wraz z  jego interpretacją4. Le Déaut posuwa się nawet 
do stwierdzenia, że to właśnie w  Aleksandrii Stary Testament osiągnął 

1 Por. R. Le Déaut, Septuaginta – Biblia zapoznana, „Roczniki Biblijne i Liturgiczne” 37 
(1984), 460.

2 Por. J. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Kraków 1996, 13.
3 A. Tronina, Teologia psalmów: wprowadzenie do lektury Psałterza, Lublin 1995, 109.
4 R. Le Déaut, Septuaginta – Biblia zapoznana, 463.
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ostateczną, zamierzoną przez Boga formę, z którą bezpośrednio wiąże się 
orędzie Nowego Testamentu5.

Jednak nie tylko i nie przede wszystkim dlatego nie wolno pomijać Sep-
tuaginty i o niej zapominać. Septuaginta od samego początku i przez długie 
wieki była Biblią Kościoła. Wywarła wielki wpływ na język i terminologię 
Nowego Testamentu6. Na jej podstawie tworzono przekłady Starego Testa-
mentu na inne języki, w tym łacinę. W oparciu o ten właśnie tekst tworzyła 
się nie tylko chrześcijańska teologia, ale i liturgia. 

Szczególne znaczenie ma przekład Psałterza stanowiący część Septu-
aginty. A. Tronina zwraca uwagę na niezwykle istotną rolę psalmów w li-
turgii Kościoła od samego jego początku. Grecki tekst psalmów tak bardzo 
różni się od hebrajskiego, że dla zachowania jedności w modlitwie całego 
Kościoła Księga Psalmów była w Kościele zachodnim jedyną księgą Biblii 
tłumaczoną tylko z  greki, nigdy z  hebrajskiego. Dzięki temu kościoły na 
Wschodzie i Zachodzie modliły się tymi samymi słowami, które uważano 
za natchnione7. Obok aspektu liturgicznego ważna też była rola psalmów 
w  tworzeniu teologii patrystycznej. Bardzo wiele psalmów w  wersji Sep-
tuaginty miało dla ojców wymowę mesjanistyczną, zupełnie niewidoczną 
w wersji hebrajskiej. Zresztą już autorzy Nowego Testamentu odwoływali 
się do terminologii Septuaginty. A zatem odrzucenie greckiej wersji psal-
mów nie tylko odcina nas od tradycji liturgicznej i teologicznej, ale i, jak 
podkreśla A. Tronina, powoduje utracenie wielu terminów wspólnych 
z orędziem ewangelicznym8. 

Poniższe tłumaczenie dzieła Grzegorza może więc nie tylko przybli-
żyć Czytelnikowi samą w sobie interesującą myśl jednego z największych 
ojców Kościoła, ale przede wszystkim otworzyć nam na nowo drogę do  
Septuaginy. 

2. Tytuły psalmów

Tytuły czy nagłówki psalmów były obecne w  Księdze od samego po-
czątku, lecz w  większości są efektem kontemplacji psalmów w  różnych 
kościelnych tradycjach. Wzbudzały one wielkie zainteresowanie autorów 

5 Por. R. Le Déaut, Septuaginta – Biblia zapoznana, 464n.
6 Por. A. Tronina, Teologia psalmów, Lublin 1995, 115. 
7 Por. A. Tronina, Psałterz Biblii Greckiej, Lublin 1996, 11. 
8 Por. A. Tronina, Psałterz Biblii Greckiej, 12.
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chrześcijańskich. Pierwszy raz ich temat podjął już autor Homilii o psal-
mach, przypisywanej Hipolitowi. Komentowali je także Orygenes i Euze-
biusz. Komentarz Grzegorza zajmuje jednak szczególne miejsce w historii 
literatury wczesnochrześcijańskiej, jest chyba jedynym dziełem poświęco-
nym, przynajmniej teoretycznie, wyłącznie tytułom9. 

Hipolit bronił natchnienia tytułów, Orygenes uważał je za godne wiary 
i wyjaśniał ich sens, jednak w czasach Grzegorza Diodor z Tarsu zakwe-
stionował ich autentyczność i  nazwał je wręcz błędnymi (ἐσφαλμέναι)10. 
Grzegorz broni natchnienia tytułów i ich związku z psalmami, nie można 
więc wykluczyć, że jego traktat ma charakter polemiczny11.

