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jAkIEż TO pIękNO MA zbAwIć śwIAT ?1

Pojęcie1 kalofania – objawienie się piękna, 
manifestacja piękna, używane w kaloteologii 
(teologii piękna), łączy w sobie dwa greckie 
słowa: kalós – piękno oraz faínomai – zjawiać 
się, ukazywać się, pojawiać się, pokazywać się, 
być widocznym. Namysłowi nad pięknem, 
widzianym szczególnie w perspektywie teo-
logicznej, poświęcony został cykl wykła-
dów: „Kalofania. Piękno objawione w sztu-
ce”, zorganizowany przez Klasztor Ojców 
Dominikanów w Gdańsku, we współpracy 
z Pomorskim Towarzystwem Filozoficzno-

-Teologicznym, przy wsparciu finansowym 
Miasta Gdańska. W ramach tego cyklu, 
który odbywał się od kwietnia do czerw-
ca 2022 roku, wykłady wygłosili kolejno: 
ks. prof. US, dr hab. Andrzej Draguła, Igor 
Wieremiejuk, prof. UG, dr hab. Elżbieta 
Mikiciuk OPs, o. prof. UPJPII, dr hab. To-
masz Gałuszka OP, ks. bp prof. UW, dr hab. 
Michał Janocha oraz o. Tomasz Biłka OP2. 
Wszyscy prelegenci, z wyjątkiem Igora Wie-
riemiejuka, przyjęli również zaproszenie 

1 F. Dostojewski, Idiota, tłum. J. Jędrzejewicz, w: tegoż, 
Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa 1984, s. 425. 

2 Prawie godzinny film, zawierający najciekawsze frag-
menty wykładów, został zamieszczony na stronie 
YouTube „Dominikanie Gdańsk”: https://www.youtube.
com/watch?v=S5o5WSSskA8&list=LL&index=25&t=6s, 
(dostęp: 5 grudnia 2022).

do współtworzenia niniejszego numeru mo-
nograficznego „Karto-Teki Gdańskiej”.

Zarówno w wykładach, jak i w dysku-
sjach, toczących się podczas „kalofanijnych” 
spotkań, powracały pytania o to, czy pięk-
no ma moc zbawczą, co sztuka (zwłaszcza 
sztuka religijna, sakralna) mówi o kondy-
cji duchowej współczesnego człowieka, czy 
kryzys estetyczny oznacza zarazem kryzys 
wiary, jak walczyć z kiczem kościelnym i jak 
tworzyć sztukę, która będzie objawiać pięk-
no Chrystusowe, uwidaczniać wspólną wia-
rę i pełnić funkcję mistagogiczną, a nie tyl-
ko ilustracyjną, dekoracyjną i dydaktyczną. 

Igor Wieriemiejuk w wystąpieniu, zatytu-
łowanym Działalność kursów i pracowni iko-
nograficznych w Polsce: próba analizy źródeł 
kryzysu zwrócił uwagę na zjawisko deprecjo-
nowania ikony jako dzieła sztuki i swoistej 

„spirytualizacji” procesu jej tworzenia, trak-
towania ikony na rozmaitych warsztatach 
i kursach ikonopisania jako dzieła duchowe-
go, przy jednoczesnym lekceważeniu rzemio-
sła i warsztatu, a także ignorancji teologicznej, 
co skutkuje powstawaniem złego, zepsutego, 
kiczowatego obrazu, który nie stanowi odbi-
cia Piękna Boskiego Pierwowzoru i nie pocią-
ga ku Tajemnicy. Przez liche i niewyrastające 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 3‒5
http://karto-teka.ptft.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=S5o5WSSskA8&list=LL&index=25&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=S5o5WSSskA8&list=LL&index=25&t=6s
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ze świadomości teologicznej wykonanie iko-
ny dokonuje się pohańbienia obrazu Boga. 
Rzeczywiście, taka „obraza” (anty-obraz, an-
ty-ikona) nie tylko nie wyraża prawdy teo-
logicznej, ale – na co zwracano uwagę tak-
że podczas innych wystąpień – wprowadza 
w kłamstwo, rozleniwia duchowo, unie-
możliwiając kontemplację, czyli otwarcie się 
na miłosną relację z Bogiem. 

Przywoływane często w dyskusji o sztu-
ce słowa Fiodora Dostojewskiego, mówiące 
o tym, że piękno zbawi świat, nie są bynaj-
mniej wezwaniem do oddawania bałwo-
chwalczej czci sztuce. Wskazują one bowiem 
na osobę Chrystusa, na Piękno, w którym 

„zostało wszystko stworzone” (Kol 1,16)3. To 
poprzez Wcielenie Syn Boży objawił-uczy-
nił widzialnym Piękno Niewidzialnego. 

W notatnikach do Dziennika pisarza 
z 1976 roku autor Braci Karamazow wyraża 
następującą myśl: „Chrystus – 1. Piękno, 2. 
Nikt nie jest lepszy, 3. Jeśli tak jest, to cud – 
oto i cała wiara. Potem już tylko kazanie 
Jana Złotoustego na słowa «aż do godziny 
dziewiątej» […]”4.

Wyznając wiarę w Chrystusa-Piękno, Do-
stojewski podkreśla, że zbawienie dokonało 
się przez krzyż. Wspomniane przez pisarza 
kazanie św. Jana Złotoustego dotyczy bo-
wiem fragmentu Ewangelii według św. Ma-
teusza (por. Mt 23,44-46), w którym mowa 
jest o godzinie śmierci Jezusa. To na krzyżu 
Piękno-Miłość przyjęło „postać sługi”, stało 
się Izajaszowym „mężem boleści”, pozbawio-
nym wdzięku i blasku (por. Iz 53,2-3). Pięk-
no zbawiające, a nie uwodzące, to – w ujęciu 

3 Wszystkie cytaty z Biblii podaję za: Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginal-
nych, Biblia Tysiąclecia, red. K. Dynarski SAC, red. nauk. 
A. Jankowski OSB i in., Poznań–Warszawa 1980.

4 Ф. Достоевский, Дневник писателя за 1876 год. 
Ноябрь-декабрь, w: tegoż, Полное собрание сочинений 
в 30 томах, t. 24, Наука, Ленинград 1982, s. 202.

autora Idioty – przede wszystkim Piękno ke-
notyczne (gr. kenosis – uniżenie, ogołocenie, 
wyniszczenie5), paschalne, Piękno, które jest 
Paschą (por. 1 Kor 5,7), ofiarną Miłością6.

Książę Myszkin, bohater Idioty, głoszący, 
że „świat będzie zbawiony przez piękno”7, nie 
wypowiada się na temat piękna tworzonego 
przez artystów. To w innej powieści rosyj-
skiego pisarza, a mianowicie w Biesach, przy-
wołany zostaje słynny spór-dylemat, stresz-
czający się w zdaniu: „Szekspir czy buty?”8. 
W przypisywanych nihiliście Dymitrowi Pi-
sariewowi stwierdzeniu, iż buty są ważniej-
sze od Szekspira, krył się – jak dowodzi Piotr 
Kropotkin – wstręt wobec kultu piękna, któ-
ry „był tylko maską pokrywającą trywialną 
rozpustę”, wyrażała się niechęć wobec sztuki, 
którą „nabywało się za pieniądze, wyciska-
ne z głodnych chłopów”9. W Biesach jednak 
wezwanie do „ukamienowania Szekspira”, 
a zatem do unicestwienia artystów-twórców 
piękna, zawarte jest w Szygalewowskim pro-
jekcie totalitarnego państwa, zaś obronę życia 
duchowego i ideału piękna wygłasza Stiepan 
Wierchowieński. Rozważając kwestię: „Szek-
spir czy buty”, konstatuje on:

 
[…] oświadczam, że Szekspir i Rafa-

el są ważniejsi od zniesienia poddaństwa, 
ważniejsi od guseł ludowych, od socjali-
zmu, od młodego pokolenia, od chemii, 

5 Kenoza to pojęcie, które w chrystologii oznacza „dobro-
wolne uniżenie się i ogołocenie Syna Bożego (Flp 2,7) 
w ekonomii zbawienia świata. […] Jest ono znakiem so-
lidarności Chrystusa z grzesznymi ludźmi potrzebujący-
mi ocalenia” (W. Hryniewicz, „Kenoza. IV. W teologii 
prawosławnej”, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2000, 
t. 8, s. 1348). Pojęcie to odnosi się zarówno do tajemnicy 
Wcielenia, jak i tajemnicy Krzyża.

6 Zob. E. Mikiciuk, Kenoza jako Kalofania. Fiodor 
Dostojewski o tajemnicy Chrystusowego piękna, „Ethos” 
2019, nr 3 (127), s. 299–328.

7 F. Dostojewski, Idiota, dz. cyt., s. 425.
8 Zob. F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, 

w: Dzieła wybrane, t. 3, Warszawa 1984, s. 483. 
9 P. Kropotkin, Wspomnienia rewolucjonisty, tłum. 

M. Sarnecka i K. Latoniowa, Warszawa 1959, s. 300.



» 5 «

Elżbieta Mikiciuk OPs Jakież to piękno ma zbawić świat?

ważniejsi od całej nieomal ludzkości, gdyż 
są już owocem, prawdziwym owocem ca-
łej ludzkości, i może najpiękniejszym, jaki 
tylko być może! To osiągnięty już kształt 
piękna, bez którego kto wie, może nie zgo-
dziłbym się żyć […]. Pamiętajcie, że bez An-
glików ludzkość da sobie radę, bez Niem-
ców także, bez Rosjan na pewno, przetrwa 
bez nauki, bez chleba, i jedynie bez piękna 
się nie obejdzie, gdyż bez piękna nie warto 
będzie żyć na świecie! W tym cała tajem-
nica, w tym cała rzecz! Nawet nauka bez 
piękna nie utrzyma się ani na chwilę – czy 
rozumiecie to wy, którzy się śmiejecie? Na-
uka obróci się w chamstwo!10 

Wierchowieński nazywany jest pogardliwie 
estetą, nie absolutyzuje on jednak sztuki, nie 

10 F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, 
w: Dzieła wybrane, t. 3, Warszawa 1984, s. 483–484.

czyni z niej bożka, ale zwraca uwagę, że od-
rzucając piękno i troszcząc się jedynie o chleb, 
człowiek karleje duchowo, traci sens swojego 
życia. Można by dopowiedzieć, że obojętny 
na piękno, staje się też obojętny na Tego, który 
jest źródłem piękna, samym Pięknem…

W notatnikach Dostojewskiego z lat 
1875–1876 autor Makbeta wymieniony zo-
staje jako twórca „literatury piękna”, której 
przypisana zostaje moc zbawcza, ocalająca11. 
Rosyjski pisarz nazywa Szekspira prorokiem, 
posłanym przez Boga, by objawić światu ta-
jemnicę ludzkiej duszy12. To w tym właśnie 
sensie – profetycznym oraz misteryjnym – 
literatura czy sztuka, będąca – jak to określa 
autor Idioty – „przy Chrystusie”13, uczestni-
czy w procesie przemiany świata. To właśnie 
takie piękno zbawia świata. 

 

11 Zob. Литературное наследство. Неизданный 
Достоевский, t. 83, red. В. Г. Базанов и др., Наука, 
Москва 1971, s. 448 [tłum. – E. M.].

12 Zob. Записные тетради Ф. М. Достоевского, Москва– 
Ленинград 1935, s. 179 i 299.

13 Por. „Szekspir jest jeszcze przy Chrystusie” 
(Литературное наследство. Неизданный Достоевский, 

 s. 448) [tłum. – E. M.].
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Kalofania w bizantyńskim 
i łacińskim zwierciadle

Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest 
mój tekst „Cóż wiesz o pięknem?” Pytanie 
o chrześcijańską teologię piękna. Ukazał się on 
w tomie Piękno w sacrum, wydanym pod re-
dakcją Małgorzaty Dolistowskej i ks. Rado-
sława Kimszy w Białystoku w 2017  roku1. 
W nieniejszej pracy znalazły się także frag-
menty innego mojego tekstu Teologia pięk-
na w Kościele Wschodnim, który ukazał się 
w tomie Piękno materialne. Piękno ducho-
we, opublikowanym w 2004 roku w Łodzi 
pod redakcją Anny Tomeckiej-Mirek.2

Pewnego razu na brzegu morza spotkały 
się Piękność i Brzydota, i jedna do drugiej 
powiedziały: „Chodźmy się kąpać”. Roze-
brały się więc i weszły do wody. Za chwi-
lę Brzydota dopłynęła do brzegu, ubrała 
się w szaty Piękności i poszła swoją drogą. 
Także i piękność wyszła z wody. Nie zna-
lazła swoich szat, a ponieważ wstydziła się 
siedzieć naga, przywdziała szaty Brzydoty. 

1 M. Janocha, ’Cóż wiesz o pięknem?’ Pytanie o chrze-
ścijańską teologię piękna, w: Piękno w sacrum, red. 
M.  Dolistowska,  ks.  R.  Kimsza,  Białystok  2017,  s.  39–
48. Artykuł  został  zaprezentowany  w  postaci  referatu 
wygłoszonego  podczas  Międzynarodowej  Konferencji 
Naukowej  zorganizowanej  przez  Uniwersytet 
w Białymstoku w dniach 14–16 czerwca 2016 roku.

2 M. Janocha, Teologia piękna w Kościele Wschodnim, 
w: Piękno materialne. Piękno duchowe, red. A. Tomecka-
Mirek, Łódź 2004, s. 175–188.

I ona także poszła swoją drogą. Od tej chwi-
li ludzie biorą jedną za drugą3. 

I tak pozostaje do dzisiaj. Piękno nie-
raz objawia się w przebraniu. W Biblii jest 
atrybutem Boga („Przed Nim kroczą ma-
jestat i piękno”, Ps 96,6), jest rozsiane 
we wszechświecie, a jednocześnie potrafi 
być zwodnicze: 

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy 
nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie 
zdołali poznać Tego, który jest, patrząc 
na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, 
wiatr, powietrze chyże, gwiazdy doko-
ła, wodę burzliwą lub światła niebieskie 
uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bó-
stwa – winni byli poznać, o ile wspanial-
szy jest ich Władca, stworzył je bowiem 
Twórca piękności. […] Bo z wielkości 
i piękna stworzeń poznaje się przez podo-
bieństwo ich Stwórcę (Mdr 13,1-5). 

3  Opowieść  Khalila  Gibrana  pt.  Szaty, zawarta w to-
mie Błądzący,  wydanym  pośmiertnie  w  1932  roku,  cyt. 
za  ks. M.  Starowieyski, Khalil Gibran i jego „Prorok”. 
Z antologią tekstów, Kraków 2016, s. 130. W tym kontek-
ście: U.  Eco, Historia piękna,  tłum. A. Kuciak,  Poznań 
2005;  U.  Eco, Historia brzydoty,  tłum.  K.  Raźniewska, 
T. Żuchowski i in., Poznań 2007. 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 7‒22
http://karto-teka.ptft.pl/
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Jednakże piękno stworzenia w Biblii nie 
musi być dobre. Szaty Piękna nieraz – jak 
w opowieści Khalila Gibrana – przywdzie-
wa Brzydota: „czym w ryju świni złota 
obrączka, tym piękna kobieta, ale głupia” 
(Prz 11,22)4. 

Wyrastająca z refleksji biblijnej estetyka 
patrystyczna rozróżniała piękno duchowe, 
absolutne, i piękno zmysłowe, subiektyw-
ne i względne. Tajemniczej ambiwalencji 
piękna daje wyraz Dostojewski, wkłada-
jąc w usta Dymitra w Braciach Karamazow 
słynne słowa: 

Piękno to straszliwa i przerażająca rzecz. 
Straszliwa, bo nieokreślona, a określić się 
nie da, gdyż Bóg zadaje tylko same zagad-
ki. Tu brzegi się schodzą, tu jest harmonia 
wszelkich przeciwieństw, ich współżycie… 
Piękno! Nie mogę tego ścierpieć, że czasem 
człowiek, podniosłego nawet serca i wiel-
kiego umysłu, zaczyna od ideału Madon-
ny i kończy ideałem Sodomy. […] Czy jest 
piękno w Sodomie? […] Przerażające, że 
piękno jest nie tylko straszną rzeczą, ale 
i tajemniczą rzeczą. Tu diabeł z Bogiem się 
zmaga, a polem bitwy jest serce człowiecze5.

Po krótkiej refleksji na temat piękna 
w Biblii przejdźmy do filozoficznego pyta-
nia, które szesnaście wieków temu sformu-
łował św. Augustyn: „Czy dlatego coś jest 
piękne, że się podoba, czy też dlatego się 
podoba, że jest piękne?”6. Z tym augustyń-

4 J. Chmiel, „Kształt miłości. Piękno i dobro w tekstach bi-
blijnych, w: Piękno materialne. Piękno duchowe, dz. cyt., 
s. 55–60.

5  F.  Dostojewski, Bracia Karamazow,  tłum.  A.  Wat, 
Warszawa 1978, s. 136. 

6  S.  Augustinus,  De vera religione XXXII,59, cyt. 
za W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, 
s. 151.

skim pytaniem zwracam się każdego roku 
do moich studentów na początku wykładów 
z historii sztuki na wydziale Artes Liberales 
Uniwersytetu Warszawskiego. Nieustannie 
zdumiewa mnie, że z otrzymywanych od-
powiedzi, udzielanych spontanicznie bądź 
zapisywanych na kartkach, można by uło-
żyć skrócone kompendium dwóch i pół ty-
siącletnich dziejów estetyki. Przy całej róż-
norodności ujęć przeważa opinia, że piękno 
jest kategorią subiektywną, zależną od gustu 
odbiorcy, uwarunkowań psychologicznych, 
społecznych, historycznych, kulturowych.

Kiedy przez kilkanaście lat to samo py-
tanie zadawałem siedemset kilometrów 
na wschód od Warszawy, w seminarium du-
chownym diecezji kamieniecko-podolskiej, 
słyszałem najczęściej odpowiedź diametral-
nie różną. Wśród ukraińskich kleryków do-
minowało – rozmaicie formułowane – prze-
konanie, że piękno jest kategorią obiektyw-
ną, religijną, że ma swoje źródło w Bogu. 
W czym tkwi przyczyna owej różnicy w poj-
mowaniu piękna między Warszawą i Ka-
mieńcem Podolskim, między Wschodem 
i Zachodem? Czy tę różnicę można sprowa-
dzić do grona studentów – w Warszawie stu-
denci świeckiego uniwersytetu, na Ukrainie – 
przyszli księża? Sądzę, że nie.

W poszukiwaniu odpowiedzi odwołajmy 
się do mądrej, lecz rzadko słuchanej nauczy-
cielki – historii. W centrum fresku Szkoła 
ateńska Rafael ukazał pogrążonych w dys-
kusji dwóch filozofów: Platona, trzymają-
cego ułożony wertykalnie tom Timaiosa, 
wskazującego palcem niebo, świat odwiecz-
nych idei, oraz Arystotelesa, który trzy-
ma ułożoną poziomo księgę Etyki i wycią-
gniętą dłonią ukazuje ziemię. Watykański 
fresk symbolicznie ilustruje wielowiekową 
dyskusję, jaką platoński Wschód prowadzi 
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z arystotelesowskim Zachodem – również 
dyskusję o pięknie. Jej dalekim echem są ko-
ścielne wieże i cerkiewne kopuły, które od 
stuleci sąsiadują ze sobą na wschodzie Pol-
ski, na ziemiach ukraińskich i białoruskich. 
Pierwsze z nich odwołują się do chrztu księ-
cia Mieszka, drugie – do chrztu księcia Wło-
dzimierza. Te dwa książęce chrzty, dokona-
ne w dziesiątym stuleciu, stoją u początku 
historii kilku krajów i narodów, a także 
u początków ich sztuki i refleksji o pięknie7.

Zacznijmy od chrztu św. Włodzimie-
rza. Nestor, autor Powieści minionych lat –
najstarszej kroniki staroruskiej powstałej 
na początku XII wieku, opisuje początki 
chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej. Pod ro-
kiem 6495 od stworzenia świata (czyli 987 
po narodzeniu Chrystusa) kronikarz notu-
je relacje posłów wysłanych przez księcia 
Włodzimierza do przedstawicieli różnych 
religii. Gdy jedna z grup posłańców przyby-
ła do Konstantynopola, bizantyński cesarz 
zwrócił się do patriarchy: 

„Przyszła Ruś badać wiarę naszą; przygotuj 
cerkiew i kler, i sam przyoblecz się w szaty 
patriarsze, niech widzą chwałę Boga na-
szego”. To słysząc patriarcha kazał zwołać 
kler, wedle obyczaju odprawił świąteczne 
nabożeństwo, i kadzidła zapalono, i chó-
ry wykonały pienia. I poszedł car z nimi 
do cerkwi, i postawili ich na przestron-
nym miejscu, pokazując im piękno cer-
kiewne, pienia i nabożeństwo archijerej-
skie, obrzędy diakonów, opowiadając im 
o służeniu Bogu swemu. 

7  Podstawowa  bibliografia  dotycząca  wschodniochrześci-
jańskiej  koncepcji  piękna: M.  Janocha, Teologia piękna 
w Kościele Wschodnim, w: Piękno materialne. Piękno du-
chowe, dz. cyt., s.175–177 z przypisami 1–9. 

Posłowie, wróciwszy do Kijowa, opowia-
dali księciu Włodzimierzowi pełni zachwytu: 

I przyszliśmy do Greków, i wiedli nas, 
gdzie służą Bogu swojemu, i nie wiedzieli-
śmy, w niebie li byliśmy, czy na ziemi: nie 
ma bowiem na ziemi takiego widowiska 
ni piękna takiego, i nie wiemy, jak opo-
wiedzieć o tym, tylko to wiemy, że tam 
Bóg z ludźmi przebywa. […] My zaś nie 
możemy zapomnieć piękna tego8.

Przyjrzyjmy się bliżej tej wielekroć anali-
zowanej relacji ruskich posłów, która – we-
dle Nestora – wywarła tak wielkie wrażenie 
na księciu, że wpłynęła na jego decyzję przy-
jęcia religii chrześcijańskiej z Bizancjum. 

Na pierwszym miejscu pojawia się do-
świadczenie piękna9. Nie prawdy, nie do-
bra, ale właśnie piękna. Owo piękno posło-
wie z Rusi odkryli w liturgii. Bizantyńczycy, 
pokazując im piękno cerkiewne, byli głęboko 
przekonani, że tajemnica chrześcijaństwa 
objawia się w sprawowaniu świętych ob-
rzędów, w melodii śpiewów, w zapachu ka-
dzideł, w obliczach spoglądających z ikon 
w migotliwym blasku świec, w miękkich 
łukach i niebotycznych kopułach sklepień. 
Dobrze zapamiętali słowa wielkiego obroń-
cy ikon z czasów obrazoburstwa, świętego 
Jana z Damaszku: „Jeśli przyjdzie do cie-
bie poganin mówiąc: pokaż mi twoją wiarę 
[…], to zaprowadź go do świątyni i pokaż 
mu święte obrazy”. I nie zawiedli się. Pogań-
scy przybysze z północy, przekraczając próg 

8 Powieść minionych lat, tłum. F. Sielicki, w: Kroniki staro-
ruskie, oprac. F. Sielicki, Warszawa 1987, s. 69–70.

9  M.  Smorąg-Różycka, O pięknie i sztuce w najstarszych 
przekazach pisanych Rusi Kijowskiej w świetle tradycji 
bizantyńskich ekphraseis, w: Ars Graeca – Ars Latina. 
Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej-Bryzek, 
Kraków  2000,  s.  99–114;  J.  Kuffel,  Źródło patrystycz-
ne idei piękna Rusi Moskiewskiej, w: Piękno materialne. 
Piękno duchowe, dz. cyt., s. 309–318. 
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świątyni Hagia Sofia, dali się porwać temu 
pięknu. Nie zatrzymali się na powierzchni 
melodii, słów, kształtów, kolorów i zapa-
chów. Doświadczyli, że to piękno, piękno 
liturgii, w której brali udział, przewyższa 
wszelkie piękno ziemskie (nie ma bowiem 
na ziemi takiego widowiska ni piękna takie-
go), że pozostawia w pamięci niezatarte wra-
żenie (nie możemy zapomnieć piękna tego), że 
przekracza ono wszelką możliwość werbali-
zacji (nie wiemy, jak opowiedzieć o tym), że 
otwiera serce na świat niewidzialny (nie wie-
dzieliśmy, w niebie li byliśmy, czy na ziemi). 
I tak w widzialnym pięknie rozpoznali pięk-
no niewidzialnego Boga (tylko to wiemy, że 
tam Bóg z ludźmi przebywa). 

Nawet jeśli na historyczną decyzję chrztu 
Włodzimierza wpłynęły inne, bardziej przy-
ziemne przyczyny, to – idąc za myślą Micha-
iła Bachtina – przynależą one do uwarun-
kowanego społecznie i przemijającego tzw. 

„małego czasu”. Natomiast przytoczona opo-
wieść, choć zawiera być może wątki legen-
darne, obleczone w formuły zaczerpnięte 
z retoryki bizantyńskiej, to jednak wpisuje 
się w nurt „czasu wielkiego”, czasu, który 
niczym życiodajny strumień będzie żłobił 
potężną skałę kulturowej świadomości i du-
chowej tożsamości przyszłych pokoleń10.

W zapisanej piórem Nestora relacji posłów 
ujawniają się, niczym w ewangelicznym ziar-
nie, istotne cechy duchowości bizantyńskiej. 
To ziarno, zasiane na żyznej ruskiej glebie 
przyniesie „owoc obfity”. Opowieść posłów 
jest także emblematycznym, choć niezamie-
rzonym, kompendium bizantyńskiej estety-
ki, pojmowanej jako cząstka doświadczenia 

10  Koncepcję  „małego”  i  „wielkiego  czasu”  Bachtina  roz-
wija  Awierincew.  Zob.  С.  С.  Аверинцев,  Византия 
и Русь. Два типа духовности, „Новый мир” 1988, nr 9, 
s. 227–239.

religijnego, czyli teologii11. W duchowości 
wschodniej bowiem teologia nie jest akade-
micką wiedzą naukową, ale życiem Ewan-
gelią, otwartym na działanie Ducha Święte-
go. Przekładając treść relacji ruskich posłów 
na pojęcia teologii zachodniej, można skon-
statować, że piękno jest istotną kategorią re-
ligijną i ma ono wymiar epifaniczny, litur-
giczny i apofatyczny. Są to zresztą kompo-
nenty całej duchowości wschodniej12. 

Przyjrzyjmy się pokrótce owym trzem 
wymiarom piękna.

Epifaniczny wymiar piękna
Filozoficzno-teologiczne źródła takiego 
pojmowania piękna znajdziemy u grec-
kich Ojców Kościoła z IV wieku, między 
innymi u św. Bazylego Wielkiego, a póź-
niej u Pseudo-Dionizego Areopagity. Ten 
nieznany z imienia pisarz chrześcijański 
z V  stulecia dokonał interpretacji Pisma 
Świętego w duchu filozofii greckiej, się-
gając po najbardziej transcendentne wąt-
ki w Uczcie Platona (210–211) i Eneadach 
Plotyna (I,6  i V,8). Piękno, które greccy 
Ojcowie Kościoła dostrzegali – za swymi 

11  P. A. Michelis, Esthétique de l’art byzantin,  Paris  1959; 
J. Beckwith, Byzantine aesthetics,  „Apollo” 1963,  nr  78, 
s.  157–162;  G.  Mathew,  Byzantine Aesthetics, London 
1963;  Д.  Олсуфев,  Схема византийских основ 
теории творчества,  Москва  [b.r.w.];  В.  В.  Бычков, 
Византийская эстетика. Теоретические проблемы, 
Москва  1977;  Byckov  V.  V.,  Plotins Theorie des 
Schönen als eine der Quellen der byzantinischen 
Ästhetik,  „Zeitschrift  für  Ästhetik  und  Allgemeine 
Kunstwissenschaft” 28, 1983, nr 1, s. 22–34; В. В. Бычков, 
2000 лет християнской культуры sub specie aesthetica, 
t. 1, Раннее христианство. Византия; Москва–Санкт-
Петербург 1999; M. Janocha, Słowo a obraz. Źródła lite-
rackie do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej, „Series 
Byzantina” II, 2004, s. 21–42. 

12  P. Florenski, Ikonostas i inne szkice,  tłum. Z. Podgórzec, 
Warszawa  1981;  S. Bułgakow,  Ikona i kult ikony. Zarys 
dogmatyczny,  tłum.  H.  Paprocki,  Bydgoszcz  2002; 
L.  Uspienski,  Teologia ikony,  tłum.  Poznań  1993; 
P.  Evdokimov,  Sztuka ikony. Teologia piękna,  tłum. 
M.  Żurowska, Warszawa  1999; W.  Łosski, Teologia mi-
styczna Kościoła Wschodniego,  przeł.  M.  Sczaniecka, 
Warszawa  1989;  J.  Meyendorff,  Teologia bizantyjska, 
tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984. 
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starożytnymi przodkami – w całym świe-
cie widzialnym (πανκάλια), Pseudo-Dio-
nizy odniósł do samego Boga jako jego 
źródła i piękna absolutnego (πανκαλόν – 
wszechpiękność, ὑπερκαλόν – nadpięk-
ność). Dzięki wprowadzeniu do chrześcijań-
stwa tej – wedle słów Władysława Tatarkie-
wicza – „potężnej dawki superplatonizmu”, 
piękno zostało postawione tak wysoko, jak 
nigdy dotąd13. 

Idea Boga jako najwyższego piękna za-
warta była niejako w zalążku samej Biblii. 
Świat stworzony przez Boga jest – wedle 
Septuaginty – καλός, piękny. Sam Chry-
stus nazywa siebie nie tyle „dobrym paste-
rzem” (pastor bonus), jak tłumaczy Wul-
gata, ile „pięknym pasterzem” (ὁ ποιμήν ὁ 
καλός). Myśl biblijna pod wpływem Gre-
ków, zwłaszcza w Nowym Testamencie, poj-
mowała piękno i dobro jako wartości nieroz-
dzielne i nawzajem się dopełniające. Wspo-
mnijmy tu nieprzetłumaczalny na łacinę, 
ani na żaden współczesny język europejski, 
grecki termin καλοκαγάθια, łączący w so-
bie piękno (το καλόν) i dobro (το ἀγαθόν). 
Nota bene najpiękniejszy zbiór mistycznych 
i ascetycznych tekstów greckich i bizantyń-
skich Ojców Kościoła został opatrzony ty-
tułem Filokalia, czyli umiłowanie piękna, 
co w tradycji rosyjskiej zostało przetłuma-
czone na Dobrotolubije14.

Filozofia religijna Pseudo-Dionize-
go skoncentrowana jest na Bogu jako ab-
solutnym pięknie. „Wszelki byt pocho-
dzi z Piękna-i-Dobra (καλοκαγάθια), 
wszelki trwa w Pięknie-i-Dobru, wszelki 

13  W.  Tatarkiewicz,  Historia estetyki,  t.  2,  Estetyka śre-
dniowieczna,  Warszawa  1989,  s.  12–20  („Estetyka 
Pisma  Świętego”),  s.  20–30  („Estetyka  greckich  Ojców 
Kościoła”),  s.  31–37  („Estetyka  Pseudo-Dionizego”), 
s. 37–48 („Estetyka bizantyńska”).

14 Filokalia. Teksty o modlitwie serca,  tłum.  i  opr. 
ks. J. Naumowicz, Kraków 1998.

nawraca do Piękna-i-Dobra”15. Myśl ta zna-
lazła licznych zwolenników i kontynuato-
rów, ze św.  Maksymem Wyznawcą i jego 
Mystagogią na czele. Legła ona u podstaw ca-
łej estetyki bizantyńskiej. U Maksyma pla-
tońska idea piękna została dogłębnie prze-
kształcona przez teologię Wcielenia, dzięki 
czemu pierwiastek materialny uzyskał nową 
godność i wartość.

Ten do głębi schrystianizowany plato-
nizm Pseudo-Dionizego silnie oddziałał 
na architekturę bizantyńską, która rozkwi-
tła w epoce Justyniana. Budowla sakralna 
nie będzie już – jak dotychczas – bazyliką, 
użytkowym pomieszczeniem dla sprawo-
wania kultu, ale sześcianem zwieńczonym 
kopułą – modelem wszechświata symboli-
zującym Trójjedynego Boga, Kościół Chry-
stusowy i cały kosmos. Taką interpretację 
podają bizantyńskie ekfrazy – literackie opi-
sy dzieł sztuki, w tym budowli sakralnych16. 
Do najsłynniejszych należą trzy opisy świą-
tyń z VI wieku: anonimowa syryjska Pieśń 
o katedrze w Edessie17 oraz dwa opisy bazy-
liki Hagia Sofia w Konstantynopolu pióra 
Prokopa z Cezarei (w dziele O budowlach)18 
i Paulusa Silentiariusa19. 

Ktokolwiek wchodzi tam, aby się modlić, 
natychmiast pojmuje, że dzieło to zostało 
dokonane dzięki boskiej łasce, a nie przez 
ludzką moc czy umiejętność; i tak duch 

15 Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, dz. cyt., s. 32.
16  S.  Kobielus,  Zasady estetyki bizantyjskiej sformułowa-

ne na podstawie opisów świątyń z IV, V, VI i IX wieku, 
w: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski, 
M. Figura, Poznań 1999, s. 453–465.

17 Pieśń o katedrze w Edessie, tłum. ks. W. Kania, w: Muza 
chrześcijańska,  red.  ks.  M.  Starowieyski,  t.  1,  Kraków 
1985, s. 291–293.

18  Prokop  z  Cezarei,  O budowlach,  tłum.  J.  Białostocki, 
w: Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. 1, 
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności 
do 1500, red. J. Białostocki, Warszawa 1988, s. 187–192.

19  Paulus  Silentiarius, Opis św. Zofii,  tłum.  J.  Białostocki, 
w: Historia doktryn artystycznych…,  dz.  cyt.,  t.  1, 
s. 192–198.
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człowieka unosi się wzwyż ku wspólnocie 
z Bogiem, czując, iż On nie może być dale-
ko, lecz że na pewno z upodobaniem prze-
bywa w miejscu, które sobie obrał…20 

Czyż te słowa Prokopa z Cezarei, zapi-
sane przed 558 rokiem, nie znalazły pro-
fetycznego spełnienia 430 lat później, gdy 
próg Mądrości Bożej przekroczyli przejęci 
wysłannicy księcia Włodzimierza? 

Idee Pseudo-Dionizego gruntownie prze-
kształcone przez Maksyma Wyznawcę sub 
specie Incarnationis, oddziałały również 
na sztuki plastyczne. Obrazy sakralne prze-
stały być jedynie ilustracją, stały się nieja-
ko emanacją Boga, nabierając charakteru 
sakramentalnego. Już św. Bazyli głosił, że 

„cześć oddawana wizerunkowi przechodzi 
na jego pierwowzór. Bo czym w naśladow-
niczej sztuce jest wizerunek, tym w naturze 
jest Syn Boży”21. A Pseudo-Dionizy pisał: 

„Jeśli malarz nieugięcie będzie się wpatrywać 
w pierwowzorowe piękno, nie rozpraszając 
się ani w jedną, ani w drugą stronę, to jedy-
nie wtedy opracuje dokładnie swój odtwór-
czy obraz”22. 

Na tej teologii oprze się w VIII wieku 
największy obrońca świętych wizerunków 
w dobie obrazoburstwa – cytowany już 
św. Jan z Damaszku, a także Sobór Nicej-
ski II w 787 roku, którego orzeczenia sta-
nowią fundament teologii obrazu23. Sercem 
tej teologii jest tajemnica Wcielenia. Skoro 
niewidzialny Bóg stał się widzialny w oso-
bie swego Syna, Wcielonego Logosu, skoro 

20  Prokop z Cezarei, O budowlach, dz. cyt., s. 191.
21  Bazyli  z  Cezarei, Liber de Spiritu Sancto, VIII  (PG  32, 

c.  149).  Cyt.  za W.  Tatarkiewicz, Historia estetyki,  t.  2, 
dz. cyt., s. 30

22  Pseudo–Dionizy,  De ecclesiastica hierarchia, IV, 
3: Paraphrasis Pachymeres  (PG  3,  c.  489).  Cyt. 
za W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, dz. cyt., s. 37.

23 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciń-
ski, polski, t. 1, opr. ks. A. Baron, ks. H. Pietras, Kraków 
2002, s. 27–47.

Chrystus przyjął nasze człowieczeństwo, sta-
jąc się – jak napisze święty Paweł – „obrazem 
Boga niewidzialnego”, εικων του Θεου (Kol 
1,15), niejako pierwszą ikoną Ojca, to tym 
samym zostaje uchylony starotestamentalny 
zakaz wyobrażania Boga zawarty w pierw-
szym przykazaniu (Wj 20,2-5). Sztuka jest 
więc niejako kontynuacją tajemnicy Wcie-
lenia. Dokumenty Soboru Nicejskiego II 
nic nie mówią o pięknie, ani nie używają 
terminu „sztuka” (τεχνη), ale uzasadniając 
teologiczny sens sporządzania wizerunków 
i oddawania im czci, implicite przyznają, 
że kontemplacja dzieł sztuki sakralnej pro-
wadzi do umiłowania najwyższego piękna, 
którego owa sztuka jest odblaskiem. W ob-
liczu ikony uchwycenie sensu piękna prze-
chodzi w kontemplację piękna sensu24. So-
bór Nicejski II, choć energicznie poparty 
przez papieża, nie został w państwie Karo-
la Wielkiego właściwie zrozumiany, ani tym 
bardziej przyswojony, co po wiekach przy-
zna sam Kościół katolicki przez usta papieża 
Benedykta XVI25. W kwestii sporu o obrazy 
Zachód pozostał empiryczny i pragmatycz-
ny, czemu dał wyraz synod we Frankfurcie 
w 794 roku oraz Libri Carolini, odrzucają-
ce kult obrazów i wyznaczające sztuce jedy-
nie rolę dydaktyczną, ilustracyjną i zdobni-
czą26. Kiedy po wiekach na Zachodzie po-
jawi się ikonoklazm protestancki, Kościół 
weźmie sztukę sakralną w obronę na Sobo-
rze Trydenckim (1563), ale – pomimo po-
wołania się na Sobór Nicejski II – przypo-
mni jedynie jej zadanie praktyczne: erudire 

24  I. Jazykowa, Świat ikony, tłum. ks. H. Paprocki, Warszawa 
1998, s. 20.

25  „Kościół  zachodni  nie  musi  rezygnować  ze  specyfiki 
swojej  drogi,  którą  kroczy mniej więcej  od XIII wieku. 
Powinna w nim jednak nastąpić rzeczywista recepcja siód-
mego soboru powszechnego, czyli Soboru Nicejskiego II”. 
J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002, 
s. 121.

26 Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, dz. cyt., s. 93–100.
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et confirmare populum27. Tymczasem ikona 
nigdy nie chciała być ilustracją ani kateche-
zą, ale czymś znacznie więcej – znakiem 
obecności28. Ów znak najściślej łączy się 
z liturgią.

Liturgiczny wymiar piękna
Uspienski napisze, że ikony w świątyni 
trwają w radosnym oczekiwaniu na świętą 
liturgię. Tak jak świątynia ziemska jest ob-
razem niebiańskiej Jerozolimy, tak celebro-
wana w tej świątyni liturgia zwiastuje i od-
zwierciedla liturgię niebiańską, sprawowaną 
przed tronem Baranka29. Chrześcijaństwo 
wschodnie jest na wskroś liturgiczne. Pięk-
no liturgii jest odblaskiem niewidzialne-
go, najwyższego piękna Trójjedynego Boga. 

„Strzeż pełni swojego Kościoła i uświęć tych, 
którzy miłują piękno Twego domu” – modli 
się kapłan przed ikoną Zbawiciela w czasie 
rozesłania na zakończenie liturgii św. Jana 
Chryzostoma, a w słowach tej modlitwy 
dźwięczy werset psalmu 25,8.30

W liturgii, w jej pięknie, objawia się Pas-
cha Chrystusa, która kieruje ku eschatolo-
gii. Nestor wspomina o filozofie przysłanym 

27 Postanowienia Soboru Trydenckiego [o świętych obra-
zach], 1563, w: Historia doktryn artystycznych. Wybór 
tekstów,  t. 2: Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500–
1600,  red.  J.  Białostocki,  Warszawa  1985,  s.  390–394. 
M. Janocha, Ikonoklazm wczoraj i dziś, w: Obraz między 
kultem a lękiem, red. M. Poprzęcka, Gdynia 2015, s. 15–35. 

28  O różnym pojmowaniu sztuki w kulturze wschodniej i za-
chodniej: M. Janocha, Ars longa – ars aeterna. O dwóch 
koncepcjach czasu w kulturze i sztuce europejskiej 
Zachodu i Wschodu, w: Ars longa. Prace dedykowane pa-
mięci profesora Jana Białostockiego,  red. M. Poprzęcka, 
Warszawa 1999, s. 151–168. Wersja rozwinięta artykułu: 
M. Janocha, „Wschód i Zachód. Dwie koncepcje sztuki sa-
kralnej” (rozdział I.1), w: tenże, Ukraińskie i białoruskie 
ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem ka-
nonu, Warszawa 2001, s. 33–54. 

29 B. Nadolski, Kalonika liturgiczna, w: Piękno material-
ne. Piękno duchowe, red. A. Tomecka-Mirek, Łódź 2004, 
s. 477–488.

30 J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. 
Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucha-
rystycznej Kościoła Wschodniego,  Opole  1998,  s.  156; 
Liturgie Kościoła prawosławnego, tłum. ks. H. Paprocki, 
z serii: Biblioteka Ojców Kościoła, red. ks. J. Naumowicz, 
nr 20, Kraków 2003, s. 106. 

przez Greków, który przedstawiał Włodzi-
mierzowi prawdy chrześcijańskiej wiary. 
Swój wykład filozof kończy nauką o Sądzie 
Pańskim, kiedy Bóg każdemu odda według 
jego uczynków:

Sprawiedliwym królestwo niebieskie 
i piękno niewysłowione [podkr. M. J.] 
[…], grzesznikom – mękę ognistą […]. 
A to mówiąc, pokazał Włodzimierzowi 
zasłonę, na której był namalowany Sąd 
Pański; pokazał mu po prawicy sprawie-
dliwych w weselu idących do raju, a po le-
wicy grzeszników idących na mękę. Wło-
dzimierz zaś westchnąwszy, rzekł: „Dobrze 
jest tym po prawicy, biada zaś tym po lewi-
cy”. On zaś rzekł: „Jeśli chcesz po prawicy 
ze sprawiedliwymi stanąć, to ochrzcij się31. 

Piękno ikony, piękno liturgii jest odbla-
skiem świata przemienionego i przebóstwio-
nego. Objawieniem tego piękna jest tajem-
nica Przemienienia Pańskiego, od czasów 
św. Grzegorza Palamasa szczególnie umi-
łowana przez hezychastów. Blask Taboru 
przemienił platońską ideę piękna. Ten blask 
jaśnieje w ikonie Przemienienia jako zapo-
wiedź Męki i Zmartwychwstania, a osta-
tecznie zapowiedź i przebóstwienie człowie-
ka i całego kosmosu. 

Kościół wschodni nie zatrzymuje się 
na rozważaniu szczegółów Męki Pańskiej, 
ale kontempluje chwałę nieba, którą ona 
otwiera. Krzyż prawosławny jest krzyżem 
chwalebnym i kosmicznym, jego piękno 
ogarnia cały Kościół i świat, ludzi i anio-
łów. Na starych krzyżach staroobrzędow-
ców można przeczytać: 

31 Powieść minionych lat, w: Kroniki staroruskie, dz. cyt., s. 68.
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Крест хранитель всей вселенной
Крест красота церковная
Крест царем держава
Крест верным утверждение
Крест ангелом слава
Крест бесом язва

Krzyż ochrona wszechświata
Krzyż piękno cerkiewne
Krzyż władza królów
Krzyż umocnienie wiernych
Krzyż chwała aniołów
Krzyż rana demonów

Apofatyczny wymiar piękna
Trzecim zasygnalizowanym wymiarem 
piękna i całej duchowości bizantyńskiej jest 
jego wymiar apofatyczny. Polega na głębo-
kim szacunku wobec tajemnicy Niepojęte-
go, na świadomości, że o pięknie, podobnie 
jak i o samym Bogu, można orzekać najpeł-
niej w sposób negatywny. 

Ty bowiem jesteś Bogiem niewysłowio-
nym, nieuchwytnym, niewidzialnym, 
nieogarnionym. Ty istniejesz wiecznie 
i niezmiennie. […] Za to wszystko dzię-
kujemy Tobie i Twojemu Jednorodzone-
mu Synowi, i Duchowi Twemu Świętemu, 
za wszystko, co wiemy i czego nie wiemy, 
za wszystkie dobrodziejstwa objawione 
nam i przed nami ukryte32

 – modli się kapłan podczas liturgii sło-
wami anafory św. Jana Chryzostoma. 

Apofatyzm nie wyklucza, rzecz jasna, 
możliwości orzekania pozytywnego – rów-
nież o pięknie – i to często na najwyż-
szym poziomie literackim. Bizantyńczycy, 

32  Kalil Gibran, Prorok, s. 90. Cyt. za ks. M. Starowieyski, 
Khalil Gibran i jego „Prorok”, dz. cyt., s. 90. 

pielęgnując starożytną świadomość związ-
ku między treścią i formą, potrafili mó-
wić o pięknie. Apofatyzm bronił ich jed-
nak przed pokusą zamknięcia tajemnicy 
w okowach słów, w granicach intelektual-
nych pojęć. „Myśl jest ptakiem przestrze-
ni, który w klatce słów może wprawdzie 
otworzyć swoje skrzydła, nie może jednak 
ulecieć” 33 – zauważa Khalil Gibran. Wiele 
literackich ekfraz, będących popisem elo-
kwencji, połączonej z głęboką wrażliwością 
na piękno, kończyło się pokornym przy-
znaniem autora do bezradności wobec ta-
jemnicy, przekraczającej możliwości werba-
lizacji – i w tym przyznaniu mamy prawo 
dostrzegać coś więcej niż tylko retoryczną 
figurę34. Paulus Silentiarius wkłada cały 
swój talent w opis złotych mozaik kopuły 
Mądrości Bożej oświetlonych promieniami 
słońca, aby na końcu uznać małość ludz-
kich słów wobec potęgi piękna: „Wszystko 
tedy okryte jest pięknością; wszystko oczy 
cudownością napawa. Brak jednak słów, by 
opisać wieczorną iluminację; powiedziałbyś, 
że to jakieś nocne słońce wypełniło wspa-
niałą świątynię światłem”.

To nie przypadek, że słynne słowa o pięk-
nie, które zbawi świat zostały wypowiedzia-
ne nie na Zachodzie, ale w kraju ochrzczo-
nym przez św. Włodzimierza35.

Powróćmy do postawionego na począt-
ku augustyńskiego pytania i do różnych 
odpowiedzi udzielanych na nie w Pol-
sce i na Ukrainie. Dotychczas próbowa-
łem wyjaśnić uwarunkowania odpowiedzi 

33  H.  Maguire,  Truth and Convention in Byzantine 
Description of Works of Art,  „Dumbarton Oaks  Papers” 
1974, nr 28, s. 113–140.

34  Paulus Silentiarius, Opis św. Zofii, w: Historia doktryn ar-
tystycznych, t.1, dz. cyt., s. 196.

35 M. Janocha, Kultura a zbawienie świata, w: Trwać ozna-
cza ocalić dobro i piękno. Pamięci księdza Janusza 
St. Pasierba w 15. rocznicę śmierci,  red.  M.  Wilczek, 
T. Tomasik, Pelplin 2008, s. 132–141.
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udzielanych na Wschodzie. Spróbujmy teraz 
zastanowić się, dlaczego większość odpowie-
dzi studentów w Polsce, a więc na Zachodzie, 
jest diametralnie różna. Problem ten wyra-
sta, rzecz jasna, z całej historii nowożytnej 
estetyki europejskiej, a swoimi korzeniami 
sięga przynajmniej XIII stulecia. Zwróćmy 
uwagę na kilka newralgicznych punktów.

Estetyka łacińskiego średniowiecza, po-
dobnie jak bizantyńska, opierała się na pla-
tonizmie, tyle, że jego ojcem chrzestnym był 
nie Pseudo-Dionizy Areopagita, a św. Augu-
styn, autor postawionego na wstępie pyta-
nia. To Augustyn jako pierwszy na terenie 
chrześcijańskiej filozofii wprowadził pojęcie 
Boga jako najwyższego piękna. „Późno Cię 
umiłowałem, Piękności dawna, a tak nowa, 
późno Cię umiłowałem!” – zawoła autor 
Wyznań po swoim nawróceniu, a jego re-
fleksja filozoficzna będzie w dużym stopniu 
komentarzem do tych słów. Chrześcijańsko-

-platońska koncepcja piękna powiązanego 
z miłością (caritas) oddziała przez autorytet 
św. Augustyna na całą estetykę łacińskie-
go średniowiecza, aż do scholastyki. Świę-
ty Franciszek po otrzymaniu stygmatów 
na górze Alwernia wykrzyknie: „Ty jesteś 
Pięknem […] Ty jesteś Pięknem!”, a św. Bo-
nawentura tak skomentuje Franciszkową 
wizję: „W rzeczach pięknych kontemplował 
Najpiękniejszego, a idąc śladami, jakie po-
zostawił On w stworzeniach, tropił wszę-
dzie Umiłowanego”36.

Przełom rozpoczął się w czasach św. To-
masza. Akwinata, w oparciu o Arystotelesa, 
rozwinął w Sumie teologii pojęcia Prawdy 
(metafizyka) i Dobra (etyka). Tymczasem 
piękno znalazło się niejako za burtą refleksji 

36  P.  Poupard, Evangéliser par la beauté, „Sources  vives”, 
april  2001,  s.  29  (wersja polska: Piękno drogą do wiary, 
„Pastores” 2002, nr 17 (4), s. 43.

teologicznej. Nie można winić za to św. To-
masza, który z największym uznaniem ko-
mentował dzieła Pseudo-Dionizego Areo-
pagity i jego rozważania o Bogu jako naj-
wyższym pięknie. Tomasz był zbyt prze-
nikliwym myślicielem, aby nie zauważyć 
tajemniczej ambiwalencji piękna, wyrażo-
nej już w Biblii w księgach mądrościowych, 
ambiwalencji tak bardzo niepokojącej umy-
sły i serca chrześcijańskich myślicieli. Czyż-
by zatem arystotelesowski model filozofii 
mniej nadawał się do ujęcia tego zagadnie-
nia? Chociaż sztuka gotyku stworzyła dzie-
ła zachwycające swoim pięknem, na gruncie 
tomizmu systematyczna teoria piękna nie 
powstała37. W ramach teologii scholastycz-
nej nie stworzono nigdy teorii estetycznej. 
Próbę zapełnienia tej „luki” na polu filozofii 
klasycznej w oparciu o filozofię tomistycz-
ną podjęli w końcu XX wieku filozofowie 
ze szkoły lubelskiej: Piotr Jaroszyński38 oraz 
Henryk Kiereś39, a ostatnio imponującą syn-
tezę Tomaszowej teologii piękna stworzył 
ojciec Gałuszka, nomen omen Tomasz40. 

To wszystko stanie się w naszych cza-
sach. Ale w wieku XIII estetyka zachodnia, 
opuszczona przez scholastyków, pozostawa-
ła bezdomna. Jej odnalezienie dokona się 
dopiero w połowie XVIII wieku, na gruncie 
filozofii postkartezjańskiej, oderwanej nie 
tylko od związków z teologią, ale i z klasycz-
ną metafizyką. Będzie to estetyka redukcjo-
nistyczna, i to w podwójnym wymiarze: re-
dukująca „pionowy”, metafizyczny wymiar 
Piękna i jego organiczny związek z Prawdą 
i Dobrem, a także jego zakres „poziomy”, 
ograniczając pankalię do piękna samej tylko 
37  U.  Eco,  Sztuka i piękno w średniowieczu,  tłum. 

M. Olszewski i M. Zabłocka, Kraków 1994.
38  P. Jaroszyński, Spór o piękno, Poznań 1992.
39  H. Kiereś, Spór o sztukę, Lublin 1996.
40  T. Gałuszka, Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspek-

tywy teologii piękna Tomasza z Akwinu, Poznań 2021.
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sztuki. Czas emancypacji estetyki zbiega się 
w historii sztuki z początkami dramatycz-
nego rozdarcia pomiędzy sztuką i Kościo-
łem w dobie oświecenia. Od tej pory wielcy 
artyści zaczynają, z wolna lub gwałtownie, 
odchodzić od chrześcijaństwa, a tym sa-
mym od metafizycznych korzeni europej-
skiej kultury, zaś Kościół, pozbawiony talen-
tu wielkich artystów, zaczyna coraz częściej 
głosić odwieczną Prawdę językiem pozba-
wionym Piękna. Ta sytuacja, w połączeniu 
z narodzinami kultury masowej, przyniesie 
w XIX  wieku owoce w postaci religijnego 
kiczu, który ma się w Kościele coraz lepiej41. 

Współczesna fascynacja duchowością pra-
wosławną, jego teologią i ikoną jest w swym 
najgłębszym pokładzie również wyrazem tę-
sknoty Zachodu za utraconym Pięknem, tę-
sknoty wołającej z chaosu słów i form post-
modernistycznej wieży Babel, z zimnych 
i bezdusznych kościelnych wnętrz na Zacho-
dzie i z kiczowatych wnętrz w Polsce. To wo-
łanie spotyka się z intuicją niektórych wybit-
nych teologów katolickich. Hans Urs von Bal-
thasar we wstępie do swego najważniejszego 
dzieła Herrlichkeit zauważa, że piękno jest 

słowem, które w rodzinie nauk ścisłych 
nigdy nie miało zagwarantowanego ani 
pewnego miejsca, ani też głosu; słowem, 
które zaaferowanym specjalistom wydaje 
się być wybranym jako przedmiot studiów 
jedynie przez amatora próżniaka; wreszcie 
słowem, wobec którego religia, a zwłasz-
cza teologia w czasach współczesnych, wy-
raźnie się zdystansowała: słowem potrój-
nie anachronicznym42. 

41 M. Janocha, Sacrum verkitschen, „Przegląd Powszechny” 
2008, nr 5, s. 11–19.

42  H. Urs von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1, 
Kontemplacja postaci,  tłum.  E. Marszał,  J.  Zakrzewski, 
Kraków 2008, s. 17.

Dla teologa z Lucerny piękno pozostaje 
kategorią kluczową, to na niej właśnie zbu-
duje imponujący gmach swojej estetyki teo-
logicznej, inspirowanej w dużym stopniu 
teologią bizantyńską. 

Dochodząc do współczesności nie sposób 
nie wspomnieć tutaj osoby św. Jana Pawła II, 
papieża-poety, który w duchu Vaticanum II, 
a zarazem z głębi własnego doświadczenia, 
w swoim profetycznym Liście do Artystów 
z 1999 roku nawołuje do poszukiwania 
dróg wiodących do spotkania obu skłóco-
nych sióstr – wiary i sztuki, przypominając, 
że piękno jest blaskiem prawdy43. Autor ad-
resuje list „do tych, którzy z pasją i poświę-
ceniem poszukują nowych «epifanii» pięk-
na, aby podarować je światu w twórczości 
artystycznej”. Papieska refleksja o twórczo-
ści artystycznej jest usytuowana wewnątrz 
refleksji o pięknie, tym pięknie, którego 
sztuka nowoczesna w swym głównym nur-
cie dawno już się wyrzekła. Ojciec Święty 
wraca w swym liście do korzeni naszej kul-
tury, która wyrasta z kultu i której sercem 
jest religia. „Czuję się z wami związany do-
świadczeniami z odległej przeszłości, które 
pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu”. 
W każdym zdaniu tego listu wyczuwa się, że 
do artystów zwraca się ktoś, kto sam w głębi 
duszy był i pozostaje artystą.

W pierwszej części listu papież ukazuje 
piękno w perspektywie teologicznej, wska-
zując na jego źródło w samym Bogu. Powo-
łuje się przy tym na przykład zaczerpnięty 
ze swego ojczystego języka, w którym po-
jęcia stwórca i twórca są rozdzielone, a jed-
nocześnie pokrewne. Ojciec Święty nazywa 
Stwórcę Boskim Artystą, w czym można 
dopatrzyć się echa oryginalnej myśli jego 

43  Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999.
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wybitnego rodaka z XVII wieku, poety ła-
cińskiego i teoretyka poetyki, jezuity, Ma-
cieja Kazimierza Sarbiewskiego. Ludzka 
twórczość jawi się zatem jako realizacja ob-
razu Bożego w człowieku, jako wypełnienie 
człowieczego powołania, poprzez którą ma 
on udział w akcie stwórczym samego Boga. 
W tym miejscu rozważania adresowane 
do artystów nabierają charakteru uniwer-
salnego, bowiem „zadaniem każdego czło-
wieka jest być twórcą własnego życia: czło-
wiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”. 
Tym niemniej artyści są powołani w sposób 
szczególny do służby pięknu, w duchu od-
powiedzialności za powierzony im talent. 
Papież, idąc za tradycją Soboru Nicejskie-
go II, wskazuje na konsekwencje tajemnicy 
Wcielenia dla sztuki i jej teologii. W tej per-
spektywie sztuka jest drogą poznania, „swo-
istą drogą dostępu do głębszej rzeczywisto-
ści człowieka i świata”.

Dalsza część listu stanowi historyczno-
-teologiczną refleksję nad dziejami sztuki 
chrześcijańskiej od jej początków aż po cza-
sy nam współczesne. Kończy ją konkluzja, 
że sztuka i Kościół potrzebują się nawzajem, 
a także gorący apel do artystów o otwarcie 
na Ducha, który jest „tajemniczym artystą 
wszechświata”. Papież życzy artystom u pro-
gu trzeciego tysiąclecia, aby piękno, które 
będą przekazywać przyszłym pokoleniom, 
miało „moc wzbudzania w nich zachwytu”. 

„Niech różnorakie drogi, którymi podążacie, 
artyści całego świata, prowadzą was wszyst-
kich do owego bezmiernego Oceanu pięk-
na, gdzie zachwyt staje się podziwem, upo-
jeniem, niewymowną radością”44. 

Czytając List do Artystów, czuje się głę-
boki oddech obu płuc chrześcijaństwa 

44  Jan Paweł II, List do artystów, dz. cyt., s. 16.

– Wschodu i Zachodu, oddech prawdziwie 
katolickiego uniwersalizmu. Jest w tym 
liście i Platon, i Augustyn, jest Mikołaj 
z Kuzy i Paweł Florenski, jest Chagall i Do-
stojewski, jest Mickiewicz i Norwid, a nade 
wszystko jest natchniona, profetyczna wizja, 
pozostająca zadaniem, wyzwaniem, testa-
mentem. Nigdy dotąd Kościół zachodni nie 
mówił o pięknie – tak pięknie. I tak głęboko.

Pierwszym ważnym dokumentem Ko-
ścioła katolickiego, który porusza zagadnie-
nie piękna i czyni to w sposób niebanalny 
(Prawda jest piękna sama z siebie), jest Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, a w tym gło-
sie dźwięczy echo wielkich Ojców Kościoła, 
szczególnie greckich45. 

Jakie piękno zbawi świat? – pyta słowami 
Dostojewskiego kardynał Carlo Maria Mar-
tini w słynnym liście pasterskim na rok ju-
bileuszowy 2000, i poszukuje odpowiedzi 
w kontemplacji ikony Przemienienia Pań-
skiego46. Były przewodniczący Papieskiej 
Rady do spraw Kultury, kardynał Paul Po-
upard, rozwija myśl o pięknie jako królew-
skiej drodze ku Bogu47, zaś obecny prze-
wodniczący tejże Rady, kardynał Gianfran-
co Ravasi, snuje rozważania nad pięknem 
Biblii48. Wiele głębokich refleksji o teologii 
piękna znajdziemy w wypowiedziach Bene-
dykta XVI49. Na temat piękna w sztuce wy-
powiada się również papież Franciszek50. 

Na gruncie polskiej teologii orędow-
nikiem i odnowicielem bizantyńskiej 

45 M. Janocha, L’image et le culte dans le nouveau 
„Catéchisme de l’Eglise Catholique”,  w:  Obraz i Kult, 
red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, s. 55–63.

46 C. M. Martini, Quale bellezza salvera il mondo?, Lettera 
pastorale per l’anno 1999–2000, Milano 1999.

47  P. Poupard, Piękno drogą do wiary, dz. cyt., s. 33–45.
48  G.  Ravasi,  Piękno Biblii,  tłum.  B.  Żurowska,  Kraków 

2006.
49  J. Ratzinger, „Problem obrazów”, w: tegoż, Duch liturgii, 

dz. cyt., s. 105–122.
50 Papa Francesco. La mia idea di arte,  a  cura di T. Lupi, 

Vaticano–Milano 2015.
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koncepcji piękna jest ks. Wacław Hrynie-
wicz51. Na terenie estetyki filozoficznej naj-
głębsze refleksje, inspirowane bizantyńsko-

-ruską estetyką religijną, można odnaleźć 
u Władysława Stróżewskiego, który, prze-
kraczając granice fenomenologii, zwraca się 
ku metafizyce, ku wartościom „nadestetycz-
nym” w sztuce i poszukuje zagubionej rela-
cji pomiędzy pięknem i prawdą52. Ciekawą 
próbę rekonstrukcji Tomaszowej koncepcji 
piękna, ujętej we współczesnych katego-
riach teologicznych i estetycznych, podej-
muje wspomniany o. Tomasz Gałuszka53.

Paradoks estetyki na Zachodzie polega 
na tym, że w dawnych czasach powstawała 
piękna sztuka sakralna pozbawiona głębszej 
teologii piękna. Dzisiaj powstaje głęboka 
teologia piękna, ale o piękno w sztuce sa-
kralnej coraz trudniej…

Joseph Ratzinger przytacza ciekawe spo-
strzeżenie Mahatmy Ghandiego: „Ryby żyją 
w głębinach i milczą, ptaki fruwają w niebie 
i śpiewają, zwierzęta żyją na ziemi i krzyczą. 
Człowiek łączy w sobie wszystkie żywioły, 
niosąc wewnątrz siebie i głębiny ciszy i śpiew 
nieba i krzyk zwierzęcia”. Papież komentuje 
słowa hinduskiego myśliciela w kontekście 
refleksji nad muzyką popularną. Człowie-
kowi współczesnemu, pozbawionemu głębi 
ciszy i programowo odciętemu od bezkresu 
nieba, pozostaje samotny zwierzęcy krzyk. 
Tę diagnozę można rozszerzyć na wiele in-
nych wymiarów współczesnej kultury post-
modernistycznej. Otwarcie na głębię mil-
czenia i na muzykę nieba może przywrócić 

51  W. Hryniewicz, Piękno i zbawienie. Kilka refleksji nad 
eschatologią ikony, w: Obraz i Kult,  dz.  cyt.,  s.  55–63. 
Zob. tenże: Staroruska teologia paschalna w świetle pism 
św. Cyryla Turowskiego, Warszawa 1993; tenże, Chrystus 
zmartwychwstał. Motywy paschalne w pismach metropo-
lity Iłłariona (XI w.), Warszawa 1995.

52  W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 
2002.

53  T. Gałuszka, Piękny Bóg, piękny człowiek, dz. cyt. 

uwięzionemu w doczesności człowiekowi 
bezkresne horyzonty tajemnicy i zachwytu, 
bez których piękno umiera.54

Tajemnicę piękna trudno jest przełożyć 
na kategorie pojęć logicznych. Wzruszają-
ca jest bezradność wielkich artystów, któ-
rzy tworząc piękno wyrażone w dźwiękach, 
kształtach czy barwach, nie umieli go zdefi-
niować. Albrecht Dürer, który stworzył nie 
tylko arcydzieła sztuki, ale także jej wnikli-
wą teorię, wyznaje z rozbrajającą prostotą: 
czym jest piękno, tego nie wiem… Milcze-
nie artystów jest nie mniej przekonujące niż 
mowa filozofów i teologów. Może miał ra-
cję Bierdiajew, kiedy mówił, że sztukę moż-
na zrozumieć tylko przez sztukę, podobne 
przez podobne… Może do mówienia o pięk-
nie bardziej powołany jest język poezji.

Wspomnijmy w tym miejscu Cypriana 
Kamila Norwida, „jednego z największych 
poetów myślicieli, jakich wydała chrze-
ścijańska Europa” – wedle słów świętego 
Jana Pawła II. Dodajmy – myślicieli, którzy 
do dziś nie znaleźli swojego miejsca na kar-
tach historii europejskiej, ani nawet polskiej 
myśli estetycznej. Jego życie kształtowała – 
jak zauważa Jan Paweł II – „głęboka estety-
ka wiary w Boga oraz w nasze człowieczeń-
stwo Boże. Wiara w Miłość objawiającą się 
w Pięknie”55.

W dialogu pierwszym idzie o formę, to jest 
Piękno. W drugim o treść, to jest o  Dobro 
i o światłość obu: Prawdę56.

54  J.  Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa 
a liturgia dzisiaj, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2005, s. 200.

55  Jan  Paweł  II,  Przemówienie o Cyprianie Norwidzie 
w 180. rocznicę urodzin poety,  w:  K.  Wojtyła,  Poezje. 
Dramaty. Szkice,  wybór  i  układ  M.  Skwarnicki, 
J. Turowicz, wstęp M. Skwarnicki, oprac. J. Okoń, Kraków 
2004.

56 C. Norwid, Promethidion, w: Pisma wybrane,  t.  2,  opr. 
W. Gomulicki, Warszawa 1968, s. 284.
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Jest to fragment Wstępu do Promethi-
dionu, w którym autor szkicuje jedną z naj-
wznioślejszych i najgłębszych teorii piękna 
w historii nowożytnej myśli zachodnioeuro-
pejskiej, gdzie wiara i sztuka, Wschód i Za-
chód, Platon i Arystoteles, Prawda, Dobro 
i Piękno, podają sobie ręce i odnajdują utra-
coną harmonię.

– Spytam się tedy wiecznego-człowieka,
Spytam się dziejów o spowiedź piękności:
Wiecznego człeka, bo ten nie zazdrości,
Wiecznego człeka, bo bez żądzy czeka,
Spytam się tego bez namiejętności:

„Cóż wiesz o pięk nem?…”
… „K sz t a ł tem je s t  Mi ło śc i ” –
On mi przez Indy – Persy – Egipt – Greków –
Stoma języki i wiekami wieków,
I granitami rudymi, i złotem,
Marmurem – kością słoniów – człeka potem,

To mi powiada on Prometej z młotem.
Kszta ł tem miłości piękno jest – i tyle,
Ile ją człowiek oglądał na świecie,
W ogromnym Bogu albo w sobie-pyle,
Na tego Boga wystrojonym dziecię;
Tyle o pięknem człowiek wie i głosi –
Choć każdy w sobie cień pięknego nosi
I każdy – każdy z nas – tym pięk na pyłem57. 

Wróćmy na koniec do początku – do Pięk-
ności, która pozbawiona swojej sukni, przy-
wdziała szaty Brzydoty. Cytowana na wstę-
pie artykułu opowieść Khalila Gibrana koń-
czy się słowami: „Od tej chwili ludzie biorą 
jedną za drugą. Niemniej jednak ci, którzy 
widzieli oblicze Piękności, rozpoznali ją 
mimo jej szat”58.

 
„Cóż w ie s z  o  pięk nem?…”
… „K sz t a ł tem je s t  Mi ło śc i ”

57 C. K. Norwid, Promethidion,  w.  115–121,  cyt.  za 
C. Norwid, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 290‒292.

58  Cyt. za ks. M. Starowieyski, Khalil Gibran i jego „Prorok”, 
dz. cyt., s. 130.

Bibliografia
Аверинцев  С.  С.,  Византия и Русь. 

Два типа духовности, „Новый мир” 
1988, nr 9, s. 227–239.

Beckwith J., Byzantine aesthetics, „Apollo” 
1963, nr 78, s. 157–162.

Bułgakow S., Ikona i kult ikony. Zarys dog-
matyczny, tłum. H. Paprocki, Wydaw-
nictwo Homini, Bydgoszcz 2002.

Бычков В. В., 2000 лет християнской 
культуры sub specie aesthetica, t. 1, 
Раннее христианство. Византия, 
Москва–Санкт-Петербург 1999. 

Бычков В. В., Византийская эстетика. 
Теоретические проблемы,  Москва 
1977.

Byckov V. V., Plotins Theorie des Schönen 
als eine der Quellen der byzantinischen 
Ästhetik, „Zeitschrift für Ästhetik und 

Allgemeine Kunstwissenschaft” 28, 
1983, nr 1, s. 22–34.

Chmiel J., „Kształt miłości”. Piękno i dobro 
w tekstach biblijnych, w: Piękno material-
ne. Piękno duchowe, red. Anna Tomecka-
-Mirek, Archidiecezjalne Wydawawnic-
two Łódzkie, Łódź 2004, s. 55–60. 

Czerski J., Boska liturgia św. Jana Chryzo-
stoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblij-
ne do liturgii eucharystycznej Kościoła 
Wschodniego, WTUO, Opole 1998.

Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst 
grecki, łaciński, polski, t. 1, opr. ks. 



» 20 «

bp Michał Janocha Kalofania w bizantyńskim i łacińskim zwierciadle

A. Baron, ks. H. Pietras, Wydawnictwo 
WAM–Księża Jezuici, Kraków 2002.

Dostojewski F., Bracia Karamazow, tłum. 
A. Wat, PIW, Warszawa 1978.

Eco U., Historia brzydoty, tłum. K. Raź-
niewska, T. Żuchowski i in., Rebis, Po-
znań 2007.

Eco U., Historia piękna, tłum. A. Kuciak, 
Rebis, Poznań 2005.

Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, 
tłum. M. Olszewski i M. Zabłocka, 
ZNAK, Kraków 1994.

Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia pięk-
na, tłum. M. Żurowska, Wydawnictwo 
Księży Marianów, Warszawa 1999.

Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum. 
i opr. ks. J. Naumowicz, Wydawnictwo 
Benedyktynów–Wydawnictwo „M”, Ty-
niec–Kraków 1998. 

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, tłum. 
Z.  Podgórzec, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1981.

Francesco Papa, La mia idea di arte, a cura 
di T.Lupi, Vaticano–Milano 2015.

Gałuszka T., Piękny Bóg, piękny Człowiek. 
Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza 
z Akwinu, „W drodze”, Poznań 2021.

Historia doktryn artystycznych. Wybór tek-
stów, t. 2: Teoretycy, pisarze i artyści 
o sztuce. 1500–1600, red. J. Białostoc-
ki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1985.

Hryniewicz W., Chrystus zmartwychwstał. 
Motywy paschalne w pismach metropolity 
Iłłariona (XI w.), Wydawnictwo Verbi-
num, Warszawa 1995.

Hryniewicz W., Piękno i zbawienie. Kilka re-
fleksji nad eschatologią ikony, w: Obraz i Kult, 
red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, Wydaw-
nictwo KUL, Lublin 2002, s. 55–63. 

Hryniewicz W., Staroruska teologia paschal-
na w świetle pism św. Cyryla Turowskiego, 
Verbum Wydawawnictwo Księży Werbi-
stów, Warszawa 1993.

Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 
1999.

Jan Paweł II, Przemówienie o Cyprianie Nor-
widzie w 180. rocznicę urodzin poety, w: 
K. Wojtyła, Poezje. Dramaty. Szkice, wy-
bór i układ M. Skwarnicki, J. Turowicz, 
wstęp M. Skwarnicki, oprac. J.  Okoń, 
ZNAK, Kraków 2004. 

Janocha M., ’Cóż wiesz o pięknem?’ Pyta-
nie o chrześcijańską teologię piękna, w: 
Piękno w sacrum, red. M. Dolistowska, 
ks.  R.  Kimsza, Wydawnictwo BUK, 
Białystok 2017, s. 39–48.

Janocha M., Ars longa – ars aeterna. O dwóch 
koncepcjach czasu w kulturze i sztuce euro-
pejskiej Zachodu i Wschodu, w: Ars longa. 
Prace dedykowane pamięci profesora Jana 
Białostockiego, red. M. Poprzęcka, Arx 
Regia, Warszawa 1999, s. 151–168. 

Janocha M., Ikonoklazm wczoraj i dziś, w: Ob-
raz między kultem a lękiem, red. A. Zięba, 
M. Poprzęcka, Kncelaria Adwokacka To-
masz Konopczyński, Gdynia 2015, s. 15–35. 

Janocha M., Kultura a zbawienie świata, 
w: Trwać oznacza ocalić dobro i pięk-
no. Pamięci księdza Janusza St. Pasierba 
w 15. rocznicę śmierci, red. M. Wilczek, 
T. Tomasik, Wydawnictwo Bernardi-
num, Pelplin 2008, s. 132–141.

Janocha M., L’ image et le culte dans le no-
uveau „Catéchisme de l’Eglise Catholique”, 
w: Obraz i Kult, red. M. U. Mazurczak, 
J. Patyra, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2002, s. 55–63.

Janocha M., Sacrum verkitschen, „Przegląd 
Powszechny” 2008, nr 5, s. 11–19.



» 21 «

bp Michał Janocha Kalofania w bizantyńskim i łacińskim zwierciadle

Janocha M., Słowo a obraz. Źródła literackie 
do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej, 
„Series Byzantina” II, 2004, s. 21–42. 

Janocha M., Teologia piękna w Kościele 
Wschodnim, w: Piękno materialne. Pięk-
no duchowe, red. Anna Tomecka-Mirek, 
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódz-
kie, Łódź 2004, s. 175–188.

Janocha M., Ukraińskie i białoruskie ikony 
świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Pro-
blem kanonu, Neriton, Warszawa 2001. 

Jaroszyński P., Spór o piękno, Fonopol, Po-
znań 1992.

Jazykowa I., Świat ikony, tłum. H. Paproc-
ki, Wydawnictwo Księży Marianów, 
Warszawa 1998.

Kiereś H., Spór o sztukę, Redakcja Wydaw-
nictw KUL, Lublin 1996.

Kobielus S., Zasady estetyki bizantyjskiej 
sformułowane na podstawie opisów świą-
tyń z IV, V, VI i IX wieku, w: Oblicza 
Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Ko-
tlarski, M. Figura, Wydawnictwo Po-
znańskie, Poznań 1999, s. 453–465.

