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WYKAZ WYKORZYSTANYCH PISM 
TOMASZA Z AKWINU 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
Podajemy tytuły dzieł św. Tomasza, występujących 
w tym tekście oraz ich skróty, zastosowane w 
Słowniczku wraz z informacją na temat sposobu 
cytowania. Nie podajemy natomiast pełnego 
zapisu bibliograficznego cytowanych pism, ze 
względu nas mnogość istniejących edycji i 
przedruków. Autor korzystał z elektronicznego 
zapisu dzieł Akwinaty: Thomae Aquinatis. Opera 
Omnia, cum hypertextus in CD.-ROM, auctore 
Roberto Busa SJ, Editio secunda, 1996. Teksty te 
dostępne są na www.corpusthomisticum.org 
(Corpus Thomisticum, Subsidia studii ab Enrique 
Alarcón collecta et edita Pampilonae ad 
Universitatis Studiorum Navarrensis aedes ab A.D. 
MM) 
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1. Compendium Theologiae księga, rozdział 

2. De ente et essentia rozdział 

3. De Regno księga, rozdział 
4. Epistola de modo studendi 
5. In Commento super Dionysium de divinis 

Nominibus Super Dionysium – lekcja, 

rozdział 

6. In Commento super libros de Anima De 

Anima – księga, lekcja 

7. In Commento super libros Posteriorum Super 

Posteriorum – księga, lekcja, 
8. In Commento super VIII libros Phisicorum 

Super Phisicorum – księga, lekcja 
9. In Expositione super libros Sententiarum 

Super sententiarum – księga, dystynkcja, 

kwestia, artykuł i niekiedy kwestiunkula c – 
korpus artykułu, ad – odpowiedzi na 

poszczególne zarzuty 

10. In Expositione super Psalterum David Super 

Psalterum – nr psalmu wg Wulgaty 
11. In Expositione super XII libris Ethicorum 

Super Ethicorum – księga, lekcja 
12. In Expositione super XII libris Metaphisicorum 

Super Metaphisicorum – księga, lekcja 

13. Quaestio disputata de Anima De Anima - 

artykuł 
14. Quaestio disputata de Virtutibus in communi 

De Virtutibus in communi - artykuł 
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15. Quaestiones disputatae de Malo De Malo -

kwesta, artykuł 

16. Quaestiones disputatae de Veritate De Ver. 

kwestia, artykuł 

17. Quaestiones disputate de Potentia De 

Potentia – kwestia, artykuł 

18. Quaestiones quodlibetales Quodl. – kwesta, 

artykuł 

19. Summa contra Gentiles Contra Gentiles - 
księga, rozdział 

20. Summa Theologiae S.Th część, kwestia, 

artykuł 
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