Tytuły tworzone w  Kościele nie zawierały aluzji do sensu literalnego, 
lecz stanowiły wyraz egzegezy typologicznej, dopatrującej się w psalmach 
przepowiedni mającego nadejść Chrystusa. Tytuły stanowią więc interpre-
tację Psałterza, zakorzenioną w nauce ojców i liturgii Kościoła12.

3. Patrystyczne komentarze do Psałterza

Najstarszym dziełem poświęconym psalmom jest poświadczony przez 
Hieronima traktat De Psalmis Hipolita. Autorstwo Homilii o psalmach, rów-
nież przypisywanej Hipolitowi, jest niepewne13. Hieronim zaświadcza14, że 
Orygenes jako pierwszy skomentował cały Psałterz. Podaje też, że napisał 
on trzy rodzaje komentarzy: scholia, homilie oraz tomy15. Problem jednak 
się pojawia, gdy chcemy znaleźć te trzy teksty nawet w katalogach sporzą-
dzonych przez samego Hieronima16. Same dzieła Orygenesa dotrwały do 
nas jedynie we fragmentach, przetrwało 9 homilii w tłumaczeniu Rufina, 
74 homilie przetłumaczone, a  raczej zinterpretowane przez Hieronima, 

9 Por. Grégoire de Nysse, Sur les titres des psaumes, tłum. J. Reynard, SCh 466, Paris 
2002, 11-13.

10 Por. Diodor z Tarsu, Commentarii in Psalmos, praef., Corpus Christianorum, Series 
Graeca 6, 6.

11 Por. Grégoire de Nysse, Sur les titres des psaumes, 30n.
12 Por. A. Tronina, Psałterz Biblii Greckiej, 13.
13 Por. M.J. Rondeau, Les commentaires patristiques du Psautier (IIIe-Ve siécles), vol. 1: 

Les travaux des Pères grecs et latins sur le Psautier: recherches et bilan, Roma 1982, 27.
14 Epistula 112, 20, CSEL 55, 390.
15 Hieronim, Wstęp do XV Homilii Orygenesa do Ezechiela, GCS 33, Origenes Werke,  

t. 8, 318. 
16 Por. M.J. Rondeau, Les commentaires patristiques du Psautier (IIIe-Ve siécles), vol. 1, 

44n.
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przechowane pod tytułem Tractatus in psalmos jako dzieło Hieronima, oraz 
27 fragmentów dotyczących różnych psalmów, zachowanych w katenach17. 

Komentarze do Księgi Psalmów pisali przed Grzegorzem także Euze-
biusz z Cezarei, Atanazy z Aleksandrii, Apolinary z Laodycei, Diodor z Tar-
su, Bazyli. Traktat Grzegorza wyróżnia się spośród innych podporządko-
waniem egzegezy celowi, jakim jest ukazanie etapów rozwoju duchowego. 
Ma mniej rozważań filologicznych niż komentarz Orygenesa i mniej histo-
rycznych niż dzieło Euzebiusza, ale jest bardziej jednorodny i logiczny18. 

L. Alonso Schökel wymienia następujące typy patrystycznej egzegezy 
psalmów: historyczną, profetyczną, typologiczną, alegoryczną oraz proso-
pologiczną19. Ojcowie, oprócz Teodora z Mopsuestii, uznawali autorytet od-
niesień historycznych zawartych w tytułach psalmów i próbowali zharmo-
nizować je z opowieściami zawartymi w innych księgach biblijnych. Teodor 
nie uznawał za prawdziwe informacji historycznych zawartych w tytułach 
i szukał innych faktów, nawet z późniejszej historii Izraela, do których mo-
głyby nawiązywać psalmy. Trudno jednak znaleźć u ojców przykłady kry-
tyki historycznej we współczesnym znaczeniu tego słowa. 