Kroniki staroruskie, opr. F. Sielicki, tłum. 
E. Goranin, F. Sielicki, H. Suszko, PIW, 
Warszawa 1987.

Kuffel J., Źródło patrystyczne idei piękna 
Rusi Moskiewskiej, w: Piękno material-
ne. Piękno duchowe, red. Anna Tomecka-
-Mirek, Archidiecezjalne Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź 2004, s. 309–318. 

Liturgie Kościoła prawosławnego, tłum. 
H.  Paprocki, z serii: Biblioteka Ojców 
Kościoła, nr 20, red. ks. J. Naumowicz, 
Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła 
Wschodniego, tłum. M. Sczaniecka, Insty-
tut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.

Maguire H., Truth and Convention in By-
zantine Description of Works of Art, 

„Dumbarton Oaks Papers” 1974, nr 28, 
s. 113–140.

Martini C. M., Quale bellezza salvera 
il  mondo? Lettera pastorale per l’anno 
1999–2000, Milano 1999.

Mathew G., Byzantine Aesthetics, London 1963. 
Meyendorff J., Teologia bizantyjska, tłum. 

J.  Prokopiuk, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1984. 

Michelis P. A., Esthétique de l’art byzantin, 
Paris 1959.

Nadolski B., Kalonika liturgiczna, w: Piękno 
materialne. Piękno duchowe, red. A. To-
mecka-Mirek, Archidiecezjalne Wydaw-
nictwo Łódzkie, Łódź 2004, s. 477–488.

Norwid C., Promethidion, w: Pisma wy-
brane,  t. 2, opr. W. Gomulicki, PIW, 
Warszawa 1968. 

Олсуфев Д., Схема византийских основ 
теории творчества, Москва [b.r.w.].

Paulus Silentiarius, Opis św. Zofii, w: Histo-
ria doktryn artystycznych. Wybór tekstów, 
t. 1: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztu-
ce od starożytności do 1500, red. J. Biało-
stocki, Państwowe Wydawnictwo Na-
ukowe, Warszawa 1988, s. 192–198.

Pieśń o katedrze w Edessie, w: Muza chrze-
ścijańska, tłum. W. Appel i in., wstęp 
i oprac. ks. M. Starowieyski, t. 1, Spo-
łeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kra-
ków 1985, s. 291–293.

Poupard P., Piękno drogą do wiary, „Pasto-
res” 2002, nr 17(4), s. 43.

Prokop z Cezarei, O budowlach, w: Historia 
doktryn artystycznych. Wybór tekstów, t. 1, 
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od 
starożytności do 1500, red. J. Białostoc-
ki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1988, s. 187–192.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, 
Wydawnictwo AA, Poznań 2002, s. 121.



» 22 «

bp Michał Janocha Kalofania w bizantyńskim i łacińskim zwierciadle

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana. Wia-
ra w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. 
J. Zychowicz, ZNAK, Kraków 2005.

Ravasi G., Piękno Biblii, tłum. B. Żurow-
ska, Salwator, Kraków 2006.

Smorąg-Różycka M., O pięknie i sztuce w naj-
starszych przekazach pisanych Rusi Kijowskiej 
w świetle tradycji bizantyńskich ekphraseis, w: 
Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane 
Profesor Annie Różyckiej Bryzek, red. W. Ba-
łus i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2000, s. 99–114.

Starowieyski M., ks., Khalil Gibran i jego 
„Prorok”. Z antologią tekstów, Wyda-

 wnictwo „Petrus”, Kraków 2016.
Stróżewski W., Wokół piękna. Szkice z este-

tyki, Universitas, Kraków 2002.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Pań-

stwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1975.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 2: Estetyka 
średniowieczna, „Arkady”, Warszawa 1989.

Urs von Balthasar H., Chwała. Estetyka teo-
logiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, tłum. 
E. Marszał, J. Zakrzewski, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2008.

Uspienski L., Teologia ikony, tłum. M. Żu-
rowska, „W drodze”, Poznań 1993.

Kalofania w bizantyńskim 
i łacińskim zwierciadle

Użyty w tytule artykułu termin kalofania, 
czyli objawienie piękna, zostaje odniesiony 
do teologii piękna w tradycji chrześcijań-
skiego Wschodu i Zachodu, ujętych w per-
spektywie porównawczej. Wychodząc od 
hellenistycznej koncepcji piękna oraz kate-
gorii piękna w Biblii, wskazuje rozwój teo-
logii piękna w myśli patrystycznej i śledzi 
odmienne drogi w tradycji bizantyńskiej 
na Wschodzie oraz łacińskiej na Zachodzie.
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na, estetyka, Bizancjum, epifania, liturgia

Calophania in Byzantine 
and Latin Mirror

The term calophania – revelation of beau-
ty – is used in the title of the article in re-
gard to the theology of beauty in the Chris-
tian tradition of East and West in the com-
parative perspective. Beginning with idea 
of beauty in Ancient Greece as well as in the 
Bible the author sketches the development 
of the theology of beauty in patristics and 
follows its different ways in Byzantine and 
Latin tradition. 
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Tomasza z Akwinu*

Wstęp
Święty Tomasz z Akwinu nie kojarzy się 
nam z estetą, jako ten który byłby szczegól-
nie zainteresowany tematyką piękna. Prze-
konanie to wydaje się potwierdzać pobieżna 
lektura jego tekstów. Rzeczywiście, na próż-
no szukać w Tomaszowych dziełach osobnej 
kwestii lub jakiegoś traktatu na temat pięk-
na. Jeden z badaczy doszedł nawet do wnio-
sku, że „w skąpych wywodach estetycznych 
Tomasza nie ma śladu oryginalnego ujęcia 
czy postępu naukowego, który byłby godny 
uwagi”1. Jednak powyższa opinia nie daje 
się utrzymać w świetle dokładniejszych ana-
liz. Władysław Tatarkiewicz w swoim kla-
sycznym podręczniku do estetyki dokonał 
kompetentnej oceny jego dorobku w za-
kresie teorii piękna i stwierdził w konklu-
zji: „Wywody jego [tj. Tomasza z Akwinu] 
były najbardziej dojrzałym wyrazem estety-
ki scholastycznej”2. 

Koncepcja piękna według Tomasza zo-
stała już gruntowanie opracowana przez 

1 Cyt. za: W. Tatarkiewicz, Estetyka, t. 2, Warszawa 2015, 
s. 279. 

2 W. Tatarkiewicz, Estetyka, dz. cyt., s. 279. 

filozofów. Wśród licznych publikacji poświę-
conych temu zagadnieniu warto zatrzymać 
się przy trzech monografiach autorstwa: Um-
berto Eco, Kevina O’Reilly’a i Christophera 
Scotta Seviera3. U. Eco, przygotowując swoje 
studium, postawił sobie ambitny cel: 

Zdecydowałem się wyjaśnić i rozjaśnić 
każdy termin i każdy koncept w orygi-
nalnych tekstach [Tomasza], w świetle hi-
storycznych okoliczności, do których one 

3 Zob. U. Eco, The Aesthetics of Thomas Aquinas, tłum. 
H. Bredin, Cambridge 1988; K. O’Reilly, Aesthetic 
Perception: A Thomistic Perspective, Dublin 2007; 
Ch. S. Sevier, Aquinas on Beauty, London 2015. Zob. tak-
że (wybrane publikacje): L. Callahan, A Theory of Esthetic 
according to the Principles of St. Thomas Aquinas, 
Washington 1927; J. Maritain, Art and Scholasticism, 
London 1934; F. J. Kovach, Die Aesthetik des Thomas 
von Aquin, Berlin 1961; W. Czapiewski, Das Schöne bei 
Thomas Aquinas, Fribourg-en-Brisgau 1964; A. Maurer, 
About Beauty: A Thomistic Interpretation, Houston 1983; 
L. J. Elders, La métaphysique et la théologie de la beauté 
de saint Thomas d’Aquin, „Sedes Sapientiæ” 2006, nr 4, 
s. 3–26; O.-T. Venard, Y a-t-il un probléme esthètique 
chez saint Thomas d’Aquin?, w: La beau et la beauté au 
Moyen Âge, red. O. Boulnois, I. Moulin, Paris 2018, s. 177–
200. Wśród polskich prac warto wspomnieć: K. Kowalski, 
Teorie o pięknie i sztuce w tomizmie i neotomizmie, Poznań 
1936; W. Stróżewski, Próba systematyzacji określeń pięk-
na w tekstach św. Tomasza, „Roczniki Filozoficzne” 1958, 
nr 6, z. 1, s. 19–51; M. Krąpiec, Byt i piękno, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 1963, nr 6, z. 1, s. 20–34; A. Aduszkiewicz, 
Piękno i miłość w myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, 

„Studia Philosophiae Christianae” 1985, nr 21, z. 1, s. 9–22; 
P. Jaroszyński, Paradoks brzydoty, „Studia Philosophiae 
Christianae” 1991, nr 27, z. 1, s. 25–45; T. Bartoś, O tym, 
co Tomasz z Akwinu powiedział na temat piękna w komen-
tarzu do księgi „De divinis nominibus” Pseudo-Dionizego 
Areopagity, „The Peculiarity of Man” 2002, nr 7, s. 153–170. 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 23‒41
http://karto-teka.ptft.pl/
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należały. Chciałem być szczerze wierny 
Tomaszowi, aby uniknąć zafałszowania 
i zniekształcenia jego słów […] Powróci-
łem do jego własnych czasów4. 

Czy rzeczywiście autorowi udało się zre-
alizować wszystkie cele pozostaje kwestią 
otwartą. Z kolei K. O’Reilly nawiązywał 
wprost do „estetyki tomistycznej”, reprezen-
towanej przez np. Jacquesa Maritaina. Naj-
większym atutem tej książki jest gruntowne 
opracowanie zagadnienia percepcji piękna, 
a zwłaszcza „dynamicznej współpracy po-
między rozumem, uczuciami i ciałem, jako 
naszej odpowiedzi i doceniania pięknego 
przedmiotu”5. W 2015 r. Ch. S. Sevier zebrał 
dotychczasowe ustalenia i skoncentrował się 
na dwóch istotnych również dla samego To-
masza tematach: subiektywne i obiektywne 
komponenty piękna. Warto podkreślić, że 
zarówno U. Eco, jak i Ch. S. Sevier mocno 
podkreślali, że Tomasz w swoich analizach 
estetycznych zawsze rozpoczynał od Boga 
jako źródła i fundamentu piękna stworzo-
nego. Niemniej jednak wspomniani bada-
cze, mając na względzie filozoficzny charak-
ter swoich monografii, nacisk położyli raczej 
na filozofię Boga niż na teologię – jedynie 
U. Eco przedstawił osobną, krótką sekcję 
o pięknie Syna Bożego6. Można spokojnie 
uznać, że od strony filozoficznej temat To-
maszowego rozumienia piękna został już 
opracowany bardziej niż satysfakcjonująco. 
A co z Tomaszową teologią piękna? 

Skromność wywodów Tomasza na te-
mat piękna oraz zapewne imponująca ak-
tywność filozofów doprowadziły do tego, że 
teologowie poczuli się poniekąd „zwolnieni” 

4 U. Eco, The Aesthetics, dz. cyt., s. VII. 
5 O’Reilly, Aesthetic Perception, s. 17. 
6 Zob. U. Eco, The Aesthetics, dz. cyt., s. 122–125. 

z obowiązku zajęcia się tym zagadnieniem. 
Teologia piękna czy też estetyka teologicz-
na Tomasza dotychczas nie została wystar-
czająco rozpoznana, a bibliografia poświę-
cona temu zagadnieniu liczy zaledwie kil-
ka pozycji7. Na uwagę zasługuje niezwykle 
cenne studium autorstwa Thomasa Jose-
pha White’a OP; zostało ono opublikowane 
w dwóch wersjach – krótszej i rozszerzonej8. 
Autor ten wykazał, że chociaż Tomasz nigdy 
nie wymienił piękna wśród tzw. transcen-
dentaliów, czyli powszechnych i koniecz-
nych właściwości istniejącego bytu, to jed-
nak postrzegał piękno jako nadprzyrodzo-
ną właściwość, niestworzony atrybut Boga. 
Ustalenia i intuicje T. J. White’a stanowią 
dobre ogólne wprowadzenie do teologii 
piękna Tomasza. Możemy już teraz sformu-
łować trzy podstawowe założenia: po pierw-
sze, piękno jest istotową właściwością Boga; 
po drugie, niestworzone piękno Boga jest 
źródłem piękna całego stworzenia; po trze-
cie, możemy wskazać na trzy rodzaje pięk-
na: piękno boskie, piękno stworzenia i pięk-
no Jezusa Chrystusa. Piękno więc, oglądane 
z perspektywy teologicznej, jest polifonicz-
nie, złożone z trzech rodzajów piękna. 

Terminologia
Kilka słów komentarza warto poświęcić 
łacińskim terminom, używanych przez 

7 Zob. D. Berger, Thomas Aquinas and the Liturgy, Ann 
Arbor 2004, s. 45–48; G. Narcisse, Le Christ en sa be-
auté, t. 1: Christologie: Hans Urs von Balthasar et saint 
Thomas d’Aquin, Magny-les-Hameaux 2005; P. Zambruno, 
Via pulchritudinis. Ensayo de estética tomista, Sãn Paulo 
2012; M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości, s. 89–95, 
176–178; A. Monachese, Tommaso D’Aquino e la belle-
zza, Roma 2016; S.-T. Bonino, Dieu, „Celui qui est”, Paris 
2016, s. 337–343; tenże, Saint Thomas d’Aquin lecteur du 
Cantique des Cantiques, Paris 2019, s. 47–62.

8 Zob. T. J. White, Beauty, Transcendence and the Inclusive 
Hierarchy of Creation, [wersja rozszerzona]: „Doctor 
Communis: acta et commentationes Academiae roma-
nae S. Thomae Aquinatis” 2017 [bez numeru], s. 171–199; 
[wersja krótsza]: „Nova et Vetera. English Edition” 2018, 
nr 16, z. 4, s. 1215–1226. 
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Tomasz z Akwinu na określenie piękna: pul-
chritudo, pulchrum, decor, species. On sam 
zazwyczaj traktował je jako synonimy – ich 
odpowiednikiem jest „piękno”. Niekiedy 
jednak Tomasz nadawał każdemu z tych 
terminów własne znaczenie. 

Tomasz podejmował próby terminolo-
gicznego rozróżnienia piękna Boga i pięk-
na stworzenia. Zaproponował nawet uży-
cie innego terminu na określnie „piękna 
niestworzonego” – pulchritudo i innego 
na „piękna stworzonego” – pulchrum. Były 
one – jak wyjaśnił – tłumaczeniem jedne-
go greckiego słowa kállos (gr. καλλoς)9. To-
masz znał również inny grecki termin ka-
lós (gr. καλὸς), tłumaczony jako dobro (bo-
num)10. Oba greckie terminy kállos i kalós 
odnoszą się do piękna: aczkolwiek kállos jest 
rzeczownikiem i wskazuje raczej na wymiar 
zewnętrzny piękna np. urok i pociągający 
wygląd; kalós natomiast jest przymiotni-
kiem i opisuje w pierwszej kolejności piękno 
moralne i duchowe, choć nie wyklucza też 
pięknego wyglądu11. Tomasz, stosując pul-
chritudo lub pulchrum, czy to w stosunku 
do Boga czy stworzenia, akcentował przede 
wszystkim jego dostrzegalny, poznawalny 
i relacyjny charakter. W swoim komentarzu 
do Imion Bożych Pseudo-Dionizego domi-
nikanin zaproponował ciekawą teologiczną 
interpretację różnicy między pięknem-pul-
chritudo, a pięknem-pulchrum: pulchritu-
do – „to uczestnictwo pierwszej przyczyny, 
która czyni wszystko pięknym”, czyli jest 

9 Zob. Tomasz z Akwinu, Scriptum super Sententiis magi-
stri Petri Lombardi, II, d. 31, q. 2, a. 1, arg. 4 (dalej cyt: In 
Sent.); tenże, Super librum Dionysii De divinis nominibus, 
c. 4, l. 5 (dalej cyt: DDN). 

10 Zob. In Sent., II, d. 31, q. 2, a. 1, arg. 4; tenże, Sententia 
libri Ethicorum, II, l. 8, Editio Leonina, t. 47/1–2, Romae 
1969.

11 Warto zwrócić uwagę na dwa cytaty biblijne: „Bóg zoba-
czył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre (gr. kala)” 
(Rdz 1,31); „Ja jestem dobrym (gr. kalós) pasterzem” 
(J 10,11). 

to piękno pierwotne i właściwe samemu 
Bogu; pulchrum – „to uczestnictwo w pięk-
nie pierwszej przyczyny”, czyli jest to pięk-
no nabyte i uczestniczące w pięknie samego 
Boga12. Piękno Boga (pulchritudo) ujawnia 
się w pięknie (pulchrum) stworzenia. Ter-
miny pulchritudo i pulchrum pojawiają się 
w dziełach Tomasza ponad 450 razy. Ła-
two jednak zauważyć, że dominikanin nie 
był specjalnie konsekwentny i przywiąza-
ny do własnego rozróżnienia na pulchritudo 
Boga i pluchrum stworzenia. Oba terminy 
najczęściej używał zamiennie. 

Termin decor pojawia w dziełach Toma-
sza równie często, co pulchritudo i pulchrum. 
Generalnie decor jest w jego tekstach równo-
znaczne z tymi dwoma terminami. Jednak 
pomiędzy nimi jest pewna różnica. Jeśli bo-
wiem pulchritudo i pulchrum oznaczają za-
zwyczaj piękno w ogólności – fizyczne i du-
chowe, to decor w słowniku Tomasza odnosi 
się przede wszystkim do piękna związane-
go ze światłem, kolorem, blaskiem albo fi-
zycznym, albo duchowym. Decor zatem jest 
właściwością materialnego przedmiotu, któ-
ry odznacza się doskonale harmonizującymi 
barwami – np. decor posiada perfekcyjnie 
oszlifowany diament, w którym załamują 
się i odbijają promienie światła; „pięknem 
wdzięku” (pulchritudo decoris) odznacza się 
łąka pełna kolorowych kwiatów13. Tomasz 
termin decor najchętniej stosował w opisach 
rzeczywistości duchowych – światła łaski 
oraz światła chwały, np. decor posiada uwiel-
bione ciało Chrystusa14, człowiek w stanie 
łaski uświęcającej15 oraz zbawieni, przenik-

12 DDN, c. 4, l. 5. 
13 Zob. tenże, Expositio super Isaiam ad litteram, XI, v. 1; 

LIII, v. 2 (dalej cyt: In Is.); tenże, Summae theologiae, Pars 
prima, q. 69, a. 2, resp. (dalej cyt: ST, I). 

14 Zob. In Sent., III, d. 21, q. 2, a. 4, qla 3, ad 2; tenże, In psal-
mos Davidis expositio, XX, n. 4 (dalej cyt: In Ps.). 

15 Zob. In Ps., XXV, n. 5.
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nięci światłem Bożej chwały16. Z kolei, gdy 
pisał on o grzechu, mówił o „braku piękna 
(decor) łaski”17. Warto przytoczyć jedną wy-
powiedź Tomasza, która dobrze pokazuje 
sposób, w jaki używał on termin decor: 

Bóg bowiem nie jest ozdobiony pięknem 
(decor) w taki sposób, że jest ono dodane 
do Jego Istoty, lecz sama Jego Istota jest 
pięknem (decor), przez które rozumiemy 
sam blask, czyli prawdę. […] Człowiek 
może być ozdobiony pięknem (decor) 
tylko w taki sposób, że uczestniczy on 
w tym, co należy do Boga i co Bóg dodał 
Jego Istocie18. 

W przekładach słowo decor może być 
również oddany za pomocą takich termi-
nów jak: wdzięk, urok, powab, gracja. Ta 
ostatnia propozycja jest o tyle interesująca, 
że wywodzi się wprost od łacińskiego sło-
wa gratia, czyli „łaska”, któremu to słowu 
odpowiada grecki termin charis (gr. χάρις), 
oznaczający w pierwszej kolejności „wdzięk” 
i „piękno”. 

Termin species na określenie piękna po-
jawia się w twórczości Tomasza sporadycz-
nie. W jednym ze swoich najwcześniejszych 
dzieł wyjaśnił on, że „species w sensie ści-
słym odnosi się do piękna związanego z sy-
metrią części ciała”19. Gdy zatem decor opi-
suje piękno związane ze światłem i blaskiem, 
to species odsyła nas do piękna proporcji 
i harmonii części jakiejś rzeczy. Species moż-
na oddać za pomocą polskich terminów – 

16 Zob. In Ps., XLIV, n. 8; tenże, Super primam Epistolam ad 
Corinthios lectura, XV, l. 6 (n. 977); ST, III, q. 54, a. 4, ad 
2. 

17 Zob. ST, I–II, q. 109, a. 7, resp.; q. 89, a. 1, arg. 1; III, q. 
87, a. 2, ad 3; tenże, Super Epistolam ad Romanos lectura, 
VIII, l. 4 (n. 660).

18 Tenże, Expositio super Iob ad litteram, XL, v. 5.
19 Zob. In Is., LIII, v. 2. 

„kształtność”, „przystojność”. Dodam, że po-
wiązanie species z pięknem nie było orygi-
nalnym pomysłem Tomasza. Inspirował się 
on dziełem franciszkańskiego mistrza i au-
tora popularnego podręcznika do teologii – 
Aleksandra z Halles. Pisał on: „Species ma 
dwa znaczenia: w jednym oznacza to, co 
jest cechą odróżniającą daną rzecz spośród 
innych rzeczy; w drugim zaś to, co budzi 
upodobanie i zachwyt”20. To utożsamienie 
kształtności z pięknem będzie miało bez-
pośredni wpływ na Tomaszową koncepcję 
piękna jako atrybutu Drugiej Osoby Bo-
skiej – Syna. 

Definicje piękna
Wśród teoretyków estetyki Tomasz z Akwi-
nu zasłynął dwiema definicjami piękna tzw. 
subiektywną i obiektywną. I powiedzmy od 
razu, że pojawiły się w dziełach Tomasza nie 
z powodu jakichś własnych badań nad este-
tyką filozoficzną, ale z pragnienia poznania 
i teologicznego opisania tajemnicy Boga. 

a) Definicja subiektywna 
Subiektywna definicja piękna pojawia się 
dwukrotnie, w dwóch nieco odmiennych 
wersjach: „Piękne rzeczy (pulchra) to takie, 
które ujrzane (quae visa) wzbudzają upodo-
banie (placent)”21 (nr 1); „Piękno (pulchrum) 
to to, czego samo spostrzeżenie/zrozumienie 
(cuius ipsa apprehensio) wzbudza upodobanie 
(placet)”22 (nr 2). Pierwsza wersja definicji 
(nr 1) dotyczy doświadczenia materialnych 
rzeczy, postrzeganych za pomocą zmysłów, 
zwłaszcza wzroku. Kiedy zatem widzimy 
pięknego człowieka, zwierzę, widok, rzecz 
20 Zob. Aleksander z Hales, Summa fratris Alexandri, I, Inq. 

1, tract. 3, q. 3, a. 5, ad 2. 
21 ST, I, q. 5, a. 4, ad 1. 
22 ST, I–II, q. 27, a. 1, ad 3. Interesującą filozoficzną inter-

pretację obu definicji zaproponował W. Tatarkiewicz, 
Estetyka, t. 2, s. 269–273. 
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i dzieło sztuki to odczuwamy przyjemność, 
zadowolenie, radość. Piękne rzeczy bezpo-
średnio, bez jakiegoś głębokiego namysłu 
i rozważań, tak zwyczajnie i po prostu po-
dobają się nam, gdy je widzimy. Z kolei dru-
ga wersja definicji (nr 2) odnosi się do in-
nego typu widzenia. Nie chodzi o widzenie 
za pomocą oka cielesnego, czyli na poziomie 
poznania zmysłowego, ale widzenie za po-
mocą – wspomnianego już – „oka intelek-
tualnego”, czyli na poziomie poznania umy-
słowego. W takim widzeniu nasz intelekt 
postrzega piękno duchowe (metafizyczne) 
i doświadcza rozkoszy z prostego poznania 
i ujęcia rzeczywistości (simplex apprehensio).

Subiektywna definicja piękna (nr 1–2) 
zawiera zatem trzy główne elementy, 
do których należy: 1) osoba, która pozna-
je piękny obiekt; 2) czynność poznawa-
nia, która wzbudza przyjemność i radość; 
3) piękny przedmiot poznania. Piękno wy-
maga kogoś, kto się nim zachwyci, czy-
li kogoś, komu będzie się ono podobało. 
Do piękna trzeba nie tylko pięknego przed-
miotu, ale też jego amatora, czyli miłośni-
ka. Ta wydawałoby się wręcz banalna ob-
serwacja Tomasza uznawana jest wśród ba-
daczy za ważny wkład Akwinaty w średnio-
wieczną teorię piękna. Myśl ta bowiem była 
na ogół obca filozofii starożytnej, która kła-
dła nacisk na obiektywny charakter piękna 
bez uwzględniania obserwatora. Liczył się 
tylko piękny przedmiot. Tomasz natomiast 
dostrzegł również tego, kto tego piękna do-
świadcza. Obserwator jest ważny i niezbęd-
ny w odkrywaniu piękna. 

Powyższa uwaga nie oznacza, że domini-
kanin proponował subiektywizm w estety-
ce. Nie twierdził on, że wyłącznie od czło-
wieka i jego indywidualnej decyzji oraz su-
biektywnej oceny zależy, co zostanie uznane 

za piękne. Bynajmniej. Pisał otwarcie: „Nie 
dlatego coś jest piękne, że my to kochamy, 
lecz dlatego kochamy, że coś jest piękne i do-
bre (pulchrum et bonum)”23. Powiedzmy od 
razu, że piękno jest nierozerwalnie związane 
z dobrem i stanowi jego postrzegalny (zmy-
słowo i/lub intelektualnie) obraz; dobro zaś – 
jak pamiętamy – pochodzi od Tego, który 
jest Dobrocią i do Niego pociąga. 

Trzeba jednak zauważyć, że nowość To-
maszowej subiektywnej definicji piękna 
nie polega na zaakcentowaniu obecności 
i roli osoby dostrzegającej piękny przedmiot. 
Tym, co istotne i – przynajmniej wobec in-
nych średniowiecznych twórców – orygi-
nalne, jest zwrócenie uwagi na pewną przy-
jemność, radość estetyczną, zdumienie i za-
chwyt wyrażające się w określeniu „wzbu-
dza upodobanie”, czy też „podoba się” (pla-
cent/placet). Obserwator, widząc coś piękne-
go, odczuwa i/lub doświadcza zadowolenia 
na poziomie zmysłów i/lub umysłu24. 

Według Tomasza człowiek może widzieć 
i poznawać świat na wiele różnych sposo-
bów. Wymienia on choćby widzenie zmy-
słowe (visio corporalis), które odbywa się 
za pomocą zmysłu wzroku; mamy też wi-
dzenie wyobrażeniowe (visio imaginaria), 
które ma miejsce w wyobraźni; w wyobraź-
ni także na mocy specjalnego boskiego daru 
człowiek może doświadczyć widzenia pro-
rockiego (visio prophetalis); człowiek widzi 
również intelektualnie (visio intellectualis); 
dzięki zaś światłu wiary możliwe jest widze-
nie w wierze (visio fidei) i już teraz w spo-
sób niedoskonały człowiek może poznawać 
i cieszyć się Bogiem; po śmierci zaś zbawieni 
dostąpią bezpośredniego uszczęśliwiającego 

23 DDN, c. 4, l. 10. 
24 Zob. W. Stróżewski, Próba systematyzacji, dz. cyt., 

s. 40–48. 
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widzenia Boga (visio beatifica). Co więcej, 
Tomasz nie ogranicza pojęcia widzenia tyl-
ko do zmysłu wzroku cielesnego i duchowe-
go, ale rozciąga je na całe poznanie dokony-
wane przez inne zmysły i intelekt25. 

W przypadku doświadczenia piękna nie 
chodzi jednak o każde widzenie i pozna-
nie. Nie wszystko bowiem to, co się widzi 
i poznaje, jest piękne. Mówiąc o poznaniu 
piękna, mamy na myśli takie widzenie, któ-
re sprawia zachwyt, przyjemność, radość 
i satysfakcję. W słowniku Tomasza takie 
doznania nazywane są „rozkoszą widzenia” 
(delectatio visus) lub „rozkoszą kontemplacji” 
(delectatio contemplationis). Istotą takiego 
doświadczenia jest bezinteresowny zachwyt 
i duchowa miłość (amor spiritualis)26. Prze-
życie kontemplacji piękna ma wyjątkowy 
charakter, wykraczający daleko poza przy-
jemność zmysłową. Doskonale to wyraził 
Henryk Elzenberg: „Przeżycie estetyczne 
to nie przyjemność. To szczęście, przy tym 
szczęście bolesne. Bo szczęściem jest się ze-
tknąć z pięknością, ale bólem poczuć własną 
swą małość”27. Dlatego też według Tomasza 
doświadczeniu piękna tak często towarzy-
szy, z jednej strony, wzruszenie i łzy szczę-
ścia, a z drugiej smutek z powodu własnej 
znikomości i kruchości wobec piękna28. 

Zachwycenie się pięknem nie ma związku, 
przynajmniej na początku, z zaspokojeniem 
naturalnych potrzeb utrzymania życia. Cie-
szymy się piękną rzeczą tylko dlatego, że ją 
widzimy i poznajemy. Człowiek, jako jedyny 
wśród stworzeń, ma ten unikatowy przywilej 

25 Zob. In Sent., III, d. 24, q. 1, a. 2, qla 1, resp.; ST, I, q. 67, 
a. 1, resp.; I–II, q. 77, a. 5, ad 3. 

26 Zob. ST, I–II, q. 27, a. 2, resp.; II–II, q. 180, a. 1–8. 
27 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku 

czasu, opr. M. Woroniecki, Kraków 1994, s. 140, 147. 
28 Zob. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De veri-

tate, q. 28, a. 5, ad 1; ST, II–II, q. 82, a. 4, resp. et ad 3 (dalej 
cyt.: DV). 

zachwytu pięknem z powodu samego pięk-
na. „Tylko człowiek znajduje upodobanie 
w pięknie rzeczy zmysłowych ze względu 
na nie same”29. Człowiek potrafi kochać coś, 
nawet jeżeli nie czerpie z tego jakichkolwiek 
materialnych korzyści. Kocha i cieszy się 
z powodu miłości i dla samej miłości.

Tomasz bezinteresowność i wyjątkowość 
ludzkiego doświadczenia piękna zilustrował 
następującym przykładem, zaczerpniętym 
ze starożytnej zoologii. Widok pięknego 
jelenia, jego wygląd i głos, jest przyjemnym 
doznaniem zarówno dla człowieka, jak i dla 
lwa. Jednak istota ludzka ucieszy się przede 
wszystkim z powodu obserwowania wyglą-
du jelenia i harmonii wydawanych przez 
niego dźwięków. Człowiek może czerpać 
przyjemność z kontaktu z jakimś przedmio-
tem na poziomie zmysłu wzroku i słuchu, 
bez dotykania go i smakowania. Człowiek 
zawsze może się zatrzymać i podjąć wolny 
wybór. Inaczej jest w świecie zwierząt. Lew 
łączy przyjemność zobaczenia i usłyszenia 
jelenia z przyjemności dotyku i smaku, czyli 
zaspokojeniu głodu30. Dla człowieka zatem 
doświadczenia zmysłowe nie są koniecznie 
związane z używaniem i zaspokojeniem 
potrzeb biologicznych. Można coś poznać 
za pomocą zmysłów i znaleźć satysfakcję 
na poziomie intelektu. „Do istoty piękna 
należy to, że pragnienie znajduje spoczynek 
w oglądaniu go, czyli poznawaniu”31. To do-
świadczenie bezinteresownego zachwytu uj-
rzanym przedmiotem. W kontemplacji inte-
lekt jednoczy się z poznanym przedmiotem 
bez jakiegokolwiek niepokoju i ingerencji. 
Jest to raczej spokojny ogląd, wywołujący 
rozkosz. 

29 ST, I, q. 91, a. 3, ad 3. 
30 Zob. ST, I–II, q. 31, a. 6, resp.; II–II, q. 141, a. 4, ad 3. 
31 ST, I–II, q. 27, a. 1, ad 3. 
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Połączenie doświadczenia piękna ściśle 
z kontemplacją i intelektem pozwoliło To-
maszowi na zaproponowanie oryginalnego 
rozróżnienia dobra i piękna32. Dobro i pięk-
no wzbudzają pragnienie, pożądanie i chęć 
zaspokojenia. Jednak dobro i piękno są róż-
nymi właściwościami jednego przedmiotu. 
Aby bowiem zaspokoić pragnienie pozna-
nego dobra, trzeba to dobro zdobyć i po-
siąść, aby zaś zaspokoić pragnienie ujrzane-
go piękna, wystarczy zdobyć i posiąść obraz 
tego dobra nie zaś samo dobro. Dobro jest 
celem, do którego zmierzamy i o nie zabie-
gamy. Piękno zaś jest formą i obrazem tego 
dobra, które oglądamy, choć jego samego 
nie posiadamy. Inaczej mówiąc, wystarczy 
mi samo doświadczenie pięknego wido-
ku, nie muszę tych wszystkich gór, wzgórz, 
lasów i słońca dotykać fizycznie, cieleśnie 
obejmować, wchłaniać w siebie całym swo-
im ciałem. Równocześnie ten widok wręcz 
fizycznie mnie przyciąga i przywołuje 
do siebie. 

Należy jednak podkreślić, że choć widze-
nie pięknej rzeczy polega na jej poznaniu, 
to jednak to poznanie jest ograniczone i nie-
pełne. Posiadamy bowiem obraz i intuicję 
rzeczy, ale nie oznacza to, że wiemy, czym 
ta rzecz jest w pełni. Spoczynek i satysfak-
cja w pięknie nie jest zatem ani zaspokoje-
niem pragnienia kochania (voluntas), ponie-
waż nie zdobywamy samego dobra pozna-
nego przedmiotu, ani też nie jest zaspoko-
jeniem pragnienia poznawania (intellectus), 
gdyż nie daje nam prawdy o upragnionym 
przedmiocie. Piękno jest jakimś elemen-
tem dobra i prawdy, aczkolwiek równocze-
śnie do żadnego z nich nie można go spro-
wadzić. Jest ono jakąś ulotną zapowiedzią 

32 Zob. ST, I, q. 5, a. 4, ad 1. 

i przedsmakiem, wstępem i zwiastunem 
upragnionego trwałego dobra i praw-
dy. Piękno pojawia się przed nami niczym 
ambasador, wysłannik i herold dobra oraz 
prawdy. Piękno pozwala zakosztować już 
teraz tych rzeczywistości, których się jesz-
cze nie osiągnęło. Piękno to swoiste „już” 
i „jeszcze nie”. 

Doświadczenie piękna zatem jest pier-
wotne i wcześniejsze niż pragnienie kocha-
nia i poznawania. Pragnienie miłości i po-
szukiwanie prawdy – jak mówił Mieczysław 
Krąpiec OP – są następstwem i konkretną 
odpowiedzią na niespodziewane przeżycie 
piękna33. Ostatecznie bowiem nasze pra-
gnienia kochania i poznawania, miłości 
i prawdy, zostaną doskonale zaspokojone 
dopiero, gdy zobaczymy Boga bezpośrednio, 
twarzą w twarz (visio beatifica). Piękno jest 
daną nam już teraz, niewielką i niedoskona-
łą, zapowiedzią owego doskonałego spotka-
nia i spełnienia34. 

Na czym więc polega zachwyt Boga? Oj-
ciec, widząc i poznając swojego pięknego 
Syna, zachwyca się Nim i w Nim znajduje 
upodobanie. Zachwyt ten nie jest jakimś ro-
zumowym rozważaniem prawdy o Synu, ale 
intelektualną kontemplacją, w najwyższym 
tego słowa znaczeniu, Prawdy-Syna. Ojciec 
poznaje Syna w jednym pozaczasowym mo-
mencie. W Bogu „już” i „jeszcze nie” spoty-
kają się w doskonałym zjednoczeniu Osób 
Boskich. Kontemplacja ta jest doskonale 
bezinteresowna i stanowi źródło nieustan-
nej rozkoszy i stwórczego działania. Piękno 
świata zatem ma swój początek i wyjaśnie-
nie w pięknie samego Boga35. 

33 Zob. M. Krąpiec, Byt i piękno, dz.cyt., s. 33. 
34 Zob. ST, I–II, q. 11, a. 4, resp. 
35 Zob. ST, I, q. 74, a. 3, ad 3. 
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b) Definicja obiektywna 
Wiemy już, że dla Tomasza z Akwinu pięk-
no było czymś, co wydarza się pomiędzy 
zachwyconym obserwatorem i oglądanym 
przedmiotem. Piękno przedmiotu nie jest 
nadane, tworzone czy ustalone przez obser-
watora, ale przez niego dostrzeżone, odkry-
te i potwierdzone w pełnym zachwytu spoj-
rzeniu i kontemplacyjnym poznaniu. Pięk-
no posiada zatem swoje własne i obiektywne 
cechy. Po przytoczonej wcześniej pierwszej 
definicji piękna, teraz możemy przyglądnąć 
się drugiej definicji, tzw. obiektywnej: 

Piękno wymaga spełnienia trzech warun-
ków. Pierwszym jest pełnia (integritas), czy-
li doskonałość (perfectio), ponieważ rzeczy, 
pozbawione czegoś, stają się tym samym 
brzydkie. Drugim jest właściwa proporcja 
(proportio), czyli współbrzmienie (conso-
nantia). I wreszcie trzecim warunkiem jest 
blask (claritas), ponieważ rzeczy o lśnią-
cym kolorze są nazywane pięknymi36.

Badacze uznają powyższą definicję 
za oryginalny wkład Tomasza w dzieje es-
tetyki. Powód docenienia dominikańskiego 
teologa był następujący – Tomasz do zna-
nych od starożytności dwóch właściwości 
piękna, czyli proporcji i jasności, dołączył 
jeszcze trzecią cechę – pełnię, całościowość, 
zintegrowanie37. Druga definicja piękna po-
jawia się tylko jeden raz w całej twórczości 
Tomasza, mianowicie w Sumie teologii przy 
okazji omawiania problemu przymiotów 
Osób Boskich. Wówczas sięgnął on m.in. 
do tekstów św. Hilarego z Poitiers, któ-
ry każdej z Osób w Trójcy Świętej przypi-
sał odpowiednie atrybuty: Ojcu wieczność, 

36 Zob. ST, I, q. 39, a. 8, resp. 
37 Zob. W. Tatarkiewicz, Estetyka, dz. cyt., s. 275, 279. 

Synowi kształtność (species), Duchowi ra-
dosne rozkoszowanie38. Tomasz dobrze znał 
tę interpretację. Skorzystał z niej choćby 
na początku swojej działalności akademic-
kiej, przygotowując Komentarz do Sentencji. 
Piotra Lombarda. Wówczas do znajdującej 
się w Hilarowym traktacie „kształtności” 
Jezusa dodał „lub/i piękno” (vel/et pulchri-
tudo)39. Tak samo zrobił kilkanaście lat póź-
niej w Sumie teologii, gdy pisał: „Kształtność 
(species), czyli piękno (pulchritudo) ma po-
dobieństwo do tego, co właściwe Synowi”40. 
Po tych słowach dominikanin od razu prze-
szedł do prezentacji przytoczonej wyżej dru-
giej definicji piękna. Możemy domyślać się, 
że Tomasz szukał jak najbardziej precyzyj-
nej i adekwatnej definicji piękna, która by-
łaby w stanie wyrazić niestworzone piękno 
Chrystusa. Znana mu dotychczas dwuele-
mentowa definicja piękna, ewidentnie go 
nie satysfakcjonowała. Dlatego też uzupeł-
nił ją o jeszcze jeden element – pełnię, czyli 
doskonałość. 

Integritas
Pierwszą z trzech właściwości piękna, we-
dług Tomasza, jest pełnia lub zupełność (in-
tegritas), czyli doskonałość (perfectio). Cho-
dzi o dość prostą myśl, że przedmiot wte-
dy może zostać nazwany pięknym, gdy 
ma w sobie to wszystko, co powinien mieć 
zgodnie ze swoją naturą i definicją. Jeżeli 
brak mu jakiejś części, wtedy brak mu pięk-
na. Możemy podziwiać np. jakiś dom sta-
rannie zaprojektowany, ale jeżeli brak mu 
schodów lub dachu, nie nazwiemy go pięk-
nym. Jego „wybrakowanie” czyni obiekt 
może i interesującym, ale na pewno nie 

38 Zob. Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej, prol., n. 1 (s. 80). 
39 Zob. In Sent., III, d. 1, a. 2, resp. (n. 98). 
40 Zob. ST, I, q. 39, a. 8, resp. 
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pięknym. By dom był doskonały, musi za-
wierać te wszystkie elementy, które należą 
do definicji domu41. 

W przypadku poszczególnych stworzeń, 
tych najprostszych i najbardziej złożonych, 
ich doskonałość polega na posiadaniu jednej 
tzw. „formy całości” ( forma totius). Forma 
ta jest złożona z elementów ( forma partis), 
które określają i definiują konkretny stwo-
rzony byt np. człowiek, pies, drzewo, ziemia, 
wszechświat. „Doskonałość pierwotna to ta, 
według której rzecz jest doskonała w swojej 
substancji. Tą doskonałością (perfectio) jest 
forma całości, pojawiająca się wraz z peł-
nią wszystkich części (integritas partium)”42. 
Dla człowieka taką pierwotną pełnią i do-
skonałością jest posiadanie przez niego ro-
zumnej duszy kształtującej ciało. Wówczas 
istnieje on i żyje. Kiedy natomiast dusza 
i ciało człowieka ulegną rozdzieleniu, czyli 
dezintegracji, wtedy on umiera. „Kiedy od-
bierasz im ducha, giną, stają się prochem” 
(Ps 104,29). Śmierć sprawia, że osoba ludzka 
traci właściwe sobie pierwotne piękno i do-
skonałość. „Dusza oddzielona od ciała jest 
w pewien sposób niedoskonała, tak jak każ-
da część istniejąca poza swoją całością. […] 
człowiek więc nie może osiągnąć ostatecznej 
szczęśliwości, jeśli dusza nie złączy się po-
nownie z ciałem”43. 

W tym miejscu warto zasygnalizować, 
że pełnia i pierwotna doskonałość stworze-
nia nie tylko nie wyklucza różnorodności 
i złożenia z różnych części, ale wręcz ją za-
kłada. Najlepszym przykładem jest piękno 
wszechświata (integritas universi)44. Pełnia 
i doskonałość bowiem wszechświata wynika 
41 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles, II, c. 72 

(dalej cyt.: SCG). 
42 Zob. ST, I, q. 74, a. 1, resp. 
43 Zob. SCG, IV, c. 79; zob. także tenże, Super Evangelium S. 

Ioannis lectura, XVII, l. 3 (n. 2213). 
44 Zob. ST, I, q. 73, a. 1, resp.

z porządku i układu części, czyli np. praw 
fizyki, układu planet, budowy poszczegól-
nych rzeczy ożywionych i nieożywionych 
oraz ich wzajemnych odniesień i zależno-
ści. Każda rzecz i część, realizując własną 
i zgodną z jego naturą pełnię i doskonałość, 
realnie przyczynia się do pełni i doskona-
łości całego wszechświata. Tomasz powyż-
sze twierdzenie zilustrował przykładem cia-
ła ludzkiego, którego pełnia i doskonałość 
polega na doskonałości jego poszczególnych 
części. I choć byłoby czymś bardziej szla-
chetnym i doskonałym, gdyby nogi zamiast 
władzy ruchu miały władzę wzroku, to jed-
nak całe ciało byłoby mniej pełne i doskona-
łe, gdyby jego nogi nie mogły się poruszać. 

„Dla całości bowiem jest lepiej, że wśród 
jego części istnieje zróżnicowanie, bez któ-
rego nie ma porządku i doskonałości całości, 
niż by wszystkie części były równe i każda 
z nich osiągała stopień doskonałości najszla-
chetniejszej części”45. 

Pełnia i doskonałość całości zatem pole-
ga na pełni i doskonałości poszczególnych 
części. Inaczej mówiąc, piękno i dobro np. 
wszechświata, ujawnia się wtedy, gdy każda 
z rzeczy realizuje swoje właściwe sobie do-
bro i doskonałość. Jeżeli zaś jakaś część nie 
realizuje swojej pełni i doskonałości, wtedy 
następuje dezintegracja tak w tej części jak 
i całości. Oczywiście, zamierzenia i party-
kularne cele jednej części np. stworzenia nie 
muszą być (a często nie są) zgodne z głów-
nym celem i zamierzeniami całości.

Pełnia i doskonałość stworzenia są ob-
razem pełni i doskonałości Słowa Bożego-

-Osoby Syna. Jezus Chrystus bowiem ma 
pełnię i doskonałość bóstwa. „On nosi w so-
bie prawdziwie i doskonale naturę Ojca”46. 

45 Zob. SCG, III, c. 94. 
46 Zob. ST, I, q. 39, a. 8, resp. 



» 32 «

Tomasz Gałuszka OP Piękny Syn. Zarys estetyki teologicznej Tomasza z Akwinu

Syn więc jest równy Ojcu i ma wszystko 
to, co właściwe jednej, wspólnej naturze 
boskiej. W Jezusie Chrystusie integritas, 
ta pierwsza właściwość piękna, ujawnia się 
w sposób doskonały. A ponieważ przez Jego 
Piękno wszystko zostało stworzone, dlatego 
też jakakolwiek rzecz jest o tyle piękna, o ile 
posiada na najgłębszym bytowym pozio-
mie właściwą sobie pełnię i właściwą sobie 
doskonałość. Integralność jest więc funda-
mentem i warunkiem koniecznym, by móc 
w ogóle rozważać i opisywać kolejne wła-
ściwości piękna. Bez pełni nie ma po pro-
stu odpowiedniej podstawy, by zaistnia-
ła proporcja i jasność w stworzeniu. Nasze 
codzienne doświadczenie wprost potwier-
dza obserwacje poczynione przez Tomasza 

– niewątpliwie to, co zdezintegrowane i po-
dzielone, nie jest piękne. 

Harmonia
Wiemy już, że elementem koniecznym 
i wyjściowym, by zaistniało piękno rze-
czy, jest jej pełnia (integritas). A zatem, 
posiada ona to wszystko, co powinna po-
siadać. Jednak trzeba zauważyć, że nawet 
jeżeli coś ma wszystkie konieczne ele-
menty, ale są one niewłaściwie poukłada-
ne względem siebie, wówczas taka rzecz 
nie jest piękna. Na przykład jest czymś 
wbrew pięknu architektury, gdy dom ma 
co prawda fundamenty, ściany, drzwi, 
okna i dach, ale są one źle rozmieszczone – 
okna znajdują się pod ziemią, a drzwi 
w dachu. Jest zatem oczywiste, że peł-
nia jakiejś całości wymaga również odpo-
wiedniego ułożenia i harmonii poszcze-
gólnych jej części. W ten sposób Tomasz 
wprowadza drugą właściwość piękna, 
mianowicie proporcję (proportio), czyli 
współbrzmienie (consonantia). 

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy po-
krótce znaczenie terminów proporcja i współ-
brzmienie. Generalnie oba terminy można 
by zawrzeć w jednym terminie – harmonia 
(harmonia). W słowniku Tomasza harmo-
nia była ogólną nazwą na opisanie właściwe-
go złożenia różnych części danej rzeczy np. 
wszechświata, ciała ludzkiego, rzeczy nie-
ożywionej, dzieła sztuki, utworu muzycz-
nego oraz relacji pomiędzy bytami. Inaczej 
mówiąc, możemy prowadzić harmonijne ży-
cie osobiste i z innymi, obserwować harmo-
nię w przyrodzie, słuchać dobrze zharmoni-
zowanego utwóru muzycznego i delektować 
się harmonijnie sporządzonym posiłkiem. 

Proporcja (proportio) jest „wewnętrz-
ną” harmonią w ramach jakiejś jednej rze-
czy. Jak pełnia (integritas) jest cechą rzeczy, 
która ma wszystko to, co powinna posiadać, 
tak proporcja jest cechą rzeczy, która ma 
wszystko to, co powinna posiadać w sposób 
uporządkowany. Dotyczy ona zatem każde-
go uporządkowanego połączenia elementów 
zgodnych oraz sobie przeciwnych. „Kiedy 
bowiem jakieś przeciwieństwa są złożone 
i zmieszane w ciele w taki sposób, że żad-
ne z nich nie znosi drugiego ani nie bierze 
nad nim góry (na przykład ciepłe i zimne 
albo wilgotne i suche), wtedy mówimy, że 
są one dobrze zharmonizowane, a ich po-
rządek, czyli proporcję, nazywamy harmo-
nią”47. Taką proporcją jest zarówno harmo-
nia wszechświata złożonego z różnych ży-
wiołów, jak i ciało ludzkie brane w całości 
i w poszczególnych jego częściach. „W róż-
nych częściach ciała znajdujemy różne pro-
porcje: bo zmieszanie elementów nie ma tego 
samego porządku, czyli proporcji, w ciele 

47 Tomasz z Akwinu, Sententia libri De anima, I, c. 9 (dalej 
cyt.: SDA). 
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i w kości”48. Inaczej wygląda zatem propor-
cja w budowie i pracy serca, inaczej układu 
kostnego, a jeszcze inaczej proporcja oddzia-
ływań międzykomórkowych. Wspólnie zaś 
te różne proporcje składają się na harmonię 
jednego ciała ludzkiego. 

Współbrzmienie (consonantia) natomiast 
jest „zewnętrzną” harmonią pomiędzy kil-
koma proporcjonalnymi rzeczami. Z pew-
nością, nasz dominikanin zgodziłby się 
z definicją współbrzmienia, zaproponowaną 
w X  wieku przez mnicha Hucbalda: „Con-
sonantia […] to zgodne z regułą i harmo-
nijne połączenie dwóch dźwięków, wystę-
pujących tylko wtedy, gdy dwie różne nuty 
spotykają się w równoczesnym modulatio, 
jak wówczas, gdy głos męski i głos chło-
pięcy śpiewają razem”49. Warto zapamiętać 
ten obraz współbrzmienia głosu mężczyzny 
i chłopca, gdy przejdziemy do omawiania 
współbrzmienia między Ojcem i Synem. 

Dla Tomasza muzyka, śpiew i gra na in-
strumentach stanowią doskonałą ilustrację 
tego, czym jest współbrzmienie (consonan-
tia)50. „Harmonią w sensie właściwym na-
zywamy współbrzmienie dźwięków”51. Po-
szczególne dźwięki są ułożone w odpowied-
nim stosunku do siebie, zachowują „nieza-
leżność” i właściwą, ściśle ustaloną sobie 
wysokość, a równocześnie ściśle „współgrają” 
ze sobą w jednym określonym celu – wy-
konania całości utworu muzycznego. Każ-
da z nut jest niezbędna i konieczna, by za-
istniała pełnia i doskonałość dzieła. Każdy 
z tych dźwięków ma swoje ściśle ustalone 
przez kompozytora miejsce, siłę i długość 

48 Tamże. 
49 Cyt za: J. James, Muzyka sfer, tłum. M. Godyń, Kraków 

1996, s. 89. 
50 Zob. J. Bramorski, Muzyka w kontekście myśli teologicz-

nej św. Tomasza z Akwinu, „Studia Gdańskie” 2010, nr 27, 
s. 91–110. 

51 SDA, I, c. 9 (pol. tłum., s. 141). 

wybrzmienia. Wzajemne uporządkowanie 
dzięków tworzy piękno muzyki, czyli pełnię 
(integritas) dzieła52. 

Na marginesie dodajmy, że sam Tomasz 
preferował muzykę wykonywaną raczej 
przez kilku śpiewaków niż utwory solowe: 

„Współbrzmienie wielu głosów jest przyjem-
niejsze niż tylko jeden głos, który jest albo 
wysoki lub niski”53. Takie współbrzmienie 
głosów Tomasz nazywa symfonią54. 

Dominikanin pogłębił swoją analizę 
i opis współbrzmienia i wyróżnił dwa jej 
typy lub aspekty. Współbrzmienie bowiem 
zbudowane jest z dwóch ściśle ze sobą zwią-
zanych i jakby „współbrzmiących” kierun-
ków działania i odziaływania: pionowy i po-
ziomy, wertykalny i horyzontalny. 

Pierwszy typ współbrzmienia dotyczy 
harmonii i zgodności stworzenia z jego ce-
lem ostatecznym55. Wiemy już, że każde 
stworzenie pragnie dobra i do niego zmie-
rza. To naturalne pragnienie dobra jest zhar-
monizowane, ukierunkowane i „stworzone 
na miarę” celu ostatecznego. Tomasz powie: 

Żadna rzecz nie może być ukierunkowana 
do jakiegoś celu, o ile nie jest uprzednio 
zharmonizowana (proportio) z tym celem. 
Pragnienie celu wynika właśnie z tej har-
monii i zgodności. W rzeczy jest jakby za-
początkowanie celu, gdyż coś o tyle pra-
gnie dobra, o ile ma w sobie podobieństwo 
i ślad tego dobra. Stąd też w samej naturze 
ludzkiej jest pewnego rodzaju zapoczątko-
wanie samego dobra, które jest zharmoni-
zowane (proportionatum) z tą naturą56. 

52 SDA, I, c. 9 (pol. tłum., s. 143–145). 
53 Tamże, II, c. 26 (s. 507). 
54 Tamże. 
55 DDN, c. 4, l. 5. 
56 DV, q. 14, a. 2, resp.; zob. także ST, I–II, q. 2, a. 5, ad 3. 
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Pragnienie dobra w stworzeniu jest dostro-
jone do Dobroci i według Niej uporządko-
wane oraz Jej podporządkowane. Odwołując 
się ponownie do metafory muzycznej, po-
wiemy, że każdy choćby najkrótszy i najcich-
szy z dźwięków, a nawet cicha pauza, zawiera 
w sobie jakby fragment i zapoczątkowanie celu, 
czyli w jego drobnym partykularnym pięk-
nie ujawnia i „pulsuje” piękno całości. Do-
bro stworzenia harmonijnie współgra ze Źró-
dłem Dobra. „Głębia przyzywa głębię hukiem 
wodospadów” (Ps 42,8). Bóg jako przyczyna 
współbrzmienia przywołuje wszystko do sie-
bie. Tomasz zauważa ciekawe podobieństwo 
pomiędzy greckim czasownikiem „przyzywać” 
(kaleo) i „piękno” (kalós, kállos). Świat staje się 
piękny, gdyż jest nieustannie przywoływany, 
czyli „upiększany” przez Boga. W ten sposób 
Bóg sprawia, że wszystko zwraca się ku Niemu 
jako swojemu celowi57. 

Drugi typ współbrzmienia opisuje har-
monię pomiędzy poszczególnymi rzeczami 
i elementami całości. Stworzenia bowiem 
nie zmierzają do swojego celu same. Przez 
całe swoje życie współdziałają i oddziałują 
wzajemnie na siebie. Rzeczy są ze sobą zhar-
monizowane i tworzą współbrzmienia. To-
masz zaistnienie tej harmonii stworzeń wy-
jaśnia, odwołując się do nauki Platona: 

Według opinii platoników, rzeczy 
wyższe znajdują się poprzez uczestnic-
two w rzeczach niższych, natomiast niższe 
są w wyższych poprzez pewnego rodzaju 
uwznioślenie. W ten sposób wszystko jest 
we wszystkim. A ponieważ wszystko jest 
we wszystkim zgodnie z pewnym porząd-
kiem, dlatego też wszystko jest ukierunko-
wane do tego samego celu ostatecznego58. 

57 DDN, c. 4, l. 5. 
58 Tamże. 

Między stworzeniami zatem jest harmonia 
współbrzmienia i wzajemnego podporząd-
kowania. Zachowują one własny byt i od-
rębność, a równocześnie realnie oddziału-
ją na siebie. Stworzenia są zharmonizowane 
ze swoim celem ostatecznym i innymi stwo-
rzeniami. W wyniku tej harmonii i współ-
brzmień powstaje – jak powiedziałby To-
masz – jedna i piękna symfonia stworzenia. 

Ponieważ Syn posiada pełne podobień-
stwo w stosunku do Ojca, dlatego też mo-
żemy powiedzieć, że harmonia między Nimi 
wyraża się i objawia w Ich zjednoczeniu i bo-
skiej jedności. Są Oni bowiem do tego stop-
nia podobni i „zharmonizowani”, że są Jed-
nym Bóstwem. Doskonałość proporcji Syna, 
Jego równość w stosunku do Ojca i doskona-
łe podobieństwo między Nimi wskazują, że 
Chrystus jest doskonałym odwzorowaniem, 
odbiciem i obrazem Ojca59. Tomasz w swojej 
teologii Obrazu najczęściej przywołuje dwa 
biblijne teksty: „On jest obrazem Boga nie-
widzialnego – Pierworodnym wobec każde-
go stworzenia, bo w Nim zostało wszystko 
stworzone” (Kol 1,15-16); „Chrystus, który 
jest obrazem Boga” (2 Kor 4,4)60. 

Słowo „Obraz” jest więc właściwym imie-
niem Chrystusa, który istnieje przed stwo-
rzeniem i działa przy stworzeniu świata jako 
Jego doskonały Pierwowzór. 

Chrystus jest najdoskonalszym ob-
razem Boga. By obraz był doskonały, ko-
nieczne są trzy elementy. Znajdują się one 
w sposób doskonały w Chrystusie. Pierw-
szym jest podobieństwo, drugim jest po-

59 Zob. In Sent., II, d. 31, q. 2, a. 1, resp.; ST, I, q. 39, a. 8, resp. 
60 Zob. G. Emery, Teologia trynitarna Świętego Tomasza 

z Akwinu, tłum. M. Romanek, Kraków 2014, s. 332–341; 
J. R. Villar, Chrystus jako obraz Boga niewidzialnego. 
Komentarz św. Tomasza do Kol 1, 15, w: Tomasz z Akwinu, 
Wykład Listu do Kolosan, red. P. Roszak, Toruń 2012, 
s. 239–268.
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czątek, a trzecim jest doskonała równość 
[…]. Otóż wszystkie one znajdują się 
w Chrystusie, Synu Bożym: jest podobny 
do Ojca, pochodzi od Ojca i jest On rów-
ny Ojcu. A zatem, w najwyższym stopniu 
i w najdoskonalszy sposób nazywa Go 
Obrazem Boga61. 

„Skoro Syn jest doskonałym obrazem 
(imago perfecta) Ojca, w obrazie tym jest do-
skonałe współbrzmienie (consonantia perfec-
ta)”62. To właśnie dzięki współbrzmieniu, 
harmonii i podobieństwu Syna z Ojcem 
ujawnia się pełny i proporcjonalny Obraz. 
Tomasz w swoim komentarzu do Sentencji 
wskazuje na trzy rodzaje współbrzmienia, 
które „tworzą” ten unikatowy boski Obraz. 
Po pierwsze, pomiędzy Synem i Ojcem jest 
pełna harmonia co do mocy (consonantia 
ipsius ad patrem). Oznacza to, że Ich wła-
dza jest „równa i podobna bez nierówności 
i niepodobieństwa”63. Po drugie, wszystkie 
własności i cechy Chrystusa tak doskonale 
ze sobą współbrzmią, że stanowią niepo-
dzielną jedność (consonantia sui ad seipsum). 
Jezus bowiem ma pełnię i doskonałość bo-
skiej natury. Po trzecie, podobnie jak Syn 
jest w harmonii z Ojcem, tak również Syn 
jako Słowo Boże, przez które wszystko zo-
stało stworzone, jest w harmonii ze swo-
im stworzeniem (consonantia ad res creatas). 
W Bożej Mądrości-Synu bowiem znajdu-
ją się wszystkie prawzory każdej rzeczy. 
W Synu również jest ostateczne wyjaśnienie 
i źródło współbrzmienia stworzenia ze swo-
im Stwórcą. 

61 Tomasz z Akwinu, Super secundam Epistolam ad 
Corinthios lectura, IV, l. 2 (n. 126); zob. także tenże, 
Super Epistolam ad Colossenses lectura, I, l. 4 (n. 31). 

62 Zob. In Sent., II, d. 31, q. 2, a. 1, resp. 
63 Tamże. 

Claritas 
Według Tomasza claritas jest trzecią wła-
ściwością piękna. Termin claritas możemy 
przetłumaczyć jako: blask, jasność, światło, 
chwała, wspaniałość. I choć w jego definicji 
została wymieniona jako ostatnia, to nie-
wątpliwie zgodziłby się on z następującą 
opinią wyrażoną przez Władysława Stró-
żewskiego: „[Claritas] to pojęcie dla piękna 
najbardziej istotne”64. Jak bowiem pełnia 
(integritas) wskazuje, że rzecz jako całość 
ma wszystkie potrzebne części, a proporcja 
(proportio), że te części całości są we wła-
ściwej harmonii, tak claritas dowodzi i po-
twierdza, że rzecz ta w ogóle istnieje i budzi 
zachwyt. Dzięki claritas rzecz jest widocz-
na dla obserwatora i może być poznawana 
i podziwiana. Bez blasku i jasności piękno 
rzeczy jest ukryte i potencjalne. Dopiero 
gdy rzecz „olśni” obserwatora, staje się ona 
czymś rzeczywiście i aktualnie pięknym. 
Wówczas też doświadcza się zachwytu po-
znania, czyli kontemplacji. 

Tomasz w pierwszej kolejności przywo-
łuje prostą obserwację z codziennego życia, 
mianowicie przedmioty lśniące, połyskują-
ce i odbijające światło (np. oszlifowane dia-
menty, złoto, osoby) oraz ludzie o świetlistej 
cerze zwracają naszą uwagę i generalnie nam 
się podobają. Tego rodzaju przedmioty i lu-
dzi nazywamy po prostu pięknymi65. Dzie-
je się tak ponieważ – jak wyjaśnia Tomasz 

– świetlisty i czysty kolor i blask spostrze-
żonego obiektu, nie tylko nie nadwyręża 
i nie niszczy zmysł wzroku, ale harmonijnie 
z nim współbrzmi. W konsekwencji tego ro-
dzaju doświadczenie wywołuje u obserwa-
tora spontaniczne odczucie przyjemności66. 
64 W. Stróżewski, Określenie piękna, dz. cyt., s. 21. 
65 In Sent., I, d. 31, q. 2, a. 1, resp.; ST, I, 39, a. 8, resp.; II-II, 

q. 145, a. 2, resp.
66 SDA, II, c. 26 (pol. tłum., s. 507).



» 36 «

Tomasz Gałuszka OP Piękny Syn. Zarys estetyki teologicznej Tomasza z Akwinu

Blask, czyli claritas na poziomie zmysłowym 
i fizycznym, jest rezultatem z jednej strony 
fizycznych właściwości przedmiotu, a z dru-
giej jego odpowiedniego oświetlenia. Blask 
jest zawsze światłem odbitym i wskazuje 
na zewnętrzne źródło światła67. 

Fizyczny blask pozwala nam dostrzec 
piękno przedmiotu, natomiast claritas 
na poziomie duchowym tj. intelektualnym, 
pozwala nam to piękno nie tylko dostrzec, 
ale i przeżyć. Tę duchową claritas możemy 
oddać za pomocą terminu jasność. Jak bo-
wiem blask opisuje raczej światło fizyczne 
odbite od przedmiotu, tak jasność opisu-
je przede wszystkim światło wydobywające 
się z przedmiotu. W przypadku duchowe-
go claritas, czyli jasności, źródło światła nie 
jest na zewnątrz, ale wewnątrz przedmiotu. 
Przedmiot świeci, jaśnieje i olśniewa. Gdy 
więc blask odbija światło zewnętrzne, ja-
sność przekazuje światło wydobywające się 
z wnętrza przedmiotu. Ponieważ wewnętrz-
ne światło i jasność mają naturę czysto du-
chową, dlatego jasność zostaje dostrzeżona 
i odebrana przez duchową władzę obserwato-
ra, czyli jego intelekt. Czym jednak w ogóle 
jest to wewnętrzne światło i jasność? Czy jest 
to coś dodanego do rzeczy? Czy ta jasność 
jest blaskiem jakiejś wewnętrznej lampki za-
palonej we wnętrzu każdego stworzenia? 

Claritas jako jasność objawia to, co naj-
bardziej autentyczne w danej rzeczy – jego 
istotę ( forma). Jasność ujawnia nam całą 
prawdę o rzeczy i daje odpowiedź na naj-
bardziej fundamentalne pytanie: czym dana 
rzecz jest w najgłębszym, najbardziej praw-
dziwym, czystym znaczeniu? Wskazuje ona 
na prawdę o rzeczy – że ona istnieje i czym 
jest. Ponieważ zaś każdy człowiek posiada 

67 In Sent., III, d. 16, q. 2, a. 1, ad 4.

pragnienie poznawania prawdy, dlatego gdy 
tylko ją dostrzeże, odkryje i doświadczy, od-
czuwa radość i pokój. Tym zatem co świeci 
i lśni w rzeczach ożywionych i nieożywio-
nych, nie jest jakaś osobna i dodana do bytu 

„lampka”. Tym wewnętrznym światłem 
i jasnością jest to, co najbardziej prawdziwe 
w rzeczy, czyli istota.

Istota jest tym, co rzecz przenika, for-
muje, doskonali, organizuje, wyraża, uka-
zuje jej prawdę i najgłębszą tożsamość. Gdy 
ta rzecz osiągnie swoją pełnię (integritas) 
i doskonałość (perfectio) oraz harmonię (pro-
portio) we współbrzmieniu wszystkich swo-
ich części (consonantia), wówczas urzeczy-
wistnia się i jaśnieje (claritas) pełnią prawdy. 
Wówczas światło prawdy, która stoi u pod-
staw każdego stworzenia, poprzez jasność 
ujawnia się i olśniewa, czyli daje poznać się 
innym. Claritas zatem jako dostrzegalny 
wyraz prawdy o rzeczy jest jej pełnym urze-
czywistnieniem. Z tego powodu blask jest 
ukoronowaniem definicji piękna. A zatem, 
piękne jest to, co zostaje dostrzeżone w swo-
jej istocie tak czystej i wyraźnej, że aż jaśnie-
jącej. Czym głębiej wniknie się w istotę rze-
czy i prawdę o niej, tym intensywniej do-
świadcza się claritas. To doświadczenie rodzi 
w obserwatorze zachwyt. 

Niezwykła właściwość istoty ( forma), 
czyli jej „świetlista” natura, możliwość prze-
kazywania prawdy o sobie, bycia poznawa-
ną oraz budzenie zachwytu i upodobania, 
wynika z jednego powodu – jej wzorem 
i Stwórcą jest Pierwsza Jasność (prima cla-
ritas). „Piękno jest przyczyną wszystkich istot 
formujących rzeczy. Każda bowiem istota 
albo jest formą czystą, albo powstaje ze zło-
żenia z formą. Forma zaś jest pewnego rodza-
ju oświeceniem (irradiatio) pochodzącym 
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z pierwszej jasności”68. Jasność stworzeń 
została stworzona na wzór Pierwszej Jasno-
ści. „Słowo Doskonałe Ojca posiada jasność 
(claritas), która oświeca wszystkie rzeczy 
i w którym wszystko jaśnieje”69. 

Podobnie jak jasność w świecie stworzo-
nym wskazuje na najgłębszą prawdę i po-
zwala zachwycić się pięknem rzeczy, tak 
również Jasność Syna stanowi jedyny spo-
sób, by zbliżyć się do poznania Boga i do-
świadczyć Jego piękna. „Jasność Boga (clari-
tas Dei) nazywamy prawdą Jego istoty, gdyż 
przez prawdę jest On poznawalny, podob-
nie jak słońce przez swoją jasność”70. Jasność 
Syna nie tylko wyraża i objawia Istotę Boga, 
ale jest samą Istotą Boga. „Prawda substan-
cji Bożej i jasność intelektu Bożego są sobie 
równe, a nawet są czymś jednym”71. Prawda 
Boga i prawda o Bogu ujawnia się w Synu, 
przez Jego jasność. Ponieważ przez Praw-
dę został stworzony wszechświat, to tylko 
On jest gwarantem prawdziwości stworzeń. 
Ich indywidualna prawda i jasność są od-
blaskiem Jasności-Prawdy. Dzięki zaś obec-
ności prawdy w stworzeniach, ludzki inte-
lekt może dostrzegać ich jasność, poznawać 
i cieszyć się prawdą. W kontekście tego, co 
dotychczas powiedzieliśmy na temat Toma-
szowej teologii piękna, wprowadzenie ja-
sności (claritas) jako ostatniej, trzeciej wła-
ściwości Jezusa jest całkowicie zrozumiałe. 
Ponieważ On ma pełnię Bóstwa i istnieje 
w harmonii z Ojcem, samym Sobą i stwo-
rzeniem, dlatego „w konsekwencji” Je-
zus jaśnieje i Jego piękność jest doskonała. 
Jego jasność bowiem objawia przedwieczną 

68 DDN, IV, l. 6; zob. też In Sent., II, d. 19, q. 1, a. 1, resp.
69 In Sent., I, d. 31, q. 2, a. 1, resp.
70 In Sent., III, d. 14, q. 1, a. 2, qla 1, ad 2; IV, d. 49, q. 2, 

a. 3, ad 7; tenże, Compendium theologiae seu Brevis com-
pilatio theologiae ad fratrem Raynaldum, I, c. 106 (dalej 
cyt.: CT). 

71 SCG, III, c. 55. 

Prawdę o Nim. Syn, ukazując swoją pięk-
ność i prawdę, równocześnie wskazuje, że 
On jest Pięknem i Prawdą. W Nim Piękno 
i Prawda są boską jednością. 

Opisem claritas Tomasz kończy swoją 
teorię i ogólną teologię piękna. Jej począt-
kiem, kresem i ostatecznym wyjaśnieniem 
jest Piękny Syn. W Jezusie jest pełnia bó-
stwa (integritas), doskonała harmonia w po-
dobieństwie do Ojca (proportio) i jasność 
Jedynej Prawdy (claritas). Syn zachwyca ko-
chającego Ojca. Arcydzieło cieszy się wła-
snym Pięknem i Pięknem Twórcy72. Wza-
jemną i równoczesną odpowiedzią Piękna 
na Piękno jest Ich wspólna, przedwieczna 
Miłość – Osoba Ducha Świętego73. Duch 
Święty jednoczy Twórcę i Jego Arcydzieło. 

„Ta rozkosz, której nawzajem doznają Ojciec 
i Syn, odpowiada tej osobistej właściwości 
Ducha Świętego, jaką jest – Miłość”74. Po-
nieważ Miłość ta jest nieogarniona, dlatego 
też Bóg chce obdarzać swoim Pięknem. Bo-
num est diffusivum sui. U początku wszech-
świata jest zachwyt Boga. W tym miejscu 
możemy już tylko przytoczyć wypowiedź 
św. Augustyna, którą Tomasz w swojej Su-
mie teologii podsumował wykład na temat 
piękna Osoby Syna: „On – Słowo doskona-
łe, któremu niczego nie brak; On – niejako 
koncept (ars) wszechmocnego Boga”75. 

Zakończenie
Tomasz, już na początku swojego najważ-
niejszego naukowego osiągnięcia, jakim jest 
Suma teologii, wprowadził temat piękna. 
Według niego piękno jest właściwością dru-
giej Osoby Boskiej – Syna Bożego. Syn jako 

72 Zob. ST, I, q. 74, a. 3, ad 3. 
73 Zob. CT, I, c. 45–49.
74 ST, I, q. 39, a. 8, resp. 
75 Tamże; zob. także Augustyn, O Trójcy Świętej, VI, c. 10, 

n.11 (s. 232). 
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Prawda, Słowo, Mądrość, Intelekt i Ars Pa-
tris, czyli Zamysł twórczy Boga Ojca, jest 
piękny na miarę samego Boga. Syn jest 
piękny, ponieważ jest niestworzonym Ob-
razem i Blaskiem Ojca. Ojciec zachwyca 
się Synem, a Syn odpowiada Niestworzoną 
Miłością, czyli Duchem Świętym. Ojciec 
uczynił Syna wzorcem całego stworzenia. 

I jak ludzki artysta tworzy według swoje-
go konceptu, tak podobnie i Bóg Ojciec 
stworzył wszystko w Duchu Świętym bez-
pośrednio przez swoje Słowo. Piękny Syn 
przyjął ludzką naturę i stał się Pięknym 
Człowiekiem. W jednej osobie Chrystusa 
piękno boskiej natury połączyło się z pięk-
nem ludzkiej natury. 
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Zarys estetyki teologicznej 
Tomasza z Akwinu

Artykuł dotyczy zagadnienia estetyki teo-
logicznej św. Tomasza z Akwinu. Autor 
przedstawia z perspektywy trynitologicz-
nej i chrystologicznej dwie definicje pięk-
na sformułowane przez Akwinatę: pierwsza 
tzw. subiektywna, w której kluczowe są role 
obserwatora, percepcji oraz doświadczenia; 
druga tzw. obiektywna, w której omówio-
ne zostały trzy kategorie: integritas (pełnia), 
proportio (harmonia, współbrzmienie), clari-
tas (blask). 

Słowa klucze: Tomasz z Akwinu, estety-
ka teologiczna, trynitologia, piękno

Beautiful Son. 
Outline of the Theological 
Aesthetics of Thomas Aquinas 

The article deals with the issue of the the-
ological aesthetics of St. Thomas Aquinas. 
The author presents, from a Trinitological 
and Christological perspective, two defi-
nitions of beauty formulated by Aquinas: 
the first so-called subjective, in which the 
roles of observer, perception, and experience 
are crucial; the second so-called objective, in 
which three categories are discussed: integri-
tas (fullness), proportio (harmony, consonan-
ce), claritas (splendor). 

