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Dawid Mielnik

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Natchnione czy nienatchnione?  
Problem normatywności deuterokanonicznych pism 

Starego Testamentu

Celem niniejszego opracowania jest próba merytorycznej oceny najważniejszych argu-
mentów przywoływanych przeciwko normatywnemu charakterowi deuterokanonicznych 
pism Starego Testamentu. Metodą, która została wykorzystana w niniejszej pracy, jest 
analiza konkretnych argumentacji pod kątem przyjętych w nich założeń. Badania kon-
kretnych argumentacji zostały poprzedzone krótkim wprowadzeniem, w którym nastąpiło 
przywołanie analizowanych zastrzeżeń oraz określona została struktura prowadzonych 
analiz. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że analizowane zastrzeże-
nia wobec deuterokanonicznych pism Starego Testamentu nie są zasadne, głównie dlate-
go, że opierają się na wątpliwych założeniach.

Słowa kluczowe:  deuterokanoniczne księgi ST; kanon; natchnienie; protestantyzm; ka-
tolicyzm

1. Wprowadzenie

Zakres desygnatu słowa „kanon” nie jest jednoznaczny. Inny zbiór ksiąg 
będą określać tym terminem katolicy, niektóre Kościoły wschodnie, prote-
stanci czy żydzi1. Nawet jeżeli w ramach samego chrześcijaństwa różnice 

1 Względem kanonu katolickiego protestanci nie uznają za natchnione siedmiu pism 
starotestamentowych, a niektóre Kościoły wschodnie do zbioru ksiąg normatywnych będą 
zaliczać takie pisma, które nie występują w kanonie katolickim, jak np. Księga Henocha. 
Por. A. Hahn, «Biblie dłuższe i krótsze. Różne kanony Starego Testamentu w Kościo-
łach zachodnich i ich teologiczne uzasadnienia», w: Z. Pasek, Protestancka kultura słowa 
(Kraków 2009) 40; A. Świderkówna, «Trzy kanony biblijne», w: M. Dobkowski, S. Ko-
sieliński, Nurty chrześcijaństwa (Warszawa 1995) 11; L.M. McDonald, The Formation of 
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pomiędzy poszczególnymi konfesjami dotyczą jedynie kilku pism staro- 
i nowotestamentowych, to jednak te różnice pojawiają się, stąd mówienie 
w dzisiejszych czasach o wspólnym wykazie ksiąg świętych dla całego 
chrześcijaństwa jest niemożliwe.

Największe dysputy co do kanoniczności są związane z tzw. deutero-
kanonicznymi pismami Starego Testamentu. Kościół katolicki najpierw na 
Soborze Florenckim, a później również Trydenckim i Watykańskim II opo-
wiedział się za ich normatywnością, podczas gdy wspólnoty protestanckie 
nie uznały ich za równe pod względem natchnienia pozostałym księgom 
biblijnym2. Na poparcie stanowiska odrzucającego deuterokanoniczne pisma 
przytacza się różne argumenty i racje, z których część była już formułowana 
przez szesnastowiecznych reformatorów.

Celem niniejszego opracowania będzie merytoryczna analiza najważ-
niejszych argumentacji przywoływanych przeciwko natchnionemu charakte-
rowi deuterokanonicznych pism Starego Testamentu3. Metodą, która pomoże 
w osiągnięciu postawionego celu, będzie analiza konkretnych argumentów 
pod kątem ukrytych w nich założeń. Opracowanie składać się będzie z sze-
ściu części. W pierwszej nastąpi prezentacja pięciu najważniejszych racji 
przywoływanych przeciwko kanoniczności deuterokanonicznych ksiąg Sta-
rego Testamentu oraz etapów samej metody wykorzystanej do ich analizy. 
W kolejnych pięciu będzie miała miejsce analiza poszczególnych pięciu 
argumentacji.

the Biblical Canon, v. 2: The New Testament: Its Authority and Canonicity (Sydney 2017) 
318.
2 Por. «Sobór we Florencji [11,8,3-4]», w: A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów 
Powszechnych, t. 3 (Kraków 2004) 584-587; «Sobór Trydencki [4,1,3-6]», w: A. Baron, 
H. Pietras, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4 (Kraków 2004) 210-213; Sobór Wa-
tykański II, «Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym [11]», w: Sobór Watykański 
II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań 2012) 355; D. Sztuk, «Kanon Nowego Te-
stamentu», w: P. Walewski, Wstęp ogólny do Biblii (Rumia 2011) 271; L.M. McDonald, 
Forgotten Scriptures: The Selection and Rejection of Early Religious Writings (Louisville 
2009) 81.
3 Chodzi tu zatem o następujące pisma: Księga Tobiasza, Księga Judyty, Pierwsza 
Księga Machabejska, Druga Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, 
Księga Barucha. Zob. G. O’Collins, Inspiration: Towards a Christian Interpretation of 
Biblical Inspiration (Oxford 2018) 141.
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2. Zastrzeżenia wysuwane wobec ksiąg deuterokanonicznych

Na przestrzeni dziejów różne zastrzeżenia wysuwano wobec normatyw-
nego charakteru ksiąg deuterokanonicznych. Wydaje się jednak, że najczęściej 
powracających jest pięć obiekcji. Po pierwsze, zauważa się, że księgi deutero-
kanoniczne nie zostały przyjęte przez społeczność żydowską, z której wyrósł 
Kościół. Po drugie, stawia się zarzut niepowoływania się na nie przez Jezusa 
i apostołów. Po trzecie, często powraca stwierdzenie, że już sama nazwa su-
geruje mniejszą rangę tych pism. Po czwarte, sięga się do takiego argumentu, 
że księgi deuterokanoniczne nie zostały napisane po hebrajsku, względnie 
aramejsku. Wreszcie pojawia się również i taka argumentacja, że w samym 
Kościele były wątpliwości co do normatywnego charakteru tych pism4.

Analiza poszczególnych obiekcji zostanie dokonana według stałego 
schematu. Najpierw będzie miała miejsce prezentacja schematu rozumowa-
nia opartego na konkretnym argumencie. Następnie zostaną przedstawione 
zasadnicze założenia uprawomocniające sam schemat argumentacyjny. Wy-
odrębnienie poszczególnych aksjomatów pozwoli w zrozumieniu przesłanek, 
które są przyjmowane bez ich dowodzenia. W ostatniej części będzie miała 
miejsce analiza wyodrębnionych założeń w oparciu o próbę ustalenia ich 
słuszności oraz próby obalenia za pomocą dowodzenia nie wprost.

3. Problem nieprzyjęcia pism deuterokanonicznych  
przez społeczność żydowską

Obiekcja ta posiada następujący schemat argumentacyjny. Skoro Kościół 
jest spadkobiercą narodu wybranego, to jego dziedzictwem powinien być 

4 Por. A. Świderkówna, Sens ksiąg biblijnych (Kraków 2013) 76; D.W. Daniels, Why 
They Changed The Bible: One World Bible For One World Religion (Ontario 2014) 177; 
J. Jensen, God's Word to Israel (Collegeville 1988) 271; J. Dixon, A General Introduction 
to the Sacred Scriptures, v. 1 (Baltimore 1853) 37. Czasami spotkać się można i z innymi, 
rzadziej wysuwanymi zastrzeżeniami, np. zarzuca się niekiedy, że ksiąg deuterokanonicz-
nych nie uznał wielki autorytet w dziedzinie Pisma Świętego – Hieronim. Zob. E.I. Galla-
gher, «Writings Labeled „Apocrypha” in Latin Patristic Sources», w: J.H. Charlesworth, 
L.M. McDonald, A. Jurgens, Sacra Scriptura: How „Non-Canonical” Texts Functioned 
in Early Judaism and Early Christianity (New Delhi 2014) 12-13; L.M. McDonald, For-
mation of the Bible: the Story of the Church's Canon (Peabody 2012) 150.
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taki zbiór ksiąg, który naród wybrany uznawał za natchniony. Tymczasem 
Żydzi opowiedzieli się przeciwko natchnionemu charakterowi deuteroka-
nonicznych ksiąg. Z tego powodu Kościół nie mógł przejąć pism, których 
normatywności naród wybrany nie uznał.

Jednym z najbardziej podstawowych założeń tego argumentu jest 
teza, że Żydzi już w czasach rodzącego się Kościoła mieli ustalony kanon 
ksiąg świętych. Drugim założeniem jest twierdzenie, że w skład tego 
kanonu wchodziło jedynie trzydzieści dziewięć pism. Trzecim wreszcie 
aksjomatem jest przyjęcie, że Kościół musiał przejąć dokładnie ten ka-
non, który posiadali Żydzi, i nie mógł wprowadzić do niego własnych 
modyfikacji.

Co do pierwszego założenia należy stwierdzić, że w świetle dzisiejszej 
wiedzy trudno jest utrzymać tę tezę. Przede wszystkim dlatego, że nie ma 
tak naprawdę pewności, kiedy ostatecznie zamknięto kanon żydowski. 
Wśród samych Żydów spotkać się można co najmniej z trzema różnymi 
stanowiskami w tej sprawie (za czasów Ezdrasza – ok. V–IV wiek przed 
Chrystusem, w czasach tzw. Wielkiej Synagogi – IV–III wiek przed Chry-
stusem lub podczas synodu w Jamni – koniec I wieku)5. Nie ma zatem 
solidnych podstaw, by twierdzić, że w czasach Jezusa funkcjonował już 
sztywny kanon we współczesnym rozumieniu tego słowa (zresztą warto 
pamiętać, że nawet na początku I wieku istniał pomiędzy saduceuszami 
i faryzeuszami spór co do zbioru ksiąg świętych). Przez długi czas pod-
trzymywano tezę o ostatecznym ustaleniu kanonu żydowskiego na syno-
dzie w Jamni6. Uznanie prawdziwości takiego rozwiązania automatycznie 
jednak obalałoby twierdzenie istnienia sztywnego kanonu żydowskiego 
w czasach Chrystusa.

Drugim założeniem przyjmowanym w ramach omawianego argumentu 
jest teza, że kanon obowiązujący w czasach Chrystusa składał się z trzydzie-
stu dziewięciu pism stanowiących zakres Biblii Hebrajskiej w dzisiejszym 

5 Zob. A. Sanecki, «Pismo w czasach św. Pawła – między Qumran a Ewangelią», w: 
R. Pindel, S. Jędrzejewski, „Przekonywał ich o Chrystusie”. Paweł – apostoł i wojownik 
Chrystusa (Kraków 2008) 24-25; R.C. Fuller, «Księgi deuterokanoniczne», w: W.R. Far-
mer, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny 
na XXI wiek (Warszawa 2000) 159.
6 Obecnie raczej odchodzi się od tej hipotezy.
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rozumieniu tego słowa7. Tymczasem wiadomo, że u progu rodzącego się 
chrześcijaństwa liczba ksiąg normatywnych nie była wspólna dla poszcze-
gólnych ugrupowań żydowskich. Dla przykładu Samarytanie i Saduceusze 
uznawali za natchniony jedynie Pięcioksiąg oraz Księgę Jozuego8. Wydaje 
się, że faryzeusze i esseńczycy byli bardziej otwarci w zakresie dołączania 
do kanonu kolejnych ksiąg, ale trudno jest bezbłędnie rozstrzygnąć, które 
pisma w czasach Jezusa uznawali oni za natchnione9. Prawdopodobnie 
zakres pism normatywnych żydów z diaspory mówiącej po grecku (zwłasz-
cza aleksandryjskiej), jak to wynika ze zbioru ksiąg wchodzących w skład 
Septuaginty, był szerszy niż żydów palestyńskich10.

Trzecim założeniem jest twierdzenie, że rodzący się Kościół na zasadzie 
zależności od narodu wybranego był zobowiązany do przejęcia kanonu obo-
wiązującego w ramach społeczności żydowskiej. Aksjomat ten wydaje się 
jednak nieuprawniony z tego powodu, że Chrystus przyniósł nową ekonomię 
zbawczą, która, choć była zależna od ekonomii starotestamentalnej, to jednak 
pod każdym względem ją przewyższała. Z tego powodu rozstrzygnięcia Ży-
dów w konkretnych kwestiach dotyczących wiary nie musiały automatycznie 
przechodzić na rozstrzygnięcia przyjęte wśród chrześcijan11. Poza tym warto 
zauważyć, że to Kościół, jako depozytariusz pełni objawienia Bożego, a nie 
społeczność żydowska, która pełni objawienia nie posiadała, miał prawo do 
definitywnego ustalenia granic kanonu ksiąg świętych12.

7 Por. L. Stone, The Story of the Bible: The Fascinating History of Its Writing, Trans-
lation and Effect on Civilization (Nashville 2013) 1.
8 Zob. A. Sanecki, Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzege-
tycznej (Kraków 2008) 34.
9 Por. A. Sanecki, «Recepcja pism natchnionych we wspólnocie wiary. Zarys historii 
formacji Biblii chrześcijańskiej», w: T. Jelonek, Wokół Biblii (Kraków 2008) 93; Papieska 
Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej (Kielce 
2002) 34.
10 Niektórzy badacze uważają, że w czasach Jezusa w judaizmie istniało kilka kano-
nów, a chrześcijaństwo po prostu opowiedziało się za jednym z nich. Zob. Z. Małecki, 
«Biblia chrześcijańska i jej relacje do Biblii Izraela», Częstochowskie Studia Teologiczne 
32 (2004) 96.
11 Dobrą ilustracją tej myśli jest choćby przykład Jezusa kwestionującego prawo do 
dawania rozwodów na podstawie zapisu z Księgi Powtórzonego Prawa oraz tzw. soboru 
jerozolimskiego nienakładającego na pogan zobowiązań wynikających z przepisów staro-
testamentowych.
12 Zob. A. Hahn, «Biblie dłuższe i krótsze», 42-43.
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4. Brak powoływania się na te pisma  
przez Jezusa i apostołów

Obiekcja ta posiada następujący schemat argumentacyjny. Jezus i apo-
stołowie, podczas prowadzonych rozmów i polemik, powinni powoływać 
się tylko na księgi natchnione, ponieważ ich normatywność zapewniałaby 
ostateczności stosowanej argumentacji. W przeciwnym razie wysuwane 
przez nich argumenty byłyby niepewne i możliwe do podważenia. Ponieważ 
ani Jezus, ani apostołowie nie powoływali się na pisma deuterokanoniczne, 
stąd wynika, że nie uznawali ich za natchnione.

Powyższy schemat argumentacyjny posiada trzy bardzo mocne założe-
nia. Po pierwsze aksjomat, że Jezus i apostołowie mieli obowiązek korzystać 
tylko i wyłącznie z pism kanonicznych i nie wolno im było powoływać się 
na księgi nienormatywne. Po drugie tezę, że z niepowoływania się na daną 
księgę wynika brak jej akceptacji jako pisma normatywnego. Po trzecie 
wreszcie założenie, że księgi nowotestamentowe dostarczają czytelnikowi 
wszystkie teksty normatywne, na które Jezus i apostołowie się powoływali.

Co do pierwszego założenia należy stwierdzić, że w prowadzonych 
polemikach i rozmowach ani Jezus, ani apostołowie nie musieli odwoływać 
się tylko do pism normatywnych. Zakresem argumentacyjnym były raczej 
pisma stanowiące jakiś autorytet dla grupy, dla której przemawiano. Z tego 
powodu Jezus, rozmawiając z saduceuszami na temat zmartwychwstania, 
nie odwołuje się do pism prorockich, na podstawie których łatwiej byłoby 
Mu udowodnić prawdę o zmartwychwstaniu13, ale do Pięcioksięgu, gdyż 
tylko ten zbiór saduceusze uznawali za normatywny (Mk 12,18-27)14.

W odniesieniu do drugiego założenia trzeba zauważyć, że z faktu braku 
powoływania się na daną księgę nie wynika, że Jezus bądź apostołowie nie 
uznawali jej normatywnego charakteru. Należy zdawać sobie sprawę z tego, 
że w pismach Nowego Testamentu nie ma cytatów nawet ze wszystkich 
ksiąg kanonu żydowskiego15. Z drugiej strony fakt cytowania fragmentu 

13 Jezus mógł się odwołać np. do Iz 26,19.
14 Autor Listu do Tytusa natomiast odwołuje się w 1,12 do greckiego pisarza. Ten przy-
kład pokazuje, że autorzy nowotestamentowi nie musieli korzystać tylko z pism natchnio-
nych.
15 Zob. R.C. Fuller, «Księgi deuterokanoniczne», 160. Zdaniem tego autora Jezus i apo-
stołowie nie cytowali aż dziewiętnastu ksiąg Biblii Hebrajskiej.
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konkretnej księgi nie musi automatycznie przemawiać na rzecz uznawania 
normatywnego charakteru danego pisma w takiej postaci, w jakiej jest ono 
uznawane współcześnie16. Wreszcie należy podkreślić, że pisarze nowote-
stamentowi powoływali się również na apokryfy, co nie czyniło jednak tych 
ksiąg natchnionymi17.

Trzeci aksjomat zakłada, że cała wiedza dotycząca cytowanych przez 
Jezusa i apostołów pism musi być zawarta w księgach Nowego Testamentu. 
Jest wręcz rzeczą nieprawdopodobną, żeby autorzy natchnieni przekazali 
absolutnie wszystko, co Jezus powiedział i uczynił (por. J 20,30), co oznacza, 
że nie można z całkowitą pewnością stwierdzić, że poza przypadkami opisa-
nymi w pismach nowotestamentowych nie powoływano się na inne pisma18.

5. Odmienne nazewnictwo ksiąg deuterokanonicznych

Argument ten posiada mniej więcej następujący schemat. Skoro nawet 
Kościół katolicki na określenie ksiąg niewchodzących w skład kanonu ży-
dowskiego posługuje się innym określeniem niż na oznaczenie pism Biblii 
Hebrajskiej, to w związku z tym przyznaje się w ten sposób, że te księgi 
mają inną (mniejszą) rangę. Co więcej, w tej nazwie (deuterokanoniczny) 
zwarty jest grecki termin deutero, który oznacza ‘drugi’. Sama więc nazwa 
wprost miałaby sugerować drugorzędny charakter pism objętych tą nazwą19.

Powyższa argumentacja opiera się na dwóch zasadniczych założeniach. 
Po pierwsze, że nazwa musi nieść za sobą ściśle określoną rzeczywistość 
zdefiniowaną w taki, a nie inny sposób. Po drugie zaś, że Kościół chciał 
przez wykorzystanie takiej, a nie innej nazwy umieścić informację o niższej 
randze pewnych pism.

16 Dla przykładu fakt cytowania jakiegoś konkretnego psalmu nie musi automatycz-
nie przekładać się na uznanie normatywnego charakteru wszystkich psalmów Psałterza. 
Z drugiej strony cytowanie pism niekanonicznych nie musi przekładać się na ich kano-
niczność (zob. Dz 17,28).
17 Do apokryfów odwołuje się np. autor Listu Judy (9.14-15).
18 Warto w tym miejscu przytoczyć agrafon Jezusa, nieobecny co prawda w przekazach 
ewangelicznych, ale zachowany w Dziejach Apostolskich (20,35). Przypadek ten dowo-
dzi, że ewangeliści nie przekazali absolutnie wszystkich słów Jezusa.
19 Por. W. Bednarski, W obronie wiary. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych 
sekt i wyznań niekatolickich (Toruń 2015) 373.
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Chociaż jest prawdą, że człowiek, posługując się daną nazwą, wyra-
ża za jej pomocą ściśle określoną rzeczywistość, to jednak jest również 
prawdą, że ta sama rzeczywistość może być oddana za pomocą innego 
słowa lub to samo słowo może służyć na określenie dwóch różnych 
rzeczywistości. Dla przykładu protestanci posługują się inną nazwą dla 
określenia deuterokanonicznych ksiąg Pisma Świętego niż katolicy20. 
Z drugiej strony na określenie zbioru trzydziestu dziewięciu pism Starego 
Testamentu można się posługiwać różnymi nazwami (Biblia Hebrajska, 
kanon żydowski, kanon palestyński, Tanach). Oznacza to, że katolicy 
określenie „deuterokanoniczny” mogą rozumieć zupełnie inaczej niż 
protestanci.

Za pomocą określenia „deuterokanoniczny” teologowie katoliccy nie 
mieli intencji nadawania niższej rangi niektórym pismom Starego Testamen-
tu. Samo określenie, wraz z terminem „protokanoniczny”, wprowadzone 
zostało dopiero w XVI wieku przez Sykstusa ze Sieny21. Autor nie chciał 
jednak przy pomocy tego terminu przeciwstawić kilku ksiąg Starego Testa-
mentu reszcie. Miał to być raczej termin techniczny określający stopień wąt-
pliwości towarzyszący akceptacji normatywnego charakteru pewnych pism 
biblijnych. Określenie księgi terminem „protokanoniczny” miało pokazać, że 
co do kanoniczności danej księgi zasadniczo nie było sporów w pierwotnym 
Kościele, a przez terminologię „deuterokanoniczny” próbowano pokazać, 
że w początkowym okresie rozwoju chrześcijaństwa były wątpliwości co 
do kanoniczności danego pisma22.

Warto wreszcie zdawać sobie sprawę z tego, że określenie „deuterokano-
niczny” nie jest wykorzystywane tylko w odniesieniu do siedmiu pism Sta-
rego Testamentu23. Tym terminem określa się również siedem ksiąg Nowego 

20 Protestanci te księgi nazywają apokryfami. Zob. K. Romaniuk, «Pseudoepigrafy no-
wotestamentalne», Ruch Biblijny i Liturgiczny 36 (3; 1983) 194.
21 Zob. R.C. Fuller, «Księgi deuterokanoniczne», 158.
22 Zob. P. Ostański, «Kanon ksiąg świętych», List do chorych (3; 2013) 13; J. Homer-
ski, «Kanon ksiąg świętych», w: J. Szlaga, Wstęp ogólny do Pisma Świętego (Poznań 
1986) 74-75; T. Hanelt, Wstęp ogólny do Pisma Świętego (Gniezno 1999) 68.
23 Tymi pismami, jak już wspomniano, są Pierwsza i Druga Księga Machabejska, 
Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha. 
W sensie ścisłym deuterokanoniczne są również greckie dodatki do Księgi Estery oraz 
Księgi Daniela, a więc Est 3,13a-g; 4,17a-z; 5,1a-2b; 10,3a-3l; Dn 3,24-90; 13–14. Por. 
J. Homerski, «Kanon ksiąg świętych», 75; R.C. Fuller, «Księgi deuterokanoniczne», 157; 
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Testamentu, co do kanoniczności których również nie było w pierwotnym 
Kościele zgody. Tymi pismami są następujące księgi: List do Hebrajczyków, 
List Jakuba, Drugi List Piotra, Drugi i Trzeci List Jana, Listy Judy, Apokalip-
sa św. Jana24. W tym kontekście przyjęcie, że określenie „deuterokanoniczny” 
miałoby oznaczać księgi nienależące do kanonu, konsekwentnie wymusza-
łoby na zwolennikach takiego argumentu odrzucenie siedmiu przywołanych 
pism Nowego Testamentu.

6. Pierwotny język pism deuterokanonicznych

Zastrzeżenie to można przedstawić za pomocą następującego schematu. 
Ponieważ językiem natchnionych ksiąg Pisma Świętego jest język hebrajski 
(i aramejski), czyli języki święte, stąd księgi deuterokanoniczne, które zosta-
ły napisane w języku greckim, nie mogą być uznane za księgi normatywne 
na tej podstawie, że nie powstały one w języku uważanym za święty25. Za 
obiekcją tą idą dwa zasadnicze założenia. Po pierwsze, że księgi natchnione 
musiały powstać w języku hebrajskim (lub aramejskim), a po drugie, że 
księgi deuterokanoniczne w tym języku nie powstały.

Pierwszy ze wspomnianych aksjomatów nie wydaje się jednak przeko-
nywujący. Nie ma bowiem poważnych racji, dla których należałoby przyjąć, 
że kanoniczność danego pisma wymusza na nim powstanie w ściśle określo-
nym języku. Chociaż rzeczywiście pisma protokanoniczne powstały niemal 
w całości po hebrajsku i częściowo po aramejsku, to jednak można w nich 

E. Szymanek, Biblia – zbiór świętych Ksiąg kanonicznych. Apokryfy. Pisma qumrańskie 
(Gniezno 1997) 28; G. Ignatowski, «Księgi święte podzielonego ludu Bożego», Studia 
i dokumenty ekumeniczne 14 (2; 1998) 57.
24 Łącznie jest zatem czternaście pism deuterokanonicznych (piętnaście, jeżeli List 
Jeremiasza stanowiący Ba 6 liczy się jako osobną księgę). W sensie ścisłym deutero-
kanoniczne są również pewne fragmenty pism protokanonicznych, tzn. Mk 16,9-20; Łk 
22,43-44; J 5,3-4; 8,1-11. Por. S. Stasiak, «Czy Kościół może obawiać się odkrycia nie-
znanych dotąd pism natchnionych?», Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (2; 2013) 63; 
R.E. Brown, R.F. Collins, «Kanon ksiąg świętych», w: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. 
Murphy, Katolicki komentarz biblijny (Warszawa 2001) 1616; J. Homerski, «Kanon ksiąg 
świętych», w: J. Homerski, Wstęp ogólny do Pisma Świętego (Poznań 1973) 159.
25 Por. A. Hahn, «Kalwin i kanon Starego Testamentu w kontekście protestanckiej re-
formacji», Theologica Vratislaviensia 6 (2011) 125.
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odnaleźć pojedyncze słowa zaczerpnięte z innych języków. Wreszcie należy 
zauważyć, że cały Nowy Testament został napisany w języku greckim26.

Co do drugiego założenia należy zauważyć, że nie jest ono prawdziwe. 
Z perspektywy czasu i dokonanych odkryć archeologicznych dzisiaj już 
wiadomo, że nie wszystkie deuterokanoniczne pisma Starego Testamentu 
powstały pierwotnie w języku greckim, ale w tym języku były jedynie przez 
długi czas znane. Pierwotnie zostały natomiast napisane albo po hebrajsku 
(np. Syr), albo po aramejsku (np. Tb)27. W przypadku Syr jej hebrajskie 
pochodzenie potwierdza nawet sam tłumacz tego pisma na język grecki 
(prolog 20-22)28.

7. Istnienie wątpliwości w samym Kościele

Zastrzeżenie to posiada następujący schemat argumentacyjny. Skoro 
nawet w samym Kościele nie było powszechnej zgody co do kanonicz-
ności deuterokanonicznych pism, w związku z tym nie można uważać 
za natchnione te pisma, które nie cieszyły się powszechną akceptacją 
w Kościele. Kanoniczne mogą być jedynie te, co do których nie było 
wątpliwości, że są natchnione29. Owo rozumowanie opiera się na dwóch 
zasadniczych aksjomatach. Pierwszy jest taki, że fakt istnienia wątpli-
wości co do kanoniczności konkretnej księgi przekłada się na jej nie-
kanoniczność. Drugim założeniem jest natomiast twierdzenie, że co do 

26 Być może z wyjątkiem Ewangelii według św. Mateusza, co do której to księgi trwają 
dyskusje, czy pierwotnie nie powstała po aramejsku.
27 Zob. J. Sławik, «Księga Syracha 1,1-10 a pytanie o granice kanonu Starego Testa-
mentu», w: M.J. Uglorz, Chrystus i Jego Kościół (Bielsko-Biała 2000) 309; K. Pilarczyk, 
«Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów ka-
nonu pism świętych judaizmu», Studia Judaica 11 (1; 2008) 37.
28 Z drugiej strony należy mieć świadomość tego, że nawet wśród egzegetów nie ma 
zgody co do oryginalnego języka niektórych pism deuterokanonicznych (np. Jdt, Ba, 
1Mch), stąd w tym przypadku należy zachować ostrożność przy korzystaniu z tego ar-
gumentu. Por. I. Nowell, «The Book of Judith», w: D. Durken, New Collegeville Bible 
Commentary (Collegeville 2017) 429; L. Zollschan, Rome and Judaea: International Law 
Relations, 162-100 BCE (London 2017) 143; J.D. Douglas, M.C. Tenney, Zondervan Illu-
strated Bible Dictionary (Grand Rapids 1987) 93.
29 Por. A. Hahn, «Kalwin i kanon Starego Testamentu», 125.
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ksiąg deuterokanonicznych trwały w pierwotnym Kościele dyskusje co 
do ich kanoniczności.

Co do pierwszego aksjomatu należy stwierdzić, że jest on nieuprawniony. 
Gdyby bowiem sam fakt podważania kanoniczności jakiejś księgi miałby 
przemawiać za jej nienormatywnością, to konsekwentnie należałoby odrzucić 
niektóre protokanoniczne księgi Starego oraz Nowego Testamentu. Wiadomo, 
że wśród Żydów były wątpliwości co do natchnienia Księgi Koheleta oraz 
Pieśni nad Pieśniami, a i wśród chrześcijan zdarzały się próby odrzucania 
niektórych deuterokanonicznych, a nawet protokanonicznych pism Nowego 
Testamentu30. Warto wreszcie pamiętać, że jeszcze nawet w XVI wieku nie-
którzy reformatorzy odrzucali wybrane pisma nowotestamentowe31.

Drugie założenie jest już natomiast poprawne. Jest bowiem prawdą, że 
wśród chrześcijan trwały dysputy co do kanoniczności deuterokanonicznych 
pism, zwłaszcza w kontekście polemik z Żydami, których argumenty zaczerp-
nięte z ksiąg nienależących do zbioru trzydziestu dziewięciu pism nie prze-
konywały. Jeszcze nawet przed Soborem Trydenckim byli tacy teologowie, 
którzy opowiadali się za nieprzyjmowaniem pism deuterokanonicznych32.

8. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była merytoryczna analiza najważniej-
szych argumentów przywoływanych przeciwko natchnionemu charakterowi 

30 Znany jest choćby przypadek Marcjona, który nie uznał normatywnego charakteru 
większości pism Nowego Testamentu. Nawet porównanie różnych wykazów ksiąg świę-
tych z pierwszych wieków chrześcijaństwa ukazuje, że istniały pewne rozbieżności po-
między poszczególnymi wspólnotami. Por. J. Banak, «Kanon ksiąg biblijnych», Tygodnik 
Polski 3 (7; 1984) 6; A. Sanecki, Kanon biblijny w perspektywie historycznej, 12; J. Ba-
nak, «Kanon i apokryf», w: M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1: Ewange-
lie apokryficzne (Lublin 1980) 39-64.
31 Dla przykładu, Luter odrzucił równość Listu do Hebrajczyków, Listu Jakuba, Listu 
Judy, Apokalipsy św. Jana względem innym księgom natchnionym, a Zwingli – norma-
tywność Apokalipsy św. Jana. Zob. B. Smolka, «Ekumeniczny charakter relacji Kościoła 
do kanonu biblijnego na tle dialogu teologii katolickiej i protestanckiej», w: G. Witaszek, 
A. Paciorek, A. Kiejza, Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. 
Prof. Hugolina Langkammera OFM (Lublin 2000) 400.
32 Zob. A. Hahn, «Biblie dłuższe i krótsze», 46; B. Poniży, «Zbiór ksiąg Starego 
Testamentu», w: M. Peter, „Tak mówi Bóg”. Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym (Po-
znań 1981) 32.
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deuterokanonicznych ksiąg Starego Testamentu. Metodą, która pomogła 
w realizacji postawionego celu, była analiza pod kątem założeń przyjętych 
w poszczególnych argumentacjach. Opracowanie zostało podzielone na 
sześć części, z czego pierwsza poświęcona była prezentacji najważniej-
szych obiekcji względem deuterokanonicznych pism, a następne – analizie 
konkretnych zastrzeżeń.

W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że przedstawione 
w niniejszym opracowaniu obiekcje wysuwane wobec kanonicznego charak-
teru deuterokanonicznych pism Starego Testamentu nie są zasadne. Na ogół 
opierają się one na błędnych lub trudnych do zweryfikowania założeniach, 
których konsekwentne zastosowanie do innych ksiąg biblijnych mogłoby 
spowodować pojawieniem się zastrzeżeń również i co do normatywności 
pism protokanonicznych.

Oczywiście z niniejszych analiz nie wynikają dwie kwestie. Po pierw-
sze to, że nie istnieją żadne poważne argumenty przeciwko kanoniczności 
deuterokanonicznych pism. Ta praca pokazała, że takimi racjami nie są 
przeanalizowane argumentacje. Po drugie to, że z obalenia przywołanych 
argumentacji wynika normatywność deuterokanonicznych pism. Ta bowiem 
powinna zostać stwierdzona przez odwołanie się do jakiejś innej, pozytyw-
nej, argumentacji, której niniejsze opracowanie nie dostarcza.
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Inspired or not inspired? The problem of normative character of Old 
Testament deuterocanonical books

The main purpose of this paper is substantive analysis of the most important arguments 
against normative character of Old Testament deuterocanonical books. The method which 
was used during the researches was argumentation analysis considering assumptions. The 
main researches was introduced where arguments were presented and structure of paper 
was determined. On the basis of it can be claimed that analyzed argumentation against 
normative character of Old Testament deuterocanonical books are not justified because 
they have doubtful assumptions.
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Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa  
jako źródło Miłosierdzia.  

Analiza na podstawie pism bł. Michała Sopoćki

Naukowa refleksja nad zagadnieniami związanymi z miłosierdziem Bożym sięga swoimi 
początkami I połowy XX wieku i ma swój związek z życiem i działalnością św. s. Fau-
styny Kowalskiej oraz bł. ks. Michała Sopoćko. W treści artykułu podjęto próbę ukazania 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i chrystofani paschalnych jako źródła miłosierdzia 
Bożego. W zasadniczej części pracy omówiona została istota zmartwychwstania rozumia-
nego jako „przejście do uwielbionego życia” oraz znak Bożego miłosierdzia. Następnie 
dokonano analizy opisów chrystofani, ukazując je w perspektywie miłosiernej miłości 
Boga. Za podstawę przeprowadzonych analiz przyjęto teksty autorstwa bł. ks. Michała 
Sopoćki.

Słowa kluczowe:  miłosierdzie Boże; zmartwychwstanie; pascha; chrystofania; bł. ks. 
Michał Sopoćko

1. Wstęp

W I połowie XX wieku na scenie naukowej teologicznej dyskusji bardzo 
wyraźnie pojawiło się zagadnienie miłosierdzia Bożego1. Był to niewątpliwie 
zamysł Boży, w którym uczestniczyła św. Faustyna Kowalska – sekretarka 
Bożego miłosierdzia. Przez szereg lat doświadczała ona objawień Jezusa 
miłosiernego, który przekazał jej jedną z najpiękniejszych i najbardziej 
potrzebnych we współczesnym świecie prawd o miłosiernym Bogu czekają-
cym na każdego zagubionego grzesznika. Dzieło św. Faustyny pozostałoby 
nieznane, gdyby nie posługa ks. Michała Sopoćki, białostockiego kapłana, 

1 Por. A. Ciborowska, Teologia Miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej (Kraków 2009).
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wielkiego czciciela miłosierdzia Bożego. Mogłoby się wydawać, że bł. 
Michał Sopoćko swoją duchowość ukształtował pod wpływem kontaktu 
ze św. Faustyną, będąc jej kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Jego 
duchowość jednak była przede wszystkim tak głęboko zanurzona w kon-
templacji Słowa Bożego, że za jego łaską idea miłosierdzia Bożego była 
mu szczególnie bliska2. W znaczący sposób wpisał się on we wspomniane 
dyskusje naukowe, dlatego też warto w świetle jego refleksji spojrzeć na rze-
czywistość zmartwychwstania Chrystusa jako źródła miłosierdzia Bożego.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest niezbędną częścią składową dzieła 
odkupienia, które rozumiane jako osoba i całość misji Zbawiciela w sensie 
ścisłym jest źródłem miłosierdzia Bożego. Tylko „przez Chrystusa, z Chry-
stusem i w Chrystusie” dokonuje się najbardziej „dotykalne” uniżenie się 
Boga dla wywyższenia i zjednoczenia z sobą każdego człowieka. Zmar-
twychwstanie stanowi tutaj potwierdzenie i dopełnienie tegoż dzieła. Sam 
jednak moment zmartwychwstania dokonał się bez obecności ludzkich 
świadków, dopiero następujące bezpośrednio po nim chrystofanie potwier-
dzają jego prawdziwość i znaczenie. Chrystofanie objawiają ogrom miło-
sierdzia Bożego dokonanego w dziele odkupienia, którego ukoronowaniem 
jest zmartwychwstanie3. W związku z powyższym w niniejszym artykule, 
na podstawie pism bł. Michała Sopoćki zostanie ukazane misterium zmar-
twychwstania Chrystusa, jego skutki dla człowieka oraz w jaki sposób zmar-
twychwstanie stało się „źródłem” miłosierdzia dla ludzi.

2. Misterium Zmartwychwstania i chrystofanie

Zmartwychwstanie to powstanie Jezusa z martwych będące centralną 
prawdą chrześcijaństwa4. Historyczność zmartwychwstania została potwier-
dzona przez ewangelistów (por. Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11; J 20,1-10) 
i apostołów (por. Dz 4,33). Również aniołowie (por. Mt 28,5-6; Łk 24,5-7) 
zapewniają, że Jezus zmartwychwstał, choć nikt z nich nie opisuje, w jaki 

2 Por. E. Hankowska-Czerwińska, «Konserwacja obrazu Jezusa Miłosiernego z Ko-
ścioła pw. Św. Ducha w Wilnie», Niedziela 46 (46; 2003) 37-38.
3 M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, t. 2 (Białystok 2008) 190. 
4 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 2002) 556; F. Kogel, Nowy Leksykon 
Biblijny (Kielce 2011) 825.
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sposób się to dokonało. Ewangelista Mateusz podaje, że temu wydarzeniu 
towarzyszyło trzęsienie ziemi (por. Mt 28,2-4). Synagoga i Żydzi również 
potwierdzają prawdziwość zmartwychwstania, choć nie jest to powiedziane 
wprost. Po fakcie przekupują strażników, aby rozgłaszali, że ciało Jezusa 
zostało wykradzione. Zachodzi tutaj niekonsekwencja. Dlaczego żołnierze 
spali w chwili, gdy zostali wynajęci do pilnowania grobu? Pytanie to pozo-
staje bez odpowiedzi. Żydzi nie podjęli żadnych działań mających zbadać 
zaistniałą sytuację, aby w ten sposób nie przyczynić się do uwiarygodnienia 
zmartwychwstania. Powstanie z martwych Chrystusa wypełniło starotesta-
mentowe proroctwa (por. Ps 16,10) i archetypy. Sam Jezus zapowiadał rów-
nież swoje zmartwychwstanie. „Gdyby fakt ten nie miał miejsca, wszystko 
to, co wydarzyło się przez trzy poprzednia lata straciłoby sens” – komentuje 
bł. Sopoćko5.

Istotą zmartwychwstania jest przejście do uwielbionego życia6. W tym 
stanie ciało jest całkowicie poddane duszy, nabiera „nowe zalety duchowe”, 
staje się nieśmiertelne, młode, piękne, jaśnieje blaskiem i nie wpływają na 
nie czynniki zewnętrzne, takie jak pokarm czy sen. Ponadto ciało staje się 
„szybsze w ruchach zależnie od woli”, jest przenikliwe i silne, niezależnie 
od materii, czasu i przestrzeni. Świadczy o tym sam Zmartwychwstały, który 
przechodzi przez zamknięte drzwi, przenika przez kamienny grobowiec, 
przenosi się z jednego miejsca w inne. Rozpoczyna się zupełnie nowe życie, 
w zupełnie nowym, uwielbionym ciele7. Bł. Sopoćko dowodzi, że zmar-
twychwstanie Chrystusa dokonało się Jego własną mocą. Choć w Liście do 
Rzymian (por. Rz 8,11) można znaleźć fragment twierdzący nieco inaczej, 
to jednak ze względu na „wspólność natury” oraz odwieczność Ojca i Syna 
wnioskuje się, że Jezus dysponuje wszechmocą właściwą Bogu. Pozwoliło 
Mu to zmartwychwstać. Proces ten nie mieści się w ramach czasowych, nie 
można go opisać za pomocą znanych nam kategorii. Bł. Sopoćko, opierając 
się na 1 Kor 15,52, określa ten proces jako nagły. Ponadto podkreśla, że 
zmartwychwstanie nie było przez nikogo zauważone. Dopiero późniejsze 
jego skutki zauważyły kobiety, które przyszły do grobu, aby namaścić ciało 
(por. J 20). Podobnie jak dobrowolna była śmierć Jezusa, tak dobrowolne 
5 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 251-254. 
6 Por. K. Romaniuk, «Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego», 
w: B. Przybylski, Drogi zbawienia (Poznań 1970) 99.
7 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 254-256.
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było Jego zmartwychwstanie. Owa dobrowolność podkreśla chwałę Zmar-
twychwstałego. Również każdy człowiek, dzięki śmierci Jezusa, ma udział 
w tym chwalebnym zmartwychwstaniu, które dokona się na końcu czasów. 
Sopoćko wzywa z tego powodu do radości, która powinna przenikać całego 
człowieka8. 

Zmartwychwstanie jest zwieńczeniem życia i czynów Jezusa. To w nim, 
w sposób najpełniejszy, ujawniło się nieskończone miłosierdzie Boga. Jest 
ono wypełnieniem wszystkich poprzednich znaków Bożego miłosierdzia. 
Zmartwychwstanie udokumentowało bóstwo Jezusa, które w trakcie swojego 
życia konsekwentnie ujawniał. Jest to jeden z celów, jakie przyniosło zmar-
twychwstanie. Drugim było wyzwolenie spod panowania grzechu i szatana. 
Niewola ta doprowadziła do odcięcia człowieka od strumieni łaski i nie-
śmiertelności. Jezus przez zmartwychwstanie niszczy pęta tej niewoli, swoim 
przykładem pokazuje człowiekowi sposób na zwycięstwo w walce z poku-
sami i grzechem, a poprzez mękę i śmierć przynosi łaskę życia. Ostatnim 
celem zmartwychwstania było pokonanie śmierci. Jezus zwyciężył wszystkie 
moce piekielne, zgodnie ze słowami św. Pawła w Liście do Koryntian „jako 
ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko, bowiem rzucił pod Jego 
stopy” (zob. 1 Kor 15,26-27). Zwycięstwo to zwieńczyło całą działalność 
Chrystusa. Dzięki niemu zasiada On w królestwie niebieskim, objawiając 
nieskończone miłosierdzie Boże, którego człowiek może doświadczać po-
przez życie uwielbione w Bogu9. Najpełniej prawdę tę chrześcijanin może 
odkryć w koronie wszystkich sakramentów – w Eucharystii, kiedy poprzez 
anamnetyczne elementy uobecniane są tajemnice zbawcze wysłużone przez 
Jezusa10.

Zmartwychwstanie było punktem końcowym w ziemskiej działalno-
ści Jezusa. Rozpoczęło Jego uwielbione życie, „wspaniałe, nieśmiertelne 
i prawdziwie Boskie”11, wolne od ziemskiego bólu i przemocy. Bł. Sopoćko 
zapewnia, że powołaniem człowieka jest uczestnictwo w tym wysłużo-
nym przez Zbawiciela życiu. To właśnie dla człowieka podjął się On męki, 
śmierci i zmartwychwstania. Uniwersalność zmartwychwstania potwierdza 

8 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 254-257.
9 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 259-260.
10 Por. M. Sopoćko, «Idea Miłosierdzia Bożego w liturgii», Mysterium Christi 9 (8; 
1937) 102-116. 
11 M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 260.
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św. Jan (por. J 11,25-26), zapewniając, że człowiek ma udział w zbawczych 
misteriach, o ile wierzy w Jezusa. Świadczy to o niczym innym, jak tylko 
o ogromie miłosierdzia Bożego względem każdego człowieka. Chrystus 
ujawnił się jako potężny obrońca i wyzwoliciel rodzaju ludzkiego dosko-
nale posłuszny woli Ojca, a przy tym miłosierny zarazem. Jest to powód do 
radości dla każdego, który Mu zaufał12.

Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się wielu osobom, potwierdzając 
w ten sposób, że prawdziwie żyje. Współczesna teologa określa takie zjawi-
ska mianem chrystofani13. Bł. Sopoćko, opierając się na przekazach świętych 
(św. Bonawentura, św. Ignacy, Franciszek Suarez), twierdzi, że pierwszą, 
która spotkała Zmartwychwstałego była Matka Boża. Choć w Piśmie Świę-
tym nie ma o tym mowy, to logiczne wydaje się, że Jezus musiał pocieszyć 
zbolałą Matkę po Jej cierpieniach w czasie męki i śmierci Syna. Matka Boża 
wielokrotnie słyszała zapowiedzi zmartwychwstania – bezpośrednio od sa-
mego Jezusa oraz z proroctw Starego Testamentu. Bł. Sopoćko na podstawie 
określenia „pełna łaski” buduje twierdzenie, że musiała Ona posiadać zdol-
ność rozumienia Pisma Świętego, tym samym nigdy w ten fakt nie wątpiła. 
Oczekiwała go z utęsknieniem i radością jak matka, która, kiedy jej dziecko 
zachoruje, oczekuje jego wyzdrowienia. Ta chrystofania musiała polegać na 
zapewnieniu Maryi, że Jezus żyje i kocha ją najdoskonalej. Równocześnie 
Maryja w najpełniejszy sposób zobaczyła Zmartwychwstałego i poznała 
Jego chwałę. Ponadto Jezus mógł Jej objawić wszystkie wydarzenia przy-
szłe, które niebawem miały nastąpić (np. ukazywanie się przez czterdzieści 
dni i Jej rolę we wspólnocie Kościoła). Utwierdziło to Maryję w radości 
i szczęściu, jak zawsze przyzywanym w cichości i wewnętrznej skromności. 
Być może – twierdzi Sopoćko – właśnie ta wewnętrzna pokora Maryi jest 
tu kluczem do zrozumienia nieobecności tej chrystofani w ewangeliach14.

Jak podają karty Pisma Świętego, Maria Magdalena była wierną uczen-
nicą Jezusa, z której Zbawiciel wypędził siedem złych duchów (por. Łk 8,2; 
Mk 16,9). Znalazła się przy grobie, aby namaścić Jego ciało, oddając w ten 
sposób ostatnią posługę Jezusowi. Nie znalazła Go jednak w grobie (por. J 

12 M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 260-261.
13 „Zjawienie się Chrystusa po jego zmartwychwstaniu. […] Nadprzyrodzone zjawisko 
pozostające przedmiotem wiary”. K. Romaniuk, «Chrystofania», w: R. Łukaszyk, Ency-
klopedia Katolicka, t. 3 (Lublin 1985) 301-302.
14 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 269-271.
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20,11-18). W takich okolicznościach rozegrała się druga chrystofania. Maria 
pomyliła zmartwychwstałego Jezusa (prawdopodobnie Jego wygląd był 
odmieniony) z ogrodnikiem, który miał pieczę nad grobem. Maria, kierując 
się wielką miłością do Zbawiciela, widząc pusty grób, sądziła, że Jego ciało 
zostało przeniesione. Takie działanie było wynikiem szlachetnej miłości, 
która przeniknęła całą jej istotę. Zbawiciel nagrodził ją, objawiając się jej. 
Lapidarny dialog doprowadził uczennicę do zrozumienia zaistniałej sytuacji 
i napełnił, w nagrodę, jej serce radością. Bł. Sopoćko, zastanawiając się, 
dlaczego to Maria – przed Apostołami – widziała Zmartwychwstałego, jako 
odpowiedź podaje fragment z Ewangelii według św. Łukasza: „Powiadam 
wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który 
się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 
potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7). Twierdzi tym samym, że ukazanie się 
Zmartwychwstałego Marii Magdalenie jest dowodem na wielkie miłosierdzie 
Boże. Wysyłając ją do apostołów, Zbawiciel uczynił ją zwiastunką swojego 
zmartwychwstania. Chrystofania ta poszerza tajemnicę zmartwychwstania 
o zapowiedź nieba, które przygotował dla wszystkich Ojciec niebieski (por. 
J 20,17). Sopoćko upatruje w tym kolejny dowód na miłosierne działanie 
Boga15.

Kolejna chrystofania związana jest z poprzednią, ponieważ dotyczy 
niewiast, które wybrały się do grobu razem z Marią Magdaleną. Kobiety 
– według Sopoćki – rozdzieliły się w mieście. Maria samotnie ruszyła do 
grobu, Maria żona Kleofasa, Salome, Joanna i inne zatrzymały się, aby kupić 
wonności. Przy grobie nie spotkały już Marii Magdaleny, która udała się do 
apostołów. Ujrzały natomiast Jezusa, który rozkazał im czynić to, co Marii 
Magdalenie (por. Mk 16,6-7). Tymi kobietami kierowała również wielka 
miłość i ofiarność. Nie zważały na przeciwności, których mogły doświad-
czyć za takie postępowanie. Sopoćko podaje je za wzór powołania kobiety 
w Kościele. Powinny one spełniać uczynki miłosierdzia względem ciała ze 
względu na swoją wrodzoną delikatność i gorliwość. Kobiety, o których 
mowa, podobnie jak Maria Magdalena zostały wynagrodzone za swoje 
oddanie. Jednak ich posłannictwo nie zostało przyjęte przez apostołów, 
którym brakowało jeszcze wiary dla zrozumienia zaistniałego wydarzenia. 
Dlatego następna chrystofania skierowana będzie bezpośrednia do Piotra, 

15 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 272-275.
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pierwszego spośród Apostołów16. Chrystofanie skierowane do kobiet były 
dla nich znakiem miłosierdzia Bożego, które urzeczywistniło się w ich życiu.

Piotr spotkał Jezusa po niewiastach, ale przed tym, jak ukazał się On 
Łukaszowi i Kleofasowi idącym do Emaus. Piotr widział wcześniej pusty 
grób, ale nie miał w sobie jeszcze wystarczającej wiary i zrozumienia. Bł. 
Sopoćko uważa, że Pan ukazał się najpierw Piotrowi ze względu na jego 
prymat. Piotr, nazywany Księciem Apostołów, został ustanowiony głową 
Kościoła i – aby mógł utwierdzać innych w wierze – sam musiał najpierw 
zobaczyć dowody zmartwychwstania. Sopoćko nie wyklucza również teorii, 
że samotne ukazanie się Jezusa Piotrowi związane jest z jego wcześniejszym 
zaparciem się i zdradą. Jezus przyszedł, aby go pocieszyć i utwierdzić. 
Nie ma przekazu dotyczącego szczegółów tej chrystofani, ale bł. Sopoćko 
zakłada, że miała ona przebieg pełen miłości, dobroci i miłosierdzia. Piotr, 
doświadczając miłosierdzia, musiał zapewne przeprosić i wyznać skruchę za 
wcześniejszą niewierność. Skutkiem tej chrystofanni była natychmiastowa 
przemiana Piotra, który zaczął głosić zmartwychwstanie i umacniać innych 
apostołów (por. 1 Kor 15,7)17. Chrystofania ta była znakiem miłosierdzia 
nie tylko dla Piotra, ale także dla pozostałych uczniów.

Dwaj wspomniani uczniowie po śmierci Jezusa zwątpili w sens po-
znanej prawdy i nie zrozumiawszy zaistniałych wydarzeń związanych ze 
śmiercią Chrystusa, wracali do Emaus, ich rodzinnej wioski. Poznali Jezusa 
jedynie na sposób ludzki i oczekiwali, że dokona On zbrojnej rewolucji, 
wyzwalając Izrael spod ręki okupanta. Kiedy dowiedzieli się, że niewia-
sty zastały pusty grób, nie uwierzyli w zmartwychwstanie. Z poczuciem 
zawiedzenia i smutku udali się w drogę do domu. Bł. Sopoćko rozważa 
również możliwość niezrozumienia przez tych uczniów tajemnicy krzyża, 
który nie da się pogodzić z politycznym rewolucjonizmem. Krzyż związa-
ny jest z cierpieniem, przez które Jezus wchodzi do królestwa Bożego. Do 
kroczenia taką drogą Jezus zaprasza każdego człowieka18. Cierpienie jest 
również sposobem odpokutowania za grzechy i drogą wypracowania cnót. 
Kleofasowi i Łukaszowi brakowało wiary i zrozumienia, dlatego w dro-
dze dołączył do nich nieznajomy, który później objawił się jako żyjący 

16 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 276-278.
17 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 280-282.
18 Por. M. Sopoćko, Jezu ufam Tobie (Wilno 1936) 45.
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Jezus. Nieznajomy, zaczynając od bieżących wydarzeń, przekonał ich, że 
Jezus jest Mesjaszem, a Jego misja ma inny – nie stricte polityczny – wy-
miar. Ponadto krzyż i śmierć zostały przewidziane w Bożym planie i były 
wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu. Słowa nieznajomego były 
pełne miłosierdzia, przesycone łagodnością i dobrocią. Uczniowie odkryli 
w nieznajomym Jezusa dopiero przy łamaniu chleba. Otrzymali szczegól-
ną łaskę miłosierdzia Bożego, ponieważ ich niewiara została umocniona 
spotkaniem ze Zmartwychwstałym19. Objawienie się uczniom jest znakiem 
miłosierdzia dla całej wspólnoty uczniów. Niestety, niektórzy nie uwierzyli 
w historię Piotra i Kleofasa, w wyniku czego powstał spór pomiędzy apo-
stołami. Kolejna chrystofania ma zaradzić tej sytuacji.

Do tej pory o zmartwychwstałym Jezusie świadczyły Maria Magdalena, 
niewiasty, Piotr i dwaj uczniowie z Emaus. Nie wszyscy jednak dali wiarę 
ich przekazom. Zebrali się w zamkniętym z obawy przed Żydami wieczer-
niku i prowadzili dyskusję o ostatnich wydarzeniach. W takich właśnie 
okolicznościach do zalęknionych uczniów przyszedł Zbawiciel. Rozmawiał 
z nimi normalnie, jak za dawnych czasów, poprosił nawet o kawałek ryby 
do zjedzenia. Jego ciało miało na sobie ślady po gwoździach, co przekonało 
niedowiarków o prawdziwości zmartwychwstania, umacniając ich w wierze 
i dodając odwagi. Chrystofania jest szczególna, ponieważ jest to pierwsze 
ukazanie się Chrystusa całej wspólnocie wierzących. Wcześniejsze chrysto-
fanie skierowane były do pojedynczych osób. Ta jest przeznaczona dla całej 
grupy apostołów. Tym samym nabrała charakteru publicznego, spełniając 
zapowiedź Chrystusa z Ewangelii według św. Jana (por. J 14,18). Ta chry-
stofania stała się znakiem skierowanym bezpośrednio do całej wspólnoty 
uczniów, co jest wyrazem miłosierdzia Bożego.

Tomasz nie uczestniczył w chrystofanii w Wieczerniku. Trudno było 
mu uwierzyć w zmartwychwstanie rozgłaszane przez Pawła i innych braci. 
Jego wątpienie trwało aż osiem dni, do momentu, kiedy Chrystus przyszedł 
ze swoim miłosierdziem specjalnie do niego. Tomasz wypowiedział bardzo 
ostentacyjne słowa, domagając się wręcz naturalistycznych dowodów męki 
na ciele Zbawiciela. Według Sopoćki jest to przejaw jego samolubstwa 
i uporu, brak mu również szacunku do całego Kolegium Apostołów, które-
mu nie wierzył. Podobnie jak wcześniej Zbawiciel wszedł pomimo drzwi 

19 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 282-285.
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zamkniętych i od razu nawiązał do Tomaszowach słów domagających się 
dowodów zmartwychwstania. Chrystus ukazał mu wielkie miłosierdzie, nie 
odrzucił go, nie karcił, lecz widząc jego bezgraniczne oddanie, pozwolił 
mu się dotknąć. Jest mało prawdopodobne, że Tomasz rzeczywiście włożył 
palce w rany Zbawiciela. Sopoćko podkreśla, że przy spotkaniu z Jezusem 
bardzo często działa uprzednia łaska, która przekonuje serce na poziomie 
ducha tak, iż człowiek nabiera pewności co do wiary, nie potrzebując już 
empirycznych potwierdzeń. Tak mogło być w przypadku Tomasza. Ta chry-
stofania umocniła niedowiarka w wierze. Tomaszowi pokazała jego słabości 
i zwątpienie, a jednocześnie przekonała wszystkich apostołów o ogromie 
miłosierdzia, jakim dysponuje Zbawiciel20. Stała się więc kolejnym znakiem 
miłosiernego działania Boga w kierunku całej wspólnoty uczniów, która 
zaczyna stanowić już zaczątki Kościoła.

Podczas drugiego ukazania się Jezusa w Wieczerniku Apostołowie otrzy-
mali polecenie udania się do Galilei. Tam miała miejsce kolejna chrystofania. 
Podczas połowu ryb do Szymona Piotra i jego towarzyszy przyszedł Jezus, 
rozkazując zarzucić sieci po prawej stronie łodzi (por. J 21,8-13). Ta chrys-
tofania wykorzystuje obraz łowiących rybaków, przedstawiając teologiczną 
prawdę „łowienia” ludzi. Apostołowie zostają umocnieni przez Chrystusa, 
ponieważ zauważają, że ich rybackie wysiłki przynoszą korzyść dopiero, gdy 
zaczynają słuchać Zbawiciela i wykonywać Jego polecenia. Jest to analogia 
do pracy człowieka powołanego, który jest tylko rybakiem na morzu świa-
ta, który w imieniu Chrystusa zagarnia w sieci Jego wyznawców, zgodnie 
z Jego poleceniami. Ponadto Chrystus, pytając Apostołów o pokarm na 
kolację, pokazuje, że troszczy się o nich, zaradzając wszystkim koniecznym 
potrzebom21. Chrystofania ta jest znakiem miłosierdzia, ponieważ opisuje 
materialne zatroskanie Chrystusa o swoich wybranych oraz wskazuje wła-
ściwy kierunek w przyszłej duszpasterskiej posłudze.

Ostatnia – z analizowanych przez Sopoćkę – chrystofania miała miej-
sce na górze w Galilei. Sopoćko przypuszcza, że była to Góra Tabor lub 
Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tam Jezus rozesłał Apostołów, polecając 
im konkretną misję: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Tekst Ewan-

20 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 294-296.
21 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 298-300.
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gelii opisujący to wydarzenie wspomina, że niektórzy z obecnych wątpili. 
Wątpliwym wydaje się, żeby byli to Apostołowie. Bł. Sopoćko uważa, że 
dotyczy to innych zebranych razem z Apostołami, dla których widzenie 
to było pierwszym od czasu zmartwychwstania. Chrystus potwierdził, 
że rzeczywiście dysponuje władzą, którą otrzymał od Ojca, a którą teraz 
przekazuje Apostołom. Chrystofania ta jest o tyle ważna, że podczas niej 
Chrystus przekazuje umocnionemu już Kolegium Apostolskiemu prymat, 
a więc władzę „nauczycielską, kapłańską, królewską i sędziowską”22 we 
wspólnocie. Jest to niejako ukonstytuowanie wspólnoty Dwunastu. Przed-
miotem tej władzy są sakramenty święte i nauka mieszcząca się w zakresie 
nauczania Jezusa. Prymat został udzielony wszystkim Apostołom – pod 
kierownictwem św. Piotra – w równym stopniu. Odnosi się on do całej 
wspólnoty Kościoła i zawiera w sobie pełnię potrzebną do „wzniesienia, 
utrzymania i rządzenia Królestwem Bożym”23, ponadto jest ponadczaso-
wy24. Przekazanie prymatu jest znakiem miłosierdzia Bożego, ponieważ 
jest on nieodzownym elementem nieomylnego głoszenia Ewangelii.

3. Zakończenie

„Przygotujesz świat na ostateczne przyjście Moje” – to zadanie polecił 
Jezus s. Faustynie Kowalskiej. Misja ta nie byłaby możliwa, gdyby nie 
pokorny kapłan i wykształcony teolog, jakim był bł. ks. Michał Sopoćko. 
Stał się on podporą dla prostej zakonnicy w misji powierzonej jej przez 
Zbawiciela. Kapłan ów znalazł się na drodze św. Faustyny za sprawą miło-
sierdzia Bożego, którego już wcześniej był wielkim czcicielem i propaga-
torem. Sopoćko, nawiązując do klasycznej definicji sakramentu, ukazywał 
wszystkie misteria życia Jezusa jako sakramenty udzielające dostępu do 
Bożego miłosierdzia. Szczególne miejsce pośród tych misteriów przypisywał 
tajemnicy paschalnej.

Analiza wydarzeń Paschy Jezusa potwierdza, że to misterium stało się 
źródłem miłosierdzia Bożego dla świata. Wydarzenia męki i śmierci stano-

22 M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 306-307.
23 M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 307.
24 Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, 305-307.
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wią szczytowy moment, w którym Bóg rozlał łaski swojej miłości na rodzaj 
ludzki. Poprzez mękę i śmierć Jezusa Bóg odkupił ludzkość, a więc okazał 
jej miłosierdzie. Wydarzenia te stanowią punkt kulminacyjny całej historii 
człowieka i to z nich człowiek czerpie ciągle miłosierdzie. Nie byłyby one 
pełne, gdyby nie misterium zmartwychwstania, które przywróciło upadłej 
ludzkości godność dzieci Bożych, otwierając tym samym zamknięty na 
skutek grzechu pierworodnego raj. Dzięki temu misterium człowiek może 
pełniej poznać miłosierne oblicze Boga.
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Auferstehung Jesu Christi als Quelle der Barmherzigkeit. Analyse 
der Schriften des sel. Michał Sopoćko

Die wissenschaftliche Reflexion über die Probleme, die mit der Göttlichen Barmherzig-
keit zusammenhängen, reicht bis in die 1. Hälfte des 20. Jahrhundert und hängt mit dem 
Leben und der Tätigkeit der hl. Schwester Fautyna Kowalska sowie des sel. Michał So-
poćko zusammen. Im vorliegenden Artikel wurde versucht die Auferstehung Christi so-
wie die österlichen Christophanien als Quellen der Göttlichen Barmherzigkeit zu zeigen. 
Im Hauptteil der Arbeit wurde das Wesen der Auferstehung Jesu Christi besprochen, als 
Übergang zum „verherrlichten Leben“ sowie als Zeichen der Göttlichen Barmherzigkeit. 
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Weiterhin wurden die Berichte über die Chrisophanien analysiert, um sie in der Perspek-
tive der barmherzigen Liebe Gottes zu zeigen. Als Grundlage der Recherche dienten die 
Texte des sel. Michał Sopoćko.

Schlüsselwörter:  Göttliche Barmherzigkeit; Auferstehung; Pascha; Christophanie; sel. 
Michał Sopoćko
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Katolicka refleksja nad zagadnieniem aborcji –  
ujęcie historyczno-teologiczne

Problem zabijania dzieci poczętych i jeszcze nienarodzonych nie jest tylko problemem 
naszej epoki. Zagadnieniem tym zajmowano się już w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Zajmowano się nim także w starożytnej Grecji i Rzymie. W artykule tym zaprezen-
towane zostanie stanowisko filozofów greckich, prawodawców rzymskich oraz Kościo-
ła katolickiego wobec aborcji w różnych epokach. Kościół katolicki już w III wieku po 
Chrystusie wypracował swoje własne stanowisko, które w swej istocie nie zmieniło się 
do dzisiaj.

Słowa kluczowe:  aborcja; cywilizacja śmierci; grzech; Jan Paweł II; Kalisz

1. Cywilizacja śmierci

Cywilizacja śmierci to sformułowanie stosowane często wobec rzeczy-
wistości, którą przyniósł nam wiek XX. Niewątpliwie takie zdefiniowanie 
tego, co działo się w ubiegłym stuleciu, wydaje się zasadne. Kryzys na 
Bałkanach, wybuch pierwszej wojny o zasięgu ogólnoświatowym, rewo-
lucja bolszewicka, dojście do władzy Adolfa Hitlera, II wojna światowa, 
tzw. zimna wojna pomiędzy ZZSR a cywilizacją Zachodu – te wymienione 
wydarzenia, a także mnóstwo innych, również katastrofalnych w swych 
skutkach, doprowadziły do śmierci kilkudziesięciu milionów ludzi. Dlaczego 
więc czasy, w których obecnie żyjemy, które charakteryzują się dobrobytem, 
wysokim stopniem rozwoju naukowego i technicznego, w których niemal 
każde morderstwo jest nagłaśniane w mediach przez wiele dni miałyby 
również nazywać się cywilizacją śmierci? Odpowiedź na tak postawione 
pytanie jest prosta. W naszych czasach nie zaprzestano zabijania, zmienił 
się jedynie sposób i grupa osób, którym odbiera się życie. Znamienny jest 
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fakt, że ofiarami w ogromnej większości są ci, którzy sami nie mogą się 
bronić, czyli dzieci w łonach swych matek oraz osoby starsze i niedołężne 
zdane na opiekę swoich bliskich.

Prawo do życia nie wypływa z jakiejś konstytucji czy umowy spo-
łecznej. Jest to fundamentalne prawo dane nam przez samego Boga. Nie 
mamy prawa zabijać. Właśnie to zagadnienie było motywem przewodnim 
homilii wygłoszonej przez św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki do 
Kalisza 4 czerwca 1997 roku. Papież wyraził to następująco: „Kościół, 
broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płasz-
czyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko 
kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem 
człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka! Bóg mówi: 
«Nie będziesz zabijał!» (Wj 20,13). Przykazanie to jest zarazem funda-
mentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie 
każdego człowieka”1.

Słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane przed sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu nie miały tylko charakteru profetycznego. Wypowiedział je jako 
wnikliwy obserwator życia społecznego na wszystkich kontynentach. Zda-
wał sobie sprawę, że cywilizacja śmierci jest rzeczywistością już obecną. 
Świat przełomu tysiącleci określił mianem areny bitwy o życie, gdzie wciąż 
trwa walka pomiędzy cywilizacją śmierci a cywilizacją życia2. Na podstawie 
tego stwierdzenia św. Jan Paweł II wystosował apel do wszystkich rodaków, 
bez względu na religię czy światopogląd3. Brzmiał on następująco: „[…] 
Ważne jest budowanie «kultury życia»: tworzenie dzieł i wzorców kulturo-
wych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; zakładanie 
instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą 
wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk 
wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg 

1 Jan Paweł II, Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu – homilia wygło-
szona w Kaliszu (Kalisz 2002) 9.
2 Por. Jan Paweł II, Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu – homilia 
wygłoszona w Kaliszu, 11.
3 M. Wiśniewski, «Józefologiczne orędzie św. Jana Pawła II dla Kościoła i świata 
z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu», w: D. Kwiatkowski, Powołani do życia (Poznań 
2017) 36.
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obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, 
[nienarodzonego]”4.

Apel papieża Polaka wypowiedziany w trakcie homilii w Kaliszu w 1997 
roku pomaga w wyodrębnieniu głównych komponentów cywilizacji śmierci. 
Wczytując się w przesłanie Jana Pawła II, można wyszczególnić aborcję, 
eutanazję i antykoncepcję. Celem tego artykułu będzie omówienie przed-
stawienia aborcji jako fundamentu cywilizacji śmierci.

2.1 Aborcja

Pod pojęciem aborcji należy rozumieć przerwanie ciąży lub spędza-
nie ciąży wykonane w sposób celowy i zamierzony. Celem tego działania 
jest przerwanie procesu rozwoju płodowego człowieka5. Kluczem do zro-
zumienia negatywnego stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego wobec 
aborcji jest uznanie przez niego, że już w momencie poczęcia pojawia się 
nie zlepek komórek, lecz pełnowartościowy człowiek, który co prawda nie 
potrafi funkcjonować samodzielnie, ale jest odrębną osobą. Właśnie z tej 
sfery zwolennicy aborcji czerpią swoje najczęściej używane argumenty. Jeśli 
nie przyjmie się momentu poczęcia jako momentu powstania człowieka, 
wtedy ustalenie konkretnego momentu animacji płodu duszą rozumną jest 
nie możliwe, co stwierdza Kościół na podstawie wielowiekowego rozwoju 
stanowiska wobec tego zagadnienia.

2.2 Ujęcie historyczne

Aborcja nie jest problemem, który pojawił się dopiero w nowożytności. 
Istnieją podstawy do stwierdzenia, że już w czasach starotestamentalnych 
dbano o to, by nienarodzonemu dziecku zapewnić pewną formę ochrony 
prawnej. Mówiąc precyzyjniej, tylko raz (Wj 21,22) trafiamy na passus, 
który na osobę powodującą poronienie dziecka nakłada karę finansową, 

4 M. Wiśniewski, «Józefologiczne orędzie św. Jana Pawła II dla Kościoła i świata 
z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu», 36.
5 P. Kieniewicz, «Aborcja», w: Janusz Nadgórny, Encyklopedia nauczania moralnego 
(Radom 2005) 37.
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której wysokość ustanawia ojciec6. Może to sugerować, że początkowo 
nawet w Piśmie Świętym nie przypisywano życiu dziecka nienarodzonego 
tej samej wartości, co chociażby jego matce.

Cenny wkład w refleksję nad animacją płodu i aborcją wniosły starożytne 
cywilizacje Grecji i Rzymu. Warte wspomnienia są koncepcje dwóch wiel-
kich greckich filozofów: Platona i Arystotelesa oraz zdefiniowanie prawne 
embrionu przez prawodawców rzymskich.

2.1.1 Platon 
Platon w swej obszernej twórczości kwestii aborcji poświęcił niewie-

le miejsca. Jednak jego teksty wywarły ogromny wpływ na naukowców 
zajmujących się tym zagadnieniem wiele wieków później. Wystarczy po-
wiedzieć, że nazistowscy twórcy eugeniki uważali go za swojego ojca du-
chowego7. Stanowisko Platona wobec aborcji możemy podzielić na dwa 
etapy. W pierwszym dopuszczał przerwanie ciąży, jeśli miałoby to służyć 
dobru społeczeństwa8. Jednak w miarę upływu czasu stanowisko Platona 
zostało złagodzone. W tekstach z ostatniego okresu jego działalności na-
ukowej czytamy, by chorowitych i niepełnosprawnych dzieci nie zabijać, 
lecz umieszczać je w specjalnie przygotowanych do tego celu ochronkach9.

2.1.2 Arystoteles
Zbliżone do Platona stanowisko prezentował Arystoteles. Wypowiada 

się na ten temat w dziele Polityka. Oto cytat: „W kwestii usuwania czy 
wychowywania noworodków winno obowiązywać prawo, by nie wycho-
wywać żadnego dziecka wykazującego kalectwo. Biorąc pod uwagę jednak 
liczbę dzieci, należy wobec tego, że istniejące obyczaje nie pozwalają usu-
wać żadnego noworodka, liczbę narodzin prawem ograniczyć; jeśli jacyś 
obcujący ze sobą małżonkowie poczną dziecko ponad tę liczbę, należy 
spowodować poronienie, zanim jeszcze czucie i życie w nie wstąpią. Bo 

6 „Jeśliby mężczyźni w czasie bójki uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronie-
nie, ale bez jakiejkolwiek innej szkody, to [winny] zostanie ukarany grzywną, jaką <na 
nich> nałoży mąż kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych”.
7 J. Bogacki, «Aborcja w myśli filozoficznej i teologicznej w starożytności i średnio-
wieczu», w: D.Kwiatkowski, Powołani do życia (Poznań 2017) 82.
8 Por. Platon, Prawa (Warszawa 1960) 740.
9 Por. Platon, Prawa, 740.
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co tu jest godziwe, a co nie, zależeć będzie od tego czy płód już czucie 
i życie posiada”10.

W optyce tego paragrafu interesujący jest fakt, że Stagiryta wyznaczył 
granicę, jaką jest siódmy dzień od momentu poczęcia. Według niego wtedy 
kształtuje się serce i w związku z tym następuje animacja duszy zmysłowej, 
która wcale nie jest, w jego nauczaniu, najwyższym etapem rozwoju du-
szy. Duszę zmysłową w swej twórczości przypisywał również zwierzętom. 
Ponieważ animacja duszy zmysłowej w siódmym dniu jest równoznaczna 
z rozpoczęciem rozwoju człowieka, Arystoteles nie pozwalał na dokony-
wanie aborcji od tego momentu11.

2.1.3 Prawodawstwo Imperium Rzymskiego
Starożytne Imperium Rzymskie uważane jest za miejsce narodzin prawa 

w naszym współczesnym rozumieniu. Ustawodawca rzymski swym pra-
wem próbował ogarnąć wszystkie rzeczywistości życia ludzkiego. Dlatego 
w pewnym momencie podjęto refleksję prawną także nad dzieckiem jeszcze 
nienarodzonym. Doprowadziło to do nadania płodowi nazwy nascirutus12. 
Trzeba zauważyć, podobnie jak to miało miejsce w Księdze Wyjścia, że 
dziecko nie miało wciąż statusu osoby, którą prawo rzymskie określało 
mianem persona. Nowością było jednak to, że nascirutus mógł uzyskiwać 
korzyści majątkowe. Tak więc, gdy umiejętnie zastosowano prawo, mógł 
skutecznie zostać powołany do dziedziczenia. Można też mu było ustanowić 
specjalnego kuratora do czuwania nad jego interesami13.

2.1.4 Kościół w starożytności i w średniowieczu
Nauczanie Jezusa Chrystusa spisane przez ewangelistów nie podejmuje 

wprost kwestii aborcji. Nie odnosi się również do tego zagadnienia żadne 
z pozostałych pism Nowego Testamentu. Pomimo tego już w czasach Ojców 
apostolskich, wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa w basenie 
Morza Śródziemnego, dostrzegalny jest wzrost troski o los dzieci poczętych, 

10 Arystoteles, Polityka (Warszawa 1964) 331.
11 Por. J. Bogacki, «Aborcja w myśli filozoficznej i teologicznej w starożytności i śre-
dniowieczu», 83.
12 K. Kolańczyk, Prawo rzymskie (Warszawa 1986) 178.
13 Por. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, 178.
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a jeszcze nienarodzonych. W Didache14 oraz Liście Barnaby15 spotykamy 
wezwanie, by nie zabijać dzieci przez poronienie.

Kluczowe dla ukształtowania się stanowiska Kościoła wobec aborcji 
były opinie apologetów chrześcijańskich pierwszych wieków z Tertulianem 
na czele. Szczególnie cenne było nauczanie wspomnianego, pochodzącego 
z północnej Afryki, teologa. W następujący sposób opowiadał się za obroną 
nienarodzonych: „Nam zaś, ponieważ zabójstwo (homicidio) raz na zawsze 
wykluczamy, nawet płodu w łonie matki, kiedy jeszcze krew formuje czło-
wieka, nie wolno zniszczyć. Powstrzymywać poród, to tylko przyśpieszenie 
zabójstwa; nie ma różnicy, czy ktoś już narodzone życie wydziera, czy też 
dopiero rodzące niszczy. Człowiekiem jest i ten, który ma być człowiekiem, 
przecież także każdy owoc jest w nasieniu (homo est qui estfuturus)”16.

Na podstawie wyżej cytowanego fragmentu możemy stwierdzić, że 
wciąż kształtujący się Kościół pierwszych wieków miał już w pełni wypraco-
wane stanowisko wobec aborcji. Ponadto należy zauważyć, że było to jedno 
z pierwszych wypracowanych stanowisk Kościoła w ogóle, który w dalekiej 
perspektywie miał chociażby opracowanie dogmatu chrystologicznego czy 
określenie roli Matki Bożej w historii zbawienia.

2.1.5 Libri poentitentiales
Ustosunkowanie się do aborcji na gruncie dyskusji teologicznej bar-

dzo szybko wybrzmiało w kościelnym ustawodawstwie. Po raz pierwszy 
uczyniono to na Wyspach Brytyjskich pod koniec VI wieku w środowisku 
mnichów iroszkockich. Owi misjonarze, chcąc, by życie moralne ludów, 
którym posługiwali, było adekwatne do sposobu życia chrześcijanina, a tak-
że mając na uwadze wzrost pobożności, zaczęli tworzyć swego rodzaju 
katalogi grzechów, którym odpowiadały odpowiednie pokuty17. W tych 
katalogach, których znamy co najmniej kilkanaście, przewidziana jest też 
konkretna pokuta za popełnienie aborcji. Za przykład może posłużyć Peni-

14 Zob. «Didache», w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1 (Warszawa 
1964) 18.
15 E. Staniek, Stosunek chrześcijan starożytnych do dziecka przed jego narodzeniem 
według Ojców Kościoła (Kraków 1991) 48.
16 Tertulian, Apologetyk (Poznań 1947) 193.
17 Por. J. Bogacki, «Aborcja w myśli filozoficznej i teologicznej w starożytności i śre-
dniowieczu», 87.
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tencjał irlandzkiego pustelnika św. Kolumbana (543-615), który działał jako 
misjonarz w Europie kontynentalnej od 591 roku. Kanon osiemnasty tego 
penitencjału podaje: „Gdy jakiś świecki lub niewiasta zabiła swoje dziecko, 
winni pokutować przez cały rok o chlebie i wodzie, przez pozostałe dwa 
niech powstrzymują się od wina i mięsa. W ten sposób najpierw na mocy 
osądu kapłana zostaną przyjęci do ołtarza i wówczas powinni wiedzieć, że 
w czasie pokuty nakazanej im przez kapłanów nie wolno im obcować ze 
swoimi żonami, a dopiero dopełniwszy, nie powinno się odprawiać bowiem 
połowicznej pokuty”18.

Na podstawie wyżej cytowanego fragmentu można stwierdzić trze waż-
ne kwestie. Przede wszystkim to, że św. Kolumban wartość życia dziecka 
nienarodzonego stawiał na równi z dzieckiem już poczętym. Po drugie, 
że aborcja była zjawiskiem znanym na Wyspach Brytyjskich na początku 
średniowiecza. Po trzecie, w odniesieniu do wielkości pokuty, że zabójstwo 
dziecka już poczętego uważane było za wielką zbrodnię, jednakże uzyskanie 
rozgrzeszenia było możliwe.

Księgi o podobnym charakterze tworzone były niemalże przez cały 
okres średniowiecza. Dla przykładu można wymienić powstałą w IX wieku 
Księgę pokutną Vigilanum, która na temat aborcji wypowiada się w kanonie 
piętnastym, oraz o kanonie dziewięćdziesiątym czwartym Księgi pokutnej 
z Silos powstałej w wieku XI. Księgi te służyły misjonarzom pracującym 
w Kościele, który wówczas rozprzestrzeniony był już na trzech kontynentach 
(Afryka, Azja, Europa). Dowodzi to tego, że mimo różnic związanych cho-
ciażby z potrzebą inkulturacji, Kościół jasno i stanowczo opowiadał się za 
życiem19.

2.1.6 Św. Tomasz z Akwinu
Kończąc ujęcie historyczne, warto jeszcze przedstawić myśl św. To-

masza z Akwinu. Według niego animacja duszy rozumnej następowała 
w czterdziestym dniu od poczęcia20. Nie jest to tożsame z dzisiejszym na-
uczaniem Kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ pojawia się pytanie, czy 
wobec tego dokonanie aborcji przed momentem animacji duszą rozumną 
18 Libripoenitentiales (Kraków 2011) 35.
19 Por. J. Bogacki, «Aborcja w myśli filozoficznej i teologicznej w starożytności i śre-
dniowieczu», 89.
20 Zob. A. Muszala, Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, 353.
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jest dozwolone. Jednak na tak postawione pytanie znajdujemy odpowiedź 
w tekstach Akwinaty. Czytamy w nich, że czyn taki, jak aborcja, nie miałby 
rangi zabójstwa człowieka, ale pomimo tego byłby grzechem ciężkim, ponie-
waż na każdym etapie embrion jest przeznaczony i uzdolniony w kierunku 
doskonałego bytu ludzkiego21.

2.2. Obecne stanowisko Kościoła wobec aborcji

Kościół katolicki nie mógł nie ustosunkować się do zła, jakim jest abor-
cja w naszych czasach. Dostrzegali to już ojcowie II Soboru Watykańskie-
go. Dali temu wyraz w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes. W pięćdziesiątym pierwszym punkcie tego 
dokumentu czytamy: „Bóg bowiem, Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą 
posługę strzeżenia życia, którą człowiek powinien wypełniać w sposób god-
ny siebie. Należy z największą troską ochraniać życie od samego poczęcia: 
spędzanie płodu jak i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami”. Ta myśl 
II Soboru Watykańskiego była również głęboko zakorzeniona w nauczaniu 
św. Jana Pawła II. Papież ten potępiał grzech aborcji systematycznie, czy to 
w oficjalnym nauczaniu, homiliach czy też w bardziej swobodnych formach 
wypowiedzi. Wyraził to m.in. w encyklice Evangelium vitae w punkcie 
sześćdziesiątym pierwszym: „Dlatego mocą władzy, którą Chrystus udzielił 
Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami, którzy wielokrotnie 
potępili przerywanie ciąży, zaś w ramach wspomnianej wcześniej konsul-
tacji wyrazili jednomyślnie – choć byli rozproszeni po świecie – aprobatę 
dla tej doktryny, oświadczam, że bezpośrednie przerywanie ciąży, to znaczy 
zamierzone jako cel czy środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, 
gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta, 
oparta na prawie naturalnym i na słowie Bożym spisanym, jest przekazy-
wana przez Tradycję Kościoła i nauczana przez Magisterium zwyczajnie 
i powszechnie. Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy 
nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodzi-
wy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego 
człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół”22.

21 Por. M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu (Olsztyn 2007) 62-63.
22 Jan Paweł II, Evangelium vitae (Lublin 1997) 63-64.
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3. Podsumowanie

Niewątpliwie aborcja jest jednym z największych zagrożeń naszych 
czasów. Szacuje się, że każdego roku na całym świecie na skutek aborcji 
zabijanych jest ponad 56 milionów nienarodzonych dzieci23. Oznacza to, że 
każdego roku w gabinetach lekarskich życie traci więcej osób niż podczas II 
wojny światowej. Kościół katolicki już od czasów poapostolskich formalnie 
sprzeciwiał się zabijaniu dzieci nienarodzonych.

Celem tego artykułu było udowodnienie prawdziwości tego twierdze-
nia, odwołując się do konkretnych dokumentów Kościoła oraz wypowiedzi 
wybranych teologów, które obejmują okres prawie dwóch tysięcy lat. Choć 
istniały spory i odbywały się liczne dyskusje związane przede wszystkim 
z kwestią, czy animacja duszą rozumną następuje w chwili poczęcia, to 
należy stwierdzić, że nawet pojedynczy teologowie nigdy nie aprobowali 
grzechu aborcji. Z drugiej strony fakt, że dyskusja na ten temat toczy się 
już od początku chrześcijaństwa, oznacza, że to nie jest wyłącznie problem 
naszych czasów. Jednak naszą epokę cechuje fakt, że aborcja stała się czymś 
powszechnie akceptowanym, i to do tego stopnia, że w niektórych środowi-
skach mówi się nawet o przemyśle aborcyjnym24. Odnosząc się to tematu 
tego artykułu, należy stwierdzić, że aborcja niewątpliwie stanowi funda-
ment tej rzeczywistości, którą nazywamy cywilizacją śmierci. Jednak jako 
chrześcijanie wezwani jesteśmy do budowania cywilizacji życia. Dlatego 
każde działanie antyaborcyjne daje nadzieję na to, że XXI wiek nie będzie 
nazwany przez następne pokolenia cywilizacją śmierci.
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The Catholic reflection on abortion. The historical-theological issue

The problem of killing conceived and unborn children is not only a problem of our time. 
This issue was dealt with in the first centuries of Christianity. It was also dealt with in 
ancient Greece and Rome. This article will present the position of Greek philosophers, Ro-
man legislators and the Catholic Church towards abortion in various epochs. The Catholic 
Church, already in the third century AD, worked out its own position, which in its essence 
has not changed to this day.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków

Poznanie mistyczne jako przezwyciężenie  
dwudziestowiecznego sceptycyzmu poznawczego. 

Edyta Stein i Jan Paweł II

Edyta Stein w swojej filozofii postuluje konieczność dopełnienia rozumu naturalnego 
przez „światło nadprzyrodzone”. Przeżycie mistycznego spotkania z Bogiem jest równo-
znaczne z poznaniem prawdy. Ważne jest także ujęcie symbolu, który pozostaje dla Stein 
znakiem niewidzialnej rzeczywistości. Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim umieszcza bi-
blijne oraz symboliczne obrazy – ponad-rozumową rzeczywistość Boga. Osoba mówią-
ca w Tryptyku od początku zmierza ku „odkrywaniu źródła” oraz dotyka rzeczywistości 
początków stworzenia, które dla rozumu pozostają niedostępne, dla samej filozofii zaś 
– niewypowiedziane. Jan Paweł II w swej poezji analizuje prawdę o obrazie i podobień-
stwie człowieka do Boga. Również jego teologiczna wizja zakłada poszerzenia stricte 
filozoficznych kategorii poznawczych. Celem autorki jest ukazanie podobieństw oraz róż-
nic w myśli Edyty Stein oraz wizji człowieka poszukującego w Tryptyku Rzymskim jako 
próby opisu doświadczenia spotkania z Bogiem.

Słowa kluczowe:  Edyta Stein; poznanie prawdy; symbol; stworzenie; Jan Paweł II; Tryp-
tyk Rzymski

1. Wstęp

Jeśli uznamy, iż obiektywna prawda wciąż zasługuje na swoje miejsce 
w polu zainteresowania filozofii, także współcześnie istnieje możliwość na-
wiązania do klasycznego postulatu istnienia prawdy transcendentnej wobec 
podmiotu jej poszukującego. W tym miejscu pojawia się jednak obawa, iż 
rozum ludzki mógłby nie sięgać do pewnych obszarów „o własnych siłach”. 
Wynikałoby stąd, iż potrzebuje on „wsparcia” innych sfer w człowieku – być 
może sfery serca albo też ducha. Sfery te powinny wobec tego zostać uznane 
za zdolne do poznawania prawdy w większym stopniu niż rozum naturalny. 
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W tym oto miejscu opuszczamy teren badań filozofii, pozostaje nam zaś 
rozważanie pism mistyków, których wędrówka odbywa się na drodze prze-
żyć duchowych. Napotykamy na jeszcze jedno pytanie, a mianowicie: czy 
człowiek, nawet używając całości swego potencjału poznawczego (nie tylko 
rozumowego), w istocie jest w stanie dojść do choćby częściowego poznania 
prawdy obiektywnej? Celem artykułu jest prezentacja stanowiska Edyty 
Stein oraz Jana Pawła II od strony fenomenologii, ontologii, rozważań egzy-
stencjalnych, z uwzględnieniem refleksji na temat roli symbolu oraz obrazu 
w procesie poznania Boga. Dla ukazania złożoności problemu, autorka przy 
porównaniu poglądów Stein i Jana Pawła II posłuży się Tryptykiem Rzym-
skim – niezwykle bogatym treściowo dziełem poetyckim papieża, w którym 
autor, prowadząc rozważania z perspektywy problemów egzystencjalnych 
współczesnego człowieka, wiąże zagadnienia epistemologii z antropologią 
biblijną Księgi Rodzaju.

2. Fenomenologiczne korzenie oraz krytyka naukowości

Zarówno Karol Wojtyła, jak i Edyta Stein w ważnych momentach swej 
drogi zetknęli się z fenomenologią. Fenomenologia, jako nurt współcze-
snej filozofii, chcąc badać zjawiska, kładzie nacisk nie tyle na rozumowa-
nie, ile na doświadczanie. Istotne jest tu nie poznanie indukcyjne ani też 
dedukcyjne, ale intuicyjne. Umysł ludzki dzięki intuicji posiada zdolność 
bezpośredniego ujmowania fenomenów, które są korelatami każdego aktu 
intuicyjnego. Fenomenem jest to wszystko, co jest umysłowi dostępne 
bezpośrednio, źródłowo oraz naocznie na sposób zmysłowy i intelektualny 
bądź też wyłącznie intelektualny1. To właśnie intuicja daje podmiotowi 
poznającemu przesłanki do rozumowania, oderwane od niej rozumowa-
nie zaś nie może doprowadzić do odkrycia istoty rzeczy. Fenomenologia 
według zamysłu jej twórcy – Edmunda Husserla – jest „powrotem do 
rzeczy”, ma do niego doprowadzić bezzałożeniowe badanie fenomenów, 
a kluczowy jest tu sposób, w jaki obiekty „jawią się” osobie poznającej. 
Fenomen jest tym, co z przedmiotu poznawanego dociera do świadomości 

1 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein (Kraków 
2007) 83.
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badacza. W wykładzie z 1935 roku w całości poświęconym kryzysowi 
nauki europejskiej Husserl stwierdził, iż wypracowane jak dotąd w jej 
ramach sposoby badania faktów czasoprzestrzennych są bezużyteczne 
w odniesieniu do „potrzeb naszego życia”2. W tym samym wykładzie 
twórca fenomenologii przekonywał, iż tego rodzaju kierunek z czasem 
doprowadzi naukę do momentu eliminacji wszelkich pytań o sens ludz-
kiego istnienia, a co za tym idzie, powoli wyparte zostaną z niej rozmaite 
wątki typowo egzystencjalne3. Fenomenologia omija w zamyśle Husserla 
sceptycyzm epistemologiczny Kartezjusza oraz następującej po nim epoki 
nowożytnej. Zmysły nie oszukują nas, zakładamy wszak, iż rzeczy istnieją 
i dla fenomenologa są rozpatrywane jako istniejące w sposób, w jaki się 
jawią. Edyta Stein, posługując się metodą fenomenologiczną, tak jak Hus-
serl stara się badać istotę zjawisk, nie zaś ich konkretne ukształtowanie 
w świecie widzialnym4. Jeśli porusza się w obrębie słowa, to tylko po to, 
by poszukiwać w pojęciach ukrytych znaczeń.