W wielu psalmach ojcowie widzieli zapowiedź Chrystusa i  Kościoła. 
Skoro psalmy zawierały proroctwa, słusznie nazywali Dawida prorokiem20. 
Rodzajem proroctwa jest też w jakimś sensie typologia, która bazuje na po-
dobieństwie dwóch wydarzeń. Tύπος oznacza formę, model, kopię, figurę. 
Typologia Ojców bazuje na przeświadczeniu, że jedno wydarzenie zapo-
wiada inne, przyszłe. W takim rozumieniu najczęściej życie Dawida prze-
powiada życie i mękę Chrystusa. Trudno odróżnić typologię od alegorii. 
Alegoria jest bardziej otwarta, swobodna i poetycka od typologii, ale może 
być niebezpieczna, gdy zanadto skupia się na szczegółach. Prawdziwa ale-
goria nie neguje ani nie wyklucza sensu historycznego, lecz bazuje na nim 
i z niego wypływa. 

17 Por. L. Alonso Schökel, I Salmi, vol. 1, Roma 1992, 30 oraz Interpretación de los 
Salmos hasta Cassiodoro. Sintesis histórica, „Estudios Bíblicos” 47 (1989), 20.

18 Por. L. Alonso Schökel, I Salmi, vol. 1, 33 oraz Interpretación de los Salmos hasta 
Cassiodoro. Sintesis histórica, 23.

19 Por. L. Alonso Schökel, I Salmi, vol. 1, 20-26 oraz ten sam tekst w języku hiszpań-
skim: L. Alonso Schökel, Interpretación de los Salmos hasta Cassiodoro. Sintesis histórica, 
12-17.

20 Termin prorok jest często wręcz technicznym określeniem Dawida, tak jak apostoł 
w sposób oczywisty odnosi się do św. Pawła. 
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M.J. Rondeau21 jako pierwszy dopatrzył się interpretacji prosopolo-
gicznej w  patrystycznej egzegezie psalmów, lecz nie wszyscy badacze 
uznają istnienie takiego rodzaju interpretacji. Interpretacja ta odwołuje się 
do wyrazu πρόσωπον w znaczeniu używanym w teatrze. Dawid, mówiąc 
w pierwszej osobie, może mówić w swoim imieniu lub w imieniu Chrystu-
sa. W tym drugim wypadku Chrystus może mówić jako Bóg lub jako czło-
wiek, w  imieniu swoim lub swoich członków, czyli Kościoła. Kryterium, 
dzięki któremu można rozpoznać πρόσωπον, jest stosowność (ἁρμόζον).

4. Cel egzegezy Grzegorza

R. Heine zwrócił uwagę na następującą strukturę traktatu Grzegorza:
1) cel Psałterza (I, 1-4),
2) podział Psałterza na części i jego cel (I, 5-9),
3) znaczenie tytułów (II, 1-7),
4) psalmy pozbawione tytułów (II, 8-9),
5) znaczenie diapsalmy (II, 10),
6) nieścisłości między kolejnością psalmów a porządkiem zdarzeń zna-

nych z historii (II, 11-16).
Taka forma jest według Heinego charakterystyczna dla starożytnych 

wprowadzeń do Księgi Psalmów i taki też charakter ma według niego trak-
tat Grzegorza22. Jednakże, chociaż Grzegorz przejął elementy wprowadze-
nia od poprzedników, potraktował je w sposób zupełnie inny niż oni. Ana-
lizę każdego z nich podporządkował bowiem swojemu głównemu celowi, 
jakim było ukazanie rozwoju życia duchowego człowieka23.

Wszystkie pisma egzegetyczne Grzegorza mają ten sam cel: ukazanie 
nieskończonego rozwoju duszy. Łatwo było Grzegorzowi rozpoznać etapy 
takiego rozwoju w  kolejnych błogosławieństwach (Homilie do błogosła-
wieństw) czy kolejnych wydarzeniach w życiu Mojżesza (Życie Mojżesza). 
Trudniejsze zadanie czekało go przy omawianiu Pieśni nad Pieśniami (Ho-
milie do Pieśni nad Pieśniami) czy w homiliach O tytułach psalmów. Żad-
na z tych ksiąg nie opowiada bowiem ciągu wydarzeń ani nie zawiera po-

21 Por. M.J. Rondeau, Les commentaires patristiques du Psautier (IIIe-Ve siécles), vol. 2, 
Exégèse prosopologique et théologie, Roma 1985. 

22 Por. The Form of Gregory of Nyssa’s Treatise on the Inscriptions of the Psalms, Studia 
Patristica 32, Louvain 1997, 130.

23 Por. The Form of Gregory of Nyssa’s Treatise on the Inscriptions of the Psalms, 135.
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