Key words: Thomas Aquinas, theological 
aesthetics, trinitology, beauty
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Czy piękno zbawi świat? 
Lekcja z ks. Józefa Tischnera

1. Religia bez zbawienia
Poszukiwanie odpowiedzi na postawio-
ne w tytule pytanie chciałbym usytuować 
w kontekście starożytnej kultury greckiej, 
a ściślej w kontekście koncepcji greckiej tra-
gedii, ponieważ – podobnie jak ks. Józef Ti-
schner – uważam, że tam właśnie trzeba tej 
odpowiedzi szukać. W książce pt. Zaślubiny 
Kadmosa z Harmonią Roberto Calasso, wło-
ski pisarz, eseista i literaturoznawca, pisze tak: 

Dla herosów walczących pod Troją ży-
cie nie było czymś, co trzeba by zbawić. 
Nie mieli nawet słowa na wyrażenie po-
jęcia „zbawienia” poza słowem pháos, 

„światło”. Zbawienie polegało na doraź-
nym potwierdzaniu tego, co jest. Nie 
zamierzali zbawiać tego, co istnieje, ani 
zbawiać siebie, wymykając się istnieniu. 
Tego, co istnieje, nie można zbawić. Ży-
cia nie można ozdrowić, trzeba je przy-
jąć takie, jakie jest, z całym jego złem 
i całą jego wspaniałością. Można więc 
było tylko życzyć sobie, by utrzymać się 
jeszcze na szczycie fali, zanim przyjdzie 
zapaść się w mrok stromego wiru. Sło-
wo, jakim najczęściej nazywano śmierć, 
brzmiało: aipýs, „sroga”. Śmiercią było 

to nagłe spadanie, kiedy już osiągnęło 
się szczyt swego istnienia1.

Rozpocząłem od cytatu z Calasso, aby 
na początku uświadomić sobie, czym w swej 
istocie jest zbawienie, a w konsekwen-
cji – jaka jest jego relacja do piękna. Ca-
lasso twierdzi, że życie starożytnego Greka 
było niezbawialne, ponieważ „tego, co ist-
nieje, nie można zbawić”, nie można ocalić, 

„ozdrowić” – jak mówi, „trzeba je przyjąć ja-
kie jest”, takie, jakim uczyniło go nieodwo-
łalne, nieodwracalne fatum2. Taka koncep-
cja w sposób oczywisty ograniczała możli-
wość działania człowieka w granicach jego 
wolnej woli, jednocześnie w pewnym sensie 
unieważniała dobro i zło, możliwość etycz-
nej oceny postępowania, a w konsekwencji 
czyniła bezsensowną jakąkolwiek pośmiert-
ną odpłatę: 

1 R. Calasso, Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, tłum. 
S. Kasprzysiak, Warszawa b.r.w., s. 278.

2 W sensie ścisłym Fatum (od łac. fari – mówić, ‘to, co zo-
stało powiedziane’) to rzymskie bóstwo przeznaczenia, 
uosobienie konieczności, identyfikowane z wolą i wyro-
kami bogów. Pod wpływem religii greckiej upodobniło się 
do innych bóstw związanych z losem ludzkim, jak moj-
ry, parki, sybille, szczególnie bogini Ananke. W sensie 
ogólnym: los, nieuchronne przeznaczenie. Zob. Religia. 
Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 4, 
Warszawa 2002, s. 7; S. Longosz, Fatum, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 5, Lublin 1989, s. 74.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 42‒52
http://karto-teka.ptft.pl/
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Najbardziej przerażającym aspektem ho-
meryckich zaświatów jest obojętność, któ-
ra pojawiła się w miejsce kary. Po cóż tedy 
wyważać zasługi i winy, skoro wszyscy 
staną się tacy sami, bierni, widmowi, spra-
gnieni łyku krwi, żeby móc nią wzmocnić 
te resztki swojej duszy, których ogień sto-
su nie spopielił do końca i nie wydarł bez 
reszty białym kościom?3

W tej wizji pośmiertnej przyszłości nie 
ma od czego się zbawić i nie ma ku czemu 
się zbawić. 

Zanim jednak zapytamy, co Grecja pro-
ponowała w zamian za zbawienie, dobrze 
byłoby zastanowić się nad samym terminem 

„zbawienie”, który – jak się okaże – wca-
le taki oczywisty nie jest. „Zbawienie” jest 
bowiem jednym z tych słów języka teologii, 
o którym pisał Miłosz, że „od wielu stule-
ci zaokrągla odpowiedzi w gładkie kule, ła-
twe do toczenia, ale jakby nieprzenikalne”4. 
Rozumiemy to pojęcie intuicyjnie, posłu-
gujemy się nim często w kaznodziejstwie 
czy w katechezie, ale trudno byłoby nam 
dokładnie wyjaśnić jego znaczenie, nawet 
to pierwotne – etymologiczne, że o teolo-
gicznym nie wspomnę. 

Problem ze słowem „zbawienie” (podob-
nie jak ze „zbawić” czy „zbawiciel”) pole-
ga na tym, że poza słownikiem religijnym 
nie jest już prawie wcale używane. W języ-
ku potocznym pojawia się w utrwalonych 
związkach frazeologicznych (np. czekać 
na coś/na coś jak na zbawienie5) albo w kon-
tekstach ironicznych, gdy mówi się o kim, 
że „obiecuje zbawienie”.

3 R. Calasso, Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, dz. cyt., s. 278.
4 C. Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1997, s. 35.
5 P. Fliciński, Współczesny słownik frazeologiczny, b.m.r.w., 

s. 1003; https://repozytorium.amu.edu.pl (dostęp: 
08.09.2022). 

Czasownik „zbawić”, od którego wy-
wodzi się rzeczownik „zbawienie”, jest po-
chodną od czasownika „bawić”, który był 
pierwotnie czasownikiem o charakterze 
przyczynowym względem czasownika „być” 
i znaczył ‘powodować, że coś jest, było, bę-
dzie’. Czasownik „zbawić” też ma w sobie 
ten przyczynowy charakter. Jak wykazu-
je Krystyna Długosz-Kurczabowa, wystę-
pował on w trzech znaczeniach. Po pierw-
sze, jako ‘pozbawiać, odjąć, odebrać mu coś’ 
(na przykład „Król chciał go zbawić gar-
dła”). Po drugie, jako ‘zachować, uchronić, 
wyzwolić’ (na przykład „Zbawił mię Bóg 
śmierci, choroby”)6. Po trzecie – już w ści-
śle teologicznym znaczeniu – jako ‘uchro-
nić od potępienia wiecznego’, na przykład: 

„Zbawił Bóg łotra na krzyżu wiszącego”. 
We wszystkich tych znaczeniach czasow-
nik „zbawić” wskazuje na czynność mającą 
na celu pozbycie się czegoś bądź uratowanie 
od czegoś7. 

Współczesne słowniki ograniczają się już 
tylko do dwóch znaczeń. „Zbawić” to tyle 
co ‘uratować, ocalić, uchronić, wybawić, 
wyzwolić’ oraz ‘uchronić od wiecznego po-
tępienia po śmierci’8. Również dzisiaj moż-
na kogoś zbawić: wybawić od nieszczęścia, 
ocalić od śmierci, uratować od głodu, wy-
zwolić z niewoli. W tym samym znacze-
niu rozumiane było zbawienie także w ję-
zyku greckim, w którym spisano Ewange-
lię. Greckie słowo sōtēría, które tłumaczymy 
6 Do dzisiaj śpiewamy w okresie wielkanocnym staropolską 

pieśń „Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie”, w któ-
rej pojawia się czasownik „zbawić” w takim właśnie zna-
czeniu: „Wierzymy, iżeś zmartwychpowstał, / żywoteś 
nasz naprawił, / śmierci wiecznej nas zbawił”. J. Siedlecki, 
Śpiewnik kościelny, wyd. 39, Kraków 1994, s. 186.

7 K. Długosz-Kurczabowa, Słownik etymologiczny języka 
polskiego, Warszawa 2005, s. 61. Na marginesie warto za-
uważyć, że w dwóch pierwszych znaczeniach czasownik 

„zbawić” łączył się z dopełniaczem (kogo? czego?), i z po-
minięciem przyimka „od”.

8 Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 
1997, s. 1135.



» 44 «

ks. Andrzej Draguła Czy piękno zbawi świat? Lekcja z ks. Józefa Tischnera

jako „zbawienie”, wywodzi się z terminolo-
gii wojskowej, gdzie pierwotnie oznacza-
ło wyzwolenie kogoś w trakcie bitwy przez 
odepchnięcie lub rozproszenie zbrojnym ra-
mieniem wrogów, którzy go otaczali i zagra-
żali jego życiu. Ten, komu się to udawało, 
nazywany był „zbawcą” (sōter). Czym jest 
więc zbawienie? Jest radykalną zmianą sy-
tuacji, jest wyzwoleniem kogoś z zagrożenia, 
w którym jest, uchronieniem przed tym, 
co może się wydarzyć, jest unicestwieniem 
nieuchronnego. 

Starożytna, attycka Grecja z jej mitolo-
gią nie oferowała tak rozumianego zbawie-
nia. Owszem, w mitologicznym systemie 
starożytnej Grecji znana była Soteria, bogi-
ni (albo duch opiekuńczy, gr. daimōn), któ-
rej zadaniem było chronić przed niebezpie-
czeństwem, chorobą i krzywdą9. Starożytny 
historyk Pauzaniasz poświadcza istnienie 
w Ajgionie sanktuarium poświęconego bo-
gini Soterii, czyli Ocalenia: 

Mają też przybytek Ocalenia [tj. Soteria]. 
Widok posągu bóstwa dostępny jest tylko 
sprawującym ofiary. Tam dokonywa się 
także i takiego obrzędu. Oto bierze się od 
bogini jakieś osobliwe miejscowe placki 
i wrzuca je w morze, jakoby śląc do Are-
tuzy syrakuzańskiej10. 

Przedmiotem tak rozumianego zbawienia 
było życie narażone na wiele niebezpieczeństw, 
związanych przede wszystkim z pobytem 
na morzu. W mitologii rzymskiej odpowied-
nikiem Soterii była bogini Salus, której opie-
ka dotyczyła bardziej zdrowia, fizycznego sa-
mopoczucia i dobrobytu niż bezpieczeństwa 
9 Zob. A. Osiński, Słownik mitologiczny, t. 3, Warszawa 

1812, [reprint: 1983], s. 452.
10 Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, 7.24.3: biblioteka.ki-

jowski.pl (dostęp: 08.09.2022).

jako takiego11. Tak czy inaczej, ani grecka, 
ani rzymska mitologia nie oferowały tego, co 
nazwalibyśmy zbawieniem ostatecznym, ra-
dykalnym ocaleniem od zła.

2. Katharsis, czyli oczyszczenie
Religia Greków (i Rzymian) nie była religią 
zbawczą. Ale jeśli religia nie ofiarowywała 
i nie obiecywała zbawienia, to pojawia się 
pytanie, czy istniał jakiś inny – być może 
psychologiczny, a nie religijny – mechanizm 

„zbawiający” od zła? Otóż soteriologiczną 
funkcję religii przejęła tragedia, a funkcję 
zbawienia – katharsis, czyli oczyszczenie. 
W tym miejscu należy natychmiast sformu-
łować pewne zastrzeżenie. Nie wiemy do-
kładnie, czym było katharsis, o którym mo-
żemy mówić jedynie w domyśle. Zbigniew 
Raszewski, polski wybitny teatrolog, pisał: 

Przecież dziś nawet nikt dobrze nie wie, co 
Arystoteles przez to rozumiał. W każdym 
razie dokładny sens tych słów jest przed-
miotem sporu. Nie jest również jasne, co 
należy rozumieć przez oczyszczenie, któ-
rego, zdaniem Arystotelesa, mieli dostępo-
wać widzowie tragedii12. 

Sięgnijmy więc najpierw do Arystotelesa:

Tragedia jest to naśladowcze przedsta-
wienie akcji poważnej, skończonej i po-
siadającej [odpowiednią] wielkość, wy-
rażone w języku ozdobnym, odmiennym 
w różnych częściach dzieła, przedstawie-
nie w formie dramatycznej, a nie narracyj-
nej, które przez wzbudzenie litości i trwogi 

11 Zob. V. Zamarovský, Bogowie i herosi mitologii greckiej 
i rzymskiej, tłum. J. Ilg, L. Spyrka, J. Wania, Warszawa 
2003, s. 410. 

12 Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt 
jeden listów o naturze teatru, Warszawa 1991, s. 173.
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doprowadza do „oczyszczenia” [katharsis] 
tych uczuć13. 

Oczyszczenie – jak widać – ma się doko-
nać poprzez wzbudzenie w odbiorcy dwóch 
uczuć: litości (współczucia) i trwogi. Czym 
one są? Oto jak interpretuje je Tischner: 

Litość jest odmianą współodczuwania – jest 
odczuwaniem cudzego bólu. Ale aby odczu-
wać cudzy ból, trzeba go w jakiejś mierze 

„mieć w sobie”. Litość zakłada uczestnictwo. 
Ale to nie wystarczy. Od bólu – cudze-
go i swojego – można przecież uciec. Aby 
współczuć, trzeba odkryć, że w bólu jest 
coś, co „fascynuje”: przyciąga uwagę, wiąże, 
pobudza do jakiegoś czynu. Moment fasci-
nosum otwiera drogę do uczestnictwa. Jak 
muzyka zaprasza do tańca, tak „fascynacja” 
bólem do litości, do współodczuwania. 

Czym jest trwoga? Jest lękiem przed 
tym, co zakazane i zarazem nieuniknione. 
Nie chodzi jednak wyłącznie o bohatera 
teatralnego – o Edypa i Antygonę na sce-
nie. Chodzi przede wszystkim o mnie. 
To, co widzę na scenie, dzieje się przecież 
we mnie. Stąd tremendum. Tremendum łą-
czy się z fascinosum.

Przeżycie fascinosum i tremendum jest 
przecież przeżyciem sacrum. Jeśli więc wi-
dok tragiczności wiąże się z fascinosum 
i tremendum, to znaczy, że zostaliśmy 
wprowadzeni w świat sacrum14. 

13 Arystoteles, Poetyka, 6, w: tenże, Retoryka. Poetyka, tłum. 
H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 323. „[…] katharsis tra-
giczna i komiczna to rodzaj oddziaływania na widza wy-
wieranego przez konkretne właściwości świata przed-
stawionego. Samo medium nie sprawia, że płaczemy lub 
wybuchamy śmiechem. Tragedia to gatunek teatralny, na-
tomiast pojęcie «tragiczny» odnosi się tylko do przekazy-
wanej treści, a zatem dotyczy zarówno opowiadania hi-
storii, jak i teatru. Tragedię należy uznać za reprezentację 
tragicznego świata przedstawionego w medium teatralnym. 
Inaczej mówiąc, jest to po prostu teatr tragiczny”. E. Rozik, 
Korzenie teatru, tłum. M. Lachman, Warszawa 2011, s. 99.

14 J. Tischner, Kilka uwag na temat pojęcia katharsis, w: 

Jak łatwo zauważyć, Tischner reinterpre-
tuje Arystotelesowskie rozumienie tragedii 
za pośrednictwem koncepcji świętości au-
torstwa Rudolfa Otto15. Jak wiadomo, we-
dług niemieckiego filozofa religii spotkanie 
z sacrum (numinosum) rodzi w człowieku 
dwojakie uczucie: tremendum i fascinosum. 
Tremendum rodzi się ze świadomości kon-
trastu, jaki jest między świętym Bogiem 
a grzesznym i nędznym człowiekiem. Świa-
domość ta przyprawia go o drżenie i odczu-
cie własnej nicości, a w konsekwencji wywo-
łuje w człowieku uczucia grozy, przerażenia 
i zgrozy. Sacrum ujawniające się jako tajem-
nica jest jednak nie tylko przerażające, ale 
także pociągające i urzekające ( fascinans). 
Budzące się w człowieku fascinosum rodzi 
miłość, miłosierdzie czy współodczuwanie16. 

Analogiczne uczucia Tischner przypisu-
je widzowi attyckiej tragedii. Nie rodzą się 
one oczywiście w bezpośrednim kontakcie 
z sacrum, tragedia miałaby bowiem wówczas 
moc religijnego rytuału, ale poprzez współ-
odczuwanie z bohaterem tragedii, który sta-
je wobec nieuchronnego fatum, co jest isto-
tą fabuły tragedii greckiej. Nie chodzi tutaj 
jednak tylko o wczucie się w sytuację boha-
tera i współczucie mu ze względu na spoty-
kające go perypetie. Chodzi o uznanie losu 
bohatera za paradygmat własnego losu, co 
wynika z mimetycznego charakteru tragedii 
greckiej. Tischner zauważa: 

Weźmy pod uwagę tragedię Edypa. Oto 
fatum „zadecydowało”, że Edyp stanie się 
ojcobójcą i popełni grzech kazirodztwa. 

tenże, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2013, s. 27. 
15 Zob. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu 

bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. 
B. Kupis, Wrocław 1993

16 Zob. H. Machoń, Rudolfa Otto „Das Heilige” 
a problematyka (brakującej) definicji religii, „Kwartalnik 
Filozoficzny” 2013, t. 41, z. 1, s. 88–91. 
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Dramat o Edypie jest jednak czymś wię-
cej niż opowieścią o nieszczęściu jednost-
ki; w dramacie tym każdy człowiek może 
odkryć własny los. […] Los Edypa jest lo-
sem człowieka. Dramat ukazuje w sposób 
symboliczny ukrytą prawdę człowieka. 
Odsłonięcie to dokonuje się na sposób mi-
metyczny. Człowiek patrzy na cień: „wi-
dzi” siebie i swoje fatum. Dramat pozwala 
mu na wydobycie z niepamięci i przeszło-
ści, od której nie można uciec17.

Według krakowskiego filozofa dramatu 
i teatru oba uczucia mają wobec siebie od-
wrotny kierunek: litość, która zawiera w so-
bie element fascinosum, odnosi się do boha-
tera tragedii, tremendum, czyli trwoga, ro-
dzi się w samym widzu. Skąd ona się bierze? 
Ano z przekonania o nieuchronności tego, 
na co widz patrzy oraz z niemożności udzie-
lenia mu pomocy18. Jak zauważa Katarzy-
na Kasia w uwagach o fabule tragedii grec-
kiej, „sama opowieść musi być jak najbar-
dziej uniwersalna właśnie po to, aby każdy 
widz mógł odnaleźć w niej siebie”19. Oglą-
dana bowiem tragedia jest nie tylko histo-
rią Edypa czy Antygony. Jest historią widza. 
Jest moją historią. 

3. Piękno, które nie zbawia
Jak te rozważania o tragedii greckiej mają 
się do pytania o zbawczy potencjał piękna? 
Otóż Tischner pisze dalej tak: 

17 J. Tischer, Kilka uwag, dz. cyt., s. 26–27. 
18 „[…] otóż widzimy siebie w jakiejś sytuacji, która nie jest 

identyczna z wydarzeniami, jakie miały miejsce w na-
szym życiu, ale z jakichś przyczyn bardzo nam o nich 
przypomina i widząc siebie w bohaterze tragicznym od-
czuwamy tę niezbędną […] dla prawdziwego współczu-
cia chęć niesienia pomocy. A jeśli zdajemy sobie sprawę 
z tego, że tu się pomóc nie da, efektem może być dozna-
nie litości i trwogi”. K. Kasia, Doświadczenie estetyczne 
i wspólnota spektaklu, Kraków 2019, s. 165.

19 Tamże, s. 165.

Nie zapominajmy jednak, że wciąż mamy 
do czynienia z dziełem sztuki. Dramat 
Edypa dzieje się w teatrze. Oglądamy 
spektakl. Tremednum i fascinosum spla-
ta się ściśle z podziwem [podkr. J. T.] dla 
piękna, w które została przyobleczona tra-
gedia. Gdyby nie piękno, nie wytrzyma-
libyśmy tego widoku. Kto wytrzymałby 
widok ludzi duszonych przez węże? Grupa 
zwana „Grupą Laokoona” jest sceną okru-
cieństwa. Okrucieństwo jest nie do znie-
sienia. Niemniej artysta dokonuje cudu: 
zatrzymuje nas przy takiej scenie i zmusza 
do podziwu20.

Do czego więc służy piękno? Do tego, by 
jakoś znieść nieuchronne fatum, by wytrwać 
wobec fatum. 

Powróćmy do katharsis. Czym jest? Jest 
formą zbawienia [podkr. J. T.]. Poprzez 
piękno, które dokonuje syntezy pier-
wiastków tremendum i fascinosum, czło-
wiek wchodzi na drogę zbawienia. Pięk-
no jest tym, co zbawia. Wyzwala. Ale nie 
w ten sposób, że unicestwia fatum, lecz 
w ten, że pozwala je znieść. Wina prze-
raża nadal, ale przerażenie zostaje poko-
nane przez podziw. Podziw jest znakiem 
wolności. I tak dokonuje się szczegól-
ne „pojednanie” z tragicznością. Można 
tu mówić – i rzeczywiście tak się mówi – 
o „religii piękna”. Piękno „funkcjonuje” 
religijnie. Religia piękna zbawia poprzez 
przemianę tragiczności w piękno. Ka-
tharsis jest szczytem doświadczenia este-
tycznego, na którym przemienia się ono 
w doświadczenie religijne21. 

20 J. Tischer, Kilka uwag, dz. cyt., s. 27.
21 Tamże, s. 27–28. 
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Piękno ani nie wyzwoli z fatum, ani go 
nie unieważni, ponieważ nie ma takiej siły 
nad fatum. Fatum jest nieuchronne i musi 
się stać, ponieważ wola bogów jest nie-
odwracalna. Jak pisze Zygmunt Kubiak, 

„w greckiej wizji świata bogowie nie są okrut-
ni; są po prostu silniejsi. Świat, materia ży-
cia jest po prostu taka, jaka jest”22. Los, któ-
ry ciąży nad człowiekiem, nie jest „okrut-
ny”, ale „przemożny” – jak mówił Achilles 
w Iliadzie. Co więcej, nie ma żadnych kry-
teriów, na podstawie których można by roz-
strzygnąć, czy czyjś los jest okrutny czy też 
nie, czy jest dla kogoś krzywdą, czy też nie 
jest23. Los po prostu jest. I trzeba się z nim 
pogodzić. Jedynym wyjściem jest w tej sy-
tuacji amor fati, umiłowanie losu, a przynaj-
mniej pogodzenie się z nim. 

W tym właśnie procesie „pojednania” 
z tragicznością losu miała pomóc tragedia. 
Celem tragedii było „po katastrofie dopro-
wadzić nas do pojednania z nową powsta-
łą sytuacją” – zauważa Raszewski24, a działo 
się to – jak mówi Tischner – przez „prze-
mianę tragiczności w piękno”. Przerażenie, 
które rodzi tragiczność, zostaje wyparte 
przez podziw dla piękna, w jakim tragicz-
ność ukazuje się widzowi. Dla Tischnera 
zbawienie przez piękno, zbawienie rozu-
miane jako wyzwolenie, ostateczne ocalenie, 
nie istnieje. „Religia piękna” – jak to nazy-
wa Tischner – podnosi zwykłe nieszczęście 
do poziomu estetycznej tragiczności, dlate-
go możemy to nieszczęście znieść: ponieważ 
jest piękne. 

22 Z. Kubiak, Uśmiech Kore, Warszawa 2001, s. 141.
23 Zob. tamże. 
24 Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, dz. cyt., s. 162. 

4. Estetyzacja zbawienia w Chrystusie
Raz jeszcze Tischner: 

Chrześcijaństwo zadaje głęboki cios takiej 
religii i takiemu przeżywaniu zbawienia. 
Człowiek zostaje zbawiony przez śmierć 
Jezusa Chrystusa. Śmierć ta nie ma w sobie 
nic pięknego. Jest potwornością. […] Wraz 
z chrześcijaństwem wchodzimy w zupełnie 
nowy świat. Przeszłość pokonywana jest 
przez przyszłość, pamięć przez nadzieję. 
Właściwie nie ma już tragedii. Jak długo 
jest nadzieja, nie ma tragedii25. 

Czym różni się zbawienie w Chrystusie 
od katharsis, którego ma dostarczyć piękno? 
Przede wszystkim zbawienie nie jest po to, 
by znieść fatum („znieść” w sensie „wtrzy-
mać, zdzierżyć”), ale aby fatum zostało już 
na zawsze zniesione, to znaczy unicestwio-
ne, pokonane. Od Wcielenia, które dokona-
ło się w Chrystusie, nie ma już fatum, żad-
nego nieuchronnego losu, a zło, które się 
za nim kryło, zostało pokonane przez śmierć 
na krzyżu. Znamienne jest to, co – odno-
sząc się do współczesnego „spadku zaintere-
sowania samą tragedią” – zauważa Raszew-
ski: „O trzech wielkich religiach monote-
istycznych naszego czasu mogę powiedzieć, 
że wszystkie trzy każą człowiekowi zabie-
gać o zbawienie, które jest możliwe (Co wy-
klucza tragiczną konieczność)”26. W chrze-
ścijaństwie jest to możliwe dzięki zbawczej 
ofierze Chrystusa. Owszem, św. Paweł za-
chęca: „zabiegajcie o własne zbawienie z bo-
jaźnią i drżeniem” (Flp 2,12), ale jednocze-
śnie przypomina: „w nadziei […] już jeste-
śmy zbawieni” (Rz 8,24)27. Nie musimy już 
25 J. Tischer, Kilka uwag, dz. cyt., s. 28. 
26 Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, dz. cyt., s. 

176–177.
27 Cytaty biblijne wg: Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, poprawione. 
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zła znosić, ponieważ od nieuchronnej ko-
nieczności zostaliśmy wyzwoleni, zbawieni, 
ocaleni. Jak, komentując Tischnera, słusznie 
zauważa Kasia, „dla chrześcijanina dozna-
nie katharsis jest niemożliwe. […] Nadzieja 
zbawienia jest tym, co przekreśla możliwość 
myślenia tragicznego, możliwość wiary w fa-
tum”28. Jest albo nadzieja, albo tragiczność, 
ponieważ nadzieja wyklucza tę drugą. W en-
cyklice o nadziei pod znamiennym tytułem 
Spe salvi Papież Benedykt XVI pisał: 

została nam dana nadzieja, nadzieja nieza-
wodna, mocą której możemy stawić czo-
ło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, 
nawet uciążliwą, można przeżywać i ak-
ceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu 
możemy być pewni, jeśli jest to cel tak 
wielki, że usprawiedliwia trud drogi29. 

Nie, piękno nie zbawia – uważa więc Ti-
schner, a ja razem z nim. Do czego więc słu-
ży nam w chrześcijaństwie piękno? Tischner 
po raz ostatni:

W chrześcijańskim ujęciu sztuki nie może 
już być mowy o religijnym katharsis. Co 
pozostaje? Pozostają trzy pojęcia: compassio, 
aedificatio, imitatio. Wszystkie te trzy poję-
cia podkreślają wychowawczy wymiar sztu-
ki. Sztuka staje się formą – jedną z form re-
ligijnej pedagogiki. Sztuka ma prowadzić 
do współodczuwania postaci Chrystusa, 
przez współodczuwanie winna „budować” 
i otwierać drogę „naśladowaniu”. W ten 
sposób sztuka może pomagać zbawieniu. 
Sama nie jest jednak w stanie zbawiać30.

28 K. Kasia, Doświadczenie estetyczne, dz. cyt., s. 149.
29 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 1, w: Encykliki 

i adhortacje Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków 2019, 
s. 63. 

30 J. Tischer, Kilka uwag, dz. cyt., s. 29–30. 

I tutaj rodzą się moje wątpliwości wobec 
funkcji, które przypisuje się pięknu w religii 
chrześcijańskiej. Czy rzeczywiście zawsze 
piękno jest (może być?) pomocne w zbawie-
niu? Przypomnijmy to, co mówi Tischner: 
zbawienie w Jezusie Chrystusie nie doko-
nało się przez piękno, ale przez śmierć, któ-
ra „nie ma w sobie nic pięknego”. „Nie miał 
On wdzięku  ani też blasku, aby na Niego 
popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podo-
bał” (Iz 53,2) – przepowie Izajasz. Najpierw 
trzeba zauważyć, że samo fascinosum, któ-
re według Tischnera (i Otto) wprowadza 
w sacrum, nie daje pewności, że w odbior-
cy piękna zrodzą się pożądane uczucia. Jak 
stwierdza Kasia, „«Fascynacja» bólem nie 
oznacza przecież wcale chęci uczestnictwa, 
równie dobrze można poprzestać na obser-
wacji. Z drugiej strony «fascynacja» może 
równie dobrze oznaczać czerpanie perwer-
syjnej przyjemności z cierpienia innego 
człowieka”31. Pisała o tym szeroko już Susan 
Sontag w Widoku cudzego cierpienia: 

Wyrzeźbiona grupa postaci złożona z mio-
tającego się Laokoona i jego synów, nie-
zliczone wersje Męki Chrystusa w ma-
larstwie i rzeźbie, niewyczerpany katalog 
wizualny okrutnych egzekucji chrześci-
jańskich męczenników – wszystko to po-
wstało, by poruszać i wzburzać, pouczać 
i dawać przykłady. Widz może współ-
czuć cierpieniu poddawanych mękom – 
a w przypadku chrześcijańskich świętych 
czerpać naukę lub inspirację z przykładów 
wiary i męstwa – ale losy te znajdują się 
poza zasięgiem żalu czy sprzeciwu.

Wygląda na to, że apetyt na obrazy 
przedstawiające ciała umęczone jest pra-

31 K. Kasia, Doświadczenie estetyczne, dz. cyt., s. 148. 
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wie tak silny jak na wizerunki ciał nagich. 
Przedstawienia piekła w sztuce chrześci-
jańskiej od wieków zaspokajały oba rodza-
je przyrodzonego ludzkiego apetytu. […] 
Z przedstawieniami tych krwawych scen 
nie łączono moralnych oskarżeń, jedynie 
prowokację: czy potrafisz na to spojrzeć? 
Jest zadowolenie, że można patrzeć, nie 
wzdragając się. Jest przyjemność wzdra-
gania się32.

Widok tragiczności cudzego cierpie-
nia nie musi się wcale ani przekształcić 
w doświadczenie sakralne, ani też – mó-
wiąc ogólnie – w doświadczenie budujące 
czy też prowadzić do naśladowania. Ale na-
wet jeśli widok ten nie stanie się przedmio-
tem perwersyjnej przyjemności oglądania, 
to współczucie (litość), jakie wzbudzi, może 
się ograniczyć wyłącznie do emocjonalnego 
wzruszenia, które nie prowadzi do żadnej 
przemiany. Rodzi się tutaj pytanie, na ile 
doświadczenie estetyczne może stać się do-
świadczeniem religijnym, ale – pamiętajmy 
– wyłącznie przemieniającym, bo – w przed-
stawionej tutaj koncepcji – nie może prze-
cież stać się doświadczeniem zbawiającym 
(doświadczeniem ocalenia). 

Opierając się na koncepcji Gianniego 
Vattimo33, Kasia wskazuje na związek, jaki 
istnieje pomiędzy estetyzacją a sekulary-
zacją, czyli procesem zastępowania religii 
przez sztukę. Jak zauważa, „przeżycie es-
tetyczne jest nie tylko związane z dozna-
niem religijnym, więcej: staje się nie tyle 
jego ekwiwalentem, ile raczej ostatniego 

32 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, 
Kraków 2010; A. Draguła, Flirt z sadyzmem? O fotogra-
fowaniu i oglądaniu okrucieństwa, „Więź” 2015, nr 2(58), 
s. 179–190.

33 G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki 
dla filozofii, tłum. K. Kasia, Kraków 2011.

residuum”34. Istotne pozostaje pytanie, 
na ile sztuka – a więc piękno – wypełnia 
funkcje przypisane doświadczeniu religij-
nemu. Kasia zauważa, że „konsekwencją se-
kularyzacji jest wzrost potencjału tworze-
nia wspólnoty przez sztukę”35, jednocześnie 
przyznając, że według Vattimo „wspólnoty 
estetycznie nie należą do trwałych”36. Oka-
zuje się więc, że piękno nie tylko nie zbawia, 
ale też nie zawsze przemienia, a wspólnoty, 
które się wokół niego tworzą, są nietrwa-
łe, ponieważ fundowane są na zbiorowym 
przeżyciu, które mija. 

Wbrew temu, co twierdzi Vattimo, 
a za nim Kasia, nie uważam, aby estetyzacja 
była wyłącznie strategią właściwą dla seku-
laryzacji. Od samego początku towarzyszyła 
ona przecież sztuce religijnej, czego przykła-
dem są choćby ikonograficzne transformacje 
krzyża, a zwłaszcza samej postaci Ukrzyżo-
wanego. Estetyzacja pozwala na znalezienie 
dystansu do scen czy wydarzeń, które oglą-
dane „na żywo” albo zaspakajałyby niezdro-
wą przyjemność oglądania okrucieństwa 
(„A lud stał i patrzył”, Łk 23,35), albo kaza-
łyby odwracać oczy niezdolne do oglądania 
tego „widoku wielkiego”, jak mawiali śre-
dniowieczni kaznodzieje. W tym znaczeniu 
estetyczność wciąż pozwala zdzierżyć „wi-
dok cudzego cierpienia”, które samo w sobie 
nie ma nic, co by się nadawało do oglądania. 
Istnieje w tym jednak niebezpieczeństwo. 
Estetyzacja może w pewnym sensie unie-
ważnić to, co oglądamy, czyniąc je czymś 
zbyt pięknym, aby wywoływało w nas tre-
mendum. Niektóre zdjęcia z toczącej się 
wojny na Ukrainie są estetycznie piękne. 
Upiększają śmierć. Czynią ją piękną. Czy 

34 K. Kasia, Doświadczenie estetyczne, dz. cyt., s. 148.
35 Tamże, s. 148.
36 Tamże, s. 165. 
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nie istnieje zatem realne niebezpieczeństwo, 
że wzbudzą w nas wyłącznie fascinosum jako 
dilectio esteticum? Czy nie takie właśnie wra-
żenia dominują w nas, gdy zwiedzamy ko-
lejną galerię sztuki średniowiecznej przepeł-
nioną retabulami ołtarzy, madonnami, kru-
cyfiksami, które – owszem – fascynują, ale 
wyłącznie estetycznie. Wiemy, że są to arte-
fakty sakralne, ale czy wywołują w nas wra-
żenie właściwe dla spotkania z sacrum?

5. Zakończenie
Jak pisze Calasso, Grecy „zaufali władczej 
sile tego, co estetyczne”37, ale – jak zauwa-
ża dalej – „owa estetyczność stanowiła […] 
właśnie to, czego znaczenie z czasem się roz-
padło”38. Czy należy się więc dziwić, że pier-
wotne chrześcijaństwo było dość antyeste-

37 R. Calasso, Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, dz. cyt., 
s. 124. 

38 Tamże, s. 249. 

tyczne, nieufne wobec piękna? W piśmie 
De idolatria Tertulian zabronił chrześcija-
nom uprawiania jakiejkolwiek twórczości 
artystycznej. W De spectaculis (O widowi-
skach) potępił wszystko, co chrześcijanin 
może zobaczyć na stadionie, w amfiteatrze 
i w teatrze. Cóż bowiem mogło dorównać 
widowisku, które rozegra się – zapewniał 
Tertulian – „za niedługo”, a którym bę-
dzie „przyjście Pana” i „dzień ostatniego 
powszechnego sądu”? W czasie tego wy-
darzenia „stary świat i narody jego zosta-
ną spalone przez trawiący wszystko ogień. 
To będzie wspaniałe widowisko!”39. I to bę-
dzie prawdzie zbawcze piękno – dodajmy. 
To będzie spełnienie i ocalenie ostatecz-
ne, czyli coś, czego nie mogła zaofiarować 
grecka tragedia. 

39 Tertulian, O widowiskach, tłum. W. Myszor, Warszawa 
1970, s. 112. 
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Czy piękno zbawi świat? 
Lekcja z ks. Józefa Tischnera

Punktem wyjścia do rozważań na temat re-
lacji piękna do zbawienia jest według Tisch-
nera pytanie o możliwość zbawienia w mi-
tologii greckiej. Autor stwierdza, że zgodnie 
z ówczesnym myśleniem religijnym życie 
człowieka nie podlega zbawieniu, ponieważ 
fatum jest nieuchronne. Zbawienie zosta-
je zastąpione przez kategorię katharsis, czyli 
oczyszczenie, które dokonuje się poprzez li-
tość i trwogę, fascinosum i tremendum wywo-
ływane w czasie oglądania tragedii. Zgodnie 
z koncepcją Rudolfa Otto, te same uczucia 
wywołuje spotkanie z sacrum. W tym zna-
czeniu piękno „zbawia”, ale jest to wyłącznie 
przemiana tego, co tragiczne, w to, co este-
tyczne. W chrześcijaństwie zbawienie, które 
dokonało się w Chrystusie, unieważnia tra-
giczność fatum, ponieważ przynosi nadzieję. 
Nie mogąc zbawić, piękno spełnia jedynie 
rolę pomocniczą. Wobec tajemnicy krzyża 
piękno pozostaje ambiwalentne. Estetyzacja 
cierpienia Chrystusa pozwala na zbliżenie 
się do tego, co samo w sobie jest okrucień-
stwem, a jednocześnie niesie w sobie nie-
bezpieczeństwo dystansu, jaki odczuwamy, 
oglądając krzyż w muzeum. 

Słowa kluczowe: piękno, katharsis, zba-
wienie, tragedia grecka, ks. J. Tischner

Will Beauty Save the World? 
A Lesson from Fr. Józef Tischner

According to Tischner, the starting point for 
considering the relationship between beauty 
and salvation is the question of the possibil-
ity of salvation in Greek mythology. The au-
thor concludes that according to the religious 
thinking of the time, human life is not sub-
ject to salvation since fate ( fatum) is inev-
itable. Salvation is thus replaced by the cat-
egory of catharsis (katharsis), or purification, 
which is accomplished through commisera-
tion and trepidation, fascinosum and tremen-
dum evoked when watching a tragedy. Ac-
cording to Rudolf Otto’s concept, the same 
feelings are evoked by an encounter with the 
sacred. In this sense, beauty “saves”, but only 
as a transformation of the tragic into the aes-
thetic. In Christianity, the salvation that hap-
pened in Christ overrules the tragicness of fate 
because it brings hope. Unable to save, beau-
ty plays solely a supporting role. In the face 
of the mystery of the cross, beauty remains 
ambivalent. The aestheticization of Christ’s 
suffering allows us to get closer to what is 
cruelty as such, while at the same time it car-
ries the danger of distancing ourselves from it 
when viewing the cross in a museum. 

Key words: beauty, catharsis, salvation, 
Greek tragedy, Fr. J. Tischner
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Piękno Krzyża. 
Spór o zachodnią 

możliwość obrazowania¹

Bóg jest doskonałym Pięknem. Piękno w tym świecie jeszcze nie króluje, chociaż 
wkroczyło na ten świat wraz z przyjściem Syna Bożego, z Jego wcieleniem. Ono przechodzi 

za Chrystusem drogę swego ukrzyżowania, i dlatego jest to Piękno krzyża.
Archimandryta Zinon, 

Biesiedy ikonopisca

Istnieje wprawdzie nowa, nie ludzką ręką uczyniona świątynia, jest ona jednak równocześnie 
w stadium budowania. Wielki gest uścisku rąk Ukrzyżowanego jeszcze nie doszedł 

do celu, jest dopiero zapoczątkowany. Liturgia chrześcijańska jest liturgią w drodze, liturgią 
pielgrzymowania zmierzającego do przeobrażenia świata, które dokona się wtedy, gdy Bóg 

będzie wszystkim we wszystkich.
Joseph Ratzinger, 

Duch liturgii

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 53‒91
http://karto-teka.ptft.pl/

1. Wstęp1

Gdy późnym popołudniem 16 lipca 
1054  roku legat papieski, kard. Humbert 
ogłaszał bullę ekskomunikującą patriarchę 
Konstantynopola Michała Cerulariusza 
i jego zwolenników, Leon IX już nie żył2. 
Z tego powodu kwestionuje się dzisiaj jej 
prawomocność. Jednak podział między 

1	 Artykuł	 niniejszy	 stanowi	 fragment	 pracy	magisterskiej	
napisanej	w	2013	roku	pod	kierunkiem	prof.	dr.	hab.	Jana	
Andrzeja	Kłoczowskiego	OP	na	Wydziale	Teologicznym	
Uniwersytetu	 Papieskiego	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Krakowie.	
Praca	ta	nigdzie	wcześniej	nie	była	publikowana.	

2	 Por.	 O.	 Jurewicz,	 Schizma wschodnia,	 Warszawa	 1969,	
s.	173.

wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem 
został de facto przypieczętowany. Wśród 
wysuniętych wówczas zarzutów wzglę-
dem Greków pojawił się również taki, że 
na krzyżu zamiast Chrystusa triumfują-
cego umieszczają obraz śmiertelnego czło-
wieka. Hans Belting pisze, że dla Rzymian, 
nienawykłych do tego rodzaju przedstawień, 

„wyglądało to tak, jak gdyby Antychryst za-
jął krzyż, aby kazać się wielbić jako Bóg”3. 
[Il.  1] Z kolei Grecy, gdy w roku 1438 

3	 H.	Belting,	Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztu-
ki,	tłum.	T.	Zatorski,	Gdańsk	2010,	s.	309.

https://orcid.org/0000-0001-9803-7060
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przybyli na sobór unionistyczny, nie mo-
gli modlić się przed zachodnimi obrazami, 
gdyż obca była im ich forma. Nie rozpozna-
wali oblicza żadnego ze świętych, Chrystusa 
zaś nie umieli „odczytać”. Patriarcha Grze-
gorz Melissenos skarżył się: „Gdy wchodzę 
do kościoła łacińskiego, nie potrafię okazać 
czci żadnemu z przedstawionych tam świę-
tych, albowiem żadnego z nich nie rozpo-
znaję. Rozpoznaję co prawda Chrystusa, ale 
i jego nie umiem czcić, ponieważ nie wiem, 
jak go opisano”4. [Il. 2 i 3] 

Przez wieki, zarówno w Kościele wschod-
nim jak i zachodnim, toczył się spór wokół 
ikony Chrystusa, a zwłaszcza obrazu Ukrzy-
żowania. Mimo że w trakcie kontrowersji 
ikonoklastycznych sformułowano podsta-
wy kultu obrazów, chrześcijanie wciąż nie 
byli pewni, czy można przedstawiać Jezusa 
martwym. Być może miał na to wpływ fakt, 
że nie wiadomo było tak naprawdę, czym 
jest sama ikona. Bułgakow pisał w związ-
ku z  tym: „Należy więc przede wszystkim 
stwierdzić, że VII Sobór Powszechny pozo-
stawił nam jedynie kanon o kulcie ikony, ale 
nie dogmat o tym, co stanowi ikona jako 
fakt znaczenia dogmatycznego”5. 

Dawne kontrowersje odżyły dzisiaj na po-
wrót w związku z malarstwem sakralnym 
Jerzego Nowosielskiego, któremu niejedno-
krotnie czyniono zarzut, że jego święci mają 

„czarne” oblicza6 czy że „światło Bizancjum 
nie dotarło jeszcze do tego malarstwa”7. [Il. 
4	 V.	Laurent	(Hg.),	Concilium Florentinum,	Roma	1971,	IX,	

s.	250n.	Cytuję	za:	H.	Belting, Obraz i kult, dz.	cyt.,	s.	8.
5	 S.	Bułgakow,	Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny,	tłum.	

H.	Paprocki,	Bydgoszcz	2002,	s.	8.
6	 K.	Czerni,	„A czto to takie czorne?” Historia powstania 

i recepcji polichromii Jerzego Nowosielskiego w cerkwi 
greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Lourdes (1984),	w:	Mit. Symbol. Mimesis. Studia z dzie-
jów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie 
Wolickiej-Wolszleger,	Lublin	2009,	s.	359–391.

7	 To	 wypowiedź	 Kostasa	 Markopoulosa,	 rektora	 Szkoły	
Hagiografii	 Bizantyjskiej	 Świętej	 Metropolii	 Pireusu,	
po	 obejrzeniu	 polichromii	 Nowosielskiego	 w	 Wesołej	

4 i 5] W  dyskusjach nad kształtem współ-
czesnej ikony i w pytaniu o rzeczywistość 
przedstawienia wciąż określa się dzisiaj 
przynależność do danej konfesji. Wschód 
cechuje koncentracja na Zmartwychwsta-
niu, Zachód zaś kontempluje wydarzenia 
Wielkiego Piątku. Najpoważniejszy więc za-
rzut formułowany pod adresem Nowosiel-
skiego dotyczyć będzie ukazania kenozy 
Chrystusa, a nie Jego chwalebnego obli-
cza. Dla prawosławnych bowiem jaśniejąca 
postać Zbawiciela jest istotą i sensem iko-
ny. Nie ma tu miejsca według nich na zbyt 
ludzki obraz Męki. 

Podejmując namysł nad malarstwem No-
wosielskiego i pytając o ortodoksyjność no-
wego sposobu obrazowania, to jest użycie 
języka ikony do zobrazowania treści, jakie 
stają się charakterystyczne na Zachodzie 
po XIII wieku, głównie w sztuce gotyku, bę-
dziemy musieli równocześnie postawić sobie 
pytanie o ortodoksyjność czy prawomoc-
ność zachodnich przedstawień Chrystusa. 
XIII wiek jest dla nas istotną granicą, ponie-
waż zwykło się go wskazywać jako okres ro-
zejścia się sztuki Wschodu i  Zachodu. Jak-
kolwiek od X wieku możemy już zauważyć 
kształtowanie się nowego typu duchowości, 
skoncentrowanej przede wszystkim na czło-
wieku i  w  człowieczeństwie Chrystusa upa-
trującej bramy do Jego bóstwa, to dopiero od 
XIII wieku czyni się rozróżnienie na ikonę 
i obraz dewocyjny. Ikona charakterystyczna 
dla mistycznego Wschodu, przekazuje treści 
dogmatyczne i jest nośnikiem Bożej Obecno-
ści, a obraz dewocyjny, właściwy dla racjonal-
nego Zachodu, ustępuje miejsca pismu i teo-
retycznemu namysłowi nad prawdami wiary, 
służy w kulcie tylko zaspokojeniu „cielesnych” 

pod	Warszawą.	Podaję	za:	K.	Czerni,	Nietoperz w świąty-
ni. Biografia Jerzego Nowosielskiego,	Kraków	2011,	s.	307.	
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potrzeb ludu; przez hierarchów tolerowany 
najwyżej, staje się ilustracją, otrzymuje nie-
chlubną funkcję „biblii pauperum”. 

Malarstwo Nowosielskiego, znoszące 
podział na sztukę świętą i świecką, na iko-
nę i  obraz religijny, pozwala nam spojrzeć 
na niektóre z naszych zachodnich przedsta-
wień jak na ikony w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Aby jednak można było tego doko-
nać, potrzebne będzie nam jedno teoretycz-
ne rozróżnienie. Ono właśnie stanowi głów-
ną oś konstrukcji podziału tego artykułu. 
Uznajemy mianowicie całą dotychczasową 
teologię ikony za opartą na chrystologii od-
górnej. Aby móc właściwie mówić o ikonach 
Nowosielskiego i o obrazach zachodnich 
należy uznać, że możliwa jest teologia iko-
ny oparta na chrystologii oddolnej. Odpo-
wiedź na pytanie, czym mogłaby być owa 
oddolna chrystologia ikony i co byłoby tre-
ścią przedstawień, jakie ona by sankcjono-
wała, jest kolejnym celem niniejszego tekstu.

2. O pojęciu ikony
Będąc rzeczownikiem odprzymiotniko-
wym od είκω – „być podobnym”, ikona 
(gr. είκων) znaczy „to, co podobne”, obraz. 
W najszerszym rozumieniu termin ten okre-
śla każde przedstawienie. Nieco węższy za-
kres przyznawali temu pojęciu Bizantyjczy-
cy, nazywając ikoną każdy obraz Chrystusa, 
Matki Bożej, aniołów czy świętych wykona-
ny w dowolnej technice8. Czy był nim fresk 
na ścianie, czy wizerunek malowany na de-
sce enkaustyką lub temperą jajeczną, czy 
była to układana mozaika, wytapiana ema-
lia, szklany witraż czy kość słoniowa, zdo-
biąca księgi miniatura czy grafika – każde 
przedstawienie niebian uchodziło za godne 

8	 Różnorodność	 technik	 ikony	 ilustruje:	 M.	 Bielawski,	
Oblicza ikony,	Kraków	2006.

czci. Dekret wiary (tzw. Horos) Soboru Ni-
cejskiego II (787) stwierdza wprost, że 

przedmiotem kultu powinny być nie tylko 
wizerunki (typo) drogocennego i ożywia-
jącego Krzyża, lecz tak samo czcigodne 
i święte obrazy (eikonas) malowane, ułożo-
ne w mozaikę lub wykonane innym sposo-
bem, które umieszcza się ze czcią w świę-
tych kościołach Bożych, na naczyniach 
liturgicznych i na szatach, na ścianach czy 
na desce, w domach czy przy drogach. Są 
one wyobrażeniami naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Boga i Zbawiciela, Niepoka-
lanej Pani naszej, świętej Bożej Rodziciel-
ki, godnych czci Aniołów oraz wszystkich 
świętych i świątobliwych mężów9.

W historii sztuki uznaje się jednak, że 
„ikona jest wizerunkiem sakralnym związa-
nym z tradycją chrześcijańskiego Wschodu, 
wykonanym najczęściej na desce techniką 
enkaustyczną lub temperową, według okre-
ślonego wzoru”10. W tym węższym znacze-
niu przeciwstawia się ją pojęciu obrazu reli-
gijnego związanemu z tradycją zachodnią11. 
Termin „ikona” ulega więc z czasem pewnej 

9	 Sobór	 Nicejski	 II	 (787),	 Dekret wiary [Horos],	 tłum.	
T.	Wnętrzak,	w:	Dokumenty Soborów Powszechnych, tekst 
grecki, łaciński, polski,	 oprac.	 A.	 Baron,	 H.	 Pietras,	 t.	 1,	
Kraków	2002,	s.	337–338.	Do	wspomnianych	technik	moż-
na	doliczyć	popularne	w	malarstwie	zachodnim	farby	olej-
ne,	słabo	obecne	w	prawosławnej	ikonie,	choć	nie	obce	jej	
głównie	dzięki	wpływom	sztuki	baroku,	czy	farby	akrylo-
we,	szczególnie	lubiane	przez	Jerzego	Nowosielskiego.	Nic	
nie	stoi	na	przeszkodzie,	aby	rzeźba	–	tak	charakterystycz-
na	 dla	Kościoła	 łacińskiego	 –	 również	mogła	 zostać	 uży-
ta	do	wykonania	ikony,	choć	rzeźbione	figury	chrześcijań-
stwo	zaakceptowało	dopiero	pod	koniec	pierwszego	tysiąc-
lecia.	Na	 ten	 temat:	H.-G.	Thümmel,	Christliche Plastik? 
Probleme und Prinzipien dargestellt an der Entwicklung 
bis zum 13. Jahrhundert,	w:	Theologische Versuche,	XVII,	
red.	J.	Rogge,	G.	Schille,	Berlin	1989,	s.	171–186.	

10	 M.	Janocha,	Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współ-
czesności,	Warszawa	2008,	s.	7.

11	 Zob.	B.	Dąb-Kalinowska,	Pojęcie ikony i obrazu sakralne-
go,	„Znak”	1993,	nr	1(453),	s.	94–103.	Tekst	publikowany	
również	w:	„Ikonotheka”	1993,	nr	6,	s.	167–176.	Na	ten	te-
mat	także:	B.	Dąb-Kalinowska,	Ikony i obrazy,	Warszawa	
2000.
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specyfikacji. Ponadto w  opozycji do tego 
ikonicznego modelu reprezentacji wykształ-
ca się model konkurencyjny – „obraz”, który 
zazwyczaj łączony bywa z kryzysem repre-
zentacji. W ten sposób na przykład prezen-
tuje historię obrazu Hans Belting12. Cho-
ciaż u niego pojęcie „ikony” (jako obrazu 
kultycznego) zostanie przeciwstawione po-
jęciu „dzieła sztuki” (obrazu pozbawione-
go charakteru kultycznego), to cezurę opo-
wieści wyraźnie ustala kryzys reprezentacji. 
Jako przedstawienie osobowe (imago), róż-
ne od zobrazowanej opowieści czy historii 
zbawienia, uznaje on wizerunek ikoniczny 
za przynależny do „epoki obrazu”, po któ-
rej nastaje „epoka sztuki”. „«Sztuka» – pisze 
Belting – zakłada kryzys dawnego obrazu 
oraz nadanie mu w renesansie nowej war-
tości jako dziełu tejże sztuki”13. Zanim więc 
narodziła się sztuka, był obraz. Zanim wi-
zerunek stał się przedmiotem podziwu, źró-
dłem przyjemności estetycznej i pożądliwo-
ści kolekcjonerskiej, był przedmiotem kultu 
oraz środkiem oddawania hołdu Boskiemu 
Wzorowi (gr. prototypon). 

Jakimś paradoksem jest, że pojęcie obra-
zu jako dzieła sztuki powstaje wcześniej niż 
uznaje to Belting, bo na gruncie ortodoksyj-
nej teologii ikony. Za jego twórcę możemy 
uznać patriarchę Nicefora.

Jakkolwiek powszechnie pod pojęciem 
„ikony” rozumie się pewną malarską manierę, 
a Kościół prawosławny zastrzegł ten termin 

„wyłącznie dla malowideł na desce drew-
nianej, wykonanych specjalnym sposobem, 
zgodnie z przekazywanymi od stuleci regu-
łami, stanowiącymi w sumie specjalny ka-
non ikonograficzny”14, w artykule będziemy 
12	 H.	Belting,	Obraz i kult, dz.	cyt.
13	 Tamże,	s.	5.
14	 T.	Łukaszuk,	Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła,	

Kraków	2008,	s.	7.

używać go jako przede wszystkim terminu 
teologicznego, określającego specjalny dar 
Chrystusa dla swego Kościoła. Podstawy 
możliwości przedstawiania Boga i nowego 
kultu upatrujemy – zgodnie z orzeczeniami 
Soboru Nicejskiego II – w wydarzeniu Wcie-
lenia; samą zdolność rozpoznania chwa-
ły Boga na obliczu Chrystusa (por. 2  Kor 
4,6)15, skłonni jesteśmy przypisać naszemu 
Odkupieniu, dokonanemu przez śmierć Je-
zusa na Krzyżu i związanemu Jego odejściem 
Zesłaniu Ducha Świętego.

Wybór terminologiczny podyktowany 
jest takim właśnie stosowaniem terminu 

„ikona” przez Ojców soborowych oraz Jerze-
go Nowosielskiego. Analizując ikony w Pol-
sce, można dostrzec ponadto, że „granica 
między ikoną i obrazem nie zawsze jest wy-
raźna, szczególnie na terenach kulturowe-
go pogranicza”16. Zacieranie tej różnicy jest 
właściwe malarstwu Nowosielskiego. „Iko-
na” (gr. είκων) znaczy po prostu „obraz” – 
co będzie podkreślał wielokrotnie krakow-
ski malarz.

Ikona przykuwa uwagę i ewokuje pamięć 
o Wzorze po to tylko, by po chwili do Niego 
odesłać. Przywołuje, by odesłać. Ikona jest 
rzeczywistością paradoksalną. Wyrasta z an-
tycznej tradycji portretowej, choć zaprzecza 
jej fundamentalnym zasadom17. Daleka od 
szukania jakichkolwiek podobieństw typu 
portretowego, przechowuje przez wieki pa-
mięć o obliczu świętego.

15	 2	 Kor	 4,6:	 „Albowiem	 Bóg,	 Ten,	 który	 rozkazał	 ciem-
nościom,	 by	 zajaśniały	 światłem,	 zabłysnął	 w	 naszych	
sercach,	 by	 olśnić	 nas	 jasnością	 poznania	 chwały	Bożej	
na	obliczu	Chrystusa” (Biblia	Jerozolimska,	Poznań	2006.	
Wszystkie	 cytaty	 z	Pisma	Świętego	podaję	według	 tego	
wydania,	chyba	że	zaznaczono	inaczej).

16	 M.	Janocha, Ikony w Polsce,	dz.	cyt.,	s.7.
17	 K.	 Stachewicz,	 Ikona a ontologia,	 w:	 Studia theolo-

giae fundamentalis,	 t.	 2:	 Wokół teologii ikony,	 red.	
B.	Kochaniewicz,	Poznań	2011,	s.	10.
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3. Ikona dawniej i dziś
Obraz Boga w starożytności był czymś na-
turalnym dla wszystkich ludzi, ponieważ 
niejasne było rozróżnienie pomiędzy istnie-
niem ukrytym dla wzroku i doświadcze-
nia a istnieniem danym w doświadczeniu, 
dlatego „wizerunki stanowiły konieczne 
medium pośredniczące pomiędzy bogami 
istniejącymi w niebie a przebywającymi 
na ziemi. Również bóstwo, pojmowane 
jako integralny element natury, nie miało 
żadnej możliwości «duchowej» obecności 
pośród swoich czcicieli”18. Potrzebny był 
więc posąg czy jakiś inny symbol kulto-
wy, który mógłby stanowić miejsce inkar-
nacji bóstwa. To dopiero zakaz czynienia 
obrazu, który stanowi drugie (według sta-
rożytnego podziału żydowskiego) przyka-
zanie Dekalogu, zwanego w tradycji Izra-
ela Dziesięcioma Oświadczeniami (תרשע 
 Aseret ha-Dibrot), jest czymś ,תורבידה
niezwykłym i na tle ówczesnej praktyki 
kultycznej stanowi ewenement19. Bezpre-
cedensowość tego prawa, wręcz ostenta-
cyjną inność religii Izraela, Nowosielski 
określa jako „herezję abrahamiczną”, któ-
rej przezwyciężenie przyniesie dopiero 
Jezus Chrystus – Wcielony Bóg20. Ikona 

18	 T.	 Stanek,	 Jahwe a bogowie ludów. Idee religijne wcze-
snego Izraela na tle wierzeń ludów Egiptu, Mezopotamii 
i Kanaanu,	 Poznań	 2002,	 s.	 80.	 Na	 temat	 wizerunków	
bóstw	zob.	tamże,	s.	80	–	90.

19	 Tekst	przykazania	zachowany	w	dwóch	wersjach	zob.:	Wj	
20,4-6;	 Pwt	 5,8-10.	 Por.	A.	Nichols	OP,	Obrazy Izraela. 
Starotestamentalne prolegomena do chrystologii obra-
zu,	tłum.	L.	Balter,	„Communio”	1990,	nr	2(56),	s.	30–47.	
Na	 ten	 temat	 również:	A.	Gieniusz	CR,	„Żadnej rzeźby 
ani żadnego obrazu” – sens biblijnego zakazu ikonogra-
fii i ikonodulii (Wj 20,3-6) a chrześcijański kult obrazów,	
w:	 Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów,	
pod	red.	A.	A.	Napiórkowskiego,	Kraków	2003,	s.	27–39.

20	 „Cała	 herezja	Abrahama	 sprowadza	 się	 do	 tego,	 że	 zbu-
rzył	samą	możliwość	 tego,	aby	element	Boski	 jednoczył	
się	 z	 elementami	 egzystencji	 empirycznej	w	 sposób	 im-
manentny,	to	znaczy	zburzył	ikonę.	A	sztuka	w	okresach	
bardzo	 starożytnych	 właśnie	 niczym	 innym	 się	 nie	 zaj-
mowała,	 jak	 tylko	dowodzeniem	 tego,	 że	element	Boski	
w	sposób	immanentny	może	współegzystować	czy	jedno-
czyć	się	z	pewnymi	przejawami	egzystencji	empirycznej” 

prowadzi do widzenia duchowego i jako 
taka stanowi „częściowe”, „niejasne” (por. 
1 Kor 13,12) spełnienie naturalnego pra-
gnienia oglądania Boga21. 

Choć „malowany ręką…” – jakim zwro-
tem zwykli w czasach późniejszych po-
przedzać swe imię (podpis) ikonografo-
wie – obraz w świadomości wiernych był 
przede wszystkim „nie ręką ludzką malo-
wany” (gr. acheiropoietos). Z tego powodu 
nawet w  Kościele nieustannie żywe było 
zagrożenie bałwochwalstwem. To, że ob-
raz odnosi do swego prototypu, że ma cha-
rakter relacyjny, wcale nie było oczywiste, 
tym bardziej tajemniczy był sposób owego 
odesłania. Trzeba było czekać do VIII wie-
ku, aby kościelna ortodoksja w trakcie po-
lemik z ikonoklastami, odsunęła pokusę 
mitycznego rozumienia obrazu, które dąży 
do utożsamienia go z prototypem. Dokona-
ło się to dzięki patriarsze Konstantynopola 
Niceforowi I, który odróżnił od siebie ob-
raz naturalny i  sztuczny, czyli dzieło sztu-
ki. Ikona jest obrazem sztucznym, istoto-
wo różnym od swego Boskiego Wzorca. Tej 

(Z.	Podgórzec,	Rozmowy z Jerzym Nowosielskim.	Wokół 
ikony,	Kraków	2009,	s.	152).	

21	 Stwierdzenie,	że	ikona	prowadzi	do	duchowej	wizji,	 jest	
dziełem	 Teodora	 Studyty,	 o	 którym	 piszemy	 w	 dalszej	
części	artykułu.	Z	kolei	spełnienie	naturalnego	pragnienia	
oglądania	Boga	jest	–	co	stwierdza	św.	Tomasz	z	Akwinu	
–	ostatecznym	szczęściem	człowieka:	„Ostateczne	i	dosko-
nałe	 szczęście	 człowieka	może	 polegać	 jedynie	 na	 oglą-
daniu	Boga” (ST	 1-2	 q.3	 a.8).	 Dopóki	 nie	 osiągnie	 tego	
zjednoczenia	 z	 Bogiem	 „człowiek	 z	 racji	 swojej	 natury	
(naturaliter)	 ma	 niezaspokojone	 pragnienie” (ST	 1	 q.12	
a.1).	 To	 pragnienie	 nie	 może	 pozostać	 próżne	 –	 powia-
da	Tomasz	(SCG	3,57	nr	2334)	–	musi	się	więc	dać	dojść	
do	poznania	Boskiej	substancji.	Pinckaers	uznaje	tę	kwe-
stię	za	znalezisko	Tomasza:	„Argument	naturalnego	pra-
gnienia	oglądania	Boga	oraz	rola,	jaką	odgrywa	on	w	za-
gadnieniu	szczęścia	człowieka,	jest	[…]	znaleziskiem	ge-
niuszu	 św.	Tomasza”	 (S.	 Pinckaers, Le desir naturel de 
voir Dieu,	NV	51	(1976),	s.	260.	Cytuję	za:	J.-P.	Torrell	OP,	
Święty Tomasz z Akwinu – mistrz duchowy,	Poznań	2003,	
s.	474).	 Jean-Pierre	Torrell	OP	stwierdza,	że	„to	natural-
ne	 pragnienie	 stanowi	 jedno	 z	 samym	bytem	 człowieka	
i	jest	takie,	że	ludzki	umysł	nie	może	się	zatrzymać,	dopó-
ki	nie	zostanie	nasycony	przez	poznanie	w	sobie	Istnienia,	
które	 jest	 u	 źródła	 jego	 istnienia	 i	wszelkiego	 istnienia”	

 (J.-P.	Torrell	OP, Święty Tomasz z Akwinu,	dz.	cyt.,	s.	476).
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różnicy Jan Damasceński nie pojmował tak 
mocno; choć była ona dla niego uchwyt-
na, traktował ją raczej jako „różnicę stopnia 
uczestniczenia w bycie”22. Nicefor definiuje 
obraz – dzieło sztuki w następujący sposób: 

Obraz jest podobny do wzorca i z racji tego 
właśnie podobieństwa wyraża całą zewnętrz-
ną postać tego, kogo przedstawia; różni się 
jednak od niego istotowo ze względu na róż-
ną materię. Albo też: obraz (dzieło sztuki) jest 
naśladownictwem wzorca i jego odbiciem, 
ale różni się od niego swoją istotą… Gdy-
by bowiem się od niego nie różnił, nie byłby 
wtedy obrazem, lecz samym tym wzorcem23. 

Ortodoksyjna teologia ikony, zakładając 
tę różnicę w stosunku do starożytnego ob-
razu sakralnego, dokonuje jakiejś jego demi-
tologizacji. Kardynał Schönborn wykazał, 
że to dzięki arystotelesowskim kategoriom 
myślenia ikona może zostać „zdemityzowa-
na”, czyli przezwyciężone zostaje przesad-
ne utożsamienie obrazu z wzorcem, w jakie 
byli uwikłani ikonoklaści i ikonodule, prze-
ciwnicy obrazów i ich obrońcy24. Czy jed-
nak tym sposobem paradoksalnie nie otwie-
ra się drogi do „uświęcenia” sztuki jako ta-
kiej, do fałszywej sakralizacji każdej sztuki? 
Właśnie zniesienie granicy między sacrum 
i  profanum będzie podkreślała protestanc-
ka teologia, powołując się na fragment Li-
stu do Hebrajczyków, w którym jest mowa 
o Chrystusie umierającym „poza murami” 
(zob.  Hbr 13,11-12; por. Mt 27,32). Idzie 
za tym możliwość dowolnego sygnowania 
rzeczywistości jako świętej lub świeckiej. 

22	 Ch.	Schönborn	OP,	Ikona Chrystusa,	 tłum.	W.	Szymona	
OP,	Poznań	2001,	s.	222.

23	 PG	 100,277A.	 Cytuję	 za:	 Ch.	 Schönborn	 OP,	 Ikona 
Chrystusa,	dz.	cyt.,	s.	21.

24	 Zob.	tamże,	s.	220	–	223.

Kontekst ten jest szczególnie ważny 
ze względu na twórczość Jerzego Nowosiel-
skiego, dla którego „każde dzieło malar-
skie, jeśli tylko przekracza pewien poziom, 
jeśli jest udane – należy do domeny «sa-
crum»”25. Rozważając problem od stro-
ny formalnego podziału, będzie on doty-
czył postępującego zaniku różnicy pomię-
dzy ikoną (obrazem sakralnym, liturgicz-
nym) a malarstwem świeckim: „moja iko-
na staje się malarstwem świeckim, a moje 
malarstwo świeckie ikoną”26. Jeśli mowa 
jest o desakralizacji ikony, to powiedzmy 
wprost – chodzi o profanację świętej sztuki. 
I właśnie dlatego malarstwo Nowosielskie-
go dla niektórych będzie po prostu skanda-
lem. A może „świętość” uciekła z kościoła, 
kiedy doszła do głosu „pompa” trydenckiej 
sztuki religijnej, i w czasach Rembrandta 
czy Vermeera sacrum schroniło się w ciszy 
pejzażu, sceny rodzajowej lub martwej na-
tury, obdarzając swym dyskretnym czarem 
ludzką codzienność?

Obserwujemy tu jednocześnie proces 
podobny do tego, jaki rozpoczął się około 
XIII wieku na Zachodzie. Na jego tle będziemy 
się więc starali mówić o sztuce Nowosielskiego. 

Tak czy inaczej, rzetelna ocena tego ma-
larstwa wymaga przekroczenia podziału lub 
nieustannego kursowania pomiędzy epoką 
obrazu a epoką sztuki. Będzie ono możli-
we tylko wtedy, gdy zastosujemy teologicz-
ne rozumienie pojęcia ikony, różne od tego, 
jakie przyjmują zazwyczaj historycy sztuki.

W tekście tym staramy się wskazać 
na komplementarny w refleksji nad ikoną 
charakter teologii Kościoła wschodniego 
25	 J.	Nowosielski,	Sacrum w sztuce. Z Jerzym Nowosielskim 

rozmawia Elżbieta Dzikowska,	 1984,	 w:	 tenże,	 Sztuka 
po końcu świata. Rozmowy,	dz.	cyt.,	s.	206.

26	 J.	Nowosielski,	Biblia bogatych. Z Jerzym Nowosielskim 
rozmawia Eugeniusz Łabus,	 1987,	 w: tenże,	 Sztuka 
po końcu świata. Rozmowy, dz.	cyt.,	s.	200.
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i zachodniego. Pragniemy ukazać fun-
dament jedności w rozumienia doktryny 
o obrazie między dwoma chrześcijańskimi 
Kościołami, czym wpisujemy się nie tyle 
w ruch ekumeniczny, ile idziemy za tradycją 
Zakonu Kaznodziejskiego. Przez całe wieki 
w dominikańskim Zakonie istniała prze-
cież prowincja grecka oraz prowincja Ziemi 
Świętej, a refleksja, pochodząca z tych środo-
wisk – na przykład Manuela Kalekasa – od-
znaczała się podobną do naszej ambicją. Nie 
bagatelizujemy różnic teologicznych (zresztą 
do przezwyciężenia, jak podkreślają katolic-
cy teologowie). Uwzględniamy także odręb-
ności obu kultur, łacińskiej i bizantyjskiej, 
więc nie dążymy do jakiejś ich unifikacji, 
kończącej się zawsze synkretyzmem. Chce-
my tylko wskazać na równoprawność i kom-
plementarność ujęcia kwestii obrazu przez 
obie konfesje: prawosławną i katolicką27. 

Różnicę pomiędzy Kościołami Wschod-
nim i Zachodnim dobrze charakteryzuje 
kontrowersja językowa z IV wieku. Chrze-
ścijański Wschód początkowo wyjaśniał, że 
Bóg istnieje w jednej istocie (physis) i trzech 
odrębnościach (hipostasis), z kolei łaciński 
Zachód, nie potrafiąc odróżnić istoty od 
hipostazy (łac. substantia znaczy „istota”), 
wprowadził pojęcie trzech postaci (persona). 
Spór zakończony został na synodzie w Alek-
sandrii w roku 361. Św. Atanazy uznał, że 
strony mogą pozostać przy swoich wyra-
zach, byle treść nauki była ta sama. Jednak 
bliższe przyjrzenie się tym terminom wska-
zuje, że dla duchowości wschodniej głów-
nym przedmiotem tajemnicy jest jedność 
Trzech, dla zachodniej zaś – troistość Jedy-
nego. Wschodnią duchowość charakteryzuje 

27	 Zob.	 J.	 Salij	 OP,	 W poszukiwaniu odrzuconej poło-
wy. O teologii Jerzego Nowosielskiego,	 „Znak”	 1982,	
nr	12(337),	s.	1564.

więc jakaś zdolność do syntezy, zachodnią – 
do analizy. W tym rozróżnieniu o. Jacek Sa-
lij OP dopatruje się głównej przyczyny 

tej nadzwyczajnej intuicji, z jaką ducho-
wość wschodnia potrafi ogarnąć synte-
tycznie zarówno samą istotę wiary chrze-
ścijańskiej, jak poszczególne jej prawdy. 
Tę samą mądrość – wyznajemy przecież 
tę samą wiarę – duchowość zachodnia 
musi zdobywać w pocie czoła, z natury 
swojej jest to bowiem duchowość jakby 
dopiero przedchrześcijańska, jakby oparta 
na religijności naturalnej: trzeba tu dopie-
ro podjąć wysiłek ducha, aby uświadomić 
sobie (i  wyciągnąć stąd konkretne wnio-
ski), że Jedyny jest trójcą realnie odręb-
nych Osób28. 

Być może to właśnie jest powodem, że 
średniowieczny Zachód wykształcił schola-
stykę, a prawosławie przejęło ikony. Tak czy 
inaczej, ortodoksyjność zachodniego uję-
cia sprawia, że zrodzonemu z jego inspira-
cji malarstwu powinno się również przyznać 
status ikony. 

Dziwi nas więc podejście współczesnych 
teologów prawosławnych, którzy nie do-
puszczają w ogóle innej możliwości obrazu 
prawdziwie religijnego poza ikoną i to taką, 
jak oni ją rozumieją29. Swego czasu o. Jacek 

28	 Zob.	tamże,	s.	1568.
29	 Krytyczne	 uwagi	 pod	 adresem	 zachodniego	 typu	 repre-

zentacji	 znaleźć	 można	 w	 wielu	 miejscach.	 Jakkolwiek	
uzasadniona	niejednokrotnie	 jest	 pojawiająca	 się	w	 tym	
kontekście	 krytyka	 współczesnej	 sztuki,	 to	 jednak	 nad-
użyciem	 wydaje	 się	 deprecjonująca	 ocena	 zachodnie-
go	 obrazu	 religijnego.	 Wspomnijmy	 dla	 przykładu:	
P.	Evdokimov,	Sztuka nowoczesna albo Sofia o zmienio-
nym przeznaczeniu,	w:	 tenże, Życie duchowe w mieście, 
tłum.	M.	Żurowska,	Poznań	2011,	s.	183–200.	Jest	to	ten	
sam	 tekst,	 który	 znajduje	 się	 w:	 P.	 Evdokimov,	 Sztuka 
ikony. Teologia piękna,	 tłum.	 M.	 Żurowska,	 Warszawa	
2006,	s.	68–86;	L.	Uspienski,	Ikona w dzisiejszym świecie 
oraz	Uzupełnienie. Czy ku jedności?,	w:	 tenże,	Teologia 
ikony,	 tłum.	M.	Żurowska,	Warszawa	2009,	 s.	 358–423;	
ks.	M.	Janocha,	Wschód i Zachód. Dwie koncepcje sztuki 
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Salij OP zwrócił na to uwagę, kwestionując 
przytaczany często również przez katolic-
kich teologów pogląd, jakoby jedyną alter-
natywą dla ikony był obraz z cyklu biblia 
pauperum. Pisał on: 

Otóż ikona jest to obraz stworzony przez 
duchowość linii zstępującej, duchowość 
o przewadze kierunku od nieba ku ziemi; 
ikona uobecnia na ziemi to, co niebiań-
skie, jest jednym z  najważniejszych kana-
łów, przez który niebo zstępuje na ziemię. 
Duchowość linii wstępującej, duchowość 
o przewadze kierunku z ziemi ku niebu, ma 
swój własny typ obrazu, którego treścią jest 
jakieś wielkie wezwanie w kierunku nieba30. 

To rozróżnienie stanie się w dalszej części 
artykułu główną osią, na której będziemy 
konstruowali nasz wywód o dwu dopełnia-
jących się chrystologiach ikony. 