Na trop metody fenomenologicznej, której Stein pozostała wierna 
przez całe swoje życie, niemiecka filozof natrafiła trzynaście lat po pu-
blikacji przez Edmunda Husserla Logische Untersuchungen – dzieła, 
w którym Husserl zawarł program nowej nauki, a także pierwsze analizy 
fenomenologiczne5. Edyta Stein, po czterech semestrach spędzonych na 
Uniwersytecie Wrocławskim, podjęła decyzję o wyjeździe do Getyngi, 
gdzie wykładowcą był Husserl6. Przebywała odtąd w ścisłym otoczeniu 
mistrza. Po obronie pracy doktorskiej zaś stała się jego asystentką. Ich 
drogi filozoficzne rozeszły się jednak w momencie, gdy Husserl dokonał 
w swojej filozofii zwrotu od pierwotnego realizmu w kierunku idealizmu, 
którego to zwrotu Stein nie zaakceptowała. Będzie on natomiast impul-
sem do jej dalszych poszukiwań w obrębie filozofii Tomasza z Akwinu, 
a także udanych prób przeniesienia metody fenomenologicznej w rejony 
scholastyki7. To właśnie poprzez chęć głębszego poznawania rzeczywi-

2 Por. A. Gałdowa, Powszechność i wyjątek (Kraków 2000) 14.
3 A. Gałdowa, Powszechność i wyjątek, 14.
4 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 77.
5 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 75.
6 Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Dzieje pewnej rodziny żydowskiej (Kra-
ków 2005) 273.
7 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 81.
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stości Edyta Stein odkryła, że „realistyczne odkrywanie prawdy prowadzi 
człowieka ku mistyce”8.

Odżegnując się zatem od fenomenologii jako zamkniętego systemu my-
ślenia, chcąc zaś w swojej myśli zabezpieczyć kategorię bytu, Edyta Stein 
przefiltrowała metodę husserlowską przez inspiracje Tomasza z Akwinu9. 
Także radykalne rozwiązania Augustyna, które zastosował on w kwestii 
pogodzenia fides i ratio, sprawia, iż duchowa filozofia Edyty Stein stała się 
w pełni oryginalną propozycją, która ukonstytuowała się w życiu duchowym 
samej filozof. Według Anny Grzegorczyk ostateczna jej postać jest wynikiem 
bezkompromisowej refleksji nad własną drogą oraz postawą10. Na kartach 
dzieła Byt skończony a byt wieczny Stein inscenizuje niejako spór Husserla 
z Tomaszem, w którym sama opowiada się po stronie autora średniowiecz-
nej rewolucji filozoficznej – a zatem po stronie realizmu, który pozostaje 
wierny zasadzie rzeczywistości11. Przekonuje, iż, jeśli dostrzegamy światło 
poznania rzeczy, jego źródło może wypływać albo z nas samych, jak chce 
Husserl, albo być transcendentne wobec podmiotu i poznawanych rzeczy, 
jak twierdzi Tomasz. Warto zauważyć, iż w wywiadzie Przekroczyć próg 
nadziei również Jan Paweł II zauważa, iż filozofia po Kartezjuszu oderwała 
myślenie od egzystencji. Wiążąc myślenie z samym rozumem, odwrócone 
zostały tendencje obecne u św. Tomasza, u którego: „nie myślenie decyduje 
o istnieniu, ale istnienie o myśleniu”12. Drogi poznania prawdy, zarówno 
w ujęciu Edyty Stein, jak i Jana Pawła II, są oryginalne poprzez połączenie 
różnych ścieżek owego poznawania. Jest to możliwe, ponieważ docelowo 
poznaje cały człowiek, nie zaś jego części – poznaje zaś całą rzeczywistość, 
o ile uda mu się dotrzeć do światła, które mu to umożliwi. Jak pisze Jerzy 
Szymik: „Tryptyk Rzymski jest tekstem niebywale złożonym […]. Lakonicz-
ne frazy kryją w sobie całe wieki myśli filozoficznej i dogmatu”13. Szymik 
zauważa, iż poezja nie spełnia w nim funkcji służebnej wobec teologii, jest 

8 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 83.
9 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein (Poznań 2004) 252.
10 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 88.
11 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 252.
12 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (Lublin 1994) 47.
13 J. Szymik, «O Tryptyku Rzymskim Jana Pawła II», w: Z. Zarębianka, J. Machniak, 
Przestrzeń Słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II (Kraków 2006) 
258.
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natomiast dla niej równorzędna, służąc jak ona ukazaniu prawdy Ewangelii14. 
Jana Pawła II cechuje wielka otwartość w zastosowaniu różnych środków, 
aby doprowadzić do końca powzięte poszukiwania prawdy. Z kolei Anna 
Grzegorczyk pisze o Stein, iż: „Jak jej poprzednicy, św. Teresa z Avila i św. 
Jan od Krzyża jednoczy poezję, filozofię i życie w Logosie – Bogu”15. Nie 
dziwi zatem fakt, iż w zakresie rozważań oboje umieszczają także problemy 
dotyczące poznania naukowego, a w ich obrębie dostrzegają, iż nowe me-
tody nauk szczegółowych zawężają pole widzenia rzeczywistości. W swej 
krytyce Edyta Stein kontrastuje bezpośrednie doświadczenie mistyka oraz 
pośredniość metod poznania poszczególnych dyscyplin naukowych. Jej 
zdaniem, nie przystając do siebie nawzajem, ukazują one poznającemu frag-
mentaryczny obraz świata. Tego rodzaju poznanie nie jest także uprawnioną 
granicą poszukiwań prawdy dla Jana Pawła II. W wywiadzie Przekroczyć 
próg nadziei mówi on o poznaniu „trans-empirycznym” jako antidotum na 
tego rodzaju redukcje16. Jest ono tożsame z poznaniem całościowym, jak np. 
poznanie człowieka jako osoby, które odbywa się ponad jego przymiotami, 
opisywanymi osobno przez różne nauki humanistyczne. Autor snuje także 
refleksję dotyczącą utraty wzroku przez św. Pawła, która, choć pozbawiła 
apostoła zewnętrznych wrażeń, była dla niego jednocześnie momentem, 
gdy: „ujrzał wzrokiem wewnętrznym całą prawdę o Chrystusie zmartwych-
wstałym”17. Dla naukowca, którego interesuje wyłącznie empiria, odpo-
wiedź biblijna jest wskazówką, iż warto skierować się w stronę poznania 
bardziej „wewnętrznego”. Także w innym miejscu Jan Paweł II, cytując J 
3,16, dodaje, iż: „Każde słowo [...] Chrystusowej odpowiedzi w rozmowie 
z Nikodemem jest właściwie kamieniem obrazy dla umysłowości zrodzonej 
z przesłanek Oświecenia”18. Człowiek wierzący na każdym kroku napotyka 
na skandal niepojętej miłości Ojca, który daje nam swojego Syna. Według 
Grzegorczyk „Nasycenie Ewangelią filozoficznych dociekań w których filo-
zofia światła wprowadza w Rzeczywistość, decyduje o tym, że egzystujemy 
w poczuciu spójnej wizji świata, człowieka i nauki”19.

14 J. Szymik, «O Tryptyku Rzymskim Jana Pawła II», 261.
15 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 80.
16 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 45.
17 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 53.
18 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 58.
19 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 23.
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Podczas gdy najbardziej preferowanym dziś terenem poszukiwania 
prawdy jest badanie naukowe, technika zaś wciąż rozwija się w niezwykle 
szybkim tempie, Tryptyk Rzymski Jana Pawła II zawiera subtelną, wyrażoną 
językiem poezji, podpowiedź: „Zatrzymaj się…”20. Jako ludzie XXI wieku 
niemal jedynie empirię jesteśmy skłonni uważać za źródło wiedzy takiego 
rodzaju, na której możemy ufundować w swoim życiu praxis. Dzięki pismom 
Edyty Stein i Jana Pawła II widzimy jednak, iż równie uprawniona jest ko-
lejność odwrotna – praktyka życia, pewna obrana droga, może doprowadzać 
nas do poznania prawdy. Dla wierzących ważna jest także świadomość za-
nurzenia w zamyśle Stwórcy zarówno badanej rzeczywistości, jak i samego 
poznającego ją człowieka, który został powołany do wolności poszukiwań 
i odkryć, ale także do osobistego życia w szczęściu, które daje mu głęboka 
rzeczywistość miłości. „Człowiek bowiem powołany jest do życia w swej 
najgłębszej istocie- «dostał ją do ręki od Boga». To ona prowadzi go kon-
sekwentnie do prawdy, «odsłaniania się» w różnych momentach życia21.

3. Egzystencjalne oraz ontologiczne zabarwienie rozważań

W dziedzinie egzystencjalizmu ważny wpływ na poszukiwania Edyty 
Stein już u ich początku wywarła myśl Maxa Schelera, który wprowadził do 
fenomenologii pojęcie wartości. W odróżnieniu od Husserla wykładającego 
filozofię w sposób abstrakcyjny Scheler był zainteresowany kwestiami doty-
czącymi sensu ludzkiego życia, jego cierpienia oraz śmierci22. Zetknięcie z jego 
filozofią było dla Stein momentem odkrycia szerszego zakresu możliwych 
badań; był on także pierwszym wiernym Kościoła katolickiego, który stał się 
dla niej inspiracją – z jej osobistych wspomnień wynika, iż w owym czasie 
potrafił zjednywać ideom katolickim wielu zwolenników, co czynił swoistym 
blaskiem swego własnego ducha oraz potęgą wymowy23. W biografii Stein 

20 Por. M. Skwarnicki, «Poemat o „niewypowiedzianym”», w: Z. Zarębianka, J. Mach-
niak, Przestrzeń Słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II (Kraków 
2006) 272.
21 A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein. Wyobraźnia i obraz w procesie mistycznym 
(Kraków 2013) 118.
22 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 79.
23 Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 333.
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stwierdza jednak, że jego spotkanie nie doprowadziło jej jeszcze do wiary, lecz 
otworzyło przez nią pewien zakres owego „fenomenu”, obok którego nie była 
w stanie przejść, nie zauważywszy go24. Jej podejściem kierowały wówczas 
zachęty mistrzów, by podchodzić do każdej rzeczy bez uprzedzeń – padały, 
jak pisze: „racjonalistyczne przesądy”, w których wyrosła25.

Następnie, z polecenia teologa i filozofa – Eryka Przywary, niemiecka fi-
lozof poznaje myśl kardynała Johna Henrego Newmana, wymiar praktyczny 
egzystencjalnej myśli chrześcijańskiej zaś pociąga ją do przemiany własnego 
życia. Od tego momentu Edyta Stein postrzega przekonania filozoficzne jako 
część integralną swojej egzystencji26. Osobiste oraz religijne poszukiwania 
kierują ją w rejony myśli Tomasza z Akwinu. Jak pisze Przybylski: „[...] 
zarówno dla Husserla, jak i św. Tomasza, filozofia nie jest sprawą doznań, 
uczuć, fantazji, konstrukcji, lecz filozofia jest bezpośrednim kontaktem 
z tym, co jest”27. Rozważania Edyty Stein stają się odtąd wyraźnie zabar-
wione ontologicznie – aż do zatracenia granic epistemologii oraz metafizy-
ki, które wypracowała nowożytność. Inaczej niż wielu współczesnych jej 
myślicieli, uprawiających filozofię świadomości będącej filozofią podmiotu, 
Edyta Stein obiera na powrót drogę scholastycznej filozofii przedmiotu, 
gdzie: „wychodzi się od bytu i na bycie się kończy”28. Jest dla niej jasne, iż: 
„[...] nie ma absolutu epistemologicznego bez absolutu ontologicznego, [...] 
w związku z tym nie ma prawdy cząstkowej bez prawdy absolutnej”29. Już 
po nawróceniu Stein pojawia się u niej wniosek, który będzie miał znaczący 
wpływ na obrany przez nią sposób poznawania rzeczywistości – oto czymś 
nieodzownym dla poznania bytu Boga staje się kształtowanie własnego bytu 
tak, by oddawał zamysł Stwórcy.

Idąc tym tokiem rozumowania, jeśli świat wewnętrzny osoby zacznie 
zbliżać się do zamysłu Boga względem niej, także inne stworzone przez 
Niego byty będą postrzegane takimi, jakimi zostały przez Stwórcę za-
mierzone. Jest to dla Edyty Stein tożsame z poznaniem prawdy o nich30. 

24 Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 333.
25 Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 333.
26 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 81.
27 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 82.
28 A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, 82.
29 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 23.
30 Por. A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein, 118.
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Możemy w tym miejscu przywołać początek Tryptyku Rzymskiego Jana 
Pawła II: „Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków ten rytm ob-
jawia mi Ciebie Przedwieczne Słowo…”. U Edyty Stein głębsza zażyłość 
z Bogiem bynajmniej nie odrywa człowieka od kontekstu jego doczesnego 
życia, przeciwnie – przynagla filozofa do przekraczania siebie, zwracania 
się w kierunku świata oraz do niesienia mu życia Bożego. To właśnie od 
Stein pochodzi paradoksalne stwierdzenie, iż: „największymi realistami są 
święci”31. Autentyzmu jej dążeń bronią zwłaszcza jej kolejne wybory – chcąc 
poświęcić się poszukiwaniom prawdy w życiu osobistym, filozof powzięła 
postanowienie o wstąpieniu do zakonu karmelitańskiego. Choć na początku 
naukowej kariery przeszła przez moment charakterystycznego dla filozofii 
nowożytnej agnostycyzmu, osobowy Bóg stał się dla niej tą samą praw-
dą, do której zmierza każdy filozof, nie nazywając jej jednak tym samym 
imieniem; przy czym dla Stein jest to także ten sam cel, do którego zdąża 
każdy człowiek prawdziwie poszukujący. Nie widząc zatem sprzeczności 
pomiędzy głębokimi dążeniami filozofii i mistyki, Edyta Stein nie starała 
się pogłębiać dystansu pomiędzy tymi dziedzinami. W jej pismach brak jest 
także jakiegokolwiek relatywizmu – celem jej poszukiwań jest Bóg nazwa-
ny wprost, odsłonięty na nowo przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to także 
Bóg bliski oraz przemieniający świat widzialny, uzdalniający człowieka 
do patrzenia na przedmioty przezeń stworzone okiem dziecka, które mając 
udział w miłości będącej źródłem wszystkiego, co istnieje, widzi rzeczy 
głębiej i zarazem bardziej prawdziwie32.

Spotkanie prawdy również u Jana Pawła II dokonuje się z pełną świado-
mością uczestnictwa w nim własnej osoby. W Tryptyku Rzymskim podmiotem 
lirycznym jest człowiek, jego kondycję ludzką zaś uwidacznia poszukiwanie: 
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”33.

Kolejną kwestią są ważkie momenty w życiu człowieka, które wedle 
myśli Edyty Stein kształtują jego osobowość. To poprzez nie osoba zmie-
rza ku aktualizacji zamierzenia Stwórcy wobec samej siebie34. Właśnie 
do owych momentów możemy porównać fale zdumień w papieskim 

31 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 34.
32 Zob. A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein, 154.
33 K. Wojtyła, «Poezje, dramaty, szkice», [w:] Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski (Kraków 
2004) 509.
34 A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein, 122.
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Tryptyku: „[…] zdumiewa się człowiek Próg, który świat w nim prze-
kracza, jest progiem zdumienia (Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano 
imię «Adam»”.

Edyta Stein podkreśla aspekt czasu – odbywa mistyczną wędrówkę ku 
zjednoczeniu z Bogiem, odwiedzając na wzór św. Teresy z Avila kolejne 
pokoje duchowej Twierdzy. Droga do prawdy o świecie stworzonym jest dla 
Stein równocześnie drogą poznania przez człowieka samego siebie. Także 
w Tryptyku papieża Jana Pawła II widzimy Adama, który jest „samotny po-
śród stworzeń, które się nie zdumiewały...”35. Poznanie świata u pierwszego 
człowieka, wyróżniając go wśród zwierząt, nadaje mu tożsamość. Także 
u Edyty Stein obcowanie z prawdą musi posiadać swój wydźwięk w całej 
egzystencji osoby, choć filozof wyraźnie podkreśla konieczność wyrywania 
się z tego, co prozaiczne.

4. Momenty wykraczania w kierunku transcendencji

Znamienna dla Tryptyku jest zasygnalizowana już powyżej kategoria 
zdumienia, która to – jako wyróżnik człowieka spośród innych zwierząt – 
wybija się w tym względzie nawet ponad kategorię rozumu. Człowiek staje 
się oto „miejscem spotkania wszystkiego ze Słowem Przedwiecznym”36. 
W żadnym z pism nie znajdziemy wskazania, jakoby jedynie rozum odpo-
wiadał za owo zdumienie.

U Edyty Stein intryguje fakt, iż postawa racjonalna nie kończy się dla 
niej w granicach rozumu, lecz wprost przeciwnie – umożliwia „skok nad 
przepaścią”, którym jest dla niej decyzja mistycznego, a więc pozarozumo-
wego obcowania z Tajemnicą. Dla autorki Wiedzy Krzyża staje się jasne, iż 
rozum byłby nierozumem, gdyby w poznaniu posługiwał się jedynie swoim 
światłem, nie korzystając ze światła z góry37. Dokonuje się tu „przejście od 
poznania naturalnego, które wikła się w paradoks, do wiary w Boga”38. Wiara 
w obecność rzeczywistości ponadpoznawalnej sprawia, iż skok ów, pomimo 

35 M. Skwarnicki, «Poemat o „niewypowiedzianym”», 272.
36 J. Szymik, «O Tryptyku Rzymskim Jana Pawła II», 256.
37 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 16.
38 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 22.
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iż przekracza granice racjonalności, staje się paradoksalnie racjonalny – co 
więcej, jest sprawą woli i decyzji człowieka39.

Dla Stein istnieje byt wieczny – przedrozumowy, niezmienny oraz nie-
zgłębiony40. Byt ów, będąc tożsamym z prawdą, różni się od innych rodzajów 
prawdy opisywanych przez rozmaite nurty filozoficzne. Tak oto na przy-
kład prawda transcendentalna jest związkiem pomiędzy bytami idealnymi. 
Prawdę logiczną możemy opisać jako uchwyconą w umyśle zgodność myśli 
i rzeczy, prawda ontologiczna zaś jest prawdą rzeczy41. Stąd też dla Stein 
różne rodzaje poznania intelektualnego, a w ich obrębie poznanie fenome-
nologiczne nie jest w stanie umożliwić człowiekowi dotarcia do absolut-
nej prawdy. Według Stein, w drodze do prawdy rozum, choć nieodzowny, 
posiada swoje ściśle określone kompetencje i na pewnym etapie musi on, 
w świetle własnych możliwości poznawczych, wykazać się pokorą42.

Zarówno Edyta Stein, jak i Jan Paweł II poznają mistyczne drogi św. 
Jana od Krzyża. Odpowiedzią na niedostatki rozmaitych narzędzi filozo-
ficznych staje się ogląd mistyczny, bez którego nie sposób uchwycić istotę 
bytu prawdziwego. Dzieje się tak, gdyż przed bytem prawdziwym intelekt 
zatrzymuje się „jak przed ścianą”43. Wobec tego rodzaju trudności, wedle 
Wiedzy Krzyża, wnioskiem rozumu jest korzystanie nie tylko z własnego 
światła, ale także ze światła pochodzącego od Boga44.

Mistyka Jana od Krzyża zawiera kategorię „wrażliwości duszy”, która 
przyjmując wrażenia, odpowiada na tego rodzaju poznanie poprzez czyn45. 
Wiedza pochodząca z poznania substancjalnego, uzyskana we wnętrzu 
człowieka w sposób spontaniczny, kształtuje jego własne życie, z prze-
mienionego obrazu życia zaś można dopiero wyprowadzić teorię. W tym 
miejscu dane objawienia, choć nie znajdują drogi zrozumienia w oparciu 
o fakty naturalne, ani też nie dają się wyczerpać na sposób pojęciowy, 
są odsłaniane przez światło niepochodzące od człowieka na tyle, na ile 
źródło owego światła, czyli Bóg, chce je odsłonić. Także poznanie faktów 

39 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 16. 
40 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 16.
41 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 15.
42 Por. A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 93.
43 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 16.
44 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 16.
45 Zob. A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein, 157.
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naturalnych przy użyciu owego światła zmienia się – odtąd nie mówią już 
one o samych sobie, ale mogą także mówić o czymś, czym same nie są. 
Autor Tryptyku Rzymskiego, jak się zdaje, oddaje tę samą prawdę, pisząc: 
„Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie: «Na początku było 
Słowo i wszystko przez Nie się stało», wszystko, w czym żyjemy, poru-
szamy się i jesteśmy – Słowo, przedziwne Słowo – Słowo przedwieczne, 
jak gdyby próg niewidzialny”46.

Jan Paweł II, wskazując na próg Słowa, w którym przed wiekami 
wszystko istniało na sposób niewidzialny, boski oraz odwieczny, podkre-
śla, iż to za tym progiem zaczynają się dzieje. Bolewski zauważa, iż: „Jak 
uprzednio próg oznaczał przejście we wnętrzu świata, między kolejnymi 
postaciami Słowa, wznoszącymi się stopniami Jego dzieła, tak obecnie 
Słowo stanowi próg: przejście od niewidzialności do widzialności”47. 
„Skok nad przepaścią” Edyty Stein jest jakby odwróceniem procesu stwa-
rzania w poznaniu człowieka, który na powrót chce dotrzeć ku zamysłowi 
Boga – jest on podwójnym źródłem poznania, zarówno filozoficznego, 
jak i objawionego – gdzie rozum naturalny wspomagany jest światłem 
wiary. Tego rodzaju ogląd prawdy Grzegorczyk opisuje jako reductio ad 
misterium, którym jest dla podmiotu przebywanie w pobliżu tajemnicy 
realnie istniejącej oraz objawiającej się48.

Rozważając horyzont ludzkiego słowa w świetle Przedwiecznego Słowa 
– Logosu, Stein niejednokrotnie doświadcza trudności związanej z wypo-
wiedzeniem mistycznego doświadczenia. Zauważa jednak, iż dla człowieka, 
który znalazł się w świetle Boga, pochodząca od Niego miłość przezwy-
cięża sprzeczności pojawiające się z punktu widzenia samego, naturalnego 
rozumu. Jedynie na gruncie realizmu świętych, do którego zmierza osobista 
formacja filozofa, możliwe jest dostrzeżenie, iż w krzyżu obecne jest ra-
dosne orędzie49 – Wiedza Krzyża uczy wszak miłości. U Stein właśnie ów 
święty realizm, który ufundowany jest na realizmie symbolicznym, przynosi 
„wypowiedzenie tego, co Niewypowiedzialne”50. I oto: „Widać wyraźnie, 

46 K. Wojtyła, «Poezje, dramaty, szkice», 512.
47 J. Bolewski, «Widzenie w prawdzie początku», w: Z. Zarębianka, J. Machniak, Prze-
strzeń Słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II (Kraków 2006) 246.
48 Zob. A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein, 157.
49 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 73.
50 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 74.
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iż jest on ponad słowami i ponad obrazami, ponieważ jest mistycznym 
uczestnictwem”51.

Choć Jan od Krzyża i Edyta Stein mają bardzo wiele punktów wspól-
nych, jej pismom towarzyszy jednak asceza rozumiana bardziej twórczo 
i pozytywnie. Poznanie Boga, własnej najgłębszej istoty oraz świata na-
pawa ją zachwytem, iż prawda jest możliwa do odkrywania na tak wielu 
płaszczyznach egzystencji. Z kolei Jan od Krzyża w tym miejscu byłby 
bardziej sceptyczny, raczej poszukując Boga poprzez ograniczenie kontaktu 
ze światem. Pisząc o swoistej mistyce codzienności, Edyta Stein zwraca 
uwagę na patrzenie sercem oraz na ciągłość, jaką tworzą w osobie podnio-
słe wydarzenia oraz doświadczenia spotkań z Bogiem52. Następuje swoisty 
przeskok z poziomu „człowieka filozofii” do poziomu „człowieka wiary”, 
w którym widzi wierność filozofii i poświęcenie własnej osoby dla uzyskania 
bardziej całościowego spojrzenia. Jej myśl nabiera w tym kontekście rysu 
mądrościowego, ów zwrot w myśleniu umotywowany jest z kolei chęcią 
przywrócenia godności ludzkiej egzystencji53. Także i Jan Paweł II chce 
zobaczyć człowieka w radości istnienia oraz zwycięstwie życia nad śmier-
cią: „A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne, trwa!”54.

5. Miejsce obrazu oraz symbolu  
w procesie poznania prawdy. Horyzonty biblijne

Jak ukazano powyżej, teologia mistyczna staje się celem Wiedzy Krzy-
ża i jest także tożsama z „wiedzą miłości”55. Jej źródłem jest Bóg, który 
mieszkając w najgłębszej istocie duszy, czyli sercu, oraz pod warunkiem 
wrażliwości duszy prowadzi człowieka do okrywania krzyża. W przypadku 
Jana od Krzyża momentami szczególnie tu istotnymi są sztuka kościelna, 
Pismo Święte oraz zjawiska kosmiczne, które w jego opinii zapośredniczają 
doświadczenie Boga56. Jeśli chodzi o Edytę Stein, jej teologia symbolicz-

51 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 74.
52 Zob. A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein, 154.
53 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 56.
54 K. Wojtyła, «Poezje, dramaty, szkice», 517.
55 K. Wojtyła, «Poezje, dramaty, szkice», 160.
56 K. Wojtyła, «Poezje, dramaty, szkice», 160.
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na wskazuje raczej na poszukiwanie drugiego, przemienionego poprzez 
poznawanie Boga, znaczenia całej rzeczywistości, którą stworzył57. Stein 
nazywa ten mechanizm „realizmem symbolicznym”58. Jan Paweł II dostrzega 
sposób na odnalezienie, a nawet pogłębienie poznania prawdy – jest nim 
dla niego symbol59. Świat w Tryptyku Rzymskim „objawia” przedwieczne 
Słowo, cały Tryptyk zaś jest medytacją zapraszającą czytelnika do dialogu. 
Ów aspekt medytacji – „nasłuchiwania w duchu”, w sposób zbliżony do 
drogi Lectio Divina odróżnia aktywną postawę człowieka odczytującego 
symbol, jaki pojawia się u Edyty Stein, od słuchającego oraz przyjmujące-
go prawdę człowieka medytującego. Warto jednak dodać, iż początkowo 
czynna postawa także u Edyty Stein na kolejnym etapie poznania zamienia 
się w otwartą na działanie Boga, bardziej pasywną od strony działania zgodę 
woli na działanie Jego łaski.

Nie sposób oddzielić doświadczenia medytującego papieża od filozo-
ficznego kierunku niemieckiej filozof, która zajmowała się symbolizmem 
religijnym o podłożu fenomenologicznym60. Symbol to dla Edyty Stein 
słowo – obraz, które buduje poznanie, rzeczywistość stworzona zaś jest 
tylko znakiem niewidzialnej rzeczywistości. Symbol staje się „domostwem 
znaczenia”, podczas gdy postmodernistyczna ironia – jego „świętokradz-
twem”61. Symbole poprzez znaczenie otwierają według Stein wewnętrzne 
pokłady duszy człowieka. To właśnie na realizmie symbolicznym wznosi się 
„święty realizm”, który wedle wiedzy krzyża „uczy miłości, która przezwy-
cięża wszelkie sprzeczności z punktu widzenia rozumu”62. Święty realizm 
jest tożsamy z mistycznym uczestnictwem w życiu samego Boga.

Edyta Stein, wyrastając z tradycji judaistycznej, w sposób bardzo swo-
bodny nagina granice spotkania dwóch „światów” człowieka – wewnętrz-
nego oraz zewnętrznego. Konkretyzując swoje intuicje, pisze już nie tylko 
o obrazie Boga w świecie, z czym każdy chrześcijanin jest skłonny się 
zgodzić, ale także o świecie jako miejscu, w którym Bóg umieścił symbole 
rzeczywistości ponadnaturalnej. Dla rozumu „oświetlonego” światłem z góry 

57 Zob. A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 122-123.
58 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 122-123.
59 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 46.
60 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 65.
61 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 67. 
62 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 72.
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możliwe jest odczytanie z rzeczywistości naturalnej swoistych odniesień 
do rzeczywistości wyższej. Symbol ma zatem dla poznającego podmiotu 
działanie sensotwórcze. Jego użycie, według Grzegorczyk, jest także sposo-
bem na uwolnienie się od pułapki semiotyzacji, jaka zapanowała w filozofii 
współczesnej, ukrywając w sieci pojęć realny obraz rzeczywistości63.

Nieco inaczej pojmuje tę kwestię Jan Paweł II – w doświadczeniu Bi-
blii widzi źródło dla wszelkich odmian filozofii dialogu. Jak mówi: „Całe 
życie jest współbytowaniem w wymiarze codziennym: «ty i ja», a także 
w wymiarze absolutnym i ostatecznym: «ja i Ty». Tradycja biblijna kon-
centruje się wokół tego «Ty»”64. To właśnie kategoria wyrosła na gruncie 
tego rodzaju filozofii – metoda wczucia – była dla Edyty Stein kierunkiem, 
który doprowadził ją do poszukiwania absolutu65. Znamienny dla obojga jest 
trud poszukiwania osobistej relacji z prawdą. Obrazy biblijne towarzyszą im 
obojgu na tej drodze. Jak zauważa Dąbek: „Biblia – Księga Boska i ludzka 
– odpowiada wrażliwości człowieka chcącego wyrazić własne przeżycia 
inspirowane pięknem przyrody i odczuwaniem Bożego działania”66. Jan 
Paweł II przytacza słowa Księgi Rodzaju: „Uczynił Bóg człowieka na swój 
obraz i podobieństwo, mężczyzną i niewiastą stworzył ich”67.

Rozważania papieża w drugiej części Tryptyku dotyczące Kaplicy Sy-
kstyńskiej dotykają kwestii spotkania słowa z obrazem. Jest to – w odróż-
nieniu od części pierwszej poematu – już nie tylko obraz świata przyrody, 
ale wynik widzenia oraz twórczego przetwarzania przez człowieka treści 
objawienia. Wynikiem tego procesu jest obraz malarski. W oparciu o dzieła 
Michała Anioła papież pisze medytacje dotykające całej historii zbawienia, 
która tocząc się pod widzącym okiem Boga, została także zobaczona okiem 
artysty. Michał Anioł niejako wyjaśnił ją „bez słów”68. Malarz uczynił oto 
starotestamentalne prefiguracje zbawienia dostępnymi dla duszy odbiorcy. 
Oto granice ludzkiego słowa napotykają obrazy i symbole, które realnie 

63 Por. A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 69.
64 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 46.
65 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 188.
66 T.M. Dąbek, «Biblijne wątki w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II», w: Z. Zarębianka, J. Machniak, Przestrzeń Słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II (Kraków 2006) 201.
67 K. Wojtyła, «Poezje, dramaty, szkice», 513.
68 Por. M. Skwarnicki, «Poemat o „niewypowiedzianym”», 274.
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przemawiają do człowieka, oraz, jak powiedziałaby Edyta Stein, pomagają 
wypowiedzieć niewypowiedziane. Także poeta za ich pomocą kroczy w swej 
medytacji Słowa-Logosu: „Początek jest niewidzialny. Tu wszystko na to 
wskazuje. Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił. I kres 
także jest niewidzialny. Choć tu spada na twój wzrok wędrowcze wizja osta-
tecznego Sądu. Jak uczynić widzialnym, jak przeniknąć poza granice dobra 
i zła? Początek i kres, niewidzialne, przenikają do nas z tych ścian!”69. Dla 
obojga świat widzialny jest nieoczywistym medium, nad którym należy się 
zatrzymać, by właściwie odczytać ślady Stwórcy.

6. Podsumowanie

Z powyższych rozważań wynika, iż w celu obalenia nowożytnej hege-
monii rozumu w domenie poznania musimy najpierw porzucić – jak by to 
powiedziała Edyta Stein – nawykowe i bezrefleksyjne poznanie, które gubi 
głębię rzeczywistości70. Przyjąwszy zaś, iż poznanie naturalne jest domeną 
rozumu naturalnego, musimy założyć jakiś rodzaj poznania ponadnatural-
nego, którego źródło może być różnego rodzaju.

Według Grzegorczyk, w filozofii Edyty Stein: „Rozum poszukując świa-
tła-sensu odnajduje jednocześnie siebie. Wraca do źródła swojej rozumno-
ści – granicy między sobą i tym, co go przekracza, co go przekracza, co go 
oświetla. Rozum poszukuje źródła swego oświetlenia”71. Także papież zapyta 
w Tryptyku: „Gdzie jesteś, źródło…?” i zachęci do cierpliwego poszukiwania 
go. Owym źródłem może być owszem sam podmiot poznający, co zakładają 
różne, współczesne kierunki filozoficzne optujące za subiektywizmem oraz 
relatywizmem poznawczym. A jednak, zgodnie z innym współczesnym 
prądem myślowym, filozofią dialogu, rozwijającą się w obrębie filozofii 
personalistycznej, owym poszukiwanym źródłem może być także druga 
osoba, dla wierzących zaś – przy założeniu możliwości komunikacji z ab-
solutem w poznaniu mistycznym – owym źródłem może się okazać sam 
Bóg. Dla Edyty Stein poznanie Boga jest zaś poznaniem przemieniającym 

69 K. Wojtyła, «Poezje, dramaty, szkice», 513.
70 Por. A. Walerich, Jan od Krzyża i Edyta Stein, 125.
71 A. Grzegorczyk, Filozofia światła Edyty Stein, 136.
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oraz uszczęśliwiającym podmiot, który dotarł do celu swojej wędrówki po 
wewnętrznej Twierdzy duchowej72.

Łącząc filozofię światła Edyty Stein z poetycką „wędrówką do źródła” 
w Tryptyku Jana Pawła II, możemy powtórzyć za św. Pawłem, iż: „Jedynie 
w pełnej przejrzystości boskiego światła poznam tak, jak i zostałem pozna-
ny (1Kor 13,12)”73. Poznanie prawdy przez człowieka, zarówno dla Edyty 
Stein, jak i dla Jana Pawła II staje się przedmiotem łaski Boga, zaś „fenomen 
owego daru sytuuje się poza granicami rozumu”74. Odległa perspektywa 
coraz głębszego poznawania prawdy jest kolejnym aspektem łączącym 
kierunki filozoficzne Edyty Stein i Jana Pawła II. U każdego z omawianych 
autorów poszukiwanie prawdy jest drogą, która dotyczy nie tylko epis-
temologicznych, ale także egzystencjalnych poszukiwań osoby ludzkiej. 
Należy podkreślić, iż kwestie sensu oraz celu życia człowieka pozostają 
obecne także w horyzoncie pytań współczesnego człowieka. Szczególnym 
wynikiem tych rozważań jest zaś odkrycie, iż sens życia ufundowany jest na 
prawdzie, która dla Edyty Stein oraz Jana Pawła II pozostaje źródłem oraz 
celem poszukiwań podejmowanych przez ludzi każdej epoki.
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Mystical cognition as overcoming the twentieth – century cognitive 
skepticism. Edith Stein and John Paul II

Edith Stein in her philosophy postulates the necessity of complementing the natural mind 
with the “supernatural light”. Experiencing a mystical meeting with God is tantamount to 
the discovery of truth. What’s important is also the conceptualization of the symbol, which 
to Stein remains but a sign of the invisible reality. John Paul II in the Roman Triptych 
paints for the reader both biblical and symbolic pictures, representing the nature of God 
transcending the mind. The lyrical subject from the beginning aims to “discover the sour-
ce” and touches on the subject of reality of the beginning of creation, which to the mind 
remains unattainable, and to the philosophy itself – unspoken. John Paul II in his poetry 
analyses the truth of God creating man in his likeness. His theological vision also aims 
to expand on the purely philosophical ways of understanding the matter. Author’s aim 
in this paper is to show the similarities and differences between the reflections of Edyta 
Stein and the person seeking the truth in the Roman Triptych, in an attempt to describe the 
experience of meeting God.

Keywords:  Edith Stein; discovery of truth; symbol; creation; John Paul II; Roman Trip-
tych.
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Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

De profundis. Inspiracje pasyjne  
w malarstwie Antoniego Cygana

Analiza twórczości plastycznej Antoniego Cygana prowadzi autora tekstu do stwier-
dzenia, że w kompozycjach pasyjnych malarz idzie własną drogą. Nie można bowiem 
znaleźć w jego pracach elementów charakterystycznych dla polskiej ikonografii pasyj-
nej ostatnich trzech dekad XX wieku, która miała istotny związek z sytuacją polityczną 
Polski. Malarz nie ulegał obecnemu wówczas trendowi ukazywania martyrologii naro-
du polskiego w scenach pasyjnych, lecz motywem inspirującym jego malarskie kom-
pozycje-stacje był biblijny opis zmagania Boga-człowieka na krzyżowej drodze. Treści 
związane z symboliką cierpienia wprowadzają w nurt pasyjny rozpoczęty w chwili osą-
dzenia Chrystusa, a kończący się w scenie śmierci. Autor najpierw dokonuje analizy 
morfologiczno-semantycznej scen drogi krzyżowej w kościele pw. Świętego Krzyża 
w Gliwicach, a następnie scen pasyjnych w kościele pw. św. Pawła w Zabrzu i w ba-
zylice w Licheniu. Podkreśla, że Antoni Cygan nieco inaczej niż Caravaggio ujmuje 
rolę światła i cienia, posługuje się światłem bardzo ostrożnie. U Caravaggia jasność 
bije z określonego miejsca, u Cygana światło ulega rozproszeniu, nie jest tak natural-
ne. W konkluzji autor artykułu stwierdza, że malarstwo europejskie do XVIII wieku, 
zarówno wschodnie, jak i zachodnie, to w zdecydowanej większości obrazy o tematyce 
religijnej. W dziejach malarstwa religijnego pojawiały się różne tematy: biblijne, apo-
kryficzne, historyczne czy symboliczne, a wiele z nich zachowało swą uniwersalną wy-
mowę, czasami prowokując, czasami odpowiadając na wielkie życiowe pytania. W te 
dzieje wpisuje się także twórczość malarza z Zabrza. Koncentracja Antoniego Cygana 
na wątkach religijnych zaczęła się w początkach jego twórczości i trwa z mniejszym lub 
większym nasileniem do dzisiaj.

Słowa kluczowe:  malarstwo; ikonografia; pasja; Cygan; droga krzyżowa

Namalować dobry obraz religijny1 nadający się do kultu a zarazem 
będący wybitnym dziełem sztuki jest ze wszystkich zadań malarstwa nie-

1 Warto przywołać podział malarstwa religijnego według Marii Mazzarello i Marii Tri-
carico, które dzielą je na: „1) obrazy chrześcijańskie – odnoszące się do Chrystusa i prawd 
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wątpliwie wyzwaniem najtrudniejszym. Wchodzi tu bowiem w grę nie 
tylko doskonałość techniki, a więc kompozycji, rysunku i koloru, ale także 
takie przedstawienie i odczucie tematu, które mogłoby w widzu (wiernym) 
wywołać skupienie i religijny nastrój. Historia sztuki religijnej pokazuje, że 
ten drugi czynnik jest bardzo ważny, jednak nie wszyscy artyści mieli tego 
świadomość. A jak problem ten przedstawia się w przypadku współczesnego 
malarza z Zabrza?

1. Entelechia transcendencji

„De profundis” – zdaje się, że tymi słowami dobrze i syntetycznie można 
określić religijną (a właściwie sakralną) sferę twórczości Antoniego Cygana2. 
Ilekroć patrzymy na obrazy tego artysty, prawie zawsze przychodzi na myśl 
twórczość jednego z głównych przedstawicieli włoskiego baroku. Podob-
nie jak Michelangelo Merisi (Caravaggio) większość swoich dzieł malarz 
z Zabrza oparł na motywach biblijnych. Jest jednak twórcą odrębnym nie 
tyle w tematyce, co w sposobie plastycznego odtwarzania.

Artysta od kilku lat pracuje „dla Kościoła” i w kościołach. Zdaje się, że 
kilkanaście lat później odpowiedział na apel papieża Pawła VI skierowany 
do artystów w Kaplicy Sykstyńskiej, w tym samym roku, w którym urodził 

wiary przekazywanych w Kościele, w których wyraźnym zamiarem artysty było ukazanie 
i przekaz wiary chrześcijańskiej; 2) obrazy święte przeznaczone do religijnego kultu, wy-
korzystywane w liturgii, powstałe z inspiracji ludzi wierzących w celu wyrażenia piękna 
Boga i oddania Mu czci; 3) obrazy religijne, które odnoszą się do szerokiej tematyki tzw. 
pytań granicznych, ludzkich dylematów czy wątpliwości. Religijność rozumiana jest tutaj 
jako swoiste przekraczanie rzeczywistości ziemskiej, poszukiwanie sensu, próba podjęcia 
pytań, które dotyczą ludzkiego życia, miłości i cierpienia, radości i smutku”. Zob. M. 
Mazzarello, M. Tricarico, «Arte e catechesi. Note per avviare la riflessione», w: D. Marin, 
Associazione Italiana Catecheti (Torino 2013) 173 [tłum. własne].
2 Antoni Cygan urodzony w 1964 roku w Zabrzu. Studia na Zamiejscowym Wydziale 
Grafiki w Katowicach w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dy-
plom w roku 1988 w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury oraz w Pra-
cowni Malarstwa prof. Andrzeja S. Kowalskiego. W roku 2003 uzyskał stopień doktora 
habilitowanego, a w roku 2011 – tytuł profesora. Jest autorem kilkunastu wystaw indy-
widualnych, między innymi w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Lyonie, Helsinkach, Lon-
dynie, Opawie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Rektor 
Akademii Sztuk Pięknych od 2012 roku.
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się Cygan (1964). Papież mówił wówczas: „Kościół potrzebuje was. Nasza 
posługa wymaga waszej współpracy, bo jak wiecie, polega ona na głosze-
niu i przybliżaniu umysłom i sercom świata ducha, tego, co niewidzialne 
i czego nie można nazwać [...]. Wy macie jeszcze ten przywilej, że możecie 
w samym akcie, w którym czynicie świat ducha przystępnym i zrozumia-
łym, zachować jego niewysłowioność, jego transcendencję, jego tajemnicę. 
[...] jeśli zabraknie nam waszej pomocy, nasza posługa stanie się jąkaniem 
i czymś niepełnym”3.

Papież wypowiedział te słowa w drugiej połowie XX wieku, a dobrze 
wiemy, że sztuka pierwszej połowy XX wieku została zdominowana przez 
postawy zmierzające konsekwentnie do jej uwolnienia od dotychczasowych 
funkcji, uwarunkowań i służebności, w tym także od problematyki religijnej 
i egzystencjalnej4. 