4. Zmienne czy niezmienne 
oblicze ikony. Historia form a teologia

Na ponowne odkrycie ikony i jej recepcję 
ma wpływ kilka czynników, które poku-
tują w powszechnej świadomości do dziś31. 
Są to: romantyczne idee, poszukiwanie toż-
samości narodowej oraz religijna egzaltacja. 
Wszystkie te czynniki sprawiły, że wokół 
ikony dokonał się proces swoistej mistyfi-
kacji. „Mistyka ikony” – prawdziwa i  rze-
czywista droga doświadczenia duchowego 
chrześcijan – we współczesnej kulturze ule-
gła pewnej formie „pobożności”, którą być 

sakralnej,	w:	 tenże,	Ukraińskie i białoruskie ikony świą-
teczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu,	
Warszawa	2001,	s.	33–54.

30	 J.	Salij	OP,	W poszukiwaniu odrzuconej połowy,	art.	cyt.,	
s.	1572.

31	 Na	 ten	 temat:	A.	Różycka-Bryzek,	Przeciw stereotypom 
myślenia o sztuce bizantyjskiej,	 „Znak”	 1994,	 nr	 466,	
s.	51–56.

może określa resentyment antynowoczesny. 
Dla niektórych zjawisko odrodzenia ikony 
w XX wieku jest po prostu przejawem owe-
go resentymentu. 

Ikona zdaje się być czymś niezmiennym. 
Sztywność kanonu i środków formalnych 
czyni z niej coś niepodlegającego czasowi, 
zaś ogląd artysty zostaje przez pierwsze ty-
siąclecie chrześcijaństwa podporządkowany 
wiecznemu archetypowi. Ten opis, symp-
tomatyczny dla pierwszych badaczy śre-
dniowiecznej sztuki obrazu, zdaje się być 
warunkowany spojrzeniem przez pryzmat 
teologii, niż stanowić rezultat badań kon-
kretnych przedstawień. Adolphe Napoléon 
Didron, któremu zawdzięczamy odkrycie 
w 1839  roku pierwszego rękopisu Herme-
nei, podręcznika sztuki malarskiej, w swojej 
przedmowie pisał: 

Malarz grecki jest niewolnikiem teolo-
gów. Jego dzieło jest wzorcem dla następ-
ców, a zarazem kopią sporządzoną według 
prac jego poprzedników. Malarz związa-
ny jest tradycjami niczym zwierzę swo-
im instynktem. Wykonuje pewną postać 
tak samo, jak jaskółka buduje gniazdo 
a pszczoła swój plaster. Pozostawia mu się 
bowiem wykonanie obrazu, podczas gdy 
koncepcja i idea są sprawą ojców, teologów, 
Kościoła powszechnego32. 

Opublikowany we francuskim przekła-
dzie Duranda podręcznik Dionizjusza z Fur-
ny, poprzedzony wstępem Wiktora Hugo, 
stał się sensacją, a traktowany jako klucz 
do zrozumienia fenomenu ikony, przyczynił 
się do utrwalenia pewnego tylko wyobraże-
nia o sztuce bizantyjskiej33. W rzeczywistości 

32	 Cytuję	za:	H.	Belting, Obraz i kult, dz.	cyt.,	s.	26.
33	 Polski	przekład:	Dionizjusz	 z	Furny,	«Hermeneia» czyli 
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jest on osiemnastowieczną kompilacją tek-
stów pochodzących z okresu po roku 1566, 
a więc dość już późnych. Belting stwier-
dza, że „cała struktura dzieła sprawia wra-
żenie kodyfikacji zakończonego już procesu 
ewolucyjnego” – i uznaje ją za „zapis pew-
nej tradycji, zagrożonej, ponieważ już mar-
twej”34. Celem podręcznika miałoby więc 
być powstrzymanie ewentualnej deforma-
cji; zabieg w istocie konserwatorski, podobny 
utwardzeniu i kodyfikacji, jakie mają miej-
sce na Soborze Stu Rozdziałów, poprzedza-
jącym upadek rosyjskiej sztuki ikony, wy-
schnięcie jej charyzmatycznego źródła.

 „Dzisiaj mamy taką sytuację – twierdzi 
Jerzy Nowosielski – że Zachód jest bardzo 
rozwinięty, jeżeli chodzi o kulturę i świado-
mość plastyczną i dopiero dzisiaj cały Za-
chód ma dane, aby zaakceptować «Nice-
anum II»”35. Do tego również wzywa papież 
Benedykt XVI, uznając specyficzną dro-
gę, jaką Kościół zachodni kroczył w sztu-
ce mniej więcej od XIII wieku: „Musi jed-
nak dojść do rzeczywistej recepcji Siódmego 
Soboru Powszechnego, czyli Nicejskiego II, 
który określił zasadnicze znaczenie i  teolo-
giczne miejsce obrazu w Kościele”36.

5. Chrystologia odgórna 
i oddolna ikony

Ikona ma za podstawę dogmat o Wciele-
niu. „Wydarzenie Jezusa Chrystusa”, o któ-
rym pisze w prologu Ewangelii Jan – „sło-
wo stało się ciałem” – sprawiło, że to, co 
niewidzialne, zostaje jakoś uwidocznione. 
W tej komunii dwu natur stworzenie zostało 

objaśnienie sztuki malarskiej,	 tłum.	 I.	 Kania,	 Kraków	
2003.

34	 H.	Belting,	Obraz i kult, dz.	cyt.,	s.	26.	
35	 J.	 Nowosielski,	 Obraz i objawienie – z Jerzym 

Nowosielskim rozmawia ks. Henryk Paprocki,	 w:	 tenże,	
Sztuka po końcu świata,	dz.	cyt.,	s.	189.

36	 Joseph	Ratzinger,	Duch liturgii,	dz.	cyt.,	s.	111.

oświecone blaskiem Stwórcy. W Chrystusie 
została przywrócona adekwatność naszego 
opisu Boga, podobieństwo ludzkiego obra-
zu do jego boskiego Archetypu. Owa zdol-
ność odesłania do Boga naszej widzialności 
stanowi właściwy dar ikony.

Każda ikona jest więc chrystocentrycz-
na. Zauważmy jednak, że już za czasów 
Jana Damasceńskiego w Kościele dość moc-
no utrwaliła się tendencja do przesuwania 
w  refleksji chrześcijańskiej punktu ciężko-
ści z Chrystusa na Boga. Nastąpiło również 
zubożenie obrazu samego Chrystusa i zbaw-
czych skutków Jego misji. Na przyczyny 
tego zjawiska wskazuje Strzelczyk przy oma-
wianiu struktury Wykładu prawdziwej wia-
ry Damasceńczyka, u którego rozważania 
o Trójcy poprzedzają rozważania o Wciele-
niu, choć w porządku poznawczym to do-
piero dzięki wydarzeniu Wcielenia tajem-
nica Boskich Osób zaczęła się przed nami 
odsłaniać. „Wcielenie – z punktu wyjścia – 
staje się punktem dojścia teologicznych roz-
ważań. Ponadto – zauważa Strzelczyk – jest 
ono rozpatrywane przede wszystkim w per-
spektywie pytania o  strukturę bytu Chry-
stusa i jej konsekwencje, a nie jako histo-
ryczne wydarzenie, w którym dokonywało 
się nasze zbawienie”37. Popularność dzieła 
słynnego obrońcy obrazów wpłynęła rów-
nież na późniejszą refleksję chrystologiczną. 
Zdaje się, że podobne przesunięcie obserwu-
jemy w ikonie: obraz Chrystusa zaczyna być 
traktowany jednoznacznie jako obraz Boga. 
Czy taki obraz mówi jeszcze coś o człowie-
czeństwie, które również jest przedmiotem 
objawienia Jezusa Chrystusa, wcielonego 
Logosu „opisywalnego” na sposób ludzki? 

37	 G.	Strzelczyk,	Traktat o Jezusie Chrystusie,	w:	J.	Majewski,	
Dogmatyka,	t.	1,	Warszawa	2005,	s.	367.
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Każda ikona ma za podstawę osobę Chry-
stusa i jakoś tajemnicę Jego Bogoczłowie-
czeństwa „odgrywa”. Jakkolwiek nie maluje-
my ani bóstwa, ani człowieczeństwa Chry-
stusa, lecz Jego osobę, to jednak nie sposób 
nie zaznaczyć w pewien sposób na obra-
zie, że jest On prawdziwym Człowiekiem 
i prawdziwym Bogiem. Spór wokół wize-
runku Chrystusa, zwłaszcza cierpiącego, 
ukrzyżowanego lub martwego Jezusa, za-
wsze dotyczyć będzie owego „jak” przedsta-
wienia. Czy sposób ukazania człowieczeń-
stwa w zachodnich przedstawieniach, nieraz 
brutalny w bezpośredniości, nie poniża god-
ności bóstwa i tym samym nie fałszuje praw-
dy o Chrystusie? Możemy również zapytać – 
co znacznie rzadziej się czyni – czy sposób, 
w jaki podkreślona zostaje w ikonach chwa-
ła Chrystusa, nie umniejsza prawdziwości 
Jego człowieczeństwa?38 W jednym i dru-
gim wypadku nastąpiłoby zerwanie unii hi-
postatycznej. Nie tylko w sporze ikonokla-
stycznym, który doprowadził do odpowiedzi 
na pytanie, czy w ogóle można przedstawiać 
Boga, lecz również w ramach samego przed-
stawienia, sposobu malowania obrazu Chry-
stusa, zaznaczają się dwa skrajne spojrzenia 
na Jego jestestwo. Jeszcze przed końcem 
I wieku wyznaczają one dwie heretyckie ten-
dencje, dwie nieustanne pokusy dla ikono-
grafa, poszukującego oblicza Boga. Z jednej 
strony, w różnych grupach judeochrześcijan 
(ebionici) Jezusa uważa się tylko za człowieka, 
syna Józefa i Maryi, na którego zstąpił Duch 
podczas chrztu. To dążenie do upodobnie-
nia Chrystusa do nas przekreśla Jego zbaw-
czą moc, wręcz każe Go traktować jako tego, 

38	 Nie	 spotkałem	 się	 współcześnie	 z	 zarzutami	 tego	 typu,	
choć	nie	wydają	 się	one	nieuprawnione.	Niektóre	uwagi	
w	podręcznikach	historii	sztuki	o	hieratyczności	bizantyj-
skiego	stylu	oderwanego	od	spraw	ziemskiego	świata	zda-
ją	się	tylko	sugerować	ten	problem.

który sam potrzebuje odkupienia. Z drugiej 
strony, herezja doketyzmu utrzymuje, że 
Jego człowieczeństwo jest pozorne, cierpiał 
zaś kto inny – Szymon z Cyreny. To oddzie-
lenie Chrystusa od rodzaju ludzkiego czyni-
ło z  Niego kogoś nieistotnego dla naszego 
zbawienia. Takie też mogą być dwa heretyc-
kie modele obrazowania. 

Wydaje się, że ortodoksyjne modele ob-
razowania również mogą być dwa, skoro 
mamy dwie, dopełniające się, chrystologie39. 
Jedna – jak twierdzimy – mająca znaczą-
cy wpływ na kształt ikony do XIII wieku 
(a w prawosławiu aż do dzisiaj) – to chry-
stologia „odgórna”, zajmująca się motywem 
preegzystującego Logosu lub Syna Bożego, 
zstępującego pośród nas (J 1,14). Nazywa-
na bywa również chrystologią aleksandryj-
ską, ponieważ to w Aleksandrii pod koniec 
II  wieku istniała szkoła egzegetyczna, kon-
centrująca się na wiecznym Logosie. Ona 
właśnie zapoczątkowała ten styl teologii, 
który możemy nazwać „zstępującą”. Druga 

– jak twierdzimy – dochodzi do głosu w iko-
nografii zachodniej, swój kształt najbardziej 
wyraźny otrzymuje w gotyku, na powrót zaś 
staje się istotna dzisiaj za sprawą malarstwa 
Jerzego Nowosielskiego – to chrystologia 

„oddolna”, która, koncentrując się na ludz-
kiej historii Jezusa, podkreśla pełnię Jego 
człowieczeństwa. Nazywana bywa chrysto-
logią antiocheńską. To właśnie szkoła antio-
cheńska, ukształtowana przez męczennika 
Lucjana z Antiochii (zm. 312), zapoczątko-
wała „wstępujący” styl uprawiania teologii. 

Oba te style nie pozostają wol-
ne od ograniczeń. Trudność jedne-
go i drugiego ujęcia Gerard O’Collins 
39	 Na	 temat	 omawianych	 chrystologii	 zob.	 G.	 O’Collins	

SJ,	 Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblij-
nym, historycznym i systematycznym,	 tłum.	 K.	 Franek	
i	K.	Chrzanowska,	Kraków	2008,	s.	13–19.
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charakteryzuje następująco: „Wyzwa-
nie kryjące się w chrystologii odgórnej 
wyraża następujące pytanie: Jak wiecz-
ne Słowo Boże może przybrać prawdzi-
wie i w pełni ludzki sposób działania?”40 – 
w chrystologii oddolnej zaś: „Jak ludz-
kie życie może być życiem Syna Bożego 
i zostać ukazane jako Jego życie? Jak ludz-
kość może zostać zjednoczona z boskością 
w Chrystusie?”41. Niebezpieczeństwem po-
dejścia „oddolnego” (wstępującego) będzie 
pokusa uznania Wcielenia za fakt koniecz-
ny, będący konsekwencją istnienia ludz-
kiej natury. Może tu nawet dojść do nie-
rozpoznania boskiej tożsamości Chrystu-
sa. Z kolei niebezpieczeństwo podejścia 

„odgórnego” (zstępującego) polega na tym, 
że „z łatwością sprowadza ono człowie-
czeństwo Jezusa do poziomu wyłącznie in-
strumentalnego (tylko Bóg zbawia!) i może 
wręcz mieć problemy z jego adekwatnym, 
integralnym przedstawieniem”42.

Chrystologia odgórna zaczyna się od bo-
skości, ale oddaje sprawiedliwość człowie-
czeństwu Jezusa. Wychodzi od refleksji nad 
Bogiem w Trójcy i relacją Osób do stwo-
rzenia (człowieka), ukazując Wcielenie jako 
szczyt tej relacji. Podobnie oddolna chry-
stologia, zaczynając od człowieczeństwa, 
nie umniejsza bóstwa Chrystusa, prowadzi 
wręcz do jego odkrycia. Wychodzi ona od 
antropologii i podejmuje kwestię doświad-
czenia grzeszności, aby „ukazać potrzebę 
zbawienia przez Wcielenie oraz stworzyć 
charakterystykę Zbawiciela, którego osta-
tecznie rozpozna w historycznej postaci Je-
zusa z Nazaretu”43. Specyfiką obu ujęć jest 
to, że chrystologia oddolna bardziej ukazuje 
40	 Tamże,	s.	16.
41	 Tamże,	s.	15.
42	 G.	Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie,	dz.	cyt.,	s.	440.
43	 Tamże,	s.	439.

skuteczność zbawczego działania Jezusa, od-
górna zaś hojność i bezinteresowność Boga 
względem człowieka. Jednak oba ujęcia, 
na co wskazuje O’Collins, wzajemnie się do-
pełniają44. I tak: w Ewangeliach synoptycz-
nych, choć sugeruje się podejście oddolne, 
nie brak odgórnych, boskich elementów, jak 
Królestwo Boże, zaś w Ewangelii Jana, skon-
centrowanej na Słowie, które przychodzi 

„z góry”, nie brak oddolnej perspektywy, wi-
docznej w realistycznym opisie śmierci45. 

Te dwa rodzaje chrystologii określają nasz 
sposób, 

w jaki poruszamy się epistemologicznie 
od człowieczeństwa Chrystusa do jego bo-
skości i „vice versa”. Jako takie, rozważa-
nia te nie odnoszą się bezpośrednio do po-
rządku istnienia Chrystusa – do tego, co 
wydarzyło się ontologicznie, kiedy Słowo 

„zstąpiło” poprzez „stanie się ciałem” albo 
kiedy człowieczeństwo Chrystusa „wstą-
piło” na niebiosa poprzez przyjęcie unii 
hipostatycznej. A jednak to, co wydarzyło 
się w porządku istnienia,  mu s i  z o s t a ć 
w  p e w ien  sp o s ób  pr z e d s t aw ione 
(wyróżnienie – T. B.), aby uzasadnić to, 
co teologowie twierdzą, że wiedzą, i czym 
chcą się podzielić46. 

Podobnie, kiedy malujemy obraz Chry-
stusa, nie przedstawiamy bezpośrednio 
bóstwa i człowieczeństwa w unii hiposta-
tycznej, lecz ukazując Jego osobę, musimy 

44	 Pytając	 o	 to,	 jaka relacja	 zachodzi	między	 chrystologią	
i	problemem	objawienia	Boga,	Międzynarodowa	Komisja	
Teologiczna	stwierdziła	w	1981	roku: „Aby	w	wyjaśnieniu	
tego	zagadnienia	uniknąć	jakiegokolwiek	«pomieszania»	
i	 «rozdzielenia»,	 zachowamy	 komplementarność	 dwóch	
dróg	–	drogi,	 która	 zstępuje	od	Boga	do	 Jezusa,	 i	 drogi,	
która	 od	 Jezusa	 wstępuje	 do	 Boga” (Międzynarodowa	
Komisja	Teologiczna,	Teologia, chrystologia, antropolo-
gia,	I,	A,	1).

45	 Zob.	G.	O’Collins	SJ, Chrystologia,	dz.	cyt.,	s.	16.
46	 Tamże,	s.	16.



» 64 «

Tomasz Biłka OP Piękno Krzyża…

jakoś w obrazie „odegrać” to misterium Bo-
ga-Człowieka, ukazać, że jest to prawdzi-
wy Bóg i prawdziwy Człowiek. Ze wzglę-
du na tę możliwość odpowiednik ikony sta-
nowi, według nas, w języku teologicznym 
communicatio idiomatum. Ta figura to słow-
na ikona. Określenie tajemnicy Chrystusa 
od strony ludzkiej (cierpiący Bóg, martwy 
Bóg) lub boskiej (niezniszczalny Człowiek47, 
a w związku z Maryją – Matka Boga)48. 

Postulat uwzględnienia w teologii ikony 
również perspektywy oddolnej dostarczy 
nam podstaw teologicznych pewnego sposo-
bu obrazowania, pozostaje jednak rozstrzy-
gnięcie jeszcze jednej kwestii. Chrystologię 
Nowosielskiego można określić jako funk-
cjonalną, ponieważ koncentruje się zasadni-
czo na dziele zbawczym Jezusa. Czy ta kon-
centracja na soteriologii odbija się na rozu-
mieniu przez niego, kim i czym jest Jezus 
Chrystusa sam w sobie? Wszak to chrysto-
logia ontologiczna, osiągnąwszy kulminację 
w nauczaniu Soboru Chalcedońskiego o jed-
nej osobie Chrystusa w dwóch naturach, sta-
ła się podstawą II Soboru Nicejskiego (787), 
który udzielił poparcia obrazowemu wy-
rażaniu wiary we Wcielenie. To rozróżnie-
nie wydaje się stanowić pozorny problem, 
gdyż trudno pomyśleć o czysto funkcjonal-
nej chrystologii, ignorującej zupełnie pyta-
nie o istotę, skoro „działanie wynika z bytu” 
(agere sequitu esse), jak głosi klasyczny aksjo-
mat. „Rozważanie działalności Chrystusa – 
pisze O’Collins – przy jednoczesnym odrzu-
ceniu wszelkiej wiedzy na temat Jego bytu 
stanowi próbę niemożliwą do wykonania”49. 

47	 Grzegorz	z	Nyssy	mówi	o	niezniszczalnym	człowieczeń-
stwie	Chrystusa.

48	 Na	 temat	 communicatio idiomatum zob.:	 G.	 Strzelczyk,	
«Communicatio idiomatum». Propozycja systematyzacji,	
„Śląskie	 Studia	 Historyczno-Teologiczne”	 2010,	 nr	 43(2),	
s.	290–301.

49	 G.	O’Collins	SJ, Chrystologia,	dz.	cyt.,	s.	18–19.

Nie powinno się soteriologii oddzielać 
od rozważań chrystologicznych, dlatego 
ujęcie misterium Chrystusa również w tej 
perspektywie prowadzi nas w teologii iko-
ny do wypracowanego przez Marcina Lutra 
pojęcia – teologii krzyża (łac. theologia cru-
cis). Ze względu na wagę, jaką dla nasze-
go zbawienia odegrały poszczególne mo-
menty jedynego „wydarzenia Chrystusa”, 
wydaje się słusznym mówienie o dwóch, 
dopełniających się chrystologiach: chwa-
ły i krzyża. Chrystologia chwały (wywyż-
szenia), właściwa dla podejścia odgórnego 
w teologii, akcentować będzie we Wcieleniu 
aspekt wywyższenia i uwielbienia ludzkiej 
natury Chrystusa. Bliskie jest to podejście 
wschodniemu chrześcijaństwu, które głów-
nie przez jego pryzmat pisze o teologii iko-
ny. Ikona Chrystusa ukazuje nam wszak 
oblicze Zmartwychwstałego (Mandylion). 
Z kolei podejście oddolne znajduje swój 
odpowiednik w chrystologii krzyża (uniże-
nia), która we Wcieleniu akcentuje kenozę 
boskiej natury Chrystusa. Ta perspektywa 
odpowiada szczególnie wrażliwości prote-
stanckiej. Oblicze Chrystusa jest udręczone 
(Veraicon), a tajemnica zmartwychwstania 
ukazana zostaje w jej wymiarze zstąpienia 
do Otchłani (Anastasis). 

Połączenie obu perspektyw odgórnej i od-
dolnej chrystologii, a w aspekcie soteriolo-
gicznym – chwalebnej i kenotycznej, powin-
no być właściwe Kościołowi łacińskiemu, 
którego teologiczną specyfikę – jak stwier-
dza Ratzinger – określa paradoks50. Ratzin-
ger pisze, że w paradoksie „ujawnia się szcze-
gólny rodzaj chrześcijańskiego przekonania 
o prawdziwości, sama istota chrześcijaństwa 

50	 Na	temat	paradoksu	w	teologii	zob.:	J.	Ratzinger, Prawda 
w teologii,	 tłum.	 M.	 Mijalska,	 Kraków	 2005,	 s.	 11–32,	
62–82.
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w całej historii religii”51. Swój ikonograficz-
ny wyraz specyfika katolickiej teologii od-
najduje – jak sądzimy – dzięki ikonom ma-
lowanym ręką Jerzego Nowosielskiego.

6. Dziwne ikony 
Jerzego Nowosielskiego 

Spór wokół Nowosielskiego nie tyle doty-
czy kwestii wiary, ile jej czystości. Kontro-
wersji nie budzi bowiem możliwość przed-
stawiania postaci Chrystusa, Maryi i świę-
tych, lecz sposób obrazowania. Owo „jak” 
przedstawienia wyznacza istotę ortodoksji. 
Stawką w dyskusji o „kształt” ikony jest – 
jak się wydaje – nie tylko malarstwo sa-
kralne Nowosielskiego, lecz i prawowier-
ność wizerunku Chrystusa, jaki od wieków 
czci Kościół łaciński; wszak Nowosielski, 
posługując się językiem ikony, maluje ke-
nozę boskiego Logosu, czyli to, jak tajemni-
cę (misterium Chrystusa) ukazują zachod-
nie przedstawienia. Środki, jakimi posłu-
guje się w tym celu: wschodni język w po-
łączeniu z – mówiąc umownie – zachodni-
mi treściami, wytycza nowe perspektywy 
obrazowania. Choć nie jest to zupełnie 
nowa droga, pozbawiona właściwych sobie 
analogii, wymaga ona teologicznej refleksji. 
Przypadek malarstwa Nowosielskiego od-
słania nam również istotny problem. Czy 
możemy potraktować zachodnie przed-
stawienia „martwego Boga” jako ikonę?52 
Jak poważna i trudna to kwestia, ukazu-
ją to dwa różne podejścia do obrazu Han-
sa Holbeina Młodszego Chrystus w grobie 
(1521/22), znajdującego się w  Muzeum 
Sztuki w Bazylei, Szwajcaria. [Il. 6 i 7]

51	 Tamże,	s.	62–63.
52	 Podobnego	wyrażenia	użył	Tertulian,	mówiąc	o	„ukrzyżo-

wanym	Bogu”:	Tertulian,	Adversus Marcionem II,	27,7.

7. Przypadek Holbeina. 
Spór o immanencję

Znane jest zdanie księcia Myszkina, bohate-
ra powieści Idiota Fiodora Dostojewskiego, 
na temat obrazu Holbeina: „Ależ od tego ob-
razu niejeden może utracić wiarę!”53. W peł-
ni zrozumiała staje się ta wypowiedź dopiero 
w świetle teologii ikony. Gdy uświadomimy 
sobie, że książę patrzy na przedstawienie mar-
twego Zbawiciela jak na ikonę, zrozumiemy, 
dlaczego tak bardzo wzdryga się na myśl, że 
Rogożyn „lubi patrzeć na ten obraz”. 

Dyskusja nad przedstawieniem Chry-
stus w grobie, choć zawarta w powieści, ma 
wagę świadectwa. To znaczy rodzi się jako 
teoretyczna refleksja nad przeżyciem este-
tycznym. Fiodor Dostojewski oglądał ob-
raz Holbeina w 1867 roku podczas wizyty 
w bazyliańskim muzeum razem ze swoją 
drugą żoną. Anna Grigoriewna Dostojew-
ska wspomina, że zostawiła męża na chwilę 
w sali, gdzie znajdował się Chrystus w grobie: 

Gdy po jakichś piętnastu minutach wróci-
łam, zobaczyłam, że Fiodor Michajłowicz 
wciąż stoi przed obrazem jak przykuty. 
Na jego wzburzonej twarzy malowało się 
przerażenie, które nieraz zdarzało mi się 
obserwować w pierwszych chwilach ataku 
epilepsji. Ostrożnie wzięłam go pod rękę, 
przeprowadziłam do drugiej sali i posadzi-
łam na ławce, spodziewając się lada mo-
ment ataku. Na szczęście atak nie nastąpił. 
Fiodor Michajłowicz uspokoił się nieco 
i wychodząc z muzeum nalegał, abyśmy 
jeszcze raz poszli popatrzeć na obraz, który 
wywarł na nim tak wstrząsające wrażenie54.

53	 F.	Dostojewski,	 Idiota,	 tłum.	 J.	 Jędrzejewicz,	Warszawa	
1984,	s.	244.

54	 A.	 Dostojewska,	 Wspomnienia,	 tłum.	 Z.	 Podgórzec,	
Warszawa	1974,	s.	174.
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Swój sąd o obrazie Holbeina Chry-
stus w grobie, będący w istocie sądem o sa-
mej możliwości przedstawienia Boga mar-
twym, Fiodor Dostojewski sformułował 
pod koniec powieści w „artykule”, „spowie-
dzi” Hippolita Tierientiewa. Warto przyto-
czyć go w całości, jako że wyznacza on „teo-
logię” rosyjskiej krytyki europejskiego ma-
larstwa, kontynuowaną przez Florenskiego, 
Uspienskiego, Evdokimova – żeby wymie-
nić tylko największych XX–wiecznych teo-
retyków ikony: 

Obraz przedstawiał Chrystusa, który do-
piero co został zdjęty z krzyża. Wydaje mi 
się, że malarze przyzwyczaili się malować 
Chrystusa i na krzyżu, i zdjętego z krzy-
ża, lecz zawsze z  odcieniem niezwykłej 
piękności w obliczu; piękność tę starają się 
zachować nawet w  najstraszniejszych mę-
czarniach. Na tym zaś obrazie u Rogożyna 
nie ma nawet śladu piękności, jest to naj-
zwyklejszy trup człowieka, który jeszcze 
przed przybiciem do krzyża zniósł nie-
skończone męki, rany, tortury, bicie przez 
tłum, kiedy dźwigał na sobie krzyż i upa-
dał pod jego brzemieniem, wreszcie mękę 
ukrzyżowania… Prawda, że jest to twarz 
człowieka dopiero co zdjętego z krzyża, 

… nic jeszcze nie zdążyło zesztywnieć, 
więc w obliczu zmarłego przebija nawet 
cierpienie, jak gdyby jeszcze teraz przez 
Niego odczuwane (artysta bardzo dobrze 
to uchwycił); ale za to sama twarz nie zo-
stała bynajmniej oszczędzona; jest tu tyl-
ko natura i naprawdę taki powinien być 
trup człowieka po tylu mękach, kimkol-
wiek byłby ten człowiek. Wiem, że ko-
ściół chrześcijański ustalił jeszcze w pierw-
szych wiekach, że Chrystus cierpiał nie 
w  przenośni, ale w rzeczywistości, i że 

jak z tego wynika, ciało Jego podlegało 
na krzyżu prawom przyrody zupełnie i bez 
reszty. […] Dziwna rzecz – kiedy się pa-
trzy na tego trupa, na tego zamęczonego 
na śmierć człowieka, przychodzi na myśl 
pewne osobliwe i ciekawe pytanie: jeżeli 
takiego właśnie trupa (a na pewno musiał 
być właśnie taki) widzieli… wszyscy, co 
wierzyli w Niego i ubóstwiali Go, to jakim 
sposobem mogli uwierzyć, patrząc na ta-
kiego trupa, że ten męczennik zmartwych-
wstanie? Tu mimo woli nasuwa się pojęcie, 
że jeżeli śmierć jest tak okropna i prawa 
natury tak silne, to jak je można przezwy-
ciężyć?… Patrzącemu na ten obraz przyro-
da wydaje się jakąś olbrzymią nieubłaganą 
i niemą bestią… Obraz ten właśnie jakby 
wyraża owo pojęcie o mrocznej, zuchwałej 
i bezmyślnie wiekuistej sile, której wszyst-
ko podlega; i to pojęcie mimo woli udziela 
się każdemu, kto patrzy na obraz. Ci lu-
dzie, którzy otaczali zmarłego, a których 
wcale nie ma tutaj na obrazie, musieli od-
czuć straszliwy niepokój i zwątpienie tego 
wieczoru, kiedy runęły naraz wszystkie ich 
nadzieje i niemal wygasła ich wiara. […] 
I gdyby sam nauczyciel mógł był ujrzeć ten 
swój obraz w przeddzień stracenia, to czy 
tak samo wstąpiłby na krzyż i tak samo 
umarł jak teraz?55

Istotę problemu stanowi więc przedsta-
wienie Chrystusa tylko w jego ludzkiej na-
turze. Książę Myszkin wzdryga się na myśl 
o tym obrazie, gdyż nie tylko życie, to bio-
logiczne, burzy się w nim na widok śmierci, 
ale i to duchowe. W obliczu śmierci dusza 
drży, niby wobec świętości. Bojaźń śmier-
ci staje się większa niż bojaźń Boża. Oto 

55	 F.	Dostojewski,	Idiota,	dz.	cyt.,	s.	454–455.
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bluźnierstwo, rzec by można Piotrowe: lęk 
o siebie aż do zaparcia się Chrystusa. „Nie 
znam tego Człowieka” (Mt 26,72-74). Czy 
nie prowadzi ono do uznania nad sobą wła-
dzy księcia tego świata? Naturalny lęk, je-
śli pozwolimy, aby kierował nami, zmienia 
nas w niewolników na służbie Złego. Tu 
cześć oddaje ten, kto się boi. Zaprzeczeniem 
Chrystusowego prawa miłości jest wszak 
prawo lęku. Dlatego Jezus przestrzega: „Nie 
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz du-
szy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, 
który duszę i ciało może zatracić w piekle” 
(Mt 10,28). 

Czy obraz śmierci, jaki rzuca nam Prze-
ciwnik, nie ma nas właśnie przerazić i spra-
wić, że stracimy z oczu Chrystusa Zmar-
twychwstałego? Czy twarz zmarłego, któ-
ra staje się twarzą śmierci, nie jest właśnie 

„ikoną” Złego; maską, jaką ten wdziewa, aby 
przedrzeźniać i szydzić z dobroci Boga, któ-
ry człowieka uczynił na swój obraz? Nie 
przeraża bowiem pogląd, że „tam” nic nie 
ma, ale to, kiedy „stamtąd” poprzez szcze-
linę, jaką jest ikona, Nic na nas spoziera. 
Pytanie, które należy postawić z całą ostro-
ścią, dotyczy tego, czy sztuka dzisiaj staje 
po stronie Złego czy Dobrego, na czyjej jest 
służbie? Jakie malarstwo oddaje prawdziwą 
cześć jedynemu Bogu? I w końcu komu Je-
rzy Nowosielski maluje obraz-ikonę? 

„ – Dziwnie się jakoś pytasz i… patrzysz! – 
zauważył mimo woli książę”56.

Świadectwo innego odczytania, innej 
„teologii” i – co istotne dla naszego rozumie-
nia ikony jako mistagoga – nie tylko teore-
tycznego uzasadnienia, ale własnego prze-
życia uczestnictwa w Chrystusie, włączenia 
w Jego misterium, zostawia nam Sergiusz 

56	 Tamże,	s.	243.

Bułgakow, którego Nowosielski niezmier-
nie sobie cenił57: 

Widziałem ten obraz wewnętrznym wzro-
kiem, czułem Go [Chrystusa – T. B.] tak, 
jak odczuwał Go Holbein, a po nim Do-
stojewski, w swoim strasznym obrazie 
śmierci Chrystusa, w którym oddano jed-
nak nie śmierć, lecz umieranie, nie moc 
pośmiertnego przemienienia nadchodzą-
cego ze Zmartwychwstaniem, ale zasty-
głą, zatrzymaną na umieraniu śmierć. […] 
Wcześniej, gdy byłem zdrowy, sprzeciwia-
łem się trupiemu obrazowi Holbeina jako 
pozbawionemu wiary i bluźnierczemu. 
Teraz jednak to przedstawienie ożyło dla 
mnie jako obraz śmierci jako umierania, 
objawienie o śmierci w ludzkim umiera-
niu Bogoczłowieka […]58.

Bułgakow rozumie więc obraz Holbe-
ina jako wtajemniczenie w osobistą Paschę 
Chrystusa: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadł-
szy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo 
jedno” (J 12,24). Tajemniczy sens tego 
obrazu określić możemy metaforycznie 
jako „sztukę dobrego umierania” (ars bene 
moriendi)59. Nie chodzi jednak o rady, ja-
kich mogą udzielić umierającemu (zwane-
mu w średniowiecznych traktatach mori-
bundem), przebywającemu na łożu śmierci, 
przyjaciele Hioba. Śmierć nie jest czymś, 

57	 Chodzi	 zwłaszcza	 o	 książkę	S.	Bułgakowa,	 Ikona i kult 
ikony. Zarys dogmatyczny,	tłum.	H.	Paprocki,	Bydgoszcz	
2002.

58	 S.	 N.	 Bułgakow,	 Sofiołogija smierti,	 w:	 tenże,	 Tichije 
dumy,	 Moskwa	 1996,	 s.	 288.	 Cytuję	 za:	 J.	 Krasicki,	
Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne, Kraków	2011,	
s.	15–16.	Fragment	w	tłumaczeniu	Jacka	Krasickiego.

59	 Wyrażenie	ars moriendi, pojawiające	się	–	jak	pisze	Teresa	
Michałowska	–	„w	tytułach	późnośredniowiecznych	trak-
tatów	moralistycznych,	których	tematyka	kształtowała	się	
już	w	okresie	wczesnego	 chrześcijaństwa	w	nawiązaniu	
do	niektórych,	zwłaszcza	stoickich	kierunków	starożytnej	
filozofii”	(T.	Michałowska:	Literatura polskiego średnio-
wiecza. Leksykon,	Warszawa	2011,	s.	934).
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do czego można się przygotować, ale co 
można przeżyć. Kontemplacja Wielkie-
go Piątku, wypisanego na ciele Chrystusa, 
rozpoczyna „paschę ikony”, jak wyraził się 
o  malarstwie Nowosielskiego Jan Stalony 
Dobrzański: „Dotknijmy zatem poprzez 
niego świętej materii ikony, która «zdejmu-
je pieczęcie» i czyni widzialnym płomień 
Pięćdziesiątnicy – Kościół Ducha”60. 

Mimo dostrzeżenia tej możliwości iko-
nicznego obrazowania środkami zachodnie-
go malarstwa Bułgakow przeciwstawia obra-
zowi Holbeina jeszcze inne przedstawienie: 

Jest jeszcze jeden, także rozdzierający du-
szę obraz cierpienia Chrystusa – obraz 
Grünewalda. Było to jednak coś innego 
i dlatego nie wspomniałem tego obra-
zu: Ukrzyżowanie Grünewalda jest tylko 
momentem w dialektyce śmierci, nieroz-
dzielnie związanym ze Zmartwychwsta-
niem w chwale, co również oddają inne 
przedstawienia na poliptyku. Grünewald 
daje straszny obraz śmierci po dokonanym 
już i tym samym ubezsilnionym umiera-
niu. Holbein natomiast, chociaż namalo-
wał trupa, przedstawił nie dokonane jesz-
cze, lecz dopiero dokonujące się umieranie, 
samą jego moc61. [Il. 8 i 9]

To rozróżnienie świadczy, że istnieją dwa 
paradygmaty obrazowania „wydarzenia” Je-
zusa Chrystusa. Jeden sformułowany zo-
staje w wyniku walk ikonoklastycznych, 
drugi powstaje definitywnie na Zachodzie 
w XIII wieku, kiedy – jak pisze kardynał Jo-
seph Ratzinger – coś poważnie zaczyna się 
60	 J.	Stalony-Dobrzański,	Pascha ikony,	w:	Jerzy Nowosielski. 

Pascha ikony,	Kraków	1998,	s.	11.
61	 S.	 N.	 Bułgakow,	 Sofiołogija smierti,	 w:	 tenże,	 Tichije 

dumy,	dz.	cyt.,	s.	288.	Cytuję	za:	J.	Krasicki,	Po „śmier-
ci Boga”,	dz.	cyt.,	 s.	16.	Fragment	w	 tłumaczeniu	Jacka	
Krasickiego.

zmieniać w gotyku, kiedy obraz Pantokrato-
ra zastępuje „obraz Ukrzyżowanego w Jego 
bolesnej Męce i śmierci. […] Na plan pierw-
szy wysuwa się element historyczno-narracyj-
ny – powiedziano, że obraz misteryjny ustą-
pił miejsca obrazowi dewocyjnemu”62. No-
wosielski staje na styku tych dwóch tradycji. 

Zapytajmy raz jeszcze: czy ukazanie w ob-
razie cierpienia ludzkiej natury Chrystusa nie 
przekłamuje Jego osoby, czy ukazuje prawdę 
o Nim? Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi 
nas do pytania o to, co jest przedmiotem ob-
razowania w przypadku Chrystusa: natura 
czy osoba? Czy w ikonie chodzi o ukazanie 
bosko-ludzkiej rzeczywistości, czy w ogóle 
istnieje możliwość obrazowego przedstawie-
nia (naśladowania w obrazie) unii hiposta-
tycznej? W końcu należy zapytać, co nam 
daje widok cierpiącego Człowieka? Czy uka-
zuje coś więcej, niż antyczna rzeźba zranio-
nego niewolnika?63 [zob. Il. 10] Czy przez 
to nie zostaje zniweczony teandryczny cha-
rakter ikony? Bo w istocie ikona, jak Pismo, 
ma charakter teandryczny; jest wręcz jego sy-
nonimem, na tym polega dar ikony: widzieć 
rzeczywistość w jej bosko-ludzkim wymia-
rze. Jako taka ikona pozostaje w nieustannej 
otwartości, w ubóstwie środków reprezenta-
cji, a nie bogactwie iluzyjnej dosłowności, jest 
ukryta jej tajemnicza siła. 

Kościół jest pełen różnych obrazów 
Chrystusa, Maryi, aniołów i świętych, cza-
sami jednak zdarzy się cud ikony. O tej „nie-
możliwości” traktuje ten tekst o Bogu, któ-
ry z  miłości do człowieka, którego stwo-
rzył, wcielił się i wydał na śmierć przez 

62	 J.	Ratzinger,	Duch liturgii, dz.	cyt.,	s.	105.
63	 Chodzi	 o	 „Umierającego	 Gala”,	 marmurową	 rzymską	

kopię	 rzeźby	 wykonanej	 z	 brązu	 i	 stanowiącej	 frag-
ment	 pomnika	 zwycięstwa	 w	 Pergamonie,	 upamiętnia-
jącego	 triumf	 króla	Attalosa	 I	 nad	 celtyckimi	Galatami.	
Przedstawia	 ona	 nagiego	 wojownika	 z	 raną	 w	 prawym	
boku.	
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ukrzyżowanie, aby przywrócić nam zdol-
ność widzenia chwały Ojca na swoim Obli-
czu, to znaczy uczynić nas podobnymi sobie. 

„Jaki jednak dziwny jest ten obraz 
Holbeina!…”64

8. Malarstwo Nowosielskiego 
jako spór o zachodnią możliwość 
obrazowania

Matthias Grünewald – inaczej niż dla Buł-
gakowa, staje się istotny dla Nowosielskiego, 
ponieważ „do stanu klarowności doprowa-
dził on zjawisko grozy: rozkładu”65. 

Ikony Nowosielskiego odsłaniają kondy-
cję poniżonego przez grzech świata, objawia-
ją człowiekowi prawdę o nim samym – Ecce 
homo. Właśnie w przedstawieniu tego typu 
Evdokimov upatruje heretyckiego zerwania 
jedności Syna i Ducha. Według niego bizan-
tyjski Chrystus, elkomenos, choć upokorzony 
i cierpiący, to jednak wznosi się sam na szczyt 
jako Władca wszechrzeczy. Inaczej 

w sztuce zachodniej po XIII w. Jezus, mąż 
boleści, nawet w samym sercu cierpienia 
zdaje się opuszczony przez Ducha Świę-
tego, jak w dziełach: „Chrystus w An-
dernach” (Kolonia) czy „Chrystus” z Per-
pignan. Dążenie do realizmu w XV w. 
jeszcze bardziej wyeksponowało cierpie-
nie i śmierć. Wyrazem tej tendencji był 
kult pięciu ran Chrystusa, Świętej Krwi, 
narzędzi Męki, Chrystusa opuszczone-
go oczekującego na śmierć, Matki Bożej 
Bolesnej, której w  cierpieniu nie wspiera 
Duch Święty66.

64	 F.	Dostojewski,	Idiota,	dz.	cyt.,	s.	257.
65	 J.	Nowosielski,	Czystość jest domeną radości… – z Jerzym 

Nowosielskim rozmawia Jerzy Stajuda,	 1966,	 w:	 tenże, 
Sztuka po końcu świata. Rozmowy,	Kraków	2012,	s.	141.

66	 P.	 Evdokimov,	 Życie duchowe w mieście,	 dz.	 cyt.,	
s.	183–184.	

I dalej: 

Podobnie gdy krucyfiks, przez swój za-
mierzony realizm zaczął oddziaływać 
na system nerwowy, niewyrażalna ta-
jemnica Krzyża utraciła swą tajemną 
moc, zatarła się. Kiedy sztuka zapomnia-
ła o świętym języku symboli i obecności, 
i zaczęła plastycznie traktować „tematy 
religijne”, tchnienie Transcendentnego 
przestało ją przenikać67. 

Nowosielski poprzez użycie języka 
wschodniego malarstwa przedstawia mękę 
Chrystusa nie na sposób cielesny, jak czyni-
ła to sztuka zachodnia, lecz duchowy. Zna-
czy to, że poprzez obraz jawne staje się dla 
nas duchowe cierpienie Chrystusa. Jako 
takie ikony Nowosielskiego są nieustan-
nym nawoływaniem do nawrócenia. Cier-
pienie sprawiedliwego jest tym, co kruszy 
nasze serca. Między innymi z tego powo-
du św. Paweł swoje przepowiadanie trak-
tuje jako nakreślanie obrazu Jezusa Chry-
stusa ukrzyżowanego: „O nierozumni Ga-
laci! Któż was urzekł, was, przed których 
oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystu-
sa ukrzyżowanego?” (Ga 3,1). Znamienne, 
że sam Jezus w przeddzień Paschy mówi 
o Duchu, który „przekona świat o grzechu” 
(J 16,7). Jan Paweł II w encyklice Domi-
num et vivificantem tłumaczy: 

Kiedy Chrystus w  przeddzień Paschy 
mówi o Duchu Świętym jako Tym, któ-
ry „przekona świat o grzechu”, wypowiedź 
ta zdaje się mieć z jednej strony możli-
wie najszerszy zasięg, wskazując na ogół 
grzechów w dziejach ludzkości. Z drugiej 

67	 Tamże,	s.	184.
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strony jednakże, kiedy Jezus wyjaśnia, że 
grzech ów polega na tym, iż „nie uwierzy-
li w Niego”, zasięg ów wydaje się zawężać 
do tych, którzy odrzucili mesjańskie po-
słannictwo Syna Człowieczego, skazując 
go na śmierć krzyżową. Trudno jednak 
nie dostrzec, że ów „wąski”, historycznie 
określony zasięg znaczenia grzechu – roz-
przestrzenia się do zasięgu uniwersalnego, 
z racji uniwersalizmu Odkupienia, jakie 
dokonało się poprzez Krzyż. Objawie-
nie tajemnicy Odkupienia otwiera drogę 
do takiego rozumienia, w  którym każdy 
grzech, gdziekolwiek i kiedykolwiek po-
pełniony, zostaje odniesiony do Krzyża 
Chrystusa – a więc pośrednio również – 
do grzechu tych, którzy „nie uwierzy-
li w Niego”, skazując Jezusa z Nazaretu 
na śmierć krzyżową68. 

Grzech zostaje niejako ukazany na umę-
czonym Mesjaszu i dzięki Duchowi odkryta 
zostaje przed nami nasza własna ohyda.

Dążenie do coraz większego schematy-
zmu – jak określił proces przemiany malar-
stwa Nowosielskiego Gaston Diehl69 – nie-
wątpliwy wpływ abstrakcji widoczny w or-
ganizacji nie tylko przestrzeni malarskiej 
świątyni czy konkretnego obrazu, lecz tak-
że postaci, a nawet oblicza (geometryczna 
organizacja blików), wszystko to sprawia, 
że ikony stają się swoistym piktogramem. 
Przypominają pismo obrazkowe, mówiące 
coś o kimś, lecz nie uobecniające tego kogoś. 
Najbardziej zauważalny i kontrowersyjny 

68	 Jan	Paweł	II,	Dominum et vivificantem. Encyklika o Duchu 
Świętym w życiu Kościoła i świata,	29,	w:	tenże,	Encykliki,	
t.	1,	Kraków	1996,	s.	211.

69	 „Jerzy	 Nowosielski	 que	 son	 admiration	 pour	 les	 mosa-
iques	 byzantines	 et	 les	 icônes	 entraine	 vers	 un	 schéma-
tisme	 de	 plus	 en	 plus	 épuré	 et	 éntrange…” –	 G.	 Diehl	
w	 Encyclopédie de la Pléiade.	 Cytuję	 za:	 M.	 Porębski,	
Nowosielski,	Kraków	2003,	s.	5.	

staje się ten proces w związku z obliczem 
Jezusa, jak to ma miejsce choćby w ikonie 
namiestnej z Białego Boru [Il. 11]. Identyfi-
kacja następuje tu poprzez kanon, schemat 
przedstawienia postaci (błękitny himation 
nałożony na czerwony chiton, księga i gest 
błogosławieństwa, obecny jest również pod-
pis IC XC, choć brak właściwego Chrystu-
sowi krzyża w aureoli z napisem Ό	 ΩΝ). 
Oblicze nie jest już tym, poprzez co rozpo-
znajemy osobę, zaś schemat przedstawienia 
ma rolę, jaką w zachodnim malarstwie pełni 
atrybut. Obraz taki – mógłby ktoś bronić – 
ujawnia apofatyczny charakter ikon No-
wosielskiego, które nie uobecniają Chrystu-
sa, lecz odsyłają poza siebie, ku Temu, któ-
rego oznaczają. Trudno jednak nie zauwa-
żyć problemu, jaki w tym wypadku napoty-
kamy. Jest on taki sam, jaki występuje przy 
próbie stworzenia ikonograficznego przed-
stawienia współczesnych świętych: „dążenie 
do uogólnionego obrazu przechodzi w abs-
trakcję i dobrze znane oblicze świętego zo-
staje zmienione nie do poznania, staje się 
maską”70. Słusznie zauważa Irina Jazyko-
wa, że droga ikonografa do stworzenia no-
wego wizerunku wiedzie pomiędzy dwoma 
pokusami. Z jednaj strony to dążenie ku 
portretowi: „Twarz nie przechodzi w obli-
cze, obraz nie wyjawia niebiańskiej, wysła-
wionej istoty świętego, nie pozwala ujrzeć 
cudu przemienienia”71. Druga skrajność zaś 
to wspomniana zamiana w maskę (prosopon 
na powrót oznacza maskę z greckiego te-
atru): „z takim przedstawieniem wierny nie 
ma wewnętrznego kontaktu, ono nie poma-
ga w modlitwie, nie sprzyja kontaktowi z ar-
chetypem”72. Grecka maska czy piktogram 
70	 I.	Jazykowa,	Oto czynię wszystko nowe. Ikona w XX wieku,	

dz.	cyt.,	s.	217.
71	 Tamże,	s.	217.
72	 Tamże,	s.	217.
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dobrze określają – jak można czasem sądzić – 
cel niektórych ikon Nowosielskiego. Świą-
tynia to swoiste theatrum, w którym głów-
nym celem staje się dostąpienie oczyszczenia 
(katharsis). Że liturgia chrześcijańska wyko-
rzystuje niektóre elementy teatru greckie-
go, przemieniając je – jest od dawna wiado-
me. Że taka „inscenizacja” jest celem Drogi 
Krzyżowej, również zdaje się być oczywi-
ste, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie śre-
dniowieczny dramat religijny, szczególnie 
misteria (w tym Misterium Męki Pańskiej), 
które rodzą się w X wieku, szczyt rozwo-
ju osiągają w XII–XIII wieku, a powstają 
aż do 1568 roku, kiedy to dramat liturgicz-
ny oficjalnie zostaje zakazany na Soborze 
Trydenckim. Warto podkreślić tu wpływ 
liturgii czy poezji kościelnej na rozumienie 
ikony, ponieważ „obie stanowią dla ówcze-
snego widza pewien fundament doświad-
czeń, przez pryzmat których postrzega on 
ikonę”73. Nie bezzasadne wydaje się więc 
przypuszczenie, że średniowieczne miste-
ria miały istotny wpływ na przedstawienie 
postaci Ukrzyżowanego. Najstarszy zacho-
wany monumentalny krucyfiks zachodnio-
rzymski, tzw. Krzyż Gerona, znajdujący się 
w katedrze w Kolonii i przedstawiający mar-
twego Chrystusa, pochodzi wszak z X wie-
ku. Ufundowany został przez arcybiskupa 
Gerona (969–976) i znajdował się pierwot-
nie nad jego grobowcem74. [Il. 12]

Czy jednak sprowadzenie ikony do ma-
rionetki odgrywającej swoją rolę przed ob-
serwatorem, który jest nie tyle widzem, ile 
uczestnikiem owego theatrum – dzięki 

73	 H.	Belting, Obraz i kult, dz.	cyt.,	s.	40.
74	 Na	 temat	 Krzyża	 Gerona	 zob.:	W.	 Sauerländer,	Rzeźba 

średniowieczna,	 tłum.	 A.	 Porębska,	 Warszawa,	 1977;	
R.	 Wesenberg:	 Frühe mittelalterliche Bildwerke. Die 
Schule rheinischer Skulptur und ihre Ausstrahlung,	
Düsseldorf	 1972;	 A.	 Wolff,	 Der Kölner Dom,	 Kolonia	
1995;	J.	Schlafke,	Der Kölner Dom,	Florencja	1984.

sugestywnej formie malarskiej i swojej wraż-
liwości na nią – nie prowadzi do pewnego 
niebezpieczeństwa: koncentracji na wła-
snym przeżyciu duchowym. To zdaje się 
potwierdzać dopiero sztuka baroku, jak 
choćby słynna rzeźba Berniniego Ekstaza 
św. Teresy. W rzeźbie tej obserwujemy to, 
czego Nowosielski boi się w związku z wła-
snym eksperymentem wprowadzenia erosa 
do ikony. Widzimy, jak zostają pomieszane 
porządki i erotyka finguje mistykę, prze-
życie emocjonalne odgrywa doświadczenie 
duchowe, miłosnego zjednoczenia człowie-
ka z Bogiem. 

9. Krzyże mistyczne jako ikony
Krucyfiks widlasty (łac. Crucifixus doloro-
sus), typ krucyfiksu mistycznego, ilustruje 
konsekwencje grzechu ludzkości, w sposób 
symboliczny ukazana zostaje śmierć, nie 
w  zbawczym wymiarze, lecz sama w sobie. 
Dlatego ciało Zbawiciela tworzy z drzewem 
integralną część; podobnie u Nowosiel-
skiego, na przykład w służewieckim Krzy-
żu. Uważa się ten typ za przykład dolory-
zmu w sztuce. Na prąd dolorystyczny w du-
chowości i sztuce wpłynęła niewątpliwie 
katastrofa spowodowana „czarną śmiercią” 
(1348–1352). Czy jednak na pewno? Krzyże 
są wszak wcześniejsze, niż epidemia dżumy. 
Źródeł tego typu przedstawień doszukuje 
się również w zakonnej mistyce. Jan Biało-
stocki stwierdza, że „artyści niemieccy kon-
centrowali się przede wszystkim na emocjo-
nalnym przeżyciu, tak jak mistycy wczu-
wali się w to, co cierpiał Chrystus podczas 
swej męki”75. Przywołuje on również jedne-
go z najpopularniejszych pisarzy mistycz-
nych XIV  wieku, Henryka Suzo, który 

75	 J.	Białostocki,	Sztuka cenniejsza niż złoto,	Warszawa	2001,	
s.	200.
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Chrystusowi, Mądrości Przedwiecznej, przy-
pisywał takie słowa: 

Gdym wisiał na wysokiej gałęzi krzyża 
z nieskończonej miłości do ciebie i wszyst-
kich ludzi, całe moje ciało zostało bole-
śnie skrzywione…, bo moja boska głowa 
pochyliła się z bólu i cierpienia, moja czy-
sta barwa wyblakła. Patrz, piękno moje 
umarło, zupełnie i całe, tak jak gdybym 
nigdy nie był piękną mądrością…76

Za pierwsze dzieło wspomnianego typu 
uchodzi krucyfiks z Kościoła Najświętszej 
Marii Panny na Kapitolu w Kolonii wyko-
nany przed 1304 rokiem77. [Il. 13] Jan Bia-
łostocki opisuje go następująco: 

Drzewo, suche i obumarłe, oznacza bi-
blijne drzewo wiadomości złego i dobre-
go, które dzięki męce Chrystusa staje się 
źródłem nowego życia. Ale drzewem życia 
dopiero się stanie – na razie jest to drze-
wo śmierci, na którym wisi potwornie wy-
chudłe, zdeformowane męką ciało. Wraz 
z  tendencją do podkreślania dramatycz-
nego wyrazu, do ekspresyjnego kształto-
wania, pojawia się geometryzacja niektó-

76	 Cyt.	za:	J.	Białostocki,	tamże,	s.	200.	Fragment	ten	w	prze-
kładzie	Wiesława	Szymony	OP	w	całości	brzmi	następu-
jąco:	„Kiedy	z	nieskończonej	miłości	ku	tobie	i	ku	wszyst-
kim	ludziom	zawisłem	na	drzewie	krzyża,	całe	Moje	cia-
ło	przybrało	żałosny	wygląd.	Moje	jasne	oczy	przygasły	
i	uciekły	do	tyłu,	Moje	Boskie	uszy	napełniły	się	szyder-
stwami	i	bluźnierstwami,	Moje	powonienie	–	wstrętnym	
odorem,	usta	 –	gorzkim	napojem,	 a	 całe	wrażliwe	 ciało	
doznało	 okrutnych	 razów.	 W	 całym	 wszechświecie	 nie	
było	niczego,	co	by	Mi	sprawiło	choćby	odrobinę	ulgi,	ból	
i	cierpienie	pochyliły	Moją	Boską	głowę.	Na	Mojej	pełnej	
wdzięku	szyi	pozostawiła	ślady	ręka	kata.	Moje	czyste	ob-
licze	splugawili	plwocinami,	znikła	Moja	jasna	cera.	Patrz,	
oto	wdzięk	Mojego	ciała	zginął	bez	śladu,	jakbym	nie	był	
piękną	 Mądrością,	 lecz	 trędowatym”	 (H.	 Suzo,	 Księga 
Mądrości Przedwiecznej,	tłum.	W.	Szymona	OP,	Poznań	
1983,	s.	70).

77	 Na	 temat	 kolońskiego	 krucyfiksu	 istnieje	 monografia:	
G.	Hoffmann,	Das Gabelkreuz in St. Maria im Kapitol zu 
Köln und das Phänomen der Crucifixi dolorosi in Europa,	
Worms	2006.

rych form. Zlepione krwią strąki włosów 
Chrystusa układają się w żelazne, skręco-
ne śruby; wykrzywiona cierpieniem twarz 
pokryta jest ostro łamiącymi się bruzdami, 
tworzącymi geometryczny ornament. Po-
dobnie ujęta jest klatka piersiowa, której 
bryła pocięta jest prostymi liniami żeber. 
Ale ten element geometryczny jest jedy-
nym, co podtrzymuje jeszcze istnienie tego 
martwego ciała, które, jak się paradoksal-
nie zdaje, straciłoby bez tej kubizującej de-
formacji wszelką formę. Jest to obraz osta-
tecznej nędzy, ostatecznego poniżenia tego, 
co ludzkie w  Chrystusie. Jakże głęboko 
musiał wzruszać wiernych tak pojęty ob-
raz boskiego człowieczeństwa!78 

Celem jednak było nie tyle stworzenie 
przedstawienia nowego typu, ile nadanie 
rzeźbie charakteru kultowego. Wykazały 
to ostatnie badania endoskopowe, które do-
prowadziły do odkrycia w figurze Ukrzy-
żowanego licznych otworów na relikwie. 
Aegidius Galenius w swojej Staurologia Co-
loniensis napisanej w 1636 roku wspomina, 
że podczas poświęcenia w 1304 roku rzeźba 
mieściła w sobie 34 takie relikwie.

W połowie XIV wieku dramatyzm przed-
stawienia uległ złagodzeniu, doprowadzając 
do wytworzenia stylu pięknego. 

Spuścizna sztuki gotyckiej jest nie-
zwykle bogata na ziemiach polskich. „Jak 
świadczą zachowane zabytki – stwierdza 
Małgorzata Kochanowska-Reiche – trwa-
ły rozwój sztuk plastycznych nastąpił 
u progu połowy XIV wieku, a proces ten 
szczególnie zaznaczył się w sztuce śląskiej. 
Z Wrocławia pochodzą najstarsze w pełni 
gotyckie dzieła […]”79. Warto wymienić 

78	 J.	Białostocki,	Sztuka cenniejsza niż złoto,	dz.	cyt.,	s.	201.
79	 M.	 Kochanowska-Reiche,	 Mistyczne Średniowiecze,	
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znajdujący się obecnie w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie Krucyfiks Mistyczny 
[zob. Il. 14], a z malarstwa przenośny oł-
tarzyk w  formie kwadryptyku ze scenami 
z życia Jezusa i Marii (około 1350–1370), 
pochodzący z klasztoru Klarysek we Wro-
cławiu (obecnie również Muzeum Narodo-
we w Warszawie). Przedstawione na rewer-
sach Ukrzyżowanie oraz Oblicze Chrystusa 
adorowane przez św. Franciszka i św. Klarę 
zdają się być dla nas interesujące ze wzglę-
du na ciemne tło oraz czerwone aureole 
Chrystusa i świętych, tak typowe w ikono-
grafii Nowosielskiego [zob. Il. 15–18].

W świetle tego, co powiedzieliśmy, wyda-
je się nam właściwe spojrzenie na zachod-
nie przedstawienia Ukrzyżowanego jako 
na ikony. Warunkiem ich właściwego od-
czytania byłaby właśnie oddolna chrystolo-
gia ikony.

10. Pascha ikony 
Belting twierdzi: „Czcić możemy jedynie 
osobę albo «misterium» wiary”80. Można 
to rozumieć jako wypowiedź o czci należ-
nej ikonie, będącej spełnieniem realizmu 
eschatologicznego (to według Nowosielskie-
go głównie ikony Chrystusa i Maryi) oraz 
tzw.  ikonie symbolicznej. Lepiej jednak 
w drugim wypadku odnieść to do przed-
stawienia Ukrzyżowania, którego oddolna 
teologia (wstępująca) wyraża właśnie godne 
czci misterium wiary.

Dla Nowosielskiego ikona jest przede 
wszystkim paschalna. Podobnie jak wia-
ra rodzi się z paschalnego doświadczenia 
obecności Chrystusa. Jej sens wyczerpu-
je się w tym wydarzeniu śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa, które było naszą 

Olszanica	2003,	s.	8.
80	 H.	Belting,	Obraz i kult, dz.	cyt.,	s.	39.

śmiercią i stało się naszym życiem. Ikona 
obrazuje właśnie to misterium, co znaczy, że 
doświadczenie ikonografa i modlitwa przed 
ikoną jest przejściem. Daje tu znać o sobie 
transgresywny charakter ikony, wychylenie 
symbolu ku temu, co niewidzialne, ku bra-
kującej połówce przełamanego medalionu.

Ikony Nowosielskiego są zapisem 
Paschy. W tym sensie bliżej im do Ewan-
gelii niż tradycyjnej ikony, będącej wizją 
królestwa niebieskiego. 

Ikony Nowosielskiego są mistagogiczne, 
to znaczy formą malarską mają oddziaływać 
w taki sposób, aby wprowadzić w misterium 
Chrystusa, podprowadzić pod doświadcze-
nie rzeczywistości wiary. Jako takie rodzą się 
również z doświadczenia, są zapisem tej drogi. 

Ikony Nowosielskiego to teologia od-
dolna. Metody takiej teologii Nowosielski 
doszukiwał się w redukcji fenomenologicz-
nej. W wywiadzie z Podgórcem z marca 
1994 roku mówił o tym tak: 

Cała teologia wychodzi z opisu zja-
wisk i uniwersaliów, tymczasem trzeba 
brać każde zjawisko z osobna i opisywać 
je. Ostatnim zmartwieniem jest synte-
za. Chodzi o to, żeby nauczyć się mówić 
prawdę o zjawiskach. Nie poprzez jakieś 
aprioryczne szufladkowanie, tylko bada-
nie ich właściwej natury na podstawie naj-
prostszego opisu81. 

Zarzut, jaki możemy wobec tego po-
stulatu wysunąć, wiąże się z odrzuce-
niem perspektywy odgórnej, co zakłada-
łoby, że w drodze do Boga niepotrzebne 
byłoby Objawienie. 

81	 Z.	 Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokół 
ikony,	dz.	cyt., s.381.



» 74 «

Tomasz Biłka OP Piękno Krzyża…

Praca, jaka dokonała się w chrystolo-
gii (chodzi o przesunięcie koncentracji 
z tajemnicy Wcielenia na tajemnicę Krzy-
ża), w czym znać głównie wpływ Lutra, po-
winna się również dokonać w tej dziedzinie 
chrystologii, jaką stanowi teologia ikony. 
Wysiłek teoretyków ikony: Leonida Uspien-
skiego, Włodzimierza Łosskiego czy Paula 
Evdokimowa – choć nieoceniony, to „jed-
nak zasadniczo spoczywa na tradycyjnej 
teologii sztuki świętej, jaką można wypro-
wadzić, wydedukować z tego wszystkiego, 
co w Kościele na ten temat zostało uświado-
mione i napisane dotychczas”82. Osiągnięcia 
ikonopisarzy, spośród których Nowosielski 
jest tylko jednym z – wcale nie pierwszym, 
wymagają właśnie takiej teologicznej kon-
centracji. Sztuka Zachodu, niektóre przy-
najmniej spośród przedstawień, wciąż cze-
kają na rzetelne opracowanie teologiczne, 
potraktowanie ich w kategorii ikony. To 
znaczy, że można z konkretnych realizacji 
wyciągnąć konsekwencje teologiczne, po-
nieważ zostały one ukazane. 

Czy Zstąpienie do Otchłani „przeczyste-
go obrazu” – jak w pieśni liturgicznej nazy-
wamy ikonę – oznacza również jego formal-
ną kenozę? Czy Nowosielski nie maluje wła-
śnie obrazu w piekle? Istota pytania polega 
na tym, w którą stronę zwrócony jest wektor 
sztuki Nowosielskiego? Czy to sztuka zstę-
pująca, kenotyczna, zmierzająca ku infer-
num, zatem „dołująca”, czy też chwalebna, 
wstępująca, głosząca ostateczne zwycięstwo 
Chrystusa, dobroci Boga nad złem, niosą-
ca radość. Przykład: na starożytnych gro-
bowcach przedstawiano Chrystusa w pasz-
czy smoka czy bestii. Było to klasyczne, 
82	 J.	 Nowosielski,	 Obraz i objawienie – z Jerzym 

Nowosielskim rozmawia ks. Henryk Paprocki,	 1981,	
w:	 tenże,	 Sztuka po końcu świata. Rozmowy,	 dz.	 cyt.,	
s.	193.

standardowe przedstawienie ukazujące 
prawdę o tym, że każdy z nas prędzej czy 
później umrze, śmierć nikogo nie oszczędza. 
Chrześcijanie ukazywali jednak Chrystusa 
zwróconego w odwrotnym kierunku niż po-
gańscy rzeźbiarze. Był to Chrystus wycho-
dzący z paszczy Lewiatana, a sztuka chrze-
ścijańska nigdy nie miała za zadanie chwalić 
nicości. Malarstwo Nowosielskiego to nie 
sztuka wanitatywna. To, co Nowosielski 
mówi o swoim osobistym doświadczeniu, 
możemy odnieść do sztuki i uznać, że ona 

„polega na tym, że w chwili, gdy uda mi się 
jakoś trafnie zrealizować obraz, to sam fakt 
tej realizacji wprowadza mnie w stan specy-
ficznej szczęśliwości, nie dającej się sprowo-
kować w żaden inny sposób”83. Inny czło-
wiek zaś „potrafi być w podobny sposób 
uszczęśliwiony odbiorem tego obrazu”84. To 
staje się celem działania malarza, jego mi-
sją, wyznaczającą wręcz prawdziwość danej 
realizacji. „Sztuka w ogóle ma cały szereg 
innych funkcji i konsekwencji społecznych. 
Mnie jednak chodzi o to, aby stan szczęśli-
wości, w jaki wprowadza mnie stworzenie 
obrazu, wywołać u innego człowieka. Moż-
na więc tu chyba raczej mówić o intersu-
biektywnym działaniu malarstwa”85. 

Stawka, o jaką walczymy w sztuce, 
to prawda. Przedstawienie dobra jako rze-
czywistości obecnej pośród nas, a nie ima-
ginacji, wymaga zanurzenia w tych ele-
mentach świata, których doświadczamy 
jako wrogich nam, złych. „Jest to bowiem 
ciągle doświadczenie równowagi niestałej, 
chwiejnej. Mogą być przypadki nieudane, 
zachwiania równowagi zbyt jednostronnie 

83	 J.	 Nowosielski,	 Sztuka wobec wartości – z Jerzym 
Nowosielskim rozmawia Andrzej Stembarth Sawicki,	1973,	
w:	tenże,	Sztuka po końcu świata. Rozmowy,	dz.	cyt.,	s.	176.

84	 Tamże,	s.	176.
85	 Tamże.
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w kierunku infernalnym, ale jeżeli jest ona 
[sztuka sakralna – T. B.] zbyt zakotwiczo-
na w duchowej pewności siebie, to wtedy 
staje się bezsilna i traci moc oddziaływa-
nia”86. Utracenie mocy oddziaływania staje 
się kłamstwem sztuki, o którym mówiła Si-
mone Weil. Dobro ukazywane jest jako nie-
pociągające, sztuczne, nudne. Zło zaś budzi 
w nas fascynację, a jego ciężar metafizyczny – 
co widać w prozie Dostojewskiego – jest 
przez to większy. Alosza milknie wobec ty-
rady swego brata Iwana Karamazowa. No-
wosielski również zauważa ten proces, trak-
tując go nie tylko jako problem sztuki, lecz 
całej rzeczywistości. Twierdzi, że „zło jest 
z natury swojej bardziej pociągające niż do-
bro, albowiem posiada większe możliwości 
w rzeczywistości biologicznej”87. 

Jak Evdokimov, który wobec Gogola 
i Dostojewskiego wyraża podejrzenie, czy 
ich metoda pisarska polegająca na zstępo-
waniu do Otchłani nie zawiodła ich zbyt 
głęboko, skąd niemożliwe było już ocale-
nie, przemianowanie oznakowania rzeczy-
wistości z minus na plus, skąd niemożliwe 
stało się napisanie drugiej części Martwych 
dusz czy dokończenie Braci Karamazow, tak 
my to podejrzenie staramy się wyrazić rów-
nież wobec Nowosielskiego. Nowosielski 
nie zstępuje w rzeczywistość infernalną, jak 
Gogol czy Dostojewski. On jest już w tej 
rzeczywistości zanurzony. Dla niego cała 
rzeczywistość jest infernalna, tak ją prze-
żywa. Tym staje się dla niego doświadcze-
nie cielesne. Szczególnie Eros został popsuty, 
wymaga więc odkupienia. 

86	 J.	Nowosielski,	Obraz i objawienie – z Jerzym Nowosielskim 
rozmawia ks. Henryk Paprocki,	 1981,	 w:	 tenże,	 Sztuka 
po końcu świata. Rozmowy,	dz.	cyt.,,	s.	195.

87	 J.	Nowosielski,	Czystość jest domeną radości… – z Jerzym 
Nowosielskim rozmawia Jerzy Stajuda,	 1966,	 w:	 tenże,	
Sztuka po końcu świata. Rozmowy,	dz.	cyt.,	s.	142.

Malarstwo Nowosielskiego podobne 
jest pisarstwu Dostojewskiego. Jakkolwiek 
ta analogia nie jest dokładna, to jednak 
sama forma „powieści – misterium” u Do-
stojewskiego jest porównywalna do średnio-
wiecznych misteriów granych w katedrach88. 
Choćby na takich prawach ma ona swoje 
określone miejsce w świątyni, będącej ob-
razem całego kosmosu. Chrystologia oddol-
na, której uprawianie postuluje Nowosielski 
poprzez swoją pratykę ikonograficzną, jest 
drogą niepewności. Nowosielski ciągle ma 
przed sobą perspektywę zmartwychwsta-
nia. Jednak nieustannie startuje, trzyma się 
w swojej sztuce „ciemnej” strony, Wielkiego 
Piątku, milczenia Soboty. Problem, że nie 
zawsze rozmówcy Nowosielskiego są uważ-
ni na tę pozycję, z której on mówi – aby uka-
zać to, co i tak istnieje w jego świadomości.

Doświadczenie ciała, „grzeszności” ciała, 
jego upadku, jest kluczowe dla rozumienia 
ikony Nowosielskiego. Ikona staje się dro-
gą nawrócenia, paschą, tym ma być również 
proces malowania. Nie chodzi o to, aby mo-
dlitwą i postem przygotować się do malowa-
nia, lecz aby samo malowanie rejestrowało 
również wejście na Górę Tabor czy wyjście 
z Szeolu, jak to przedstawia ikona Anasta-
sis. Sztuka chrześcijańska jest wszak rozpię-
ta między paschą a paruzją. 

11. Biblia bogatych
Ikona to ogląd inspirowany duchowo, ukazu-
jący, jak przedstawiają się sprawy widzialne-
go stworzenia: rzeczy, ciała ludzkiego, prze-
strzeni, bryły, płaszczyzny. Kluczem do iko-
ny jest owa inspiracja duchowa, to dar Ducha: 
światłych oczu serca i  umiejętność przedsta-
wienia tego widzenia. Jako taka ikona jest 

88	 Zob.	P.	Evdokimov,	Gogol i Dostojewski, czyli zstąpienie 
do otchłani,	tłum.	A.	Kunka,	Bydgoszcz	2002,	s.	294.
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mistagogiczna. Jej funkcja to „wtajemnicze-
nie kościelne i w stosunku do tego typu wta-
jemniczenia teologia spekulatywna może naj-
wyżej pełnić funkcję służebną, tzn. komenta-
tora”89. Takie rozumienie roli ikony w Koście-
le jest odwróceniem zachodniego, powszech-
nego postrzegania roli obrazu. Teologia dys-
kursywna w rzeczywistości duchowej staje się 
tu „biblią ubogich”. Jeśli funkcje mistagogicz-
ne podporządkujemy teologii dyskursywnej, 
to kościelne nauczanie sprowadzimy do po-
ziomu dydaktyki. Głoszenie, przepowiadanie, 
stanie się przekonywaniem, a wiara zamienio-
na zostaje na światopogląd. „Całe nieszczęście 
z tą dydaktyką. Współczesny Kościół zajmuje 
się dydaktyką, a starożytny Kościół zajmował 
się mistagogią…”90. Dlatego dla Nowosiel-
skiego ikona to „biblia bogatych”91.

Nie należy więc ikony rozpatrywać tylko 
w kategoriach estetycznych. To znaczy tak, 
aby identyfikacja estetyczna określała dla 
nas tylko identyfikację danej konfesji. Ikona 
jest przede wszystkim pojęciem teologicz-
nym, czyli oznacza dar „widzialności” czy 

„przejrzystości” (co wyraża średniowieczne 
pojęcie – claritas), jakie swemu Kościołowi 
zostawia Chrystus. Czy ukonstytuuje się on 
w manierze greckiej, ruskiej czy łacińskiej, 
a może jeszcze w jakiejś innej, to wydaje 
się być obojętne, obyśmy tylko mogli Jego 
rozpoznać, o co zresztą nieustannie należy 
się modlić. W tym sensie mówimy, że „nie 
w  sile pędzla tkwi moc obrazu”. Złe ma-
larstwo nigdy nie będzie dobrą reprezenta-
cją Boga. Ubogie – tak, złe – nigdy. Dzisiaj 

89	 J.	 Nowosielski,	 Obraz i objawienie – z Jerzym 
Nowosielskim rozmawia ks. Henryk Paprocki,	 1981,	 w:	
tenże,	Sztuka po końcu świata. Rozmowy,	dz.	cyt.,	s.	193.

90	 J.	 Nowosielski,	 Innego malarstwa nie było – z Jerzym 
Nowosielskim rozmawia Magdalena Ujma,	1996,	w:	tenże,	
Sztuka po końcu świata. Rozmowy,	dz.	cyt.,	s.	159.