Podejmując rozważania na temat sztuki religijnej, należy wziąć pod 
uwagę warunki i specyficzną sytuację polityczną, w jakiej znajdowało się 
państwo polskie przez prawie pięćdziesiąt lat, przynależąc do obozu tzw. 
demokracji ludowej5. „Był to jeden z powodów eliminowania z życia arty-
stycznego przejawów jakiejkolwiek inspiracji płynącej z religii. Jeżeli były 
dopuszczone do głosu, to tylko wtedy, gdy dzięki swemu konceptualnemu 
charakterowi nie narzucały się zbytnio i dla niewtajemniczonych pozosta-
wały nierozpoznawalne”6.

Czy Antoni Cygan właśnie dlatego, że widział w biblijnej tematyce 
możliwość wypowiedzenia najistotniejszych prawd o człowieku, wybrał taką 
drogę? Aleksandra Giełdoń-Paszek stwierdza: „[...] artysta należy do tego 
grona twórców, którzy całą swą aktywność artystyczną koncentrują wokół 
człowieka i jego najważniejszych spraw, mówiąc o tym w sposób bardzo 
jednoznaczny, choć nie wprost. Malarstwo to w dużej swej części pozo-
staje w tradycji obrazowania sacrum, rozumianego dosłownie, ale też jest 
uniwersalnym przesłaniem o ponadczasowym charakterze. Dorobek w tym 

3 Fragment przemówienia Pawła VI do artystów drukuje: Znak (126; 1964) 1425-
1426.
4 Zob. R. Rogozińska, Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970-1999 (Po-
znań 2002) 10. 
5 Zob. D.K. Łuszczek, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991 
(Warszawa 1998) 23.
6 D.K. Łuszczek, Inspiracje religijne w polskim malarstwie, 23.
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zakresie stanowią obrazy sztalugowe, a także monumentalne realizacje do 
konkretnych obiektów sakralnych: cykle Drogi Krzyżowej (do kościoła 
pw. Świętego Krzyża w Gliwicach, św. Pawła Apostoła w Zabrzu, Jana 
Chrzciciela w Kamieńcu koło Gliwic, bazyliki NMP w Licheniu), wystroje 
wnętrz wraz z polichromią (do kościoła pw. św. Urbana w Paniówkach), 
a także pojedyncze zrealizowane projekty i dzieła malarskie o podobnym 
przeznaczeniu”7.

Jak już wspomnieliśmy, malarz z Zabrza-Pawłowa związał część swo-
jego życia z tematyką religijną. Sam artysta pisze: „Od obrazów z pierwszej 
indywidualnej wystawy po dzień dzisiejszy tematyka sakralna związana tak 
z Nowym, jak i ze Starym Testamentem nie przestaje być dla mnie inspira-
cją, więc wracam do «sacrum» bardzo często, szukając nowych treści, ale 
również po czasie powtarzając pewne motywy, sceny, już wcześniej będące 
tematem moich prób malarskich”8.

Nie znaczy to jednak, że nie tworzy również prac dotykających innych 
sfer życia9. Przyjrzyjmy się na podstawie wybranych realizacji Antoniego 
Cygana, który w swojej twórczości często odwołuje się do Starego i No-
wego Testamentu, ukazuje problematykę, która ma charakter uniwersalny 
i ponadczasowy, mówi o sprawach istotnych dla sfery duchowej człowieka, 
a jego prace nierzadko skłaniają odbiorców do głębokiej refleksji. 

2. Potęga dramaturgii, czyli Via Crucis

Antoni Cygan, urodzony w latach sześćdziesiątych XX wieku, w kom-
pozycjach pasyjnych idzie własną drogą. Nie znajdziemy w jego twórczości 
elementów związanych z funkcjonowaniem ikonografii pasyjnej w sztuce 

7 A. Giełdoń-Paszek, «O człowieku i istocie jego duszy», w: M. Littner, Antoni Cygan. 
Malarstwo 1989-2014 (Katowice 2014) 14.
8 Wywiad z Antonim Cyganem zarejestrowany na nośniku cyfrowym w dniu 4 listopa-
da 2016 roku (Archiwum Pawła W. Maciąga).
9 „Drugi obszar pojawiający się w twórczości artysty stanowią obrazy o wyraźnie 
określonych wątkach narracyjnych, często układające się w cykle: Sto lat samotności, 
Karnawał, Na sprzedaż. Ich bohaterem jest człowiek i jego odwieczne dylematy, które 
przybierają charakter kulturowych toposów”. A. Giełdoń-Paszek, «O człowieku i istocie 
jego duszy», 14.
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polskiej ostatnich trzech dekad XX wieku, która miała istotny związek z sy-
tuacją polityczną Polski10. W latach 1989-1991 artysta pracuje nad Drogą 
Krzyżową do kościoła Świętego Krzyża w Gliwicach. Jest to czas prze-
obrażeń politycznych i społecznych. Malarz nie ulega jednak obecnemu 
wówczas trendowi ukazywania martyrologii narodu polskiego w scenach 
pasyjnych, lecz pierwiastkiem dominującym i inspirującym jego malarskie 
kompozycje-stacje jest oddanie biblijnego opisu zmagania Boga-człowieka 
na krzyżowej drodze. Przewijający się wielokrotnie motyw pasyjnego cier-
pienia, którego finałem będzie złożenie ciała Chrystusa do grobu, przema-
wia mocno we wnętrzu gliwickiego kościoła. Treści związane z symboliką 
cierpienia wprowadzają w nurt pasyjny, rozpoczęty w chwili osądzenia. 
Spojrzenie i gest Piłata mocno oddziałują na bacznego obserwatora kom-
pozycji malarskich Cygana. Krzyż, który pojawi się w kolejnych obrazach, 
wzięty przez Chrystusa na ramiona zostanie poniesiony aż na Golgotę, 
miejsce stracenia. Ta dobrowolnie przyjęta przez Syna Bożego męka i śmierć 
krzyżowa z rąk człowieka zapłodniła umysł artysty. Na wszystkich stacjach 
pasyjnych dominują postacie ludzkie. Nie widać przyrody, nie ma elementów 
architektonicznych (choćby symbolicznej Jerozolimy). Cykl ten charaktery-
zuje antropocentryzm, ukazuje ludzki ból, który dosięga nie tylko samego 
Chrystusa, ale i osoby Mu towarzyszące. Wystarczy popatrzeć na czwartą 
stację – obraz przedstawia spotkanie Jezusa i Jego Matki. Jezus nie patrzy 
na Matkę ani Ona na Niego. Malarz przedstawił Maryję z twarzą zakrytą 
dłońmi, wyrażając w ten sposób ogromne cierpienie Matki. Zdaje się, że 
Maryja nie jest w stanie patrzeć na cierpienie Syna. Zakryte dłonie potęgują 
moment przerażającego duchowego bólu współczującej Matki. Lecz czy 
kompozycja ta jest dla widza sposobnością do wyzwolenia jego osobowo-
ści? Herbert Read, analizując sposoby odbioru sztuki, pisze, że hamujemy 

10 Rogozińska pisze, że „po wprowadzeniu stanu wojennego nastąpiła polaryzacja śro-
dowiska artystycznego, doprowadzająca w efekcie do jego podziału na dwie, wrogie sobie 
frakcje. Po jednej stronie barykady znaleźli się twórcy aprobujący poczynania władzy, do-
tychczasowe struktury organizacyjne i finansowe kontrolowane przez instytucje partyjne 
oraz rządowe. Ludzie kultury, którzy przystąpili do niezależnego ruchu, bojkotowali wy-
stawy oficjalne, sponsorowane przez władze, i organizowali spotkania, dyskusje, prezen-
tacje artystyczne poza oficjalnym obiegiem. Owe spotkania odbywały się w kościołach, 
gdzie artyści znaleźli się w uporządkowanej przestrzeni aksjologicznej, jak i w pracow-
niach artystycznych”. R. Rogozińska, Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej, 12.
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i powściągamy nasze uczucia, kontemplujemy dzieło sztuki i natychmiast 
następuje wyzwolenie11. Nie tylko wyzwolenie – współczucie jest wyzwole-
niem uczuć – lecz również wzmożenie, napięcie, sublimacja12. Zdaje się, że 
Antoni Cygan nie stawia tej sprawy w ten sposób, co wspomniany Herbert 
Read (znany bardziej jako poeta i krytyk literacki). Opuszczona głowa Zba-
wiciela, którą podtrzymuje ciężar krzyża w stacji piątej, potęguje moment 
trwającego napięcia i grozy, a jednocześnie ukazuje, że pierwszoplanową 
postacią stał się teraz Szymon, którego przymuszono do niesienia krzyża.

Antoni Cygan nieco inaczej niż Caravaggio ujmuje rolę światła i cienia, 
posługuje się światłem bardzo ostrożnie. U Caravaggia jasność bije z okre-
ślonego miejsca, u Cygana światło jest rozproszone, nie jest tak naturalne. 
„Światło Caravaggia pada ostro i bezwzględnie, niezależnie od ludzi i rzeczy 
znajdujących się w jego promieniu. Jest pozornie przypadkowe”13.

Tymczasem u Cygana jest ono lekko „zdeformowane”, zamglone. Cieka-
we rozwiązanie kompozycyjne występuje w stacji siódmej. Scena przykuwa 
uwagę widza przez swą mistrzowsko zaplanowaną kompozycję. Wzrok 
bacznego obserwatora podąża od dolnej części kompozycji, gdzie widzimy 
skuloną postać Chrystusa, poprzez postać starca, który wyciąga wskazujący 
palec w kierunku skazańca, a następnie zatrzymuje wzrok obserwatora na 
tajemniczej postaci ze zdeformowaną twarzą w lewej górnej części obrazu. 
Światło, zaznaczone białą plamą, modeluje kształty ciał postaci znajdującej 
się po prawej stronie. Niezwykle frapująca jest też kompozycja ósmej sta-
cji, która ukazuje spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami. Scena dzieje 
się w mroku, w nieokreślonym miejscu przestrzeni, z której wydobywa-
ją się postaci. Twarz jednej z kobiet opromieniona jest światłem. Z kolei 
w scenie Śmierć Jezusa na krzyżu Antoni Cygan, podobnie jak inni artyści 
z przeszłości, chociaż w nieco oszczędniejszy sposób, przykłada wagę do 
analitycznego ukazania studium anatomii ciała w momencie ogromnego 
cierpienia, wręcz agonii14.

11 H. Read, Sens sztuki (Warszawa 1994) 22-23.
12 H. Read, Sens sztuki, 23.
13 Zob. J. Białostocki, Caravaggio (Warszawa 1955) 34.
14 Na temat historycznych przedstawień umęczonego ciała Chrystusa w sztuce pisze 
Louis Réau: „Od samego początku sztuka chrześcijańska unikała pokazywania na krzyżu 
poniżonego i martwego ciała Mesjasza, jako ukrzyżowanego zbuntowanego niewolnika, 
gdyż ukrzyżowanie w świadomości współczesnych było wciąż haniebną śmiercią. Dla-
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Frapujące jest to, że artysta na wszystkich kompozycjach (oprócz dwunastej 
stacji) nie ukazuje w pełni oblicza Chrystusa. Twarz Chrystusa jest odwrócona, 
skryta, skierowana ku ziemi, przysłonięta chustą, schowana we własnych kola-
nach, przytulona do ziemi. Jedynie wspomniana stacja dwunasta ukazuje Chry-
stusa z otwartym obliczem, ale zwrócone jest ono ku niebiańskiej przestrzeni. 
Jakby Cygan chciał pokazać, że cierpiącego oblicza Boga nie można oglądać 
bezpośrednio. Niewątpliwie artysta w cyklu Drogi Krzyżowej przeznaczonym 
dla gliwickiej świątyni pogłębia swoją koncepcję malarstwa religijnego.

3. Odczuwalny ból konturów krzyża

Teologia nowotestamentowa swoje podstawowe elementy oplotła wokół 
krzyża: śmierć i życie, sprawiedliwość i miłość, zadośćuczynienie i oddanie 

tego też na freskach katakumb ofiara Zbawiciela ukazywana jest w sposób symboliczny, 
jako motyw Baranka mistycznego. Od czasów Konstantyna, czyli kiedy chrześcijaństwo 
stało się religią oficjalną cesarstwa, pojawia się krzyż chwalebny, wysadzony drogimi 
kamieniami, pod koniec zaś IV wieku crux gemmata. Począwszy od V wieku, Chrystus 
zawieszony na krzyżu w całym ogołoceniu związanym ze śmiercią zaczyna mieć swoje 
należne mu miejsce w liturgii i sztuce chrześcijańskiej. W pierwszych Ukrzyżowaniach 
Chrystus ukazany jest jako żywy z otwartymi oczyma, co było wspólne tak dla tradycji 
zachodniej, jak i bizantyjskiej, w postawie oranta odzianego w długą tunikę bez rękawów 
(colobium), bądź nagiego przepasanego jedynie wąskim perizonium. Mocno akcentowa-
ny był motyw triumfu poprzez umieszczenie w miejscu cierniowej korony królewskiego 
diademu, zaś upozowana postać bardziej przypominała majestatyczne zasiadanie na tronie 
aniżeli ukrzyżowanie. Z początkiem IX wieku Chrystus na krzyżu jest martwy, oczy ma 
zamknięte, zaś głowa opada na prawe ramię. Ciało wygięte, jest tu umęczone ludzkie 
ciało godne litości. W XII wieku, pod wpływem św. Franciszka i widzeń św. Brygidy 
Szwedzkiej, eksponowany jest bardzo silnie motyw cierpienia, śmierci. Za przykład może 
służyć Ukrzyżowanie z ołtarza z Insheim z 1512-1515 roku Mathiasa Grünewalda, gdzie 
Chrystus ukazany jest w stadium ekstremalnego wyniszczenia i oszpecenia. Oczywiście, 
obok ukazywanego ciała bardziej lub mniej wyniszczonego artyści uwagę swą kierowali 
na ukazanie aktu męskiego, co intensyfikuje się, począwszy od renesansu. Również peri-
zonium ulegało w związku z tym różnym zmianom. U Cranacha na przykład lub Dürera 
łopocze swobodnie na wietrze, we wcześniejszych zaś okresach ulegało wydłużaniu lub 
skracaniu. Problemami były również kwestie, czy Chrystus był ukrzyżowany z koroną 
cierniową na głowie, czy bez oraz sposób ukrzyżowania; wiąże się z tym liczba gwoździ 
zastosowanych do kaźni i umieszczenie ich w nadgarstkach bądź w przegubach rąk”. L. 
Réau, Iconographie de l’art chretien, t. 2: Iconographie de la Bible, 2: Nouveau Testament 
(Paryż 1956) 476-480.
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się, ofiara i zbawienie, upokorzenie i zwycięstwo, historia i świat odku-
pionych. Teologia patrystyczna zgłębiła ten punkt, szkicując soteriologię, 
którą średniowiecze jeszcze bardziej próbowało uporządkować. Niewąt-
pliwie także liturgia, mistyka i sztuka zgodnie zmierzały ku „wywyższeniu 
krzyża”15. Jednak w ujęciu Antoniego Cygana zadaniem artysty, chociaż 
nawiązuje on do biblijnych tekstów, nie jest wywyższenie krzyża poprzez 
jego dominantę w kompozycjach pasyjnych. U niego ważny jest człowiek. 
Krzyż np. w dwunastej stacji staje się prawie niewidoczny, wtapia się w tło. 
Cygan eksponuje umierające ciało Chrystusa. Zapewne wychodził z prze-
konania, że kształt człowieka jest kształtem krzyża. Chrystus Cygana przy 
dwunastej stacji jest Chrystusem umierającym. Warto wspomnieć tutaj, że 
słynny krucyfiks znajdujący się w bocznej kaplicy klarysek w klasztorze 
św. Klary w Asyżu (obraz, z którego przemówił Chrystus do Franciszka) 
ukazany był jako Zmartwychwstały Jezus ze znakami Męki i rękami wy-
obrażającymi miłosierdzie Ojca. U Cygana Jezus jest umierający, jednak 
spojrzenie w niebo jest spojrzeniem proszącym o miłosierdzie Boga Ojca. 
Ogołocenie i misterium. Tak krótko można określić tę scenę. Perizonium 
zakrywające biodra Chrystusa ma w sobie biel zmartwychwstania. Ciche, 
wręcz niezauważalne w górnych partiach kontury krzyża jeszcze mocniej 
podkreślają jego rolę i skłaniają wiernych do refleksji nad tym przedmiotem 
ogromnej czci chrześcijan. Postać Chrystusa jest ubrana w białą szatę. Nie 
można zapominać, że gdy Chrystus przemienił się na górze Tabor, Jego 
„odzienie stało się białe jak światło” (Mt 17,2)16. Biel jest kolorem nierozsz-

15 „Refleksja teologiczna wypracowała dwa różne modele hermeneutyczne wartości 
zbawczej krzyża Chrystusa. Pierwszy należy wskazać w dziele Cur Deus homo? (1098) 
Anzelma z Aosty, mający za podstawę jego naukę o grzechu. Grzech stanowi obrazę 
Boga, a ponieważ Bóg jest nieskończony, także ta obraza staje się bez miary i wyma-
ga proporcjonalnego, czyli nieskończonego zadośćuczynienia. Otóż krzyż Chrystusa jest 
taką doskonałą ofiarą wynagradzającą, jako dzieło Syna Bożego. Drugi model został za-
proponowany przez Abelarda i św. Bonawenturę. Kładzie on akcent na krzyżu jako do-
wodzie miłości, jakiej Syn w imieniu Ojca daje świadectwo, dzieląc ludzki ból, wnikając 
w mroczną plątaninę zła, aby ją rozwikłać i odkupić”. G. Ravasi, «Wprowadzenie», w: A. 
Tradigo, Człowiek krzyża (Kielce 2013) 14.
16 „Podobnie opisują Ewangeliści szaty aniołów, którzy ukazali się przy zmartwych-
wstaniu i wniebowstąpieniu Pana [...]. Najczęściej mówi się o bieli, jako o kolorze uwiel-
bienia, Apokalipsa św. Jana, co też odpowiada charakterowi tej księgi. Biel wyobraża 
w niej doskonałą czystość, zwycięstwo i wieczną chwałę: na biało ubranych jest dwudzie-
stu czterech Starców (Ap 4,4), tak samo jest odziany «wielki tłum, którego nie mógł nikt 
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czepionego światła. Klemens Aleksandryjski z kolei podpowie, że „dla ludzi 
miłujących pokój i światło odpowiednim kolorem jest biel”17. W przypadku 
osoby Chrystusa znaczy to coś więcej, On jest bowiem Światłem i Tym, 
który daje pokój.

Niewątpliwie pasyjna droga Jezusa według Antoniego Cygana jest re-
fleksją nad cierpieniem egzystencjalnym, jest patrzeniem na cierpienie Syna 
Człowieczego jako na symbol wszelkiego cierpienia ludzkiego. Jednak 
artysta nie epatuje symbolami ludzkich cierpień, jakże obecnych jeszcze 
w scenach pasyjnych odwołujących się do czasu wojny czy też stanu wo-
jennego, a przez to jego pasja (zewnętrzna) jest pasją (wewnętrzną) na 
wskroś odzwierciedlającą opis ewangelicznej drogi Chrystusa na Golgotę. 
Niebywale mocny jest u Antoniego Cygana moment psychologiczny, ducho-
wy, skupia się on na istocie problemu: współczucia i gotowości przyjęcia 
cierpienia. Słynne cechy malarstwa Caravaggia – dramatyzm scen, kontrast 
między światłem i ciemnością – ujawniają się także w twórczości rektora 
katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

4. Konkluzja

Malarstwo europejskie do XVIII wieku, zarówno wschodnie, jak i za-
chodnie, to w zdecydowanej większości obrazy o tematyce religijnej. Ów-
czesna sztuka była silnie związana z chrześcijaństwem, a poszczególne dzieła 
przekazywały prawdy wiary, służyły rozpalaniu religijnej wyobraźni i poma-
gały w nawiązaniu relacji z tym, co nadprzyrodzone18. W dziejach malarstwa 
religijnego pojawiały się różne tematy: biblijne, apokryficzne, historyczne czy 
symboliczne, a wiele z nich zachowało swą uniwersalną wymowę, czasami 
prowokując, czasami odpowiadając na wielkie życiowe pytania. W te dzieje 
wpisuje się także twórczość malarza z Zabrza. Koncentracja Antoniego Cy-

policzyć»” (Ap 7,9), a Oblubienica Baranka jest przyobleczona w czyste, białe i połysku-
jące płótna z bisioru, które oznacza: «czyny sprawiedliwe świętych» (Ap 19,8; por. też 
Ap 3,4-5; 6,2; 15,6; 19,11.14)”. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej (Warszawa 
1990) 115.
17 Cyt. za: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, 115.
18 Por. M. Douglas-Scott, «Malarstwo religijne», w: A. Sturgis, Zrozumieć malarstwo. 
Najważniejsze tematy w sztuce (Poznań 2006) 20. 
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gana na wątkach religijnych zaczęła się w początkach jego twórczości i trwa 
z mniejszym lub większym nasileniem do dzisiaj. Zaznacza się ona nie tylko 
w dziełach o tematyce ściśle religijnej, lecz również w tych jego obrazach, 
których treścią nie jest scena czy postać biblijna, a które jednak przenika wy-
mykający się bliższemu sprecyzowaniu nastrój religijnej zadumy, melancholii, 
smutku. Konkludując, należy stwierdzić, że dawna i obecna twórczość oraz 
nowe zadania, jakie stają przed Antonim Cyganem (m.in. aranżacja wnętrza 
kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach), dają dowód, 
że malarstwo religijne w Polsce rozwijać się nie przestało19.
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De profundis. Passion inspirations in Antoni Cygan’s painting

On the basis of an analysis of Antoni Cygan’s art works, the paper’s author states that 
the artist’s Passion compositions clearly show that he has followed his own path. It is 
impossible to find elements characteristic of the Polish Passion iconography of the last 
three decades of the 20th Century, which had a significant connection to Poland’s political 
situation. The painter did not cede to the trend of presenting the martyrdom of the Polish 
nation in Passion scenes, as his painting compositions of the Stations were inspired by the 
motif of the biblical description of the God-Man’s struggle along the Way of the Cross. 
The content related to the symbolism of suffering leads the viewers through the Passion, 
starting from Jesus Christ’s condemnation to death and ending at the scene of His death. 
The paper’s author begins with the structural and semantic analysis of the Stations of the 
Cross in the Holy Cross Church in Gliwice, and moves on to analysing the Passion sce-
nes in St. Paul’s Church in Zabrze and in the Basilica in Licheń. He stresses that Antoni 
Cygan expresses the role of light and shade in a slightly different way from Caravaggio, 
as he uses light very cautiously. In Caravaggio’s paintings, the light comes from a defined 
point, while in Cygan’s paintings the light is dispersed, becoming less natural. The author 
concludes that until the 18th Century the majority of European painting, both eastern and 
western, included religious works. The history of religious painting covers a wide range of 
topics: biblical, apocryphal, historical and symbolic themes, and many of the works have 
retained their universal message, at times provoking, and at other times providing answers 
to substantial life questions. The works of the painter from Zabrze are also part of this 
history. Antoni Cygan’s focus on religious themes began in the early days of his creative 
work, and continues more or less intensely until today.

Keywords:  painting; iconography; Passion; Cygan; the Stations of the Cross



72

Dorota Pliszka

Papieski Wydział Teologiczny Bobolanum, Warszawa

A. Guggenheim o relacji Kościół–Izrael.  
Stare i Nowe Przymierze w Komentarzu  

Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków

„[…] brevis differentia legis et Evangelii est timor et amor”

Tomasz z Akwinu, Super Epistulam ad Hebraeos 12,18 nr 696

Antoine Guggenheim jest kapłanem diecezji paryskiej. Jego lektura Komentarza do Listu 
do Hebrajczyków Tomasza z Akwinu podkreśla analogiczną jedność Przymierza w od-
różnieniu od egzegezy Alberta Vanhoye. A. Guggenheim podejmuje refleksję nad więzią 
łączącą Jezusa-Arcykapłana ze swoim ludem i skłania do przemyślenia relacji Kościół–
Izrael.

Słowa kluczowe:  Kościół; Izrael; dialog międzyreligijny; Tomasz z Akwinu; List do He-
brajczyków

Początek XXI stulecia jest niewątpliwie jednym z najlepszych okresów 
w bolesnej i pełnej napięć historii relacji Kościoła z Izraelem. Wydaje się, 
że po przełomowym wieku XX, w którym na relacji Kościół–Izrael bardzo 
wyraźnie i realnie ciążyła tragedia antysemityzmu i holokaustu, nadszedł 
wreszcie dla Kościoła bardziej sprzyjający czas zarówno na wewnętrzne 
zgłębianie swojej własnej tajemnicy1, jak i otwarcie na zewnątrz – dialog 
ze współczesnym, postbilijnym judaizmem2. Główne wyzwanie, jakie stoi 
przed nową, postsupersesjonistyczną3 teologią katolicką, to przyznanie ta-

1 Nostra Aetate, nr 4.
2 D. Novak, «When Jews are Christian», w: https://www.firstthings.com/arti-
cle/1991/11/005-when-jews-are-christians, [10.12.2015]
3 Zgodnie z nauczaniem II Soboru Watykańskiego supersesjonizm, teologia substytu-
cji, według której Kościół zastąpił Izraela w przymierzu z Bogiem z powodu odrzucenia 
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kiego teologicznego miejsca Izraelowi, które nie prowadzi do relatywizacji 
fundamentalnych podstaw chrześcijańskiej wiary. Michel Remaud formułuje 
ten problem w postaci pytania: „Czy Kościół może, bez zakwestionowania 
samego siebie, przyznać pozytywne znaczenie permanentnemu trwaniu ludu 
żydowskiego jako takiego?”4. Wyzwanie to pojawia się też bardzo często 
w związku z nierozerwalnością przymierza: „Jak Kościół może twierdzić, że 
uznaje ciągłe przymierze Boga z Izraelem, który jednak szybko by zniknął 
jako widzialna rzeczywistość, gdyby wszyscy Żydzi potraktowali poważnie 
ewangeliczne wezwanie Kościoła?”5. Chociaż te dwie kwestie są zaledwie 
wprowadzeniem w niezwykle złożoną problematykę relacji Kościół–Izrael, 
to dobrze ilustrują istotę kontrowersji, która dotyka samego jądra tożsamości 
zarówno wspólnoty chrześcijańskiej, jak i żydowskiej.

Niniejsza praca w żadnej mierze nie wyczerpuje bardzo szerokiego 
tematu wzajemnych relacji Kościoła z Izraelem – jest zresztą jedynie czę-
ścią projektu, który powstał w trakcie studiów podyplomowych „Relacje 
chrześcijańsko-żydowskie” na Uniwersytecie Jana Pawła II6. Przedstawione 
niżej poglądy współczesnego francuskiego specjalisty w dziedzinie chrześci-
jańskiej teologii judaizmu, Antoine’a Guggenheima, wpisują się w szerszy 

Jezusa jako Mesjasza, nie może dłużej być uznawana za oficjalną doktrynę Kościoła: „Za-
wsze też ma Kościół przed oczyma słowa Apostoła Pawła odnoszące się do jego ziom-
ków, «do których należy, przybrane synostwo i chwała, przymierze i zakon, służba Boża 
i obietnice; ich przodkami są ci, z których pochodzi Chrystus wedle ciała» (Rz 9,4-5), 
Syn Dziewicy Maryi. [...] Żydzi nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy 
Bogu, który nigdy nie żałuje darów i powołania. Razem z Prorokami i z tymże Apostołem 
Kościół oczekuje znanego tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Pana 
jednym głosem i «służyły Mu ramieniem jednym» (So 3,9). [...] Chociaż Kościół jest 
nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako prze-
klętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego. Niechże więc wszyscy dbają 
o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie licowało 
z prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym”. Nostra Aetate, nr 4. 
4 M. Remaud, «Réflexions sur la permanence d'Israël» , Nouvelle Revue Théologique 
(4;1977) 510.
5 M. Levering podsumowuje w ten sposób główny problem w relacji Kościół–Izrael, 
który został sformułowany przez żydowskiego teologa M. Wyschogroda w jego książce 
A jewish reading of st. Thomas Aquinas”. M. Levering, Christ’s fulfillment of Torah and 
Temple: Salvation according to Thomas Aquinas (Notre Dame 2002).
6 Praca dyplomowa „Relacja Kościół – Izrael: E. Przywara, A. Guggenheim i M. Leve-
ring czytają Świętego Tomasza” poświęcona była poszukiwaniom zakorzenienia współ-
czesnego dialogu teologicznego między Kościołem a Izraelem w myśli Akwinaty.
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kontekst badań nad wykorzystaniem myśli Akwinaty jako odpowiedzi na 
potrzeby posoborowej teologii postsupersesjonistycznej7. Na gruncie pol-
skim natomiast, zwłaszcza w obliczu wielowiekowej historii współistnienia 
wspólnot chrześcijańskich i żydowskich na naszym terytorium oraz jej 
tragicznego załamania w wyniku holokaustu, próba powstrzymania się od 
ostrej polemiki może okazać się bardzo cenna i inspirująca w poszukiwaniu 
rozwiązań ciągle powracających napięć we wzajemnych relacjach. Wyniki 
badań Guggenheima warte są zaprezentowania polskiemu czytelnikowi 
także z tego powodu, że dotyczą jednego z dzieł Świętego Tomasza, które 
nie doczekało się jeszcze tłumaczenia na język polski.

Antoine Guggenheim, kapłan i wykładowca w paryskim Kolegium 
Bernardynów, jest autorem książki „Jezus Chrystus, arcykapłan Starego 
i Nowego Przymierza. Studium teologiczne i hermeneutyczne komentarza 
Świętego Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków”8. To liczące ponad 
800 stron opracowanie jest publikacją pracy doktorskiej A. Guggenheima 
z 2001 roku9. Zgodnie z założeniami autora komentarz odczytany w świetle 
całego dzieła Świętego Tomasza miał przyczynić się do współczesnej dysku-
sji nad metodami egzegezy i teologii. Miał też skłonić do refleksji nad więzią, 
która łączy osobę Chrystusa w Jego kapłańskim akcie z dwoma porządkami 
zbawienia: z porządkiem, który wypełnia (Stare Przymierze), i porządkiem, 
który inauguruje (Nowe Przymierze). W tym właśnie znaczeniu miał on 
także zachęcić do zgłębienia relacji między Jezusem a Izraelem. W pełni 
doceniając wagę takich współczesnych lektur Listu do Hebrajczyków, jaką 

7 Najszersze wykorzystanie teologii św. Tomasza do potrzeb posoborowej teologii 
postsupersesjonistycznej znaleźć można w pracach amerykańskiego teologa młodego 
pokolenia, Mathew Leveringa: Christ's Fulfillment of Torah and Temple: Salvation ac-
cording to Thomas Aquinas (Notre Dame Indiana, 2002); Sacifice and Comunity: Jewish 
Offering and Christian Eucharist (Hoboken 2005); Jewish-Christian Dialog and the Life 
of Wisdom. Engagements with the Theology of David Novak (Londyn 2011). Najbardziej 
systematyczny przegląd komentarzy Akwinaty pod kątem relacji Kościoła z Izraelem na-
tomiast znajduje się w książce: M.A. Tapie, Aquinas on Israel and the Church (Londyn 
2014).
8 A. Guggenheim, Jésus Christ, grand prêtre de l'ancienne et de la nouvelle Alliance : 
étude théologique et herméneutique du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Epître 
aux Hébreux (Plans-sur-Bex 2011).
9 Jésus et Israël. Condition, perfection et consommation du grand Prêtre et de l’Al-
liance dans le commentaire de saint Thomas d’Aquin sur l’Épître aux Hébreux.
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w naszych czasach zaprezentował między innymi Albert Vanhoye, Gug-
genheim chciał jednak uniknąć ciągłego i wyczerpującego prześcigania się 
między chrześcijanami i Żydami na temat, kto ma coś doskonalszego do 
zaoferowania10. Nie kwestionując nieredukowalnych różnic między Prawem 
a Ewangelią ani polemicznego charakteru Tomaszowego komentarza, jak 
i samego Listu do Hebrajczyków11, Guggenheim zaproponował poszukiwa-
nie wspólnego Żydom i chrześcijanom terenu wyznaczonego przez relację, 
w jakiej pozostaje Jezus Chrystus – Arcykapłan zarówno Starego, jak i No-
wego Przymierza12. Jego zdaniem pomimo tego, że nadzwyczajna wyjąt-
kowość Chrystusa jest głównym tematem komentarza Świętego Tomasza, 
to jego lektura nie musi mieć tak bardzo polemicznego wydźwięku jak ta, 
którą Albert Vanhoye wyprowadził z analizy strukturalnych antytez Listu 
do Hebrajczyków. Guggenheim twierdzi, że „Tomasz z Akwinu odczytuje 
List do Hebrajczyków w obrębie analogii wyższości Przymierza opartej na 
wyższości Chrystusa”13. Takie spojrzenie nie prowadzi jednak do deprecjacji 
Starego Przymierza, lecz do uznania jego wypełnienia i wydoskonalenia 
w Nowym. W konsekwencji Guggenheim proponuje bardzo pozytywną 
wizję relacji, jaką osoba Chrystusa na zawsze zachowuje z historią narodu 
wybranego: „Definitywny charakter misji Chrystusa nie stawia Go w opo-
zycji do historii Jego narodu, tak jak gdyby Jego wcielenie w historii powo-
dowało wyparcie tego narodu. Jego misja mesjańska, królewska i kapłańska 
stawia Go jako Syna w intymnej relacji z każdym z momentów historii 

10 A. Guggenheim, «La Loi et le pardon dans la Lettre aux Hébreux. La Lectio de Tho-
mas d’Aquin», Nouvelle Revue Théologique 138 (2016) 198.
11 Por. „Guggenheim w pełni zdaje sobie sprawę z «paradoksalnego» charakteru Listu 
do Hebrajczyków, który jest dla niego jednocześnie najbardziej greckim i najbardziej ży-
dowskim pismem Nowego Testamentu, kultycznym i filozoficznym, skupionym zarówno 
na niewzruszonej wieczności jak i na rozgrywającym się w czasie procesie historii zba-
wienia”. A. Guggenheim, «La Loi et le pardon dans la Lettre aux Hébreux. La Lectio de 
Thomas d’Aquin», 177.
12 Por. „L’ancienne et la nouvelle Alliance sont, pour Thomas, deux temps et deux sta-
tus de la dispensation de l’unique Parole du salut. Elles se distinguent sans faire nombre, 
par leurs rapports différents à l’acte du Christ, instaurant par leur dialogue une terre bénie 
de part et d’autre de la frontière qui les distingue”. A. Guggenheim, «La Loi et le pardon 
dans la Lettre aux Hébreux. La Lectio de Thomas d’Aquin», 197.
13 „Thomas d’Aquin lit He à l’intérieur d’une analogie d’excellence de l’Alliance fon-
dée sur l’excellence du Christ”. A. Guggenheim, «La Loi et le pardon dans la Lettre aux 
Hébreux. La Lectio de Thomas d’Aquin», 178.
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Izraela, żeby je wszystkie potwierdzić. Z tego powodu Jego misja otrzymuje 
charakter profetyczny i jednocześnie nadaje wszystkim tym momentom 
ponadczasowe znaczenie i wieczną chwałę”14. Nie zmienia to jednak faktu, 
że kapłański akt Chrystusa oprócz najbardziej wewnętrznej jedności jest 
też miejscem największego napięcia pomiędzy Starym a Nowym Przymie-
rzem. Guggenheim w żadnym wypadku nie chce niwelować tego napięcia, 
ale poprzez umieszczenie go w kontekście Summa Theologiae proponuje 
rozważania na temat natury różnicy dzielącej Stare Przymierze od Nowego, 
by w ten sposób zwrócić uwagę na analogiczną jedność przymierza, którą 
jego zdaniem podkreśla Tomasz w swojej lekturze Listu do Hebrajczyków.

1. Relacja między Starym a Nowym Przymierzem:  
teologiczne serce ekonomii zbawienia

Jak zauważa Matthew Tapie w swojej książce poświęconej relacji 
Kościół–Izrael w teologii Świętego Tomasza15, komentarz do Listu do He-
brajczyków był najczęściej wykorzystywany do wykazywania wyższości 
Nowego Przymierza nad Starym: „Czas obecny to oczywiście czas dnia. 
Zaś czas Starego Prawa to czas nocy, bo był to czas cienia: prawo bowiem 
posiada tylko cień przyszłych dóbr (10,1). Natomiast czas Nowego Przy-
mierza, który oddala cień nocy Prawa, nazywamy dniem”16. Zastosowany 
przez Świętego Tomasza kontrast między nocą a dniem najlepiej obrazuje 
radykalną zmianę, jaką spowodowało wejście Chrystusa w historię zbawie-
nia. Nadzwyczajność Chrystusa, doskonałego kapłana, jest tak ogromnym 
przełomem w dziejach, że wprowadza podział historii zbawienia na czasy 
przed Jego pojawieniem się oraz rzeczywistość po Jego wcieleniu, męce 
i zmartwychwstaniu. Chociaż zmiana ta może nasuwać wątpliwości co 
do stałości opatrzności Boga, to jednak Tapie uważa, że Tomasz w swo-

14 A. Guggenheim, «La Loi et le pardon dans la Lettre aux Hébreux. La Lectio de Tho-
mas d’Aquin», 191.
15 M.A. Tapie, Aquinas on Israel and the Church (USA 2014).
16 Por. „Tempus est hodie, scilicet tempus diei. Tempus enim legis veteris dicebatur 
nox, quia erat tempus umbrae. Infra X, 1: umbram enim habens lex futurorum bonorum. 
Sed tempus novi testamenti, quia repellit umbram noctis legis, dicitur dies”. Tomasz z Ak-
winu, Super Epistulam ad Hebraeos, 3, 7-11, nr 173.
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im komentarzu wyprzedza wszystkie obiekcje, które także współcześnie 
wysuwane są przeciwko teologii substytucji17. Zgodnie z założeniami tej 
teologii wraz z przyjściem Chrystusa Kościół zajął miejsce Izraela i zastąpił 
go w przymierzu z Bogiem. Wybranie i wszystkie związane z nim obietnice 
miałyby być odebrane Izraelowi i zostać przejęte przez Kościół, co ozna-
czałoby bardzo istotną modyfikację Bożego planu. Guggenheim – tak jak 
Tapie – uważa, że Tomasz unika takiej interpretacji, ponieważ podkreśla, 
że zmiany te nie burzą integralności i spójności opatrzności Boga. Fakt, 
że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawia do człowieka na prze-
strzeni całej historii zbawienia oraz, że stopniowo modyfikuje swoje prawo, 
nie świadczy o Jego niewierności obietnicom, które złożył. Rozumowanie 
Tomasza oparte jest na argumentach Arystotelesa, który zakłada, że zmia-
na reżimu pociąga za sobą zmianę prawa: „Prawo podporządkowane było 
kapłaństwu; więc przemiana w kapłaństwie pociąga za sobą zmianę Prawa. 
Jest to spowodowane tym, że środki podporządkowane są celowi, tak jak 
osoba, która decyduje się na podróż morską, decyduje się także na podróż 
statkiem. Każde prawo podporządkowane jest sposobowi życia według 
określonego porządku. Tak więc, zgodnie z tym, co Filozof mówi w Polity-
ce, jeśli zmienia się sposób życia, zmienia się także prawo. Tak jak ludzkie 
prawo jest podporządkowane ludzkiemu porządkowi, tak duchowe i boskie 
prawo jest podporządkowane porządkowi Boga. Jednak porządek prawa 
wyznaczany jest przez kapłaństwo. Tak więc, jeśli zmienia się kapłaństwo, 
zmianie podlega także prawo”18. Takie rozumienie zmian w Prawie, które są 
skutkiem jego wypełnienia w akcie Chrystusa Arcykapłana, uniemożliwia 

17  Głównym argumentem stosowanym przeciwko teologii substytucji jest podstawowe 
założenie o wierności Boga obietnicom i przymierzu, które zostały dane Izraelowi: „Bo 
dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11,29). Jeśli Bóg może zastąpić Stare 
Przymierze Nowym, to oznacza to, że może również nie dochować wierności swojemu 
Nowemu Przymierzu, co podważa sam fundament naszej wiary.
18 Por. „Ergo mutato sacerdotio, necesse est quod lex mutetur. Et huius ratio est, quia 
mutato fine, necesse est quod mutentur ea quae sunt ad finem, sicut qui mutat propositum 
eundi per aquam, mutat propositum quaerendi navem. Omnis autem lex ordinatur ad con-
versationem humanam secundum aliquod regimen. Unde secundum philosophum in po-
liticis, mutata conversatione, necesse est mutari legem. Sicut autem lex humana ordinatur 
ad regimen humanum, ita spiritualis et divina ad regimen divinum. Hoc autem regimen 
designatur per sacerdotium. Translato ergo sacerdotio, necesse est transferri legem”. To-
masz z Akwinu, Super Epistulam ad Hebraeos, 7,11-19, nr 350.
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postrzeganie Boga jako niedochowującego swoich obietnic albo niewierne-
go swojemu przymierzu. Zmiany w obrębie kapłaństwa i prawa widziane 
są wtedy jedynie jako różne sposoby przemawiania Boga, o których mówi 
prolog Listu do Hebrajczyków, i w żaden sposób nie wprowadzają niesta-
bilności w odwieczny i niezmienny plan zbawienia.

2. Prawo obrzędowe: Tomaszowy komentarz  
w perspektywie Summa Theologiae

Problem Nowego Przymierza, które odsuwa w cień stare Prawo, był 
kluczowy w momencie powstania Listu do Hebrajczyków ze względu na 
ówczesnych adresatów – Żydów i chrześcijan nawróconych z judaizmu, 
którzy chcieli zachowywać Prawo Starego Przymierza i jednocześnie wie-
rzyć w Ewangelię. Sam komentarz do Listu do Hebrajczyków jednoznacznie 
sprzeciwia się tej praktyce: po męce i zmartwychwstaniu Chrystusa przepisy 
obrzędowe są martwe i śmiercionośne, a praktyka prawa obrzędowego jest 
grzechem19. Guggenheim podkreśla, że wypełnienie prawa obrzędowego jest 
dla Tomasza oznaką przejścia od Starego do Nowego Przymierza: „przyka-
zania obrzędowe w pierwszym rzędzie i same przez się były symboliczne; 
były bowiem głównie ustanowione dla symbolizowania tajemnic Chrystusa 
jako przyszłych. I dlatego zachowywanie ich godzi w tę prawdę wiary, którą 
wyznajemy, mianowicie że te tajemnice już się dokonały” (I-II q. 104, a. 3). 
Wbrew temu stwierdzeniu Guggenheim uważa, że teologia Tomasza może 
dostarczyć podstaw do modyfikacji tego poglądu w nowej sytuacji Kościoła 
na początku trzeciego tysiąclecia, kiedy problem ten przeżywa swój renesans 
w świetle nowej relacji ze współczesnym Izraelem dochowującym wierności 
Staremu Przymierzu. W aktualnym kontekście powraca także problem zacho-
wywania prawa obrzędowego w odradzających się (szczególnie na terenie 

19 Por. „renuntiemus legalibus, adveniente veritate, propter quod sumus Iudaeis im-
properium, id est propter signa poenitentiae quae a carnalibus improperantur. Supra XI, 
26: maiores divitias aestimans thesauris Aegyptiorum, improperium Christi. Sicut enim 
accusatus est Christus, quod subverteret legem, ita apostolo improperabatur, quod praedi-
caret non debere servari legalia. Gal. V, 11: ego autem, fratres, si circumcisionem adhuc 
praedico, quid adhuc persecutionem patior?”. Tomasz z Akwinu, Super Epistulam ad 
Hebraeos, 13, 9-16, nr 749.
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Stanów Zjednoczonych i państwa Izrael) wspólnotach Żydów mesjańskich, 
które szukają inspiracji w tradycji pierwszych apostołów zachowujących 
niektóre przepisy starego prawa. Także sam Jezus przedstawiany jest coraz 
częściej jako prawowierny i praktykujący Żyd, który miał jedynie bardzo 
swoiste i nowatorskie podejście do zachowywania przykazań. W podsumo-
waniu całości swojego opracowania komentarza Świętego Tomasza Gug-
genheim wymienia ten właśnie problem wśród obszarów domagających się 
dalszych poszukiwań. Zastanawia się on, czy Kościół nie mógłby wyraźniej 
potwierdzić wiekuistego trwania Starego Przymierza aż do końca czasów, 
czyli do powtórnego przyjścia Chrystusa20. Jako podstawę do refleksji na 
ten temat proponuje on najpierw paragrafy 71–76 z komentarza, w których 
Tomasz rozważa różnicę pomiędzy wiecznością Boga a skończonym czasem 
trwania nieba i ziemi oraz problem trwania prawa, które jest przyporządko-
wane tej ziemskiej rzeczywistości. Refleksja ta może być także uzupełniona 
o szczegółowe analizy postępowania apostołów zachowujących przykazania 
po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, które Tomasz zamieszcza w kwestii 
103 z I–II Summa Theologiae: „Czy po śmierci Chrystusa można bez grzechu 
śmiertelnego zachowywać obrzędy Starego Prawa?”21.

3. Pozytywne spojrzenie na Prawo i jego solidarność  
z sytuacją stworzenia w historii

Rozważając aktualną wartość Prawa, Guggenheim proponuje odejście 
od ugruntowanych przez wieki stereotypów, które przeciwstawiały skamie-
niałą literę Prawa Ewangelii, miłosierdziu czy wolności w Duchu Świętym. 
Punktem wyjścia refleksji Guggenheima są dwie afirmacje świętego To-

20 A. Guggenheim, Jésus Christ, grand prêtre, 736-737.
21 Tomasz zajmuje się problemem zachowywania prawa obrzędowego przez apostołów 
po wylaniu Ducha Świętego i stwierdza, że niemożliwe jest, aby w ten sposób grzeszyli. 
Nie mogli również skłaniać wierzących w Chrystusa do grzechu, a przecież nakazywali 
im spełnianie pewnych przykazań obrzędowych. Jakimś wyjściem z tej sytuacji może być 
potraktowanie okresu apostolskiego jako czasu przejściowego, w którym praktykowano 
prawo, żeby uniknąć zgorszenia i napięć we wspólnocie. Czy jednak w czasach obecnych 
sytuacja relacji Kościoła z Izraelem nie zmieniła się na tyle, że roztropność Apostołów 
w tych kwestiach nie powinna nas zainspirować do poszukiwania nowych rozwiązań?
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masza: „Tak Stare jak i Nowe Przymierze zostało ustanowione po to, żeby 
poprzez nie dusza miała dostęp do Boga” (Super Epistulam ad Hebraeos, 
9, 1-5, nr 414) oraz „wiara Starszych i nasza jest ta sama” (Super Epistulam 
ad Hebraeos, 11, 20-26, nr 615). Na tym fundamencie Guggenheim pró-
buje poszerzyć rozumienie Prawa o inne funkcje niż ta, która powszechnie 
jest uznawana, czyli pedagoga prowadzącego do Chrystusa. Według Gug-
genheima „zachowywanie Prawa nie jest więc jedynie przygotowaniem 
do Nowego Przymierza, pedagogią dla starego człowieka, który uczy się 
umierać, lecz jest ono także owocem i płodnością przebaczenia, jak naucza 
teologia zasługi od Augustyna i Soboru Trydenckiego. Wiara jest poręką 
tych dóbr, których z nadzieją oczekujemy, argumentem, który popycha 
do marszu (He 11,1). Prawo jest uświęceniem pielgrzymów w drodze”22. 
Koncepcja Prawa jako solidarnego towarzysza stworzenia w drodze do 
eschatologicznego spełnienia jest wynikiem medytacji Guggenheima nad 
„cielesnością” Prawa, która to cecha przeważnie wykorzystywana jest do 
wykazywania niższości Starego Przymierza w odniesieniu do Ewangelii, 
przykazania miłości czy nowego, duchowego prawa. Takie porównania nie są 
zresztą zdaniem Guggenheima w pełni uzasadnione, ponieważ jednorazowe 
i definitywne pojednanie, którego dokonał Chrystus, domaga się ciągłego 
rozprzestrzeniania się w czasie. Guggenheim podkreśla, że miłosierdzie nie 
znosi Prawa (byłoby wtedy nieprawością), lecz je uzupełnia jako odrębna 
instancja zbawcza23. Niedoskonałość prawa umacnia jeszcze bardziej jego 
solidarność z obecną sytuacją stworzenia: „to, że Prawo nie prowadzi do 
doskonałości nie oznacza jeszcze, że nie prowadzi ono do niczego. «Raz na 
zawsze zbawienia» nie obala, lecz uzupełnia «każdy dzień» Prawa, tak jak 
definitywne zgładzenie grzechów dopełnia «ciągle nowy» dar przykazań. 
«Codziennie» Prawa (He 10,11), jego «słabość», według języka Listu do 
Hebrajczyków, porównywalna ze «słabością» Boga w Chrystusie (1Kor 
1,25) – rozprzestrzenia i komunikuje w historii łaskę «raz na zawsze» prze-
baczenia Syna (He 10, 12-14)”24.

22 A. Guggenheim, «La Loi et le pardon», 199.
23 „Le pardon ne détruit pas la Loi [...]. Il confirme la Loi comme une autre instance sa-
lutaire en dialogue serré et aimant avec lui”. A. Guggenheim, «La Loi et le pardon», 199.
24 A. Guggenheim, «La Loi et le pardon», 199. Guggenheim przytacza tutaj opinię P. 
Beauchampsa.
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4. Prawo bojaźni i prawo miłości - wspólny teren

Komentując porównanie Synaju i Syjonu z dwunastego rozdziału 
Listu do Hebrajczyków („Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego 
i płonącego ognia – przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjące-
go, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste 
zebranie), Tomasz wprowadza problem różnicy pomiędzy bojaźnią a mi-
łością jako odwzorowania różnicy między Starym a Nowym Przymie-
rzem: „Apostoł wskazuje powód, na którym opiera porównanie Nowego 
i Starego Przymierza. [...] Po pierwsze trzeba zauważyć, że tak jak mówi 
Augustyn, mała różnica miedzy Prawem a Ewangelią jest taka, jak po-
między bojaźnią a miłością. Chodzi jednak o Prawo jako pedagoga, który 
prowadził nas do Chrystusa: Zbij szydercę – a prosty zmądrzeje, upomnij 
mądrego– a nabędzie karności (Prz 19,25). Apostoł stwierdza tu, że kiedy 
Prawo zostało nadane, pojawiły się wraz z nim pewne rzeczy budzące 
lęk. (Super Epistulam ad Hebraeos, 12, 18-24, nr 696)25. Guggenheim 
proponuje odczytanie tego zabiegu Tomasza w kontekście jego nauczania 
w Summa Theologiae: „Jednakże i w stanie starego Testamentu byli tacy, 
którzy mieli miłość nadprzyrodzoną i łaskę Ducha Świętego, którzy ocze-
kiwali przede wszystkim obietnic duchowych i wiecznych i ze względu na 
to przynależeli do prawa nowego. Ale podobnie, i w nowym Testamencie 
zdarzają się ludzie cieleśni, którzy nie osiągnęli jeszcze doskonałości 
nowego prawa, których także i w nowym Testamencie trzeba nakłaniać 
do uczynków cnoty za pomocą bojaźni kar, bądź też pewnych obietnic 
doczesnych” (I-II, q. 107, a. 1). Guggenheim natomiast odnosi Tomaszowe 
porównanie Starego i Nowego Przymierza do różnicy między bojaźnią 
a miłością do czasu (tempus) i stanu (status) zbawienia oraz postuluje 
(powołując się na J.-P. Torrella), żeby nie traktować zbyt sztywno tych 
kategorii. Przywołuje także nauczanie Tomasza o bojaźni synowskiej, 
żeby podkreślić, że w Nowym Przymierzu bojaźń nie znika, lecz przy-

25 Por. „hic assignat istius monitionis rationem, quam sumit ex comparatione novi et 
veteris testamenti. [...] . Circa primum sciendum est, quod, ut dicit Augustinus, brevis 
differentia legis et Evangelii est timor et amor. Lex enim tamquam paedagogus noster 
fuit in Christo: parvuli autem terroribus ducendi sunt. Prov. XIX, 25: pestilente flagellato, 
stultus sapientior erit. Et ideo hic dicit apostolus, quod in datione legis facta sunt quaedam 
terribilia”. A. Guggenheim, Jésus Christ, grand prêtre, 346.
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biera inną formę26. Tak jak Nowe Przymierze nie obala Starego, lecz je 
wypełnia, podobnie też doświadczenie nieogarnionej wielkości Boga 
nie jest zniesione, lecz wypełnione w Nowym Przymierzu27. Budzący 
szacunek i bojaźń majestat Boga należy tak do Starego, jak i Nowego 
Przymierza, ponieważ tajemnica wcielenia będąca szczytem objawiania 
się Boga wzmaga także do maksimum bojaźń Bożą. Tomasz porównuje 
to doświadczenie do oślepiającej jasności światła: „ta ciemność oznacza 
nieosiągalną wyższość Boga. Tak jak w ciemności nie da się wyraźnie 
widzieć, i jak mocne światło oślepia oczy, tak samo Ten, który zamiesz-
kuje niedostępnej światłości powoduje zaćmienie naszych oczu” (Super 
Epistulam ad Hebraeos, 12, 18-24, nr 699). Guggenheim wyjaśnia ten 
problem poprzez odniesienie do Summa Theologiae: „Bóg nie pomniejszył 
swojego Majestatu przez to, że przyjął ciało, nie doznała więc uszczerbku 
podstawa czci bożej. Cześć ta rośnie w miarę lepszego poznania Boga. 
Zbliżając się ku nam przez przyjęcie ciała, Bóg raczej zachęcił nas do tego 
poznania” (III, q. 1). Zwraca też uwagę na inne porównanie z Summa The-
ologiae mówiące o dwóch aspektach albo fazach tego samego poruszenia, 
dwóch statusach Prawa Bożego, a także o dialektykach niedoskonałości 
i doskonałości w obrębie tego samego gatunku28. W samym komentarzu 
Tomasz mówi także o jedności miłości i bojaźni w Nowym Przymierzu: 
„Apostoł kontynuuje: służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Chodzi tu o służbę, 
która jest od nas wymagana. Z oczywistych powodów przypomina, że 
jesteśmy zobowiązani oddawać cześć i szanować tych, od których otrzy-

26 Por. „bojaźń Boża jest dwojaka: pierwsza, dziecięca, kiedy to człowiek lęka się obra-
zy ojca lub rozłąki z nim; druga, niewolnicza, kiedy człowiek boi się kary. Otóż w miarę 
wzrostu w miłości Bożej musi wzrastać i bojaźń dziecięca; jak wzrasta wydajność w mia-
rę zwiększania mocy czynnika sprawczego. Im bowiem więcej ktoś miłuje kogoś tym 
bardziej boi się go obrazić i z nim rozłączyć. Co do bojaźni zaś niewolniczej, to niewol-
niczość jej zniknie całkowicie za zjawieniem się miłości Bożej; pozostanie jednak, jak to 
już powiedziano, sama bojaźń przed karą; i właśnie ta bojaźń w miarę wzrostu w miłości, 
maleje, zwłaszcza gdy chodzi o sam jej przejaw; im ktoś bowiem bardziej Boga miłuje, 
tym mniej lęka się kary Bożej: pierwsze, dlatego, że mniej zależy mu na swoim dobru, 
w które godzi kara; drugie, ponieważ silniej jest przywiązany do Boga, z tym większą uf-
nością oczekuje nagrody, w następstwie czego tym mniej boi się kary”. Tomasz z Akwinu, 
Summa Theologiae, II-II, q.19, a.10.
27 A. Guggenheim, Jésus Christ, grand prêtre, 356.
28 A. Guggenheim, Jésus Christ, grand prêtre, 356.
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mujemy wiele dobra; tym bardziej odnosi się to do Boga, który obdarował 
nas największymi rzeczami i przyrzekł nam ich nieskończoną liczbę. 
Z powodu tej łaski, która już została nam dana i która jeszcze będzie 
nam dana, służmy Bogu ze czcią i oddaniem, co powinno być czynione 
w widzialnym akcie; musimy więc prosić Go o czyste intencje i o miłość 
«Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość» (Mdr 4,10); «Będę 
chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących» (Ps 114,9). Ale Bóg 
jest specjalnie czczony przez wewnętrzną służbę: z mocy nieprzyjaciół 
wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy (Łk. 1,74). Z powodu stworzenia 
Bóg jest nazywany Panem, a z powodu odrodzenia – Ojcem. Panu należy 
się bojaźń, a Ojcu miłość i szacunek: «Syn powinien czcić ojca, a sługa 
swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro 
Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie?» (Ml 1,6). Zatem powinni-
śmy służyć Panu z bojaźnią i szacunkiem: «służcie Panu z bojaźnią (Ps. 
2,11)»” (Super Epistulam ad Hebraeos, 12,25-29, nr 724).

5. Brevis differentia: Guggenheim o różnicy  
między Starym a Nowym Przymierzem

Święty Tomasz cytuje Augustyńskie stwierdzenie o różnicy między 
Starym a Nowym Przymierzem zarówno w swoim Komentarzu do Listu 
do Hebrajczyków (nr 696), jak i w Summa Theologiae (I-II, q. 91, a. 5)29. 

29 Komentarz do Listu do Hebrajczyków nie jest jeszcze przetłumaczony na język pol-
ski. Polskie tłumaczenie interesującego nas zdania z Sumy teologicznej natomiast wy-
klucza możliwość interpretacji, którą proponuje Guggenheim: „Et ideo dicit Augustinus, 
contra Adimantum Manichaei discipulum, quod brevis differentia est legis et Evangelii, 
timor et amor”. Augustyn tak tę myśl jędrnie oddaje: „Krótko mówiąc, różnica między 
Prawem a Ewangelią jest: strach i miłość”. Podobny sens zachowuje tłumaczenie angiel-
skie: „This is why in Contra Adimantum Manichaei Discipulum Augustine says, «In brief, 
the difference between the Law and the Gospel is this: fear and love»”. Tłumaczenie na 
francuski natomiast ma zdecydowanie odmienny sens: „C'est pourquoi S. Augustin dit 
encore: «La différence est petite entre la Loi et l'Évangile, c'est : crainte (timor) et amour 
(amor)»”. Ten sam cytat w Komentarzu do Listu do Hebrajczyków ma już nieznacznie 
zmienioną formę:  „ut dicit Augustinus, brevis differentia legis et Evangelii est timor et 
amor”, co jednak pozwala na tłumaczenie go w sposób zbliżony do francuskiego tłuma-
czenia z Sumy. Taką samą interpretację proponuje tłumaczenie angielskie: „as Augustine 
says: «The slight difference between the Law and the Gospel is fear and love»”.
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Guggenheim wykorzystuje ten fakt, aby poprzez zestawienie obu kontekstów 
dotrzeć do istoty „niewielkiej różnicy” między Prawem a Ewangelią. Przede 
wszystkim sytuuje tę różnicę w obrębie odmienności, jaka może się pojawić 
pomiędzy dwoma różnymi stanami tej samej rzeczy, a nie pomiędzy dwie-
ma różnymi rzeczami. Taką klasyfikację różnicy opiera on na argumentacji 
Tomasza z Summa Theologiae (I-II, q, 91, a. 5), gdzie Tomasz podaje dwa 
rodzaje różnicy: pomiędzy koniem a wołem oraz pomiędzy dzieckiem a czło-
wiekiem dorosłym. Tak sklasyfikowana różnica powoduje pytanie o liczbę: 
należy mówić o dwóch czy tylko o jednym przymierzu? Kontynuując roz-
ważania Tomasza, Guggenheim dostrzega analogię relacji pomiędzy Starym 
a Nowym Przymierzem do relacji pomiędzy Osobami Trójcy Świętej30: tak 
jak Osoby Boże potrójnie manifestują i potwierdzają swoją odrębność, lecz 
nie tworzą liczby, pozostając czymś jednym w Bogu, tak też Stare i Nowe 
Przymierze nie tworzą liczby na sposób książek w bibliotece, lecz ich od-
rębność wpisuje się w jedność różnych sposobów przemawiania Boga31.

Kolejnym doprecyzowaniem „niewielkiej różnicy” jest cecha, którą 
Guggenheim określa jako odrębność ze względu na wypełnienie (altérité par 
accomplissement)32. W tym sensie nowość pojmowana jest nie jako unieważ-
nienie i zerwanie z tym, co stare, lecz wprost przeciwnie – jako rekapitulacja 
i potwierdzenie wszystkiego, co nastąpiło do chwili pojawienia się „nowe-
go”. Różnica między Starym a Nowym Przymierzem polegałaby wtedy jedy-
nie na wypełnieniu lub niewypełnieniu tej samej, jednej rzeczywistości. Tego 
rodzaju podejście pozwala na postrzeganie różnicy w kategoriach rozwoju 
i kontynuacji, a nie przeciwieństwa i zerwania. Źródłem takiego rozumienia 
natomiast jest zdaniem Guggenheima nierozerwalna jedność ontologicznego 
i historycznego punktu widzenia: odrębność Nowego Przymierza polega na 
wypełnieniu w Chrystusie i czasie tego wszystkiego, co je zapowiadało i od 

30 Guggenheim inspiruje się wyjaśnieniami Tomasza pochodzącymi także z Summa 
Theologiae (I, q. 30, a. 3): „Jedno nie jest zaprzeczeniem wielości, ale podziału; ten zaś 
pojęciowo wyprzedza jedno i wielość. Również wielość nie jest zaprzeczeniem jedności, 
ale wyklucza tylko podział u każdej z tych poszczególnych rzeczy, z których się składa. 
[...] Chociaż bowiem wielość wyklucza odosobnienie, a jedność wyklucza wielobóstwo, 
nie wynika wszakże z tego, żeby tych wyrażeń używało się jedynie w tym znaczeniu. 
Białość bowiem wyklucza czarność, a przecież nazwa «białość» oznacza nie tylko wyklu-
czenie czarności”.
31 A. Guggenheim, La Loi et le pardon, 95.
32 A. Guggenheim, Jésus Christ, grand prêtre,7.
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początku było w nim obecne. Guggenheim posuwa się nawet do stwierdze-
nia, że „jeżeli Nowe Prawo wypełnia Stare, oznacza to, że go potrzebuje, 
a raczej jest mu przyporządkowane i w jakimś sensie mu służy”33.

Na szczególną uwagę zasługuje także sposób, w jaki Guggenheim 
charakteryzuje wypełnienie, które jest dla niego najważniejszą przyczyną 
petite différence między Starym a Nowym Przymierzem. Używa on do tego 
celu paradoksalnego określenia l’accomplissement inaccompli34, które trze-
ba rozumieć jako wypełnienie, które jest nie do końca wypełnione, otwarte 
na ostateczne dopełnienie eschatologiczne i spełnienie w chwale. Jest to 
próba wydobycia teologicznej perspektywy Listu do Hebrajczyków, który 
sytuuje Prawo, proroków i misję Syna w obrębie jednej drogi zbawienia 
prowadzącej całą historię do jej eschatologicznego spełnienia w chwa-
lebnej rzeczywistości. Syn Boży, który stał się człowiekiem, pozostaje 
oczywiście centrum historii zbawienia, początkiem i końcem, głównym 
odniesieniem dla czasów i statusów zbawienia. Pomimo tego, że wcielenie 
rekapituluje w sobie cały plan zbawienia, a porządek stworzenia znajduje 
w nim swoje potwierdzenie, to jednak pełne napięcia dążenie do wiecznej 
chwały jest nieprzekraczalną nowością i obietnicą spełnienia także dla 
nowego stworzenia w drodze.

6. Chrześcijańska tożsamość otwarta na różnicę35

Zdaniem A. Guggenheima miejsce Izraela znajduje się w samym 
centrum tożsamości chrześcijańskiej, a Chrystus – Mesjasz może być 
rozumiany jedynie w odniesieniu do trwającego od tysiącleci objawienia 
skierowanego do narodu wybranego. Budowanie naszej tożsamości jako 
chrześcijan odbywa się od samego początku w ciągłym dialogu z tymi, 
którzy mówią nam, że nie mamy racji, że Jezus Chrystus nie jest Mesjaszem 

33  Por. „Si elle l’accomplit, c’est qu’elle a besoin d’elle, ou plutôt qu’elle est ordonnée 
à elle comme sa servante”, A. Guggenheim, La Loi et le pardon, 195.
34 A. Guggenheim, La Loi et le pardon, 191.
35 Przedstawiona tu synteza wypowiedzi A. Guggenheima oparta jest na nagraniach 
cyklu wykładów na temat Listu do Hebrajczyków, które zostały wygłoszone w College 
des Bernardins w roku akademickim 2011/2012 i są udostępnione na stronie Kolegium: 
https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-lettre-aux-hebreux-201112.
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Izraela. Taka sytuacja według Guggenheima nie jest ani nieszczęściem, 
ani przypadkiem. Przyjście Chrystusa jest bowiem ogromną nowością 
w objawianiu się Boga, czymś, co nigdy nie zostało w całości przepowie-
dziane w Piśmie Świętym, czymś, co nie jest do końca oczywiste. Jako 
chrześcijanie często zdajemy się o tym zapominać, a „niewiara” Żydów 
wydaje się nam czymś niewytłumaczalnym. Z tego powodu Guggenheim 
stara się nam przypomnieć, że ciągle kluczowym pytaniem powinno być 
dla nas to, czy Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, czy mamy oczekiwać 
innego (Mt 11,2). Potwierdzanie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie 
stawia nas jako chrześcijan w sytuacji nieustannej konfrontacji z wiarą 
Starego Testamentu i z jej obecnym kształtem w aktualnej wspólnocie 
Izraela, która na to pytanie odpowiada przecząco. Jest to jednak życio-
dajna konfrontacja, ponieważ zdaniem Guggenheima Kościół nie byłby 
zdolny do ciągłego trwania w swoim obecnym kształcie bez równocze-
snego trwania Izraela. Samo istnienie współczesnego judaizmu świadczy 
o tym, że nie ma wszystkich znaków, które pozwalałyby na stwierdzenie, 
że Jezus to oczekiwany i zapowiadany przez proroków Mesjasz Izraela. 
Istnienie chrześcijaństwa natomiast jest świadectwem tego, że znaki te 
są wystarczająco przekonywujące do tego, aby w Niego uwierzyć. Do 
zbudowania naszej chrześcijańskiej tożsamości, do rozpoznania w Jezusie 
Mesjasza, który wypełnia obietnice dane Izraelowi, potrzebujemy dialogu 
z tymi, którzy chrześcijanami nie są i którzy trwają w wyznawaniu Starego 
Testamentu. Taki dialog nie jest więc sprawą wąskiej grupy specjalistów, 
lecz istotą naszej chrześcijańskiej tożsamości. To właśnie z tego powodu 
zdaniem Guggenheima Jan Paweł II stwierdził, że dialog z judaizmem jest 
wewnętrzną sprawą chrześcijaństwa: prawdziwym chrześcijaninem można 
się stawać jedynie w dialogu z Izraelem. Nikt tak dobitnie jak Izrael nie 
przypomina nam o tym, że nie znamy jeszcze odpowiedzi na wszystkie 
pytania i mimo tego, że Chrystus już przyszedł, to jednak wciąż oczeku-
jemy Jego ostatecznego ukazania się w chwale. Proponowane przez Gug-
genheima kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej w dialogu z Izraelem 
sprawia, że jest ona pewna i mocna, a zarazem otwarta na różnicę. W tej 
sile i otwartości Guggenheim widzi wartość tożsamości chrześcijańskiej 
dla świata.
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7. Podsumowanie

Sposób, w jaki Guggenheim opisuje istotę brevis differentia w ujęciu 
Świętego Tomasza, prowadzi do kilku ważnych wniosków. Na uwagę za-
sługuje przede wszystkim zdecydowanie pozytywne spojrzenie na rzeczy-
wistość Starego Przymierza, które w akcie wypełnienia przez Chrystusa 
Arcykapłana zostaje potwierdzone, zyskując wiekuistą wartość. Zapobiega 
to kształtowaniu się tożsamości chrześcijańskiej w opozycji do tożsamości 
żydowskiej i umożliwia oparcie relacji między judaizmem a chrześcijań-
stwem na bardziej braterskich niż wrogich stosunkach. Być może jest to 
próba złagodzenia dominującej dotąd w relacji Kościół–Izrael retoryki, która 
opierała się na radykalizmie świętego Pawła: „wszystko uznaję za stratę ze 
względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. 
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym po-
zyskał Chrystusa” (Flp 3,8). Guggenheim z wielką determinacją zachęca 
nas do dostrzeżenia w tych „śmieciach” prawdziwych skarbów, które na 
zawsze wpisane są w historię objawiania się Boga człowiekowi. Jednakże, 
niezależnie od tego, jak niewielka jest różnica między Starym a Nowym 
Przymierzem, to nie zmienia to prostego faktu, że rzeczywistość Starego 
Przymierza nie dorównuje wyjątkowości Chrystusa i nowej rzeczywistości, 
którą On zapoczątkowuje. Nie bez znaczenia pozostaje także problem toż-
samości Izraela w obliczu jedyności i uniwersalności zbawczej Chrystusa, 
ponieważ tożsamość ta oparta jest właśnie na różnicy między Izraelem – 
narodem wybranym – a pozostałymi narodami. Jak zachować tę różnicę 
bez ingerencji w integralność tożsamości chrześcijańskiej? Nie można też 
pominąć faktu, że z żydowskiego punktu widzenia ta petite différence nie 
oznacza nic innego, jak rozpoznanie w Jezusie Chrystusie Mesjasza Izraela, 
uznanie Jego bóstwa i objawienia Boga w Trójcy Jedynego.

Pomimo zastrzeżeń, jakie można wysunąć w stosunku do poglądów 
Guggenheima, są one ciekawym uzupełnieniem przeważającej dotąd po-
lemiki w dialogu teologicznym Kościoła z Izraelem. Poza tym mogą być 
one impulsem do bardziej pozytywnego spojrzenia na postbiblijny judaizm, 
zgodnie z zaleceniami deklaracji Nostra Aetate. Rzeczowe, choć nie bez-
krytyczne ustosunkowanie się do nich może także pozytywnie wpłynąć na 
rozwój nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu, która zarówno w Polsce, 
jak i na świecie jest ciągle jeszcze w fazie konstrukcji.
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A. Guggenheim sur la relation Eglise - Israël. Ancienne et nouvelle 
Alliance dans le Commentaire de l’Epître aux Hébreux de Thomas 

d’Aquin.

Antoine Guggenheim est prêtre du diocèse de Paris. Sa lecture du Commentaire de l’Epître 
aux Hébreux de Thomas d’Aquin valorise l’unité analogique de l’Alliance contrairement 
à l’exégèse d’Albert Vanhoye. A. Guggenheim réfléchit sur le lien qui unit la personne du 
Christ - Grand Prêtre avec son peuple et invite à scruter la relation de l’Eglise et d’Israël.
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Obiektywistyczne koncepcje piękna

Artykuł porusza zagadnienie obiektywistycznych teorii piękna obecnych w historii filozo-
fii od najdawniejszych czasów. Wszystkie one albo bezpośrednio pochodzą od myślicieli 
starożytnych (Grecja), albo, jeśli mają swoich przedstawicieli w wiekach późniejszych 
aż do współczesności, mają swoje źródło u tych pierwszych. Różne odmiany koncepcji 
piękna rozumianego obiektywnie zostały pogrupowane w ramach dwóch nurtów: teorii 
harmonii i teorii formy.

Słowa kluczowe:  piękno; obiektywizm; teoria harmonii; teoria formy; historia filozofii

Piękno jest fenomenem, który od najdawniejszych czasów porusza umy-
sły i serca. Jest też pojęciem, które, być może jak żadne inne, wywołuje 
wiele kontrowersji związanych ze sposobem jego rozumienia. Od czasów 
starożytnych dyskutuje się na temat sposobu istnienia piękna. Jednym z kie-
runków, przeciwnym do subiektywistycznego (czyli takiego, który decyzję 
o uznaniu istnienia piękna oddaje subiektywnemu osądowi), jest obiekty-
wistyczne rozumienie piękna. Celem artykułu jest usystematyzowanie tych 
koncepcji, które element konstytuujący piękno sytuują w rzeczywistości 
pozapodmiotowej, obiektywnej. Obiektywistyczne koncepcje piękna mają 
swoje źródło w myśli pitagorejczyków1. Można jednak uznać, że obiekty-
wizm sięga jeszcze wcześniejszego okresu, bo, jak pisze Władysław Tatar-
kiewicz (1886-1980): „Ludzie nieuczeni są z natury skłonni sądzić (niegdyś 
zapewne tak samo, jak dziś), że jeśli się im coś podoba, to dlatego, że jest 
piękne, a nie dlatego jest piękne, że odpowiada ich smakowi”2.

1 P. Jaroszyński, Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii kla-
sycznej (Lublin 1986) 30; w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (Warszawa 2004) 152. 
Pitagoras żył w latach ok. 572-497.
2 w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 231.



sebastian szaJDa

90

Przedfilozoficzne twierdzenia pisarzy-poetów dotyczące piękna nie mia-
ły oparcia w konkretnych argumentach, raczej były uznawane za oczywiste. 
Dopiero filozofowie-obiektywiści próbowali uzasadniać swoje stanowisko3. 
Wszystkie istniejące obiektywistyczne koncepcje piękna (nie unikając ko-
niecznych uproszczeń) można zakwalifikować do jednego z dwóch głównych 
nurtów: teorii harmonii lub teorii formy.

1. Teoria harmonii

Pitagorejskie stwierdzenie – „ład i proporcja są piękne i przydatne”4 – 
jest wyrazem teorii harmonii, która żywa była jeszcze w średniowieczu5, 
a nawet później, aż do XVII wieku6. Dopiero w wieku XVIII pod wpływem 
prądów empirycznych w filozofii oraz romantyzmu w sztuce teoria ta straciła 
swoją popularność7.

Początkowo harmonia była rozumiana przede wszystkim ilościowo. 
Arystoteles (387-322) w Metafizyce, mając na myśli pitagorejczyków, twier-
dzi, że: „znaleźli w liczbach własności i stosunki harmonii”8. Było to ściśle 
związane z ich sposobem rozumienia bytu, z ich koncepcją bytu jako liczby. 
Trudno dziś dokładnie zrekonstruować rozumienie liczby przez pitagorejczy-
ków. Skoro jednak stanowiła ona dla nich element bytu, można stwierdzić 
na pewno, że liczba nie była dla nich tylko abstrakcyjnym pojęciem9.

W kolejnych stuleciach znaczenie harmonii zostało rozszerzone. Było to 
logiczną konsekwencją przyjęcia odmiennych teorii bytu w kierunkach filo-
zoficznych, dla których liczba nie była już ani jedynym, ani nawet głównym 
elementem bytu10. Ostatecznie harmonię, a więc również piękno, zaczęto 

3 Por. w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 231.
4 Stobajos IV, 1, 40 H; frg. B6, Diels, cyt. za: w. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Este-
tyka starożytna, t. 1 (Warszawa 1985) 93.
5 Zob. u. Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu (Kraków 2006) 45, 46.
6 Władysław Tatarkiewicz nazywa tę teorię „Wielką Teorią”. Zob. w. Tatarkiewicz, 
Dzieje sześciu pojęć, 141-148.
7 Por. w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 148.
8 Arystoteles, Metafizyka, A5, 985b23, cyt. za: w. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Es-
tetyka starożytna, 93.
9 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno (Kraków 2002) 24.
10 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 24.
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dostrzegać wszędzie tam, gdzie miała miejsce jakakolwiek proporcjonalna 
jedność w wielości. Z tym, że wielość ta rozumiana była już analogicznie11 
poprzez odniesienie do innych niż tylko liczba kategorii bytu i innej struk-
tury bytowej niż ta, którą przyjął Pitagoras i jego uczniowie. Harmonia 
pojęta ilościowo mogła być już rozumiana tylko jako jeden z wielu typów 
jedności. Kategoria jedności właśnie była w metafizyce greckiej naczelnym 
motywem, to ona stanowiła o bycie. Wszystkiemu, co jest bytem, przy-
sługuje w tej metafizyce jedność, niezależnie od tego, czy pojmujemy byt 
wyłącznie ilościowo czy też bierzemy pod uwagę inne kategorie, takie jak: 
substancja, jakość, relacja. „Być bytem” oznaczało dla Greków „być czymś 
jednym”, tzn. niepodzielonym wewnętrznie na byt i niebyt12. Jedność, będąca 
u samych podstaw bytu i poznania13, i piękno zostały ściśle ze sobą zwią-
zane. Jednak greccy filozofowie nie uzasadniali różnicy formalnej między 
pięknem i jednością.

Starożytni Grecy odnosili pojęcie harmonii nie tylko do dziedziny sztu-
ki, ale również do moralności (związanej z dziedziną wewnętrznego ładu 
władz człowieka), a nawet do całego kosmosu (bo dlatego jest kosmosem, 
że podlega prawom liczby i miary). Piękno i dobro były dla nich w zasadzie 
tym samym. Znalazło to wyraz w słowie, które obejmuje jedno i drugie, 
mianowicie gr. καλοκάγαθια14, czyli „piękno-dobroć”15.

Średniowiecze przejęło od starożytności teorię harmonii i ją rozwija-
ło. Boecjusz (ok. 480-524) przekazał wiekom średnim filozofię proporcji 
w pierwotnej, pitagorejskiej postaci. W szczególny sposób przyczynił się do 
jej zastosowania w zakresie teorii muzyki16. Uważał, zgodnie z koncepcją 
klasyczną, że piękno nie jest niczym więcej jak współmiernością części17. 
Podobne przekonanie wyraził wcześniej św. Augustyn (354-430), kiedy 
twierdził, że: „Podoba się tylko piękno, w pięknie zaś kształty, w kształtach 

11 P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 31.
12 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 24.
13 Poznanie czegoś oznacza rozpoznanie tego, jako czegoś jednego. Por. P. Jaroszyński, 
Spór o piękno, 25.
14 w. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki (Kraków 2002) 157.
15 Jan Paweł ii, List do artystów (Wrocław 2005) 8.
16 u. Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, 47. Na temat Boecjusza koncepcji „musica 
mundana” (wywodzącej się z pitagorejskiej teorii harmonii sfer), która jest wyrazem jego 
teorii proporcji kosmosu, zob. u. Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, 49-50.
17 w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 145, 146.
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– proporcje, w proporcjach – liczby”18. W De quantitate animae przedstawił 
swoją bardzo rygorystyczną teorię piękna jako proporcjonalności geome-
trycznej19. Wielu Ojców Kościoła komentowało Księgę Mądrości, której 
kosmologiczna wizja świata jest zgodna z teorią harmonii. Według tej księgi 
biblijnej świat został przez Boga stworzony według numerus, pondus et 
mensura (‘liczby, wagi i miary’)20.

Popularnym autorem antycznym, do którego odwoływano się w średnio-
wieczu i renesansie, był Witruwiusz (ok. 80-25). Zastosował on koncepcję 
proporcji-harmonii przede wszystkim w teorii architektury21. W okresie 
odrodzenia można zauważyć zwiększone zainteresowanie filozofią przyro-
dy w stosunku do poprzedzających wieków i duży rozwój tej dyscypliny. 
Rozważania na temat piękna stały się wówczas domeną artystów plastyków 
(od XV) i poetów (od XVI). Ci pierwsi odwoływali się głównie do teorii 
Witruwiusza22. Wśród tych autorów są architekci, rzeźbiarze, malarze, m.in. 
Lorenzo Ghiberti (ok. 1378-1455), Leone Battista Alberti (1404-1472)23, 
Albrecht Dürer (1474-1528)24, Nicolas Poussin (1594-1665)25, Jacques-Fran-
çois Blondel (1705-1774)26. O żywotności teorii harmonii i proporcji świad-
czą również rysunki renesansowych twórców Leonarda da Vinci (1452-1519) 

18 w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 146.
19 U. Eco, przytaczając tę teorię Augustyna, pisze, że: „zapewniał on tam, że trójkąt 
równoboczny jest piękniejszy od nierównobocznego, ponieważ jest bardziej jednorod-
ny, przewyższa go kwadrat, w którym jednakowe kąty znajdują się naprzeciw jednako-
wych boków, a wprost najpiękniejsze jest koło, w którym żaden kąt nie psuje jednorodnej 
ciągłości obwodu. Jeszcze piękniejszy od koła jest punkt – najdoskonalszy pod każdym 
względem, niepodzielny, stanowiący centrum, początek i kres samego siebie, oś koła – 
najpiękniejszej ze wszystkich figur”. Cyt. za: u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 62.
20 Zob. Mdr 11,20. Por. u. ecO, Sztuka i piękno w średniowieczu, 30; P. Jaroszyński, 
Spór o piękno, 25.
21 Zob. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć (Warszawa 2004).
22 Por. w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 147.
23 Definiował piękno jako harmonię i dobrą proporcję, „zgodność i wzajemne zgranie 
części”. Zob. w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 147.
24 Pisał, że „bez właściwej proporcji żadna figura nie może być doskonała”, Vier Bü-
cher, 1528, II, cyt. za: w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 147.
25 „Idea piękna zstępuje w materię, jeśli w tej jest ład, miara i forma”. Zob. w. Tatarkie-
wicz, Dzieje sześciu pojęć, 147.
26 Określał piękno jako concert harmonique. Twierdził, że harmonia jest „źródłem, 
początkiem i przyczyną” zadowolenia, jakie daje sztuka. Zob. w. Tatarkiewicz, Dzieje 
sześciu pojęć, 147.



93

obiektywistyczNe koNcePcJe PiękNa

i Michała Anioła (1475-1564), a współcześnie odwoływał się do niej m.in. 
jeden z czołowych architektów – Le Corbusier (właściwie Charles-Édouard 
Jeanneret – 1887-1965)27.

Po raz pierwszy klasyczna teoria harmonii została zakwestionowana już 
pod koniec starożytności przez Plotyna (204-269). Twierdził on, że pierwszą 
i podstawową racją piękna nie może być harmonia, ponieważ zakłada ona 
wielość elementów, a tym samym wyklucza spośród rzeczy pięknych to, 
co proste, jak np. barwę, czy światło28. Te spostrzeżenia przyczyniły się do 
opowiedzenia się Plotyna za koncepcją obiektywnego rozumienia piękna, 
inną niż teoria harmonii. Rozwijała się ona równolegle do myśli pitagorejczy-
ków, choć jest trochę późniejsza. Ma ona swoje korzenie w teorii poznania 
Platona. W dalszej części artykułu teoria Plotyna będzie omówiona szerzej.

W średniowieczu natomiast pojawiły się koncepcje, które nawiązywały 
do teorii harmonii, ale wnosiły już nowe elementy, wykraczające poza staro-
żytne schematy. Jeżeli rozumiano harmonię jako pewną jedność w wielości, 
to zakładano istnienie w bycie elementu materialnego, w którym poprzez 
proporcje, odpowiednie układy części harmonia się przejawia. W nurtach 
będących pod wpływem Arystotelesa wyróżniono obok materii jeszcze drugi 
element, nadrzędny w stosunku do niej, mianowicie formę. To ona ostatecz-
nie decyduje o zaistnieniu harmonii, bo jest elementem konstytuującym, 
organizującym materialne składniki w bycie. Forma jest tu rozumiana jako 
źródło jedności29.

2. Teoria formy

Platon odróżnił poznanie intelektualne od poznania zmysłowego. Twier-
dził, że poprzez to pierwsze człowiek może poznać np. równość czy piękno 

27 Zob. w. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 148. Szwajcarski architekt zmierzał śla-
dem Witruwiusza – skalę proporcji oparł na wymiarach ludzkiego ciała i złotym podziale 
pitagorejskim. Por. c. Humphrey, P. Vitebsky, Architektura i sacrum (Warszawa 2005) 36, 
37.
28 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 25. Zob. też: w. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice 
z estetyki, 158.
29 Por. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 31. Do Arystotelesa nawiązywali m.in. Albert 
Wielki i Tomasz z Akwinu.
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samo w sobie, a w poznaniu zmysłowym poznaje rzeczy zmysłowe. Mogą 
być one równe albo piękne, ale niekoniecznie i nie w sposób absolutny. To 
doprowadziło Platona do utworzenia pojęcia pleroma, oznaczającego świat 
idei. W nim znajdują się realnie istniejące odpowiedniki naszych abstrakcyj-
nych pojęć. Dla Platona rzeczy są piękne przez uczestnictwo w idei piękna, 
która jest tożsama i niezmienna30. Kilka wieków później przejął tę intuicję 
Plotyn i nadając jej wymiar bardziej metafizyczny, wpłynął na filozofię 
chrześcijańską, w której w miejsce idei Piękna pojawia się Absolut-Bóg31.

Nieco odmienną koncepcję piękna przedstawia Platon w Timajosie. 
Według niej rzeczy są piękne dzięki temu, że są zgodne ze wzorem właści-
wym dla każdej z nich: „Ile razy ten, co coś tworzy z oczyma nieustannie 
utkwionymi w to, co istnieje samo w sobie, i posługuje się takim modelem, 
ile razy stara się wywołać w swej kreacji jego formę i jej cechy, tyle razy 
wszystko to, co tak tworzy, jest z konieczności piękne32”.

Do tej koncepcji nawiązał Plotyn i wyjaśniał ją, posługując się pojęciem 
emanacji. Argumentując, że piękno nie może być konstytuowane przez har-
monię, bo zakłada ona wielość elementów, stwierdza on, że przyczyną piękna 
jest to, co proste. Pierwszą ideę, z której powstają wszystkie byty, nazwał 
Plotyn Prajednią. Z niej, na drodze emanacji, wyłania się duch, następnie 
dusza, na końcu zaś całego procesu – materia. W systemie tym, w sposób 
hierarchiczny, wszystkie byty uczestniczą jakoś w Prajedni, duchu i duszy. 
Materia natomiast jest kształtowana według idei znajdujących się w duchu. 
Jeżeli to, co materialne, jest piękne, to jest tak właśnie dzięki ideom, które 
są proste. Nie harmonia jest przyczyną piękna, ale idea, która determinując 
wielość (związaną z materią), wprowadza ład i harmonię. Z tego wynika, 
że harmonia jako taka jest tylko rezultatem istnienia rzeczywistej podstawy 
piękna, jaką jest forma, jest zewnętrznym jej przejawem. W systemie Plotyna 
dochodzi do głosu platoński dualizm, który polega na ostrym przeciwsta-
wieniu duszy ciału, idei materii. Dla Plotyna dobro było ściśle związane 
z udzielaniem się (emanacją), dlatego ostatnie ogniwo (materię) rozumiał 
jako coś złego i brzydkiego (bo nie może się już dalej udzielać). Ostatecznie 
materia była utożsamiana z pozytywnie wręcz rozumianym niebytem, złem 
30 Por. w. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, 157.
31 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 25, 26.
32 Platon, «Timajos [28AB]», [w:] Platon, Timajos, Kritias albo Atlantyk (Warszawa 
1986) 34.
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i brzydotą. To dlatego Plotyn uważał, że najpiękniejsza jest czysta forma, 
bez materii33.

Ten dualizm stał się możliwy do przezwyciężenia dopiero w systemie 
opartym o hylemorfizm Arystotelesa34. W tej teorii dusza i forma są pojęte 
jako akt, ciało i materia natomiast – jako możność. Jedność zaś ontyczna, 
substancjalna powstaje poprzez złożenie elementów pozostających do siebie 
w takim stosunku jak akt i możność35. Forma (morphé) łączy się z materią 
(hylé) i w ten sposób daje życie konkretnej i indywidualnej substancji36. 
Materia nie występuje w czystej postaci, nie może być wyodrębniona, usa-
modzielniona ontycznie (co najwyżej tylko poznawczo), ponieważ jest in-
tegralną częścią złożeń bytowych. Jako byt musi być związana z formą37. 
Niewiele znamy dzisiaj tekstów, w których Arystoteles wypowiedział się 
o pięknie38. Jego doktryna jednak (którą aplikował zwłaszcza w odniesieniu 
do dobra) została wykorzystana przez późniejszych autorów, którzy do niej 
się odwoływali, formułując sądy na temat piękna39.