91	 J.	Nowosielski,	Biblia bogatych – z Jerzym Nowosielskim 
rozmawia Eugeniusz Łabus,	 1987,	 w:	 tenże,	 Sztuka 
po końcu świata. Rozmowy,	dz.	cyt., s.	202.

w Kościele toczy się ogromna walka o przy-
wrócenie owej „widzialności” Boga. Nie 
ostrza języków i szczęk piór liczą się w  tej 
walce o prawdziwy obraz (vera icon), lecz 
pokorna praca i modlitwa; pośrodku wrza-
wy świata wytchnienie przynosi dopiero 
milczące przepowiadanie pędzla w jedności 
z prorockim słowem kaznodziei. Słowo i ob-
raz wspólnie głoszą chwałę wcielonego Logo-
su – Jezusa Chrystusa.

12. Ikona Ukrzyżowanego

Tradycja grecka (i bizantyjska)

– bogowie nie cierpią
cierpią bohaterowie – pośrednicy
między nieśmiertelnymi
a ludźmi

– a więc wypływa stąd zagadnienie
teologiczne
czy Chrystus był bohaterem
 prorokiem
 czy też bogiem
jak pomieścić razem istotę
boską i ludzką

-----------

ciało Chrystusa nie
wisi ale objawia
się na tle krzyża

Powyższą notatkę Zbigniewa Herber-
ta, nigdzie niepublikowaną i będącą być 
może szkicem wiersza, można było zoba-
czyć na warszawskiej wystawie rysunków 
i  rękopisów poety w 2008 roku92. Stanowi 

92	 Wtedy	również	wiernie	ją	przepisałem.
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ona świadectwo charakterystycznego dla 
naszych czasów zmagania z tajemnicą cier-
pienia, w którym na nowo dochodzą do gło-
su chrystologiczne kontrowersje pierwszego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. Wychodząc od 
właściwej dla siebie antycznej perspektywy, 
Herbert zauważa podobieństwo co do sa-
mej istoty rozumienia bóstwa przez Greków 
i Bizantyjczyków. Zarówno dawni bogowie, 
jak i jedyny Bóg są niecierpiętliwi. Niecier-
piętliwość stanowi tu wręcz warunek bycia 
bogiem. XX-wieczni teologowie, przyjmu-
jący ideę cierpiętliwego Boga, uznają Filo-
na z Aleksandrii i wczesnych Ojców Ko-
ścioła, będących pod wpływem platonizmu, 
za tych, którzy doprowadzili do utożsamie-
nia żywego Boga Izraela z niecierpiętliwym 
bogiem Greków93. 

Herbert łączy następnie kwestię po-
średnictwa z cierpieniem. I tak pośrednic-
two – które jest konstytutywne dla rozu-
mienia misji Jezusa – oraz warunkujące je 
jakieś złożenie (aby pośredniczyć Chry-
stus musi mieć coś ze śmiertelnego czło-
wieka i coś z  nieśmiertelnego boga), czyni 
go cierpiącym (niby bohatera lub proroka). 
W XX  wieku jednym z przymiotów Bo-
żych, który został poddany największej pró-
bie była niezmienność (Immutabilitas Dei). 
Zastanawiano się, czy Wcielenie nie wpro-
wadza jakiejś zmiany w Boga, to znaczy, że 

93	 Zmianę	 w	 podejściu	 do	 niecierpiętliwości	 Boga	 zapro-
ponowali	 z	 końcem	XIX	wieku	 teologowie	 anglikańscy,	
jak	Andrew	M.	Fairbairn	 i	Bertrand	R.	Brasnett.	Wśród	
współczesnych	teologów	protestanckich,	którzy	przyjmu-
ją	cierpiętliwość	Boga,	znajdują	się:	Karl	Barth,	Richard	
Bauckham,	 John	 Cone,	 Paul	 Fiddes,	 Robert	 Jenson,	
Eberhard	Jüngel,	Kazoh	Kitamori,	Jung	Young	Lee,	John	
Macquarrie,	 Jürgen	 Moltmann,	 Wolfhart	 Pannenberg,	
Richard	Swinburne,	Alan	Torrance,	Thomas	F.	Torrance,	
Keith	Ward	 i	Nicholas	Wolterstorff.	Wśród	 teologów	ka-
tolickich	są	 to:	Raniero	Cantalamessa,	Jean	Galot,	Hans	
Urs	von	Balthasar,	Roger	Haight,	Elizabeth	Johnson,	Hans	
Küng,	Michael	 Sarot	 i	 Jon	 Sobrino.	 Trzeba	 również	 pa-
miętać	 o	 teologach	 procesu,	 którzy,	 idąc	 za	 Albertem	
Northem	Whiteheadem	i	Charlesem	Hartshorne’m,	utrzy-
mują,	że	Bóg	z	natury	jest	cierpiętliwy.

w Bogu następowałoby przejście z jednego 
stanu do drugiego. Wiąże się to ściśle z kwe-
stią cierpienia. Pytanie o cierpienie stano-
wi sedno rozważanego przez nas problemu 
malarstwa Nowosielskiego. Zadaliśmy sze-
reg pytań i przywołaliśmy różne rodzące się 
w związku z tymi „dziwnymi ikonami” wąt-
pliwości. Wszystkie je możemy sprowadzić 
do jednego zasadniczego pytania: Czy po-
sługując się językiem ikony (właściwym dla 
ukazania Zmartwychwstałego) w przedsta-
wieniu cierpiącego Sługi Jahwe, nie wpro-
wadza się po prostu cierpienia w istotę Boga. 

Kluczowe dla wyrażenia tajemnicy oso-
by Chrystusa pytanie: „jak pomieścić ra-
zem istotę boską i ludzką” – znajduje swo-
je spełnienie w ostatnim fragmencie tekstu 
Herberta. „Prorokiem” – tym, co objawia 
Chrystusową tajemnicę – okazuje się być 
w  wydarzeniu Krzyża Jego własne ciało. 
Można to rozumieć dwojako. Po pierwsze, 
Wcielenie jest spełnieniem objawienia się 
Boga. Jednocześnie przedmiotem objawie-
nia jest również samo ciało – człowieczeń-
stwo Chrystusa. W Chrystusie zostaje nam 
ukazane spełnienie naszej ludzkiej natury. 
To będzie treścią odgórnej chrystologii iko-
ny. Po drugie, na Chrystusowym ciele, co – 
jak twierdzimy – jest treścią ikon Nowosiel-
skiego, objawiona zostaje prawda o ludzkim 
grzechu oraz szalona miłość Boga. „Bóg zaś 

– pisze św. Paweł – okazuje nam swoją mi-
łość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł 
za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” 
(Rz 5,8). Ta tajemnica stanowi główne za-
gadnienie oddolnej chrystologii ikony. 

Zainteresowania filozoficzne Nowosiel-
skiego koncentrowały się głównie wokół 
filozofów rosyjskiego modernizmu koń-
ca XIX i początku XX wieku, np.: Miko-
łaja Bierdiajewa i Lwa Szestowa. Skutkują 
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one głównie przejęciem sofiologii od Wło-
dzimierza Sołowiowa, Pawła Florenskiego 
i Sergiusza Bułgakowa. To będzie miało 
najbardziej doniosłe konsekwencje dla jego 
wizji malarskiej, ponieważ bezpośrednio 
odpowiada za wprowadzenie doświadczenia 
cielesności do sztuki ikony. Michał Klinger 
wspomina niekończące się dyskusje o  sen-
sie Wcielenia, w których ciągle przytaczane 
były teksty rosyjskich filozofów: 

Były na przykład długie rozmowy o kolo-
rze szaty Bogurodzicy. Najczęściej Bogu-
rodzica malowana jest na niebiesko, taki 
niebieski kolor. A w Kętrzynie on wy-
brał taki caput mortuum – ziemisty kolor, 
bo ona jest tą, która daje ciało. Kolor zie-
mi, kolor materii – w ujęciu sofiologicz-
nym. Tu można dużo mówić o sofiologii 
Sołowiowa… Nowosielski był tym, który 
wprowadził to doświadczenie cielesności 
w ikonie. Tego nie miał żaden współczesny 
malarz ani teolog prawosławny na świecie – 
ani Georgij Krug, ani Leonid Uspienski, 
to wszystko są bardziej platonicy.94

A wizji Nowosielskiego – dodajmy – bar-
dziej odpowiadała teologia ikony opar-
ta na arystotelesowskich pojęciach, bliżej 
mu było do Teodora Studyty niż Jana Da-
masceńskiego. Jak radykalną zmianą było 
wprowadzenie do ikony doświadczenia cie-
lesności we współczesnej świadomości iko-
nograficznej ukazać może przywołana rów-
nież przez Michała Klingera anegdota z pa-
ryskiego spotkania Nowosielskiego z Leoni-
dem Uspienskim. 

Spór toczy się o to – wyjaśnia pani Kry-

94	 K.	 Czerni,	 Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego 
Nowosielskiego,	Kraków	2011,	s.	195.

styna Czerni – jakie ciało trafi do nieba, 
przed tron Najwyższego? – Już przemie-
nione, uświęcone (to Uspienski)? – Czy 
może ziemskie, cielesne, grzeszne – by do-
piero w niebie ulec przemianie? (to No-
wosielski). – To jak? – donośnym głosem 
woła Uspienski. – To ma wejść do nieba?! 
To?!! – szarpie zwiotczałą skórę na prze-
dramieniu. – Tak, właśnie to – potwierdza 
z niewzruszonym spokojem Nowosielski95. 

Jak bardzo to wyznanie nie licuje z zarzu-
canym Nowosielskiemu czy deklarowanym 
przez niego samego manicheizmem! Bo ma-
nicheizm Nowosielskiego jest dla niego wła-
ściwym opisem rzeczywistości upadłej, ma-
terialnej katastrofy grzechu. Jednak nie jest 
to rzeczywistość, na którą się godzi, tęskno 
wypatrując nowej. To rzeczywistość, o prze-
mianę której podejmuje walkę w swoim ma-
larstwie. W rozmowie z Piotrem Sarzyń-
skim wyznaje wprost, że ikona wymyka się 
jego manicheizmowi: „Jak to się dzieje i dla-
czego – pozostaje tajemnicą. Nie udało mi 
się znaleźć dotychczas odpowiedzi, skąd się 
ów dualizm bierze”96. To właśnie sprawia, że 
jego malarstwo jest prawdziwe teologicznie.

Problem „jakie ciało trafi do nieba” prze-
kłada się na zagadnienie „jakie ciało malo-
wać na ikonie”. Ikona jest bowiem wizją nie-
ba, jego oknem97. A w niebie nie będzie prze-

95	 Tamże,	s.	181.
96	 J.	 Nowosielski,	 Idzie ku złemu. Z Jerzym Nowosielskim 

rozmawia Piotr Sarzyński,	1997,	w: tenże,	Sztuka po koń-
cu świata. Rozmowy,	dz.	cyt.,	s.	95.

97	 Paweł	Florenski	tłumaczył	to	następująco:	„Patrzę	na	iko-
nę	i	mówię	do	siebie:	«Oto	–	Ona	sama».	Nie	Jej	wyobra-
żenie,	lecz	Ona	Sama,	dzięki	sztuce	ikony	kontemplowa-
na.	Jak	przez	okno	widzę	Matkę	Bożą,	Samą	Matkę	Bożą,	
i	 do	 Niej	 Samej	 zanoszę	modły,	 twarzą	 w	 twarz,	 a	 nie	
do	 Jej	wyobrażenia.	Zresztą	 i	w	mojej	 świadomości	 nie	
ma	żadnego	wyobrażenia:	jest	kolorowa	deska	i	jest	Sama	
Matka	Pana	naszego.	Okno	jest	oknem	–	a	deska	ikony	–	
pokrytą	pokostem	kolorową	deską.	A	za	oknem	ukazuje	
się	Sama	Matka	Boża,	za	oknem	–	widzenie	Niepokalanej”	
(P.	Florenski,	Ikonostas,	w:	tenże,	Ikonostas i inne szkice,	
tłum.	Z.	Podgórzec,	Białystok	1997,	s.	133).
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cież cierpienia98, stąd oburzenie Uspienskie-
go. Dla Nowosielskiego z kolei, który w iko-
nie widzi również przedstawione misterium 
zbawienia – czyli ukazanie sposobu czy pro-
cesu, w jaki odkupienie się dokonało – ciało 
staje się tym, co objawia prawdę o grzechu 
człowieka i miłości Boga, na czym grzech 
i miłość zostają objawione jako ukrzyżowa-
ne. To coś znaczenie więcej, niż tylko czy-
sto zewnętrzne zobrazowanie skatowanego 
Jezusa. I jak o człowieczeństwie Chrystusa 
mówi się, że jest instrumentem zbawienia, 
tak możemy powiedzieć, że instrumentem 
epifanii jest Jego ukrzyżowane ciało. 

Za opis tego, co zostaje w ikonie tak zo-
brazowanego misterium ukazane, posłu-
żyć mogłyby zdumiewające – jak je określił 
Hans Urs von Balthasar – słowa Jana Paw-
ła II, tłumaczące na czym polega działanie 
Ducha Świętego, który zostaje definitywnie 
wezwany przez Krzyż Chrystusa: 

Czyż więc „przekonywać o grzechu” – nie 
musi równocześnie znaczyć: objawiać cier-
pienie? Objawiać ból, niepojęty i niewy-
rażalny, jaki z powodu grzechu w jego 
antropomorficznej wizji Księga święta 
zda się dostrzegać w „głębokościach Bo-
żych”, w samym niejako sercu nieogarnio-
nej Trójcy? Kościół, czerpiąc natchnienie 
z Objawienia, wierzy i wyznaje, że grzech 

98	 Znamienna	jest	w	tym	kontekście	wizja	z	Apokalipsy	św.	
Jana	(21,3-4):

 „I	usłyszałem	donośny	głos	mówiący	od	tronu:	 
«Oto przybytek Boga z ludźmi:  
i zamieszka wraz z nimi,  
i będą oni Jego ludem,  
a	On	będzie	»BOGIEM	Z	NIMI«.	

 I	otrze z	ich	oczu	wszelką	łzę,	 
a	śmierci	już	nie będzie.	 
Ani	żałoby,	ni	krzyku,	ni	trudu	 
już	nie	będzie,

 bo pierwsze rzeczy przeminęły»”	
 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w prze-

kładzie z języków oryginalnych, Biblia Tysiąclecia,	 red.	
K.	 Dynarski	 SAC,	 red.	 nauk.	 A.	 Jankowski	 OSB	 i	 in.,	
Poznań–Warszawa	1980).

jest obrazą Boga. Co odpowiada tej „ob-
razie” w niezgłębionym życiu Ojca, Syna 
i Ducha Świętego, temu odrzuceniu Du-
cha, który jest Miłością oraz Darem? Po-
jęcie Boga, jako Bytu absolutnie dosko-
nałego, wyłącza z pewnością wszelki ból 
pochodzący z braku czy zranienia; jed-
nakże w „głębokościach Bożych” jest 
miłość ojcowska, która w języku biblij-
nym wobec grzechu człowieka posuwa się 
aż do słów: „żal mi, żem stworzył człowie-
ka” (por. Rdz 6, 7). „Kiedy (…) Pan wi-
dział, że wielka jest niegodziwość ludzi 
na ziemi (…) żałował, że stworzył ludzi 
na ziemi, i zasmucił się […]. Pan rzekł: (…) 
»żal mi, że ich stworzyłem«” (Rdz 6, 5-7). 
Najczęściej jednak Pismo Święte mówi 
nam o Ojcu, który współczuje człowie-
kowi, dzieląc jakby jego ból. Ostatecznie 
ów niezgłębiony i niewypowiedziany „ból” 
Ojca zrodzi nade wszystko całą przedziw-
ną ekonomię miłości odkupieńczej w Jezu-
sie Chrystusie, ażeby – poprzez mysterium 
pietatis – Miłość mogła się okazać potęż-
niejsza od grzechu w dziejach człowieka. 
Ażeby zwyciężył „Dar”! […] Jeśli grzech, 
odrzucając Miłość, zrodził „cierpienie” 
człowieka – cierpienie to w jakiś sposób 
udzieliło się całemu stworzeniu (por. Rz 
8, 20-22) – to Duch Święty wejdzie w cier-
pienie ludzkie i kosmiczne z nowym ob-
darowaniem Miłością, która odkupi świat. 
Na ustach Chrystusa Odkupiciela, w któ-
rego człowieczeństwie dokonuje się „cier-
pienie” Boga, pojawi się słowo wyrażają-
ce odwieczną Miłość pełną miłosierdzia: 

„Żal Mi” (por. Mt 15, 32; Mk 8, 2)99.

99	 Jan	Paweł	II,	Dominum et vivificantem. Encyklika o Duchu 
Świętym w życiu Kościoła i świata,	39,	w: tenże,	Encykliki 
Ojca Świętego Jana Pawła II,	t.	1,	dz.	cyt.,	s.	220–221.
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Ikona Ukrzyżowanego, którą maluje No-
wosielski, przedstawia więc owo wspomnia-
ne przez papieża misterium pietatis. Ukazu-
jąc naszym oczom, jak grzech zostaje prze-
zwyciężony w ofierze Baranka Bożego, do-
tyka naszych sumień. Widzimy, że tak dzia-
łająca ikona Ukrzyżowanego może powstać 
tylko z inspiracji Ducha Świętego.

W przytoczonej anegdocie ważniejsze niż 
sama opinia teologiczna na temat „jakie cia-
ło trafi do nieba” jest podejście do kwestii, 
która umożliwia tego rodzaju dywagacje. 
Ujawnia się tu bowiem realizm Nowosiel-
skiego w myśleniu o tajemnicy Wcielenia. 
Skoro odwieczny Logos stał się ciałem (mię-
sem, sarx – J 1,14) przyjął nas, gdyśmy byli 
jeszcze grzeszni (por. Rz 5,6), nic nie stoi 
na przeszkodzie, abyśmy przed obliczem 
Najwyższego stanęli w nagości naszego 
człowieczeństwa. Nowosielskiego teologia 
ciała pokrewna wydaje się myślom wyrażo-
nym w tekstach Jana Pawła II. Jednak gdy 
Nowosielski mówi o rzeczywistości docze-
snej, możemy paradoksalnie zaobserwować 
całkowitą niemal, katastrofalną wręcz se-
parację pomiędzy Stwórcą a  stworzeniem. 
Z tego powodu najistotniejsze w podjętym 
przez nas problemie ortodoksyjności sztuki 
Nowosielskiego, której probierzem okazu-
je się być stosunek do idei cierpienia Boga, 
będzie rozważenie zależności tych ikon od 
protestanckiej teologii. Wymagać to będzie 
jednak analizy poszczególnych przedsta-
wień, a nie tylko samych jego pism. Gdy 
bowiem próbujemy wyrazić tę tajemni-
cę, zsuwamy się niebezpieczne blisko gra-
nicy ortodoksji, a w różnych domysłach 
przekraczamy ją. Nowosielski napisze: „To 
w łonie samego Boga musiała dokonać się 
ta katastrofa. Zaś cała teoria odkupienia, 
wykupienia z grzechu to są protezy, które 

przystosowane zostały do naszej ograniczo-
nej ludzkiej świadomości”100. 

W żadnym razie nie możemy się zgodzić 
na ideę cierpiętliwego Boga dlatego, że pręd-
ko prowadzi ona do obrazu Boga bezsilnego, 
który właściwie przestaje już być Zbawicie-
lem. W świetle przytoczonej wypowiedzi 
Jana Pawła II o cierpieniu Boga możemy 
więc mówić jedynie w kategoriach nieskoń-
czonej ojcowskiej miłości. Tu jednak we-
dług wyrażenia Nowosielskiego: „przystoj-
niej o Bogu milczeć”.

Jak chrystologia chwały może mieć pro-
blem z afirmacją roli człowieczeństwa Je-
zusa, co ma daleko idące konsekwencje 
w antropologii, tak chrystologia krzyża 
może stracić z oczu prawdę o uwielbionym 
człowieczeństwie. 

Bez Uwielbionego – pisze Grzegorz Strzel-
czyk – nie ma mowy o przebóstwieniu 
zbawionych ludzi, a zwłaszcza o rozpoczę-
ciu tego procesu już w trakcie ziemskie-
go życia. W ten sposób otwierają się drzwi 
do swoistego pesymizmu soteriologiczne-
go. Przeakcentowanie kenozy może też 
prowadzić do dialektycznej wizji Trójcy 
Świętej, według której Odkupienie doko-
nuje się poprzez oddalenie się Syna od Ojca 
aż po ich swoistą wrogość101. 

W jakiej jednak relacji Bóg znajduje się 
względem stworzonego świata, względem 
swego stworzenia, skoro na kartach Pisma 
obserwujemy „namiętne” wręcz zaintereso-
wanie Boga sprawami świata a jednocześnie 
podkreślona zostaje Jego suwerenność, abso-
lutna transcendencja? Nie możemy uznać, że 
100	Cyt.	za:	J.	Stalony-Dobrzański,	Villa dei misteri,	w:	Jerzy 

Nowosielski. Villa dei misteri,	Białystok	1998,	s.	33–34.	
101	G.	Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie,	w: Dogmatyka,	

t.	1,	dz.	cyt.,	s.	440.
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Bóg i stworzenie pozostają względem siebie 
tylko w relacji myślnej, ponieważ tego typu 
relacja jest tworzona przez rozum, a Bóg 
i człowiek (świat) są bytami realnymi. Nie 
możemy również uznać, że jest to wyłącznie 
relacja rzeczywista, kiedy jeden przedmiot 
działa na drugi, ale równocześnie jest tym, 
na którego tamten oddziałuje. Wypada nam 
więc uznać, że stworzenie znajduje się w re-
alnej relacji względem Boga: to On je stwo-
rzył i nieustannie podtrzymuje w istnieniu – 
lecz sam Bóg pozostaje w relacji myślnej 
względem swego stworzenia. Św. Tomasz 
powie: „W Bogu nie ma bowiem żadnej rze-
czywistej relacji Jego do stworzeń, lecz jedy-
nie pojęciowa o tyle, o ile stworzenia odno-
szą się do Niego” (ST, I, q. 13, a. 7)102. Pew-
ne nazwy można więc o Nim orzekać nie 
ze względu na rzeczywistą zmianę w Nim, 
lecz na rzeczywistą zmianę w stworzeniu. 

To, że nie nazywamy Bożej relacji do świa-
ta realną, nie znaczy wcale, że uznajemy ją 
za jakąś „poślednią”, przeciwnie jest ona 
stwórcza, „intymna”103. W Chrystusie ob-
jawiona z kolei zostaje szalona miłość Boga, 
który na ludzki grzech odpowiada jeszcze 
obfitszym wylaniem łaski (por. Rz 5,20). 
Przed naszymi oczami – wedle słów aposto-
ła Pawła – zostaje nakreślony obraz Chry-
stusa ukrzyżowanego, ukazana nam zosta-
je tajemnica miłosierdzia, tajemnica Jego 
przebitego boku. Tu objawia się ostatecz-
ny sens słów proroka Zachariasza, opisują-
cego wizję ocalenia Jerozolimy i  nawróce-
nia jej ludu: „Będą patrzeć na tego, którego 

102	Tomasz	 z	 Akwinu,	 Traktat o Bogu, Summa teologii,	
kwestie	 1–26	 (Summa Theologiae, De Deo uno),	 tłum.	
G.	Kurylewicz,	Z.	Nerczuk,	M.	Olszewski,	Kraków	1999,	
s.	185.

103	Zob.	 G.	 Emery,	Niezmienność Boga miłości i problemy 
dyskursu o „cierpieniu Boga”,	tłum.	A.	Kuryś, w:	Święty 
Tomasz teolog. Wybór studiów, red.	nauk.	M.	Paluch	OP,	
Warszawa–Kęty	2005,	s.	381–419.

przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje 
nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak 
się płacze nad pierworodnym” (Za 12,10). 
Ten płacz nad Przebitym jest podstawowym 
darem, jakim obdarza nas Duch, gdy wpa-
trujemy się w oblicze Ukrzyżowanego takie-
go, jak Go maluje Jerzy Nowosielski. Święta 
groza kruszy nasze nieczułe serca i wzbudza 
w nas żal na widok takiej Miłości. W tym 
sensie Chrystus na ikonach Nowosielskiego 
jest tym, którego nadejście zapowiada Apo-
kalipsa, który „nadchodzi z obłokami, i ujrzy 
Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go prze-
bili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia 
ziemi” (Ap  1,7). Dla Ratzingera „patrzeć 
na Przebitego” stanowi istotę chrystologii104. 
[Il. 19–20]

***
Interpretacja ikony Ukrzyżowanego, jak 
maluje ją Nowosielski, każe wyróżnić dwa 
zasadnicze wątki czy sensy oddolnej chry-
stologii ikony. Oba łączą się z tym, co zna-
czy, że Duch „pouczy świat o grzechu”. Iko-
na Ukrzyżowanego jest bowiem objawie-
niem naszego grzechu i Bożego miłosierdzia. 
[Il. 21–22]

Ukazaliśmy jasno, że Nowosielski w swo-
im malarstwie reprezentuje teologię oddol-
ną, której nie rozumieją jego krytycy. Wy-
daje się być ona tym bardziej upoważniona, 
że – jak pisze Ratzinger: 

Chrystus jest przedstawiany jako ukrzyżo-
wany, zmartwychwstały, powracający i już 
teraz jest ukrytym Panującym. Każdy ob-
raz Chrystusa musi zawierać w sobie te trzy 
istotne aspekty Jego tajemnicy i w tym zna-
czeniu ma być obrazem paschalnym. Moż-

104	Zob.	 J.	 Ratzinger,	 Patrzeć na Przebitego. Szkice 
o chrystologii duchowej,	 tłum.	 J.	 Merecki,	 Kraków	
2008.	 Omówienie	 znaczenia	 tego	 motywu	 w	 twórczo-
ści	Ratzingera	zob.:	J.	Szymik,	Theologia benedicta,	t.	2,	
Katowice	2012,	s.	132–147.
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liwe jest tu oczywiście zróżnicowanie w roz-
kładaniu akcentów: obraz może wyraźniej 
uwypuklać Krzyż, Mękę, a w niej niedo-
le naszej codzienności, może też na pierw-
szym planie wyraźniej umieszczać Zmar-
twychwstanie lub powtórne przyjście. Nie 
wolno jedynie całkowicie izolować jakie-
goś aspektu szczegółowego, a  w  odmien-
nym rozmieszczaniu akcentów musi zawsze 
ukazywać się cała tajemnica paschalna105. 

W świetle powyższych słów ikona Krzyża 
malowana przez Nowosielskiego jest najpeł-
niejszym wyrazem treści paschalnej. 

Jak dla zanurzonych w hellenistycznej my-
śli pogan idea zmartwychwstania, którą nio-
sło z sobą chrześcijaństwo, była skandalem, 
tak dla niektórych teoretyków ikony, znaj-
dujących się pod wpływem neoplatoni-
zmu, skandalem będzie przedstawienie 

105	 J.	Ratzinger,	Duch liturgii,	dz.	cyt.,	s.	110.

Martwego Boga. I jak nauk św. Pawła słu-
chano z niemałą uwagą, dopóki nie wspo-
mniał o „Człowieku, którego Bóg wskrzesił 
z martwych” (por. Dz 17,31), tak i nas będą 
słuchali, dopóki nie wspomnimy o Toma-
szu, grzebiącym paluchem w Świętym Ciele 
Jezusowego boku.

Chrystus Ukrzyżowany, jak go ukazu-
ją na Zachodzie i jak maluje Nowosielski, 
jest ikoną „szalonej miłości” Boga do swego 
stworzenia106. Jeśli znajdujemy w Kościele 
miejsce dla XIV-wiecznych Krzyży mistycz-
nych, jeśli były one owocem autentycznej du-
chowości i autentycznie wprowadzały w mi-
sterium Chrystusa, o czym świadczą pisma 
mistyków, to również powinniśmy znaleźć 
miejsce w naszych świątyniach dla takich 
obrazów, jakim drogę wytyczyło malarstwo 
Nowosielskiego. Możemy się spodziewać, że 
i one zrodzą własnych świadków Chrystusa. 

106	Por.	 P.	 Evdokimov,	 Szalona miłość Boga,	 tłum.	
M.	Kowalska,	Białystok	2001.
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Il. 1. Ikona Ukrzyżowania, tempera na drewnie, ok. 1100, 
Monastyr św. Katarzyny, Synaj 
Źródło: Wikimedia commons (domena publiczna)

Il. 2. Filippo Brunelleschi, Krucyfiks, drewno 
polichromowane, ok. 1410–15, Kościół Santa Maria 
Novella, Florencja (Włochy) 
Źródło: Wikimedia commons (domena publiczna)

Il. 4. Jerzy Nowosielski, Matka Boża Oranta, Ojcowie 
Kościoła, 1984. Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka 

Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Lourdes, Francja
Żródło: https://pl.pinterest.com/pin/312859505348939212/ 

[dostęp: 13 grudnia 2022]

Il. 3. Fra Angelico (Guido da Pietro), Ukrzyżowanie, 
tempera na drewnie, złocenia, ok. 1420–23, 
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
Żródło: https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/437007 [dostęp: 13 grudnia 2022]
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Il. 5. Jerzy Nowosielski, Matka Boża Oranta, 1975-78, Kościół pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej
fot. Tomasz Biłka OP

Il. 6. Hans Holbein Młodszy, Chrystus w grobie, 1521/22, Muzeum Sztuki w Bazylei, Szwajcaria

Il. 7. detal obrazu Holbeina
Źródło: Wikimedia commons (domena publiczna)
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Il. 8. Matthias Grünewald, Ołtarz z Isenheim, 1512–1515 r., Muzeum 
d'Unterlinden, Colmar

Il. 9. Matthias Grünewald, Ołtarz 
z Isenheim, detal Ukrzyżowania Jezusa
Źródło: Wikimedia commons (domena 
publiczna)

Il. 10. Umierający Gal, kopia dzieła z III w. p.n.e., Muzeum Kapitolińskie, 
Rzym
Źródło: Wikimedia commons (domena publiczna)

Il. 11. Jerzy Nowosielski, Chrystus 
Pantokrator, 1992‒1997, Cerkiew 
Greckokatolicka pw. Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy, Biały 
Bór, fot. Grzegorz Dąbkowicz OP
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Il. 12. Krucyfiks Gerona, ok. 975 
r., Katedra św. Piotra i Najświętszej 
Marii Panny, Kolonia
Źródło: Wikimedia commons 
(domena publiczna)

Il. 13. Krucyfiks widlasty, przed 
1304 r., Kościół Najświętszej Marii 
Panny na Kapitolu, Kolonia
Źródło: Wikimedia commons 
(domena publiczna)

Il. 14. Krucyfiks Mistyczny, 
Wrocław ok. 1350 r., Muzeum 
Narodowe w Warszawie
Źródło: Wikimedia commons 
(domena publiczna)

Il. 15. Krawdraptyk ze scenami z życia Jezusa i Marii, Śląsk, ok. 1370 r., 
Muzeum Narodowe w Warszawie

Il. 16. Oblicze Jezusa adorowane przez 
św. Franciszka i św. Klarę, fragment 
kwadraptyku
Żródło: https://pl.pinterest.com/pin/289497
082275505240/ [dostęp: 13 grudnia 2022]
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Il. 22. fragment służewieckiego Krzyża, fot. Archiwum 
klasztoru Dominikanów, Warszawa-Służew

Il. 17. Jerzy Nowosielski, Deesis (stanowiące część Ikonostasu zamówionego przez biskupa Karola
Wojtyłę na Tydzień Ekumeniczny), 1966 r., Kościół oo. Dominikanów pw. Świętej Trójcy, Kraków, 
fot. Grzegorz Dąbkowicz OP

Il. 18. Jerzy Nowosielski, Mandylion, fragment Deesis, 
fot. Grzegorz Dąbkowicz OP

Il. 19. Jerzy Nowosielski, 
Krzyż ołtarzowy, 
1995 r., znajdował się 
w nieistniejącej już kaplicy 
Świętych Borysa i Gleba 
w budynku Fundacji 
św. Włodzimierza, Kraków, 
fot. Grzegorz Dąbkowicz OP

Il. 20. fragment Krzyża 
ołtarzowego

Il.21. Jerzy Nowosielski, Krzyż ołtarzowy, 1998-1999 r., 
Kościół oo. Dominikanów pw. św. Dominika na Służewie 

w Warszawie, fot. Archiwum klasztoru Dominikanów, 
Warszawa-Służew
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Piękno Krzyża. 
Spór o zachodnią możliwość 
obrazowania

Artykuł stanowi próbę teologicznego na-
mysłu nad różnicami estetycznymi mię-
dzy obrazami Kościołów wschodniego i za-
chodniego. Wychodząc od stwierdzenia, że 
podstawą dotychczasowej teologii ikony jest 
chrystologia odgórna, autor dowodzi następ-
nie, że potrzebne jest wprowadzenie chry-
stologii oddolnej, aby móc mówić właściwie 
o ikonach Jerzego Nowosielskiego. Wpro-
wadzenie chrystologii oddolnej do teologii 
ikony pozwala z kolei spojrzeć na zachod-
nie obrazy sakralne bez ich deprecjonowa-
nia, wyjść poza model „biblii pauperum”. 
Ukazano również treść i znaczenie oddolnej 
chrystologii ikony dla praktyki duchowej 
i malarskiej. 

Słowa kluczowe: ikona, Jerzy Nowosiel-
ski, teologia ikony, chrystologia odgór-
na, chrystologia oddolna, Ukrzyżowanie, 
Krzyż, sztuka sakralna, krucyfiks mistyczny.

The Beauty of the Cross. 
The Dispute over Western 
Imageability

The article attempts to reflect theologically 
on the aesthetic differences between the im-
ages of the Eastern and Western Churches. 
Starting from the statement that the basis 
of the existing theology of icons is top-down 
Christology, the author then argues that the 
introduction of bottom-up Christology is 
needed to be able to speak properly about the 
icons of Jerzy Nowosielski. The introduction 
of bottom-up Christology into the theology 
of icons, in turn, makes it possible to look at 
Western sacred images without depreciating 
them, to go beyond the “bible pauperum” 
model. The content and relevance of the bot-
tom-up Christology of icons for spiritual and 
painting practice is also shown.

Key words: icon, Jerzy Nowosielski, top-
down Christology, bottom-up Christology, 
Christology from above, Christology from 
below, Crucifixion, Cross, sacred art, mys-
tic crucifix
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 Piękno zstępujące do otchłani 
w wizjach malarskich 

Jerzego Nowosielskiego 
i twórców „nowej ikony”

„Materia w chwale”
Święty Jan z Damaszku (ok. 676–749), bro-
niąc kultu świętych wizerunków, a zarazem 
odrzucając manichejską pogardę dla mate-
rii i wskazując na jej uświęcenie przez łaskę 
wcielenia Syna Bożego, wyjaśniał: 

Nie składam hołdu materii, ale odda-
ję cześć jej Stwórcy, który ze względu 
na mnie przyjął postać cielesną, zgodził 
się zamieszkać wśród materialnego świata 
i poprzez tę właśnie materię dokonał mo-
jego zbawienia1.

Piękno – pisał Pseudo-Dionizy Areo-
pagita (V/VI w.) – stanowi jedno z imion 
Boga2, a „widzialne piękności są znakiem 
niewidzialnego piękna”3. Dzięki Wcieleniu, 
Chrystusowemu „zamieszkaniu wśród ma-
terialnego świata”, Piękno staje się widzial-
ne, zaś sztuka może Je objawiać, prowadząc 

1	 Jan	Damasceński,	św.,	Mowa obronna przeciw tym, którzy 
odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumniato-
res I),	tłum.	M.	Dylewska,	tłumaczenie	gruntownie	przej-
rzał,	bibl.	i	przyp.	opatrzył	ks.	S.	Longosz,	red.	tekstu	M.	
Mokrogolska,	R.	19,	t.	36–37,	s.	507–508.

2	 Por.	 Pseudo-Dionizy	 Areopagita,	 Imiona Boskie,	 w:	 te-
goż,	Pisma teologiczne,	tłum.	M.	Dzielska,	Kraków	2005,	
s.	77n.

3	 Pseudo-Dionizy	Areopagita,	Hierarchia niebieska,	w:	te-
goż,	Pisma teologiczne,	s.	73.

tym samym do Boga, otwierając na miłosne 
spotkanie z Nim. Powołaniem ikonopisarza 
jest ukazanie piękna Chrystusowego i „ma-
terii w chwale”4 – rzeczywistości przemie-
nionej przez Jego wcielenie i zmartwych-
wstanie. Tak swoją drogę malarza ikon ro-
zumiał Jerzy Nowosielski, tak realizują ją 
także twórcy „nowej ikony”5, czyli artyści 
skupieni wokół Międzynarodowych Warsz-
tatów Ikonopisów w Nowicy6.

Krakowski artysta wyraża przekonanie, 
że sztuka „zbawia piekło”7, zbawia brzydo-
tę. Nie głosi jednak w ten sposób estetycz-
nej utopii. Akt zbawczy sztuki – jak podkre-
śla malarz – nie dokonuje się bez Chrystusa 
czy poza Chrystusem. Podobnie jak autor 
4	 Zob.	R.	Przybylski,	Materia w chwale,	„Konteksty.	Polska	

Sztuka	Ludowa”	1996,	 t.	 50,	 z.	 3–4,	 s.	 3.	Chwała	 (hebr.	
kabod,	gr. doxa)	to	w	języku	biblijnym	nie	tyle	zaszczyt,	
hołd,	 honor,	 społeczne	 uznanie,	 ile	 wspaniałość,	 blask,	
piękno.

5	 Określenie	to	pojawiło	się	jako	nazwa	serii	wydawniczej,	
w	 ramach	 której	 co	 roku	 ukazuje	 się	 tematyczna	 publi-
kacja	 z	 Międzynarodowych	 Warsztatów	 Ikonopisania	
w	Nowicy	(zob.:	Nowa ikona. Międzynarodowe Warsztaty 
Ikonopisów. Nowica 2009–2017,	 red.	 K.	 Jakubowska-
Krawczyk	i	M.	Sora,	tłum.	M.	Ordon-Krzak,	W.	Hubert,	
K.	Grylak,	Nowica	2018	oraz	Wiara i forma. Nowa iko-
na,	red.	K.	Jakubowska-Krawczyk,	M.	Sora	i	O.	Lozynsky,	
Warszawa	2021).	

6	 Nowica	 to	 łemkowska	wieś	w	Beskidzie	Niskim,	 której	
mieszkańcy	zostali	wysiedleni	w	akcji	Wisła.	Warsztaty	
ikonopisania	 odbywały	 się	 również	 poza	 Nowicą:	
w	Krzyworówni	i	Wesołej.

7	 Z.	 Podgórzec,	 Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym 
Nowosielskim,	Białystok	1993,	s.	15.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 92‒117
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Idioty, Nowosielski rozumie Wcielenie jako 
kalofanię8, objawienie się piękna. Piękno 
sztuki, piękno zbawcze, jest chrystologiczne, 
ponieważ uczestniczy w procesie przemia-
ny świata. „Dzięki […] Dostojewskiemu – 
stwierdza malarz – zrozumiałem, że roz-
łączne traktowanie piękna i dobra stało się 
przyczyną głębokich rozdarć w chrześcijań-
stwie, zaś uważanie piękna za przeciwień-
stwo dobra prowadzić może w ogóle do ne-
gacji kultury jako takiej”9. Artyście bliska 
jest myśl Platona, dla którego – jak komen-
tuje Hans Urs von Balthasar – dobro jako 
takie jest piękne; grecki filozof posługuje 
się pojęciem kalokagathii – będącym skró-
tem greckiej formuły kalós kai agathos, co 
można przetłumaczyć jako piękny i dobry – 
by podkreślić ich nierozdzielność10. Pisząc 
o „tajemnicy objawienia oblicza wcielone-
go Chrystusa”, malarz podkreśla, że „[j]est 
to oblicze człowieka nieskończenie piękne-
go i nieskończenie dobrego […]. I to jest – 
dodaje – wielka tajemnica ikony. To jest ta-
jemnica chrystologicznej epifanii. Pokazać 
Jezusa oznacza pokazać zarówno piękno, jak 
i dobro równocześnie”11.

Ikonopisarz wyznaje wiarę w Chrystu-
sa, który – zgodnie ze słowami św. Pawła – 
jest „obrazem (gr. eikōn) Boga niewidzial-
nego” (Kol 1,15)12. „«Najczystszy Obraz» 

8	 Pojęcie	 kalofanii	 –	 oznaczające	 objawienie	 się	 piękna,	
jego	manifestację	 –	 stosowane	 jest	w	kaloteologii,	 czyli	
teologii	 piękna	 (por.	K.	Klauza,	Teokalia. Piękno Boga. 
Prolegomena do estetyki dogmatycznej,	 Lublin	 2008;	
J.	 P.	 Strumiłowski	OCist,	Piękno zbawi świat?,	Kraków	
2016).	Określenie	to	łączy	dwa	greckie	słowa:	gr.	„kalós”	–	
„piękno”	oraz	„faínomai” –	„zjawiać	się”,	„ukazywać	się”,	
„pojawiać	się”,	„pokazywać	się”,	„być	widocznym”.

9	 Z.	 Podgórzec,	 Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym 
Nowosielskim,	Warszawa	1985,	s.	155.

10	 Por.	H.	U.	 von	Balthasar,	Chwała. Estetyka teologiczna,	
t.	 3/1,	Metafizyka,	 cz.	 1,	 Starożytność,	 tłum.	 L.	 Łysień,	
Kraków	2010,	s.	186.

11	 Z.	Podgórzec,	Wokół ikony,	dz.	cyt.,	s.	147.
12	 W	 tekście	 cytuję Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, 
Biblia Tysiąclecia,	 red.	 K.	 Dynarski	 SAC,	 red.	 nauk.	
A.	Jankowski	OSB	i	in.,	Poznań–Warszawa	1980.

w ostatecznej konsekwencji Wcielenia zstą-
pił do piekła i wyciągnął z piekła wszyst-
ko, co tylko z piekła da się wyciągnąć”13 – 
stwierdza Nowosielski. Kiedy mówi 
o zstąpieniu Chrystusa do piekła (zamiast 

„do Szeolu” – „do Otchłani” czy też „do pie-
kieł”), piekło pojmuje nie jako miejsce (stan) 
ostatecznego samopotępienia się człowieka, 
odrzucenia przezeń Boga. Wskazuje przede 
wszystkim na infernalny wymiar doczesnej 
(a nie pośmiertnej) egzystencji, mówi nie-
rzadko o piekle w odniesieniu do rzeczywi-
stości empirycznej, zepsutej, poddanej nie-
woli grzechu. Krakowski malarz podkreśla 
zarazem, że „[ś]wiat empiryczny […] nie sta-
nowi absolutnej i nieodwołalnej ruiny, […], 
lecz nawet w swych najbardziej upadłych 
i infernalnych warstwach posiada własne 
życie w tajemniczy sposób powiązane z Bo-
ską Istotą”14.

Ikonopisanie nie służy „estetyzacji”, ro-
zumianej jako fałszywa percepcja rzeczywi-
stości empirycznej, negująca „ciemną stro-
nę” egzystencji, ale jest widzeniem „upad-
ku”, „ruiny” w świetle Miłości Bożej, w per-
spektywie zmartwychwstania, które sztuka 
chrześcijaństwa wschodniego pokazuje wła-
śnie jako zstąpienie Chrystusa do otchłani15. 
Stąd można mówić o realizmie paschalnym 

13	 J.	Nowosielski,	Sztuka po końcu świata. Rozmowy,	wybór	
i	układ	K.	Czerni,	Kraków	2012,	s.	194.

14	 Z.	 Podgórzec,	 Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym 
Nowosielskim,	 s.	181.	Więcej	na	 temat	koncepcji	sofiolo-
gicznej	w	myśli	i	twórczości	Jerzego	Nowosielskiego	zob.	
E.	Mikiciuk,	Idea „piękna, które zbawi świat”, czyli o poj-
mowaniu przez Jerzego Nowosielskiego istoty sztuki i po-
wołania artysty,	„Undergrunt”	2002,	nr	6,	s.	157–161.

15	 Zdecydowałam	się	na	zapis	 tego	słowa	małą	 literą,	gdyż	
otchłań,	 o	 której	 mowa	 w	 artykule,	 nie	 jest	 już	 tylko	
Szeolem	w	rozumieniu	żydowskim,	ale	stanem	egzysten-
cjalnym,	stanem	duchowym	człowieka;	nie	chodzi	zatem	
jedynie	 o	 hebrajskie	 określenie,	 odnoszące	 się	 do	 miej-
sca	pośmiertnego	pobytu	dusz,	ale	o	 stan	ciemności	we-
wnętrznej,	 spowodowanej	 grzechem	 –	 zerwaniem	 wię-
zi	 z	 Bogiem,	 doświadczany	 przez	 człowieka	 żyjącego,	
w	 jego	egzystencji	doczesnej.	Niekiedy	pozostawiam	za-
pis	wielką	literą,	wówczas	jednak	słowo	to	traktowane	jest	
jako	nazwa	własna.
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ikony, objawiającym Piękno zbawiające 
świat nie przez odrzucenie go, potępienie, 
ale przez zejście w najciemniejszą sferę brzy-
doty-grzechu, ludzkiej nędzy, braku miłości, 
samotności, skrajnego oddalenia od Boga…

Współczesna ikona jako 
„forma otwarta”16

Zarówno krakowski ikonopisarz, jak i twór-
cy „nowej ikony”, związani z Nowicą, tacy 
jak m.in. Greta Leśko (Polska), Danylo Mo-
vchan (Ukraina), Sylwia Perczak (Polska), 
Ivanka Demchuk (Ukraina), Kateryna Ku-
ziv (Ukraina) i Khrystyna Kvyk (Ukraina)17 
nie zajmują się „pobożną archeologią” (okre-
ślenie patriarchy Atenagorasa I), naśladowa-
niem (podrabianiem) dawnego stylu. Nie 
jest ich celem kopiowanie starych ikon. Szu-
kają oni współczesnego „języka” do wyraże-
nia prawd teologicznych, zarówno twórczo 
interpretując kanon, rozumiany jako „żywy 
system formalny”, jak i poszukując nowych 
form wyrazu artystycznego poprzez dialog 
ze sztuką współczesną. Ani Nowosielski, ani 
wymienieni twórcy, którzy nierzadko inspi-
rują się malarstwem krakowskiego artysty, 
nie pojmują ikony jako zastygłego schema-
tu, ale widzą w niej formę otwartą. Stosują, 
charakterystyczne dla ikony, zniekształce-
nia (uproszczenia) anatomiczne, wydłużając 
i wysmuklając ciało, pozbawiając je anato-
micznej (biologicznej) dosłowności. Uprosz-
czony, płaski rysunek, frontalność i typizacja 
postaci, brak modelunku światłocieniowego 

16	 Katarzyna	 Jakubowska-Krawczyk	w	wywiadzie	 poświę-
conym	„nowym	ikonom”	mówi:	„Ukraińskie	rozumienie	
ikony	 jest	 o	 wiele	 szersze,	 tam	 ikona	 to	 temat	 otwarty”	
(E.	Kiedo,	Nowica – ikona to temat otwarty,	https://wiez.
pl/2017/10/02/nowica-ikona-to-temat-otwarty/,	 [dostęp:	
24	kwietnia	2022]).

17	 Ograniczam	się	do	omówienia	dzieł	kilku	wybranych	ar-
tystów,	którzy	w	mniejszym	lub	większym	stopniu	inspi-
rują	się	twórczością	Jerzego	Nowosielskiego	i	którzy	po-
dejmują	malarski	temat	zstąpienia	Chrystusa	do	otchłani.

oraz wyraźny kontur to również cechy wła-
ściwe malarstwu ikonowemu. Nie jest 
to jednak płytka stylizacja, ale twórcza re-
alizacja sztuki ikony. Malarze często sięga-
ją po zabieg geometryzacji, wykorzystując 
proste, archetypiczne formy (koło, kwadrat, 
prostokąt), a tendencje sztuki figuratywnej 
łączą z abstrakcją. Zamiast wyrażać splen-
dor i przepych, charakterystyczne dla ikony 
bizantyjskiej, rezygnują najczęściej ze złote-
go tła, stawiając na kształty lapidarne i bar-
wy zmatowiałe. Artyści są oszczędni, wręcz 
ascetyczni w wyrazie, szukają prostoty, lako-
niczności i czystości formy plastycznej. Re-
zygnują z elementów dekoracyjnych i rozbu-
dowanej narracji, często ograniczając do mi-
nimum liczbę postaci (i elementów rzeczy-
wistości przedstawionej)18. 

Jak pisze Iryna Jazykowa, do XVII wie-
ku estetyka i teologia malarstwa ikono-
wego stanowiły jedno19. Ikona traktowa-
na była jako dzieło sztuki o charakterze 
teologicznym. Wydaje się, że nowy język, 
nowa forma współczesnej ikony jest próbą 
przywrócenia tej jedności. Stanowi spo-
sób wyznania wiary, rodzi się z modlitwy 

18	 Zob.	 R.	 Rogozińska,	 Ryzyko ikony,	 w:	 Nowa ikona.	
Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów. Nowica 2009–
2017,	 dz.	 cyt.,	 s.	 13–20.	 Na	 temat	 ikony	 w	 XX	 wieku,	
w	tym	także	na	temat	twórczości	Jerzego	Nowosielskiego,	
zob.	 m.in.:	 R.	 Rogozińska,	 Bóg jest za daleko. Jerzy 
Nowosielski,	w:	tejże,	Ikona w sztuce XX wieku,	Kraków	
[2009],	 s.	 273–302	 oraz	 I.	 Jazykowa,	 „Oto czynię 
wszystko nowe”. Ikona w XX wieku,	 tłum.	 H.	 Paprocki,	
Warszawa	2011,	 s.	174–176,	Twórczość	krakowskiego	ar-
tysty	 omawiają	 gruntownie	 m.in.	 Mieczysław	 Porębski	
oraz	 Krystyna	 Czerni	 (zob.	 M.	 Porębski,	 Nowosielski,	
Kraków	 2003;	 K.	 Czerni,	 Nowosielski,	 Kraków	 2006),	
zaś	 o	 „nowickich”	 artystach	 piszą	 Renata	 Rogozińska,	
Katarzyna	 Jakubowska-Krawczyk,	 Iryna	 Jazykowa	
i	Mirosława	Rachecka	 (zob.	R.	Rogozińska,	Ryzyko iko-
ny,	dz.	cy.,	s.	13–20;	K.	Jakubowska-Krawczyk,	Od ikony 
ludowej do abstrakcji,	w:	Nowa ikona.	Międzynarodowe 
Warsztaty Ikonopisów. Nowica 2009–2017,	 dz.	 cyt.,	
s.	41–44;	I.	Jazykowa,	Nowa ikona. Wiara i forma,	tłum.	
N.	Maslianinova,	w:	Wiara i forma. Nowa ikona,	dz.	cyt.,	
s.	9–13;	M.	Rochecka,	Blask formy – nowa ikona,	w:	Wiara 
i forma. Nowa ikona,	dz.	cyt.,	s.	36–40).

19	 zob.	 I.	 Jazykowa,	 Świat ikony,	 tłum.	 H.	 Paprocki,	
Warszawa	1998,	s.	169.

https://wiez.pl/2017/10/02/nowica-ikona-to-temat-otwarty/
https://wiez.pl/2017/10/02/nowica-ikona-to-temat-otwarty/
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i zaprasza do modlitwy. Nie traci ona 
istotnego odniesienia do dawnych sposo-
bów obrazowania, nie zrywa z tradycją, 
ale przekształca ją i, zgodnie ze współ-
czesną wrażliwością duchową i estetyczną, 
szuka takich środków wyrazu artystycz-
nego, które pozwolą jej poprzez piękno 
objawiać i głosić prawdę Ewangelii.

Ikona Zstąpienia do otchłani
W sztuce bizantyjskiej ikona Zstąpienia 
Chrystusa do otchłani obecna jest od 
VIII  wieku20. Jej grecka nazwa Anásta-
sis (słowo ανάστασης oznacza „powsta-
nie”, „zmartwychwstanie”, „podnoszenie 
się”, „podnoszenie kogoś, czegoś”)21, wska-
zuje, że jest to ikona paschalna, wyrażająca 
misterium zwycięstwa Chrystusa nad śmier-
cią. Nowosielski i twórcy „nowej ikony”, po-
dejmując ten temat malarski, ukazują zejście 
Zbawiciela w noc ciemną ludzkiego upadku 
i śmierci jako wyraz miłości Boga do czło-
wieka, jako epifanię Piękna w krainie umar-
łych. Jezus – centralna postać tego przedsta-
wienia – jest Panem życia. 

O Zstąpieniu do Otchłani mowa jest w Bi-
blii w wielu miejscach22, ale ikonopisarze 

20	 Zob.	 Anastasis,	 fresk,	 705–707,	 Rzym,	 Santa	 Maria	
Antiqua,	 Włochy,	 https://orthodoxartsjournal.org/santa-
-maria-antiqua-the-heart-of-the-east-in-the-centre-of-ro-
me/,	(dostęp:	24	kwietnia	2022).

21	 Por.	 Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: 
wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem pol-
sko-greckim oraz indeksem form czasownikowych,	 red.	
R.	Popowski,	Warszawa	1997,	s.	39.

22	 Stary	 Testament	 przynosi	 obraz	 ożywienia	 umarłych:	
„Ożyją	Twoi	umarli,	zmartwychwstaną	 ich	 trupy,	obudzą	
się	 i	krzykną	z	radości	spoczywający	w	prochu,	bo	rosa	
Twoja	jest	rosą	światłości,	a	ziemia	wyda	cienie	zmarłych”	
(Iz	29,19).	W	proroctwie	Izajasza	zapowiadane	jest	uwol-
nienie	„z	więzienia	tych,	co	mieszkają	w	ciemności”,	doko-
nane	przez	Sługę	Jahwe	(zob.	Iz	42,7),	czy	też	skruszenie	
„miedzianych	 podwojów”	 i	 „połamanie	 żelaznych	 zawo-
rów”	(zob.	Iz	45,2).	W	proroctwie	Ozeasza	czytamy	z	kolei:	
„Czy	mam	ich	wyrwać	z	Szeolu	albo	od	śmierci	wybawić?	
Gdzie	twa	zaraza,	o	Śmierci,	gdzie	twa	zagłada,	Szeolu?”	
(Oz	13,14).	O	Szeolu	w	Nowym	Testamencie	mowa	 jest	
m.in.	w	następujących	fragmentach:	1	P	3,18–20;	Dz	2,27	
i	 2,31;	 Ef	 4,9;	 Ap	 1,18;	 por.	 Zstąpienie do Piekieł	 (ha-
sło),	oprac.	Bo	Reicke,	tłum.	T.	Mieszkowski,	w:	Słownik 

sięgają często do opartego na tekstach bi-
blijnych apokryfu Zstąpienie do Otchłani, 
należącego do tzw. Cyklu Piłata, którego 
zasadniczy zrąb powstał prawdopodobnie 
na przełomie I i II wieku w kręgach jude-
ochrześcijańskich i który w X wieku połą-
czono z apokryficzną Ewangelią Nikodema, 
powstałą pomiędzy II a IV wiekiem23. Tekst 
ten podkreśla, że Chrystus schodzi do kra-
iny umarłych jako „Król Chwały”24 i „Pan 
Majestatu”, by rozjaśnić „wieczne ciemno-
ści”25. W apokryfie upersonifikowane Pie-
kło zwraca się do Szatana słowami: „Chcia-
łeś ukrzyżować Króla Chwały, z którego 
śmierci takie łupy nam obiecywałeś. Nie 
wiedziałeś głupcze, co czyniłeś. Oto właśnie 
ten Jezus blaskiem swojej boskości zmusza 
do ucieczki wszystkie mroki śmierci, moc-
ne więzienie połamał, wyprowadził jeńców, 
uwolnił powiązanych”26.

Białe szaty Zbawiciela. 
Odzienie Adama i Ewy

Ów „blask boskości” wyrażają na ikonach – 
zarówno tych dawnych, jak i współczesnych – 
białe szaty, w które odziany jest Zbawi-
ciel [il.1]27. Tę samą białą barwę mają sza-
ty Chrystusa na ikonie Przemienienia, co 

wiedzy biblijnej,	tłum.	A.	Karpowicz	i	in.,	Warszawa	2004,	
s.	826–827.

23	 Zob.	ks.	M.	Janocha,	Ukraińskie i białoruskie ikony świą-
teczne w dawnej Rzeczypospolitej,	Warszawa	2001,	s.	343.	
W	 książce	 znajdziemy	 znakomite	 omówienie	 także	 in-
nych	ważnych	źródeł	 literackich,	odnoszących	 się	do	 te-
matu	zstąpienia	Chrystusa	do	Otchłani.

24 Ewangelia Nikodema,	w:	Apokryfy Nowego Testamentu: 
Ewangelie apokryficzne,	 cz.	 2,	 red.	 M.	 Starowieyski,	
Kraków	2010,	s.	659.

25	 Tamże.
26	 Tamże.
27	 Zob.	 np.:	 Zstąpienie	 do	 otchłani	 [Anastasis],	 fresk,	

ok.	 1316–1321,	 Chora	 [bizantyński	 kościół],	 Stambuł,	
Turcja,	 https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_
id=4027,	 (dostęp:	 24	 kwietnia	 2022).	 Na	 dawnych	 iko-
nach	Chrystus	 odziany	 jest	 również	w	 złotą	 (żółtą)	 sza-
tę	 (zob.	 il.	 2)	 lub	 złotą	 tunikę	 i	 biały	płaszcz	 (np.	 Ikona	
Zstąpienia	do	otchłani,	XII	w.,	Ermitaż,	Sankt	Petersburg,	
Rosja,	 https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&ty-
pe=1&id=5812,	[dostęp:	24	kwietnia	2022]).

https://orthodoxartsjournal.org/santa-maria-antiqua-the-heart-of-the-east-in-the-centre-of-rome/
https://orthodoxartsjournal.org/santa-maria-antiqua-the-heart-of-the-east-in-the-centre-of-rome/
https://orthodoxartsjournal.org/santa-maria-antiqua-the-heart-of-the-east-in-the-centre-of-rome/
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=4027
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=4027
https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=5812
https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=5812
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z kolei zgodne jest z opisem ewangelicznym: 
„Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 
białe jak światło” (Mt 17,2). Biel jest kolo-
rem teofanii, kolorem zarówno Przemienie-
nia, jak i Zmartwychwstania. Podobnie jak 
złoto, utożsamiana jest ze światłem, symbo-
lizuje Boską moc i chwałę, jest wyrazem ra-
dości paschalnej. 

Śnieżnobiałe szaty albo szaty białe z błękit-
nawym, żółtym czy różowawym odcieniem 
widzimy na niemal wszystkich ikonach Zstą-
pienia do otchłani, zarówno autorstwa Jerze-
go Nowosielskiego, jak i wymienionych twór-
ców „nowej ikony”. Niekiedy, jak na ikonach 
Sylwii Perczak [il. 3] czy Ivanki Demchuk [il. 
4a, 4b, 5], w białe szaty odziani są również 
Adam i Ewa, reprezentujący całą ludzkość. 
Biel tych szat ma nieco ciemniejszy odcień, 
aniżeli odzienie Jezusa, ale podkreśla przy-
jęcie od Jezusa Chrystusa życia (gr. „zoe”), 
które jest życiem Bożym, życiem wiecznym. 
Biblijne opisy pokazują, że na biało28 ubra-
ni są Ci, którzy dostąpili zbawienia, którzy 

„opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wy-
bielili” (Ap 7,13-14)29. Święty Paweł w Pierw-
szym Liście do Koryntian mówi: „Trzeba, aże-
by to, co zniszczalne, przyodziało się w nie-
zniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało 

28	 Na	 temat	 symboliki	 barw	 w	 ikonie	 zob.	 m.in.:	
ks.	D.	S.	Klejnowski-Różycki,	Światło Chrystusa w iko-
nie. Kolory jako nośnik treści teologicznych na podstawie 

„Hierarchii niebiańskiej” Pseudo-Dionizego Areopagity,	
w:	 Chrystus światłem ekumenii. W drodze na Trzecie 
Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu,	 red.	
R.	 Porada,	 Opole	 2006,	 s.	 103–111;	 P.	 Evdokimov,	
Sztuka ikony, Teologia piękna,	 tłum.	 M.	 Żurowska,	
Warszawa	 1999;	 P.	 Florenski,	 Ikonostas i inne szkice,	
tłum.	 Z.	 Podgórzec,	 Białystok	 1997;	M.	 Quenot,	 Ikona. 
Okno ku wieczności,	 tłum.	 ks.	 H.	 Paprocki,	 Białystok	
1997;	E.	Trubeckoj,	Kolorowa kontemplacja. Trzy szkice 
o ikonie ruskiej,	 tłum.	 ks.	 H.	 Paprocki,	 Białystok	 1998;	
M.	Rzepińska,	Historia koloru w dziejach malarstwa eu-
ropejskiego,	t.	1,	Warszawa	1989,	s.	115–147.

29	 Zob.	 D.	 Forstner	 OSB,	 Odzież,	 w:	 tejże,	 Świat sym-
boliki chrześcijańskiej,	 tłum.	 i	 oprac.	 W.	 Zakrzewska,	
P.	 Pachciarek,	 R.	 Turzyński,	 wybór	 il.	 i	 komentarz	
T.	Łozińska,	Warszawa	1990,	s.	442–446.

się w nieśmiertelność” (1 Kor 15,53). Ową 
niezniszczalność, przynależność do Boga 
podkreślają również szaty błękitnego kolo-
ru, jakie noszą Prarodzice na ikonie Khrysty-
ny Kvyk [il. 6]. Błękit, stanowiący dominan-
tę kolorystyczną i semantyczną bardzo wielu 
ikon Kateryny Kuziv [il. 7], również na wyko-
nanej przez nią ikonie Zstąpienia do otchła-
ni jest barwą rzeczywistości zbawionej. Kolor 
szat Adama i Ewy koresponduje z barwą szat 
Jezusa, by podkreślić, że oboje mają udział 
w Chrystusowym zmartwychwstaniu. 

Jerzy Nowosielski [il. 8] i Greta Leśko 
[il. 9] czasem ukazują Prarodziców (lub rze-
szę zbawionych [il. 10]30) w szatach czerwo-
nych. Na ikonach krakowskiego malarza 
niekiedy Adam ma szatę niebieską, a Ewa – 
czerwoną [il. 10] lub czerwony maforion 
i niebieską suknię [il. 11], co stanowi wyraź-
ne odniesienie do Maryi, zwłaszcza że Ewa – 
podobnie jak Maryja-Nowa Ewa – ukaza-
na zostaje w pozie Orantki31. Czerwień jest 
w tym przypadku kolorem wskazującym 
na człowieczeństwo (hebr. adam, „człowiek, 
rodzaj ludzki, ludzkość”; „czerwona gleba” 
lub „czerwona krew”), pojednane z Bogiem 
przez Chrystusa-Nowego Adama, „drugiego 
Człowieka – z nieba”32 (stąd niebieska man-
dorla). Na jednej z ikon Grety Leśko [il. 9] 
czerwień szat Prarodziców i ziemi, mającej 
kształt czerwonego kwadratu, w Chrystu-
sie zostaje pojednana z niebem, „złączona” 
z ciemnoniebieską, okrągłą mandorlą Jezu-
sa. Na jeszcze innej ikonie tej autorki [il. 12] 

30	 Tradycyjnie	ikona	ta	przedstawia	postacie	starotestamen-
towych	 sprawiedliwych,	 wśród	 których	 widzimy	 naj-
częściej:	króla	Dawida	 i	króla	Salomona,	a	niekiedy	 tak-
że	Abla,	Mojżesza,	a	czasem	również	Henocha	i	Eliasza.	
Wśród	 zbawionych	 znajduje	 się	 często	 Jan	 Chrzciciel,	
a	także	liczni	mężczyźni	i	kobiety.	Takie	wielopostaciowe	
przedstawienia,	jakie	odnajdujemy	u	Nowosielskiego	czy	
Leśko,	nie	są	jednak	charakterystyczne	dla	„nowych	ikon”.

31	 Ewa	 odzyskuje	 tu	 podobieństwo	 do	 Maryi,	 archetypu	
kobiecości.

32	 Por.	1	Kor	15,47.
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Ewa, cała odziana w czerwień, ukazana zo-
staje, podobnie jak na ikonie Nowosielskie-
go, w pozie modlitewnej – pozie Matki Bo-
żej Orantki. Połączenie (zestawienie) błęki-
tu i czerwieni nie jest przypadkowe, ale głę-
boko symboliczne. Mówiąc o pojednaniu 
w Chrystusie nieba z ziemią (por. barwę szat 
Zbawiciela na ikonie Pantokratora, wskazu-
jące na Jego podwójną, bosko-ludzką natu-
rę)33, zapowiada przebóstwienie (gr. theosis), 
czyli zjednoczenia człowieka z Bogiem, któ-
re na dawnych ikonach wyrażano niekiedy 
za pomocą zmienionej barwy lewego rę-
kawa szaty Adama. Na przykład na ikonie 
ze szkoły mistrza Dionizego [il. 2] rękaw 
zielonego chitonu Starego Adama, którego 
Nowy Adam chwyta za rękę, staje się złoci-
sty – jak szata Zbawiciela34. 

Tło ikony. Złoto, biel 
Chrześcijaństwo przejęło starożytny kult 
słońca, ale odniesiony on został do Osoby 
Chrystusa, „słońca sprawiedliwości” (Ml 
3,20), „z wysoka Wschodzącego Słońca” 
(Łk 1,78)35, które rozprasza ciemności grze-
chu i śmierci, przywracając umarłym życie 
i pokój: „Przez […] [litość Boga – E. M.] na-
wiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by 
zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci 
mieszkają […]” (Łk 1,78-79).

33	 Ikona	ukazuje	Chrystusa	nie	tylko	jako	Świetlistego,	ale	
również	jako	Tego,	który	w	akcie	wcielenia	pojednał	nie-
bo	z	ziemią.	Na	ikonie	Pantokratora	Zbawiciel	ubrany	jest	
w	czerwony	chiton	(tunikę)	i	błękitny	himation	(płaszcz).	
Na	niektórych	ikonach	szaty	Maryi	są	tego	samego	koloru,	
co	szaty	Chrystusa	Pantokratora,	tyle	że	to	suknia	jest	błę-
kitna,	a	maforion	(chusta,	szal)	czerwony.	Czerwona	szata	
Maryi	to	symbol	Jej	ziemskiej	natury,	macierzyństwa,	ale	
zarazem	królewskiej	godności,	niebieski	to	kolor	przebó-
stwienia,	ale	także	dziewictwa	Matki	Bożej.

34	 Zob.	 K.	 Onasch,	 A.	 Schnieper,	 Ikony. Fakty i legendy,	
tłum.	H.	Paprocki,	Z.	Szanter,	M.	Smoliński,	Warszawa	
2007,	s.	114.	

35	 Zob.	 B.	 Uspienski,	 Symbolika solarno-lunarna w obli-
czu świątyni rosyjskiej,	w:	tenże,	Krzyż i koło. Z historii 
symboliki chrześcijańskiej,	 tłum.	B.	Żyłko,	Gdańsk	2010,	
s.	105–111.

W rzeczywistości ikony Słońce to Peł-
nia Barw, to Światło, z którego wyłania się 
wszelkie istnienie, a więc także i wszelkie 
barwy istnienia. Nic więc dziwnego, że 
w sztuce bizantyjskiej złoto odgrywało tak 
istotną rolę. Symbolizowało Boskie Słoń-
ce, postrzegane było jako kolor absolutny 
czy też symbol samego Absolutu. Złoto (za-
stępowane czasem przez kolor żółty)36 nie 
stanowiło jedynie tła ikony, ale wyrażało 
wszechogarniającą obecność niebiańskiego 
światła Bożego, Światłości niestworzonej. 

Współcześni twórcy ikony rzadko używa-
ją złota, zastępując je czasem barwą żółtą czy 
żółto-pomarańczową (Greta Leśko [il. 13], 
Sylwia Perczak [il. 14]), ale przede wszyst-
kim stosując biel jako symboliczny wyraz 
pełni Światła Bożego. „Białe światło słońca 
zawiera wszystkie długości fal i wśród ko-
lorów, pojawiających się po rozszczepieniu 
światła, nie ma koloru białego i czarnego. 
To brak światła odbierany jest jako barwa 
czarna, a pełnia światła daje wrażenie bar-
wy białej”37.

Biel jako wyraz nasycenia rzeczywisto-
ści światłem, biel świetlista obecna jest in-
tensywnie na wielu „nowickich ikonach”. 
U Nowosielskiego [il. 8]38 czy Movchana 
[il. 15, il. 16] jest bardziej surowa, „matowa”, 
ma tam odcień różowy, niebieski czy szary, 
na ikonie Kateryny Kuziv [il. 7] biel „prze-
bija”, rozprasza ciemność, zaznaczoną przez 
ciemne plamy. Na ikonach Sylwii Perczak 

36	 Zob.	przykłady	żółtego	tła	na	ikonie	Zstąpienia	do	otchła-
ni:	XII	w.,	Ermitaż,	Sankt	Petersburg,	Rosja,	https://www.
icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5812,	 (dostęp:	
24	kwietnia	2022);	złoto:	mozaika,	XI	w.,	Dafni,	Grecja,	
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1026,	
(dostęp:	24	kwietnia	2022).

37	 D.	 Forstner	 OSB,	 Świat symboliki chrześcijańskiej,	
dz.	cyt.,	s.	113.

38	 Zob.	też:	Jerzy	Nowosielski,	Ikona	Zstąpienia	do	otchłani,	
fragment	polichromii	 z	Domu	Pielgrzyma	przy	kościele	
rzymsko-katolickim	pw.	Opatrzności	Bożej	w	Warszawie-
Wesołej	(1988–1989).

https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5812
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5812
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1026
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[il.  3], Khrystyny Kvyk [il. 6], Grety Leś-
ko [il. 12, il. 17], a przede wszystkim Ivanki 
Demchuk [il. 4a, 4b, il. 5], biel, zawierająca 
domieszkę różu, błękitu czy szarości, zdaje 
się promieniować, ogarniając i rozjaśniając 
całą przestrzeń, zapraszając do kontempla-
cji paschalnego misterium, sprzyjając ascezie, 
wyciszeniu zmysłów. Jest barwą hezychii (gr. 
hesychía oznacza: ciszę, pokój, milczenie, pust-
kowie), mistycznej, apofatycznej drogi pozna-
nia, milczenia. Otwiera na tajemnicę Światła 
Taboru39, światła z Góry Przemienienia. 

Mandorla
„Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żad-
nej ciemności [skotia]” (1 J 1,5) – czytamy 
w Pierwszym Liście św. Jana. A w Ewan-
gelii według św. Jana Jezus mówi o So-
bie: „«Ja jestem światłością [fōs] świata. Kto 
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemno-
ści [skotia], lecz będzie miał światło życia»” 
(J 8,12). W Starym Testamencie pojawia się 
jednak metaforyka cienia, ciemności, która 
nie jest związana z grzechem, ale symboli-
zuje Bożą obecność. W Pierwszej Księdze 
Królewskiej mowa jest o „obłoku” i „czarnej 
chmurze” (1 Krl 8,10–12; por. 2 Krn 6,1). 
Również inne księgi starotestamentowe 
przynoszą pozytywny obraz „czarnej chmu-
ry” (Ps 18,10), „mroku” (Ps 18,12), „obłoku 
i ciemności” (Ps 97, 2), „ciemnego światła”, 

39	 „Światło	 Taboru”	 jest	 pojęciem	 stanowiącym	 klucz	
do	 zrozumienia	 istoty	 hezychazmu.	 Ta	 tradycja	 mi-
styczna	 czy	 też	 swoista	 szkoła	 kontemplacji	 rozwinęła	
się	 przede	 wszystkim	 w	 monastycyzmie	 bizantyjskim	
i	 staroruskim.	 Za	 sprawą	 Grzegorza	 Synaity,	 Mikołaja	
Kabasilasa	i	Grzegorza	Palamasa	stała	się	ona	w	XIV	wie-
ku	powszechna	na	Górze	Athos,	potem	przejęto	ją	również	
na	 Rusi	 (hezychastami	 byli	 m.in.	 Sergiusz	 z	 Radoneża	
i	 Nil	 Sorski).	 Hezychaści	 wierzyli,	 że	 wybierając	 dro-
gę	samotnej	modlitwy,	osiągną	stan	oczyszczenia	i	ujrzą	
Boską	Światłość.	Według	nich	doświadczenie	Góry	Tabor,	
które	stało	się	udziałem	apostołów	Chrystusa,	jest	jednak	
nie	tylko	wizją	Przemienienia	Pańskiego,	ale	oznacza	za-
proszenie	do	współuczestniczenia	w	 tym	Przemienieniu,	
stanowi	 zapowiedź	 pełnego	 przebóstwienia	 (gr.	 théosis) 
natury	człowieka.

„mroku” i zarazem „blasku”40, które związa-
ne są z Bożą obecnością. Należy – jak pi-
sze Jean Daniélou – odróżnić dwa pojęcia 
ciemności. Jedno – skotos – odnosi się do sfe-
ry upadłej i grzesznej41. Drugie – gnophos – 
wiąże się z pojęciem „boskiej ciemności”42. 
Bóg zarazem objawia się (co wyraża świa-
tło), i pozostaje zakryty (co symbolizuje ob-
łok)43. Mistycy chrześcijańskiego Wschodu 
i Zachodu mówią o tym, że Boskie Światło 
przez swoją oślepiającą jasność odbierane 
jest jako ciemne44. 

Mandorla (w kształcie migdała [il. 1, 
il. 4a, 4b] lub okrągła [kolista] [il. 2]), któ-
ra na ikonie Zstąpienia do otchłani (po-
dobnie jak na ikonie Przemienienia) otacza 
postać Zbawiciela, jest symbolem chwały, 
boskiej mocy45 i nadprzyrodzonej światło-
ści, „światłości wielkiej”, o które pisze św. 
Mateusz, przywołując słowa proroka Iza-
jasza: „Lud, który siedział w ciemności, uj-
rzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci światło wzeszło” (Mt 4,16)46. 