Tezę, że piękno ma podstawę w formie przedmiotu, podjął i rozwinął 
św. Albert Wielki (1193/1205-1280). W komentarzu do IV rozdziału De di-
vinis nominibus Pseudo-Dionizego Areopagity, umieścił definicję piękna40: 
„Pojęcie tego, co piękne w ogóle, polega na blasku formy ponad proporcjo-
nalnymi częściami materii lub różnymi siłami bądź działaniami41”. Oznacza 

33 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 26, 27.
34 Gr. hylé – ‘materia’, morphé – ‘forma’.
35 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 27.
36 u. Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, 42. Zob. Arystoteles, Metafizyka, VII: „Zło-
żenie bytu z aktu i możności przebiega przez wszystkie kategorie bytowe, ale naczelnym 
złożeniem jest substancjalne złożenie z materii i formy”. Cyt. za: P. Jaroszyński, Spór 
o piękno, 36.
37 Materia oznaczała podłoże zmiany (jako możność). Była rozumiana również jako 
element bytu całkowicie niezdeterminowany ilościowo. Zob. P. Jaroszyński, Spór o pięk-
no, 36.
38 Zob. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 36. Autor wskazuje, że w Metafizyce (XIII, 3, 
1078b 5n) Stagiryta zapowiada dzieło, w którym zamierza omówić piękno dokładniej, 
jednak nie napisał tego dzieła lub też ono zaginęło.
39 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 27, 28.
40 Por. u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 41.
41 „Ratio pulchri in universali consistit in resplendentia formae super partes materiae 
propotionatas vel super diversas vires vel actions”. Albert Wielki, Super Dionysium de 
divinis nominibus, IV, 72, cyt. za: u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 41.
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to, że rzeczy są piękne dzięki formie – światłu, które prześwieca i błyszczy 
w materialnej wielości. W ten sposób św. Albert połączył w jedno teorię 
formy i teorię harmonii, przy czym wyraźnie uwypuklił, pod wpływem 
Plotyna, znaczenie i funkcję formy42.

Również św. Tomasz z Akwinu (1224/1225-1274) wielokrotnie wska-
zywał, że przyczyną piękna jest forma. Jednak, o ile u Alberta Wielkiego 
jest jasne, że ten ma na myśli zarówno formę substancjalną (która jest racją 
jedności), jak i formy przypadłościowe, o tyle u Akwinaty nie zawsze jest 
to możliwe do rozróżnienia43. Tomasz jednak zaznacza wyraźnie, że forma, 
która jest fundamentem dla piękna, jest wewnętrznym, substancjalnym 
elementem bytu. Przez to stwierdzenie, które sprzeciwia się rozumieniu 
formy przez Plotyna, autor unika dualizmu, a przez to również pozytywnie 
pojętej brzydoty44.

Odmianą teorii formy jest teoria światła. Swój początek ma u Platona, 
jednak wprost powiązał światło z pięknem dopiero Plotyn. W Państwie 
porównał Platon ideę Dobra do słońca, które oświeca, pozwala poznawać, 
a także „karmi i żywi” wszystko na ziemi45. Tej myśli nie rozwinął Ateńczyk 
do końca. Dobrym gruntem dla teorii światła okazał się neoplatoński, meta-
fizyczny system emanacyjny. Wspomniana teoria nadawała się do ukazania, 
poprzez analogię, na czym polega proces emanacji. Mianowicie tłumaczyła, 
że tym, czym jest słońce w świecie materialnym, tym w świecie duchowym 
jest światło niematerialne – Prajednia. „Wyrzucane” (emanowane) z tego 
nieruchomego źródła „promienie” przybierają postać poszczególnych hipo-
staz. W systemie neoplatońskim światło nie było tylko tym, co oświetla, ale 
stanowiło też o wiele głębiej, w sferze ducha, formę – ideę rzeczy. Dlatego 
też, kiedy Plotyn pytał, kwestionując teorię harmonii, o piękno światła, 
jego pytanie dotykało problemu piękna samej formy46. Pseudo-Dionizy 
Areopagita w rozprawie De divinis nominibus pisał: „Ponadsubstancjalne 
Piękno nazywa się Pięknością ze względu na piękność przekazywaną przez 
nie wszystkim istnieniom stosownie do miary każdego z nich. Ono też jako 
przyczyna harmonii i wspaniałości wszystkich rzeczy – na podobieństwo 

42 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 28.
43 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 28, 36.
44 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 28.
45 Zob. Platon, «Państwo [508B -509B]» [w:] Platon, Państwo, Prawa (Kęty 2001) 214-215.
46 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 28.



97

obiektywistyczNe koNcePcJe PiękNa

światła – przekazuje bytom odblaski swego źródlanego promienia, które 
nadaje piękno, i przywołuje do siebie wszystkie rzeczy – dlatego też nazywa 
się kallos – oraz skupia wszystko we wszystkim”47.

Filozofia światła z wielu źródeł dochodziła do średniowiecza. Scho-
lastyka XIII wieku rozwinęła ją w dwóch podstawowych kierunkach: ko-
smologii fizyko-estetycznej i ontologii formy. Do przedstawicieli pierwszej 
linii zaliczyć można Roberta Grosseteste’a (1175-1253), św. Bonawenturę 
(1217-1274) i Witelona (ok. 1230-między 1280 a 1314), a do drugiej św. 
Alberta Wielkiego i św. Tomasza z Akwinu48.

Jak stwierdza Umberto Eco, przyczyn formalnych tych nowych precyza-
cji można się doszukiwać w polemice antymanichejskiej, ale materiał teore-
tyczny, umożliwiający dyskusje, stał się dostępny dzięki nowym zaintereso-
waniom optyką i fizyką światła49. W wiekach średnich można też zauważyć 
nową wrażliwość na barwę i światło (zmysłowe aspekty rzeczywistości), 
która później przekształciła się w naukowe zainteresowania i przyczyniła 
się do utworzeniu systemu spekulacji metafizycznych50.

Robert Grosseteste jest autorem metafizycznej teorii światła, podobnie 
jak św. Bonawentura. Biskup Lincolnu nawiązywał do teorii proporcji, 
definiował światło jako najdoskonalszą harmonię. Pogłębił jednak swoje 
rozważania na temat światła dzięki inspiracji neoplatonizmu51. Tak opisuje 
jego refleksje Umberto Eco: „[Grosseteste] Stworzył obraz wszechświata 
powstałego dzięki jednemu wpływowi energii świetlnej, będącemu zarazem 
źródłem bytu i piękna. Jest to perspektywa emanatystyczna: z jednego świa-

47 „Pulchritudo consistit in componentibus sicut in materialibus, sed in resplendentia 
formae, sicut in formali; sicut ad pulchritudinem corporis requiritur, quo sit proportio 
debita membrorum et quod color supersplendeat eis […] ita ad rationem universalis pul-
chritudinis exigitur proportio aliqualium ad invicem vel partiom vel principiorum vel 
quorumcumque quibus supersplendeat claritas formae”. Pseudo-Dionizy Areopagita, De 
divinis nominibus, IV, 7, cyt za: u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 31, 32.
48 Por. u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 67, 68; P. Jaroszyński, Spór o piękno, 
28, 29.
49 Manicheizm akcentował dualizm świata. Według tego systemu w świecie istnieje 
ustawiczna walka między przeciwnymi pierwiastkami: światłem (dobrem) i ciemnością 
(złem), przy czym przejawem zła jest materia. Por. u. Eco, Sztuka i piękno w średniowie-
czu, 68. Zob. też: P. Jaroszyński, Spór o piękno, 29.
50 Zob. u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 62-73.
51 Por. u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 68-70.
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tła poprzez stopniowe rozrzedzanie i kondensację powstają sfery astralne 
i naturalne sfery żywiołów, a w konsekwencji niezliczone odcienie barw 
i geometryczne kształty rzeczy. Proporcja świata nie jest zatem niczym 
innym, jak tylko matematycznym porządkiem, w którym światło, w swoim 
kreatywnym rozprzestrzenianiu się, materializuje się według rozróżnień 
narzuconych mu przez opór materii”52.

Metafizyka światła Bonawentury wyrasta z podobnych podstaw, jednak 
filozof franciszkański nie wyjaśnia jej natury i procesu twórczego, odwołując 
się do terminów związanych z arystotelesowskim hylemorfizmem53. Tylko 
w ścisłych metafizykach światła (jak u Grosseteste’a i Bonawentury) światło 
wręcz sprawia piękno rzeczy, a nie tylko je ujawnia54.

Pseudo-Dionizy uważał za ważne dwa czynniki piękna: harmonię i blask 
(euarmostia kai aglaia)55. Ten drugi element, będący szczególną jakością 
formy, średniowiecze nazywało claritas formae (‘jasnością’), a nawet splen-
dor formae (‘splendorem’), pierwszy natomiast, związany z pitagorejską 
teorią piękna, tłumaczono łacińskim pojęciem consonantia. W ten sposób 
powstało określenie, które na długi czas zawładnęło europejską myślą: 
piękno to consonantia et claritas56.

Do tego nawiązał również Albert Wielki, który stwierdził wyraźnie, 
jak już zostało pokazane wcześniej, że rzeczy są piękne dzięki rozbłysku-
jącej przez nie formie, a nie przede wszystkim dzięki harmonii, chociaż 
nie wykluczał jej znaczenia57. Forma, będąca podstawą piękna, porządkuje 
materię zgodnie z kanonami proporcji. Jest jednocześnie rodzajem światła, 
które analogicznie do światła fizykalnego promieniuje, błyszczy, oświeca, 
a znajdując wyraz w ukształtowanym tworzywie, objawia w nim swoje po-
rządkujące działanie. Według Alberta piękno, jako wspaniałość formy, która 
je ożywia, można odnaleźć w każdej rzeczy58: „Piękno zawiera się w skład-
nikach, jeśli chodzi o materię, lecz we wspaniałości kształtu, jeśli chodzi 

52 u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 70.
53 u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 71.
54 u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 29.
55 Por. w. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, 158.
56 Por. w. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, 275. W. Stróżewski nazywa to 
określenie piękna „jednym z najtrafniejszych, jeśli nie wręcz najtrafniejszym”.
57 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 28.
58 u. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 42.
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o formę; w następstwie tego jak do piękna ciała trzeba właściwej proporcji 
członków i rozbłyskującej nad nimi barwy, tak do pojęcia powszechnego 
piękna wymagana jest wzajemna proporcja jakichś części lub zasad, bądź 
czegokolwiek, ponad czym mogłaby rozbłysnąć jasność formy”59.

Koncepcja Alberta jest rygorystycznie obiektywistyczna – piękno jest 
obiektywną własnością przedmiotów, a człowiek nie może w żaden spo-
sób jej determinować. Własność ta wynika z formy, której obiektywnym 
określeniem są claritas i splendor. Piękno w swojej wspaniałości może być 
poznane, ale jest to wtórna możliwość, a nie konstytutywny jego element. 
Mówi o tym Albert, kiedy stwierdza, że cnota jest piękna, bo czyni ją taką 
jasność, którą posiada sama w sobie60. Ten blask jest znakiem ukrytej formy61.

Tomasz z Akwinu sprowadza światło do aktywnej jakości, która wynika 
z formy substancjalnej słońca. Forma w przejrzystym ciele znajduje dyspo-
zycję do przyjęcia jej i przekazania, a ono samo przechodzi wtedy w nowy 
„stan” czy „dyspozycję”. Jest to stan świetlny. W późniejszej scholastyce 
światło było już tylko nieścisłą metaforą, bez oparcia na solidnych podsta-
wach metafizycznych62.

Ukazane w pracy teorie harmonii i formy, w najróżniejszych swoich 
odmianach, są charakterystyczne dla filozofii uprawianej w duchu greckim. 
Analiza ujęć poszczególnych autorów w ramach tego nurtu pozwala określić, 
że opierają się one na wskazaniu czynnika konstytuującego byt i równocze-
śnie będącego warunkiem istnienia piękna. Nie ma w nich jednak jeszcze 
jasnego rozróżnienia pomiędzy tym czynnikiem a pięknem jako takim. To 
rozróżnienie staje się wyraźne dopiero w ramach innej koncepcji rozumienia 
piękna – subiektywistycznej63.
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Objectivistic conceptions of beauty

In the article there are placed objectivistic conceptions of understanding of beauty that 
may be found in the history of philosophy in its earliest beginnings. They are divided into 
two groups: these which belong to the „theory of harmony” and those that belong to „the 
theory of form”. All these conceptions are characteristic to the Greek philosophy or later 
philosophical movements which are ingrained in the ancient Greek thought.
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Obraz Platońskiej kosmologii  
przy uwzględnieniu tzw. tradycji pośredniej

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia struktury rzeczywistości w doktry-
nie Platońskiej przy uwzględnieniu tzw. tradycji pośredniej. Osiągnięcie celu pracy jest 
możliwe dzięki prezentacji samej koncepcji tzw. tradycji pośredniej oraz przedstawieniu 
poszczególnych sfer rzeczywistości. Praca została ustrukturyzowana w pięciu głównych 
częściach. Najpierw przybliżono koncepcję wspomnianej tradycji pośredniej, następnie 
zaś zaprezentowano poszczególne sfery kosmologii Platońskiej, a zatem świat materialny, 
świat przedmiotów matematycznych, świat idei oraz świat najwyższych zasad. Na pod-
stawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że pozytywnym aspektem wprowa-
dzenia do nauki Platona koncepcji pierwszych zasad jest skutecznie rozwiązanie pewnych 
niekonsekwencji nauki filozofa.

Słowa kluczowe:  Platon; tradycja pośrednia; idee; Jedno; Diada; byty matematyczne

1. Wprowadzenie

Lektura pism Platona pod wieloma względami nie jest łatwa. Filozof 
ten, w przeciwieństwie choćby do Arystotelesa, nie przedstawił w żadnym 
ze swoich pism zwartego systemu filozoficznego. Z tego też powodu, żeby 
odtworzyć zasadnicze elementy doktryny Platońskiej dotyczące określonej 
kwestii, badacze są zmuszeni do zestawienia tych urywków z jego pism, 
w których filozof porusza daną kwestię1. Innym problemem związanym 
z lekturą pism greckiego myśliciela jest rozwój jego myśli. Przejawia się 
on choćby w tym, że w późniejszych dialogach czytelnik może zetknąć 

1 Jako przykład można podać choćby argumenty za nieśmiertelnością duszy ludzkiej, 
które znajdują się w trzech różnych dialogach filozofa.
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się z informacjami, które pozostają w opozycji do tego, co filozof napisał 
wcześniej. Wreszcie są również takie fragmenty, które stanowią swoistego 
rodzaju crux interpretum dla badaczy myśli filozofa. Do takich należy 
choćby kwestia obrazu rzeczywistości w systemie Platońskim. Proste za-
mknięcie go do „świata idei i świata fizycznego” wydaje się zdecydowanie 
niewystarczające nie tylko w świetle epistemologii Platona czy jego mitu 
jaskini, ale również w świetle uprawianej przez niego metafizyki. Pewną 
próbę swoistej relektury pism Platońskich podaje Giovanni Reale, który 
proponuje odczytanie nauki filozofa w świetle tzw. tradycji pośredniej 
uzupełniającej dość znacząco obraz struktury świata w systemie greckie-
go myśliciela. Chociaż rozwiązanie proponowane przez wspomnianego 
filozofa ma status hipotezy, to jednak zasługuje ono na uwagę ze względu 
na kilka trudności związanych z interpretacją pism Platona, które ta hipo-
teza rozwiązuje. Ponieważ jest to propozycja mniej znana, zasługuje ona 
na przybliżenie oraz wyjaśnienie zmian, jakie wprowadza w rozumieniu 
systemu Platońskiego.

Celem niniejszego opracowania będzie próba przybliżenia struktury 
rzeczywistości świata w systemie Platońskim przy uwzględnieniu tzw. tradycji 
pośredniej. Osiągnięcie celu pracy będzie możliwe dzięki przybliżeniu idei 
kryjącej się za tzw. tradycją pośrednią oraz opisaniu poszczególnych sfer 
odtworzonych przy wykorzystaniu tej tradycji kosmologii Platońskiej. Opra-
cowanie składać się będzie z pięciu części. Najpierw nastąpi prezentacja naj-
ważniejszych idei związanych ze wspomnianą tradycją pośrednią. Następnie 
będzie miało miejsce przedstawienie poszczególnych elementów kosmologii 
Platońskiej, a więc świata fizycznego, świata bytów matematycznych, rze-
czywistości idei oraz świata najwyższych zasad.

2. Problematyka tzw. tradycji pośredniej  
w zrozumieniu doktryny Platońskiej

Platon nie poszedł w ślady swojego mistrza, Sokratesa, w odniesieniu 
do sposobu utrwalania własnych poglądów. O ile Sokrates nie spisywał 
własnych nauk, ale preferował bezpośrednią konwersację z rozmówcą, gdyż 
wierzył w większą możliwość wpływania na interlokutora właśnie w ten 
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sposób2, o tyle Platon pozostawił po sobie bardzo wiele pism poświęconych 
przeróżnej problematyce, które to dzieła spisywał praktycznie przez większą 
część swojego życia. O pewnym wpływie Sokratesa na sposób podejścia 
jego ucznia do przekazywania wiedzy może świadczyć forma Platońskich 
pism. Chociaż więc Platon, w przeciwieństwie do Sokratesa, spisywał własne 
poglądy, to jednak w swoich dziełach wyrażał je właśnie w formie prefero-
wanej przez swego mistrza, a zatem pod postacią dialogu.

Pomimo obfitej twórczości i przetrwania do dzisiejszych czasów bardzo 
pokaźnej spuścizny literackiej niektórzy uczeni podają argumenty mające 
przemawiać za tym, że Platon nie wyraził całej swojej nauki w słowie pisa-
nym. Argumentacji za takim stanowiskiem mogą dostarczać zarówno świa-
dectwa wewnętrzne, zawarte w samych dialogach Platońskich, jak również 
źródła zewnętrzne. Z jednej strony sam Platon stwierdza w jednym ze swoich 
utworów po pierwsze, że pismu nie należy powierzać najważniejszych za-
gadnień systemowych, a po drugie filozof sam w innym miejscu przyznaje, 
że nigdy nie zawrze na piśmie tego, co stanowi najważniejszy przedmiot 
jego filozoficznych dociekań3. Z drugiej zaś strony niektórzy współcześni 
uczeni powołują się na świadectwo Arystotelesa, który potwierdza istnienie 
w jego czasach nauk, których Platon nigdy nie spisał, oraz innych osób, 
którzy mieliby tę niespisaną myśl filozofa utrwalić na piśmie4.

Tzw. tradycja pośrednia miałaby zatem stanowić pewien rodzaj braku-
jącego ogniwa pomiędzy zrozumiałymi passusami pism Platońskich a tymi 
fragmentami jego utworów, które nie są do końca zrozumiałe. Interpretacja 
tych drugich urywków mogłaby nabrać sensu i zrozumienia właśnie przy 
odwołaniu się do tych elementów doktryny filozofa, które nie zostały spi-
sane, ale zachowały się w przekazie ustnym5. Mimo że treści te dostępne 
były jedynie dla członków akademii Platońskiej, z czasem przedostały się 
do szerszego kręgu odbiorców, co umożliwiło ich dotarcie do czasów współ-

2 Zob. J.M. Magrini, Plato’s Socrates, Philosophy and Education (Cham 2018) 5.
3 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon i Arystoteles (Lublin 1996) 
33, 35. Por. Platon, Listy [7, 344c] (Warszawa 1987) 56.
4 Zob. P. Adamson, Classical Philosophy: A History of Philosophy Without Any Gaps, 
v. 1 (Oxford 2014) 310. Por. Arystoteles, «Fizyka [4, 4]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszyst-
kie, t. 2 (Warszawa 2003) 85-86.
5 Zob. J. Grondin, Introduction to Metaphysics: From Parmenides to Levinas (New 
York 2012) 23.
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czesnych6. Wspomniana tradycja pośrednia dotyczyłaby przede wszystkim 
zagadnień najwyższych zasad, a zatem Jednego oraz Diady7. Oczywiście 
należy mieć na uwadze, że koncepcja tzw. tradycji pośredniej ma jedynie 
status hipotezy i jest formułowana w oparciu o dane pośrednie8.

3. Świat bytów zmysłowych

Świat materialny stanowi w hierarchii systemu Platońskiego najniższy 
poziom rzeczywistości, któremu tak naprawdę nie przysługuje nawet prawo 
określania je terminem „byt”. Świat materialny jest zbiorem przedmiotów 
fizycznych, a więc posiadających wielkość, ciężar i zajmujących określone 
miejsce w przestrzeni, które powstają, giną oraz podlegają zmianie9. Co 
więcej, przedmioty fizyczne nie istnieją nawet samodzielnie, ponieważ ich 
egzystencja warunkowana jest ścisłym związkiem i zależnością pomiędzy 
nimi a światem idei10. Dla Platona świat fizyczny można by określić, na-
wiązując nieco do jego słynnego mitu jaskini, jako świat cieni i pozorów, 
który ze względu na swój niski status ontyczny nie może tak naprawdę być 
poznawany przez człowieka11.

Platon był świadomy trudności z adekwatnym oddaniem relacji zacho-
dzących pomiędzy rzeczywistością idei a światem materialnym. W jego 
pismach można spotkać się z czterema słynnymi określeniami, które w jakiś 

6 Zob. Cz. Gładczuk, «Jak czytać Platona, jak Arystotelesa?», Studia Teologiczne 15 
(1997) 290; J.B. Kennedy, The Musical Structure of Plato's Dialogues (London 2011) 17.
7 Zob. J.M. Rist, Plato's Moral Realism: The Discovery of the Presuppositions of 
Ethics (Washington 2012) 213. Por. A.E. Taylor, Plato: The Man and His Work (New 
York 2013) 10.
8 Por. I.M. Crombie, An Examination of Plato's Doctrines, v. 2: Plato on Knowledge 
and Reality (New York 2013) 440; N.F. Alican, Rethinking Plato: A Cartesian Quest for 
the Real Plato (Amsterdam 2012) 81-82.
9 Por. Platon, «Timaios [52a]», [w:] Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 703; Platon, 
«Uczta [211b]», [w:] Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 77; M. Collin, The Answer: Tho-
ughts are Things: Ask, Believe, & Receive (Victoria 2015) 43.
10 Zob. J.M. Jones, Butterflies in the Belfry – Serpents in the Cellar: An Unintended 
Pursuit for a Natural Christianity (b.m.w. 2016) 150. Por. M. Hambro, «German Comics: 
Form, Content, and Production», w: L.M. Kutch, Novel Perspectives on German-Langu-
age Comics Studies: History, Pedagogy, Theory (Lanham 2016) 21.
11 Zob. K.S. Seybold, Questions in the Psychology of Religion (Eugene 2017) 118.
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sposób ową relację próbują oddać, przy czym należy mieć na uwadze to, 
że sam filozof traktował je bardziej na zasadzie pewnych propozycji, a nie 
ostatecznych i definitywnych rozstrzygnięć12. Wspomniane określenia, cha-
rakteryzujące relację pomiędzy światem materialnym a ideami od strony 
bytów fizycznych, to relacje naśladowania (gr. mimēsis), partycypacji (gr. 
metheksis), wspólnoty (gr. koinōnia) i obecności (gr. parousia)13. Naślado-
wanie wskazuje z jednej strony na próbę odzwierciedlenia tego, co inteligi-
bilne, w materialnym wymiarze, z drugiej zaś strony cecha ta niesie ze sobą 
również informację o tym, że byty fizyczne tego nie robią14. Partycypacja 
wskazuje na uczestnictwo w bycie, które stanowi rację istnienia danej rze-
czy, wspólnota zaś – na związek przyczynowy pomiędzy ideami a rzeczami 
fizycznymi15. Obecność wreszcie obrazuje jakąś formę znajdowania się idei 
w bytach materialnych16.

4. Świat bytów matematycznych

Świat bytów matematycznych jest rzeczywistością, która w systemie 
Platońskim zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy światem materialnym 
a rzeczywistością idei17. Kategoria pośredniości sugeruje, że owe byty z jed-
nej strony powinny posiadać cechy przysługujące przedmiotom zmysło-

12 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, 109.
13 Por. R. Ghosh, Transcultural Poetics and the Concept of the Poet: From Philip Sid-
ney to T. S. Eliot (New York 2017) 37; J.H. Sherman, «A Genealogy of Participation», 
w: J.N. Ferrer, J.H. Sherman, The Participatory Turn: Spirituality, Mysticism, Religious 
Studies (New York 2008) 84-85.
14 Por. Platon, «Parmenides [132d]», [w:] Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 263. Świat 
materialny próbuje dorównać swemu wzorcowi, ale w ostatecznym rozrachunku i tak mu 
to nie wychodzi.
15 Zob. N. Sagovski, Ecumenism, Christian Origins and the Practice of Communion 
(Cambridge 2004) 88.
16 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, 110. Jak nie trudno zauważyć, kono-
tacje owych terminów nie są zatem aż tak bardzo ostre i niekiedy na siebie zachodzą.
17 Zob. S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquity (New Jersey 1987) 46; 
I.B.Y. Idalovichi, Symbolic Forms as the Metaphysical Groundwork of the Organon of 
the Cultural Sciences, v. 2 (Newcastle 2014) 545. Por. C.A. Huffman, «Mathematics in 
Plato’s Republic», w: B. Holmes, K.D. Fischer, The Frontiers of Ancient Science: Essays 
in Honor of Heinrich von Staden (Berlin 2015) 225.
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wym, z drugiej zaś strony powinny mieć również takie właściwości, które 
posiadają idee18. Dokładne przyjrzenie się owym bytom w kontekście nauki 
Platońskiej pozwala na zweryfikowanie prawdziwości tego twierdzenia. 
Zasadniczą cechą idei, którą posiadają przedmioty matematyczne według 
greckiego myśliciela, jest ich niezmienność, która przejawia się przede 
wszystkim w tym, że byty matematyczne znajdują się poza kategoriami 
zmiany czy niszczenia19. Z drugiej strony zaś zasadniczą cechą przedmiotów 
materialnych, którą dzielą razem z bytami matematycznymi, jest wielość 
w zakresie tego samego rodzaju. Podobnie jak dane byty zmysłowe mogą być 
egzemplarzami jednego gatunku jakiejś idei, tak samo byty matematyczne 
mogą reprezentować różne przedmioty tego samego gatunku (np. kilka liczb 
siedem czy kilka prostokątów)20.

Żeby zrozumieć tok rozumowania Platona i powód, dla którego filozof 
zdecydował się na oddzielenie bytów matematycznych od rzeczywistości 
idei i świata materialnego, najprostsze wydaje się wyobrażenie sobie dzia-
łań podejmowanych w ramach algebry czy arytmetyki. Działania matema-
tyczne w sensie ścisłym, pomimo operowania na możliwych do zmysło-
wego przedstawienia figurach czy liczbach, zmysłowe nie są, ponieważ 
wykonywane są przez ludzki rozum, co przywołuje związek z rzeczywi-
stością pozamaterialną. Z drugiej jednak strony działania matematyczne 
zakładają posługiwanie się wieloma egzemplarzami tego samego gatunku, 
co z kolei ma związek ze światem materialnym21. Owe różne cechy tych 
bytów zmuszają z jednej strony do oddzielenia ich od rzeczywistości 
idei, z drugiej zaś strony do nietraktowania ich jako elementów świata 
fizycznego.

18 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [1, 6]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (War-
szawa 2003) 631.
19 Por. S. Gerofsky, «Approaches to Embodied Learning in Mathematics», w: L.D. 
English, D. Kirshner, Handbook of International Research in Mathematics Education 
(New York 2016) 61-62.
20 Zob. C. Maggi, «Iamblichus on Mathematical Entities», w: E. Afonasin, J. Dillon, 
J.F. Finamore, Iamblichus and the Foundations of Late Platonism (Leiden 2012) 76; L.D. 
Lamascus, The Poverty of Eros in Plato’s Symposium (London 2016) 87; Ch.H. Kahn, 
Plato and the Post-Socratic Dialogue: The Return to the Philosophy of Nature (Cambrid-
ge 2013) 205.
21 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, 129.
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5. Świat idei

Zasadą tłumaczącą istnienie świata materialnego i przedmiotów zmy-
słowych jest zdaniem Platona rzeczywistość idei zajmująca miejsce poza 
światem materialnym w „miejscu” określanym przez filozofa terminem hype-
ruranium22. Tam właśnie mają się znajdować poszczególne idee warunkujące 
zaistnienie oraz istnienie poszczególnych bytów zmysłowych. W ten sposób 
starożytny myśliciel wyraża zdecydowaną odrębność pomiędzy rzeczywi-
stością czysto fizyczną a przedmiotami inteligibilnymi, których poznanie 
jest możliwe jedynie na drodze dyskursu rozumowego23. Faktycznie Platon, 
wprowadzając do własnego systemu świat bytów idealnych, dokonał w ten 
sposób ważnego, nieznanego do tej pory, rozróżnienia na byty zmysłowe 
i byty inteligibilne24. Chociaż wobec przedmiotów materialnych idee są 
transcendentne, to jednak ze względu na wspomnianą zależność obu światów 
można również stwierdzić, że idee w jakiś sposób posiadają również przy-
miot immanencji wobec świata zmysłowego25. Należy również zauważyć, 
że w Platońskim opisie powstania świata materialnego idee zostały przez 
Demiurga wykorzystane jako przyczyny wzorcze powstającego świata26.

Reale wymienia sześć zasadniczych atrybutów idei, które to przymioty 
streszczają najważniejsze właściwości przysługujące Platońskim ideom27. 
Są nimi: inteligibilność, niecielesność, pełna bytowość, niezmienność, sa-
moistność oraz jedność. Atrybut inteligibilności zakłada z jednej strony brak 
możliwości ujęcia tego rodzaju bytów przez zmysły, z drugiej zaś strony 
wskazuje, że idee mogą mimo wszystko zostać przez człowieka poznane, ale 

22 Zob. Platon, «Fajdros [247c]», [w:] Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 142; D. Di Cesa-
re, Gadamer: A Philosophical Portrait (Bloomington 2007) 186; C. Campisi, «Objectivity, 
Relativity, and Values», w: S. Ferrarello, S.G. Ludovisi, Identity and Values (Cambridge 
2015) 90. Termin ten etymologicznie wywodzi się z dwóch greckich słów: przedimka hiper 
oznaczającego ‘nad, ponad’ oraz rzeczownika ouranos znaczącego ‘niebo’. Hyperuranium 
od strony etymologicznej oznacza zatem miejsce znajdujące się ponad niebem.
23 Zob. Platon, «Fedon [79a]», [w:] Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 2005) 660.
24 Sam filozof określa skutki wprowadzenia tego rozróżnienia obrazem „drugiego że-
glowania”.
25 Zob. G. Vlastos, «Reasons and Causes in the Phaedo», w: G. Vlastos, Plato: A Col-
lection of Critical Essays, v. 1: Metaphisics and Epistemology (London 1972) 140.
26 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 157.
27 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, 91-92.
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tylko dzięki działaniu intelektu28. Przez cechę niecielesności, która mocno 
wiąże się z atrybutem inteligibilności, należy rozumieć całkowitą nieprzyna-
leżność do wymiaru materialnego29. Pełna bytowość z kolei charakteryzuje 
ten rodzaj bytu, który istnieje istnieniem realnym i faktycznym, a nie jedynie 
pozornym i nieprawdziwym30. W kontekście Platońskiej epistemologii ce-
cha ta określa również ten byt, który może być faktycznie poznany. Dzięki 
niezmienności filozof jest w stanie z jednej strony wytłumaczyć relację przy-
czynowości pomiędzy ideami a światem materialnym31, z drugiej zaś strony 
przymiot ten określa te byty, które nie powstają, nie giną i nie podlegają 
zmianie32. Atrybut samoistności wskazuje na obiektywność i niezależność 
w istnieniu, cecha jedności zaś służy Platonowi do wytłumaczenia partycy-
pacji poszczególnych rzeczy jednostkowych w ogólnej idei33.

6. Pierwsze zasady kosmologii Platońskiej

Jest rzeczą wiadomą, że Platon w swojej doktrynie idei przyjmował 
istnienie zarówno wielu różnych idei gatunkowych (np. psa, konia, czło-
wieka), jak również wielu różnych idei jakościowych (np. wielkość, ciężar, 
wzrost). Z jednej strony zatem w systemie Platońskim należy zwrócić uwagę 
na zależności ilościowe idei, z drugiej zaś strony na ich różne właściwości. 
W tym kontekście pojawia się oczywiście problem powstania owej wielości 
i różnorodności. W przypadku świata materialnego filozof, jak to zostało 
pokazane, tłumaczył jego zróżnicowanie naśladowaniem i partycypacją 
w rzeczywistości idei – zróżnicowanie w ramach konkretnego gatunku 
wynika z ich wspólnego uczestnictwa w idei danego gatunku. Zatem to owa 

28 Por. Platon, «Fedon [65e-66a]», 639-640; M.H. Miller, Plato's Parmenides: The Co-
nversion of the Soul (New Jersey 2017) 123; F. Will, Platonism for the Iron Age: An Essay 
on the Literary Universal (Cambridge 2014) 63.
29 Por. Platon, «Polityk [286a]», [w:] Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 538. 
30 Por. L. Krukowski, Before the Beginning, During the Middle, After the End: Cosmo-
logy, Art, and Other Stories (Eugene 2014) 67.
31 Zależność ta polega na tym, że według filozofa tylko taki byt, który nie ulega zmia-
nie, może być przyczyną tych bytów, które zmianie podlegają.
32 Zob. R.C. Solomon, K.M. Higgins, The Big Questions: A Short Introduction to Philo-
sophy (Boston 2017) 117.
33 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, 92.
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ogólna idea tłumaczy dywersyfikację poszczególnych egzemplarzy. Natural-
nie więc pojawia się pytanie, co tłumaczy dywersyfikację poszczególnych 
gatunkowych i jakościowych idei. Jeżeli uznałoby się rzeczywistość świata 
idei za ostateczne wyjaśnienie całej kosmologii, problem ten pozostałby 
nierozwiązany i mógłby uderzać w podstawy Platońskiego systemu34.

Przy odwołaniu się wykładni tradycji ustnej dotyczącej Jednego i Dia-
dy istnieje możliwość uczynienia systemu Platońskiego wewnętrznie spój-
nym i zgodnym z wcześniejszymi założeniami. W sensie ścisłym koncepcja 
Jednego, nazywanego również przez filozofa Dobrem czy Pięknem35, 
pojawia się w pismach myśliciela, niemniej to właśnie tradycja pośrednia 
przekazuje rolę tej najwyższej idei w konstruowaniu struktury rzeczywi-
stości. Przy uwzględnieniu tych danych można stwierdzić, że podobnie 
jak sfera świata materialnego jest zależna w swoim istnieniu od sfery 
rzeczywistości idei, tak samo świat idei jest ontycznie zależny w swoim 
istnieniu od sfery pierwszych zasad, do których należy wspomniane Jedno. 
Żeby jednak najwyższa zasada mogła doprowadzić do powstania świata 
idei, musi posłużyć się rodzajem duchowej materii, z której poszczególne 
idee zostaną skonstruowane. Rolę takiego właśnie budulca pełni druga 
najwyższa zasada zwana Diadą36.

Zastosowana wobec pierwszych zasad nomenklatura kazałaby przy-
puszczać, że Jedno i Diada są po prostu ucieleśnieniem dwóch pierwszych 
liczb naturalnych. Takie skojarzenie jest jednak nieuprawnione. Liczby 
idealne czy w ogólne liczby matematyczne biorą swój początek od tych 
dwóch zasad, co oznacza, że nie można na Jedno i Diadę patrzeć kategoriami 
matematycznymi, ponieważ najwyższe zasady uprzedzają te matematycz-
ne kategorie37. Z hierarchicznego punktu widzenia Jedno uprzedza Diadę 
i znajduje się ponad nią w hierarchii bytów. Patrząc jednak na obie zasady 
pod kątem protologicznym, należy zauważyć, że Diada jest koniecznym 
elementem struktury świata bytów najwyższych, bez której Jedno nie byłoby 
w stanie wyprowadzić poszczególnych idei. W tym sensie obie zasady są 
równorzędne.

34 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, 114-115.
35 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1, 165.
36 Zob. A.J. Mason, Flow and Flux in Plato’s Philosophy (London 2016) 18. Por. Ary-
stoteles, «Metafizyka [3, 2]», 667-668.
37 Por. J.N. Findlay, Plato: The Written and Unwritten Doctrines (New York 1974) 417.
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W owej binarnej strukturze zasad najwyższych rola Jednego polega na 
oddziaływaniu na Diadę oraz jej formowaniu w taki sposób, żeby wypro-
wadzić z niej poszczególne idee. Owo oddziaływanie dokonuje określenia 
oraz ograniczenia w duchowej materii charakteryzującej się nieokreślonością 
oraz wielością. W Diadzie bowiem zawarta jest zarówno wielość, jak i nie-
określoność38. W konsekwencji oddziaływania Jednego na Diadę powstaje 
byt (idea) charakteryzująca się syntezą cech najwyższych zasad, a zatem 
jednością w wielości oraz określonością w nieokreśloności39. Jednemu, 
które Platon, jak już zauważono, nazywa również Dobrem i Pięknem, filozof 
przypisuje jeszcze dodatkowe role. Oprócz tego, że Jedno tworzy poszcze-
gólne idee, to równocześnie zasada ta jest odpowiedzialna za możliwość ich 
poznania przez rozum ludzki. Grecki myśliciel opisuje tę zależność przez 
odwołanie się do obrazu słońca, którego światło umożliwia człowiekowi 
ogląd poszczególnych przedmiotów jego poznania. Jedno z jednej strony 
oddziałuje na rzeczy, nijako je naświetlając, z drugiej zaś strony na rozum 
ludzki, odpowiednio go nakierunkowując.

7. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba prezentacji struktury wszechświata 
w nauce Platona przy uwzględnieniu tzw. tradycji pośredniej. Osiągnięcie 
celu pracy było możliwe dzięki przybliżeniu samej koncepcji wspomnianej 
tradycji pośredniej oraz prezentacji poszczególnych sfer kosmologicznych. 
Praca została podzielona na pięć części. Najpierw omówiono koncepcję tzw. 
tradycji pośredniej. Potem zaprezentowano poszczególne sfery Platońskiej 
wizji wszechświata, a więc świat fizyczny, świat przedmiotów matematycz-
nych, świat idei oraz świat zasad Jednego i Diady.

Na podstawie przeprowadzonych prezentacji oraz analiz można stwier-
dzić, że wprowadzenie do kosmologii Platońskiej wymiaru pierwszych zasad 
czyni system Platona bardziej spójny. Dzięki nauce o Jedni oraz Diadzie 
zostaje przede wszystkim wytłumaczona kwestia wielość idei, która stano-

38 Por. D.J.J. Robichaud, Plato's Persona: Marsilio Ficino, Renaissance Humanism, 
and Platonic Traditions (Philadelphia 2018) 165.
39 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, 118.



111

obraz PlatońskieJ kosMologii Przy uwzględNieNiu tzw. tradycJi PośredNieJ 

wiła pewien problem zwłaszcza w kontekście zestawienia relacji pomiędzy 
ideami a bytami fizycznymi. Wprowadzenie koncepcji pierwszych zasad 
wydaje się skutecznie ten problem rozwiązywać.
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The vision of Platonic cosmology having regard to so-called unwritten 
doctrines

The main purpose of the paper is an attempt of the presentation of world structure in 
Plato’s doctrine having regard to so-called unwritten doctrines. The purpose realization is 
possible thanks to presentation of unwritten doctrines concept and presentation of world 
hierarchy. The paper was divided into five parts. In the first one unwritten doctrines con-
cept was presented. Next parts are connected to individual parts of universe, so physical 
objects, mathematical world of being, forms realm and fundamental principles realm. On 
the basis of the analysis it could be claimed that the introduction of the fundamental prin-
ciples conception can solve some inconsistent aspects of Plato’s doctrine.
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Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia zakresu podobieństw pomiędzy 
dwiema wizjami antropologicznymi Pitagorasa oraz Plotyna. Osiągnięcie celu pracy jest 
możliwe dzięki prezentacji oraz zestawieniu rozwiązań zaproponowanych przez obu 
wspomnianych filozofów. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w trzech częściach. 
Najpierw zaprezentowano rozwiązania Pitagorasa. Później przybliżono poglądy Platona. 
W części trzeciej natomiast zestawiono myśl obu filozofów. W świetle przeprowadzonych 
analiz można stwierdzić duży zakres podobieństwa pomiędzy analizowanymi doktryna-
mi. Filozofowie są ze sobą zgodni co do kluczowych kwestii (wyższość duszy nad ciałem, 
preegzystencja, metempsychoza), które oczywiście w szczegółach różnią się między sobą 
w związku z innym programem poszczególnych systemów filozoficznych. Za największą 
różnicę należy uznać zagadnienie metody wyzwolenia duszy z kręgu kolejnych wcieleń.

Słowa kluczowe:  Pitagoras; Plotyn; antropologia; człowiek; metempsychoza; preegzy-
stencja; filozofia starożytna

1. Wprowadzenie

Wskutek migracji ludności i powszechnej globalizacji Europejczycy 
mają możliwość zetknięcia się z wizją antropologiczną proponowaną przez 
przedstawicieli wyznawców religii Dalekiego Wschodu. Według doktryny 
obowiązującej np. w hinduizmie czy buddyzmie celem człowieka nie jest, 
tak jak w chrześcijaństwie, życie wieczne w jednym konkretnym ciele, które 
posiada dana osoba ludzka, ale porzucenie ciała i wyzwolenie się z kręgu 
kolejno następujących po sobie inkarnacji duszy. Jest to zatem wizja, która 
znacząco odbiega od tego, do czego byli przyzwyczajeni mieszkańcy Euro-
py. Niektóre z elementów doktryny religii Dalekiego Wschodu w zakresie 
antropologii nie były jednak obce myśli europejskiej. Wiarę w wędrówkę 
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dusz można spotkać choćby u Pitagorasa czy u Plotyna. Chociaż systemy 
zbudowane przez wspomnianych filozofów dzieli niemal tysiąc lat, to jednak 
pod wieloma względami wydają się one podobne. Z tego powodu rzeczą 
ciekawą i intrygującą byłoby porównanie rozwiązań zaproponowanych 
przez obydwu myślicieli.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia stopnia podo-
bieństwa pomiędzy wizjami antropologicznymi zaproponowanymi przez 
dwóch starożytnych filozofów: Pitagorasa oraz Plotyna w aspekcie prze-
znaczenia i celu człowieka. Osiągnięcie celu pracy będzie możliwe dzięki 
prezentacji oraz zestawieniu rozwiązań wspomnianych myślicieli. Opra-
cowanie składać się będzie z trzech zasadniczych części. Najpierw analizy 
zostaną zogniskowane wokół rozwiązań Pitagorasa. Następnie zostanie 
zaprezentowana wizja antropologiczna Plotyna. Wreszcie w części trzeciej 
będzie miało miejsce zestawienie myśli obu filozofów.

2. Pośmiertne przeznaczenie ludzi  
w wierzeniach pitagorejskich

W odniesieniu do problematyki wierzeń pitagorejskich należy zauważyć, 
że niemała część przekonań religijno-filozoficznych członków bractwa zało-
żonego przez Pitagorasa została zaczerpnięta z tzw. orfizmu, przez który na-
leży rozumieć rodzaj kultu religijnego praktykowanego w starożytnej Grecji1. 
Aktywność Pitagorasa nie ograniczała się jednak tylko do biernego przejęcia 
poglądów uznawanych przez osoby praktykujące ten rodzaj duchowości2. 
Założyciel bractwa pitagorejskiego dokonał w zastanym przez siebie nurcie 
pewnych istotnych modyfikacji, które pozwoliły na wyraźne odróżnienie 
adeptów jego szkoły od członków tradycyjnego nurtu orfickiego3. Istotne jest 
również spostrzeżenie, że chociaż rola Pitagorasa w założeniu i wyznaczeniu 

1 Zob. I. Tanaseanu-Döbler, Theurgy in Late Antiquity: The Invention of a Ritual Tra-
dition (Göttingen 2013) 114.
2 Zob. R.G. Edmonds III, Redefining Ancient Orphism: A Study in Greek Religion 
(Cambridge 2013) 39.
3 Por. F.C. Bordoy, «On the origin of the Orphic-Pythagorean notion of the immortality 
of the soul», w: G. Cornelli, R. McKirahan, C. Macris, On Pythagoreanism (Berlin 2013) 
175.
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kierunku filozoficznego własnej szkoły jest niekwestionowalna, to jednak 
z perspektywy czasu trudno jest niekiedy precyzyjne oddzielić te elementy, 
które pochodzą bezpośrednio od założyciela bractwa, od tych komponen-
tów, które zostały wprowadzone przez jego następców4. Niektórzy badacze 
sugerują, że Pitagoras był naśladowcą Orfeusza, a z czasem jego osoba 
uległa deifikacji do tego stopnia, że miał być nawet czczony przez człon-
ków założonej przez siebie szkoły5. W każdym razie zgodnie z niektórymi 
zachowanymi świadectwami to właśnie on jest uważany za pierwszego 
z filozofów greckich, który głosił pogląd nazywanym metempsychozą6.

Dla dokładnego zrozumienia pośmiertnego przeznaczenia ludzi w syste-
mie Pitagorasa konieczne jest przywołanie najważniejszych założeń wyzna-
wanych przez zwolenników tego filozofa, bez których to założeń doktryna 
szkoły Pitagorasa jest trudna do zrozumienia. Podstawę egzystencjalnych 
przekonań pitagorejskich stanowi kilka zasadniczych aksjomatów przeję-
tych bezpośrednio z wierzeń orfickich. Pierwszym z nich jest przypisanie 
nadrzędnej roli duszy wobec ciała oraz swoistego rodzaju jej utożsamie-
nie z człowiekiem7. Owa wyższość duszy przejawia się na kilku płaszczy-
znach. Po pierwsze, jest ona nieśmiertelna. Po drugie, istnieje przed ciałem 
i w przeciwieństwie do ciała jest w stanie przetrwać śmierć fizyczną8. Po 
trzecie, dusza została obdarzona naturą boską9. W tym kontekście łatwiej jest 
zrozumieć wyraźny sprzeciw wymierzony przez zwolenników Pitagorasa 
przeciwko ludzkiemu ciału. Skoro bowiem dusza obdarzona jest specjal-
nym rodzajem egzystencji, którego pozbawione jest ciało, w związku z tym 

4 Właśnie dlatego w systematycznych opracowaniach dokonujących zestawienia my-
śli poszczególnych filozofów w przypadku Pitagorasa uczeni raczej przedstawiają poglą-
dy szkoły pitagorejskiej niż samego Pitagorasa. Podobny zabieg jest stosowany choćby 
w odniesieniu do atomistów przedsokratejskich, a więc Leucypa oraz Demokryta, których 
poglądy najczęściej prezentuje się w ramach omawiania doktryny atomistycznej, bez po-
działu na tych dwóch myślicieli.
5 Są też tacy, którzy dążą do utożsamienia Pitagorasa z Orfeuszem. Zob. Ch.H. Kahn, 
Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History (Indianapolis 2001) 20. Por. Diogenes 
Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [8, 41] (Warszawa 1968) 489.
6 Zob. L. Zhmud, Pythagoras and the Early Pythagoreans (Oxford 2012) 222.
7 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [8, 30-31], 484.
8 Zob. A. Gregory, The Presocratics and the Supernatural: Magic, Philosophy and 
Science in Early Greece (London 2013) 127.
9 Por. T.J. Wray, G. Mobley, The Birth of Satan: Tracing the Devil's Biblical Roots 
(Basingstoke 2005) 88.
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zespolenie psychofizyczne jawi się jako pewnego rodzaju poniżenie duszy. 
W konsekwencji zatem Pitagorejczycy, za zwolennikami wierzeń orfickich, 
uważali ciało za więzienie duszy, w którym musi ona odpokutować zacią-
gniętą winę10.

Drugim ważnym aksjomatem wierzeń pitagorejskich jest wiara w pre-
egzystencję, a zatem doktrynę, według której obecne życie człowieka nie 
zaczyna się w chwili poczęcia. Elementem konstytuującym tożsamość da-
nego człowieka w jego obecnym życiu i w czasie poprzedzającym obecne 
życie jest właśnie dusza, która ma zdolność do inkarnowania się w ciało11. 
Należy również zauważyć, że w stanie poprzedzającym obecne życie docze-
sne kondycja duszy była zupełnie inna – miała ona naturę boską i cieszyła 
się różnymi aktywnościami, które wskutek zamknięcia jej w ciele stały 
się niemożliwe do realizacji. Trzecim wreszcie aksjomatem pitagorejskich 
przekonań jest wiara w metempsychozę, czyli doktrynę, według której dusza 
zmuszona jest wielokrotnych inkarnacji w ciało, dopóki nie zostanie z tego 
kręgu wcieleń wyzwolona12.

Celem ludzkiego życia, według doktryny pitagorejskiej, jest wyzwolenie 
się ze wspomnianego kręgu wcieleń. Dusza zmuszona jest do kolejnych 
inkarnacji wskutek zaciągnięcia winy, a zatem życie w ciele jest swoistego 
rodzaju okresem kary czy pokuty, która w ten sposób może zostać zgładzona, 
grzechy popełnione przez dusze w stanie preegzystencji zaś – przebaczone.13 
Rodzaj inkarnacji nie jest z góry przeznaczony, a zatem dusza może równie 
dobrze wcielić się w ludzkie, jak też w zwierzęce ciało14. Wyzwolenie z kręgu 
wcieleń nie jest przypadkowe, co oznacza, że człowiek mógł kształtować 
swoje przyszłe losy i przyśpieszać możliwość całkowitego uwolnienia się 
z ciała. Między innymi właśnie temu celowi miało służyć założenie bractwa 
pitagorejskiego.

10 Zob. G. Obeyesekere, Karma and Rebirth: A Cross Cultural Study (Delhi 2006) 199. 
Na gruncie języka greckiego powstała nawet gra słów soma – sēma (‘ciało – grób’) dobrze 
oddająca sens tych wierzeń.
11 Por. M. DeMello, Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies 
(Columbia 2012) 35.
12 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [8, 14], 477. Por. A. 
Preus, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy (Lanham 2015) 75.
13 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa (Lublin 
2005) 119.
14 Por. H. TenDam, Exploring reincarnation (Ommen 2012) 47.
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Przyjmuje się niekiedy, że pitagorejczycy zapoczątkowali nowy tryb ży-
cia, nieznany dotąd Grekom, a nazywany życiem kontemplacyjnym15. Ściśle 
określony i zaplanowany model życia był nijako konieczny, żeby osiągnąć 
postawiony przez Pitagorasa cel. Założyciel bractwa pitagorejskiego uważał 
bowiem, że oczyszczenie duszy i odpokutowanie zaciągniętych przez nią 
win dokonywało się wskutek uprawiania nauki i praktykowania różnych 
zachowań pomagających w podporządkowaniu ciała panowaniu duszy16. 
Za szczególnie pomocną dziedzinę nauki pitagorejczycy uważali matema-
tykę i astrologię, które w konsekwencji stały się głównym przedmiotem ich 
badań17. Powodem właśnie takiego wyboru było zapewne zaobserwowanie 
występującej w przyrodzie harmonii oraz odzwierciedlenia pewnych mate-
matycznych proporcji. Podporządkowanie ciała duszy natomiast dokonywało 
się przez różne praktyki o podłożu ascetycznym, jak np. słuchanie muzyki, 
milczenie czy praktykowanie wegetarianizmu18.

3. Pośmiertne przeznaczenie ludzi w systemie Plotyna

W odniesieniu do systemu Plotyńskiego należy zauważyć, że sam filo-
zof, budując własną wizję filozoficzną, dość sporo elementów zaczerpnął 
z nauki Platona, którego uważał za tego myśliciela, któremu udało się od-
kryć prawdę19. Sformułowana przez Plotyna nauka uważana jest za ostatni 
spośród wielkich systemów filozofii pogańskiej wydanej przez starożytnych 
Greków, stąd system Plotyński można uznać za swoistego rodzaju zwień-
czenie myśli przedchrześcijańskiej. O popularności myśli Plotyna świadczy 
nie tylko podjęcie i przetworzenie jego doktryny przez jego bezpośrednich 

15 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, 120-121.
16 Por. L. Irwin, Reincarnation in America: An Esoteric History (Lanham 2017) 41; 
A. Petrovic, I. Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion, v. 1: Early Greek 
Religion (Oxford 2016) 58.
17 Zob. F. Copleston, History of Philosophy, v. 1: Greece and Rome (London 2004) 36.
18 Zob. J. Stevenson, Philosophy (New York 2014) 42. Por. Diogenes Laertios, Żywoty 
i poglądy słynnych filozofów [8, 10.13.19], 475, 477, 479.
19 Por. D.J. Yount, Plato and Plotinus on Mysticism, Epistemology, and Ethics (Sydney 
2017) 3. To tłumaczy powód oparcia się przez Plotyna właśnie na systemie Platona.
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następców, ale również oddziaływanie elementów systemu tego filozofa 
przez całe średniowiecze.

Plotyn przyjmował wyższość pierwiastka duchowego w człowieku nad 
jego komponentem materialnym, co oznaczało przypisywanie duszy wyż-
szej wartości od ciała. Ta doktryna związana jednak była ściśle z uznawaną 
przez filozofa wiarą w preegzystencję – przed narodzinami dusza miała 
istnieć w świecie Plotyńskich hipostaz, gdzie obcowała z najwyższymi 
bytami całej rzeczywistości20. Konsekwentnie kondycja takiej duszy była 
zupełnie inna niż po złączeniu ciałem, po którym utraciła wiele z posia-
danych uprzednio przywilejów, jak np. oglądanie Jednego czy Umysłu. 
W związku z takim postawieniem sprawy zejście w ciało filozof musiał 
spostrzegać jako rodzaj degradacji duszy21. Podejmując temat przyczyny 
opuszczenia przez duszę świata trzech hipostaz i złączenie się z ciałem, 
Plotyn tłumaczy ten stan bardziej w kategoriach konieczności niż kary, 
niemniej wątek zaciągania winy przez duszę w jego systemie również jest 
obecny22.

Konieczność filozof dostrzega w potencjalności trzeciej hipostazy do 
rozwinięcia wszystkich swych możliwości. Jedną z tych potencji jest po-
wstanie poszczególnych istot żywych, które do zaistnienia potrzebują in-
dywidualnej duszy23. Konieczność posiadania tego duchowego elementu 
przez istoty cielesne wynika z funkcji, które dusza jest w stanie realizować, 
a których ciało samo z siebie dokonywać nie może24. Kategorię zaciągania 
winy natomiast Plotyn dopatruje się już po inkarnacji ciała25. Taka sytuacja ma 

20 Zob. Plotyn, Enneady VI [6, 4, 14] (Warszawa 2003) 707. Por. T.M. O’Neill, Ideo-
graphy and Chinese Language Theory: A History (Berlin 2016) 89; D. Carabine, The 
Unknown God: Negative Theology in the Platonic Tradition: Plato to Eriugena (Eugene 
2015) 127.
21 Zob. Plotyn, Enneady IV-V [4, 8, 3] (Warszawa 2001) 494-495; P.A. Hughes, Neopla-
tonist Stew or, How Sacramentalism, Mysticism, and Theurgy Corrupted Christian The-
ology (Liberty 2014) 57.
22 Por. W.R. Inge, The Philosophy of Plotinus (Eugene 2003) 257-258.
23 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa (Lublin 1999) 
576. Por. Plotyn, Enneady IV-V [4, 8, 7], 499.
24 Por. Plotyn, Enneady IV-V [4, 8, 2], 493.
25 W związku z tym konsekwentnie należy przyjąć, że Plotyn nie spostrzegał połącze-
nia się duszy z ciałem jako oznaki kary za zaciągniętą winę, ale zaistnienie grzechu było 
możliwe dopiero po inkarnacji.
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miejsce w przypadku, gdy dusza, wskutek nadmiernego związania się z cia-
łem, zaczyna o nie przesadnie zabiegać, co jest zewnętrzną oznaką tego, że 
zapomniała ona o swym prawdziwym pochodzeniu i zajmowanej w hierarchii 
rzeczywistości pozycji, a zatem wyzbyła się pamięci o tym, kim jest naprawdę 
i że jej przeznaczeniem nie jest świat materialny, ale egzystencja w świecie 
hipostaz26. Jednocześnie filozof wskazuje jednak na pewien pozytywny aspekt 
złączenia się duszy z ciałem. Stwierdza bowiem, że dzięki temu połączeniu 
dusza ma możliwość nabycia nowego doświadczenia i uświadomienia sobie 
wyższości świata hipostaz nad rzeczywistością cielesną27.

Kolejnym istotnym elementem systemu Plotyńskiego jest wiara w me-
tempsychozę28. Według filozofa dusze przechodzą przez kolejne kręgi wcie-
leń w zależności od sposobu, w jaki dusza żyła w poprzednim wcieleniu. 
W przypadku niewłaściwego życia Plotyn dopuszczał możliwość inkarnowa-
nia się w zwierzę lub roślinę29. W przypadku właściwego postępowania dusza 
mogła liczyć na lepsze ciało w kolejnym wcieleniu. Celem metempsychozy 
było doprowadzenie świata do doskonałości, poprzez zwrócenie go w kie-
runku świata hipostaz, a zwłaszcza Jednego. Dusze miały zatem przypisane 
konkretne zadanie o charakterze globalnym, które miały realizować. Nie 
oznacza to jednak, że Plotyn nie przypisywał im ściśle określonego celu 
indywidualnego. Przeciwnie, według filozofa celem jednostkowym poszcze-
gólnych dusz było oderwanie się od świata materialnego i powrót do świata 
hipostaz30. Zasadniczo cel ten dusze realizowały przez oderwanie się z kręgu 

26 Por. Plotyn, Enneady IV-V [4, 8, 2; 5, 1, 1], 494, 506; R. Sorabji, The Philosophy of 
the Commentators, 200-600 AD: A Sourcebook, v. 1: Psychology (with ethics and reli-
gion) (New York 2005) 95.
27 Zob. S. Stern-Gillet, «Plotinus on metaphysics and morality», w: P. Remes, S. 
Slaveva-Griffin, The Routledge Handbook of Neoplatonism (London 2014) 406; G. Reale, 
Historia filozofii starożytnej, t. 4, 576.
28 Zob. S. Byrne, Ficino in Spain (Toronto 2015) 174; B. Ogren, Renaissance and Re-
birth: Reincarnation in Early Modern Italian Kabbalah (Leiden 2009) 6.
29 Zob. G. Obeyesekere, The Awakened Ones: Phenomenolgy of Visionary Experience 
(New York 2012) 134.
30 Zob. P.A. Hughes, Neoplatonist Stew or, How Sacramentalism, Mysticism, and Theu-
rgy Corrupted Christian Theology, 57; I. Kivle, «Plotinus’ „Enneads” and Self-creation», 
w: A.T. Tymieniecka, Phenomenology of Space and Time: The Forces of the Cosmos and 
the Ontopoietic Genesis of Life: Book One (Dordrecht 2014) 213.
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wcieleń, niemniej Plotyn dopuszczał możliwość chwilowej realizacji tego 
celu pod pewnymi warunkami już podczas życia ziemskiego.

Oderwanie się od świata materialnego i zdecydowane zwrócenie się 
w kierunku świata hipostaz było możliwe na kilka sposobów. Przede 
wszystkim Plotyn wspomina o praktykowaniu cnót kardynalnych, które 
swoje zwieńczenie uzyskują właśnie w chwili zjednoczenia się z najwyż-
szymi hipostazami, a więc wtedy, gdy dusza zrealizuje swój indywidualny 
cel31. Kolejnym sposobem powrotu do świata hipostaz jest wznoszenie 
umysłu przez poszczególne stopnie piękna. Filozof wspomina przy tej 
okazji o zachwycie nad pięknem zmysłowym, po którym dusza zaczyna 
praktykować piękne obyczaje i prowadzić życie cnotliwe po to, by na 
końcu dojść do najwyższego piękna i się z nim utożsamić32. Innym wreszcie 
sposobem realizacji wspomnianego celu duszy jest dialektyka. W pewnym 
sensie droga ta jest podobna do wznoszeniu umysłu przez kolejne stopnie 
piękna, przy czym o hierarchiczności tego sposobu stanowi nie atrybut 
piękna, ale rodzaj ontologiczny poszczególnych bytów. W tym kontekście 
Plotyn pisze o przechodzeniu od tego, co cielesne, do świata niemate-
rialnego, a następnie od świata niecielesnego, przez kolejne hipostazy aż 
do Jednego, z którym następuje zjednoczenie33. Jak zauważono, filozof 
dopuszcza możliwość zjednoczenia się duszy z najwyższą hipostazą już 
podczas doczesnego życia, a zatem jeszcze przed ostatecznym wyzwole-
niem się z kręgu wcieleń. Takie zdarzenie mogło mieć miejsce podczas 
kontemplacji, niemniej wiązały się z nim pewne ograniczenia. Najważ-
niejsze z nich było takie, że osiągnięcie ekstazy, a więc stanu zjednoczenia 
z Jednym, trwało stosunkowo krótko34.

31 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4, 591-592. Por. Plotyn, Enneady I-III 
[1, 6, 6; 1, 2, 1] (Warszawa 2000) 136-137, 99-101.
32 Por. L.P. Gerson, Plotinus: The Arguments of the Philosophers (London 1999) 213.
33 Por. B.T. Sammon, The God Who Is Beauty: Beauty as a Divine Name in Thomas 
Aquinas and Dionysius the Areopagite (Eugene 2013) 65.
34 Por. C. Muratori, The First German Philosopher: The Mysticism of Jakob Böhme as 
Interpreted by Hegel (Dordrecht 2016) 174. Sam Plotyn przyznał, że podczas jego życia 
ekstazę udało mu się osiągnąć zaledwie kilka razy. Zob. W.T. Stace, A Critical History of 
Greek Philosophy (The Floating Press 2010) 412.
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4. Zestawienie pitagorejskiej i Plotyńskiej antropologii

Już pobieżne przyjrzenie się pitagorejskiej i Plotyńskiej koncepcji antro-
pologicznej pozwala dostrzec stosunkowo duży stopnień podobieństwa obu 
doktryn w wielu fundamentalnych założeniach. Wspólne dla dwóch anali-
zowanych koncepcji filozoficznych będą zatem takie kwestie, jak obecność 
zapożyczeń pewnych elementów doktryny, koncepcja wyższości duszy nad 
ciałem, preegzystencji, metempsychozy, celu życia ludzkiego czy stosunek 
do zjednoczenia duszy z ciałem. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że 
pomimo wspólnych założeń, szczegółowe rozwiązania we wskazanych ob-
szarach są już w obu koncepcjach wyraźnie inne. Co więcej, obie doktryny 
filozoficzne inaczej ujmują sposób realizacji wspomnianego celu.

Pitagoras wiele z elementów głoszonej przez siebie antropologii za-
czerpnął z wierzeń orfickich, a więc wierzeń religijnych związanych z kul-
tem Dionizosa. Plotyn natomiast, co sam przyznawał, sporo idei przejął od 
Platona. Taka obserwacja mogłaby sugerować, że system pitagorejski był 
jeszcze bardziej zmitologizowany niż doktryna głoszona przez Plotyna. 
Z drugiej strony należy być świadomy tego, że Platon również zaczerpnął 
wiele elementów swojego systemu filozoficznego właśnie z wierzeń orfickich 
i pitagorejskich. Oba systemy filozoficznie konsekwentnie głoszą wyższość 
duszy nad ciałem, przy czym można zaobserwować pewną drobną różnicę 
dotyczącą przyczyny tej wyższości. U Pitagorasa jest to związane z jej bo-
skim pochodzeniem i uprzednim przebywaniem z bogami, u Plotyna nato-
miast – z jej pochodzeniem od Jednego przez Umysł, a więc od najwyższych 
hipostaz. W zakresie stosunku do zjednoczenia duszy z ciałem obydwaj 
filozofowie uważają, że inkarnacja w ciało nie była dla duszy korzystna, przy 
czym Plotyn próbuje bronić zasadności tego połączenia na dwa sposoby. Po 
pierwsze, przez przypisanie duszy pewnej misji, którą musi zrealizować. Po 
drugie, przez odwołanie się do kategorii konieczności zaistniałej inkarnacji.

W odniesieniu do zagadnienia metempsychozy należy zauważyć, że 
obydwaj filozofowie dopuszczali możliwość inkarnacji nie tylko w ciało 
ludzkie, ale również w zwierzę bądź roślinę35. Z drugiej strony Plotyn przy-
pisywał metempsychozie wyższy cel i zakładał jej konieczność, podczas gdy 

35 W sensie ścisłym obydwaj filozofowie głosili zatem metempsychozę, nie reinkarna-
cję, przez którą należałoby rozumieć inkarnację tylko w obrębie ciał ludzkich.
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dla Pitagorasa była ona jedynie karą za popełnione w stanie preegzystencji 
przestępstwo. Cel życia ludzkiego natomiast, choć był podobny w obu fi-
lozoficznych doktrynach, to jednak nieznacznie się różnił. Obydwaj filozo-
fowie głosili co prawda konieczność wyzwolenia duszy z kręgu kolejnych 
wcieleń, niemniej Plotyn akcentował również pewien rodzaj obowiązku dusz 
do nawrócenia cielesnego świata ku boskim hipostazom.

Największe różnice pomiędzy obydwoma analizowanymi koncepcjami 
filozoficznymi można poświadczyć w odniesieniu do zagadnienia sposobu, 
w jaki dusza jest w stanie wyzwolić się z kręgu kolejnych wcieleń. Pitagoras 
dopuszczał realizację tego celu przede wszystkim przez uprawianie nauki 
oraz specyficzne praktyki o charakterze ascetycznym. Obie te metody miały 
pomóc człowiekowi w zapanowaniu nad własnym ciałem i podporządkowa-
niu go kierownictwu duszy. Plotyn natomiast wyzwolenie z kręgu wcieleń 
wiązał ze stopniowym odrywaniem się od świata cielesnego przez dialektykę 
czy odkrywanie kolejnych stopni piękna. Metoda ta, podobnie jak praktyka 
moralna, miała wyraźne cechy hierarchiczne. Dodatkowo Plotyn dopusz-
czał krótkotrwałą możliwość osiągnięcia celu już w życiu doczesnym, co 
w przypadku nauki pitagorejskiej nie miało miejsca.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było ustalenie zakresu podobieństw 
pomiędzy antropologią pitagorejczyków oraz Plotyna. Osiągnięcie celu 
pracy było możliwe dzięki przybliżeniu oraz zestawieniu obu wizji antropo-
logicznych. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w trzech zasadniczych 
częściach. Najpierw zaprezentowano poglądy Pitagorasa. Następnie sku-
piono się na antropologicznej wizji Plotyna. W części trzeciej zestawiono 
rozwiązania obydwu filozofów.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić spory zakres 
podobieństw pomiędzy poglądami Pitagorasa i Plotyna w zakresie gene-
ralnych rozwiązań systemowych. Obaj filozofowie głoszą wyższość duszy 
nad ciałem, metempsychozę, preegzystencję oraz konieczność wyzwole-
nia się z kręgu kolejnych wcieleń. W zakresie rozważań szczegółowych 
wspomnianych elementów obie wizje różnią się pomiędzy sobą w zakresie 
koherencji z całością konkretnego systemu filozoficznego. Za największą 
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różnicę pomiędzy wizjami antropologicznymi Pitagorasa i Plotyna należy 
uznać zagadnienie sposobu wyzwolenia się z kręgu wcieleń.
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two philosophical ideas of Pythagoras and Plotinus. The realization of paper purpose is 
possible thanks to presentation and juxtaposition of Pythagoras and Plotinus solutions. 
The paper was divided into three main parts. In the first one Pythagoras ideas were presen-
ted. In the second one Plotinus ideas were presented. In the third one the juxtaposition of 
both philosophical ideas took place. On the basis of analysis it could be claimed that there 
is a big range similarity between both doctrines. Philosophers teach about the same issue 
(soul’s superiority, metempsychosis, preexistence) which differ in details in relation to 
whole philosophical system. The biggest difference is a method of soul’s liberation from 
metempsychosis.

Keywords:  Pythagoras; Plotinus; anthropology; human being; metempsychosis; 
preexistence; ancient philosophy
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Czy życie cesarza odciska swoje piętno  
na sposobie filozofowania? Analiza poglądów  

Marka Aureliusza w świetle życia cesarza

Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia, czy nauka Marka Aureliusza powstała w opar-
ciu o doświadczenie filozofa jako cesarza. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki pre-
zentacji myśli Marka Aureliusza oraz próbie wskazania takich elementów nauki filozofa, 
które mogłyby mieć swe źródło w piastowanym przez niego stanowisku państwowym. 
Opracowanie składa się z trzech części. Najpierw ma miejsce przybliżenie biografii filozo-
fa, następnie zostaje przedstawiona jego myśl, a w ostatniej części autor podejmuje próbę 
wskazania wspomnianych zależności. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwier-
dzić, że nie udało się wykazać wspomnianych zależności, co sugeruje, że Marek Aure-
liusz, uprawiając filozofię, nie kierował się osobistym doświadczeniem bycia cesarzem.

Słowa kluczowe:  Marek Aureliusz; cesarz; stoicyzm; równość; antropologia

1. Wprowadzenie

Marek Aureliusz pod jednym względem był wyjątkowym filozofem – 
żaden inny filozof przed nim ani żaden inny filozof po nim nie sprawował 
nigdy tak wielkiej władzy nad tak rozległym terytorialnie imperium. Ze 
względu na zajmowaną pozycję Marek Aureliusz stał się bardziej znaczącym 
przedstawicielem nurtu stoickiego, którego był wychowankiem i wyznawcą. 
Już tylko z tego powodu filozofia uprawiana przez tego myśliciela wydaje 
się bardzo interesująca, jednakże jeszcze ciekawsza wydaje się kwestia tego, 
czy stanowisko zajmowane przez Marka Aureliusza wpłynęło w jakikolwiek 
sposób na naukę, którą głosił. Z czysto teoretycznego punktu widzenia taka 
hipoteza wydaje się jak najbardziej zasadna, niemniej równie dobrze wcale 
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nie musiało tak być. Badania w tym zakresie pomogłyby w odpowiedzi na 
tak postawiony problem naukowy.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia, czy stanowisko 
cesarza piastowane przez Marka Aureliusza wpłynęło na zasadnicze zręby 
głoszonej przez niego filozofii. Osiągnięcie celu pracy będzie możliwe dzięki 
prezentacji myśli filozofa oraz próbie wskazania tych elementów w nauce 
cesarza, które mogły mieć swoje umocowanie w piastowanym przez niego 
stanowisku państwowym. Materiałem źródłowym będą Rozważania filozofa. 
Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w trzech zasadniczych częściach. 
Najpierw zostanie przybliżony życiorys Marka Aureliusza. W części drugiej 
badania zostaną zogniskowane wokół prezentacji najbardziej reprezentatyw-
nych elementów jego nauczania. Wreszcie w części trzeciej będzie miała 
miejsce próba wskazania tych komponentów doktryny Marka Aureliusza, 
które mogą mieć jakieś powiązanie z jego doświadczeniem życia cesarza.

2. Życiorys

Marek Aureliusz jest uważany za ostatniego bardziej znaczącego przed-
stawiciela myśli stoickiej1. Przyszły cesarz przyszedł na świat 16 kwietnia 
121 roku w Rzymie jako syn pretora Anniusa Verusa2. Ród Marka Aureliusza 
już od pewnego czasu zajmował wysokie stanowiska państwowe w imperium 
rzymskim. Początki życia przyszłego cesarza nie były jednak łatwe. Stosun-
kowo niedługi czas po jego narodzinach bowiem zmarł jego ojciec, którego 
Marek Aureliusz nie zdołał nawet dobrze poznać. We czesnym dzieciństwie 
filozof był wychowywany przez samą matkę, którą wspominał dobrze jako 
tę, która uczyła go pobożności i prostoty życia. Po śmierci ojca opiekę nad 
nim objął Antonin Pius, którego córkę, Faustynę, Marek Aureliusz poślubił 
w 145 roku.

Już od wczesnego dzieciństwa Marek Aureliusz mógł cieszyć się me-
cenatem cesarza Hadriana, który w wieku sześciu lat włączył go do stanu 

1 Zob. P. Marcus, Ancient Religious Wisdom, Spirituality, and Psychoanalysis (West-
port 2003) 101.
2 Zob. D.W. Del Testa, «Marcus Aurelius», w: D.W. Del Testa, Lives and Legacies: An 
Encyclopedia of People Who Changed the World: Government Leaders, Military Rulers, 
and Political Activists (New York 2001) 118.
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rycerskiego, a w wieku ośmiu lat – do stanu kapłańskiego3. Bezpośrednią 
drogę do kariery cesarskiej otworzyła jednak Markowi Aureliuszowi trudna 
sytuacja osobista cesarza Hadriana. Ponieważ cesarz późno zaczął się inte-
resować tematem swojej sukcesji, stąd musiał nijako w pośpiechu dokonać 
aktu adopcji swego następcy, Antoninusa Piusa, w celu utrzymania ciągłości 
własnego rodu na tronie cesarskim. Hadrian zobowiązał jednak pod ważno-
ścią aktu Antoninusa Piusa do adopcji Marka Aureliusza4. Antoninus Pius 
krótko potem, w 138 roku, faktycznie dokonał adopcji Marka Aureliusza, 
co samemu filozofowi otworzyło z kolei prostą drogę do możliwości objęcia 
tronu cesarskiego5.

Od tamtego wydarzenia kariera polityczna filozofa toczyła się już dosyć 
szybko. W 140 roku Marek Aureliusz został konsulem, a parę lat później, 
w 147 roku – trybunem6. Po śmierci Antoninusa Piusa w 161 roku został 
cesarzem rzymskim, przy czym przez osiem lat, do roku 169, rządził krajem 
razem z przybranym bratem, Lucjuszem Werusem. Taka sytuacja nastąpiła 
z osobistej inicjatywy Marka Aureliusza, który zażądał od Senatu Rzymskie-
go akceptacji takiego rozwiązania. Senat wyraził na to zgodę, mimo że taki 
przypadek nie miał nigdy wcześniej miejsca. Dopiero po śmierci brata Marek 
Aureliusz samodzielnie sprawował władzę cesarską. Ten urząd sprawował 
do śmierci, a więc do 17 marca 180 roku, kiedy to zmarł na dżumę podczas 
wyprawy militarnej w obozie Vindobona7. Z perspektywy chrześcijańskiej 
wsławił się jako cesarz, który popierał prześladowania chrześcijan i dbał 
o pielęgnowanie tradycyjnych wierzeń grecko-rzymskich.

Marek Aureliusz był wszechstronnie wykształconym cesarzem, zarówno 
w kulturze rzymskiej, jak i greckiej, co w znacznej mierze zawdzięczał swo-

3 Zob. P. Jaroszyński, «Marek Aureliusz», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Encyklo-
pedia Filozofii, t. 6 (Lublin 2005) 834.
4 Zob. D.W. Del Testa, «Marcus Aurelius», 118. Adopcja w starożytności służyła 
głównie zachowaniu ciągłości rodu. Przeprowadzano ją w obecności pretora lub namiest-
nika. Jej skutkiem było zerwanie więzi rodzinnej z dotychczasową rodziną a utworzenie 
nowych więzi, więc, co za tym idzie, i władzy rodzicielskiej, w rodzinie osoby adoptują-
cej.
5 Wraz z Markiem Aureliuszem Antoninus Pius dokonał również adopcji Lucjusza 
Werusa, który przez pewien czas będzie współcesarzem cesarstwa rzymskiego wraz 
z Markiem Aureliuszem.
6 Zob. P. Jaroszyński, «Marek Aureliusz», 834.
7 Zob. D.W. Del Testa, «Marcus Aurelius», 118.
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im licznym nauczycielom. Cesarz kształcił się bowiem u takich myślicieli, 
jak: Apolloniusz z Chalcedonu, Sekstus z Cheronei, Iunius Rusticus, Klau-
diusz Maksimus, Cynna Catulus, Diogenet8. Ponieważ byli to myśliciele sto-
iccy, nie jest czymś niezwykłym, że Marek Aureliusz przejął najważniejsze 
zręby filozofii stoickiej i to właśnie ona była zasadniczym punktem wyjścia 
jego namysłu filozoficznego9. Szczególne znaczenie w życiu cesarza miał 
filozof Epiktet, z którego doktryną Marek Aureliusz zapoznał się za sprawą 
Iuniusa Rusticusa10. Diatryby i Enchiridion Epikteta były stałym punktem 
jego odniesienia.

Marek Aureliusz jest autorem dzieła będącego rodzajem jego osobistego 
notatnika wydanym dopiero po jego śmierci. Na gruncie języka polskiego 
utwór ten funkcjonuje pod tytułem Rozmyślania, podczas gdy na gruncie 
języka greckiego, w którym powstało to dzieło, nosi ono tytuł „do samego 
siebie” (gr. ta eis eauton). Rozmyślania powstały najprawdopodobniej w la-
tach siedemdziesiątych II wieku podczas różnych wydarzeń z życia filozofa. 
Samo dzieło jest zbiorem sentencji, maksym i aforyzmów pogrupowanych 
w 12 księgach o charakterze etycznym11.

3. Nauka Marka Aureliusza

Skoro cesarz był wychowywany przez tylu nauczycieli związanych 
z nurtem stoickim, nie powinno dziwić, że podstawową dziedziną filozo-
ficzną była dla Marka Aureliusza etyka12. Oczywiście nie oznacza to, że 

8 Zob. P. Jaroszyński, «Marek Aureliusz», 834.
9 Warto nadmienić, że w młodych latach Marek Aureliusz interesował się również re-
toryką, którą jednak z czasem porzucił na rzecz filozofii.
10 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [1, 7] (Kęty 1999) 12; G. Reale, Historia filozo-
fii starożytnej, t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa (Lublin 1999) 149. Por. G. Reydams-Schils, 
«Stoicism in Rome», w: J. Sellars, The Routledge Handbook of the Stoic Tradition (Lon-
don 2016) 26.
11 Zob. Ch. Li, «Introduction: Bringing Ethics Back into Chinese Discourse», w: H. 
Huaihong, Social Ethics in a Changing China: Moral Decay or Ethical Awakening? (Wa-
shington 2015) XVII; F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 
394.
12 Por. M.J. Rubenstein, Worlds Without End: The Many Lives of the Multiverse (Co-
lumbia 2016) 62.
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filozof nie zabierał głosu w innych działach filozofii. Czasami cesarz poru-
sza w swoich Rozmyślaniach również zagadnienia związane z fizyką czy 
kosmologią13. Zresztą fizyka, razem z dialektyką, była uważana przez Marka 
Aureliusza za swoistego rodzaju zaplecze dla zagadnień etycznych14. Ze 
względu na prymat etyki filozof uważał, że właściwy cel filozofii jest typowo 
praktyczny, nie teoretyczny15. W tym kontekście cesarz mówił o obowiązku 
prowadzenia prawego i cnotliwego życia16. Przedstawiając poglądy Marka 
Aureliusza, należy mieć na uwadze, że stoicki punkt wyjścia jego filozofii 
nie zamknął go na inne szkoły filozoficzne. Cesarza należy raczej uważać 
za tego, który w konstruowaniu swojego systemu kierował się tendencjami 
eklektycznymi, a zatem uzupełniał filozofię stoicką tymi elementami innych 
kierunków filozoficznych, które jego zdaniem były cenne i wartościowe17.

Za nieoficjalny punkt wyjścia myśli Marka Aureliusza można by uznać 
zaobserwowaną przez niego zmianę wszystkiego w świecie oraz podatność 
człowieka na popełnianie błędów18. Cesarz zauważa, że liczne rzeczy w świe-
cie ulegają zmianie, i to do tego stopnia, że ci ludzkie, którzy kiedyś ucho-
dzili za wielkich i ważnych, w czasach jemu współczesnych zostali niemal 
w całości zapomniani19. Z drugiej strony filozof zauważa silną dysproporcję 
pomiędzy wielkością kontynentów, które dla ludzi wydają się co prawda 
duże, ale w perspektywie nieskończonej wielkości wszechświata jawią się 
jako wręcz nieistotne20. Ów kontrast obserwowalny jest również w stosunku 
do ludzkiego życia, które w obliczu przeszłych dziejów wydaje się mało 
znaczące i bardzo krótkie. Te obserwacje pomagają Markowi Aureliuszowi 
w uzasadnieniu roli jego filozofii. Ona bowiem, według cesarza, ma pomóc 

13 Zob. G. Reydams-Schils, «Stoicism in Rome», 26.
14 Zob. P. Jaroszyński, «Marek Aureliusz», 834.
15 Por. Marek Aureliusz, Rozmyślania [1, 17], 18
16 Por. P. Marcus, Ancient Religious Wisdom, Spirituality, and Psychoanalysis, 103.
17 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4, 150.
18 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [2, 12.17], 21, 23.
19 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [4, 33], 36. Por. G. Bassham, «Tolkien’s Six 
Keys to Happiness», w: G. Bassham, E. Bronson, The Lord of the Rings and Philosophy: 
One Book to Rule Them All (Chicago 2004) 53. Chociaż z drugiej strony filozof czasami 
podkreśla stałość i niezmienność rzeczy, przez co jest trochę niekonsekwentny. Por. R.B. 
Bailey, Sociology Faces Pessimism: A Study of European Sociological Thought Amidst 
a Fading Optimism (Hague 1958) 14.
20 Marek Aureliusz, Rozmyślania [6, 36], 53.
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człowiekowi w nadaniu sensu własnemu życiu oraz pomóc nie zwracać 
uwagi na wspomniane aspekty świata i ludzkiego życia21.

Niezwykle ważnym elementem doktryny Marka Aureliusza były za-
gadnienia antropologiczne. Cesarz, inaczej niż większość myślicieli przed 
nim, wyróżniał w człowieku trzy zasadnicze elementy konstytutywne osoby 
ludzkiej: ciało (gr. soma), duszę (gr. psychē) oraz rozum (gr. nous)22. O ile 
obecność dwóch pierwszych elementów nie była czymś niezwykłym, o tyle 
wprowadzenie na grunt refleksji filozoficznej trzeciego komponentu pozwo-
liło filozofowi na przekonujące uzasadnienie kilku istotnych kwestii. Cesarz 
każdemu z tych elementów przypisał oddzielne funkcje. Według niego ciało 
służy do odbierania wrażeń, dusza odpowiada za życie afektywne osoby 
ludzkiej, rozum zaś, będący najważniejszym komponentem, jest odpowie-
dzialny z jednej strony za odczytywanie powszechnych i stałych praw natury, 
z drugiej zaś strony za kierowanie ludzkim życiem23. Ponieważ zatem rozum 
jest elementem odpowiadającym za kierowanie ludzkim życiem, w konse-
kwencji jego brak sprowadza śmierć. Oznacza to, że człowiek tak długo jest 
istotą żywą, dopóki posiada ów rozum. Rozum jednak pełni jeszcze bardziej 
doniosłą rolę w życiu ludzkim, która jest możliwa do zrozumienia wtedy, 
kiedy uwzględni się zapatrywania Marka Aureliusza w odniesieniu do za-
gadnienia natury owego komponentu. Cesarz bowiem uważał, że rozum jest 
fragmentem istoty samego bóstwa. W konsekwencji zatem przyjmował, że 
człowiek nosi w sobie cząstkę boskości, co nijako z konieczności przekładało 
się na jego wyjątkową pozycję w świecie materialnym wśród innych bytów 
ożywionych24. Takie postawienie sprawy umożliwiło filozofowi sensowne 

21 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4, 154.
22 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [2, 2; 12, 3], 19, 101; Ch.A. Gieschen, «Body, 
Self, and Spirit. The Meaning of Paul’s Anthropohogical Terminology in 1 Thessalonians 
5:23», w: A.H. Bartelt, J. Kloha, P.R. Raabe, The Press of the Text: Biblical Studies in Ho-
nor of James W. Voelz (Eugene 2017) 87; A. Weissenrieder, «Interior Views of a Patient. 
Illness and Rhetoric in „Autobiographical” Texts (L. Annaeus Seneca, Marcus Cornelius 
Fronto and the Apostle Paul», w: A. Weissenrieder, G. Etzelmüller, Religion and Illness 
(Eugene 2016) 345.
23 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [3, 16], 29; P. Jaroszyński, «Marek Aureliusz», 
835.
24 Por. B. Bar-Kochva, The Image of the Jews in Greek Literature: The Hellenistic Pe-
riod (Berkeley 2016) 149.
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wytłumaczenie, dlaczego człowieka nie wolno sprowadzać do czynnika 
czysto fizycznego jako jednego z elementów doczesnego świata25.

Z tego elementu własnej doktryny Marek Aureliusz wyprowadził dwie 
kolejne istotne konsekwencje. Skoro rozum jest elementem składowym każ-
dego człowieka, a nie tylko wybranych jednostek, i przysługuje każdemu, 
bez żadnego wyjątku, tak długo, jak długo dana osoba ludzka żyje, to wynika 
z tego, że wszyscy ludzkie noszą w sobie cząstkę boskości, a zatem są wo-
bec bóstwa równi26. Skoro zatem są oni równi wobec bóstwa, to koniecznie 
muszą też być równi wobec siebie. W tym kontekście Marek Aureliusz 
mówi o współobywatelstwie wszystkich ludzi i wspólnej przynależności 
do jednego dużego organizmu państwowego27. Co więcej, z owej równości 
wobec bóstwa wynika również, zdaniem cesarza, równość wszystkich ludzi 
wobec prawa naturalnego28. Ważność rozumu przejawia się również w tym, 
że według filozofa jest on tym elementem, który z woli bóstwa ma pełnić 
w życiu ludzkim rolę pewnego rodzaju przewodnika i opiekuna. Z tego 
aspektu natomiast wynikają dalsze istotne konsekwencje. Skoro bowiem 
rozum jest miejscem manifestacji woli boskiej, człowiek jest zobowiązany 
do jego słuchania. W tym kontekście postępowanie rozumowe staje się 
postępowaniem moralnym, które jednocześnie staje się postępowaniem reli-
gijnym. Zatem ten, kto postępuje bezbożnie, nie tylko popełnia zło moralne, 
ale jednocześnie postępuje nierozumnie29.

Nauka o rozumie jako elemencie boskim i integralnym komponencie 
osoby ludzkiej przyczyniła się również do sformułowanej przez Marka Aure-
liusza nauki o konieczności ściśle określonej realizacji rozumności. Człowiek 
bowiem wtedy najbardziej się realizuje, kiedy w odpowiedni sposób orien-
tuje i kieruje własną rozumowość. Według cesarza osoba ludzka dokonuje 
tego na dwa sposoby: albo w wymiarze wertykalnym, albo w wymiarze 
horyzontalnym. W wymiarze wertykalnym owa realizacja dokonuje się przez 

25 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4, 158.
26 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [12, 26], 104.
27 Por. A.M. Ward, «History, Ancient and Modern, in The Fall of the Roman Empire», 
w: M.M. Winkler, The Fall of the Roman Empire: Film and History (Oxford 2009) 77.
28 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [4, 4], 32. Por. J. Zimmermann, «Introduction», 
w: J. Zimmermann, Re-Envisioning Christian Humanism: Education and the Restoration 
of Humanity (Oxford 2017) 9.
29 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [9, 1], 76.
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obcowanie z bóstwem30. Skoro bowiem trzeci komponent człowieka jest 
darem od boga będącego rozumem, to kontakt ludzkiego rozumu z boskim 
rozumem pozytywnie służy człowiekowi. Co więcej, skoro każdy człowiek 
nosi w sobie cząstkę boskiego rozumu, to zwrócenie się do innych ludzi 
również, zdaniem Marka Aureliusza, jest w stanie rozwinąć osobę ludzką31.

Obowiązek szacunku wobec innych ludzi oraz udzielanie im pomocy 
nie dotyczy, według filozofa, tylko rodziny, przyjaciół i tych, z którymi żyje 
się w zgodzie32. Cesarz zwraca uwagę na to, że nie należy miłować innych 
tylko w nadziei otrzymania wdzięczności z ich strony czy jakiejś formy 
zadośćuczynienia33. Marek Aureliusz zachęca do tego, żeby powodem czy-
nienia dobra wobec innych było raczej samo dobro. Należy jednak zauważyć, 
że filozof to dobro rozumiał w sensie globalnym, nie indywidualnym. Dla 
cesarza bowiem każdy człowiek powinien mieć na względzie dobro całego 
świata, a nie jedynie swoje własne34. Z drugiej strony jednak Marek Aureliusz 
nie przewidywał pośmiertnej nagrody za czynione dobro35. Według niego 
nawet boski rozum, chociaż jest w stanie przeżyć śmierć fizyczną, to jednak 
nie jest całościowo nieśmiertelny i ostatecznie ginie krótko po śmierci ciała.