40	 Por.:	 „Lud	 stał	 ciągle	 z	 daleka,	 a	 Mojżesz	 zbliżył	 się	
do	 ciemnego	 obłoku,	 w	 którym	 był	 Bóg”	 (Wj	 20,21);	
„A	kiedy	kapłani	wyszli	z	Miejsca	Świętego,	obłok	wypeł-
nił	dom	Pański.	Kapłani	nie	mogli	pozostać	i	pełnić	swej	
służby	z	powodu	tego	obłoku,	bo	chwała	Pańska	napełniła	
dom	Pański.	Wtedy	przemówił	Salomon:	«Pan	powiedział,	
że	będzie	mieszkać	w	czarnej	chmurze»”	(1	Krl	8,10–12;	
por.	 2	Krn	 6,1);	 „Nagiął	On	 niebiosa	 i	 zstąpił,	 a	 czarna	
chmura	była	pod	Jego	stopami.	Lecąc,	cwałował	na	che-
rubie,	a	skrzydła	wiatru	Go	niosły.	Przywdział	mrok	niby	
zasłonę	 wokół	 siebie,	 jako	 okrycie	 ciemną	 wodę,	 gęste	
chmury”	 (Ps	 18,10–12);	 „Przywdział	mrok	niby	 zasłonę	
wokół	siebie,	/	jako	okrycie	ciemną	wodę,	gęste	chmury./	
Od	 blasku	 Jego	 obecności	 /	 rozżarzyły	 się	 węgle	 ogni-
ste”	(Ps	18,11–13).	„Obłok	i	ciemność	wokoło	Niego	[…]”	
(Ps	97,2).

41	 Por.	 J	 1,5:	 „[…]	 a	 światłość	w	 ciemności	 [skotia]	 świeci	
i	ciemność	[skotia]	jej	nie	ogarnęła”.

42	 J.	Daniélou,	Platonisme et théologie mystique. Essaie sur 
la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse,	Paris	
1953,	 s.	 21,	 cyt.	 za:	 I.	 Trzcińska,	 Światło i obłok. Z ba-
dań nad bizantyńską ikonografia przemienienia, Kraków	
1998,	s.	89,	przypis	207.

43	 Zob.:	ks.	M.	Janocha,	Ukraińskie i białoruskie ikony świą-
teczne w dawnej Rzeczypospolitej,	dz.	cyt.,	s.	299.	

44	 Zob.:	 L.	 Dupré,	 Głębsze życie,	 tłum.	 M.	 Tarnowska,	
Kraków	1994,	s.	73.	

45	 Zob.	I.	Trzcińska,	Światło i obłok. Z badań nad bizantyń-
ską ikonografia przemienienia,	dz.	cyt.,	s.	26.

46	 Por.	 „Naród	 kroczący	 w	 ciemnościach	 ujrzał	 światłość	
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W ujęciu Sylwii Perczak [il. 13] światło jest 
wszechogarniające i mandorla nie zostaje 
wyraźnie wyodrębniona (jedynie sugerowa-
na pod stopami Jezusa). Khrystyna Kvyk [il. 
6] wpisuje postać w białe koło, tworzone 
z jednej strony przez naprężony jak żagiel 
biały płaszcz (himation), okrywający białą 
tunikę (chiton) Jezusa. Ivanka Demczuk [il. 
4a, 4b] ukazuje Zbawiciela w białej migda-
łowej mandorli, tę zaś otacza czerwonym 
okręgiem, „żarzącym się ogniem”, jakby 
chciała wyrazić promieniowanie Miłości, 
ognistą obecność Ducha Świętego (ogień 
to w Biblii jeden z symboli Ducha Święte-
go [por. Mt 3,11; Łk 12,49; Dz 2,3]). Jak 
zauważa Izabela Trzcińska, symbol obło-
ku w egzegezie chrześcijańskiej odnosi się 
do Osoby Ducha Świętego. Wydarzenie 
zstąpienia Chrystusa do otchłani ma cha-
rakter trynitarny, co zresztą artyści podkre-
ślają niekiedy, wskazując także na Ojcow-
ską obecność, symbolizowaną przez ciemną 
sferę nieba nad głową Jezusa (co jest mo-
tywem charakterystycznym przede wszyst-
kim dla ikony Chrztu Pańskiego) (Kvyk 
[il. 6], Kuziv [il. 7]). Sama ikona, ukazując 
Chrystusa w mandorli (a nie sam obłok bez 
Jego Osoby) jest zresztą zarówno chrysto-
logiczna, jak i trynitarna, gdyż Jezus jest 
ikoną (obrazem) Ojca47. Nie można zoba-
czyć Ojca bez kontemplowania Syna. A Oj-
ciec staje się widzialny w Synu dopiero wte-
dy, gdy patrzący przyjmuje światło Ducha 
Świętego48. Widzenie przemienione przez 
Ducha Świętego pozwala odkryć Piękno 
Syna, który prowadzi do Ojca. 

wielką;	 nad	mieszkańcami	 kraju	mroków	 światło	 zabły-
sło”	(Iz	9,1).

47	 Por.	 „On	 jest	 obrazem	 Boga	 niewidzialnego	 –	
Pierworodnym	 wobec	 każdego	 stworzenia”	 (Kol	 1,15);	
„Kto	Mnie	widzi,	widzi	i	Ojca”	(J	14,9).

48	 Zob.	 ks.	 R.	 J.	 Woźniak,	 Szkoła patrzenia. Rozmowy 
w Trójcy Świętej,	Kraków	2017.

Mandorla otaczająca Chrystusa na iko-
nie Kateryny Kuziv jest błękitna, z typo-
wymi dla artystki „pasiastymi” śladami 
pędzla49. Mandorla ciemnoniebieska lub ja-
snoniebieska, z kilkoma kolorowymi wąski-
mi koncentrycznymi kręgami na obwodzie 
koła, charakterystyczna jest dla ikon Da-
nyly Movchana. Na ikonach Nowosielskie-
go dominuje okrągła, sferyczna mandor-
la, zawierająca różne odcienie niebieskiego 
(choć niekiedy ma barwę solarną: pomarań-
czowo-żółtą [il. 18])50. Mandorla na jednej 
z ikona Ivanki Demchuk [il. 5] jest ciem-
nogranatowa, z dwiema obwódkami: złotą 
i białą. Ciemna owalna lub okrągła man-
dorla, również z jasnymi obwódkami, po-
jawia się też na ikonach Grety Leśko. Nie 
jest to oryginalny zamysł malarski. Również 
na dawnych ikonach Chrystus ukazywany 
był w ciemnym (ciemnogranatowym lub 
ciemnozielonym) okrągłym obłoku [il. 19]. 
Artyści obrazowali w ten sposób tajemnicę 
niepoznawalności istoty Boga, ową „świetli-
stą ciemność” (gr. lampros gnophos), o której 
mówi św. Grzegorz z Nyssy (IV w.). Niektó-
rzy dawni twórcy, malując ciemną mandor-
lę, zaznaczali zarazem złote promienie (ota-
czali ciemność złotym kręgiem), co dobrze 
wyrażało paradoksalną naturę obłoku.

Ciemna mandorla może wyrażać tryni-
tarny charakter zmartwychwstania – zstą-
pienia do otchłani. Najciemniejszy środek, 
centrum mandorli odczytać można wówczas 
jako symbol obecności Ojca – pierwotne-
go Źródła, Zasady, Tego, który odwiecznie 

49	 Na	ikonie	tej	zaznaczona	jest	czarna	sfera	nieba	–	symbol	
obecności	Ojca.	Duch	Święty	ukazany	zaś	jest	symbolicz-
nie,	w	postaci	„niby	gołębicy”	–	Jego	obecność	sugerowa-
na	jest	przez	„maźnięcia”,	które	układają	się	w	taki	sposób,	
że	przypominają	„gołębią”	postać	i	podkreślają	ruch	(po-
wiew,	tchnienie)	Ducha	(hebr.	Ruah)	ku	Chrystusowi.	

50	 Niekiedy	mandorle	te	są	u	Nowosielskiego	jasne,	zawiera-
jące	w	swoich	kręgach	różne	natężenia	błękitów.	Czasem	
artysta	stosuje	też	oranże	i	świetliste	żółcie	(zob.	il.	18).	
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rodzi Syna, obłok zaś, którego kręgi w mia-
rę jak oddalają się od niezgłębionego „jądra” 
misterium stają się jaśniejsze – jako manife-
stację działania Ducha Świętego51. 

Krzyż(e)
Jezus Chrystus, zstępując do otchłani, rozbi-
ja jej bramy. Skrzydła wrót śmierci, zagradza-
jących umarłym drogę do Boga, układają się 
w krzyż [il. 2]: przez niego Chrystus czyni 
bramę śmierci bramą życia, bramą spotka-
nia Boga z człowiekiem. Odtąd człowiek nie 
jest w śmierci sam, samotny. Nie przechodzi 
już przez „bramę śmierci”, ale przez „krzyż” 
Chrystusa, który wiedzie ze śmierci do ży-
cia. Krakowski malarz i „nowiccy” twórcy 
dość często wykorzystują motyw rozbitych 
bram otchłani. Motyw ten nieobecny jest 
na jednej z ikon Sylwii Perczak [il. 3]. Bra-
kuje go też na ikonach Danyly Movchana, 
który przedstawiając Zstąpienie do otchłani 
w sposób niezwykle lapidarny, ukazuje Je-
zusa unoszącego się nad grobem, mającym 
postać czarnego lub ciemnogranatowego 
prostokąta. Na wielu dawnych i współcze-
snych ikonach Anástasis Chrystus nie tyl-
ko stoi na skrzyżowanych skrzydłach drzwi, 
ale również trzyma w dłoniach krzyż jako 
znak zwycięstwa nad Szeolem (Jerzy No-
wosielski [il. 18] Khrystyna Kvyk [il. 6]) 
lub zwój pisma z Dobrą Nowiną głoszoną 
zmarłym (1 P 4,6) (Sylwia Perczak [il. 14], 
Ivanka Demchuk [il. 4a, 4b]). Na ikonach 
Nowosielskiego pojawia się motyw adoracji 
krzyża [il. 10], przy czym nie jest on tu trzy-
many przez dwóch archaniołów – Gabriela 
i Rafała [il. 2]52, jak w ujęciu tradycyjnym, 
51	 Izabela	Trzcińska	pisze,	że	można	odczytać	mandorlę	jako	
„zobrazowanie	 manifestacji	 Ojca”	 (I.	 Trzcińska,	 Światło 
i obłok,	dz.	cyt.,	 s.	105).	„Najczęściej	 jednak	–	zauważa	
badaczka	–	symbol	obłoku	w	egzegezie	chrześcijańskiej	
odnosi	się	do	Osoby	Ducha	Świętego”	(tamże,	s.	106).	

52	 Por.	 M.	 Janocha,	 Ukraińskie i białoruskie…,	 dz.	 cyt.,	

ale adorowany przez dwa płonące sześcio-
skrzydłe serafiny. Wreszcie krzyż zostaje 
również wpisany w nimb, otaczający gło-
wę Chrystusa i symbolizujący Jego Boskość. 
Greckie litery ΟΏΝ oznaczają imię Boga: 

„Ten, który jest” (Wj 3,14).

Otchłań 
W zapisanej w Dziejach Apostolskich na-
tchnionej mowie św. Piotra, skierowanej 
do „mężów izraelskich”, w której apostoł 
głosi, że Bóg wskrzesił Jezusa Chrystu-
sa z martwych, „zerwawszy więzy śmierci, 
gdyż niemożliwe było, aby ona panowała 
nad Nim” (Dz 2,27), cytowany jest frag-
ment Psalmu 16: „Dlatego się cieszy moje 
serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie 
spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz 
mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by 
wierny Tobie zaznał grobu” (Ps 16,9–10). 
W języku greckim, w jakim zostały zapi-
sane Dzieje Apostolskie, w przywołanym 
cytacie z psalmu hebrajskie słowo Szeol za-
stąpione zostało greckim określeniem: Ha-
des, co w Biblii Tysiąclecia przetłumaczono 
na język polski jako Otchłań. Odpowiedni-
kiem słów: Szeol (hebr. לואש [sze’ òl]) i Ha-
des (gr. ᾅδης [háides]) jest łacińskie infernum 
lub (w liczbie mnogiej) inferi – dosłownie: 

„miejsca niższe”, „położone poniżej”. Stąd 
w języku polskim mamy zarówno termin 

„piekło”, jak i „piekła”, przy czym „piekła” 
(w liczbie mnogiej) są synonimem „Otchła-
ni”, rozumianej jako miejsce przebywania 
wszystkich zmarłych53, do którego Chry-
stus zstąpił w (po) swojej śmierci54, zaś sło-

z.	 s.	 357;	 zob.	 Ikona	Zstąpienia	 do	otchłani,	 poł.	XIV	w.,	
zbiory	Michaiła	de	Bouarda,	https://www.icon-art.info/ma-
sterpiece.php?mst_id=8493,	(dostęp:	24	kwietnia	2022).

53	 Zgodnie	 z	 przekonaniami	 żydowskimi	 Szeol	 to	miejsce,	
do	 którego	 trafią	 po	 śmierci	 wszyscy	 zmarli:	 zarówno	
sprawiedliwi,	jak	i	grzesznicy	(por.	np.	Ez	31,14).

54	 Stąd	 w	 Składzie Apostolskim	 znajdujemy	 artykuł	 wiary	

https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=8493
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=8493
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wo używane w liczbie pojedynczej, czyli 
„piekło”55 zaczęto odnosić do miejsca (stanu) 
wiecznego potępienia56. 

Zarówno Jerzy Nowosielski, jak i twór-
cy „nowej ikony” ukazują otchłań jako miej-
sce podziemne, ciemne, czarne, przy czym 
ta ciemność, w przeciwieństwie do ciemnej 
mandorli, ma konotacje negatywne. Skon-
densowana forma ukazuje otchłań jako 

„grób”, ciemność wewnętrzną, spowodowa-
ną grzechem – zerwaniem więzi z Bogiem, 
która dotyka człowieka w jego egzystencji 
doczesnej57, nie zaś jedynie pośmiertnej. 

[Chrystus – E. M.] [i]dzie, by odna-
leźć pierwszego człowieka, jak zgubioną 
owieczkę – pisze autor Starożytnej homilii 
na Wielką i Świętą Sobotę. Pragnie nawie-
dzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrąże-
ni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów 

o	zstąpieniu	do	piekieł	 (otchłani)	 (łac.	Zstąpił	do	piekieł	–	
Descendit ad inferos);	po	grecku	w	tym	miejscu	jednak	nie	
używa	się	już	słowa	hades	(Hades),	ale	mówi	się	o	„niższych	
częściach	ziemi”	(κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα):	por.	Ef	4,9.	

55	 Staropolska	forma	pkieł, wywodząca	się	z	prasłowiańskie-
go	 słowa	pьkъlъ,	 oznaczała:	 „kocioł	 do	warzenia	 smoły	
drzewnej	dla	zagęszczenia	jej	przez	odparowanie	nadmia-
ru	wody”.	Później	zaczęto	przenośnie	nazywać	tak	„miej-
sce	 przebywania	 dusz	 skazanych	na	wieczne	potępienie,	
przedstawianych	 jako	 smażących	 się	w	 smole”	 (Słownik 
etymologiczny języka polskiego, t.	2,	 red.	A.	Bańkowski,	
Warszawa	2000,	s.	549).

56	 W	odniesieniu	do	ikonografii	wschodniej	można	dokonać	
rozróżnienia	na	czarną	„otchłań”	(ikona	Zstąpienia	do	ot-
chłani)	 oraz	 czerwone,	 ogniste	 „piekło”	 („ogień	 piekiel-
ny”,	 „jeziora	ognia”)	 (ikona	Sądu	Ostatecznego),	 aczkol-
wiek	w	języku	rosyjskim	w	obu	przypadkach	używa	się	
tego	samego	określenia	„ад”	(ad od	słowa	„hades”).

57	 Zob.	Il.	14.	Jak	zaznacza	autorka	Sylwia	Perczak,	inspira-
cją	do	tej	ikony	był	tekst	Tomasza	Biłki	OP:	,,Serce	czło-
wieka	jest	żarłoczne.	Pismo	mówi,	że	serce	jest	jak	Szeol,	
niepoprawne	 –	 któż	 je	 zgłębi?	Niosłem	w	 sobie	 żarłocz-
ność	–	pustkę,	która	była	jak	czarna	dziura.	Wszystko	tam	
mogłeś	 wrzucić:	 dobro,	 światło,	 majątek,	 miłość,	 i	 nie	
wystarczyłoby,	 aby	 nasycić.	 Dopiero	 Jezus,	 zstępujący	
do	mego	 serca	 jak	 do	 pustego	 grobu	 czy	 jak	 do	 Szeolu	
po	swojej	śmierci,	jest	jedynym	światłem,	które	tę	czarną	
dziurę	może	wypełnić”.	W	Starym	Testamencie	o	otchłani	
(Otchłani)	jako	o	egzystencjalnym	doświadczeniu	„ucisku	
i	udręki”	mowa	jest	w	psalmach	(por.	np.	Ps	116,3)	oraz	
w	Księdze	Hioba	(por.	Hi	17,13).	Psalmista	woła	do	Pana	
z	głębin	Szeolu	(Ps	116,4),	ufa,	że	Bóg	„wyzwoli	(…)	duszę	
z	mocy	Szeolu”	(Ps	49,16),	wielbi	Boga	za	wyrwanie	życia	
z	„głębin	Szeolu”,	pokłada	ufność	i	nadzieję	w	Bogu:	„(…)	
nie	pozostawisz	mojej	duszy	w	Szeolu”	(Ps	16,10).

niewolnika Adama, a wraz z nim niewol-
nicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem 
i Synem Ewy. […] Oto Ja, twój Bóg, któ-
ry dla ciebie stałem się twoim synem… 
Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem 
cię stworzyłem, byś pozostawał spętany 
w Otchłani. Powstań z martwych, albo-
wiem jestem życiem umarłych”58.

Akt zbawienia, uwolnienia od śmier-
ci, spowodowanej przez grzech, na wie-
lu ikonach podkreślany jest przez motyw 
zniszczonych kłódek, kluczy, zaworów 
i wrzeciądzy59. Wspomniana już apokry-
ficzna Ewangelia Nikodema zawiera alu-
zję do Psalmu 107, w którym pojawia się 
motyw więzienia60 i wyzwolenia z niewo-
li (śmierci i grzechu), a także forsowania 
i wyważenia bramy:

 
Siedzieli w ciemnościach i mroku 

więźniowie nędzy i żelaza, […]. I w swoim 
ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił 
od trwogi. I wyprowadził ich z ciemności 
i mroku, a ich kajdany pokruszył. Niech 
dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, 
za Jego cuda dla synów ludzkich, gdyż 
bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne 
wrzeciądze (Ps 107,10–16)61.

Motyw porozrzucanych narzędzi zniewo-
lenia odnaleźć można na ikonach Nowosiel-
skiego i Demchuk.

58 Starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę,	Zstąpienie 
Pana do Otchłani,	w:	Liturgia Godzin,	t.	2,	Poznań	1984,	
s.	386–387.

59	 Zob.	np.	Zstąpienie	do	otchłani,	mozaika,	pocz.	XI	w.,	mo-
nastyr	Hosios	Lukas,	Fokida,	Grecja	https://www.icon-art.
info/masterpiece.php?mst_id=1022,	 (dostęp:	 24	 kwietnia	
2022).	

60	 Por.	też:	Oz	13,14;	1	Kor	15,15.
61	 Por.	też	Psalm	24:	„Bramy,	podnieście	swe	szczyty	i	unie-

ście	się,	prastare	podwoje,	aby	mógł	wkroczyć	Król	chwa-
ły.	«Któż	jest	tym	Królem	chwały?»	«Pan	dzielny	i	potęż-
ny,	Pan	potężny	w	boju»”	(Ps	24,7-8).

https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1022
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1022
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Adam i Ewa
Skruszenie więziennych pęt powiązane jest ści-
śle z aktem przywrócenia przez Chrystusa ze-
rwanej w wyniku grzechu relacji między czło-
wiekiem a Bogiem62 oraz obietnicą życia w ko-
munii miłości, we wspólnocie zbawionych.

Zstępowanie w dół (ruch dynamiczny, za-
znaczony niekiedy przez unoszącą się w górę 
szatę Zbawiciela) (Sylwia Perczak [il. 14], 
Greta Leśko [il. 17]) to akt Jego kenozy, uni-
żenia się i posłuszeństwa wobec Ojca. To, co 
dotąd było dnem szatańskiej (demonicznej) 
pychy (por. Iz 14,15), nabiera nowego zna-
czenia: staje się wyrazem głębi pokory, ofiar-
nej Miłości, która objawia się pośród ciem-
ności grzechu i niesie nadzieję spotkania się 
ze Zmartwychwstałym właśnie na dnie ot-
chłani. Zstępowanie Chrystusa do krainy 
śmierci antycypuje ruch wstępujący, co su-
geruje dość często ułożenie stóp Jezusa: jed-
na skierowana jest ku dołowi – zstępująca, 
druga uniesiona nieco w górę – wstępująca 
(Perczak [il. 3], Demczuk). Ten ruch oznacza 
wydobycie, wyrwanie Prarodziców ze stanu 
zniewolenia przez grzech i śmierć. Jezus moc-
no chwyta ich za ręce (często za nadgarstki), 
budząc umarłych do życia63. Na niektórych 
dawnych ikonach widzimy, że dłonie i stopy 
Jezusa noszą ślady po gwoździach64; ten mo-
tyw ran, delikatnie rozświetlonych, obecny 
jest również na ikonach Sylwii Perczak [il. 3] 
i Kateryny Kuziv [il. 7]. 

62	 O	zerwaniu	więzi	z	Bogiem	i	więzi	międzyludzkich,	które	
spowodował	grzech	zob.	Oz	10,9-15.

63	 Por.	 „A	 Pan	 wyciągnął	 rękę	 swoją	 i	 uczynił	 znak	 krzy-
ża	przed	Adamem	i	ponad	świętymi	swoimi	i	 trzymając	
Adama	za	prawą	rękę	wyszedł	z	Piekieł	[…]”	(Ewangelia 
Nikodema,	dz.	cyt.,	s.	662).	

64	 Zob.	 Ikona	 Zstąpienia	 do	 otchłani,	 XII	 wiek,	 Ermitaż,	
Sankt	 Petersburg,	 Rosja	 https://www.icon-art.info/master-
piece.php?mst_id=5812,	(dostęp:	24	kwietnia	2022);	Ikona	
Zstąpienia	do	otchłani,	koniec	XIII	–	pocz.	XIV	w.,	Galeria	
Tretiakowska,	 Moskwa,	 Rosja,	 https://www.icon-art.info/
masterpiece.php?mst_id=5667,	(dostęp:	24	kwietnia	2022).

Ruch ku górze Adama i Ewy, których 
Jezus wyciąga z grobu-sarkofagu i ogar-
nia swoim Bożym światłem (tak, że często 
wchodzą oni w sferę mandorli), zapowiada 
przebóstwienie człowieka, przejście do życia 
w jedności z Trójjedynym Bogiem. 

Na ikonach Nowosielskiego i „no-
wickich” artystów (podobnie zresztą jak 
na dawnych ikonach) widoczna jest dba-
łość o harmonię kompozycji: postacie Ada-
ma i Ewy ujęte zostają albo symetrycznie 
[np. il. 1, 2; il. 3, 5], albo asymetrycznie 
(umieszczone po lewej lub prawej stronie 
Zbawiciela) [np. il. 4a, 4b, 6], a motyw wy-
dobywania ich z grobów-sarkofagów ma 
charakter albo dynamiczny [np. il. 1, 3], 
albo ukazany jest statycznie [np. il. 9, 15]. 
Prarodzice najczęściej chwytani są za ręce 
(np. Sylwia Perczak [il. 3], Ivanka Dem-
chuk [il. 5], Greta Leśko [il. 9]). Innym ra-
zem Ewa adoruje Jezusa (Nowosielski [il. 
11], Leśko [il. 12]), a Nowy Adam chwy-
ta jedną ręką dłoń Starego Adama, w dru-
giej zaś (o czym była mowa) trzyma zwy-
kle krzyż lub zwój pisma (na jednaj z ikon 
Leśko [il. 12] czyni gest błogosławieństwa). 
Zdarza się też, że Adam i Ewa wyciągają 
ręce w stronę Zbawiciela w geście błagal-
nym (Nowosielski65, Kvyk [il. 6]), a Jego 
wyciągnięte ku Prarodzicom ręce zapowia-
dają, że niebawem wszystkie dłonie się po-
łączą. W gestach Jezusa-Bliźniego wyraża 
się czułość, delikatność i współczująca bli-
skość Emmanuela – „Boga z nami”. To peł-
ne czułości i delikatności spotkanie dwóch 
dłoni w niezwykle poruszający sposób 
ukazuje Ivanka Demchuk [il. 4b – detal].

65	 Zob.	 Jerzy	 Nowosielski,	 Ikona	 Zstąpienia	 do	 otchłani,	
fragment	polichromii	z	Domu	Pielgrzyma	przy	Kościele	
pw.	Opatrzności	Bożej	w	Warszawie-Wesołej	(1988–1989).

https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5812
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5812
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5667
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5667
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Malarstwo zachodnioeuropejskie, przed-
stawiające Jezusa wychodzącego z grobu66 
lub unoszącego się triumfalnie nad grobem67, 
czyni to wydarzenie „samotnym”, pozbawia 
je związku z naszym doświadczeniem egzy-
stencjalnym. Motyw wyjścia Jezusa z grobu 
i motyw strażników, którzy są rzekomymi 
świadkami zmartwychwstania (co nie jest 
zgodne z przekazem Ewangelii kanonicz-
nych), pojawia się w apokryficznej Ewangelii 
Piotra 9,34–42. Wschód, przeciwnie, uka-
zuje Zmartwychwstanie jako zejście Zbawi-
ciela w dół – do krainy umarłych, jako mi-
łosierne pochylenie się nad Adamem i Ewą, 
a nie triumfalne samotne wznoszenie się ku 
górze. Jeśli grzech odłączył ludzi od Boga 
i oddzielił, oddalił ich od siebie, a śmierć 
uczyniła ich bezgranicznie samotnymi, 
to Zbawiciel, niszcząc śmierć i jednając ludzi 
z Bogiem, łączy ich także ze sobą nawzajem, 
wyrywa ich ze stanu izolacji i tworzy między 
nimi prawdziwą więź. 

„Samotne” zmartwychwstanie zostaje 
przedstawione jedynie na jednej z ikon Da-
nyly Movchana [il. 15]. Jezus ujęty frontal-
nie, w sposób statyczny, ukazany jest wyso-
ko ponad grobem, triumfuje nad śmiercią. 
W tym grobie (mającym postać abstrakcyj-
nego ciemnego prostokąta) nikogo nie ma, 
gdyż w Chrystusie cała ludzka natura została 
wyzwolona z niewoli grzechu i podniesiona, 
by mieć udział w życiu Boga. W tym sensie 
także i to zmartwychwstanie Movchana jest 
w gruncie rzeczy wspólnotowe, gdyż Jezus 
Chrystus, przyjmując ludzką naturę, ogar-
nia zbawieniem całą ludzkość, a jego indy-
widualne zmartwychwstanie nie jest „poje-
dyncze”, ale ma wymiar powszechny.
66	 Zob.	Zmartwychwstanie,	ok.	1440–50,	miniatura	z	msza-

łu,	Archiwum	Kapitulne	na	Wawelu	w	Krakowie.
67	 Zob.	Matthias	Grünewald,	Zmartwychwstanie,	1512–1515,	

Musée	d’Unterlinden.

Na innej ikonie Movchana [il. 16] wi-
dzimy wyłaniające się z grobu (ciemności 
śmierci) sylwetki Adama i Ewy, którzy wy-
ciągają ku Chrystusowi swoje dłonie. Jeńcy 
zostaną wyzwoleni, bo On przyjął ludzką 
naturę i doszedł do miejsca skrajnego odda-
lenia człowieka od Boga, by tam odnaleźć 
umarłego i dać mu swoje życie.

Prarodzice, ujęci w sposób symetrycz-
ny, trzymani przez Jezusa za ręce, ukazani 
są często w tej samej pozie, ich gesty i układ 
ciała są niemal zwierciadlane [np. il. 1, 2, 3, 
5, 7, 8]. W ten sposób podkreślona zostaje 
przywrócona w ich relacjach harmonia, wy-
raża się komunia miłości, którą osiągają, gdy 
łączą się ze Zbawicielem.

Bliskość Adama i Ewy, podkreślona 
na ikonie i na fresku Iwanki Demchuk 
[il. 4a, 4b], wyrażona jest poprzez połącze-
nie obu postaci, klęczących przed Zbawi-
cielem. Ewa, której biała suknia usiana jest 
delikatnie kwiatkami, czule przytulona 
do Adama, o twarzy pogodnej, skupionej, 
rozświetlonej, kontempluje wydarzenie 
zbawcze. Adam, wpatrzony w piękne ob-
licze Jezusa Chrystusa, ma rysy podobne 
do Nowego Adama. Ich spojrzenia się spo-
tykają, tworząc między nimi pełną miłości 
relację. Podobna czuła i pełna głębi wymia-
na spojrzeń ukazana jest na ikonach Sylwii 
Perczak [il. 3, 14]. 

My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatru-
jemy się w jasność (gr. δοξαν, doxan – chwa-
łę, blask, piękno) Pańską jakby w zwierciadle; 
za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej 
jaśniejąc, upodabniamy się (dosł. jesteśmy 
przeobrażani z chwały [gr. απο δοξης, apo 
doksēs] w chwałę [gr. εις δοξαν, eis doksan) 
do Jego obrazu (gr. εικονα, eikona – ikony).
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 (2 Kor 3,18) – pisał św. Paweł. To 
upodobnienie (rozświetlenie twarzy), prze-
obrażenie „z piękna w piękno” ikona odsła-
nia z całą mocą. Znamienne jest również to, 
że na ikonie i fresku Ivanki Demchuk [il. 4a, 
4b] Adam ma młodzieńczą twarz, podczas 
gdy na dawnych ikonach ukazywany był 
jako starzec z białą (siwą) brodą. Nie cho-
dzi tu oczywiście o wiek biologiczny, ale 
o podkreślenie, że Stary Adam został ob-
darowany życiem (żywotnością, młodością), 
stał się podobny do Zbawiciela. Piękny Jego 
pięknością.

Diabeł, demony
Na dawnych ikonach, jak na przykład 
na staroruskiej ikonie Zstąpienia Chry-
stusa do otchłani [il. 2] ze szkoły Mistrza 
Dionizego, na dnie Szeolu widzimy nie-
kiedy postać Szatana, pętanego łańcucha-
mi i sznurami przez dwa anioły. Szatan 
(hebr. ןטש, satan – przeciwnik, oskarży-
ciel, oszczerca), „Zły” (Ef 6,16; 1 J 2,13–
14) czy też „główny sprawca zła” i „wład-
ca złych duchów” (Mk 3,22–27), który 

„trwa w grzechu od początku” (1 J 3,8), 
ukazany jest jako antropomorficzne wy-
obrażenie upadłego anioła (w tym przy-
padku pozbawiony jest on cech zwierzę-
cych, takich jak np. rogi, ogon czy kopy-
ta); to ciemna, skrzydlata postać z czer-
wonymi oczyma i wysuniętym językiem, 
odziana w ciemną szatę. 

W Księdze Proroka Izajasza mowa jest 
o „Jaśniejącym Synu Jutrzenki”, który 

„spadł z niebios” (por. Iz 14,12). W kon-
sekwencji grzechu pychy i odwrócenia się 
od swego Stwórcy, utracił on świetlistość 
i został strącony „do Szeolu/ na samo dno 
Otchłani!” (Iz 14,15). Ikona Zstąpienia 
do otchłani (hebr. szeol), zgodnie z opisem 

biblijnym, sytuuje Szatana właśnie na sa-
mym dnie68 piekieł. 

Związany Szatan nie jest nawet panem 
samego siebie, ale niewolnikiem piekła 
(własnej pychy i buntu wobec Boga). Został 
on pozbawiony światła (wzgardziwszy tym 
światłem) a więc więzi miłości z samym Bo-
giem. Utracił także piękne, jaśniejące obli-
cze, stając się brzydkim (przekrwione oczy, 
wysunięty język, zamazane, niewyraźne, 
zniekształcone rysy twarzy). Jego szaty utra-
ciły swą barwę (a więc związek z życiodaj-
nym światłem); ciemne, brudne (splamio-
ne) stały się wyrazem trwania w śmierci 
i grzechu. 

Podobnie jak Szatan, czarne (brunatne) 
są również postacie demonów, wypełniające 
na omawianej ikonie niemal całą przestrzeń 
Szeolu. Owe demony wyobrażają grzechy 
czy też, używając pojęcia Ewagriusza z Pon-
tu, logismoi, myśli namiętne (pochodzą-
ce od demona)69. Wśród nich znajduje się 
m.in. smutek, nieczystość i pycha. Anioło-
wie, ukazani w błękitnej mandorli, trzymają 
w lewej ręce świetliste, białe buławy, sym-
bolizujące władzę duchową. Smutkowi od-
powiada radość, nieczystości – czystość, py-
sze – pokora… Ikona ta pokazuje, że wraz 
z wejściem Zmartwychwstałego do otchłani 
ulega zniszczeniu to, co niszczy człowieka. 
Anioły, prócz buław, dzierżą w swych dło-
niach długie czerwone włócznie (trójzęby), 
którymi rażą, ranią demony-grzechy. Mo-
tywy pętania, bicia Szatana70 (demonów)71, 

68	 Por.	też:	Ap	20,1-3.	
69	 Zob.	 Ewagriusz	 z	 Pontu,	 O sporze z myślami,	 tłum.	

B.	Spieralska,	L.	Nieścior	OMI,	w:	tegoż,	Pisma ascetycz-
ne,	t.	2,	tłum.	M.	Grzelak	i	in.,	Kraków	2008,	s.	152–221.

70	 Ikona	Zstąpienia	do	otchłani,	1	poł.	XVI	w.,	Państwowe	
Muzeum	 Rosyjskie,	 Sankt	 Petersburg,	 Rosja	 https://
www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=391,	 (dostęp:	
24	kwietnia	2022).

71	 Zob.	Ikona	Zstąpienia	do	otchłani,	1	poł.	XVI	w.,	Państwowe	
Muzeum	 Rosyjskie,	 Sankt	 Petersburg,	 Rosja	 https://
www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=7063,	

https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=391
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=391
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deptania Hadesa72 czy w końcu dźgania73 de-
monów, słusznie przywodzą na myśl działa-
nia bitewne (wojenne), przypominają obrazy 
militarnego zwycięstwa. Są to działania wy-
zwoleńcze, nie zaś rodzaj przemocy, bowiem 
Chrystus posługuje się „bronią” bez-bronną, 

„orężem” miłości. „Ranienie” miłosne, ce-
lujące w zło-„raka dobra”, niesie uzdrowie-
nie, rozpoczyna proces scalania (ros. słowo 
исцеление oznacza „uzdrowienie”, „ulecze-
nie”) tego, co rozdarte i podzielone.

Sam Nowosielski, dokonując interpre-
tacji tej ikony, zaproponował, by odczytać 
ją w kluczu Jungowskiej psychologii głę-
bi, w kategoriach alchemicznej przemiany. 
Uznał on, że 

tajemnicze linie poprowadzone od bieli 
do czerni są jakby kanałami, przez które 
przepływa cała pozytywna zawartość rze-
czywistości duchowych. W tyglu wielkiego 
centralnego kręgu ze zmartwychwstałym 
Chrystusem dokonuje się „alchemiczna” 
przemiana wartości duchowych poszcze-
gólnych elementów naszej osobowości74. 

Znaczące jest to, że na ikonach Zstąpienia 
do otchłani Jerzego Nowosielskiego i twór-
ców „nowej ikony” nie ma aniołów pętają-
cych diabła75 czy raniących demony, nie ma 

(dostęp:	24	kwietnia	2022).
72	 Zob.	 np.	 Zstąpienie	 do	 otchłani,	 mozaika,	 2	 poł.	 XI	 w.,	

Dafni,	 Grecja	 https://www.icon-art.info/masterpiece.
php?mst_id=1026,	 (dostęp:	 24	 kwietnia	 2022).	 O	 depta-
niu	postaci	Hadesa	w	piekle	(otchłani)	zob.	S.	Skrzyniarz,	
Hades. Recepcja, sens ideowy i przemiany obrazu pogań-
skiego boga w sztuce bizantyńskiej,	Kraków	2002,	s.	92n.;	
J.	Sprutta,	„Calcatio” jako triumf Boga nad złem. Szkic 
zagadnienia,	„Studia	Gnesnensia”	2016,	t.	30,	s.	289–299.	

73	 Por.	 też:	 https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_
id=394,	 (dostęp:	 24	 kwietnia	 2022)	 (tu	 dźgany	 jest	 sam	
[upersonifikowany]	Hades).

74	 J.	Nowosielski,	Ikona Zejścia do Piekła,	w:	tegoż,	Inność 
prawosławia,	 Warszawa	 1991,	 s.	 122–123.	 Nowosielski	
mylnie	określa	trójzęby	jako	linie.

75	 Motyw	ten	nie	pojawia	się	też	na	wielu	dawnych	ikonach:	
zob.	 np.	 Prochor	 z	 Grodca,	 Ikona	 zstąpienia	 do	 otchła-
ni,	 pocz.	XV	w.,	 Sobór	 Zwiastowania,	Kreml,	Moskwa,	

też bogatej, rozbudowanej symboliki związa-
nej z procesem duchowego uzdrowienia czło-
wieka. Otchłań, która znajduje się pod sto-
pami Zbawiciela, nie zawiera postaci diabła, 
chociaż dawne ikony [il. 19] też nie zawsze 
go przedstawiały. Jeśli u Nowosielskiego czy 
Movchana kraina śmierci jest jeszcze wyraź-
nie zaznaczona i umiejscowiona pod stopami 
Jezusa (co oznacza także – pod Jego panowa-
niem), to u niektórych twórców „nowej iko-
ny” (Perczak [il.  3]76 ciemna przestrzeń zni-
ka zupełnie lub zanika (niknie), zaznaczona 
jedynie w sposób „szczątkowy”. Na ikonie 
(i fresku) Ivanki Demchuk [il. 4a, 4b] mamy 
już zamiast czerni rozproszoną jak pył sza-
rość, która ginie, zanurzona w bieli. Co wię-
cej, pod wpływem światła – Bożego Światła 
pojawiają się żywe barwy, wśród których do-
minują różne odcienie czerwieni i niebieskie-
go. Chaos (otchłani) przemienia się w porzą-
dek (kosmos) – tworzony za pomocą geome-
trycznego układu figur: wielobarwnych kwa-
dratów (niekiedy połączonych trójkątów), 
wpisanych w białą ramę. Ta wielobarwna 
abstrakcja jest pełna życia, radości, ukazuje 
uświęconą materię, „materię w chwale”. Połą-
czenie czerwieni i niebieskiego wyraża pojed-
nanie ziemi z niebem. Mrok śmierci wypeł-
nia się życiem. Martwa materia (pozbawiona 
wcześniej światła) – ożywa. Drzewo krzyża 
staje się drzewem życia, jakby drzewem roz-
kwitającym, świecącym kolorami. Na iko-
nach Nowosielskiego przemiana ma kosmicz-
ny wymiar, stąd ukazywany przez niego, 

https://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_
id=610,	 (dostęp:	 24	 kwietnia	 2022);	 Ikona	 Zstąpienia	
do	otchłani,	 1	poł.	 IV	w.,	Muzeum	Narodowe,	Ochryda,	
Macedonia,	 https://www.icon-art.info/hires.php?ln-
g=ru&type=1&id=5681,	(dostęp:	24	kwietnia	2022).

76	 Na	innej	ikonie	tej	autorki	[il.	14]	przeciwnie	–	Jezus	oto-
czony	jest	„jak	mandorlą”	ciemną	rzeczywistością	otchła-
ni,	 jednakże	 Jego	 światło	 świeci	 w	 ciemnościach	 (por.	
J	1,5).	Zarówno	tło	ikony,	jak	i	szaty	Zbawiciela,	a	także	
odzienie	Adama	i	Ewy	są	słoneczne:	żółto-pomarańczowe.

https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1026
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1026
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=394
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=394
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=610
https://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=610
https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=5681
https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=5681
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a praktycznie nieobecny w pracach artystów 
„nowej ikony”, skalisty pejzaż w kolorze rado-
snego różu i bieli, z charakterystycznym dla 
malarstwa ikonowego sposobem ukazywania 
spiętrzeń jak gdyby z dwóch perspektyw jed-
nocześnie: z boku i od góry, co daje wrażenie 
pochylenia ściętych wierzchołków w stronę 
Zbawiciela. Na ikonie Khrystyny Kvyk [il. 6] 
kontrast pomiędzy bielą a czernią osłabiają 
szarości; kraina ciemności (śmierci) jest nie-
proporcjonalnie mała w stosunku do wszech-
ogarniającej bieli (sfery życia). Jest nie tylko 
znikoma (zanikająca), ale (jak we wszystkich 
ujęciach Anastasis) znajduje się pod stopami 
Jezusa – co oznacza, że to On jest jej Panem. 
Ciemne, szare i czarne plamy na ikonie Ka-
teryny Kuziv [il. 7] są jak rozrzucone bruzdy 
ziemi (zgodnie z wyobrażeniem o podziem-
nym umiejscowieniu krainy mroku), jak roz-
padłe, rozsadzone przez Zmartwychwstałego 
Pana „królestwo śmierci”. Artyści i artystki 
osłabiają istnienie otchłani, a raczej pokazu-
ją, że Zbawiciel już ją zwyciężył. W centrum 
jest „Ten, który jest”, a cała rzeczywistość za-
nurzona zostaje w świetle-bieli, rozświetlona 
przez Bożą Obecność. Piekło, raczej suge-
rowane pod stopami Jezusa, aniżeli „realne”, 
zalane zostaje światłem na ikonie Sylwii Per-
czak [il. 3]. 

Grzech i diabeł… jako „nicość”
„Grzech nie ma w sobie żadnej «substancji» 
ani «uczestnictwa w bycie». Jest wręcz ni-
cością”77 – pisała mistyczka Julianna z Nor-
wich, opowiadając się tym samym za pry-
watywną koncepcją zła. „Jeżeli pełnia by-
cia znamionuje tylko Boga, wtedy to, co 
77	 Julienne	 de	 Norwich,	 Une révélation de l’amour de 

Dieu. Version brève des „Seize révélations de l’amour 
Divine”,	Bégrolles-en-Mauges	1977,	s.	112,	156;	cyt.	za:	
ks.	 W.	 Hryniewicz,	Nadzieja zbawienia dla wszystkich. 
Od eschatologii lęku do eschatologii nadziei,	Warszawa	
1990,	s.	125.

jest najbardziej radykalnie przeciwne tej 
pełni, stacza się nad przepaść nicości. Dia-
beł to siła niszczenia, destrukcja, to swe-
go rodzaju «nic»”78 – stwierdzał ks. Alfons 
J. Skowronek. Bóg Trójjjedyny jest Miłością 
Osobową, Miłością wzajemną i wspólną, 
koinonią. Bycie osobą (gr. prosopon, łac. per-
sona) oznacza zdolność do wejścia w relację 
miłości, zwrócenia oblicza ku innemu. Sza-
tan (diabeł) „jawi się” jako nie-osoba79, jako 
ten, który odwrócił twarz od Boga (por. Jr 
7,24). Jeśli Bóg jest Miłością, a człowiek jest 
(staje się) osobą poprzez miłość, komunię 
z innym, to diabeł „nie jest”, bo nie chce 
przyjmować Miłości i kogokolwiek nią ob-
darzyć. „Szatan jawi się jako zakłamanie, 
jako perwersja godności osobowej”80.

Sam Nowosielski, choć wrażliwy na ma-
nichejski sposób odczuwania świata, wyra-
ził się w następujący sposób: „Myślę, że de-
finicja «zła» jako nieobecności «dobra» jest 
zupełnie słuszna”81. Bliska była mu myśl 
dwudziestowiecznych teologów prawo-
sławnych, takich jak o. Sergiusz Bułgakow 
i o. Paweł Florenski, określających zło jako 

„ontologiczny minus”82, pozbawiony „praw-
dziwej rzeczywistości”83. W tym sensie grze-
chu-brzydoty nie ma na ikonach Zstąpienia 
do otchłani, i nie tylko dlatego, że czerń nie 
78	 ks.	 A.	 J.	 Skowronek,	 Negatyw anioła,	 „Tygodnik	

Powszechny”	2001,	nr	16,	s.	10.
79	 W	 tradycji	 teologicznej	 spotykamy	 się	 z	 określeniem	
„zło	 osobowe”	 (por.:	Zło	 [hasło],	 oprac.	W.	Chrostowski,	
w:	Encyklopedia Katolicka,	 t.	 20,	 Lublin	 2014,	 s.	 1424;	
Jednocześnie,	 jak	wyjaśnia	Krzysztof	Góźdź	 „od	 strony	
ontycznej	 [diabeł	 –	 E.	M]	 pozostał	 stworzoną	 istotą	 du-
chową	i	osobową,	ale	od	strony	moralnej	jest	już	istotą	an-
tyosobową,	 działającą	w	 swej	 pierwotnej	wolności	 prze-
ciw	osobom	ludzkim	i	Boskim”	(por.	Szatan	(hasło),	oprac.	
K.	Góźdź,	w:	Encyklopedia Katolicka,	t.	18,	Lublin	2013,	
s.	1429). 

80	 ks.	A.	J.	Skowronek,	Negatyw anioła,	dz.	cyt.,	s.	10.
81	 J.	 Nowosielski,	 Zagubiona bazylika. Rozmowy o sztuce 

i wierze,	Kraków	2013,	s.	324.	
82	 Zob.	С.Н.	 Булгаков,	Невеста Агнца,	 Paris	 1945,	 s.	 572,	

cyt.	za:	L.	Zander,	Zbawienie Szatana. Systematyczny wy-
kład poglądów Sergiusza Bułgakowa,	tłum.	ks.	H.	Paprocki,	
„Literatura	na	Świecie”	1979,	nr	10	(102),	s.	245.

83	 P.	Florenski,	Ikonostas…,	dz.	cyt.,	s.	121.
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jest barwą, ale jest brakiem światła, jest swe-
go rodzaju nicością, pustką (jak na ikonach 
Nowosielskiego). Także dlatego, że w zamy-
śle twórców „nowej ikony” (Perczak, Dem-
chuk) Chrystus-Miłość jaśnieje w pełni. Ar-
tysta – dioratikos – „jasno-widzący”, ten, któ-
ry „widzi na wskroś”, odkrywa przemienia-
jące działanie Bożego Światła. Piękno ikony 
jest objawieniem się Piękna-Miłości, solidar-
nej z człowiekiem i nie pozostawiającej go 
w otchłani. Jezus Chrystus nie cofa się przed 
ciemnością, ale wkracza w nią, rozświetlając 
otchłań Swoją Obecnością. Zstąpienie Chry-
stusa do otchłani zarówno krakowski arty-
sta, jak i „nowiccy” ikonopisarze postrzegają 
w wymiarze osobowym, komunijnym, ak-
centując przede wszystkim uwolnienie czło-
wieka od stanu samotności i obdarowania go 
życiem w jedności z Bogiem i bliźnim. Może 
dlatego całkowicie rezygnują z przedstawia-
nia postaci diabła, który dzieli (gr. słowo dia-
bolos oznacza dzielić, rozdzielać), który za-
przecza osobowemu, relacyjnemu istnieniu. 
Poza tym omawiani twórcy zdają się odczyty-
wać Zstąpienie Zbawiciela do otchłani w per-
spektywie egzystencjalnej84 – jako zejście Mi-
łości do infernalnych wymiarów ludzkiego 
istnienia, tam gdzie człowiek doświadcza sa-
motności i własnego grzechu – odłączenia od 
Boga. Nie przypadkowo jedna z ikon Grety 
Leśko (il. 9) opatrzona jest cytatem z Psalmu 
139: „Dokąd odejdę od Twego ducha i gdzież 
ucieknę sprzed Twego oblicza? Jeśli wstąpię 
na niebiosa, Ty tam jesteś, jeśli zstąpię do ot-
chłani, jesteś w niej” (Ps 139,7-8)85. 

84	 Na	 temat	 takiego	 sposobu	 rozumienia	 zstąpienia	
Chrystusa	 do	 otchłani	 zob.	 E.	 Mikiciuk,	 „Chrystus 
w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”. Rozważania nad 

„Idiotą” Fiodora Dostojewskiego,	Gdańsk	2003.
85	 Por.	Biblia	Tysiąclecia:	„Gdzież	się	oddalę	przed	Twoim	

duchem?	Gdzie	ucieknę	od	Twego	oblicza?	Gdy	wstąpię	
do	nieba,	 tam	jesteś;	 jesteś	przy	mnie,	gdy	się	w	Szeolu	
położę”	(Ps	139,7-8).

Sztuka – mówi krakowski malarz – jest 
„dziwnym tyglem”, „w którym dokonuje się 
[…] alchemiczna przemiana w świadomości 
elementów zła w dobro, brzydoty w pięk-
no”86. Jest ona powołana do „uobecniania” 
zbawczego aktu Jezusa Chrystusa, „prze-
zwyciężenia katastrofy grzechu pierwo-
rodnego”87. „[J]ako artysta – wyznaje No-
wosielski – jestem niejako posłany do piekła 
i mam wydrzeć tyle, ile się da z tego pie-
kła, ażeby było zbawione”88. „Nawet to, co 
nam się wydaje zupełnie zepsute, może być 
przywrócone do swego pierwotnego piękna 
i swojej pierwotnej godności”89.

Krakowski artysta i twórcy związani 
z Nowicą pokazują zatem, jak Chrystus-

-Piękno realnie przemienia to, co upadłe. 
„Obraz Nowosielskiego nie tworzy świata, ale 
go  p r z y j m u j e” – pisał Mieczysław Po-
rębski, nazywając malarstwo krakowskiego 
artysty „malarstwem pokornym”90. Te okre-
ślenia dobrze charakteryzują także twórców 

„nowej ikony”, którzy poprzez sztukę „uczest-
niczą” w tym akcie miłosnego  p r z y j ę c i a  
świata, przeobrażającego grzech-brzydo-
tę w dobro-piękno. Dokonując transfor-
macji widzenia, zarazem zapraszają do wej-
ścia w misterium paschalne, uczestniczenia 
w nim. Grecki czasownik kaleo, od którego 
pochodzi rzeczownik kalós – piękno, ozna-
cza wołać, przywoływać, wzywać. Ikona 

86	 Z.	Podgórzec,	Mój Chrystus…,	dz.	cyt.,	s.	22.	
87	 Z.	Podgórzec,	Wokół ikony…,	dz.	cyt.,	s.	109.	Nowosielski	

jest	przekonany,	że	w	sztuce	(ikony)	dokonuje	się	mistycz-
na	transformacja.	„Do	tego	stopnia	nieprawdopodobna,	że	
nawet	w	ikonie	Sądu	Ostatecznego,	zawierającej	sceny	in-
fernalne	 dotyczące	 naszego	 doświadczenia	 egzystencjal-
nego	od	strony	zła,	nie	ma	właściwie	zła	w	sensie	escha-
tologicznym”	(Z.	Podgórzec,	Mój Chrystus,	dz.	cyt.,	s.	14).	
Ojciec	Sergiusz	Bułgakow	powiedziałby,	że	ontologicznie	
rzecz	biorąc	piekła	nie	ma,	że	stanowi	ono	jedynie	„meta-
fizyczne	miejsce	niebytu”	(S.	Bułgakow,	Światło wieczno-
ści,	dz.	cyt.,	s.	566).

88	 Tamże.
89	 J.	Nowosielski,	Sztuka po końcu świata…,	dz.	cyt.,	s.	375.
90	 M.	Porębski,	Nowosielski,	dz.	cyt.,	s.	49.	
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Zstąpienia do otchłani wzywa do kontempla-
cji, a tym samym do otwarcia się na Miłość, 

pociąga ku Temu, który, będąc samym Pięk-
nem, objawia się-zbawia poprzez piękno. 

Il. 1. Zstąpienie do otchłani, fresk, ok. 1316‒1321, Chora [bizantyński 
kościół], Stambuł, Turcja
Źródło: Wikimedia commons (domena publiczna)

Il. 2. Ikona Zstąpienia do otchłani, 
pracownia mistrza Dionizego, 1495‒1504, 
Muzeum Rosyjskie, Sankt Petersburg
Źródło: https://www.icon-art.info 
[dostęp: 15 lipca 2022]

Il. 3. Sylwia Perczak, Ikona Zstąpienia do otchłani, 2019. 
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony i zgodę na jego 
publikację.

Il.  4a. Ivanka Demchuk, Ikona Zstąpienia do otchłani. 
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony i zgodę na 
jego publikację.
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Il.  4 b. Ivanka Demchuk, wraz z Arsenem Berezą, Zstąpienie do otchłani, detal, fresk, ściana ołtarza w świątyni 
św. Mikołaja (XVI w.) w Grenadzie (Hiszpania), 2022. 
Dziękuję Autorom za użyczenie zdjęcia fresku i zgodę na jego publikację.

Il. 5. Ivanka Demchuk, Ikona Zstąpienia do otchłani. 
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony i zgodę na jego publikację.
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Il. 6. Khrystyna Kvyk, Ikona Zstąpienia do otchłani, 2020. 
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony i zgodę na 
jego publikację.

Il.  7. Kateryna Kuziv, Ikona Zstąpienia do otchłani, 2018. 
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony i zgodę na jego 
publikację.

Il. 8. Jerzy Nowosielski, Ikona Zstąpienia do otchłani, 1983, 
Cerkiew Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
Górowo Iławeckie, fot. Małgorzata Sinkiewicz

Il. 9. Greta Leśko, Ikona Zstąpienia do otchłani. 
Wniebowstąpienie. Dziękuję Autorce za użyczenie 
zdjęcia ikony i zgodę na jego publikację.
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Il. 10. Jerzy Nowosielski, Ikona Zstąpienia 
do otchłani, 1978, Cerkiew Prawosławna 

pw. Zaśnięcia NMP  w Krakowie. Dziękuję 
Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny w Krakowie, będącej właścicielem 

Majątkowych Praw Autorskich do twórczości 
Prof. Jerzego Nowosielskiego o tematyce sakralnej, 

za nieodpłatną zgodę na publikację i użyczenie zdjęcia dzieła.

Il. 11. Jerzy Nowosielski, Ikona Zstąpienia do otchłani, 1966. Dziękuję 
Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, 
będącej właścicielem Majątkowych Praw Autorskich do twórczości 
Prof. Jerzego Nowosielskiego o tematyce sakralnej, za nieodpłatną zgodę 
na publikację i użyczenie zdjęcia dzieła.

Il. 12. Greta Leśko, Ikona Zstąpienia do otchłani, 2021. 
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony i zgodę na jego publikację.

Il. 13. Greta Leśko, Ikona Zstąpienia do otchłani. 
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony 
i zgodę na jego publikację.

Il. 14. Sylwia Perczak, Ikona Zstąpienia do otchłani, 
2021. Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony 
i zgodę na jego publikację.
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Il. 15.  Danylo Movchan, Ikona Zstąpienia do otchłani, 
2016. Dziękuję Autorowi za użyczenie zdjęcia ikony 
i zgodę na jego publikację.

Il. 16.  Danylo Movchan, Ikona Zstąpienia do otchłani, 
2018. Dziękuję Autorowi za użyczenie zdjęcia ikony 
i zgodę na jego publikację.

Il. 17. Greta Leśko, Zstąpienie do otchłani.
Dziękuję Autorce za użyczenie zdjęcia ikony i zgodę na jego publikację.
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Il. 18. Jerzy Nowosielski, Droga Krzyżowa – Stacja XIV: 
Pan Jezus złożony do grobu, fragment panneau
ołtarzowego, 1977, Kościół oo. Franciszkanów-

-Reformatorów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Krakowie

Źródło: https://pl.pinterest.com [dostęp: 15 lipca 2022]

Il. 19. Ikona Zstąpienia do otchłani, szkoła nowogrodzka, 
koniec XIV w., Państwowe Muzeum Rosyjskie w Sankt-
-Petersburgu
Źródło: https://www.icon-art.info [dostęp: 15 lipca 2022]
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Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

Piękno zstępujące do otchłani 
w wizjach malarskich Jerzego 
Nowosielskiego i twór-
ców „nowej ikony”

Jerzy Nowosielski oraz twórcy „nowej ikony”, 
tacy jak Greta Leśko (Polska), Danylo Mo-
vchan (Ukraina), Sylwia Perczak (Polska), 
Ivanka Demchuk (Ukraina), Kateryna Kuziv 
(Ukraina) i Khrystyna Kvyk (Ukraina) twór-
czo interpretują kanon ikony, który traktują 
jako „żywy system formalny”. Dla wyrażenia 
prawd teologicznych poszukują nowych form 
wyrazu artystycznego poprzez dialog ze sztu-
ką współczesną. Zstąpienie Chrystusa do ot-
chłani postrzegają w wymiarze osobowym, 
komunijnym, akcentując przede wszystkim 
uwolnienie człowieka od stanu upadku i sa-
motności oraz obdarowanie go życiem w jed-
ności z Bogiem i bliźnim. W ikonie Anasta-
sis podkreślają perspektywę egzystencjalną, 
ukazując zejście Piękna-Miłości do infernal-
nej sfery ludzkiego istnienia. W ujęciu ar-
tystów piękno sztuki, piękno zbawcze, jest 
chrystologiczne, ponieważ uczestniczy w pro-
cesie przemiany świata.

Słowa kluczowe: Ikona Zstąpienia 
do otchłani, „nowa ikona”, piękno, Jerzy 
Nowosielski, teologia

Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.
Zstąpienie do Piekieł [hasło], oprac. Bo Re-

icke, tłum. T. Mieszkowski, w: Słownik 
wiedzy biblijnej, tłum. A. Karpowicz i in., 
Vocatio, Warszawa 2004.

Źródła internetowe:
Kiedo E., Nowica – ikona to temat otwarty, ht-

tps://wiez.pl/2017/10/02/nowica-ikona-to-
-temat-otwarty/, (dostęp: 24 kwietnia 2022).

Beauty Descending 
into the Abyss in the Painting 
Visions of Jerzy Nowosielski 
and the Creators of the „New Icon”

Jerzy Nowosielski and creators of the „new 
icon,” such as Danylo Movchan (Ukraine), 
Sylwia Perczak (Poland), Ivanka Demchuk 
(Ukraine), Kateryna Kuziv (Ukraine), and 
Khrystyna Kvyk (Ukraine), creatively inter-
pret the canon of iconography, which they 
treat as a „live formal system.” To express 
theological truths, they search for new forms 
of artistic expression through the dialogue 
with contemporary art. They see Christ’s de-
scending into the abyss as personal and as 
Communion, emphasizing mainly freeing 
human from the state of fall and loneliness, 
as well as giving him life in union with his 
neighbor and God. In the Anastasis icon, 
they emphasize the existential perspective, 
showing the descent of Beauty-Love into the 
infernal sphere of human existence. For the 
artists, the beauty of art, the beauty of salva-
tion is Christological because it participates 
in the process of changing the world. 

Key words: Icon of the Descent into Hell, 
the „new icon”, beauty, Jerzy Nowosielski, 
theology
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Profesor Bohdan Dziemidok – 
Człowiek życzliwy ludziom

To jak w ostateczny spo-
sób zapamiętam Profesora 
Bohdana Dziemidoka bę-
dzie jeszcze wymagało czasu 
i powrotów pamięcią do mo-
mentów, które wydadzą mi 
się kluczowe. Nie wiem, czy 
jest możliwe osiągnięcie ta-
kiego stanu pełnej pewności 
w tej kwestii. Przypuszczam, 
że mam do czynienia z two-
rzeniem się tego konstruktu 
in statu nascendi. Przecież 
nowymi doświadczeniami 
oświetlamy wspomnienia, 
a i sama treść wspomnień podlega korek-
tom, uzupełnieniom i głębszemu zrozumie-
niu. Nie sądzę, by proces ten miał swój osta-
teczny koniec, tak jak żywa pamięć jest za-
skakująca i ustawicznie stawia przed nami 
wyzwania, którym staramy się sprostać. 

Do prof. Dziemidoka dotarłem dzię-
ki mojemu promotorowi rozprawy dok-
torskiej prof. Mirosławowi Nowaczyko-
wi. Doszedł on do wniosku, że jako dok-
tor filozofii i magister filologii polskiej 
mam wystarczające kompetencje, by pod-
jąć problematykę estetyki/filozofii sztuki 

w dalszym moim rozwoju. 
Po raz pierwszy spotkaliśmy 
się z Dziekanem WNS UG 
w jego siedzibie w Oliwie. 
Zapamiętałem stół, który 
był zarzucony nieprzebra-
ną ilością dyplomów ukoń-
czenia studiów, które Boh-
dan pracowicie podpisywał 
i chyba ta praca nie spra-
wiała mu szczególnej przy-
jemności. Wyraźnie ożywił 
się, kiedy przystąpiliśmy 
do rozmowy i od razu od-
niosłem wrażenie, że otrzy-

małem ogromny kredyt zaufania i życzli-
wości. Nie przypuszczałem wtedy, że bę-
dzie to dla mnie tak ważny moment w ży-
ciu. Nie chodzi tylko o to, że zachęcił mnie 
do napisania książki poświęconej estetyce, 
ale o to że otworzył mi oczy na obszar re-
lacji międzyludzkich i wartości istotnie 
ważnych. Przez kolejne lata naszej znajo-
mości, a później przyjaźni, starałem się 
go nie zawieść. Jako wprowadzenia, przez 
cały rok słuchałem wykładów Profesora. 
Zaczynały się one od niepozornej grup-
ki studentów zainteresowanych estetyką. 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 119‒126
http://karto-teka.ptft.pl/

Piotr Przybysz, Bohdan Dziemidok. 
Fot. z archiwum Autora tekstu.
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Z biegiem czasu grupka ta się powiększała, 
aż w pewnym momencie nowi słuchacze 
zainteresowani wykładami zmuszeni byli 
do przynoszenia ze sobą krzeseł, bo na sali 
ich już brakowało. Wykład wyraźnie spra-
wiał dużą frajdę tak wykładowcy jak i słu-
chaczom. Bohdan, moim zdaniem, miał 
rzadki dar docierania słowem do audy-
torium, przykuwania uwagi i kształto-
wania emocji słuchających go studen-
tów. Wykład oprócz merytorycznego ba-
gażu niósł w sobie pewne elementy sztuki 
teatralnej1. Rdzeń, na którym ona była bu-
dowana opierał się na dystansie wykładowcy 
do samego siebie, założeniu istnienia inteli-
gentnego słuchacza i na głębokim i różno-
rodnym poczuciu humoru. Tak więc Autor 
cenionej do dzisiaj książki O komizmie pre-
zentował w praktyce to złożone i nad wy-
raz skomplikowane zagadnienie. W pamięci 
wracam do dwóch takich wydarzeń, które 
były ucieleśnieniem tego, o czym tutaj piszę. 
Pierwsze, to uroczyste wręczenia Bohdano-
wi nagrody naukowej im. Jana Heweliusza, 
drugie, to wykład otwarty, który wygłosił 
dla nauczycieli akademickich i studentów 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W tym drugim przypadku kierował słowa 
do słuchaczy, których w mniejszym stop-
niu znał i orientował się w ich specyfice 
studiów. Dlatego ustaliliśmy, że tematem 
jego wystąpienia będzie kategoria szczęścia, 
do której powracał także w wykładach uni-
wersyteckich. Po pierwszych dziesięciu mi-
nutach Profesor całkowicie panował nad 

1	 Można	 o	 tym	 wnioskować	 na	 podstawie	 wspomnie-
nia	 Dziemidoka:	 „W	 szkole	 interesowała	 mnie	 sztu-
ka	 teatralna.	 Recytowałem	 nie	 tylko	 w	 szkole,	 ale	 tak-
że	 w	 poznańskiej	 rozgłośni	 radiowej,	 a	 wybitny	 aktor	
Kazimierz	Wichniarz	namawiał	mnie,	bym	próbował	do-
stać	się	na	studia	aktorskie”.	Zob.	Wywiad. Prof. Bohdan 
Dziemidok mówi o swoim filozofowaniu,	 „ΣΟΦΙA”	2014,	
vol.	14,	s.	322.

wsłuchującą się w każde słowo aulą, w któ-
rej znajdowało się około dwieście osób. Kie-
dy dotarł do zdania mówiącego, że warto 
mieć w życiu przyjaciela, zwrócił słucha-
czom uwagę na fakt, że prawdziwych przy-
jaciół nie tylko poznaje się w biedzie, ale 
także wtedy, kiedy odnosimy spektakular-
ne sukcesy. A nawet wtedy, kiedy nie są one 
zasłużone bądź nie są efektem ciężkiej na-
szej pracy a tylko wynikiem zbiegu okolicz-
ności. Przyjaciel to ten, który, szczególnie 
w takich sytuacjach, będzie wyzbyty zawi-
ści, a może będzie wspólnie z nami w stanie 
się z tego cieszyć? Kiedy Bohdan wyjaśniał 
tę kwestię patrzyłem na reakcję ówczesne-
go Rektora Akademii Marynarki Wojennej. 
Na jego twarzy odmalował się wyraz, który 
mówił, że w tej kwestii trafiono w środek 
tarczy. Bohdan przyjaźń traktował bardzo 
serio. Za przyjaciela uważał tę osobę, któ-
ra bierze pod uwagę jego dobro i to zobo-
wiązuje do wzajemności, to osoba, która jest 
wobec niego lojalna a on wobec niej. Przy-
jaźń, jego zdaniem, nie jest związkiem pla-
tonicznym, wymaga tak z jednej jak i z dru-
giej strony pielęgnowania tej relacji. Bohdan 
opowiadał mi o wielu swoich przykrych do-
świadczeniach w tej kwestii. O przyjaźniach, 
które wyczerpywały się wraz z osiągnięciem 
celu przez tę drugą stronę, które kończyły 
się wraz z upływem czasu, do kiedy było się 
potrzebnym i użytecznym, lub dysponowa-
ło się możliwością pomocy i po jej udziele-
niu ślad po „przyjacielu” bezpowrotnie gi-
nął. Bohdan mówiąc o „przepisie na szczę-
ście” czy też „przykazaniach”, które należy 
przestrzegać, by je sobie zapewnić, wypo-
wiadał się nie wprost o pułapkach, które 
sprawiają, że jest ono poza naszym zasię-
giem. Czyli obawiamy się bliskiej i zobowią-
zującej relacji z drugim człowiekiem jakim 
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jest przyjaźń. Zatracamy się w pracy, któ-
ra nie zawsze jest obszarem nieustannych 
sukcesów, a bywa, że kompensuje to, czego 
nam w życiu brakuje. Tą pułapką, jak twier-
dził Bohdan, jest również bezkompromiso-
we dążenie do bycia najlepszym, „numerem 
jeden”, na każdym polu aktywności, co nie 
może się przecież udać. Z drugiej zaś strony, 
twierdził, że część tego typu ludzi jest „cho-
robliwie ambitna”. W efekcie tego, w spo-
sób nieproporcjonalny, reagują oni na suk-
cesy, nawet te drobne, swojego otoczenia. 
Tak więc są potencjalnie niebezpieczni i nie-
przewidywalni, co powinno nas skłaniać 
do utrzymywania ich w jak najdalszym krę-
gu naszych znajomych. Pułapka, do której 
się odwoływałem powyżej, w tym przypad-
ku polega na tym, że lgniemy do takich lu-
dzi, ich sukcesy nam imponują i chcemy ich 
naśladować. W zamian za to spotykamy się 
z ich strony z różnego rodzaju mniejszymi 
lub większymi niegodziwościami i przy-
krościami, bo właśnie m.in. w ten sposób 
zaspokajają oni poczucie własnej wartości. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jesz-
cze jedną pułapkę, o której mówił Bohdan: 
opowiadając bliźnim o tym, jacy to jesteśmy 
wspaniali, nie doceniamy ludzkiej skłon-
ności do poszukiwania wad w każdym ide-
ale. Warto, zdaniem Bohdana, nie czekając 
na to aż bliźni za nas to zrobią, wymyśleć 
i wszem i wobec ogłosić swoją rzekomą lub 
prawdziwą wadę: że mamy kłopoty ze spła-
ceniem kredytu, że żona nas zdradza, że 
mamy słabość do hazardu itd. Dzięki temu 
inni poczują się lepiej w naszym towarzy-
stwie i staniemy się dla nich osobą z bardziej 
ludzką twarzą. Pod żadnym pozorem, zda-
niem Bohdana, nie należy w tej kwestii dać 
wolnej ręki bliźnim, bo to, co oni wymyślą, 
będzie zdecydowanie bardziej bolesne.

Bardzo charakterystyczną cechą Bohda-
na był ogromny ładunek życzliwości wo-
bec innych ludzi. Potrzebował tego Inne-
go, Obcego jak świeżego powietrza do ży-
cia. W istocie życzliwość ta polegała na tym, 
że obdarzał on każdego nowo poznane-
go zaufaniem, które w czasie dalszych re-
lacji bądź było poszerzane, bądź kurczyło 
się, by w końcu zniknąć. Ponadto życzli-
wość ta przejawiała się w bezinteresownej 
ciekawości, serdeczności i wyrozumiałości. 
Można życzliwość łączyć z byciem wyma-
gającym, Bohdan łączył życzliwość z wyro-
zumiałością. Wyrozumiałością polegającą 
na zrozumieniu tego Innego/Obcego, co Ja-
cek Hołówka w książce Etyka w działaniu, 
którą Bohdan cenił i polecał, zawarł w la-
pidarnym stwierdzeniu: „…tolerancja jest 
cnotą wyrozumiałości”2. Dlatego tak połą-
czoną życzliwość z wyrozumiałością uwa-
żał za walutę, która powinna obowiązywać 
w relacjach międzyludzkich. Jeżeli okazu-
jesz ją komuś, to masz prawo oczekiwać, 
może nie zawsze i nie od tego samego czło-
wieka, że ten Inny/Obcy tobie nią odpłaci. 
Był przeświadczony o tym, dlatego pisał, że 

„Jeśli dziesięciu ludziom okażesz życzliwość, 
to istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
pięciu, a może sześciu lub siedmiu odpła-
ci ci tym samym”3. Z drugiej strony, miał 
pełną świadomość tego, że większość ludzi 
wstydzi się okazywania życzliwości drugiej 
osobie, że jest ona uznawana za słabość, że 
należy do argumentów słabych w przeci-
wieństwie do argumentów rozstrzygają-
cych m.in. argumentu z władzy, z siły, czy 
z pieniędzy. Stawiał na życzliwość i dobroć 
w stosunku do innych, szczególnie wte-
dy „Jeżeli nawet twoja żona szydzi z ciebie, 

2	 J.	Hołówka,	Etyka w działaniu,	Warszawa	2001,	s.	256.
3	 B.	Dziemidok,	Filozofia i sztuka życia,	Lublin	2017,	s.	101.
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nazywając twoją życzliwość «dobrodupno-
ścią», nie przestawaj być sobą. Życzliwość 
i dobroć nie zawsze i nie dla wszystkich 
są świadectwem słabości”4.

Poza tym warto było znać Bohdana, nie 
tylko dlatego, że ciekawie z nim się rozma-
wiało, ale dla tego, że znał wielu wartościo-
wych ludzi i że w trakcie rozmowy „upra-
wiał praktykę psychoterapeutyczną” – czy-
li wspierał, bo tak rozumiał ćwiczenie się 
w cnocie roztropności. Znaczy to tyle, że 
starał się trafiać w to, co było prawdziwe, 
dobre i piękne. Po pierwsze, w przeciwień-
stwie do sophia, chodziło o phronesis i cel ja-
kim jest eudajmonia. Z Bohdanem warto 
było porozmawiać na temat m.in. tego, co 
warto w życiu wybrać, jak do tego należy 
dążyć i jakich pułapek unikać, by nie stać 
się człowiekiem z tego powodu nieszczę-
śliwym. Krótko mówiąc, miał dar trafne-
go sądu o działaniu w danych okoliczno-
ściach. Po drugie, rzadko mylił się w tym, 
co jest dobre i jak należy do tego dążyć, co 
można nazwać moralną cnotą roztropności. 
Dla Bohdana dobrem jest szczęście, ale nie 
to, jak je rozumiał Arystyp z Cyreny. Podą-
żał duktem wytyczonym przez Władysława 
Tatarkiewicza w książce O szczęściu, który 
twierdził, że jest to „pełne i trwałe zadowo-
lenie z całości życia”5. W kontrze do spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego kultury post-
modernistycznej powtarzał trafną diagnozę 
Magdaleny Środy, że „[…] szczęście jest po-
niekąd skutkiem sensu życia, a nie jej przy-
czyną. To nie szczęście czyni życie sensow-
nym, ile sens, ład, celowość czynią je szczę-
śliwym”6. Takim praktycznym momentem 
w nadaniu sensu mojemu kolejnemu 

4	 Tamże.
5	 W.	Tatarkiewicz,	O szczęściu,	Warszawa	2015,	s.	31.
6	 B.	Dziemidok,	Filozofia…, dz.	cyt.,	s.	83.

etapowi życia była rozmowa jaką z nim 
odbyłem w bramie, gdzie schroniliśmy się 
przed ulewnym deszczem. Od pewnego 
czasu zastanawiałem się nad książką po-
święconą estetyce. Czego miałaby ona do-
tyczyć? Gubiłem się w przeróżnych pomy-
słach. W Lubljanie, w bramie, która dała 
nam schronienie przed deszczem w trakcie 
światowego kongresu estetyki, Bohdan pod-
sunął mi pomysł, że może byłaby to estety-
ka Stefana Morawskiego7. Tak to się zaczęło. 
Zadanie było ambitne, ale nie niemożliwe 
do wykonania. Po sześciu latach od tej roz-
mowy miałem książkę, której pisania nie za-
kończyłem do dzisiaj.

Prof. Bohdan Dziemidok zostawił nam 
dwie istotnie ważne książki (nie chodzi mi 
o umniejszanie roli pozostałego dorobku, 
a jedynie o podkreślenie tego, czego współ-
czesny czytelnik pominąć nie może). Pierw-
sza O komizmie, do napisania której zainspi-
rował go prof. Stefan Morawski8. Książka 
prezentuje w sposób wnikliwy, oryginal-
ny i twórczy zagadnienie komizmu. Mamy 
tam precyzyjną typologię tej kategorii, eru-
dycyjną, wnikliwą i kompetentną analizę 
wybranych teorii komizmu, opowiedzenie 
się za jedną z nich i sformułowanie własnej 
propozycji, systematyczne omówienie waż-
niejszych technik wywoływania przeżycia 
komizmu, rozważania dotyczące funkcji 
różnych odmian komizmu i jego społecz-
nej roli9. Ponadto Autor dopracował w tej 

7	 Warto	w	tym	miejscu	zaznaczyć,	że	prof.	Dziemidok	ko-
rzystał	z	konsultacji	merytorycznych	prof.	S.	Morawskiego	
w	związku	z	przygotowywaną	pracą	doktorską,	która	po-
święcona	była	komizmowi	–	zob.	Wywiad. Prof. Bohdan 
Dziemidok mówi…,	dz.	cyt.,	s.	323.

8	 Zob.	tamże.
9	 W	pierwszym	wydaniu	mamy	ciekawe	rysunki	Szymona	

Kobylińskiego	 uzupełniające	 tekst:	 B.	 Dziemidok,	
O komizmie,	Warszawa	 1967.	W	 najnowszym	wydaniu:	
B.	 Dziemidok,	O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj,	
Gdańsk	2011,	mamy	ważną	antologię	tekstów	uzupełnia-
jących	opracowaną	przez	dr	Monikę	Bokiniec.
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pracy pewną metodę konstrukcji tekstu, 
którą stosuje w następnych publikacjach, 
a ja nazywam ją „metodą logicznego po-
rządku”. Dotyczy to nie tylko konstrukcji 
całości tekstu, ale też elementów podrzęd-
nych i treści w nich zawartych. Przejawia się 
to szczególnie w podsumowaniach, gdzie 
nie tyle chodzi o zaprezentowanie własne-
go stanowiska, ale o przedstawienie argu-
mentów „za” i „przeciw”. Drugą książką 
jest Filozofia i sztuka życia i wiem, że w tym 
wyborze nie jestem osamotniony. Trudno 
w tym przypadku bronić tezy, że jest to pra-
ca wewnętrznie spójna i tworząca zwartą 
całość. Za to obrony nie wymaga, bo samo 
się broni, to co dotyczy filozoficznej i prak-
tycznej refleksji nad sztuką życia. Podstawą, 
o czym powyżej już wspomniałem, jest re-
alizm i uzupełniłbym go o słowo krytyczny. 
A więc Autor jako realista krytyczny obser-
wuje różne aspekty (oczywiście nie wszyst-
kie) życia ludzkiego, między innymi: moral-
ność, wolność, miłość, przyjaźń, starość itd. 
Wszystkie te obserwacje i wnioski zbiegają 
się w jednym punkcie, w poszukiwaniu od-
powiedzi na pytanie: jak być szczęśliwym. 
Odpowiedź Autora na nie jest głęboko nie-
satysfakcjonująca, pisze on, że: „Jedyne, co 
świadomie możemy zrobić w sprawie wła-
snego szczęścia to zapobiegać nieszczęściu. 
Próby zwiększenia szczęścia są jednak bez-
owocne”10. Trudno tak zajętemu stanowisku, 
co do szczęścia, odmówić realizmu. Chyba 
w tej kwestii tak, realnie rzecz biorąc, spra-
wy się mają. Diagnoza ta nie dotyczy tyl-
ko jednostek, ale również zbiorowości ludz-
kich: „Jeszcze trudniej uszczęśliwiać zbioro-
wość – ludzkość, naród czy społeczeństwo. 
Kilka prób tego rodzaju już podejmowano. 

10	 B.	Dziemidok,	Filozofia…, dz.	cyt.,	s.	86.

Wyszło żałośnie i strasznie zarazem”11. Traf-
nie odkrywa tytułowe znaczenie „sztuka ży-
cia” Wioletta Kazimierska-Jerzyk w cieka-
wym i wnikliwym tekście Smak słodko-gorz-
ko-kwaśny. Miejsce filozofii w sztuce życia we-
dług Bohdana Dziemidoka12. To prawda, że 
sztuka życia rozumiana jest przez Autora 
jako pewna umiejętność, a nie jako pochod-
na wiedzy wyniesionej z uprawiania filozo-
fii, chociaż trudno całkowicie i radykalnie 
temu zaprzeczyć. Chciałbym zwróć uwagę 
na kluczowe znaczenie słowa sztuka, któ-
re przez starożytnych Greków było niezna-
ne, w zamian używając słowo téchnē. Ozna-
czało ono wszelką wytwórczość dokonywa-
ną podług reguł (sztuka obejmowała m.in. 
tkactwo, ciesielstwo, architekturę i rzeźbę) 
zaś istotą jej była umiejętność wytwarza-
nia i wiedza umożliwiająca tę wytwórczość. 
Tak samo życie można uprawiać jak sztukę 
w rozumieniu starożytnych. Konieczna jest 
wiedza realna o nim i znajomość reguł oraz 
ich stosowanie, które nadają mu sens. Zdo-
byta umiejętność w wykorzystaniu wiedzy 
i stosowaniu reguł może być na poziomie 
partacza (życie bezsensowne) lub na pozio-
mie dobrego rzemieślnika (życie sensowne), 
a można jeszcze wyżej postawić poprzecz-
kę i oczekiwać poziomu artysty (życie jako 
dzieło sztuki, arcydzielne). Bohdan w tej 
kwestii nie popada ani w nadmierny pesy-
mizm co do naszych możliwości, ani w nad-
mierny optymizm, będąc realistą sytuował 
się na poziomie sprawnego rzemieślnika, 
tak sądzę. Postawa realisty wiązała się rów-
nież z umiejętnością zachowania właściwej 
hierarchii spraw i z umiejętnością oceny 
11	 Tamże,	s.	110.
12	 Por.	 W.	 Kazimierska-Jerzyk,	 Smak słodko-gorzko-kwa-

śny. Miejsce filozofii w sztuce życia według Bohdana 
Dziemidoka,	 „Acta	 Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	
Philosophica	 –	 Aesthetica	 –	 Practica”	 2019,	 t.	 33,	
s.	109–128.
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rzeczywistych proporcji wydarzeń, z któ-
rymi ma się do czynienia. Ponadto za po-
stawą realisty wobec siebie i świata prze-
mawiało też to, że postaw skrajnych wobec 
niego nie da się obronić. Radykalny pesy-
mizm jak twierdzi Bohdan – z czym trud-
no się nie zgodzić „zatruwa życie swoim wy-
znawcom”13, zaś radykalny optymizm „jest 
po porostu naiwny i głupi”14.

W Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultu-
ry dwie prace poświęciliśmy prof. Bohda-
nowi Dziemidokowi – naszemu nauczycie-
lowi, mistrzowi i przyjacielowi. Pierwsza 
nosi tytuł Estetyka i filozofia sztuki. Tradycje, 
przecięcia, perspektywy. Aesthetics and Philo-
sophy of Art. Traditions, Intersections, Per-
spectives (2009), którą miałem okazję pro-
wadzić wspólnie z p. dr Moniką Bokiniec. 
Książka zawiera teksty tak w języku pol-
skim jak i ich przekład na język angielski, 
ukazała się z okazji 50-lecia pracy dydak-
tycznej i naukowej Jubilata. Uroczyste wrę-
czenie księgi jubileuszowej odbyło się w Ra-
tuszy Staromiejskim w Gdańsku 29 kwiet-
nia 2009  roku. Książka sprawiła ogromną 
radość i satysfakcję Bohdanowi i podej-
rzewam, że nie chodziło o to, że otrzymał 
specjalny egzemplarz w skórzanej opra-
wie. Pamiętam, że w trakcie tej uroczysto-
ści Bohdan każdą osobę z Zakładu Estetyki

13	 B.	Dziemidok,	Filozofia i sztuka…,	dz.	cyt.,	s.	32.	Szerzej	
na	 temat	 propozycji	 sztuki	 życia	 Dziemidoka	 piszę	
w	 artykule:	 P.	 J.	 Przybysz,	On the practice of the „art 
of living” by Bohdan Dziemidok,	„Sztuka	i	Filozofia”	2019,	
s.	153–164.

14	 Tamże.

i Filozofii Kultury przedstawiał zgromadzo-
nej publiczności ciepło i życzliwie z właści-
wym sobie poczuciem humoru i dystansem 
do siebie. Całość spotkania uświetnił Teatr 
Okazjonalny i muzyka w wykonaniu Prze-
mka Dyakowskiego (saksofon) i Dominika 
Bukowskiego (wibrafon). Drugą publika-
cją jest numer specjalny „Sztuki i Filozofii” 
(2019) dedykowany prof. Bohdanowi Dzie-
midokowi z okazji jego 60-lecia pracy nauko-
wej. Przygotowanie i redakcję numeru pro-
wadziłem z prof. Anną Chęćką. Ukazanie 
się „Sztuki i Filozofii” planowaliśmy na rok 
2019, niestety ze względu na pandemię uka-
zała się w roku 2020. Zależało mi na tym, by 
ten numer w jakimś stopniu wyróżniał się 
zewnętrznie spośród pozostałych. Udało mi 
się to osiągnąć dzięki twardej okładce w bar-
wach niebiesko białych Uniwersytetu Gdań-
skiego. Dotychczasowe numery wydawane 
były w miękkiej okładce. Cały czas mieliśmy 
nadzieję na uroczyste wręczenie tego nume-
ru Bohdanowi w Lublinie. Przedłużająca się 
pandemia pokrzyżowała te plany i nie chcie-
liśmy niepotrzebnie narażać Jubilata. Ko-
niec końców dzięki poczcie pięć egzemplarzy 

„Sztuki i Filozofii” dotarło do Bohdana.
Ostatni raz spotkałem się z Bohdanem je-

sienią 2021 roku w jego mieszkaniu w Lubli-
nie, teraz wiem, że było to nasze pożegnanie.
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Profesor Bohdan Dziemidok – 
Człowiek życzliwy ludziom

W artykule przedstawiam moją historię 
przyjaźni z prof. Bohdanem Dziemidokiem. 
Podejmuję próbę zwrócenia uwagi na naj-
bardziej charakterystyczne cechy Profeso-
ra: umiejętność docierania do słuchającego 
go audytorium, życzliwość i wyrozumiałość 
wobec ludzi, zachowywanie dystansu wo-
bec siebie, różnobarwne poczucie humoru 
i uprawianie autorskiej sztuki życia. Ponad-
to zwracam uwagę na dwie książki Profe-
sora: O komizmie i Filozofia i sztuka życia, 
uzasadniając tak dokonany wybór. Całość 
dopełniają prace Zakładu Estetyki i Filozo-
fii Kultury, które były poświęcone naszemu 
nauczycielowi, mistrzowi i przyjacielowi: 
Aesthetics and Philosophy of Art. Traditions, 
Intersections, Perspectives (2009) i „Sztuka 
i Filozofia” nr 55 (2019).

Słowa kluczowe: sztuka życia, przyjaźń, 
Bohdan Dziemidok, Piotr J. Przybysz

Professor Bohdan Dziemidok – 
A Kind-Hearted Man

This article presents the story of my friend-
ship with Professor Bohdan Dziemidok. 
I attempt to draw attention to the Profes-
sor’s most characteristic features: his abili-
ty to get through to the audience listening 
to him, his kindness and understanding to-
wards people, keeping a distance from him-
self, his colourful sense of humour and prac-
tising his own original art of living. In ad-
dition, I draw attention to two of the Pro-
fessor’s books: O komizmie (The Comical) 
and Filozofia i sztuka życia (Philosophy 
and the Art of Living) justifying the choice 
made. All of this is completed by the works 
of the Department of Aesthetics and Philos-
ophy of Culture, which were devoted to our 
teacher, master and friend: Aesthetics and 
Philosophy of Art. Traditions, Intersections, 
Perspectives (2009) and Art and Philosophy 
No. 55 (2019).

Key words: art of living, friendship, 
Bohdan Dziemidok, Piotr J. Przybysz
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Dziadek Bohdan

W jesienny poranek 14 października 
2022  roku prowadziłam w Katowicach de-
batę na temat ekspresji w muzyce. Ponieważ 
większość uczestników odbywającej się tam 
konferencji była nauczycielami akademicki-
mi, rozpoczęłam od złożenia życzeń z oka-
zji Dnia Nauczyciela. Były to wyjątkowo 
sprzyjające okoliczności, by wspomnieć mo-
jego pierwszego nauczyciela filozofii, który 
zmarł dwa miesiące wcześniej, w sierpniu 
2022 roku. Co więcej, zagadnienie ekspresji 
w muzyce było zaczynem, od którego rozpo-
częła się moja przygoda z estetyką i filozofią 
sztuki. Przez wiele lat, bo od momentu wy-
boru tematu pracy magisterskiej przez dok-
torat aż po rozprawę habilitacyjną, Profesor 
Bohdan Dziemidok wspierał mnie w tej inte-
lektualnej przygodzie, najpierw jako mentor 
i promotor, a potem jako życzliwy doradca, 
posiadacz rozległej biblioteki, z której po-
zwalał korzystać swoim uczniom. Należa-
łam do tej grupy jego wychowanków, którzy 
zostali przez Profesora zwerbowani do aka-
demickiego uprawiania estetyki, chociaż stu-
diowali inne kierunki. To w wyrazisty spo-
sób świadczy o tym, jak nauczał filozofii, sko-
ro pozyskał dla niej absolwentów rozmaitych 
kierunków uniwersyteckich i artystycznych. 

Jego wykłady z estetyki w Akademii Mu-
zycznej przedwcześnie wpisałam na listę za-
jęć realizowanych „z doskoku” w ramach in-
dywidualnego toku studiów, sądząc, że nic 
wielkiego się nie stanie, jeśli kilka z nich 
opuszczę, uczestnicząc w tym samym czasie 
w kursach mistrzowskich na moim macie-
rzystym kierunku, jakim był fortepian. Nic 
z tego. Już po pierwszym wykładzie podar-
łam kartkę, którą studenci zazwyczaj wrę-
czają profesorom z prośbą o zgodę na re-
alizowanie zajęć w trybie indywidualnym. 
Wiedziałam, że nie opuszczę żadnego wy-
kładu z estetyki. Podobnie jak prowadzona 
przez Profesora Karola Toeplitza filozofia, 
tak i estetyka stała się moją ulubioną dys-
cypliną. Zachęcała do myślenia, do dysku-
sji, pokazywała pomost między tym, czym 
zajmowaliśmy się, ćwicząc na instrumen-
tach po kilka godzin dziennie i próbami 
pojęciowego uchwycenia takich kwestii jak 
ekspresja, emocje, wartości. To wtedy, bę-
dąc na czwartym roku studiów, dostałam 
od Profesora Dziemidoka kilka angloję-
zycznych opracowań zagadnienia ekspresji 
i to była odpowiedź na moje ówczesne inte-
lektualne i duchowe potrzeby. Kiedy kilka 
lat później postanowiłam napisać doktorat 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 127‒128
http://karto-teka.ptft.pl/
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z filozofii, wróciłam do Profesora Dziemi-
doka z pomysłem, który wówczas ogrom-
nie mnie zajmował – była to kwestia war-
tościowania muzyki, problem rzetelnych 
kryteriów oceny, słowem, tego, co w filo-
zofii sztuki wiąże się z zagadnieniem są-
dów estetycznych. Wiedziałam dobrze, że 
Bohdan Dziemidok w swoich licznych ar-
tykułach domagał się klarownego rozróż-
niania estetycznego i artystycznego warto-
ściowania sztuki. Był nawet przekonany, że 
pomieszanie tych typów wartościowań jest 
powszechnie spotykane w praktyce krytyki 
artystycznej i prowadzi do wielu jałowych 
sporów o dzieła sztuki. Uznałam więc, że 
poza metarefleksją, która zdominowała mój 
doktorat, trzeba jak najmocniej upowszech-
niać promowaną przez Profesora Dziemi-
doka dystynkcję, choćby na poziomie dys-
kusji na temat kryteriów oceny podczas 
konkursów muzycznych. Teoria – zdaniem 
osób spoza humanistyki jakże abstrakcyj-
na – zaczęła więc łączyć się także z prak-
tyką. Fakt, że Profesor Dziemidok pozwo-
lił mi samej wpaść na pomysł doktoratu, 
wspaniale świadczy o jego pedagogicznej 
intuicji i sokratejskiej mądrości. Wiele razy 
głosił przy mnie, że nie zna się na muzyce 
i w związku z tym, prosił o rady dotyczą-
ce ocen prac naukowych odwołujących się 
do tej sztuki. Dla młodej osoby, jaką wów-
czas byłam, dostrzeganie we mnie doradcy 
było niezwykle nobilitujące. Doceniałam 

to wówczas podobnie zresztą jak inną jego 
cechę, dość rzadką u pedagogów: zaufanie 
i wolność, którymi obdarzał nas, gdy pisali-
śmy swoje prace, nie narzucając swoich wizji 
ani nie ingerując zbytnio w proces twórczy 
(zgodnie z medyczną zasadą, po pierwsze, 
nie szkodzić). 

Nieraz zdarzyło mi się odkryć, w rozmo-
wach z kolegami z innych kierunków stu-
diów, że wykładami, które szczególnie cie-
pło wspominaliśmy były wykłady Profesora 
Dziemidoka: nie tylko z estetyki, ale także 
filozofii współczesnej czy etyki. Fascynowały 
nas nie tylko jego poczucie humoru (o któ-
rym niejedno można by napisać, pamięta-
jąc o tym, że Profesor był autorem rozprawy 
doktorskiej dotyczącej komizmu), ale także 
umiejętność wiązania referowanych poglą-
dów filozoficznych z życiowymi dylematami. 
Widać to było zresztą nie tylko w wykładach, 
ale i w ostatniej Jego książce, afirmującej filo-
zoficzną mądrość życia. Jako człowiek, przy-
znawał się do błędów. W życiu codziennym 
bywał bezradny, zrozpaczony. Potrafił zaufać 
swoim uczniom, dzieląc się z nimi własny-
mi rozterkami – a w chwilach trudnych dla 
nas, umiał nas wysłuchać. W te Święta Bo-
żego Narodzenia po raz pierwszy zabraknie 
kartki z życzeniami, którą od lat, tradycyjnie 
już podpisywał „Dziadek Bohdan” – i wiem, 
że nie tylko ja, ale wielu innych adresatów 
z grona jego uczniów i przyjaciół, boleśnie 
doświadczy tego braku. 

ANNA CHĘĆKA: dr hab., profesor 
uczelni, filozof i pianistka, kierownik Zakła-
du Estetyki i Filozofii Kultury w Instytucie 
Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Opubli-
kowała książki: Dysonanse krytyki (Gdańsk 
2008), Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu 

muzyki (Gdańsk, 2012), A jak Apollo. Bio-
grafia Alfreda Cortota (Warszawa 2019) oraz 
Słuch metafizyczny (Warszawa 2020), opu-
blikowany także w języku angielskim jako 
Metaphysical Hearing (Warszawa 2021). 
Adres e-mail: anna.checka@ug.edu.pl
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Dziemidok¹ 

Miałem napisać recenzję z książki, która 
ukazała się w gdańskim wydawnictwie Sło-
wo/ obraz terytoria. Książka nosi tytuł O ko-
mizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, jej auto-
rem jest Bohdan Dziemidok, antologię tek-
stów opracowała – sporo z nich tłumacząc 
z języka angielskiego i rosyjskiego – Moni-
ka Bokiniec. Praca ta, pewnie w związku 
z możliwością ministerialnego dofinanso-
wania, określona jest jako podręcznik aka-
demicki, czyli coś podręcznego, systematy-
zującego wiedzę z jakiejś dziedziny, przydat-
nego do uczenia się. Pomijam mało „pod-
ręczny” rozmiar tomu (530 stron znaczne-
go formatu). Ważniejsza jest jego zawartość 
treściowa, nie pozostawiająca wątpliwości, 
że jest to poważna monografia, studium te-
matyczne. Jego lektura szybko uświadomiła 
mi brak kompetencji do wydawania jakich-
kolwiek sądów związanych z poruszanymi 
tu zagadnieniami.1

Zatem – nie recenzja, ale garść uwag oraz 
dość rozległych asocjacji. Są zresztą zwią-
zane bardziej z Autorem, którego znam od 
wielu lat niż z jego dziełem. Zacznę jednak 
od dzieła, od okładki. Jej projekt był od 

1	 Jest	to	przedruk	z	książki	Owoc tamtego grzechu,	Gdańsk	
2013.

początku powodem niemałej irytacji Dzie-
midoka, który nie widział w nim niczego, 
co korespondowałoby z treścią (jakże traf-
na okazuje się angielska sentencja: Don’t 
judge the book by its cover!). Bo i rzeczywi-
ście – widniejąca na okładce postać to nic 
innego, jak jakiś zwierzoczłekoupiór, bestia 
wzięta z jungowskich archetypów lękowych. 
Układ głowy, szyi i ramion przypomina 
znany wizerunek Wieszcza. Także bujne, 
zaczesane do góry włosy. Tyle że włosy te, 
nie wiedzieć kiedy, stają się sierścią. Niżej 
nos szeroki jak usta, też przecież nie wąskie. 
Jedno oko, za to ogromne, zajmujące całe 
czoło. Wywrócone do góry. Widać dwana-
ście, chyba górnych, zębów, kto wie, ile po-
zostało niewidocznych. Ale, ale… Zęby wi-
doczne są dlatego, że odsłaniają je usta roz-
ciągnięte w grymasie, który może – choć nie 
jest to pewne – oznaczać uśmiech. Śmieje 
się człowiek, jedyna istota obdarzona twa-
rzą. Śmiech, to – obok płaczu – najbardziej 
pierwotna forma ludzkiej ekspresji. Dla wie-
lu antropologów (m.in. dla Johana Huizin-
gi) stanowi wręcz podstawowy wyraz czło-
wieczeństwa. Więc albo postać z okładki 
jest jednak człowiekiem – albo nieprawdzi-
wa jest teza o wyłącznie ludzkiej naturze 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 129‒132
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twarzy. (Ku tej drugiej możliwości skłania 
się wielu właścicieli psów, którzy dostrzega-
ją u swych pupilów takie reakcje mimiczne, 
jak śmiech, wstyd itp.) 

Śmiech oczyszcza. Uwalnia od tego, co 
ciężkie. Od patosu, także od nienawiści. 
Oto scena, która wracała we wspomnieniach 
wielu jej świadków. W grudniu 1970 roku 
na ulicy Świerczewskiego w Gdańsku (dziś 
Nowe Ogrody) tłum milicjantów, przy Klu-
bie Studentów Wybrzeża „Żak” (dziś sie-
dziba Rady Miasta) tłum stoczniowców, 
w środku most kolejowy – pole niczyje 
wypełnione kamieniami, przekleństwami, 
rzadko spotykaną zaciekłością. W pewnym 
momencie na moście pojawił się, nie wiado-
mo skąd, pijak z mocno sfatygowaną choin-
ką na plecach: zbliżały się święta. Nie stwa-
rzał wrażenia kogoś, kto zachowuje kontakt 
z rzeczywistością, nie wiedział, że coś dzieje 
się na mieście. Zataczał się, ale nie przesad-
nie. Mamrotał coś do siebie, prawdopodob-
nie ćwiczył swą wypowiedź dla żony. Na-
stała niewyobrażalna cisza, potem rozległ się 
gwałtowny śmiech z obu stron, po którym 
rozeszli się jedni i drudzy. 

Przywołuję tę scenę nie tylko dlatego, że 
jest piękna, wręcz niesamowita. Pokazu-
je zarazem ten rodzaj komizmu, który, jak 
sądzę, nie jest osobiście bliski Dziemidoko-
wi, jego wrażliwości i humorystycznej wy-
obraźni. Wystarczy poznać go nieco bliżej, 
wsłuchać się w to, co i jak mówi, wpatrzeć 
się w towarzyszący słowom tekst mimicz-
ny, uśmiech, podniesienie brwi, by zoba-
czyć człowieka coraz bardziej świadomego 
kruchości, nietrwałości rzeczy, ludzi i siebie. 
Kogoś, kto wypełniony jest chyba nie chwi-
lowym tylko poczuciem bezradności wo-
bec tego, co przychodzi. Na przykład cho-
roby swojej lub najbliższej osoby. Podczas 

wykładu (O światopoglądowym i aksjologicz-
nym znaczeniu poczucia humoru), wygłoszo-
nego 8 listopada 2005 roku w Sali Miesz-
czańskiej Ratusza Starego Gdańska pod-
czas konferencji na temat śmiechu, „[…] 
doprowadził do tego, że zebrani i pękali 
ze śmiechu i mieli łzy w oczach. […] Poka-
zał śmiech szyderczy i serdeczny. Chichotał, 
drwił i ironizował, posuwał się do absurdu, 
by się w końcu nieśmiało uśmiechnąć”. Pi-
szący te słowa organizatorzy konferencji za-
pomnieli wspomnieć, że nie tylko audyto-
rium miało łzy w oczach, że spływały także 
po policzkach prelegenta, który wcale nie 
pękał ze śmiechu.

W swej książce pisze Dziemidok, że fi-
lozofowie podejmujący tematykę komizmu 

„w oczach wielu zasłużyli sobie na opinię lu-
dzi pozbawionych poczucia humoru”. Do-
daje, że jemu też – gdy powraca do proble-
matyki, od której zaczynał swe badania pół 
wieku temu – o wiele mniej jest do śmie-
chu, niż wtedy, co może świadczyć o osią-
gnięciu stosownych kompetencji w tej mie-
rze. Jedna z recenzji książki zatytułowana 
jest: O humorze bez poczucia humoru. Je-
śli jej autorka nawiązywała do przytoczo-
nego wyżej zdania, nie dostrzegła zawartej 
w nim przewrotności; jeśli zaś wyraziła swo-
je własne stanowisko, pokazała, że utożsa-
mia humor z radością, ze śmiechem perli-
stym i dźwięcznym. A bywa przecież inny – 
melancholijny, podbarwiony goryczą, wy-
rażający się w półuśmiechu, autoironiczny, 
mądry. Ot, choćby taki, jaki właściwy jest 
Andrzejowi Poniedzielskiemu, skłaniający 
raczej do refleksji niż do zrywania boków. 
To humor wielkich komików kina niemego, 
Charlie Chaplina czy Bustera Keatona, któ-
rzy pokonywali śmiechem klęskę, starość. 
Humor Jokera z Batmana (niezapomniany 
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Jack Nicholson), który wypowiada pamięt-
ną kwestię: „Śmieję się tylko na pozór. Moja 
radość jest powierzchowna. W głębi duszy 
płaczę”. Z czystej rozpaczy pisał swe hu-
moreski Robert Walser. Zatem: bez radości 
może tak, ale nie bez poczucia humoru!

Można odnieść wrażenie, że Bohdan 
Dziemidok jest coraz głębiej zanurzony w so-
bie, w swoim życiu; i że nie ma w tym śla-
du narcyzmu. Rzeczywistość staje się dlań 
treścią przeżywaną, estetyczną w podsta-
wowym sensie tego słowa (aisthetikos – od-
czuwający). Czerpie z siebie, coraz bardziej 
świadomy tego, że to, co dzieje się hic et nunc, 
dzisiaj, w ułamku chwili, nie jest codzienne 
ani powtarzalne. Że zatem konkretność do-
świadczenia jest czymś więcej, niż cząstką 
całości, że sama jest całością, która wciąż się 
wymyka, pozostaje nieuchwytna poznaw-
czo i egzystencjalnie. W poezji doświadczała 
w ten sposób konkretu Wisława Szymborska 
(„kluski ze skwarkami”), w filozofii Jolanta 
Brach-Czajna („ścierka do podłogi”), w te-
atrze Tadeusz Kantor („krzesło”). Bardzo po-
dobne, przekonywałem się o tym wielokrot-
nie podczas rozmów na przeróżne tematy, 
jest doświadczanie momentalności istnienia 
Bohdana Dziemidoka. Wspomniał kiedyś 
o żalu, że w swej twórczości tak mało mówił 
od siebie, zajmując się poglądami i teoriami 
innych myślicieli. Dopiero od niedawna, od 
kilku, może kilkunastu lat, próbuje to nad-
robić, ujawniając, czasami w najmniej ocze-
kiwanych momentach, detale biograficzne, 
przekonania, oceny. Podczas odbierania naj-
wyższego gdańskiego wyróżnienia naukowe-
go, dorocznej nagrody im. Jana Heweliusza 
(2004), przywoływał takie właśnie konkre-
ty, mówiąc o starości, chorobach, o żonie – 
i o dżudo, które w młodości trenował, zdo-
bywając liczące się stopnie („pasy”). 

To właśnie różni go od przywołanej 
przed chwilą Wisławy Szymborskiej. Jej 
konkretność bytowa obejmuje wszystko, 
tylko nie ją samą. Jak ujął to Tadeusz Ny-
czek: nie pozwalała sobie i innym na „ma-
zgajenie się”. Sprawy osobiste nie mogły 
być przedmiotem nawet przyjacielskiej 
rozmowy, ponieważ groziłoby to patosem, 
którego nie cierpiała. Tymczasem Bohdan 
Dziemidok, owszem, mówi chętnie o so-
bie. Wzrusza się sobą. Boli siebie. Nie jest 
to jednak „mazgajenie się”, wyjście z formy. 
Przed „mazgajeniem się”, przed patosem, 
chroni go ironia – czasami przybierająca 
postać Sokratejską („udawanie”, eironeia), 
częściej będąca wyrażeniem mającym przy-
najmniej podwójny sens, gdy żaden z nich 
nie jest odczuwany jako podstawowy. Tak 
rozumiana oznacza – poprzez swoją niedo-
słowność – skromność, niepewność będąca 
przeciwieństwem szyderstwa.

„Jeśli prawdą jest, że teoretyk komizmu 
jest ponurym osobnikiem pozbawionym 
poczucia humoru, to obecnie spełniam 
ten warunek […]”. Bardzo podobną figu-
rę retoryczna zastosował pisząc o szczęściu. 
Przywołuje postać Władysława Tatarkiewi-
cza – swój punkt odniesienia w dziedzinie 
pluralistycznej estetyki – który odczuł po-
trzebę pisania o szczęściu w czasie drugiej 
wojny światowej, gdy doznawał bezmiaru 
nieszczęść („bo w nieszczęściu więcej się 
o szczęściu myśli niż w szczęściu”). Dzie-
midok, podobnie, uznaje swój obecny stan 
ducha za dostatecznie jasno wyjaśniający ge-
nezę rozprawy pt. Teoretyczne i praktyczne 
kłopoty ze szczęściem. Mówi tu już wyraźnie 
własnym głosem, formułuje wywiedzione 
z własnych doświadczeń i przemyśleń wa-
runki, mogące sprzyjać osiągnięciu i zacho-
waniu dobrostanu: 
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1. Praca zawodowa będąca pasją – 
nie: udręką, nudą, cierpieniem.

2. Pozazawodowe formy zaangażowania 
(żeglarstwo, taniec…).

3. Miłość, rodzina.
4. Przyjaźń, uczciwy przyjaciel.
5. Brak wygórowanych 

oczekiwań od życia.
6. Brak wygórowanych 

oczekiwań od ludzi.
7. Brak nadmiernych oczekiwań 

od partnera życiowego.
8. Brak nadmiernych oczekiwań od siebie.
9. Uwolnienie się od zawiści.
10. Unikanie ludzi chorobliwie ambitnych.
11. Niemanifestowanie swych cnót 

i sukcesów (uniknięcie zawiści innych).
12. Okazywanie życzliwości wobec innych.
13. Nieoczekiwanie wdzięczności 

za okazane dobro.
14. Radość z drobiazgów.
15. Poczucie humoru.

Bohdan był wieloletnim dyrektorem In-
stytutu Filozofii i Socjologii UG, gdy w nim 
pracowałem. Ja z kolei, co stanowiło przed-
miot miłych przekomarzań, byłem kierow-
nikiem Zakładu Etyki i Estetyki (później: 
Etyki i Aksjologii), którego on był pracowni-
kiem. Mówi się, że właściwy wymiar rzeczy 
ujawnia się dopiero wtedy, gdy jej zabraknie. 
Przeniesienie się Hani i Bohdana do War-
szawy potwierdza prawdziwość tego stwier-
dzenia. Po Lublinie to właśnie Gdańsk był 
dla Dziemidoka okresem najpełniejszej sa-
morealizacji. W opublikowanych niedawno 
studenckich wypowiedziach wspominany 
jest jako dydaktyk i myśliciel, który pozo-
stał w pamięci swych słuchaczy. Niedawno 
ukończył książkę, która w znacznej części 
poświęcona jest starzeniu się, starości. Sko-
ro jednak wcześniej znalazł w sobie dość po-
wagi by pisać o komizmie, a później dość 
cierpienia, by zająć się szczęściem – widać, 
że pisze o starości, bo jest mu także obca.

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI: dr, eme-
rytowany wykładowca akademicki. Studiował 
pedagogikę i filozofię. Autor ponad 300 roz-
praw i szkiców z zakresu filozofii człowieka, 
etyki, antropologii teatru. Wydał m.in. Oj-
ciec człowieka. Szkice afiniczne, Wydawnictwo 

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012; Owoc 
tamtego grzechu, Myślnik, Gdańsk 2013; 
„Najgłębsze, spokojne morskie dno”. Próby an-
tropologiczne, Wydawnictwo Naukowe Kate-
dra, Gdańsk 2014. Prowadził warsztaty ko-
munikacji i ekspresji w kraju i za granicą.
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I. Książki 1*

I.1. Własne
O komizmie, „Książka i Wiedza”, Warszawa 

1967, s. 205
O komiczeskom, „Progress”, Moskwa 1974, 

wyd. 2. zm., s. 223.
Teoria przeżyć i wartości estetycznych w pol-

skiej estetyce dwudziestolecia międzywojen-
nego, PWN, Warszawa 1980, s. 364.

Sztuka, emocje, wartości, „Fundacja dla In-
stytutu Kultury”, Warszawa 1992, s. 210.

The Comical. A Philosophical Analysis, Klu-
wer Academic Publishers, Dordrecht 
1993, s. 207.

Główne kontrowersje estetyki współczesnej, 
PWN, Warszawa 2002, s. 332.

O komizmie: od Arystotelesa do dzisiaj, anto-
logię oprac. M. Bokiniec, Słowo/Obraz 
Terytoria, Gdańsk 2011, s. 528.

Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościa-
mi i wartościowaniem: szkice z aksjologii 
stosowanej, Wydawnictwo Słowo/Obraz 
Terytoria, Gdańsk 2013, s. 292.

Amerykańska aksjologia i estetyka XX wie-
ku: wybrane koncepcje, Wydawnictwo 

1	 Niniejszym	 składam	 podziękowania	 Pani	 Dagmarze	
Alaburdzie	 oraz	 zespołowi	 Biblioteki	 Uniwersytetu	
Gdańskiego	za	przejrzenie	i	weryfikację	bibliografii	prac	
prof.	Bohdana	Dziemidoka.

Akademickie Sedno: Szkoła Wyższa Psy-
chologii Społecznej, Warszawa 2014, s. 255.

Filozofia i sztuka życia, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lu-
blin 2017, s. 164.

I.2. Redakcje naukowe
Homo agens: studia nad aktywnością i pod-

miotowością człowieka, red. Z. Czarnecki, 
B. Dziemidok, Wydawnictwo Lubelskie, 
Lublin 1981, s. 282.

On the Aesthetics of Roman Ingarden. Inter-
pretations and Assessments, red. B. Dzie-
midok, P. McCormick, Kluwer Acade-
mic Publshers, Dordrecht 1989, s. 301.

Problematyka wartościowania w amerykań-
skiej filozofii i estetyce XX wieku, A. Cey-
nowa, B. Dziemidok, M. Janiak, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 1995, s. 145.

Amierikanskaja filozofija iskusstva, red. 
B.  Orłow, B. Dziemidok, Odissiej, Eka-
terenburg 1997, s. 290.

Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycz-
nych środków przekazu w kształtowaniu 
tożsamości narodowej i jednoczeniu Eu-
ropy, red. B. Dziemidok Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, 
s. 234.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 133‒141
http://karto-teka.ptft.pl/
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Stanisław Ossowski, Wybór pism estetycznych, 
wprow., wybór i oprac. B. Dziemidok 
Universitas, Kraków 2004, s. 220.

II. Artykuły i rozprawy 
w językach kongresowych 
(angielski, niemiecki, 
hiszpański, włoski)
The Comic and the Tragic. Certain Aspects 

of Mutual Relation, „Zagadnienia Ro-
dzajów Literackich” 1965, Vol. 8, No. 2, 
pp.  55–64.

Main Problems in the Theory of Aesthetic Attitu-
de, in: Proceedings of the 15th World Congress 
of Philosophy, Sofia 1974, Vol. 4, pp. 181–
184. A revised version reprinted in „Philo-
sophical Inquiry. International Quarterly”, 
Athens, Fall 1978, Vol. 1, pp. 71–77.

Roman Ingarden’s Views on the Aesthetic Attitu-
de, in: Roman Ingarden and Contemporary 
Polish Aesthetics, ed. by P. Graff., S. Krze-
mień, PWN, Warszawa 1975, pp. 9–31.

Roman Ingarden’s Theory of Value of the Work 
of Art in the Light of Marxist Aesthetics, 

„Dialects and Humanism” 1975, No. 2, 
pp. 123–132.

Cathartic – Compensatory Effect and Aesthetic 
Experience, in: Proceedings of the 6th Inter-
national Congress of Aesthetics, Bucarest 
1976, pp. 229–232.

With J. Harrell, Tatarkiewicz and the History 
of Aesthetics, „Journal of History of Philo-
sophy” 1976, No. 22, pp. 222–226.

Institutional Definition of Work of Art. Has 
Georg Dickie Overcome the Difficulties 
of Aesthetics in Defining a Work of Art?, 

„Philosophical Inquiry. International Qu-
arterly”, Athens, Fall 1980, Vol. 2, No. 4, 
pp. 555–564.

On the Specificity of Emotions Evoked by the 
Work of Art, in: Procededings of the 9th 

International Congress of Aesthetics, Vol. 1, 
Belgrade 1980, pp. 255–257.

On Cathartic-Compensatory Functions of Art, 
 „Poznań Studies in the Philosophy of 
 Sciences and Humanities” 1979 [printed 

1981], Vol. 5, No. 1–4, pp. 169–184.
Aesthetics Experience and Evaluation, in: Es-

says on Aesthetics. Perspectives on the Work 
of Monroe C. Beardesley, ed. by J. Fischer, 
Temple University Press, Philadelphia 
1983, pp. 53–68.

The Kinds and Effects of Emotional Experien-
ces Evoked by Art, „Philosophical Inquiry” 
1984, Vol. 6, No. 3–4, pp. 160–170.

Sulla Valutazione Estetica e Artistica 
Dell’Opera Arte, „Rivista Di Estetica” 
1989, A 24, No. 18, pp. 3–16

On Aesthetic and Artistic Evaluations of the 
Work of Art, in: The Reasons of Art. Ar-
tworks and the Transformations of Philoso-
phy, ed. by P. McCormic, University of Ot-
tawa Press, Ottawa 1985, pp. 295–306.

Controversy about Aesthetic Attitude: Does 
Aesthetic Attitude Condition Aesthetic 
Experience?, in: The Possibility of Aesthetic 
Experience, ed. by M. Mitias, M. Nijhoff, 
Dordrecht 1986, pp. 139–158.

La Teoria di Roman Ingarden sul valore 
del l’opera d’arte alla luce del l’estetica 
marxista, „Bollentino di Storia della filo-
sofia del l’universitata degl Studi di Lecce” 
1976, Vol. 4, pp. 59–70.

Aspect der emotionellen Wirkung der 
Kust, „Weimarer Beitrage” 1983, H. 10, 
pp. 1810–1818.

Wladislaw Tatarkiewicz y su estetica (1886–
1980) Presentacion, in: Wladislaw Tatar-
kiewicz, Historiade seis ideas, Tecnos, Ma-
drid 1987, pp. 13–27.

Roman Ingarden on Evaluations of the Work 
of Art, „Jagielonian University Reports 
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on Philosophy”, Kraków 1988, No. 12, 
pp. 13–18.

Controversy about Aesthetic Nature of Art, 
„The British Journal of Aesthetics” 1988, 
Vol. 28, No. 1, pp. 1–17.

The Social Status of Art. Why the Institutio-
nal Approach is not sufficient?, „Journal 
of the Faculty of Letters. The University 
of Tokyo, Aesthetics” 1988, Vol. 13, pp. 
71–77.

Ingarden’s Theory of Values and the Evaluation 
of the Work of Art, in: On The Aesthetics 
of Roman Ingarden, ed. by B. Dziemidok 
and P. McCormick, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht 1989, pp. 71–100.

Controversias acerca de la naturaleza estetica 
del arte, „Temas” 1990, No. 21, pp. 3–21.

J. Dewey’s Contribution to the Theory of Va-
luation, „Free Inquiry” 1992–93, Vol. 13, 
No. 1, pp. 28–30.

Aesthetics, in: The Blackwell Dictionary 
of Twentieth Century Social Thought, ed. by 
W. Outhwaite and T. Bottomorore, Blac-
kwell Publishing, Oxford 1993, pp. 4–5.

Artistic and Aesthetic Formalism, in: Modern 
Culture and Aesthetics, ed. by M. Goła-
szewska, Kraków 1993, pp. 5–12.

Artistic Formalism: its Achievements and 
Weaknesses, „The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism” 1993, Vol. 51, No. 2, 
pp. 185–193.

Ethnocentrism, Relativism and Absolutist Me-
nance, „Ruch Filozoficzny” 1993, Vol. 50, 
No. 2, pp. 179–182.

On the Need to Distinguish Between Aesthetic 
and Artistic Evaluation of Art, in: Insti-
tutions of Art: Reconsiderations of George 
Dickie Philosophy, ed. by R. J. Yanal, Penn 
State University Press 1994, pp. 7386.

Normativity and Descriptivity in Aesthetics 
and the Avantgarde, „Issues in Contem-

 porary Culture and Aesthetics” 1995, 
No. 1, pp. 15–19.

On the Aesthetics and Artistic Values of Art, 
in: Axiological Foundation of the Beautiful 
and Art, ed. by Ken-ichi Sasaki, Universi-
ty of Tokyo Press, Tokyo 1995, pp. 1–10.

Władysław Tatarkiewicz (1886–1890) and 
his Aesthetics, „Aesthetics”, Tokyo 1996, 
No. 7, pp. 1–9.

Aesthetization of Everday Life and De-Aesthe-
tization of Art: the Problem of Fulfilment 
of Aesthetic Needs in Postmodern Culture, 
in: Real Word Design, ed. by Y. Sepanmaa, 
Lahti 1997, pp. 126–131.

Can we and Should we Overcome Cultural 
Relativism in the Theory of Aesthetics and 
Moral Values?, „Journal of the Faculty 
of Letters. Aesthetics”, Tokyo 1997 [prin-
ted 1998], Vol. 22, pp. 35–47.

Art as Tool for Preserving National Identi-
ty and Expressing National Hostility, in: 
Subject – Author – Audience the Subject 
in the Expanse of Art, Bratislava 1996, 
pp. 183–189.

Artistic Expression of National Cultural Iden-
tity, „Filozofski Vestnik”, Vol. 2, part 1, 
Lubljana 1998, pp. 237–296.

Art, Cultural National Identity and Globali-
zation, „Dialogue and Humanism” 2003, 
No. 11–12, pp. 83–94.

Aesthetization of Everday Life and De–Aestheti-
zation of Art: Aesthetic Needs in Postmodern 
Culture, in: „Philosophical Inquiry”, Vol. 
25, No. 1–2, Athens 2003, pp. 135–144.

Globalization Versus National Culture, „Art 
Inquiry”, Vol. 4, Łódź 2002, pp. 107–122.

Challenges for Contemporary Aesthetics, in: 
Perspectives on Aesthetics, Art and Culture. 
Essays in Honor of Lars-Olof Ahlberg, ed. 
by C. Entzenberg and S. Saatela, Thales, 
Stockholm 2005, pp. 93–105.
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III. Artykuły i rozprawy 
w językach słowiańskich
 (bułgarski, rosyjski, 
serbsko-chorwacki, słowacki, słoweński)
Glavni problemi u tieorji estetskog stava, 

„Knijżevna Kritika”, Belgrad 1974, nr 1, 
s. 35–40.

Teoria vrednocti umetničkog dela Romana 
Ingardena u svetlosti marksitičke estetike, 
„Knjiżevna Kritika”, Belgrad 1976, R. 7, 
nr 3, s. 27–36.

Estetika Romana Ingardena w borbie s rela-
tiwizmom, w: Estetika za rubiezom, red. 
I. S. Kulikowa, Moskwa 1980, s. 42–59.

Z J. Harrell, Tatarkjević i istorija estetike, 
„Kniżevna Kritika”, Belgrad 1981, R. 12, 
nr 1, s. 82–87.

Estetski dożivljaj i vrednovanije, „Knijżevna 
Kritika”, Belgrad 1984, nr 5–6, s. 45–57.

Umetniske in estetske vrednosti umetnosti, 
„Vestnik”, Ljubljana 1988, nr 2, s. 101–114.

Estetski in umetniški evalvaciji umetniške-
go dela, „Anthropos”, Ljubljana 1984, 
nr 3–6, s. 37–47.

Spor o estetski naravi umetnosti, „Antropos”, 
Ljubljana 1988, nr 1–3, s. 287–301.

Socjalnjat statut na izkustvoo, „Filosofska 
Misł”, Sofia 1989, R. 45, nr 1, s. 47–52.

Je filozoficka teoria umenia można a potrzeb-
na?, „Text”, Bratislava 1994, [nr] 3–4, 
s. 11–27.

Spor o normativnih temeljih estetike, „Filozo-
fski Vestnik”, Ljubliana 1995, R. 16, nr 1, 
s. 81–87.

Estetizacija vsakdanjega življenija in deesteti-
zacija umetnosti: problem zadovoljitve estet-
skich potreb postmoderne kulture, „Anhtro-
pos”, Ljubljana 1996, nr 3–4, s. 16–22. 

Estetickych a umeleckych hodnostach umenia, 
„Filozofia”, Bratislava 1997, R. 52, nr 4, 
s. 253–259. 

Sovremiennaja filosofija iskusstva SSZA: głav-
nyje problemy i napravlenija, w: Amieri-
kanskaja Filosofija Iskusstva, Ekateren-
burg 1997, s. 5–16. 

Vozmożna i nużna li filosofskaja tieorija 
iskusstva, w: Amierikanskaja Filosofija 
Iskusstva, Ekaterenburg 1997, s. 17–42.

Esteticzeskij perceptualizm, w: Amierikanska-
ja Filosofija Iskusstva, Ekaterenburg 1997, 
s. 127–154. 

Institucjonalnaja tieorija iskusstva, w: Amie-
rikanskaja Filosofija Iskusstva, Ekateren-
burg 1997, s. 221–242. 

Estetizacija powsiedniewnosti i destetizacija 
iskusstva: udovletrorenije esteticzeskich po-
trebnostiej w kulturze postmodernizma, „The 
Urals International Journal of Philosophy”, 
Ekaterenburg 2000, nr 1(2), s. 118–125.

IV. Rozprawy i artykuły 
naukowe w języku polskim
Kult piękna w filozofii Arthura Schopenhau-

era, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne” 
1960, nr 1, s. 53–64.

O niektórych koncepcjach komizmu, „Anna-
les Universitatis Mariae Curie-Skłodow-
ska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Hu-
manistyczne” 1958 [druk 1961], Vol. 13, 
nr 3, s. 79–103.

Radzieccy estetycy i teoretycy sztuki o komizmie, 
„Estetyka” 1963, R. 4, s. 173–198.

Społeczna rola komizmu, „Studia Socjolo-
giczne” 1963, nr 4, s. 119–144.

O głównych formach komizmu, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humani-
styczne” 1961, Vol. 16, nr 4, s. 57–91.

Poglądy estetyczne Władysława Tatarkiewi-
cza, „Życie i Myśl” 1967, nr 6, s. 20–30.

Społeczne walory sztuki, w: Człowiek wo-
bec problemów cywilizacji współczesnej. 
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Materiały środowiskowego Sympozjum Na-
ukowego zorganizowanego w ramach XXV-

-lecia PRL i Wyższych Uczelni Lublina, 
Lublin 1969, s. 133–145.

Katharsis jako kategoria estetyczna (cz. 1), 
„Studia Estetyczne” 1971, t. 8, s. 29–52.

Pluralizm estetyczny Władysława Tatarkie-
wicza, „Studia Filozoficzne” 1971, nr 6, 
s. 121–141.

Katharsis jako kategoria estetyczna (cz. 2), 
„Studia Estetyczne” 1972, t. 9, s. 55–84.

Teoria tragizmu w estetyce Młodej Polski 
(1890-1918), w: Studia z dziejów este-
tyki polskiej (1890–1918), t. 1, pod red. 
S.  Krzemienia, PWN, Warszawa 1972, 
s. 59–105.

Stephan C. Pepper o formach i efektach emo-
cjonalnego oddziaływania sztuki, w: Sztu-
ka i społeczeństwo, t. 1: Ocalenie przez 
sztukę, pod red. A. Kuczyńskiej, Warsza-
wa, PWN 1973, s. 289–325.

Kataryczno-kompensacyjny efekt sztuki a prze-
życia estetyczne, „Studia Estetyczne” 1974, 
t. 11, s. 13–17.

Teoria postawy estetycznej w polskiej estetyce 
okresu międzywojennego, „Studia Este-
tyczne” 1974, t. 11, s. 189–225.

Problemy postawy estetycznej, „Folia So-
cietatis Scientiarum Lublinensis” 1974, 
Vol. 16: Humanistyka, nr 1, s. 3–11.

Teoria zjawisk estetycznych Władysława Wi-
twickiego, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Fi-
lozoficzne i Humanistyczne” 1973 [druk 
1975], Vol. 28, s. 23–46.

Pluralizm estetyczny, „Studia Estetyczne” 
1975, t. 12, s. 247–263.

z J. Harrell: Tatarkiewicz i historia estetyki, 
„Studia Estetyczne” 1975, t. 12, s. 7–13.

Kontrowersje wokół wartości estetycznych. 
Próba typologizacji stanowisk, w: Studia 

z dziejów estetyki polskiej (1918–1939), 
t. 2, pod red. S. Krzemienia, PWN, War-
szawa 1975, s. 7–47.

Romana Ingardena teoria wartości sztuki 
w świetle estetyki marksistowskiej, „Studia 
Filozoficzne” 1975, nr 3, s. 49–68.

Poglądy estetyczne Stanisława Witkiewicza, 
posłowie do 2. tomu Pism Filozoficznych 
i Estetycznych S. I. Witkiewicza, PWN, 
Warszawa 1986, s. 571–584.

Katartyczno-kompensacyjna funkcja sztuki, 
w: Sztuka i Społeczeństwo, t. 2: Kreatyw-
ne funkcje sztuki, pod red. A. Kuczyńskiej, 
PWN, Warszawa 1976, s. 92–126.

Spór o naturę przeżyć emocjonalnych dozna-
wanych podczas obcowania z dziełem sztu-
ki, „Annales UMCS. Sectio F, Nauki Fi-
lozoficzne i Humanistyczne” 1975 [druk 
1976], Vol. 1, s. 263–284.

Ingarden i marksizm wobec estetyzmu i for-
malizmu w teorii wartości dzieła sztuki, 

„Studia Estetyczne” 1977, t. 14, s. 56–59.
Problematyka przedmiotowych i społecznych 

uwarunkowań przeżyć estetycznych w pol-
skiej estetyce międzywojennej, „Studia Es-
tetyczne” 1977, t. 14, s. 291–313.

Sztuka i emocje, „Człowiek i Światopogląd” 
1977, nr 7–8, s. 64–75, w: Wartości a sposób 
życia, praca zbiorowa pod red. M. Michali-
ka, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 181–192.

Polscy estetycy okresu międzywojennego o swo-
istości roli percepcji w przeżyciu estetycz-
nym, „Annales Universitatis Mariae Cu-
rie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia, 
Sociologia” 1977 Vol. 2, s. 171–200.

Instytucjonalna definicja sztuki jako świadec-
two kryzysu estetyki, „Studia Estetyczne” 
1980, t. 17, s. 34–44.

Spór o znaczenie przeżycia estetyczne-
go dla wartościowania dzieła sztuki, w: 
Homo agens. Studia nad podmiotowością 
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i aktywnością człowieka, praca zbiorowa 
pod red. Z. J. Czarneckiego i B. Dziemi-
doka, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 
1980, s. 263–282.

Społeczne znaczenie emocjonalnego oddzia-
ływania sztuki, „Studia Estetyczne” 1981 
[druk 1986], t. 18 , s. 145–159.

Poglądy estetyczne Lwa Wygotskiego, „Stu-
dia Estetyczne” 1982 [druk 1984], t. 19, 
s. 331–352.

Estetyka (filozofia sztuki) Stefana Moraw-
skiego, „Ruch Filozoficzny” 1985, t. 42, 
nr 1–3, s. 15–23. 

Główne zagadnienia i tendencje w amerykań-
skiej filozofii sztuki lat ostatnich, „Przegląd 
Literatury Metodologicznej” 1986, z. 3, s. 
42–50.

O artystycznych i estetycznych wartościach 
sztuki, „Półrocznik Filozoficzny Mło-
dych” 1986 [druk 1987], nr 2, s. 139–163.

Czy sztuka ma estetyczna naturę?, „Colloquia 
Communia” 1987, nr 5/34, s. 11–24.

Spór o postawę estetyczną. Czy postawa este-
tyczna jest warunkiem przeżycia estetycz-
nego?, „Zeszyty Naukowe Wydziału Hu-
manistycznego Uniwersytetu Gdańskie-
go. Filozofia i Socjologia” 1987, nr 11, 
s. 21–42.

O estetycznym i artystycznym wartościowaniu 
dzieła sztuki, „Studia Estetyczne” 1985 
[druk 1988], t. 22, s. 39–54.

Spór o estetyczną naturę sztuki, „Studia Este-
tyczne” 1986 [druk 1990], t. 23, s. 119–145.

Podmiot percepcji dzieła sztuki w kulturze 
postmodernistycznej, w: Przemiany współ-
czesnej świadomości artystycznej. Wokół 
postmodernizmu, praca zbiorowa pod red. 
T. Szkołuta, Wydawnictwo UMCS, Lu-
blin 1992, s. 125–131.

O potrzebie odróżniania artystycznego 
i estetycznego wartościowania sztuki, w: 

Primum philosophari. Księga pamiątko-
wa ofiarowana Stefanowi Morawskiemu, 
red. J. Brach-Czaina, Oficyna Wydawni-
cza, Warszawa 1993, s. 53–75.

Osiągnięcia i słabości formalizmu artystyczne-
go, „Sztuka i Filozofia / Art and Philoso-
phy” 1996, t. 6, s. 106–126.

Czy możliwa i potrzebna jest filozoficzna 
teoria sztuki? Antyesencjalizm w amery-
kańskiej filozofii sztuki, w: Rozważania 
o filozofii a recentiori. Księga jubileuszo-
wa ofiarowana Profesorowi Józefowi Bańce, 
pod red. A. E. Szołtyska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, 
s. 191–210.

Perceptualizm estetyczny Monroe C. Beard-
sleya, „Sztuka i Filozofia / Art and Philo-
sophy” 1994, t. 9, s. 151–172.

Naturalistyczna orientacja w aksjologii ame-
rykańskiej. Dwie wersje „teorii zaintereso-
wania”: D. W. Prall i R. B. Perry, w: Pro-
blematyka wartościowania w amerykań-
skiej filozofii i estetyce XX wieku, pod red. 
A. Ceynowy, B. Dziemidoka, M. Jania-
ka, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1995, 
s. 25–37.

Pragmatyzm, relatywizm, etnocentryzm i groź-
ba absolutyzmu, w: Między pragmatyzmem 
a postmdernizmem. Wokół filozofii Richar-
da Rorty’ego, pod red. A. Szachaja, Wydaw-
nictwo UMK, Toruń 1995, s. 207–214.

Perry Ralph Barton (1876–1957). General 
Theory of Value, Its Meaning and Basic 
Principles in Terms of Interest, w: Prze-
wodnik po literaturze filozoficznej XX wie-
ku, pod red. B. Skragi, przy współpracy 
St.  Borzyma i H. Floryńskiej-Lalewicz, 
t.  3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1995, s. 335–341.

Deestetyzacja sztuki i estetyzacja życia codzien-
nego: kwestia zaspokojenia podstawowych 
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potrzeb estetycznych w kulturze postmo-
dernistycznej, „Przegląd Humanistyczny” 
1995, nr 5, s. 29–36.

Spór o normatywne podstawy estetyki, „Kultu-
ra Współczesna” 1995, nr 3–4, s. 66–72.

Lewis Clarence Irving, An Analysis of Knowledge 
and Valuation, w: Przewodnik po literaturze 
filozoficznej XX wieku, pod red. B. Skargi, 
przy współpracy St. Borzyma i H. Floryń-
skiej-Lalewicz, t. 5, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1997, s. 231–141.

Przedmiot trudności i perspektywy estetyki 
współczesnej, „Miscellenea” 1997, nr 5, 
s. 185–193.

Perceptualizm estetyczny Virgila Aldricha i Je-
romea Stolnitza „Słupskie Studia Filozo-
ficzne” 1998, nr 1, s. 147–156.

Konkretyzacja estetyczna, w: Słownik pojęć fi-
lozoficznych Romana Ingardena, pod red. 
A. Nowak i L. Sosnowskiego, Kraków 
2001, s. 138–141.

Postawa estetyczna, w: Słownik pojęć filozoficz-
nych Romana Ingardena, pod red. A. Nowak 
i L. Sosnowskiego, Kraków 2001, s. 191–194.

O potrzebie tożsamości narodowej, nacjona-
lizmie oraz integracyjnej i dezintegracyjnej 
roli artystycznych środków przekazu w jed-
noczeniu Europy, w: Integracyjna i dezine-
gracyjna rola artystycznych środków prze-
kazu w kształtowaniu tożsamości narodo-
wej i jednoczeniu Europy, red. B. Dziemi-
dok, Gdańsk 2001, s. 21–44.

Etyczne dylematy polityków, w: Etyka i polity-
ka, pod red. M. Marciniak, T. Mołdawy 
i K. A. Wojtaszczyka, Oficyna Wydaw-
nictwo, Aspra, Warszawa 2001, s. 32–42.

Tożsamość narodowa a sztuka i nowe media 
w epoce globalizacji, „Kultura i Społe-
czeństwo” 2002, nr 1, s. 57–71.

O potrzebie tożsamości zbiorowej oraz jej 
perspektywach i zagrożeniach w epoce 

globalizacji i integracji, w: T. Linkner, Ka-
szubi wobec innych: ku integracji europej-
skiej, Pelplin 2002, s. 9–20.

Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej, w: 
Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec 
trendów globalnych, pod red. R. Piekarskie-
go i M. Grabana, Kraków 2003, s. 197–212.

Estetyka Stanisława Ossowskiego, w: Stani-
sław Ossowski. Wybór pism estetycznych, 
pod red. B. Dziemidoka, Universitas, 
Kraków 2004, s. 7–60.

O światopoglądowym i aksjologicznym zna-
czeniu poczucia humoru, w: Śmiech, red. 
E. Pękała, Słowo/Obraz Terytorium, 
Gdańsk 2005, s. 13–19.

Władysław Bartoszewski. Polityk, intelektu-
alista, człowiek, w: Księga pamiątkowa 
nadania tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Gdańskiego prof. Władysławo-
wi Bartoszewskiemu, Gdańsk, 28 listo-
pada 2005 roku, zebrał i oprac. C. Ob-
racht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk 2005, s. 41–46.

Przedłużający się koniec, czyli o rzeczywistych 
i pozornych urokach starości, w: Koniec, 
red. E. Pękała, Słowo/Obraz Terytorium, 
Gdańsk 2006, s. 289–294.

Główne tendencje estetyki współczesnej w pra-
cach Richarda Shustermana i Wolfganga 
Welscha, w: Wizje i re-wizje. Wielka księga 
estetyki w Polsce, pod red. K. Wilkoszew-
skiej, Universitas, Kraków 2007, s. 23–43.

Etyka zawodowa nauczyciela akademickiego, 
„Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 
2007, t. 4, s. 199–203. 

Tożsamość narodowa a nacjonalizm w epo-
ce globalizacji, w: Mity, symbole i rytuały 
we współczesnej polityce: szkice z antropolo-
gii polityki, pod red. B. Szklarskiego, Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar: Collegium 
Civitas Press, Warszawa 2008, s. 139–152.
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O filozofii człowieka i filozofii kultury Ryszar-
da Kapuścińskiego, w: „Życie jest z przenika-
nia”…Szkice o twórczości Ryszarda Kapu-
ścińskiego, pod red. B. Wróblewskiego, po-
słowie A. Kapuścińska, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 207–224.

Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem, 
„Akcent” 2009, R. 30, nr 3, s. 55–74.

Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wolnością 
człowieka, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-
-Sociologia” 2010, Vol. 35, z. 1, s. 25–45.

Aksjologia Władysława Tatarkiewicza, „Filo-
-Sofija: Rocznik Komisji Filozofii” 2011, 
R. 11, nr 2/3, s. 459–472.

Tatarkiewicz Władysław, w: Encyklopedia 
filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniar-
czyk, t. 1–2, Polskie Towarzystwo Toma-
sza z Akwinu, Lublin 2011.

Czy sens i znaczenie współczesnej sztuki popu-
larnej sprowadza się do jej wartości rozryw-
kowych?, „Estetyka i Krytyka” 2011, nr 1, 
s. 47–63.

Profilaktyczne znaczenie nastawienia życio-
wego, „Miscellanea Anthropologica et So-
ciologica” 2013, nr 1, s. 163–176.

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok mówi o swo-
im filozofowaniu (Professor Bogdan Dze-
midok govorit o svoem filosofstvovanii), 
rozm. przepr. Katarzyna M. Cwynar, 

„Sofia: žurnal f ìlosofìv slov’âns’kih krain” 
2014, nr 14, s. 321–331.

Aksjologiczne aspekty starości: czy starość może 
być piękna, dobra, mądra i szczęśliwa? 
(Aksiologičeskie aspekty starosti: možet li 
starost byt krasivoj, dobroj, mudroj i šcastli-
voj?), „Sofia: žurnal f ìlosofìv slov’âns’kih 
krain” 2014, nr 14, s. 143–163.

V. Recenzje i szkice recenzyjne
Etyka i estetyka w sztuce (rec. książki W. Ro-

zumnego, Eticzeskoje i Esteticzeskoje 
v  iskusstvie), „Kultura i Społeczeństwo” 
1960, nr 3, s. 259–264.

Sztuka i życie społeczne (rec. pracy A. Jego-
rowa, Iskusstvo i obszczestviennaja żizń), 

„Kultura i Społeczeństwo” 1961 nr 4, 
s. 120–123. 

Sztuka a technika (rec. książki W. Tasałowa, 
Estetika tiechnicizma), „Kultura i Społe-
czeństwo” 1962 nr 1, s. 202–209.

Recenzja książki E. Mincina, Dejaki pi-
tanija tieori komicznoho, „Zagadnienia 
Rodzajów Literackich” 1962, t. 5, nr 4, 
z. 2/9, s. 144–149.

Książka o społecznej roli komizmu (rec. 
książki J. Boriewa, O komiczeskom), 

„Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 4, 
s. 165–170.

Satyra i jej zadania w społeczeństwie socja-
listycznym (rec. książki P. Nikołajewa, 
Śmiech – oruźije satiry), „Kultura i Społe-
czeństwo” 1964, nr 1, s. 179–183.

Poglądy estetyczne A. Łunaczarskiego (rec. 
A.  Lebiediewa, Esteticzeskije wzgliady 
A. W. Łunaczarskiego), „Studia Filozoficz-
ne” 1964, nr 2, s. 164–171.

Filozoficzna teoria komizmu (rec. M. Col-
lins-Swabey, Comic Laughter Philosophi-
cal Essay), „Studia Estetyczne” 1964, t. 1, 
s. 347–350.

Recenzja pracy J. Boriewa, O tragiczeskom, 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 
1995, t. 7, z. 2/13, s. 113–118.

Niektóre problemy teorii komizmu (rec. książ-
ki O. Susa, Metamorfozy śmiechu a vzte-
ku), „Kultura i Społeczeństwo” 1965, nr 
2, s. 222–233.

Główne sporne problemy w estetyce radzieckiej, 
„Studia Estetyczne” 1965, t. 2, s. 362–368.
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Spór o naturę wartości estetycznych (rec. pra-
cy zbiorowej Esteticzeskoje), „Studia Este-
tyczne” 1965, t. 2, s. 375–377.

O tragizmie (rec. I. Pasi, Tragicnoto), „Studia 
Estetyczne” 1965, t. 2, s. 377–383.

Recenzja książki J. Sutherlanda, English Sa-
tire, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 
1966, t. 9, z. 2/17, s. 131–134.

Egzystencjonalistyczna teoria tragizmu Zyg-
munta Adamczewskiego (rec. Z. Adam-
czewski, The Tragic Protest), „Studia Es-
tetyczne” 1967, t. 4, s. 417–420.

O tragedii i dramacie filozoficznym (rec. 
D.  Raphael, The Paradocs of Tragedy), 

„Studia Estetyczne” 1967, t. 4, s. 420–425.
Recenzja książki S. Morawskiego, Między 

tradycją a wizją przyszłości, „Rivista di 
Estetica”, Torino 1967, A. 12, Fascicolo 
3, s. 451–455.

Systematyczny wykład estetyki marksistow-
skiej (rec. M. Kagan, Lekcia po marksist-
sko-leninskiej estetikie), „Studia Estetycz-
ne” 1968, t. 5, s. 269–381.

Wstęp do estetyki, (rec. J. Boriew, Wwiedieni-
je w estetyku), „Studia Estetyczne” 1968, t. 
5, s. 382–387.

O estetyce socjologicznej (rec. W. Kalinowski, 
Wątki socjologiczne w polskiej estetyce mię-
dzywojennej), „Studia Estetyczne” 1975, 
t. 12, s. 413–415.

Z J. Adamko, Nowa Teoria Piękna Guya 
Sirecello, „Studia Estetyczne” 1979, t. 16, 
s. 290–297.

Z M. Nalikowskim, Sztuka a wartości ludz-
kie (rec. M. Rader i B. Jessup, Art and Hu-
man Values), „Studia Estetyczne” 1986, 
t. 18, s. 315–320.

Z W. Chojną, Filozofia Sztuki J. Margoli-
sa (rec. J. Margolis, Art and Philosophy, 

Atlantic Highlands 1980), „Studia Este-
tyczne” 1983–1984, t. 20–21, s. 364–369.

Nowa wersja instytucjonalnej teorii sztuki 
(rec. G. Dickie, The Art Circle: A Theory 
of Art, New York, 1984), „Studia Filozo-
ficzne” 1985, nr 10, s. 109–114.

O estetycznych wartościach literackich (rec. 
J. Misiewicz, Światopogląd i forma: o ar-
tystycznych wartościach literackich, Lublin, 
1983), „Przegląd Humanistyczny” 1986, 
R. 30, nr 1–2, s. 145–149.

O psychoanalitycznej refleksji nad sztuką (rec. 
Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie 
o sztuce), „Studia Filozoficzne” 1986, nr 4, 
s. 203–206.

Recenzja książki G. Hermerena, Aspekts 
of Aesthetics, (Lund 1984), „The Journal 
of Aesthetics and Art Criticism” 1986, 
Vol. 45, No. 2, s. 214–215.

Recenzje słownika Estetika: slovar’, „Vaprosy 
Filosofii” 1989, No. 10, s. 168–170.

Recenzja książki S. J. Scotta, Frontiers of Co-
sciouseness. Interdisciplinary Studies in Ame-
rican Philosophy and Poetry (N.Y.  1991), 
trans. of the C. S. Peirce Society, „A Qu-
arterly Journal in American Philosophy” 
1992, Vol. 28, No. 3, s. 602–608.

Kulturowa teoria sztuki (rec. książki J. Mar-
golisa, Czym w gruncie rzeczy jest dzie-
ło sztuki?, Universitas, Kraków 2004), 

„Nowe Książki” 2004, nr 9, s. 25–26.
„Ocena dorobku twórczego Ryszarda Kapu-

ścińskiego w związku z wnioskiem Wy-
działu Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego w publikacji książkowej”, pt. 
Nadanie Ryszardowi Kapuścińskiemu ty-
tułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 23–24.
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Przyjaźń 
w ETyCE NIkOMACHEjSkIEj Arystotelesa 
oraz w CzTERECH MIłOśCIACH C. S. Lewisa. 

Paralela komparatystyczna1 

Wstęp1

Zagadnienie przyjaźni już od początków ist-
nienia filozofii było obiektem namysłu wie-
lu myślicieli. Na przestrzeni wieków, autorzy 
tacy jak Arystoteles, Francis Bacon, Michel 
de Montaigne, Fryderyk Nietzsche, a w ubie-
głym stuleciu chociażby Jacques Derrida, Iris 
Murdoch oraz Michel Foucault2, wnieśli wie-
le interesujących wątków do rozważań nad 
tym problemem. Nietzscheańska koncepcja 
przyjaźni, zdecydowanie nieortodoksyjna, 
albowiem zakładająca milczenie, śmiech, ale 
też konfrontację i wzajemne wykorzystywa-
nie się przyjaciół na drodze do Nadczłowie-
ka z pewnością wyróżnia się na tle bardziej 
klasycznych koncepcji, opartych na stabil-
ności i życzliwości3. Jednym z bardziej zna-
nych współczesnych prób filozoficznego na-
mysłu nad przyjaźnią jest zaprezentowane 
przez Derridę w tekście Polityka przyjaźni4 
1	 Niniejszy	artykuł	powstał	w	oparciu	o	pracę	magisterską	

Philía jako podstawa budowania tożsamości osobowej 
w oparciu o wybrane poglądy Arystotelesa, Richarda 
de Saint-Victor i C. S. Lewisa,	 napisaną	 pod	 kierunki-
em	 prof.	 UAM	 dr	 hab.	 Anny	 Ziółkowskiej-Juś,	 obron-
ionej	30	czerwca	2021	roku	na	Uniwersytecie	im.	Adama	
Mickiewicza	w	Poznaniu.

2	 M.	Herer,	Pochwała przyjaźni,	Warszawa	2017,	s.	25.
3	 Ryan	C.	Kinsella,	Nietzsche’s Conception of Friendship, 

online:	 https://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.
cgi?article=1016&context=theses (dostęp:	21	marca	2022).

4	 J.	Derrida,	Polityka przyjaźni,	 tłum.	T.	Zarębski,	 „Odra”	
2011,	 nr	 7–8,	 s.	 46–52,	 0472–5182,	 online:	 https://depot.

podejście dekonstrukcyjne. Także wspo-
mniana Iris Murdoch w swoich rozważa-
niach o miłości poświęciła wiele miejsca za-
gadnieniu przyjaźni5. W artykule chciałbym 
jednak skupić się przede wszystkim na kon-
cepcji przyjaźni zaproponowanej przez Ary-
stotelesa, jako pewnej podstawie dla filozo-
ficznego namysłu nad tym zagadnieniem 
oraz na zdecydowanie rzadziej wymienia-
nym stanowisku Clive’a Staplesa Lewis’a. 
O ile bowiem rozważania Stagiryty, zawar-
te w Etyce Nikomachejskiej są dobrze opra-
cowane, tak koncepcja brytyjskiego filozofa 
wciąż wymaga badań. Moim zdaniem za-
sługuje ona na pogłębioną refleksję, chociaż-
by ze względu na rozwinięcie koncepcji Ary-
stotelesa w kilku kluczowych jej miejscach. 
Z perspektywy badawczej koncepcja Lewisa 
jest samodzielna i nowatorska, co postaram 
się wykazać w niniejszym artykule. Podstawą 
dla niniejszego porównania i opracowania 
obu koncepcji są księgi VIII i IX Etyki Ni-
komachejskiej oraz czwarty rozdział Czterech 
Miłości Lewisa. 

ceon.pl/handle/123456789/16689	(dostęp.	21	marca	2022).
5	 C.	Mason,	Iris Murdoch: what the writer and philosopher 

can teach us about friendship,	online:	https://theconversa-
tion.com/iris-murdoch-what-the-writer-and-philosopher-
can-teach-us-about-friendship-167819	 (dostęp:	 21	 marca	
2022).

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 143‒158
http://karto-teka.ptft.pl/

https://orcid.org/0000-0003-1644-0126
https://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=theses
https://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=theses
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16689
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16689
https://theconversation.com/iris-murdoch-what-the-writer-and-philosopher-can-teach-us-about-friendship-167819
https://theconversation.com/iris-murdoch-what-the-writer-and-philosopher-can-teach-us-about-friendship-167819
https://theconversation.com/iris-murdoch-what-the-writer-and-philosopher-can-teach-us-about-friendship-167819
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Znaczenie słowa „przyjaźń” 
By właściwie zająć się tematem przyjaźni na-
leżałoby najpierw zdefiniować samo słowo 

„przyjaźń”. Zabieg ten wydaje się niezbędny 
zwłaszcza teraz, kiedy ową relację spłyca się 
i ukazuje jako drugorzędną względem mi-
łości romantycznej6. Słownik Języka Polskie-
go definiuje przyjaźń jako bliskie i serdeczne 
stosunki z kimś, oparte na wzajemnej życz-
liwości, szczerości i zaufaniu7. Nieco precy-
zyjniej pojęcie to objaśnia Powszechna Ency-
klopedia Filozofii, określając przyjaźń jako 
relację międzyosobową, opartą na miłości 
i życzliwości oraz zakładającą jakąś formę 
współdzielenia życia i współuczestnictwa 
w dobru8. Mamy tu do czynienia z kluczo-
wym dla właściwego zrozumienia przyjaźni 
opisem tej relacji jako formy miłości oraz 
współżycia i współuczestnictwa w czymś – 
jakimś dobru.

Przyjaźń bowiem być może należałoby 
rozumieć szerzej, niż jest to dziś powszech-
nie przyjęte, co ukazały wyżej przedsta-
wione definicje. Starożytni Grecy dla opisu 
tej relacji posługiwali się terminem philía 
(gr. φιλία) i był to dla nich jeden z czterech 
terminów używanych do opisu uczuć życz-
liwych. Pozostałymi były agape (gr. ἀγάπη), 
eros (gr. ἔρως) oraz storge (gr. στοργή)9. 
Wszystkie te pojęcia służyły opisowi jednej 
grupy relacji, w obrębie której dało się jednak 
wyszczególnić kilka typów związków. Moż-
na jednak powiedzieć, że pojęcia te służy-
ły opisowi różnych aspektów, czy też rodza-
jów jednego uczucia – miłości10. Tak więc 
6	 M.	Herer,	Pochwała przyjaźni,	dz.	cyt.,	s.	25.
7 Słownik języka polskiego,	 t.	 2,	 red.	M.	 Szymczak	 i	 in.;	

oprac.	haseł	A.	Bańkowska	i	in.,	Warszawa	1979,	s.	1039.
8	 A.	 Gudaniec,	 Przyjaźń,	 w:	 Powszechna Encyklopedia 

Filozofii,	t.	8,	Lublin	2007,	s.	548.
9	 Por.	Słownik grecko-polski,	oprac.	O.	Jurewicz,	Warszawa	

2015.
10	 A.	 Moseley,	 Philosophy of Love, Internet	 Encyclopedia	

dla uproszczenia, na potrzeby niniejszego 
artykułu przyjmuję, że agape odpowiadała 
miłości bezwarunkowej, dającej. Eros opi-
sywał przede wszystkim gwałtowne uczucia 
zakochania, dotykające zwłaszcza sfery ero-
tycznej (lecz nie tylko), które to Platon na-
zywał „boskim szaleństwem”11. Co ważne 
jednak, starożytna erotyka nie była eroty-
zmem we współczesnym rozumieniu, utoż-
samiającym ją ze stanem podniecenia sek-
sualnego, lecz jako relacja między osobami 
powodująca w pewien sposób przyjemność, 
a więc przynależąca do dziedziny aphrodisia, 
jednocześnie wpisana była w podziały i róż-
nice rangi oraz statusu. Głównym proble-
mem pozostawała pasywność uwodzonego 
młodzieńca w stosunku do uwodzącego go 
dojrzałego mężczyzny. Były to więc, przede 
wszystkim, relacje pomiędzy obywatelami – 
wolnymi mężczyznami12. Storge opisywa-
ła raczej uczucie przywiązania i zażyłości, 
wynikające z przyzwyczajenia i trwania 
w czasie. 

Niniejszy tekst chciałbym jednak poświę-
cić pojęciu philía. Służyło ono do opisu re-
lacji niekoniecznych, to znaczy niewynika-
jących z potrzeby biologicznej (jak agape – 
miłość matki, czy eros – miłość kochan-
ków) oraz czasu i przywiązania (jak storge). 
Philía jest pewną szczególną troską, wiążącą 
się ze specyficznymi interakcjami zaangażo-
wanych w nią osób oraz wyświadczaniem 
przez nie przysług. Jako troska i życzliwe 
uczucie odnosić się może nie tylko do przy-
jaciela, ale i do rodziny lub nawet do polis 13.

Obaj filozofowie, których prace poddaje 

of	Philosophy, https://iep.utm.edu/love/	(dostęp:	22	marca	
2021).

11	 Platon,	Uczta,	210	a	–	212	a.	
12	 M.	Herer,	Pochwała przyjaźni,	dz.	cyt.,	s.	41–42.
13	 B.	 Helm,	 Friendship,	 w:	 Stanford Encyclopedia 

of Philosophy,	 https://plato.stanford.edu/entries/friend-
ship/	(dostęp:	29	maja	2019).

https://iep.utm.edu/love/
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się tutaj analizie, posługują się wyżej wy-
mienionym podziałem uczuć życzliwych 
oraz pojęciami pochodzącymi z języka 
greckiego. 

 
Koncepcja przyjaźni Arystotelesa

Arystoteles ze Stagiry zagadnieniu philía po-
święcił księgi VIII i IX Etyki Nikomachejskiej. 
Niektórzy autorzy, w szczególności Daniela 
Gromska wskazują jednak na możliwość, że 
księgi te stanowiły osobną rozprawę, dopiero 
po jakimś czasie włączoną do Etyki Nikoma-
chejskiej14. Z kolei Władysław Tatarkiewicz 
proponuje wyróżnienie przyjaźni i towarzy-
szących jej rozważań jako samodzielnego sta-
nowiska etycznego, skupiającego się na bliź-
nich i mającego podstawę w uczuciu15. Dla 
niniejszego artykułu istotne jest jednak to, 
co sam Stagiryta pisze o przyjaźni. Dla wła-
ściwego zrozumienia rozważań tego filozo-
fa konieczne jest krótkie wyjaśnienie trzech 
głównych pojęć, składających się na arysto-
telesowską etykę przyjaźni. Będą nimi arete 
(gr. αρετή), hexis (stgr. ἕξις) oraz eudajmonia 
(gr. εύδαιμονία). Pierwsze z nich nie posia-
da dobrego odpowiednika w języku polskim, 
z powodu różnego zakresu jego stosowalno-
ści i przekształceń historycznych. Posłużę się 
tu tłumaczeniem Danieli Gromskiej, przyj-
mując, że oznacza ono „dzielność”. W tłuma-
czeniu tej autorki słowo to jest użyte dla od-
dania szerszego znaczenia, natomiast słowo 

„cnota” przeważnie odnosi się do poszczegól-
nych zalet etycznych16. Drugim pojęciem jest 
hexis, również nieposiadające dobrego odpo-
wiednika w języku polskim. W łacinie zwykł 
odpowiadać mu termin habitus. Dosłownie 
14	 Arystoteles,	 Etyka Nikomachejska,	 tłum.	 D.	 Gromska,	

Warszwa	2007,	przypis	46	do	ks.	VIII.
15	 W.	 Tatarkiewicz,	 Trzy etyki: studium z Arystotelesa, 

w:	Pisma z etyki i teorii szczęścia,	 wybór,	 oprac.	 i	 red.	
P.	J.	Smoczyński,	Lublin	1992,	s.	82.

16	 Arystoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	s.	53–60.

oznacza on nawyk, sprawność, tendencję, 
przyzwyczajenie, nastawienie lub usposobie-
nie. Aby uniknąć jakiegokolwiek zabarwienia 
pejoratywnego lub pozytywnego, Gromska 
tłumaczy go jako ’trwałą dyspozycję’17. Trze-
cim terminem jest eudajmonia, którą tłu-
maczka rozumie jako ’szczęście’18. Jest to pew-
na działalność człowieka rozłożona w odpo-
wiednio długim czasie i wynikająca z dziel-
ności duszy. Szczęście nie jest przypadkowym 
stanem, lecz trwałą dyspozycją przejawiającą 
się w aktywności, a wynikającą z dzielności19.

Najważniejszym jednak rozstrzygnię-
ciem, rzutującym na dalsze rozważania jest 
z kolei określenie przez Arystotelesa dobra, 
jako celu, do którego dąży człowiek. Tym 
najwyższym dobrem dla człowieka jest do-
bro rozumiane jako szczęście. Chodzi o to, 
używając słów Filozofa, aby „dobrze żyć 
i dobrze się mieć”. Co należy jednak przez 
to rozumieć? Dla Stagiryty najwyższą war-
tość ma ten rodzaj życia, który poświęco-
ny jest teoretycznej kontemplacji20. Cel ta-
kiego życia jest osiągalnym dla człowieka 
dobrem21, pewną doskonałością jednostki, 
czyli działaniem właściwym człowiekowi, 
opartym na rozumie22.

Arystoteles wyróżnia cnoty dianoetyczne 
(intelektualne) oraz etyczne – odnoszące się 
do życia praktycznego. Dla przyjaźni ważne 
są te drugie, związane z życiem i powstające 
wskutek przyzwyczajenia. Na przykład, po-
stępując sprawiedliwie, sami stajemy się spra-
wiedliwi23. Cnota etyczna to więc dla Sta-
giryty „słuszna miara, którą rozum nakłada 

17	 D.	Gromska,	Wstęp,	w:	Arystoteles,	Etyka Nikomachejska, 
dz.	cyt.,	s.	60–65.

18	 Tamże,	s.	66.
19	 Arystoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1098	b–1100	a.
20	 Tamże,	1095	a–b.
21	 G.	 Reale,	 Historia filozofii starożytnej,	 t.	 2,	 tłum.	

E.	I.	Zieliński,	Lublin	1996,	s.	479.
22	 Arystoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.	1098	a.
23	 Tamże,	1103	a–b.
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uczuciom lub działaniom bądź też posta-
wom, które bez kontroli rozumu dążyłyby 
do jednej lub drugiej skrajnej przesady”24.

Rozważania na temat przyjaźni 
w VIII  księdze Etyki Nikomachejskiej Ary-
stoteles rozpoczyna od wskazania na jej nie-
określoność i niejednoznaczność. Definiuje ją 
jako „pewną cnotę lub coś z cnotą związane-
go”25. Przyjaźń jest jednak, jak wyraźnie za-
znacza, czymś dla życia najkonieczniejszym, 
co cenią sobie wszyscy. Jest istotą więzów 
państw i zasadą miłą prawodawcom. Blisko 
jej do zgody, pożądanej przez stanowiących 
prawo. Jak jednak zaznacza, przyjaciołom 
nie brakuje sprawiedliwości, lecz sprawiedli-
wym do pełni brak przyjaźni. Przyjaźń jest 
więc czymś nie tylko koniecznym, ale i przez 
swoje moralne piękno pożądanym26.

Musimy postawić pytanie, jakie jest źró-
dło przyjaźni, czyli skąd się ona bierze. Dla 
Arystotelesa przedmiotem uczuć życzliwych, 
a takim uczuciem jest przyjaźń, mogą być 
tylko rzeczy dobre, przyjemne i pożytecz-
ne. Z powodu jednak różnorodności gu-
stów, Stagiryta nazywa godnym kocha-
nia ten przedmiot, który się nam takim 
wydaje. Niemożliwa jest jednak przyjaźń 
do przedmiotów nieożywionych, konieczna 
jest świadomość i wzajemna wiedza o swo-
ich uczuciach osób nazywających się przyja-
ciółmi. Jednostronne uczucie lub nieuświa-
domione przez jego obiekt, nazywane jest 
życzliwością27. Arystoteles wyróżnia trzy 
główne rodzaje przyjaźni ze względu na: po-
żytek, przyjemność oraz dobro. Tylko ten 
ostatni uznaje za przyjaźń we właściwym 
tego słowa znaczeniu. Co się jednak tyczy 
dwóch pierwszych typów relacji, to są one 
24	 G.	Reale,	Historia filozofii starożytnej,	dz.	cyt.,	s.	489.
25	 Arystoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1155	a.
26	 Tamże,	1155	a.
27	 Tamże,	1155	b–1156	a.

bardzo do siebie podobne. Wynikają z ko-
rzyści, jaką mamy z relacji, nie zaś z samej 
osoby przyjaciela. Są to przyjaźnie niestałe, 
zmienne z powodu odnoszonych korzyści. 
Do tego rodzaju relacji filozof zalicza rów-
nież gościnność28. W tego typu związkach 
najczęściej dochodzi do wyrzutów i skarg, 
wynikających z nieporozumień co do mia-
ry odnoszonych przez strony korzyści. Za-
chodzą tu problemy daru oraz należytej 
za niego odpłaty. Arystoteles zasadniczo za-
leca w takich wypadkach, gdy przyjaźń nie 
jest oparta o umowę i prawo, aby odpłacać 
się w równej mierze, a wartość daru szaco-
wać przez wzgląd na potrzebę tego, który 
go otrzymał29. Przyjaźnie oparte o przyjem-
ność zachodzą natomiast, zdaniem filozo-
fa, najczęściej wśród ludzi młodych, kieru-
jących się namiętnościami. Z tego względu 
są niestałe i zmienne30.

Pozostał teraz do omówienia ostatni 
typ przyjaźni, który to Arystoteles uznał 
za przyjaźń we właściwym tego słowa zna-
czeniu. Ludzie etycznie dzielni są sobie na-
wzajem mili i pożyteczni, właśnie przez 
tą wspólną im dzielność. Tylko tacy ludzie 
mogą być przyjaciółmi ze względu na oso-
bę przyjaciela, a nie na korzyść. Wcześniej 
wymienione relacje, ze względu na korzyść 
lub przyjemność, mają charakter przypad-
kowy, jednak nazywane są również przy-
jaźniami ze względu na podobieństwo 
do prawdziwej przyjaźni31.

Najdoskonalszą formą tej relacji jest dla 
Arystotelesa ta nakierowana na dobro, będą-
ca przyjaźnią między ludźmi etycznie dziel-
nymi i podobnymi sobie w tejże dzielności.  
Jeśli bowiem dwoje ludzi jest w tym sobie 
28	 Tamże,	1156	a.
29	 Tamże,	1162	b–1163	a.
30	 Tamże,	1156	a–b.
31	 Tamże,	1157	a–b.
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podobnych, to życzą oni sobie tego samego 
dobra, przez wzgląd na samego przyjaciela. 
Jak filozof zaznacza, dzielność etyczna jest 
czymś trwałym, takie przyjaźnie są jednak 
rzadkie, wymagają bowiem czasu i przyzwy-
czajenia. Tak więc ludzie dobrzy i moralnie 
sobie podobni lubią się dla samej tej przy-
jaźni, odnajdują bowiem w drugim to do-
bro i przyjemność, które przysługuje mu 
ze względu na jego naturę. W takiej relacji 
bowiem człowiek dzielny jest bezwzględnie 
dobry, przeto zasługuje na przyjazne uczu-
cia32. Nie dochodzi tu również do skarg, 
bo podstawą darów i dobrodziejstw nie jest 
korzyść, lecz postanowienie33.

Prawdziwa przyjaźń jest dla Stagiryty 
przede wszystkim trwałą dyspozycją, ponie-
waż jej podstawową cechą charakterystycz-
ną jest współżycie oraz znajdowanie upodo-
bania w swoim towarzystwie34.

Arystoteles dokonał jeszcze jednego roz-
różnienia rodzajów przyjaźni, a mianowicie 
ze względu na panującą w nich równość lub 
nierówność. Zasadniczo pierwszy typ re-
lacji zachodzi między ludźmi pragnącymi 
tego samego, co umożliwia równą wymia-
nę. Drugi typ natomiast charakterystyczny 
jest dla ludzi u władzy bądź w przypadku 
relacji z założenia nacechowanych nierów-
nością. Do takich należą relacje: zwierzch-
nik – podwładny, rodzic – dziecko lub mąż – 
żona35. Dla Stagiryty strona, która jest „wy-
żej” w takiej hierarchii, jako lepsza i milsza, 
zasługuje na więcej. Filozof zauważa jed-
nak, że przepaść między stronami nie może 
być zbyt duża, taka sytuacja bowiem może 
32	 Tamże,	1156	b.
33	 Tamże,	1163	a.
34	 Tamże,	1158	a.
35	 Pamiętajmy	 o	 kontekście	 rozważań	 Arystotelesa,	 czyli	

sytuacji	 społecznej	 sprzed	 dwóch	 tysięcy	 lat,	 gdzie	 nie-
 równość	płci	była	czymś	oczywistym,	stąd	nie	powinna	

dziwić	 jej	obecność	w	rozważaniach	Arystotelesa,	które	
w	dużej	mierze	mają	tu	charakter	deskryptywny.

uniemożliwić istnienie przyjaźni. Co praw-
da przyjaźń króla i biedaka może być możli-
wa, lecz zdaniem Stagiryty jest wysoce nie-
prawdopodobna i niezwykle trudna w pod-
trzymaniu36. Do sporów w tego typu rela-
cjach dochodzi zwykle, gdy każda ze stron 
inaczej postrzega kwestie przysługi i odpłaty. 
Słabsza może uważać, że pomoc to obowią-
zek przyjaciela, z kolei lepsza, że to ona wię-
cej wnosi do przyjaźni, więc to jej się więcej 
należy. Arystoteles proponuje tutaj przede 
wszystkim proporcjonalną odpłatę, gdyż 
taka równość utrwala przyjaźń. Gdy jednak 
jest to niemożliwe, to powinno się odpłacać 
tym, czym można. Przyjaźń żąda tego, co 
jest w czyjejś mocy, a nie tego, co propor-
cjonalne. Gdy jednak i to jest niemożliwe, 
to zdaniem filozofa, można odwdzięczyć 
się czcią. Jeżeli jednak wiadomym jest, że 
druga strona oczekuje odpłaty, to o jej wiel-
kości powinien rozstrzygać ten, kto odniósł 
z daru korzyść, odpłacając się proporcjonal-
nie do potrzeby w jakiej się znalazł37.

Spory fragment traktatu Stagiryta dedy-
kuje związkowi przyjaźni i wspólnot pań-
stwowych. Na pierwszych stronach pisze on, 
że przyjaźń i sprawiedliwość dotyczą tych 
samych przedmiotów i tych samych osób. 
Zatem tam, gdzie jest jakaś forma przyjaź-
ni, jest też jakaś sprawiedliwość. W przy-
padku tego typu relacji mamy też do czynie-
nia z różnymi rodzajami wspólnej własności 
w zależności od rodzaju zażyłości. Dla bra-
ci i kolegów jest nią wszystko, co posiada-
ją, a dla towarzyszy podróży – tylko wyci-
nek ich własności. Różna jest też sprawie-
dliwość między, na przykład, braćmi i róż-
na między współobywatelami. Im większa 
przyjaźń, tym większe wymagania stawia 

36	 Arytoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1158	b,	1159	a.
37	 Tamże,	1164	a–b.
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jej sprawiedliwość. Im bliższe więzy, tym 
większa niesprawiedliwość wobec pozostają-
cych w przyjaźni. W typowo grecki sposób, 
Stagiryta wskazuje polis jako centrum życia 
i wspólnotę, która zawiera w sobie wszystkie 
inne38. Odwołując się do tradycji, filozof wy-
różnia trzy właściwe formy ustroju oraz od-
powiednio trzy formy zdegenerowane39. Są 
to stosownie: monarchia – tyrania, arysto-
kracja – oligarcha, timokracja40 – demokra-
cja. Władca w monarchii powinien być jak 
pasterz troszczący się o swoją trzodę. Miłość 
męża i żony z kolei przypomina arystokrację, 
gdyż zależy od stopnia dzielności etycznej. 
Timokracji natomiast odpowiada przyjaźń 
braterska, gdzie bracia są sobie równi, zgod-
ni i uczciwi oraz mają podobne charaktery. 
W formach zdegenerowanych niesprawiedli-
wość jest tym większa, im większa była nie-
równość w formach prawidłowych41.

W traktacie Arystoteles wyróżnia jeszcze 
jeden, wyjątkowo interesujący rodzaj przy-
jaźni, jakim jest przyjaźń do samego siebie. 
Podstawą jest tu etyczna dzielność i dążenie 
do dobra podobnie jak w przypadku przy-
jaźni we właściwym tego słowa znaczeniu. 
W tym wypadku jednak przyjemność spra-
wiają ludziom wspomnienia czynów prze-
szłych i nadzieje na przyszłe. Ludzie tacy 
nie mają żalu do samego siebie i są przyjaź-
nie usposobieni sami do siebie. Ponieważ 
zaś przyjaciel jest „drugim sobą”, to moż-
na mieć przyjaciół tylko, jeżeli kocha się 
kogoś ze względu na to, kim jest. Odnosi 
się to także do nas samych42. Ludzie niego-
dziwi nie potrafią pogodzić się sami ze sobą, 

38	 Tamże,	1159	b–1160	a.
39	 E.	Berti,	Profil Arystotelesa,	tłum.	M.	A.	Wesoły,	Poznań	

2016,	s.	172.
40	 Zwana	również	politeją
41	 Arystoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1160	a–b.
42	 M.	Smolak, Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa,	Kraków	

2013,	s.	272.

prześladują ich bowiem żal i wyrzuty, nie 
będą więc mogli być przyjaźnie usposobie-
ni do innych, ponieważ sami w sobie nie 
mogą znaleźć nic godnego miłości43. U lu-
dzi etycznie dzielnych samolubstwo należy 
rozumieć, zdaniem filozofa, jako pragnie-
nie tego, co najlepsze dla przyjaciela. W tym 
wypadku tym przyjacielem jestem sobie 
sam. Tak rozumiane samolubstwo popycha 
ludzi etycznie dzielnych do współzawodnic-
twa w dążeniu do moralnego piękna44.

Stagiryta zadaje również pytanie, czy 
można zrywać przyjaźnie i kiedy należy 
to robić. Jego zdaniem zerwanie przyjaźni 
jest akceptowalne w momencie, gdy różni-
ca między przyjaciółmi spowodowana czy 
to różnymi drogami życia, czy to zatajeniem 
pewnych faktów, staje się zbyt duża. Gdy 
przyjaciel schodzi ze ścieżki cnoty i dzielno-
ści etycznej, powinno się starać go na nią za-
wrócić, ale jeżeli jest to niemożliwe, to na-
leży taką przyjaźń zerwać. Podobnie, jeżeli 
z czasem ścieżki obu przyjaciół zbytnio się 
rozejdą, to przyjaźń stanie się niemożli-
wa. Również gdy ktoś zataił prawdę o so-
bie i w rzeczywistości jest inną osobą, niż się 
nam objawił, to należy, zdaniem Arystotele-
sa, taką przyjaźń zerwać45.

Koncepcja przyjaźni C. S. Lewisa
W tej części artykułu chciałbym przyjrzeć 
się temu, co o philía napisał C. S. Lewis. 
Ten wybitny brytyjski pisarz, filozof i filolog 
zwrócił szczególną uwagę na problem przy-
jaźni w swojej pracy dedykowanej pojęciu 
miłości. Posługując się nią, chciałbym po-
krótce przedstawić stanowisko C. S. Lewisa 
wobec przyjaźni jako formy miłości.

43	 Arystoteles, Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1166	a–b.
44	 Tamże,	1168	b	–	1169	b.
45	 Tamże,	1165	b,	1167	a	–	1167	b.
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W książce opublikowanej na kilka lat przed 
śmiercią – Cztery Miłości – posługuje się on 
grecką pojęciowością uczuć życzliwych. Po-
dobnie jak Arystoteles dzieli miłość na aga-
pe, eros, philía oraz storge. Dla Lewisa przyjaźń 
jest najbardziej duchową z miłości. Uznaje on 
ją za niekonieczną i najmniej uczuciową. Jako 
mediewista zauważa, że ten rodzaj miłości był 
wyjątkowo popularny w czasach, kiedy domi-
nował ideał życia ascetycznego. Philía odsuwa 
nas z dala od zwierzęcej części natury człowie-
ka i przenosi w spokojny oraz logiczny świat 
związków. Zbliża ku rzeczywistości anielskiej 
i boskiej. Można przywołać tu Montaigne’a, 
który, pisząc o eros i philía, mówi, że obie te mi-
łości są żarem, ale przyjaźń jest stała i uregulo-
wana, a eros pełen jest pasji, uniesień i podob-
ny jest raczej do niespokojnego płomienia niż 
do stałego żaru46. Niepopularność, a właściwie 
spłycenie relacji przyjaźni dzisiaj, zdaniem Le-
wisa, ma korzenie w epoce romantyzmu i prze-
sunięciu środka ciężkości w stronę doczesności, 
zmysłowości i uczucia47. W podobnym okre-
sie umiejscawia początek dewaluacji przyjaź-
ni również Michał Herer. Podążając za myślą 
Foucaulta oraz Anne Vincent-Buffault, wska-
zuje okres XVIII i XIX wieku jako najbardziej 
wpływający na zmiany w postrzeganiu relacji 
przyjaźni. Przyczyn tego upatruje jednak nie 
w romantyzmie oraz późniejszej fascynacji po-
pędami, jak czynił to Lewis, lecz w narodzi-
nach społeczeństwa dyscyplinarnego, instytu-
cjach szkoły, armii i fabryki. Herer, za Foucaul-
tem, wykazuje, że przyjaźń i fraternizacja ne-
gatywnie odbijała się na produktywności pra-
cowników czy skupieniu uczniów na nauce48. 

46	 D.	 Schalkwyk,	 Can Women be Friends? Montaigne, 
Shakespeare and the Grievance of Friendship,	 s.	 32,	
https://www.persee.fr/doc/cchav_0184-1025_2008_
num_45_1_1524	(dostęp:	23	marca	2022).

47	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	przekł.	P.	Szymczak,	Poznań	
2020,	s.	95–98.

48	 M.	Herer, Pochwała przyjaźni,	dz.	cyt.,	s.	27–29.

C. S. Lewis ukazuje również niepopular-
ność przyjaźni z powodu jej wykluczającego 
charakteru. Co to jednak znaczy? Relacja ta, 
zdaniem Lewisa, stawia granicę pomiędzy 
przyjaciółmi a resztą społeczeństwa. Wyco-
fuje ona ludzi ze społeczeństwa, lecz nie po-
jedynczo, a dwójkami lub trójkami. Tworzy 
w ten sposób indywidualną relację o wyjąt-
kowo ekskluzywnym charakterze. Gdy mó-
wię, że „ci tutaj są moimi przyjaciółmi”, jed-
nocześnie mówię: „tamci nimi nie są”49.

Kluczowe jednak jest rozumienie przez 
Lewisa nowej jakości, która wytwarzana jest 
w przyjaźni. Filozof przytacza tu zdanie po-
ety Charlesa Lamba. Gdyby A, jeden z trzech 
przyjaciół A, B i C, umarł, wówczas B utracił-
by nie tylko A, lecz również „to, co w C było 
udziałem A”, a C utraciłby nie tylko A, lecz 
również „to, co w B było udziałem A”. W każ-
dym z moich przyjaciół jest coś, co tylko ja-
kiś inny przyjaciel może wydobyć na jaw50. 
Wyraźnie uwypukla tu ideę, że w ramach re-
lacji przyjaźni wytwarzana jest nowa jakość, 
która funkcjonuje w stworzonej przez przy-
jaźń strukturze. Każdy nowy przyjaciel nie 
umniejsza udziału innych osób w relacji, lecz 
powiększa przyjaźń o nowe głosy i aspekty51.

Dla Lewisa podstawą przyjaźni jest 
wspólnota zainteresowań. Gdy dwie lub 
trzy osoby odkrywają, że to, co wydawało 
im się właściwe tylko i wyłącznie im samym, 
jest również udziałem innych, wytwarza 
się pewnego rodzaju więź, którą Lewis na-
zywa łożyskiem przyjaźni lub towarzysko-
ścią. Obrazowo argumentuje on, że między 
dawnymi myśliwymi, być może raz na ty-
siąc przypadków, mogły się zdarzyć odosob-
nione jednostki, które widziały to, czego nie 

49	 Tamże,	s.	98–102.
50	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	101–102.
51	 Tamże,	s.	105–107.
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widzieli inni: że jeleń jest nie tylko jadalny, 
ale i piękny. Przyjaźń rodzi się, gdy dwie oso-
by z ogromną trudnością i często „na wpół 
zrozumiałym bełkotem” odkrywają siebie 
nawzajem i dzielą się wizją świata, jednocze-
śnie stając razem w kręgu samotności52.

Relacja ta jest wyjątkowa również dlate-
go, że jej środek ciężkości nie leży w niej 
samej jako relacji ani w osobach zaanga-
żowanych, lecz w tym, co stanowi wspól-
notę. Za Ralphem Waldo Emersonem Le-
wis nie pyta „czy mnie kochasz?”, ale „czy 
dostrzegasz tę samą prawdę co ja?”. Istot-
nym jest tu więc moment, gdy obie zaan-
gażowane osoby uznają, że pewne tematy, 
problemy i zagadnienia, często ignorowane 
przez innych, są dla obu tych osób bardzo 
ważne. Brytyjski filozof zaznacza również 
odmienność erosa i philía. Ten pierwszy 
jest bowiem miłością zazdrosną, niechętną 
do podzielenia się swoim obiektem uczuć 
erotycznych53. Philía jest natomiast od-
miennym rodzajem miłości, którym z chę-
cią dzielimy się z innymi. Oba, twierdzi 
Lewis, mogą istnieć razem i ubogacać się 
nawzajem. Nic nie czyni miłości piękniej-
szą, niż odkrycie, że ukochana osoba może 
spontanicznie, prawdziwie i głęboko za-
przyjaźnić się z naszymi dawnymi przyja-
ciółmi. Lewis ukazuje wielkość i równość 
obu tych aspektów miłości w pytaniu, któ-
re niejednokrotnie pojawia się w życiu każ-
dego człowieka: poświęcić przyjaźń dla za-
kochania, czy poświęcić zakochanie dla 
podtrzymania przyjaźni i kroczenia razem 
ku tej samej prawdzie?54

Jednocześnie jednak w bardzo ciekawy 
sposób autor Czterech miłości podchodzi 

52	 Tamże,	s.	107–108.
53	 Tamże,	s.	110.
54	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt,	s.	111.

do problemu przyjaźni damsko-męskich. 
Zwraca on uwagę na to, że przyjaźń najczę-
ściej kojarzymy z osobami tej samej płci, ero-
sa zaś z dwoma osobami płci przeciwnej55. 
Problematyką możliwości istnienia przyjaź-
ni damsko-męskich zajmowali się wcześniej 
filozofowie tacy jak Francis Bacon i Mon-
taigne, koniec końców jednak podtrzymu-
jąc wcześniejsze poglądy, że kobiety są nie-
zdolne do sprostania etycznym i osobistym 
wymaganiom stawianym przez przyjaźń56. 
W XX wieku natomiast temat ten podjął 
Derrida, który starał się rozwiązać go po-
przez dekonstrukcję terminu przyjaźń oraz 
wskazanie na historycznie uwarunkowaną 
seksualną jednorodność, która przeradzała 
się w skrajnie rozumiane braterstwo. O ile 
jednak dla Derridy dekonstrukcja na płasz-
czyźnie historycznej i teoretycznej znajdowa-
ła rozwiązanie w zrozumieniu, że to, co poli-
tyczne jest bezpłciowe, a przyjaźń bez kobiet 
staje się skrajnym politycznie braterstwem57, 
o tyle Lewis stara się wskazać na bardziej 
praktyczne rozwiązanie tego problemu. 
Wskazuje na dysproporcje w niektórych 
środowiskach, przejawiające się na przy-
kład tym, że jedna płeć pracuje, a druga nie. 
Dla Lewisa wymuszone wciąganie drugiej 
płci w rozrywki i spotkania, będące sed-
nem przyjaźni grupy składającej się tylko 
z mężczyzn lub tylko z kobiet, jest przy-
czyną dyskredytacji przyjaźni w obecnych 

55	 Nie	 wolno	 tutaj	 zapominać	 o	 kontekście	 historycznych	
rozważań	 Lewisa.	 Pewne	 relacje,	 związki	 czy	 sytuacja	
społeczna	 płci	 wyglądały	 inaczej	 sto	 lat	 temu.	 O	wiele	
widoczniejsza	była	również	różnica	w	zainteresowaniach	
oraz	 wykształceniu	 płci.	 Pewne	 zawody	 zdominowane	
były	całkowicie	przez	jedną	z	płci.

56	 D.	 Schalkwyk,	 Can Women be Friends? Montaigne, 
Shakespeare and the Grievance of Friendship, s.	 31–
32,	 https://www.persee.fr/doc/cchav_0184-1025_2008_
num_45_1_1524	(dostęp:	23	marca	2022).

57	 K.	Psaty,	On Perfect Friendship: An Outline and a Guide 
to Aristotle’s Philosophy of Friendship, s.	67–69, https://
digitalcommons.colby.edu/honorstheses/589/	 (dostęp:	
22	marca	2022).

https://www.persee.fr/doc/cchav_0184-1025_2008_num_45_1_1524
https://www.persee.fr/doc/cchav_0184-1025_2008_num_45_1_1524
https://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/589/
https://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/589/
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czasach. Poglądy Lewisa mogą zdawać się 
nam dzisiaj seksistowskie, gdy wskazuje, że 
mężczyźni inaczej podchodzą do rodzących 
się w tych relacjach problemów niż kobiety, 
jednak nie czyni tego ze złych pobudek, lecz 
raczej aby wskazać na równość obu płci i to, 
co istotne dla zagadnienia przyjaźni. Posta-
ci w opisie Lewisa można odwrócić, czyniąc 
mężczyznę niezdolnym do włączenia się 
w konwersację kobiet. Lewis stara się, być 
może niezbyt subtelnie, opisać męski punkt 
widzenia sytuacji, w której osoby nieposia-
dające wiedzy na jakiś temat (z powodu bra-
ku zainteresowania nim) starają się włączyć 
do merytorycznej dyskusji. Brytyjski filozof 
stara się wyjaśnić ten problem poprzez na-
stępujący przykład. Gdy mężczyzna zostaje 
zaproszony przez swoją bardziej obytą mał-
żonkę do teatru, opery, czy na spotkania 
towarzyskie, mające go „ukulturalnić”, naj-
częściej znosi to z biernym oporem i dużą 
dozą wyrozumiałości jako „kobiece fanabe-
rie”. Gdy jednak to kobieta zostaje wciągnię-
ta w męski świat, możliwe są dwie sytuacje. 
Gdy mężczyźni są nieokrzesani, może ona, 
po prostu, usiąść z boku i ignorować rozmo-
wę, która jej nie interesuje. Jeżeli jednak owi 
mężczyźni będą dobrze wychowani i będą 
starali się zainteresować ją dyskusją, wytłu-
maczą jej temat owej konwersacji. Wszystko 
to jednak nie przyczyni się do utrzymania 
poziomu dyskusji i w imię dobrego wycho-
wania zostanie ona spłycona, rozwodniona, 
skończy się plotkami, anegdotami i żartem. 
I tak oto kobieta niweczy to, w czym mia-
ła brać udział58. Problemem nie tkwi, zda-
niem Lewisa, w lepszej bądź gorszej pozycji 
którejkolwiek z płci. Owa kobieta, opisana 
w powyższej historii, może być błyskotli-
wa, może być inteligentniejsza od swoich 
58	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	122–123.

rozmówców, lecz niczego to nie zmieni, o ile 
nie interesuje się tymi samymi zagadnienia-
mi co oni. Lewis zauważa, że to właśnie 
przez takie kobiety dokonała się dyskredy-
tacja przyjaźni w dzisiejszych czasach. Ko-
biety często nie rozumieją konieczności mę-
skich spotkań, wspólnego wyjścia do pubu. 
Wiele z nich może uznać męską przyjaźń 
za wroga erosa. Podobną zależność dostrze-
ga Buffault, gdy mówi o przemianach ży-
cia rodzinnego w XIX wieku59. Zabraniając 
mężczyznom przyjaźni, kobiety pozbawiają 
ich męskości. Zmuszają ich do utrzymania 
w tajemnicy przed nimi tej ogromnej części 
życia, która toczy się poza polem ich wzro-
ku. Zbyt zaborczy eros niszczy i pragnie 
kontrolować. Brytyjski filozof zauważa, że 
rozsądne kobiety, jeżeli zechcą, bez proble-
mu będą w stanie zdobyć wiedzę oraz kwali-
fikacje i włączyć się do dyskusji. To właśnie 
one są mądre i świadome, wiedzą bowiem, 
że nie mogą próbować wejść do tego innego 
świata, świata mężczyzn, bez tej podstawy 
jaką jest wiedza na konkretny, dyskutowa-
ny temat. Na przyjęciach, zamiast niczym 
dyletantka dołączać do rozmowy na temat, 
o którym nie mają najmniejszego pojęcia, 
znajdują własne towarzystwo wedle swoich 
zainteresowań. Zdaniem Lewisa trzeba żyć 
i dać żyć innym60. Istotą problemu nie jest 
bowiem nierówność płci, lecz zrozumienie, 
że przyjaźń buduje się na mocnym funda-
mencie wznoszonym wspólnie, opartym 
niejednokrotnie na pokrewieństwie płci. 
To, co dla jednej z nich wydaje się śmieszne 
i dziwaczne, dla drugiej stanowi naturalne 
zachowanie. Należałoby docenić tę różno-
rodność. W tych sytuacjach warto zauważać 
tragikomizm człowieczego losu i nauczyć 

59	 M.	Herer, Pochwała przyjaźni,	dz.	cyt.,	s.	28–30.
60	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	122–125.
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śmiać się nie tylko z wad płci przeciwnej, 
lecz również własnej61. 

Brytyjski filozof dotyka również tematu 
przysług w przyjaźni, zauważając, że są one 
raczej drobną przeszkodą, czymś pobocz-
nym, czego przezwyciężenie pozwoli nam 
wrócić do tego, co stanowi istotę przyjaźni – 
wspólnych zainteresowań i tematów dysku-
sji. Przysługi między przyjaciółmi są czymś 
naturalnym, lecz nie są sednem przyjaźni, 
a jedynie elementem, jak wspomniałem, 
zakłócającym wspólną drogę62. Dla Lewi-
sa kluczowym dla zaistnienia przyjaźni jest 
wspomniana już wspólnota zainteresowań. 
Autor ten jednak nie ogranicza jej do zain-
teresowań opartych na dobru, lecz wskazu-
je na niebezpieczeństwo, jakim jest wspól-
nota zainteresowań warunkowanych przez 
zło. Tak samo jednoczy bowiem ludzi mi-
łość do poezji jak nienawiść do danego po-
lityka czy kanibalizm63. Brytyjski pisarz 
różni się w tym miejscu zdecydowanie od 
Arystotelesa, który wskazywał, że przyjaźń 
z konieczności nakierowana jest na pew-
ne dobro64. Ponieważ Lewis uznaje philía 
za najbardziej duchową z miłości, dlatego 
zagrożenia na nią czyhające są duchowej 
natury. Wykluczenie, które, jak wskazuje 
Lewis, jest charakterystyczne dla przyjaź-
ni, niesie ze sobą zagrożenie w postaci eli-
tarności, pychy i poczucia wyższości. Przej-
ście od pokory do pychy w przyjaźni rów-
nież jest niezwykle łatwe i niebezpieczne. 
Od stwierdzenia „nie zasługuję na takich 
dobrych przyjaciół” do stwierdzenia „nie 
zasługują na nas” jest bardzo krótka dro-
ga. Jak wskazuje Lewis, ’oni i ich’, to z in-
nego punktu widzenia ‘my i nas’. Dlatego, 
61	 Tamże,	s.	125.
62	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt,	s.	113–114.
63	 Tamże,	s.	126–129.
64 Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1155	a.

zdaniem angielskiego pisarza, przyjaźń na-
leży połączyć z wielką pokorą, jej zagroże-
nia są bowiem natury duchowej65. 

Lewis, jako autor z gruntu chrześcijań-
ski, uznając przyjaźń za najbardziej ducho-
wą z miłości, wyjaśnia również dlaczego tak 
rzadko pojawia się ona w Piśmie Świętym. 
Z powodu swojej duchowości bowiem nie 
stanowi dobrej analogii. Jest zbyt subtelna 
i rodzi ryzyko pomylenia symbolu z tym, 
co symbolizuje. Przez swą naturę i naraże-
nie na zagrożenia duchowe jest wyjątkowa 
i stanowi ‘wąską ścieżkę’. Filozof wskazu-
je również na złudzenie wyboru, jakie daje 
przyjaźń. Wystarczyłoby kilka lat różnicy, 
inny temat rozmowy czy zbieg okoliczno-
ści, a przyjaźń by nie zaistniała. Dla Lewisa 
to Bóg za pomocą przyjaźni jako swego na-
rzędzia otwiera nam oczy66: „To nie Wyście 
mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”67.

Cechy wspólne obu koncepcji 
i różnice pomiędzy nimi

W ostatniej części artykułu wskażę podo-
bieństwa i różnice między koncepcjami 
przyjaźni wypracowanymi przez Lewisa 
i Arystotelesa oraz pokażę jakie możliwości 
interpretacji otwiera ujęcie zaprezentowane 
przez brytyjskiego filozofa.

Pierwszą cechą, która najbardziej łączy, 
ale i jednocześnie różni obie przedstawio-
ne koncepcje to wskazanie na źródło, z któ-
rego wypływa przyjaźń, czyli pewien ro-
dzaj współdzielenia czegoś. W przypadku 
Stagiryty jest to dzielność etyczna, u Le-
wisa natomiast wspólnota zainteresowań. 
Arystoteles wymienia rodzaje przyjaźni 
65	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	127–142.
66	 Tamże,	s.	144–146.
67	 J	15,16,	cyt.	za	Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 

w	przekładzie	z	języków	oryginalnych,	Biblia Tysiąclecia, 
red.	K.	Dynarski	SAC,	red.	nauk.	A.	Jankowski	OSB	i	in.,	
Wydawnictwo	Pallottinum,	Poznań–Warszawa	1980.
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ze względu na korzyść, przyjemność i dobro. 
Dwa pierwsze rodzaje nazywane są jednak 

„przyjaźnią” tylko ze względu na podobień-
stwo do tej właściwej, opartej na dzielności 
etycznej. Wyłącznie ludzie etycznie dzielni 
są przyjaciółmi ze względu na osobę przy-
jaciela, w którym odnajdują to, co właściwe 
im samym. Z kolei C. S. Lewis pisze wprost 
o wspólnocie zainteresowań jako łożysku 
przyjaźni. Jednak dopiero dzięki temu, że 
jedna osoba odnajduje w drugiej coś, co 
do tej pory uważała za właściwe tylko so-
bie, możliwe jest zawiązanie się głębszej rela-
cji, wynikłej właśnie ze względu na wspólny 
kontekst, czyli głębszą wspólnotę zaintere-
sowań. Gdy ktoś dostrzega w ramach pew-
nego pola zainteresowań coś wyjątkowego 
i odnajduje kogoś, kto również zauważył 
tę własność, realne staje się zawiązanie przy-
jaźni. Od tego momentu, zdaniem brytyj-
skiego filozofa, możliwa jest ich wspólna po-
dróż przez życie. Tym, co odróżnia tu Lewi-
sa od Stagiryty jest zaproponowanie znacz-
nie szerszego podłoża dla przyjaźni, jakim 
jest szeroko pojęta wspólnota zainteresowań, 
oparta nie tylko o dzielność etyczną, jak 
to miało miejsce u Arystotelesa. W ujęciu 
brytyjskiego filozofa przyjaźń sama w sobie 
nie wyrasta wyłącznie na podłożu tego, co 
dobre i szlachetne. Naturalnie, uznaje ideał 
przyjaźni, do którego należy dążyć i który 
jest osiągalny, jednak Lewis nie waha się na-
zwać przyjaźnią zarówno wspólnoty dwóch 
szlachetnych ludzi, jak i dwóch ludzi połą-
czonych nienawiścią do, dajmy na to, jakie-
goś polityka lub osób zjednoczonych nie-
cnym celem. Relacja ta może być zarówno 
szkołą cnoty, jak i występku. Jest ambiwa-
lentna, mając moc czynienia dobrych lep-
szymi, a złych gorszymi68. 
68	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	130–131.

Drugim ważnym, jeśli nie najważniej-
szym, wyróżnikiem koncepcji brytyjskiego 
filozofa jest oderwanie przyjaźni od szero-
kich rozważań społeczno-politycznych i po-
stawienie jej w opozycji do ogółu społeczeń-
stwa. Lewis kładzie nacisk na wykluczający 
charakter tej relacji. Ten element secesji oraz 
pewnej obojętności na głos ogółu jest cechą 
charakterystyczną każdej przyjaźni, zarów-
no dobrej, złej, jak i zupełnie etycznie obo-
jętnej69. Brytyjski filozof zauważa, że gdy 
wejdziemy w pewien wąski krąg, to poglądy 
w nim głoszone stają się dla nas ważniejsze 
niż poglądy ludzi z zewnątrz. Mechanizm 
ten zauważył już wcześniej Platon, pokazu-
jąc go w dialogu Sokratesa i Kritona, na te-
mat zgody tego pierwszego na poddanie się 
karze śmierci. Otóż, „ludzie rozumni” będą 
wiedzieli, że stało się to z woli samego So-
kratesa, a zdaniem ogółu (agory) nie nale-
ży się przejmować. Chodzi tu o rozwianie 
obaw Kritona przed posądzeniem go o za-
chowanie niegodne przyjaciela i dopuszcze-
nie do wykonania wyroku śmierci na Sokra-
tesie. Ludzie spoza kręgu przyjaciół mogą 
nie wiedzieć o decyzji Sokratesa i posądzić 
Kritona o bierność w tej sprawie, ponieważ 
pewna wiedza zarezerwowana jest tylko dla 
członków grupy przyjaciół70. Brytyjski fi-
lozof stwierdza, że gdy przyjaźń się utrwa-
li, efekt ten będzie działał również pod nie-
obecność przyjaciół. Chodzi tutaj o mecha-
nizm absolutyzujący ocenę naszej grupy, lu-
dzi o bliskich nam poglądach ponad ocenę 
ogółu. Lewis w charakterystyczny dla sie-
bie sposób ponownie wyróżnia w ten spo-
sób sam mechanizm, wyjątkowy, jego zda-
niem, dla relacji przyjaźni, a dopiero później 

69	 Tamże,	s.	131–132.
70	 Platon,	 Dialogi,	 tłum.	 Wł.	 Witwicki,	 Warszawa	 2001,	

s.	260–261.
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zwraca uwagę na jego możliwe, pozytyw-
ne i negatywne konkretyzacje i rozwinię-
cia. Pozytywnym jest tu chociażby przykład 
pierwszych chrześcijan, których niewiel-
kie początkowo wspólnoty ocalały właśnie 
dlatego, że były głuche na poglądy otacza-
jących ich pogan i skupiały się na miłości 

„braci”. Ten sam mechanizm rodzi jednak 
negatywne skutki, zapewnia bowiem trwa-
łość kręgom przestępców i ludzi złych. Tak 
samo, jak dzięki niemu ludzie dobrzy mogą 
wytrwać wobec otaczającego ich zła i zepsu-
cia, tak w ten sam sposób, wynosząc opinię 
kręgu nad zdanie ogółu, można utrwalać 
niewłaściwe zachowania, usprawiedliwiać 
moralnie wątpliwe czyny i zbywać opinię 
otaczającego świata jako „konwencjonalną” 
czy też „zdewociałą”71.

Jedną z największych różnic pomiędzy 
podejściem Arystotelesa oraz późniejszy-
mi namysłami, opartymi na jego pracach, 
a podejściem samego Lewisa jest radykalne 
przeciwstawienie sobie przyjaźni oraz poli-
tyki. Stagiryta, poprzez powiązanie spra-
wiedliwości i przyjaźni wprowadził pewien 
sposób myślenia o obu jako wzajemnie do-
pełniających się. Uznał bowiem wszystkie 
wspólnoty takie jak rodzina czy rzemieśl-
nicy za część wspólnoty państwowej72. My-
śliciele późniejsi często odnosili, podążając 
za myślą Filozofa, rozważania o przyjaźni 
do tego, co polityczne i na tym gruncie sta-
rali się rozwijać, na przykład, problem ho-
mogeniczności płciowej przyjaźni oraz jej 
oddziaływania na otoczenie. 

Lewis tymczasem stanowczo wykazuje, 
że przyjaźń, nawet jeśli wpływa na otaczają-
cy ją świat społeczny, to czyni to wtórnie wo-
bec samego mechanizmu wykluczenia. Tym, 

71	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	129.
72	 Arystoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1160	a.

co istotne jest życie wewnętrzne wspólnoty 
przyjaciół. Rozwiązania problemów czy też 
ogólne rozważania dotyczące przyjaźni na-
leży zatem prowadzić raczej w jej obrębie niż 
w szeroko rozumianym środowisku społecz-
no-politycznym. Takie podejście uwidacz-
nia się doskonale w pragmatycznym podej-
ściu brytyjskiego filozofa do omówionego 
wyżej problemu przyjaźni damsko-męskich. 
Wielka niechęć rządzących i nieufność wo-
bec przyjaźni bierze się właśnie z tego, że 
wycofuje ona ludzi ze społeczeństwa. Nie 
czyni tego jednak pojedynczo, lecz parami 
lub trójkami. Lewis mówi wprost, że świat 
zmieniają właśnie takie małe grupki przy-
jaciół, które czynią to raczej w ramach pro-
duktu ubocznego, wynikłego z przyjaciel-
skich rozważań na jakiś temat. Od takich 
kręgów przyjaciół uprawiających jakąś dys-
cyplinę lub prowadzących rozmowy dla 
przyjemności zaczynają się zmiany73. W jak-
że podobnym tonie wypowiada się Michał 
Herer, gdy mówi o elementarnym empi-
ryzmie praktyk przyjaźni postawionym 
w opozycji do myślenia utopijnego czy też 
myślenia o całościowej wizji świata74. Lecz 
ta wybiórczość przyjaźni czyni ją z natury 
wrogą wobec niektórych form myślenia de-
mokratycznego75. Podobnie jednak, jak przy 
poprzednio omawianych cechach przyjaźni, 
wyróżnionych przez Lewisa, także ta nie jest 
sama w sobie ani zła, ani dobra. Może się 
ona rozwijać w tych kierunkach, prowadząc 
ku dobrym lub złym przejawom. To wy-
cofanie łączy się z poczuciem wdzięczności 
za wspaniałych przyjaciół i częściową obo-
jętnością na opinię ogółu. Nic jednak nie 
stoi na przeszkodzie, aby ta wdzięczność 

73	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	112–113.
74	 M.	Herer,	Pochwała przyjaźni,	dz.	cyt.,	s.	98.
75	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	99.
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przerodziła się w poczucie wyższości wo-
bec zewnętrza grupy, a częściowa głuchota 
w całkowitą obojętność76.

Istotna różnica pomiędzy podejściem 
Arystotelesa a Lewisa zachodzi również 
w kwestii wyświadczania sobie przysług. 
O ile bowiem Stagiryta uznawał przysługi 
za ważny komponent tej relacji i dużą część 
rozważań poświęcił tematyce właściwej od-
płaty, proporcjonalności oraz idei, że sama 
taka możliwość wyświadczenia przysługi, 
a więc dzielenia się dobrem, które mamy, 
stanowi istotny element przyjaźni77, o tyle 
Lewis prezentuje odmienny pogląd. Brytyj-
ski filozof uważa, że przysługi, choć przy-
należą poniekąd do przyjaźni, to jednocze-
śnie wynikająca z nich rola dobroczyńczy 
jest przyjaźni obca. Przyjaciel oczywiście 
wesprze darem, stanie w obronie i zaopie-
kuje się wdową. Jednak Lewis stwierdza, że 
takie przysługi nie są przyjaźnią. Są jedy-
nie „przygodnym rozproszeniem”. Przyjaźń 
bowiem jest całkowicie wolna od potrze-
by bycia potrzebnym. Udzielenie pożyczki, 
czuwanie przy chorym lub innego rodzaju 
pomoc czy przysługa są jedynie czymś, co 
wydarzyło się przygodnie. Konieczne są tyl-
ko jako coś, co pozwoli zażegnać przykrą 
sytuację, niebezpieczeństwo lub potrzebę 
pomocy. Z powodu przyjaciela ubolewa-
my, że sprawy ułożyły się tak, a nie inaczej, 
ale chcemy jak najszybciej wrócić do tego, 
co stanowi trwały fundament owej relacji – 
wspólnych rozmów i aktywności. Przysługi 
i pomoc mają jedynie przywrócić możliwość 
pełnego udziału w tym, co łączy, w tym, co 
tworzy przyjaźń. Nawet wdzięczność, zda-
niem Lewisa, nie ubogaca tego rodzaju 

76	 Tamże,	s.	131–135.
77  Arystoteles,	Etyka Nikomachejska,	dz.	cyt.,	1163	b	–	1165	

a.

miłości. Oznaką przyjaźni doskonałej jest 
dla brytyjskiego filozofa fakt, że ta pomoc 
niczego w relacji nie zmieni. Jest ona tylko 
anomalią, czymś co odrywa przyjaciół od 
czasu spędzanego razem78.

Lewis zwraca również uwagę na wyjąt-
kowość przyjaźni, przejawiającą się w jej 
ignorowaniu nie tylko fizyczności człowie-
ka, ale też otoczenia, które się na nią skła-
da. O ile bowiem o bieżących sprawach 
przyjaciela dowiemy się prędzej czy później, 
tak nie są one celem dociekań. Nie musimy 
wiedzieć, jaką ma pracę, czy ma żonę, ja-
kiego jest pochodzenia lub jak wygląda jego 
prywatna historia. Z czasem z pewnością 
się tego dowiemy, ale raczej mimochodem. 
Przyjaźń uwalnia od tego kontekstu, od 
roli męża, podwładnego lub brata, od klasy 
społecznej, koloru skóry czy wykonywane-
go zawodu. Czyni ludzi wolnymi od świa-
towego kontekstu, jednocześnie równymi 
i nagimi wobec kontekstu, który połączył, 
który utworzył przyjaźń. Dla Lewisa przy-
jaźń rozgrywa się pomiędzy wolnymi umy-
słami. Opiera się na pragnieniu nie nagiego 
ciała, jak miłość erotyczna, ale nagiej oso-
bowości79. Tak więc także w tym aspekcie 
Lewis zrywa z tym, co twierdził Arystoteles, 
umiejscawiając przyjaźń w kontekście roz-
ważań społecznych.

Wreszcie chciałbym zwrócić uwagę 
na najważniejszy, moim zdaniem, wyróż-
nik Lewisa koncepcji przyjaźni. Brytyjski 
filozof, choć dokonuje opisu cech charakte-
rystycznych tej relacji, to skupia się przede 
wszystkim nie na tym, czym dokładnie 
jest relacja między A i B, jakie uczucia gra-
ją w niej rolę, oraz co A i B o sobie nawza-
jem wiedzą. Dla Lewisa istotna jest relacja 

78	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	113–114.
79	 Tamże,	s.	114–115.



» 156 «

Kacper Pyż                                        Przyjaźń…

AC, BC i czym jest samo C, będące kon-
tekstem ich przyjaźni. Lewis wskazuje rów-
nież, że w ramach dynamiki przyjaźni wy-
twarzają się nowe jakości. Da się tu więc 
wyróżnić dwie charakterystyczne cechy. 
Po pierwsze, będzie to trójczłonowa natu-
ra samej przyjaźni łączącej dwa podmioty 
wobec wspólnego im kontekstu. Po drugie 
zaś, będzie to wytworzenie się nowej jakości 
w ramach tej dynamiki. Gdy z trojga przy-
jaciół jeden umrze, nie utracimy tylko jego, 
lecz również wszystkie interakcje pomiędzy 
całą naszą trójką, wynikające z jego obecno-
ści, na przykład riposty drugiego przyjaciela 
na żarty trzeciego. Należałoby tu zatem po-
stawić pytanie, na ile taka jakość jest czymś 
niepowtarzalnym i stanowi o tym, kim jest 
dana osoba nie tylko wewnątrz tejże przy-
jaźni, lecz również poza nią z powodu wy-
tworzenia obiektywnie nowej jakości. 

Zakończenie
Myśl C. S. Lewisa choć ma swe źródło w roz-
ważaniach Arystotelesa, to jednak wychodzi 
poza nie, dając kilka odmiennych rozstrzy-

gnięć. Brytyjski filozof i pisarz, w którego 
twórczości problem przyjaźni jest niezwy-
kle ważnym komponentem80, wypracował
jej ciekawą koncepcję jako najbardziej du-
chowej z miłości, lecz jednocześnie będącej 
z założenia czymś, co dopiero może uczy-
nić człowieka lepszym lub gorszym. Przy-
jaźń potęguje zarówno dobro, jak i zło, któ-
re są jej udziałem. Z powodu swej natury 
jest narażona na duchowe pokusy i niebez-
pieczeństwa. Wymaga pokory i nieustannej 
pracy nad sobą. Dokonuje pewnego rodza-
ju wyłączenia zaangażowanych w nią osób 
z reszty społeczeństwa. Co najważniejsze 
jednak, jednoczy ona ludzi jako nagie oso-
bowości wobec wspólnego kontekstu, który 
pozwala wytworzyć nowe, niepowtarzalne 
jakości w ramach zawartej w niej dynami-
ki. Sama w sobie, przyjaźń jest dla Lewisa 
narzędziem Boga, pozwalającym Mu uka-
zać nam piękno innych ludzi. Zdaniem bry-
tyjskiego filozofa to także Bóg powinien być 
zawsze pewnym horyzontem aksjologicz-
nym przyjaźni, abyśmy mogli właściwie wy-
korzystać dar tej niezwykłej relacji81.

80	 F.	 Nur	 Sharidna,	 Philia Love in C.S Lewis’ Narnia: 
The Lion, The Witch and The Wardrobe,	 LANGUAGE	
HORIZON,	 2	 (1),	 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/
language-horizon/article/view/6396	 (dostęp:	 4	 kwietnia	
2022).

81	 C.	S.	Lewis,	Cztery miłości,	dz.	cyt.,	s.	145–146.

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/language-horizon/article/view/6396
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/language-horizon/article/view/6396
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Przyjaźń w Etyce Nikomachejskiej 
Arystotelesa oraz w Czterech Miłościach 
C. S. Lewisa. Paralela komparatystyczna

Celem artykułu jest próba filozoficznej re-
konstrukcji i porównania koncepcji przyjaź-
ni Arystotelesa oraz C. S. Lewisa. Artykuł 
powstał w oparciu o poglądy obu autorów 
przedstawione w VIII i IX księdze Etyki 
Nikomachejskiej Arystotelesa oraz w czwar-
tym rozdziale Czterech Miłości C. S. Lewi-
sa. Na podstawie krytycznej analizy tekstów 
źródłowych i uzupełniających udało się 
ustalić cechy wspólne oraz główne różnice 
obu koncepcji, a także wskazać na możliwo-
ści dalszych badań odnośnie koncepcji przy-
jaźni C. S. Lewisa

Słowa kluczowe: Arystoteles, C.S. Le-
wis, przyjaźń, filozofia, relacja, philía

Friendship in Aristotle’s Nicomachean 
Ethics and C. S. Lewis’ The Four 
Loves. Comparative Parallel

The aim of the article is an attempt at a philo-
sophical reconstruction and comparison of the 
concept of friendship between Aristotle and 
C.S. Lewis. The article was based on the views 
of both authors presented in the VIII and IX 
books of Aristotle’s Nicomachean Ethics and 
in the fourth chapter of The Four Love by C. S. 
Lewis. Based on a critical analysis of the source 
and supplementary texts, it was possible to es-
tablish the common features and main differ-
ences between both concepts, as well as to indi-
cate the possibility of further research regard-
ing the concept of friendship by C.S. Lewis.

Key words: Aristotle, C.S. Lewis, friend-
ship, philosophy, relationship, philía
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2021, ss. 610.

Temat piękna w myśli 
św.  Tomasza z Akwinu jest 
osobliwym zagadnieniem. 
Z jednej strony zaskakuje, 
że w tak monumentalnym 
Tomaszowym korpusie nie 
ma osobnego dzieła, a nawet choćby osob-
nej kwestii poświęconej estetyce. Niektó-
rzy myśliciele komentują wręcz, że brakuje 
w ogóle w myśli Tomasza jakiegokolwiek 
pogłębionego namysłu, a zapewne także 
zainteresowania estetyką1.To przekonanie 
ma potwierdzać fakt istnienia niezbyt ob-
szernej literatury poświęconej temu tema-
towi. Z drugiej strony, kategoria piękna 
konsekwentnie powraca w pismach Akwi-
naty, a jej nadspodziewaną doniosłość pod-
kreślają autorzy chcący poświęcić uwagę tej 

1	 T.	 Gałuszka,	 Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z per-
spektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu,	Poznań	2021,	
s.	31.

„utajonej” kwestii2. Tomasz 
Gałuszka w swojej książce 
wydobywa na nowo temat 
piękna w teologii Akwina-
ty. Nie jest to jednak książ-
ka o estetyce. Kategorie es-
tetyczne służą raczej jako 
specyficzna siatka pojęciowa 
do opisu wielkiej opowieści 
o dobru i złu. Dzięki niej 
wewnętrznie skłócona kon-
strukcja historii zbawienia 
zyskuje u Gałuszki wyjąt-

kową spójność, ponieważ „piękno jest wy-
nikiem uporządkowanego połączenia do-
bra i zła”3. Naturalnym punktem wyjścia 
książki jest rekonstrukcja podstaw estetyki 
Tomasza. Używa on dwóch definicji pięk-
na: subiektywnej i obiektywnej. Subiek-
tywna definicja mówi, że piękne jest to, co 

2	 Tutaj	 wymienię	 tylko:	 W.	 Tatarkiewicz,	 Historia es-
tetyki,	 t.	 2:	 Estetyka średniowiecza,	 Warszawa	 2015;	 
U.	Eco,	The Aesthetics of Thomas Aquinas,	tłum.	H.	Bredin,	
Cambridge	 1988;	 a	 w	 ostatnim	 czasie	 F.	 J.	 Kovach,	
Philosophy of Beauty,	 University	 of	 Oklahoma	 Press	
2012,	 Ch.	 S.	 Sevier,	Aquinas on Beauty,	 Lanham	 2015;	 
A.	M.	Ramos,	Dynamic Transcendentals: Truth, Goodness, 
and Beauty from a Thomistic Perspective,	 The	Catholic	
University	of	America	Press	2012.

3 Summa Contra Gentiles,	 III,	 c.	 71.	 Cyt.	 i	 tłum.	 za:	
T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	dz.	cyt.,	s.	115.

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(11)/2022, s. 160‒163
http://karto-teka.ptft.pl/
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poznawane wzbudza upodobanie4. Obiek-
tywna natomiast mówi, że piękne jest to, 
co posiada trzy przymioty: pełnię (integri-
tas), czyli doskonałość (perfectio), propor-
cję (proportio), czyli współbrzmienie (conso-
nantia) oraz blask (claritas)5. Obie definicje 
mają swoje źródło teologiczne. Pierwsza opi-
suje relację, zachwyt i przyjemność w prze-
bywaniu Ojca z Synem, druga opisuje zaś 
własności Syna. W tym sensie tylko owe bo-
skie rzeczywistości wyrażają istotowe Pięk-
no. Wszystko inne jedynie w pewnej mierze 
i analogicznie do Syna jest piękne. Jak więc 
owo piękno odnosi się do rzeczywistości?

Struktura książki, odpowiadająca eta-
pom historii zbawienia, w ujęciu Gałusz-
ki ma charakter „polifoniczny”. Składa się 
z trzech współbrzmiących wątków, tworzą-
cych razem jedną całość: Piękno Boga, pięk-
no stworzenia, w które wdarła się brzydota 
grzechu, oraz Piękno Chrystusa, przezwy-
ciężające i przeobrażające brzydotę. Cała 
sekwencja przejścia od pierwotnego pięk-
na, przez brzydotę do nowej jakości piękna, 
przyrównana jest do muzycznej improwiza-
cji, gdzie do oryginalnej harmonii dźwięków 
dołączony zostaje dysonans. Całość zosta-
je uratowana przez improwizację nadającą 
nowe znaczenie harmoniczne dysonansom. 
Metafora ta uwydatnia chyba najbardziej 
zaskakującą myśl całej książki. To katego-
ria brzydoty lepiej niż kategoria zła wyraża 
dramat grzechu. Zło i cierpienie w pewnym 
sensie musiały się pojawić w historii. Jed-
nak ani zło, ani cierpienie nie umniejszają, 

4	 Definicja	ta	pojawia	się	u	Tomasza	w	dwóch	wariantach.	
Jeden	akcentuje	poznawanie	w	znaczeniu	fizycznego	wi-
dzenia	(quae visa).	Zob.	Summa Theologiae,	I,	q.	5,	a.	4,	
ad	1.	Cyt.	 i	 tłum.	 za:	T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	 dz.	 cyt.,	
s.	53.	Druga	uwzględnia	także	poznawanie	w	sensie	inte-
lektualnym	(apprehensio).	Zob.	Summa Theologiae,	 I-II,	
q.	27,	a.	1,	ad	3.	Cyt.	i	tłum.	za:	T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	
dz.	cyt.,	s.	58.

5	 W.	Tatarkiewicz,	Historia estetyki,	dz.	cyt.,	s.	275,	279.

a w szczególnych wypadkach może nawet 
uwydatniają piękno Bożego dzieła6. Grzech 
wprowadził jednak taki rodzaj zła i cierpie-
nia, które uderza w to piękno (pełnię, pro-
porcję i blask), wprowadzając element, któ-
rego miało nie być: brzydotę. To brzydota, 
w tym specyficznym ujęciu Tomaszowym, 
jest cechą wyróżniającą grzech. Brzydoty 
miało nie być7.

Ten krótki opis wyraża charakterystyczną 
dla Akwinaty perspektywę i jego nastawie-
nie do historii. Zaskakujący, a czasem nawet 
rażący, jest jego spokój w stosunku do zła 
i cierpienia. Postawa teologa uderza swoim 
optymizmem. W jego ujęciu zło i cierpie-
nie są nieszczęśliwym wypadkiem, ale nie 
zasługują na to, aby były w centrum uwagi. 
Jest to perspektywa tyleż odważna, co skan-
dalicznie pozytywna. Tomasz nie boi się wy-
powiadać o cierpieniu nawet tez trudnych 
do przyjęcia z egzystencjalnego punktu wi-
dzenia, jakby oglądał życie jako dzieło sztu-
ki, a nie pisał o nim z perspektywy kogoś, 
kto sam doświadcza zła. Przytoczmy może 
cytat, który dobrze wyraża to niezwykłe po-
dejście: „Boecjusz w I księdze O pocieszeniu, 
jakie daje filozofia, przytacza pytanie jakie-
goś filozofa: »Jeśli Bóg jest, dlaczego zło« 
(unde malum)?. Należałoby zaś w odwrot-
ny sposób wnioskować: »Jeśli jest zło, to jest 
Bóg«”8. Ta odwrócona mentalność jest być 
może czymś, co najtrudniej jest przyjąć 
w myśleniu Tomasza. Można byłoby wręcz 
uznać ową „odgórną” teologię zła za baga-
telizację tego problemu. Nie sposób jednak 
się zgodzić na taki wniosek. Tomasz po-
święca bardzo wiele uwagi złu i cierpieniu, 
6	 Świadom	 śmiałości	 tej	 tezy	 Tomasz	 uzasadnia	 ją	 sied-

mioma	argumentami.	T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	 dz.	 cyt.,	
s.	111–116.

7	 T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	dz.	cyt.,	s.	562.
8 Summa Contra Gentiles,	 III,	 c.	 71.	 Cyt.	 i	 tłum.	 za:	

T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	dz.	cyt.,	s.	20.
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i opisuje je w sposób realistyczny i zniu-
ansowany. Większa część książki Piękny 
Bóg, piękny człowiek będzie zajmowała się 
właśnie pochodzeniem, istotą i przejawa-
mi zła, choć, jak podkreśla często Gałusz-
ka, służy to tylko lepszemu, szerszemu 
uchwyceniu całościowego obrazu: wiel-
kiego, dobrego arcydzieła Boga. Dobrze 
widać to charakterystyczne napięcie mię-
dzy pełnym trudu i realistycznym spojrze-
niem a pełną światła perspektywą nadziei, 
jeśli zestawi się razem zagadnienie zła 
skandalicznego (malum scandali) i zła de-
monicznego (malum daemonis). Omawia-
jąc zło skandaliczne, a więc cierpienie oso-
by niewinnej, zwłaszcza kogoś bliskiego, 
nie sposób znaleźć dobre słowa, aby zra-
cjonalizować zło. Ta tajemnica okropnego 
zła wymaga milczenia, stawia opór wyja-
śnieniom i tanim pocieszeniom. Jeśli moż-
na szukać sensu w takim doświadczeniu, 
to tylko w relacji między osobą cierpiącą 
a Bogiem, nigdy z zewnątrz. To central-
ne (i najobszerniejsze) zagadnienie książki, 
w którego sformułowaniach odnaleźliby 
się najpewniej współcześni egzystencjali-
ści, piszący o sytuacjach granicznych, bez-
sensowności i banalności zła9. Jednocze-
śnie, przy całej pokorze wobec tego zagad-
nienia, Tomasz niezwykle mocno akcen-
tuje małość zła wobec dobra. Zło ma cha-
rakter prywatywny, jest jedynie brakiem. 
Nawet analizując pierwotne, najbardziej 
tragiczne i zawinione zło – upadek Złego – 
Akwinata akcentuje prymat dobra. Nawet 
najgorsze zło jest w istocie wyborem do-
bra, choć wybrakowanym:

9	 T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	 dz.	 cyt.,	 s.	 255–385,	 566–567.	
O.	Gałuszka	 odwołuje	 się	wprost	 np.	 do	Hanny	Arendt,	
T.	Gałuszka,	Piękny Bóg, s.	110.

Grzech diabła polegał na tym, że rozko-
szował się własną mocą […]. Diabeł więc 
nie zgrzeszył przez to, że pragnął czegoś 
złego, lecz że pragnął czegoś dobrego, 
mianowicie szczęścia ostatecznego, ale nie 
według właściwego porządku, to znaczy 
szczęścia udzielonego z Bożej łaski10.

Jeszcze dosadniej wyraża to inny frag-
ment Sumy teologii: „Zło jest zakorzenione 
w dobru […], zło ma przyczynę w dobru 
[…], zło działa jedynie mocą dobra”11.

Napięcie między tymi dwiema perspekty-
wami spina w całość właśnie piękno, wynik 

„uporządkowanego połączenia dobra i zła”. 
Oba elementy zostają w myśli Tomasza upo-
rządkowane, mają swoje miejsce i wydźwięk, 
aby, uniknąwszy naiwności i cynizmu, dać 
dojrzałe i pełne – a więc piękne – spojrzenia 
na całość historii.

Na uwagę zasługuje również, niewyra-
żona wprost, choć bardzo czytelna inten-
cja o. Gałuszki, aby jego książka sama speł-
niała Tomaszową definicję piękna. Treść, 
struktura i styl książki ewidentnie próbu-
ją zadośćuczynić wymaganiom pełności 
(integritas), proporcji (proportio) oraz bla-
sku (claritas). Jak już wspomnieliśmy, pięk-
no w teologii Akwinaty nie zostało przez 
niego poddane refleksji w jakimś jednym 
dziele. Rozproszone uwagi i odniesienia 
o. Gałuszka zbiera, uwzględniając szer-
szy kontekst wypowiedzi, czas powstania 
i specyfikę poszczególnych dzieł. Długolet-
nia praca, opierająca się na źródłach, gwa-
rantuje wnikliwość i wyczerpujący charak-
ter pracy. Jeśli czegoś brak w tej pozycji, 
10 Quaestiones disputatae de malo,	 q.	 16,	 a.	 3,	 resp.	 Cyt.	

i	tłum.	za:	T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	dz.	cyt.,	128.
11 Summa Theologiae,	I,	q.	49,	a.	3,	resp.	Zob.	także	Summa 

Contra Gentiles,	 III,	 c.	 11;	 Compendium theologiae,	 I,	
c.	118.	Cyt.	i	tłum.	za:	T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	dz.	cyt.,	
s.	110.
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to ewentualnie jakiegoś odniesienia kon-
cepcji Tomaszowej do nowszych teorii 
estetycznych12. Myśl Tomasza jest potrakto-
wana przez badacza kompleksowo, bez chę-
ci dopasowania jej do współczesnego sposo-
bu myślenia. Uwzględnione są wątki niepo-
pularne (np. kara Boża) albo często margi-
nalizowane (np. emocje w myśli Tomasza)13. 
Stanowi to ważny, a zarazem trudny w lek-
turze aspekt książki. Autor dba, by całość 
wywodu stanowiła płynnie snutą, przemy-
ślaną i spójną opowieść. Proporcje doty-
czące opracowania poszczególnych tema-
tów i harmonię między nimi zawdzięcza on 

12	 Zdaję	 sobie	 sprawę,	 że	 estetyka,	 zarówno	 w	 książce	
Gałuszki,	 jak	 i	 w	 ogóle	 u	 Tomasza,	 jest	 tylko	 narzę-
dziem	służącym	celom	 teologicznym.	Kiedy	 indziej	 jed-
nak	podkreślany	jest	wkład	Tomasza	w	estetykę	(s.	560).	
Przekonanie,	że	koncepcja	Tomasza	to	poważna	i	konku-
rencyjna	 teoria	estetyczna	autor	książki	dopełnia	swoim	
postulatem,	skądinąd	zasługującym	na	uwagę,	uzupełnie-
nia	trzech	cech	piękna	o	dodatkowy	element:	nietykalność	
(inviolabilitas)	(s.	562).

13	 T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	dz.	cyt.,	s.	320.

świadomie podjętej przez siebie metodzie
historiograficznej14. Wreszcie blasku książce 
dodaje swobodny i przyjemny styl, przepla-
tany niejednokrotnie cytatami z literatury 
pięknej15 oraz prostota i klarowność wypo-
wiedzi, umiejętność takiego wyrażania my-
śli, która szanuje czytelnika i nie wymaga 
od niego gruntownej wiedzy historycznej 
czy przygotowania teologicznego. Książka 
jest pod tym względem przystępnym wpro-
wadzeniem do tematyki teodycei, soterio-
logii, a zwłaszcza teologii piękna Tomasza 
z Akwinu i zasługuje na polecenie także 
szerszemu gronu odbiorców.

14	 Por.	Długie	wstępy	dotyczące	metody	historiograficznej	
i	 struktury	 książki.	 T.	 Gałuszka,	 Piękny Bóg,	 dz.	 cyt.,	
s.	23–44.

15	 T.	Gałuszka,	Piękny Bóg,	dz.	cyt.,	s.	21,	183,	187,	189,	329,	
351,	387.	Jakże	adekwatnie,	zważywszy	na	tematykę	pra-
cy.	Zwróciłbym	uwagę	zwłaszcza	na	wiersz	teologiczny	ze	
strony	351,	autorstwa	samego	o.	Gałuszki.
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no-Teologicznego Polskiej Prowincji Do-
minikanów w Krakowie, duszpasterz i re-
kolekcjonista w klasztorze dominikanów 
przy Freta w Warszawie, współorganizator 
cyklu wykładowego „Kalofania. Piękno 

objawione w sztuce”. Debiut naukowy: Je-
dyny uczony z przydomkiem „Wielki”. Al-
bert Wielki a relacje między wiarą i nauką 
[„Karto-Teka Gdańska” 2021, nr 1(8)]. 
Interesuje się zagadnieniami z pogranicza 
nauki i wiary.
Adres e-mail: pfrey@dominikanie.pl
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