W zakresie zagadnień teologicznych należy zwrócić uwagę na spory 
problem w ustaleniu orientacji teologicznej cesarza. Dla wychowanego 
w kulturze grecko-rzymskiej filozofa istnienie wielu bogów powinno być 
czymś oczywistym, co znajduje swoje potwierdzenie również w jego Rozmy-
ślaniach, gdzie niejednokrotnie wypowiada się o bóstwie, używając liczby 
mnogiej. Z drugiej jednak strony wskazać można również takie fragmenty, 
w których bóstwo przedstawiane jest w liczbie pojedynczej, co sugerowałoby 

30 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [5, 27], 45-46.
31 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4, 160. Por. P. Marcus, Ancient Religio-
us Wisdom, Spirituality, and Psychoanalysis, 108.
32 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [7, 22], 59.
33 Por. Marek Aureliusz, Rozmyślania [7, 22.26], 59, 60.
34 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [4, 23], 34. Nawiązuje to po części do koniecz-
ności naśladowania natury, która według filozofa również ma na względzie dobro całości, 
a nie poszczególnych jednostek. Człowiek jest jedynie częścią całego wszechświata. Zob. 
W.P. Kalosieh, If You Ask Me (Xlibris 2013) 49. Por. T. Keller, Walking with God through 
Pain and Suffering (New York 2013) 39.
35 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [4, 14], 33; A. Siemianowski, Śmierć 
i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka (Bydgoszcz 
2009) 190. Por. Marek Aureliusz, Rozmyślania [9, 3], 77.
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poglądy monoteistyczne36. Niezależnie od tego Marek Aureliusz postrzega 
bóstwo jako mądrego architekta, który rozsądnie i mądrze uporządkował 
świat materialny oraz sprawuje nad nim pieczę37. Ludzie powinni z szacun-
kiem zwracać się do bóstwa, dziękować mu za otrzymane dobrodziejstwa 
oraz szukać u niego pomocy w chwilach trudnych38.

4. Elementy życia cesarskiego w filozofii Marka Aureliusza

Pobieżna analiza zaprezentowanej w poprzedniej części pracy nauki 
Marka Aureliusza pozwala na zaobserwowanie ciekawego wniosku – nie 
ma w doktrynie sformułowanej przez filozofa żadnych elementów, które 
w sposób bardzo wyraźny wskazywałyby na wpływ doświadczenia wy-
niesionego z życia cesarskiego. Jako osoba panująca nad całym rzymskim 
imperium Marek Aureliusz z pewnością mógł doświadczać poczucia własnej 
wielkości, mocy i znaczenia. Musiał zdawać sobie również sprawę z tego, 
że życie prostych ludzi niepiastujących żadnych wysokich stanowisk pań-
stwowych wygląda zupełnie inaczej i że nie mogą sobie oni pozwolić na to 
samo, na co mogą sobie pozwolić wysocy dygnitarze państwowi czy sam 
cesarz. W sposób naturalny zatem w namyśle filozoficznym cesarza powinny 
pojawić się takie elementy doktryny, które w mniejszym bądź większym 
stopniu wskazywałby na nierówność pomiędzy ludźmi, na wyższość pew-
nych grup społecznych nad innymi czy nierówność wobec prawa. Żaden 
z tych elementów nie pojawia się w nauczaniu Marka Aureliusza, co suge-
ruje, że stoicki filozof, formułując w Rozmyślaniach własną naukę, pozostał 
absolutnie wolny od mieszania życia cesarskiego z uprawianą przez siebie 
filozofią. Jedynym takim elementem, który w jakimś stopniu może nawią-
zywać do doświadczenia cesarskiego, wydaje się być nauka o konieczności 
czynienia takiego dobra, które uwzględnia dobro całego świata, a nie dobro 
jednostki. Tę doktrynę można by uznać za jakąś aluzję do piastowania przez 
filozofa stanowiska cesarza, który musi mieć na względzie dobro całego 
zarządzanego przez siebie imperium.
36 Por. M.J. Edwards, «Religion in the Age of Marcus Aurelius», w: M. van Ackeren, 
A Companion to Marcus Aurelius (Oxford 2012) 203.
37 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [12, 1-2], 101.
38 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania [5, 27; 6, 23; 9, 40], 45, 51, 82.
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W kontekście braku bezpośrednich nawiązań do życia cesarskiego szcze-
gólnie cenne wydaje się zwrócenie uwagi na te elementy nauki cesarza, które 
niemalże zaprzeczają pozycji, którą pełnił w rzymskim imperium. Do tej 
grupy należy zaliczyć w pierwszej kolejności naukę o równości wszystkich 
ludzi i ich wspólne odniesienie do bóstwa39. Taka doktryna jest zaskakująca 
nie tylko w obliczu pozycji zajmowanej przez Marka Aureliusza, ale również 
w obliczu faktu, że cesarze w starożytności cieszyli się przywilejem bóstwa, 
a zatem ich pozycja już tylko z tego powodu była zdecydowanie inna niż pro-
stych ludzi. Dodatkowo nauczanie filozofa o obowiązku pomagania innym 
oraz szanowania osób błądzących również są zaskakujące w obliczu faktu, 
że cesarze i wysoko postawieni urzędnicy rzymscy mieli prawo, a nawet 
obowiązek, surowego karania tych, którzy naruszali porządek społeczny40. 
Kolejnym elementem doktryny pozostającej w opozycji do doświadczenia 
bycia cesarzem jest nauka Marka Aureliusza o przemijalności znaczenia 
sławnych osób. O ile to stwierdzenie pasuje do ludzi mniej zasłużonych, 
o tyle nie ma ono swojego zastosowania do cesarzy, o których pamięć była 
przechowywana w państwie, choćby z tego powodu, że uchodzili za następ-
ców boskiego Oktawiana Augusta, pierwszego cesarza rzymskiego.

5. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba ustalenia, czy cesarskie doświadczenie 
Marka Aureliusza wpłynęło w jakikolwiek sposób na głoszoną przez filozofa 
naukę. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzięki przedstawieniu myśli 
cesarza oraz próbie wskazania tych komponentów nauki Marka Aureliusza, 
które mogły mieć swoje źródło w piastowanym przez niego stanowisku. 
Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Najpierw przedstawiono 
biografię cesarza. Następnie dokonano prezentacji myśli filozofa. W części 
trzeciej natomiast podjęto próbę wskazania wspomnianych zależności.

39 Por. Marek Aureliusz, Rozmyślania [2, 11], 21.
40 Zresztą ta nauka Marka Aureliusza jest trochę niekonsekwentna w obliczu faktu, że 
sam cesarz wyrażał zgodę na prześladowanie chrześcijan. Zob. Marek Aureliusz, Rozmy-
ślania [11, 3], 93-94. Por. A.M. Ward, «History, Ancient and Modern, in The Fall of the 
Roman Empire», 83.



137

czy życie cesarza odciska swoJe PiętNo Na sPosobie filozofowaNia? 

W świetle przeprowadzonych analiz nie stwierdzono jakiejkolwiek 
zależności pomiędzy doświadczeniem życia cesarza a uprawianą przez 
Marka Aureliusza filozofią, co sugeruje, że rzymski myśliciel, formułując 
w Rozmyślaniach własną doktrynę, czynił to niezależnie od piastowanego 
stanowiska. Równocześnie jest rzeczą ciekawą, że w nauce filozofa wskazać 
można kilka elementów, które wręcz pozostają w opozycji do piastowanego 
przez niego stanowiska.

Bibliografia:
Bailey R.B., Sociology Faces Pessimism: A Study of European Sociologi-

cal Thought Amidst a Fading Optimism (Hague 1958)
Bar-Kochva B., The Image of the Jews in Greek Literature: The Hellenistic 

Period (Berkeley 2016)
Bassham G., «Tolkien’s Six Keys to Happiness», w: G. Bassham, E. Bron-

son, The Lord of the Rings and Philosophy: One Book to Rule Them All 
(Chicago 2004) 49-60

Copleston F., Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004)
Del Testa D.W., «Marcus Aurelius», w: D.W. Del Testa, Lives and Lega-

cies: An Encyclopedia of People Who Changed the World: Government 
Leaders, Military Rulers, and Political Activists (New York 2001) 118.

Edwards M.J., «Religion in the Age of Marcus Aurelius», w: M. van Acke-
ren, A Companion to Marcus Aurelius (Oxford 2012) 200-216

Gieschen Ch.A., «Body, Self, and Spirit. The Meaning of Paul’s Anthropo-
hogical Terminology in 1 Thessalonians 5:23», w: A.H. Bartelt, J. Klo-
ha, P.R. Raabe, The Press of the Text: Biblical Studies in Honor of James 
W. Voelz (Eugene 2017) 85-101

Jaroszyński P., «Marek Aureliusz», w: A. Maryniarczyk, Powszechna En-
cyklopedia Filozofii, t. 6 (Lublin 2005) 834-836

Kalosieh W.P., If You Ask Me (Xlibris 2013)
Keller T., Walking with God through Pain and Suffering (New York 2013)
Li Ch., «Introduction: Bringing Ethics Back into Chinese Discourse», w: 

H. Huaihong, Social Ethics in a Changing China: Moral Decay or Ethi-
cal Awakening? (Washington 2015) XV-XL

Marcus P., Ancient Religious Wisdom, Spirituality, and Psychoanalysis 
(Westport 2003)

Marek Aureliusz, Rozmyślania (Kęty 1999)



DawiD Mielnik

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa (Lu-
blin 1999)

Reydams-Schils G., «Stoicism in Rome», w: J. Sellars, The Routledge 
Handbook of the Stoic Tradition (London 2016) 17-28

Rubenstein M.J., Worlds Without End: The Many Lives of the Multiverse 
(Columbia 2016)

Siemianowski A., Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny 
o ostatecznych sprawach człowieka (Bydgoszcz 2009)

Ward A.M., «History, Ancient and Modern, in The Fall of the Roman Empi-
re», w: M.M. Winkler, The Fall of the Roman Empire: Film and History 
(Oxford 2009) 51-88

Weissenrieder A., «Interior Views of a Patient. Illness and Rhetoric in „Au-
tobiographical” Texts (L. Annaeus Seneca, Marcus Cornelius Fronto 
and the Apostle Paul», w: A. Weissenrieder, G. Etzelmüller, Religion 
and Illness (Eugene 2016) 336-357

Zimmermann J., «Introduction», w: J. Zimmermann, Re-Envisioning Chri-
stian Humanism: Education and the Restoration of Humanity (Oxford 
2017) 1-15

Has emperor life its repercussions in philosophical doctrine? The 
analysis of Marcus Aurelius in the relations to the his emperor life

The main purpose of the paper is an attempt of finding out if Marcus Aurelius’ philosophy 
was created on the basis of his experience as emperor. The purpose realization is possible 
thanks to the presentation of Marcus Aurelius’ philosophy and an attempt of showing the 
elements of his philosophy which could have their source in his emperor life. The paper 
was divided into three parts. In the first one the philosopher’s biography was presented. In 
the second one the Marcus Aurelius’ philosophy was presented. In the third one an attempt 
of finding out the relations took place. On the basis of the analysis it could be claimed that 
there are not the mentioned relations which suggests Marcus Aurelius did not used his 
emperor life during the philosophing.
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Założenia schematu argumentacyjnego  
Zenona z Elei w odniesieniu do argumentów  

przeciwko pluralizmowi i przestrzeni

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia metody argumentacji Zenona z Elei 
w oparciu o sformułowane przez niego argumentacje przeciwko pluralizmowi oraz prze-
strzeni. Autor czyni to przez analizę najbardziej reprezentatywnych paradoksów wymy-
ślonych przez filozofa w zakresie podjętej problematyki. Opracowanie zostało podzielone 
na dwie części. Najpierw zaprezentowano i przeanalizowano pięć wybranych argumentów 
Zenona. Następnie odtworzono najważniejsze zasady metodologiczne filozofa. W świe-
tle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że Zenon chętnie sięgał do dowodu nie 
wprost. Ponadto jego paradoksy opierają się na przyjęciu możliwości dzielenia obiek-
tów fizycznych w nieskończoność, nieostrości pewnych nazw oraz przenoszeniu pozornej 
prawdziwości pewnych zjawisk fizycznych na grunt matematyczny.

Słowa kluczowe:  Zenon z Elei; dowodzenie nie wprost; paradoks miejsca; paradoks sie-
wu; paradoks stosu; paradoks ilości

1. Wprowadzenie

Argumenty sformułowane przed dwoma tysiącami lat przez przedsta-
wiciela szkoły eleackiej, Zenona z Elei, pomimo upływu czasu ciągle są 
znane i oddziaływają na wyobraźnię współcześnie żyjących osób. Temu 
greckiemu myślicielowi zachowane przekazy przypisują ułożenie około 
czterdziestu różnych argumentacji, zwanych również na gruncie literatury 
przedmiotu paradoksami. Celem ich sformułowania miała być obrona tez 
filozoficznych głoszonych przez mistrza Zenona, Parmenidesa, który w swo-
im namyśle filozoficznym doszedł do wniosku, że ruch oraz zmiana nie są 
rzeczywistościami realnie istniejącymi w świecie, ale jedynie rodzajami 
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zjawisk, które człowiek odbiera jako rzekomo prawdziwe1. Ponieważ takie 
stanowisko zdawało się pozostawać w ostrym konflikcie z codziennym 
doświadczeniem, potrzebowało ono przekonywującego i możliwego do 
przyjęcia uzasadnienia. Takiego zadania podjął się właśnie Zenon. Wśród 
różnych zagadnień podejmowanych przez filozofa znalazła się również 
problematyka pluralizmu oraz przestrzeni, które system Parmenidesa wy-
kluczał, a które w konsekwencji były podważane w paradoksach Zenona2. 
Dokładniejsze przyjrzenie się najbardziej znanym argumentacjom wydaje 
się ciekawe i potrzebne.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia sposobu ar-
gumentacji Zenona z Elei w sformułowanych przez niego argumentach 
przeciwko pluralizmowi oraz przestrzeni. Cel pracy zostanie osiągnięty 
przez przytoczenie a następnie poddanie analizie najbardziej reprezenta-
tywnych paradoksów wymyślonych przez filozofa. Opracowanie składać 
się będzie z dwóch głównych części. Najpierw nastąpi prezentacja oraz 
analiza wybranych paradoksów Zenona. W dalszej kolejności badania zo-
staną zogniskowane wokół próby wskazania najważniejszych cech linii 
argumentacyjnej filozofa w oparciu o analizy przeprowadzone w pierwszej 
części opracowania.

2. Argumenty filozofa przeciwko pluralizmowi i przestrzeni

W odniesieniu do argumentów formułowanych przez Zenona przeciwko 
pluralizmowi oraz przestrzeni w literaturze spotkać się można z pięcioma 
reprezentatywnymi paradoksami filozofa w tej dziedzinie: argument z miary, 
ilości, miejsca, stosu oraz siewu3.

1 Zob. N. Strobach, «Zeno’s Paradoxes», w: H. Dyke, A. Bardon, A Companion to the 
Philosophy of Time (Oxford 2016) 33.
2 Zob. Platon, «Parmenides [128a-b]», [w:] Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 255. 
3 Koniecznie należy zwrócić uwagę na to, że poszczególne argumenty posiadają róż-
ne nazwy w różnych opracowaniach, a w niektórych publikacjach pod tą samą nazwą 
rozumie się nawet dwa różne argumenty. W związku z tym nazwy podane w niniejszym 
opracowaniu mogą nie być tożsame z tymi podanymi przez innych autorów.
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2.1 Argument z miary

Ten rodzaj dowodzenia ma prowadzić do wykazania absurdalności przy-
jęcia dwóch sprzecznych ze sobą stanowisk dotyczących ilości obiektów 
istniejących w świecie rzeczywistym, zestawionych obok siebie na linii 
prostej4. Nazwa paradoksu może nawiązywać do obecnego w treści samego 
argumentu zestawienia obok siebie istniejących przedmiotów w linii prostej, 
która przypomina miarę, albo do aspektu wielości, który jest kluczowym 
elementem samej argumentacji. Zenon zauważył, że jeżeli uda mu się wy-
kazać istnienie w świecie realnym nieskończoności, to tym samym podważy 
zasadność istnienia czegoś posiadającego miarę, co w konsekwencji przełoży 
się na obalenie pluralizmu5.

Zenon przeprowadził następujący, składający się z dwóch alternatyw-
nych etapów, eksperyment myślowy, żeby dowieść istnienia nieskończono-
ści. Najpierw filozof każe założyć, że rzeczywistość składa się z jednostek, 
które mogą mieć wielkość albo być jej pozbawione. Ten punkt wyjścia 
wynika z uznawanego przez jego oponentów twierdzenia, że w świecie 
znajduje się wiele obiektów. Następnie Zenon rozważa pierwszy przypadek, 
to znaczy ten, w którym rzeczywistość składa się z jednostek posiadających 
wielkość. W tej sytuacji, jeżeli w linii prostej zostaną ułożone elementy tej 
rzeczywistości, to sama linia będzie nieskończenie podzielna6. Ta właściwość 
wynika z tego, że posiadające wielkość jednostki zawsze będą podzielne, 
ponieważ każda wielkość dopuszcza podział7. W tym kontekście w przy-
wołanej linii prostej można rozstawić nieskończenie wiele elementów, co 
musi przełożyć się na nieskończenie wielką długość tej linii8. W takim razie 

4 Por. podobny schemat rozumowania wykorzystany w paradoksie filozofa dotyczą-
cym stadionu w: G.E.L. Owen, «Zeno and the Mathematicians», w: W.C. Salmon, Zeno's 
Paradoxes (Indianapolis 2001) 150-151.
5 Zenon dąży zatem w tym argumencie do wykazania napięcia pomiędzy skończono-
ścią a nieskończonością. Por. J.L. Bell, Oppositions and Paradoxes: Philosophical Per-
plexities in Science and Mathematics (Tonawanda 2016) 10.
6 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 57.
7 Por. rozważania Sainsbury w odniesieniu do problemu skończonej wielkości w pa-
radoksach Zenona w: R.M. Sainsbury, Paradoxes (Cambridge 2013) 7-10. Por. także: Y. 
Fung, «The school of names», w: B. Mou, Routledge History of World Philosophies, v. 3: 
History of Chinese Philosophy (London 2009) 174.
8 Zob. B. Bunch, Mathematical Fallacies and Paradoxes (Mineola 1982) 194.
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świat, żeby móc pomieścić nieskończenie wiele obiektów, również musi 
być nieskończenie wielki.

W kolejnym kroku swojego paradoksu Zenon rozważa drugą możliwość, 
tzn. taką, gdzie przedmioty istniejące w świecie są pozbawione wielkości. 
W takim przypadku, zauważa filozof, jeżeli obiekty nie mają wielkości, to 
w konsekwencji tej samej właściwości musi być pozbawiony świat, w któ-
rym się znajdują. Ten teoremat wynika stąd, że jeżeli żaden z dodanych do 
rzeczywistości elementów nie posiada wielkości, to cały zbiór tych ele-
mentów również jej nie posiada9. W konsekwencji zatem można przyjąć, 
że wszystko obecne w świecie rzeczywistym, jak również sam świat, musi 
być nieskończenie małe. Końcowa konkluzja Zenona jest zatem taka, że 
wszystko w świecie jest albo nieskończenie wielkie, albo nieskończenie 
małe przy jednoczesnym wykluczeniu trzeciej możliwości10. Niezależnie od 
przyjętego rozwiązania należy uznać, że w świecie nie istnieje miara, a bez 
tego bezzasadne jest postulowanie istnienia pluralizmu.

2.2 Argument z ilości

Ten rodzaj argumentacji oparty jest na podobnych założeniach, co ar-
gument z miary: ma on doprowadzić do uznania dwóch sprzecznych i nie-
możliwych do pogodzenia ze sobą stanowisk w odniesieniu do policzalności 
obiektów. Nomenklatura tego paradoksu nawiązuje do wspomnianej wła-
ściwości (nie)policzalności przedmiotów i (nie)możliwości ich ilościowego 
określenia. Ten aspekt stanowi zasadniczy rdzeń całej linii argumentacyjnej 
Zenona. Filozof uważał, że jeżeli uda się pokazać zasadność istnienia możli-
wości jednoczesnego rachowania przedmiotu oraz jej braku, w konsekwencji 
będzie się to musiało przełożyć na odrzucenie pluralizmu.

Zenon za punkt wyjścia proponuje przyjąć tezę, że mnogość jest wła-
ściwością istniejącą w świecie realnym. Ten aksjomat zmusza do przyję-
cia wniosku, że człowiek powinien umieć ową mnogość zamknąć w ramy 
ilościowe, a zatem przedstawić liczebnie, ponieważ mnogość powinna być 

9 Por. R. Sorensen, A Brief History of the Paradox: Philosophy and the Labyrinths of 
the Mind (Oxford 2003) 45.
10 Por. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [29 B 1] (Berlin 1960) 
255-256.
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policzalna11. Na dalszym etapie swojego argumentu filozof wprowadza jed-
nak pewien problem. Zauważa on bowiem, że pomiędzy dwoma dowolnymi 
jednostkami (które zostały już ujęte podczas rachowania) zawsze mogą 
znaleźć się jakieś inne elementy12. Ponieważ zawsze istnieje możliwość 
dodawania nowych elementów, w konsekwencji zatem zliczanie poszcze-
gólnych przedmiotów nigdy nie dojdzie do końca13.

Taka sytuacja jednak generuje bardzo poważny problem. Z przyjętej na 
początku dowodu definicji mnogości wynika, że musi ona być policzalna. 
Z drugiej strony zaś da się racjonalnie pokazać, że tej mnogości nie da się 
precyzyjnie zamknąć w konkretnej liczbie14. W konsekwencji zatem prowa-
dzi to do absurdalnego i niemożliwego do przyjęcia wniosku, że mnogość 
jest jednocześnie skończona i nieskończona, co zmusza filozofa do odrzu-
cenia pluralizmu15.

2.3 Argument z miejsca

Paradoks ten nazywany również argumentem z przestrzeni zmierza do 
pokazania niemożliwości zamknięcia przestrzeni fizycznej w ściśle określone 
ramy. Nazwa samej argumentacji nawiązuje do głównego elementu paradok-
su stanowiącego korzeń całej linii argumentacyjnej Zenona. Filozof założył, 
że jeżeli uda mu się racjonalnie wykazać, że ujęcie przestrzeni rozumianej 
jako zamknięty i ściśle określony przestrzennie zbiór realnie istniejących 
elementów jest niemożliwe, to tym samym będzie to stanowiło argument 
za tym, że przestrzeń nie istnieje faktycznie.

Zenon rozpoczyna swój argument od założenia istnienia przestrzeni ro-
zumianej jako zamknięty i określony zbiór zawierający w sobie przedmioty 
realnie istniejące16. Następnie filozof rozważa dwie potencjalnie sytuacje. 

11 Zob. N. Bunnin, J. Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy (Malden 
2004) 742; R.D. McKirahan, Philosophy Before Socrates: An Introduction with Texts and 
Commentary: An Introduction with Texts and Commentary (Indianapolis 2010) 180.
12 Zob. J.B. Kennedy, Space, Time and Einstein: An Introduction (London 2003) 97.
13 Por. podobny schemat rozumowania w: P.S. Hasper, «Zeno unlimited», w: D. Sedley, 
Oxford Studies in Ancient Philosophy, v. 30 (Oxford 2006) 66.
14 Por. D. Marbaniang, Epistemics of Divine Reality: What Knowledge Claims of God 
Involve (b.m.w. 2011) 71.
15 Por. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [29 B 3], 257-258.
16 Zob. K. Algra, Concepts of Space in Greek Thought (Leiden 1995) 126.
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Pierwszą z nich jest przyjęcie, że przestrzeń jest niczym, drugim natomiast 
taka sytuacja, że przestrzeń czymś jest17. Takie postawienie sprawy przez 
Zenona wyczerpuje zatem wszystkie możliwości rozumienia przestrzeni, 
gdyż analizuje ją pod postacią dwóch zdań sprzecznych18.

W przypadku pierwszej możliwości należy przyjąć, że, jeżeli przestrzeń 
jest niczym, to przedmioty nie mogą się w niej znaleźć. W drugim przypadku 
zaś, jeżeli przestrzeń jest czymś, to ona sama powinna znajdować się jakiejś 
innej przestrzeni, ponieważ rzeczy muszą w czymś się znajdować19. To jed-
nak nie rozwiązuje problemu, ponieważ ta inna przestrzeń również, zgodnie 
z tą samą logiką, musi znajdować się w czymś innym, co nią nie jest20. Taka 
sytuacja jednak będzie powtarzać się w nieskończoność, ponieważ nigdy 
nie nastąpi sytuacja, w której dana przestrzeń nie będzie musiała znajdować 
się w czymś innym. W konsekwencji zatem dochodzi do sytuacji, w której 
filozof nie może przyjąć tezy, że istnieje przestrzennie zamknięty i ściśle 
określony zbiór realnie istniejących elementów, co w konsekwencji zmusza 
go do odrzucenia istnienia przestrzeni21.

2.4 Argument ze stosu

Ten rodzaj paradoksu zmierza do pokazania, że niemożliwe jest precy-
zyjne i powszechnie przyjęte wskazanie dokładnego momentu, w którym 
następuje przejście od wielości, której nie można nazwać stosem, do ilości, 
którą można w ten sposób określić. Na gruncie literatury przedmiotowej 
można się również spotkać z terminem „soryt”, który jest spolszczoną wer-
sją greckiego słowa sōros oznaczającego ‘stos’22. Nomenklatura polska 

17 Por. M. Cohen, 101 Philosophy Problems (London 2013) 36.
18 Zgodnie z zasadą wyłączonego środka w logice klasycznej dla dowolnego zdania 
należy przyjąć, że albo ono jest prawdziwe, albo prawdziwe jest jego zaprzeczenie.
19 Zob. J.O. Urmson, Simplicius: On Aristotle Physics 4.1-5, 10-14 (London 1992) 27; 
N. Huggett, Space from Zeno to Einstein: Classic Readings with a Contemporary Com-
mentary (Cambridge 1999) 75.
20 Zob. A. Goddu, The Physics of William of Ockham (Leiden 1984) 120. Por. Arystote-
les, «Fizyka [4, 1]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warszawa 2003) 84-85.
21 Por. J. Barnes, The Presocratic Philosophers: The Arguments of the Philosophers 
(London 2004) 256.
22 Zob. użycie tego motywu dla innej argumentacji w: J.A. Hale, The Broken Window: 
Beckett's Dramatic Perspective (West Lafayette 1987) 53.
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argumentu nawiązuje do wspomnianego określenia zbioru większej ilości 
obiektów ułożonych jeden na drugim. Zenon zauważył, że jeżeli byłoby 
możliwe wykazanie, iż moment przejścia pomiędzy ilością, której nie moż-
na nazwać stosem, oraz wielością, której taka nazwa już przysługuje, jest 
niemożliwy do jednoznacznego uchwycenia, w konsekwencji przełożyłoby 
się to na zasadność odrzucenia pluralizmu.

W tym eksperymencie myślowym Zenon proponuje swojemu interlo-
kutorowi z jednej strony wyobrażenie sobie pewnej ilości ziaren, a z dru-
giej połączenie tego obrazu ze znanym odbiorcy pojęciem „stos”. W tym 
kontekście filozof zauważa, że przy większej ilości ziaren odbiorca nie ma 
problemu z nazwaniem danego zbioru „stosem”. Z kolei w przypadku bar-
dzo małej ilości ziaren interlokutor nie będzie mieć również problemu ze 
stwierdzeniem, że danej ilości nie można jeszcze określić pojęciem „stos”23.

Zenon jednak, w ramach prowadzonego przez siebie wywodu, zmusza 
odbiorcę do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, w którym dokładnie 
momencie następuje taka sytuacja, kiedy określoną ilości ziaren można już 
nazwać stosem24. O ile, jak już zauważono, nie jest to trudne w przypadku 
większej ilości ziaren, o tyle określenie minimalnego pułapu podpadającego 
pod przywołaną nomenklaturę wydaje się już niemożliwe. Tymczasem jed-
nak przyjęcie tezy o istnieniu pluralizmu w świecie realnym zmusza inter-
lokutora filozofa do wskazania takiego momentu, ponieważ istnienie stosu 
przekłada się na prawdziwość przyjętej tezy. Niemożność wskazania takiego 
momentu uprawnia Zenona do stwierdzenia, że pojęcie stosu jest nieostre, 
a zatem nie istnieje, co oznacza, że nie może istnieć również pluralizm.

2.5 Argument z siewu

Ostatni z analizowanych w niniejszym opracowaniu przykładów pa-
radoksu ma na celu pokazanie nieostrości momentu przejścia pomiędzy 

23 Por. W.J. Raynor, The International Dictionary of Artificial Intelligence (Chicago 
1999) 276; V. Dimitrov, B. Hodge, Social Fuzziology: Study of Fuzziness of Social Com-
plexity (New York 2002) 146.
24 Zob. F.M. McNeill, E. Thro, Fuzzy Logic: A Practical Approach (Boston 1994) 10; 
J.L. Kundert-Gibbs, No-thing is Left to Tell: Zen/Chaos Theory in the Dramatic Art of 
Samuel Beckett (Madison 1999) 213; D. Brown, Mastering Information Retrieval and 
Probabilistic Decision Intelligence Technology (Oxford 2004) 59.
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słyszeniem a niesłyszeniem danego obiektu w kontekście jego aspektu ilo-
ściowego. Nomenklatura argumentu nawiązuje do głównej czynności, która 
jest otoczką schematu argumentacyjnego Zenona. Filozof zauważył, że jeżeli 
udałoby się wykazać, że ta sama rzecz, przy mniejszej jej ilości, nie wydaje 
żadnego dźwięku, to zasadne byłoby w konsekwencji odrzucenie pluralizmu.

W tym eksperymencie myślowym Zenon przywołuje obraz człowieka 
rzucającego ziarno na zasiew. Filozof stwierdza, że rzucenie na ziemię 
większej ilości ziarna jednocześnie, np. takiej, jaka mieści się w korcu, 
powoduje hałas, który człowiek bez problemu jest w stanie usłyszeć25. 
Jednocześnie jednak Zenon zauważa, że rzucenie jednego ziarnka zboża 
nie spowoduje hałasu w chwili jego zetknięcia się z ziemią. W obliczu 
tej obserwacji filozof zadaje pytanie, jak większa ilość ziarna (w tym 
przypadku przywołany przez niego korzec) jest w stanie spowodować 
hałas, jeżeli korzec składa się z pojedynczych ziaren, z których każdy po-
jedynczy egzemplarz tego hałasu nie powoduje26. W konsekwencji Zenon 
dochodzi do wniosku, że wrażenia dźwiękowe wywoływane przez więk-
szą ilość ziaren są jedynie złudzeniem, a zatem miarodajny jest jedynie 
poziom dźwięku wytwarzany przez pojedyncze ziarna, co przeczy istnieniu 
większej ilości obiektów, a to z kolei przekłada się na odrzucenie przez 
filozofa pluralizmu27.

3. Metoda argumentacyjna Zenona

W zaprezentowanych argumentach Zenona z Elei przeciwko plurali-
zmowi i przestrzeni można dostrzec bardzo wyraźne nawiązania do modelu 
argumentacji nie wprost zwanej również reductio ad absurdum. Metoda ta 
polega na sprowadzeniu do absurdu tezy uznawanej przez interlokutora, 

25 Zob. C.M. Helm, God’s Mysteries and Paradoxes: Looking Through the Glass, Dar-
kly (Bloomington 2013) 75; F. Copleston, Historia filozofii, 57.
26 Por. S.D. Ross, Metaphysical Aporia and Philosophical Heresy (New York 1989) 19; 
G. Schrempp, Magical Arrows: The Maori, the Greeks, and the Folklore of the Universe 
(Madison 1992) 30.
27 Por. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathe-
matician King (Cambridge 2005) 136; S. Brock, E. Mares, Realism and Anti-Realism 
(London 2014) 99.
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a nieprzyjmowanej przez osobę przeprowadzającą dowód, po to, by w na-
stępnym kroku przejść do ukazania zasadności tezy aprobowanej28.

Punktem wspólnym trzech analizowanych w niniejszym opracowaniu 
paradoksów Zenona (argumenty z miary, ilości, miejsca) jest oparcie linii 
argumentacyjnej na kluczowej przesłance o możliwości dzielenia w nieskoń-
czoność. Wysoki stopień oddziaływania argumentów filozofa był możliwy 
przede wszystkim dzięki temu, że Zenon przyjmował ścisłą relację pomiędzy 
właściwościami matematycznymi i światem realnym oraz pomiędzy prawa-
mi matematyki i prawami fizyki. W tym właśnie kluczu została ulokowana 
właściwość dzielenia w nieskończoność, która, choć ma zastosowanie w ma-
tematyce, to jednak nie ma swojego odzwierciedlenia w świecie fizycznym.

W odniesieniu do czwartego z analizowanych paradoksów, tzn. argu-
mentu ze stosu, filozof odwołuje się już do innej właściwości, mianowicie 
do zagadnienia nieostrości, przez które należy rozumieć problem z precy-
zyjnym ustaleniem, które przedmioty są desygnatami danej nazwy, a które 
nie. W przypadku paradoksu Zenona problem polega na ustaleniu, jaka 
najmniejsza ilość ziaren musi zostać zebrana razem, żeby ten zbiór można 
było nazwać stosem. Zagadnienie nieostrości po dziś dzień jest jednym z bar-
dziej poważnych problemów logicznych dotykających szczególnie logikę 
klasyczną z jej zasadą dwuwartościowości sądów. Zenon sięgnął zatem do 
bardzo silnego narzędzia argumentacyjnego.

W przypadku ostatniej przywołanej argumentacji, a więc argumentu 
z siewu, Zenon również wydaje się sięgać do wspomnianej już nieostrości, 
niemniej bardziej dokładna analiza jego argumentu, zwłaszcza pod kątem 
relacji pomiędzy pojedynczymi ziarnami a ich zbiorem, każe przypuszczać, 
że filozof buduje swój paradoks raczej na pochopnym wyciągnięciu wniosku 
z tego, że pojedyncze ziarno, przy kontakcie z ziemią, nie wydaje żadnego 
dźwięku, co w konsekwencji musi oznaczać, że suma tych pojedynczych 
braków dźwięków również nie powinna być słyszana przez odbiorcę. Tym-
czasem jednak błąd takiego założenia polega na tym, że rzucone na ziemię 
ziarno wydaje dźwięk, choć nie jest on słyszany w normalnych warunkach 

28 Zob. D. Walton, Dialog Theory for Critical Argumentation (Amsterdam 2007) 50. 
Por. P. Jetli, «Abduction and Model-Based Reasoning in Plato’s Republic», w: L. Magnani, 
C. Casadio, Model-Based Reasoning in Science and Technology: Logical, Epistemologi-
cal, and Cognitive Issues (Springer 2016) 360; N. Bar-Am, Extensionalism: The Revolu-
tion in Logic (Springer 2008) 25.
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przez odbiorcę. Zatem Zenon opiera swój argument na empirycznym wnio-
sku, który, choć wydaje się prawdziwy, to jednak taki nie jest.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia sposobu argumen-
tacji Zenona z Elei w oparciu o sformułowane przez niego argumenty prze-
ciwko pluralizmowi oraz przestrzeni. Osiągnięcie celu pracy było możliwe 
dzięki szczegółowej analizie najbardziej reprezentatywnych argumentów 
filozofa dotyczących podjętej problematyki. Opracowanie zostało ustruktu-
ryzowane w dwóch zasadniczych częściach. Najpierw zaprezentowano oraz 
przeanalizowano pięć wybranych paradoksów Zenona. W drugiej części 
opracowania miała miejsce próba odtworzenia najważniejszych cech argu-
mentacji filozofa.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że wszystkie 
przeanalizowane argumentacje Zenona łączy model tzw. dowodzenia nie 
wprost, zwanego również reductio ad absurdum. Poza tym filozof skorzystał 
z różnych zasad argumentacyjnych, które można pogrupować w trzy katego-
rie. Pierwszą z nich jest przyjęcie możliwości dzielenia obiektów fizycznych 
w nieskończoność. Na tej kategorii opierają się argumenty z miary, ilości 
i miejsca. Drugą jest oparcie się na nieostrości pewnych nazw. Na tej kate-
gorii zbudowany został paradoks ze stosu. Wreszcie trzecią jest oparcie się 
na pewnych, pozornie prawdziwych, właściwościach fizycznych, a następnie 
przeniesienie tych właściwości na grunt matematyczny.
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Assumptions of Zeno’s of Elea argumentation in relations to argu-
ments against pluralism and space

The main purpose of the paper is an attempt of finding out Zeno’s of Elea argumentation 
method on the basis of his argumentations against pluralism and space. The author analy-
sis concerns the most known paradoxes connected to the issue. The paper was divided 
into two part. In the first one five Zeno’s arguments were presented and analyzed. In the 
second one the most important methodological principles were reconstructed. On the ba-
sis of analysis it could be claimed that Zeno used proof by contradiction in all paradoxes. 
What is more he stood for possibility of division physical objects ad infinitum, vagueness 
of some words and transport of ostensible genuineness of some physical phenomena on 
mathematical ground.

Keywords:  Zeno of Elea; proof by contradiction; paradox of place; grain of millet; para-
dox of pile; paradox of denseness
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The triple candle –  
lost liturgical object of Roman rite

The main purpose of the paper is a presentation of the triple candle – an object which was 
formerly used but doesn’t have a place in present-day Catholic ceremonies. The author 
wants to bring closer its appearance, origin, time of using and a role in the ceremony ac-
cording to Missal rubrics and symbolism. The last part of the paper concerns the presenta-
tion of the most important changes in the Service of Light after Holy Week reforms which 
took place when Pius XII was the pope. On the basis of juxtapositions and analysis it can 
be noticed a big meaning of the triple candle in the aspect of dogmatic teaching especially. 
By this object the most important Catholic dogmas connected to the most important servi-
ce had to be transferred. 

Keywords:  the triple candle; Holy Saturday; the Service of Light; the paschal candle; 
rubrics; Benedict’s XV Missal; John’s XXIII Missal

1. Introduction

Paradoxically sometimes if somebody wants to find some traditional 
Catholic practices and liturgical objects he has to seek not in present-day 
Catholic liturgical customs but in the liturgical practices of non-Catholic 
churches or communities1. This situation takes place in relation to object 
called “triple candle”2 which was formerly used during the Catholic liturgical 
ceremonies but now has become a relict in this church. Meantime the triple 
candle is still used for example in The Mariavite Church.
1 As an example the author can give the situation when looking for an image of tra-
ditional Catholic cross (with so-called Adam’s skull and Jesus’ head convert to his right 
side) he found this image not in some of Catholic churches but in Protestant church.
2 Here there is not an object used in Byzantine rite.
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The triple candle was an important liturgical object. There are three fun-
damental arguments for that. Firstly, the triple candle not only was used in 
Latin rite but also has still been using in Byzantine rite. So the triple candle 
is known in two different liturgical traditions3. Secondly, the triple candle 
was used during the most important Catholic ceremonies. Finally, there 
were many liturgical customs connected to triple candle using. It should be 
noticed that many present-day liturgical elements of Easter Vigil ceremony 
are relicts of practice of triple candle using4. In this context research on 
abolished liturgical object seems important.

The main purpose of the paper will be a presentation of triple candle, 
especially its symbolism. The research source for reconstruction its role 
in Holy Saturday ceremony will be Benedict’s XV Roman Missal and the 
research source for reconstruction changes in the ceremony will be Ordo 
Hebdomadae Sanctae Instauratus5. The paper will consist of four parts. In 
the first one will be presented appearance, nomenclature, origin and time of 
use of triple candle. In the second will take place the reconstruction of use 
of triple candle on the basis of Missal rubrics. In the third will be presented 
symbolism of triple candle and ceremonies connected to this object. In the 
fourth the most important changes in the Service of Light according to new 
ordo in 1955 will be presented.

2. Appearance, nomenclature, origin and time of use

The triple candle (called also triple-branched candle) was a kind of 
candlestick which was made in the way that three different candles were 

3 Admittedly in Byzantine rite the triple candle is used more often by bishops but 
during the Paschal Triduum this object has special role and can be used by presbyters. 
Then it is called “paschal trikirion”.
4 Therefore they are better understandable in traditional Holy Saturday ceremony.
5 Missale romanum ex decreto Concilii Tridentini restitutum S. PII V pontificis maximi 
jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum a S. Pio X reformatum et Benedicti 
XV auctoritate Vulgataum (Vatican 2004) and Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus. 
Editio iuxta typicam vaticanam (Ratisbonae 1955). Also there will be small comparisons 
with Paul’s VI Roman Missal. Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici 
Concilii Vaticani II Instauratum Auctoritate Pauli PP. VI Promulgatum. Editio i Juxta 
Typicam (Vatican 1970).
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united with one stem. Thanks to that they could be carried by one person. 
The triple candle was affixed to the top of stick which was called very 
often “a reed”. The stick had to be high in order to be seen by participants 
of ceremony. According to MacGregor the stick had three and a half cubits 
of height traditionally6. It was a custom to adorn the stick with flowers7. 
In Latin the triple candle was called “tres candelae” because of a number 
of candles and a stick was called “arundo” which in English just means 
“a reed”8. Sometimes the triple candle were called also “lumen Christi” 
because of three-time exclamation during the procession with the triple 
candle9.

There are several theories of origin of triple candle. According to one 
of them the triple candle was not a Latin rite object but it was adopted from 
Byzantine ceremonial. In Byzantine rite there is a custom of using two dif-
ferent candlesticks by bishops. One of them is dikirion and the second one 
is trikirion. Dikirion is a candlestick with two fixed candles and trikirion 
is a candlestick with three fixed candles. These objects serve for blessing 
during the Holy Mass. There is a proposition to see the origin of triple can-
dle just in Byzantine trikirion10. The second theory links the triple candle 
with practice of three-time exclamation of “lumen Christi”. There are texts 
which confirm that earlier blessed fire was carrying to paschal candle on 
one candle. Maybe augmentation of number of candles took place to match 
number of exclamation “lumen Christi” to number of candles11. Finally, there 

6 See: A.J. MacGregor, Fire and Light in the Western Triduum. Their Use at Tenebrae 
and at the Paschal Vigil (Durham 1989) 190; P. Rzymski, Wykład Obrzędów Kościelnych, 
Historycznych i Duchowych (Warszawa 1825) 309.
7 See: J. Hodges, The Sacristy: A Quarterly Review of Ecclesiastical Art and Literature 
(London 1872) 148.
8 In Polish the triple candle is called ”trianguł” or ”tryanguł” (in Old Polish). In Polish 
language it should not be confused between a candle used during the ceremonies of Holy 
Saturday and a candle used during the Tenebrae (kind of Matins and Lauds celebrated 
several times in Holy Week). In both cases the candle is called “trianguł” but in each cer-
emony it has different appearance.
9 See: Casimiro di Firenze, L'ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni familiari 
per tutte le domeniche, e feste principali dell'anno, t. 2 (Napoli 1824) 347.
10 See: A.J. MacGregor, Fire and Light in the Western Triduum, 205.
11 Yet before 1955 so before Pius’ XII liturgical reforms of Holly Week in a number 
of French dioceses there was a custom to use one candle for bearing a blessed fire during 
Holy Saturday. See: A.J. MacGregor, Fire and Light in the Western Triduum, 201.
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is also a theory that augmentation of number of candles had to add some 
symbolism. Three candles had to symbolize one God in the three Persons.

The oldest witness of triple candle using comes from XIIth century 
from Pontificale Romanum but regulation of triple candle using took place 
in 1570 in Pius’ V Roman Missal12. The triple candle was used only in one 
day of year on – Holy Saturday – during the ceremony of blessing of fire. 
Its main role was to bear blessed fire into the church to presbytery where 
the paschal candle had been. During the singing of Easter Proclamation 
the paschal candle was lit from one of candles. After Easter Proclamation 
triple candle was placed on Gospel side and remained lit through the Mass 
and then was removed13. Practice of triple candle using lasted to Pius’ XII 
liturgical reforms in 1951 and 1955. A new ceremony of Holy Saturday and 
whole Holy Week did not provide for using of triple candle which function 
was substituted by the paschal candle. Because the triple candle was used 
only on Holy Saturday that fact meant the complete disposal of this object 
from Catholic liturgy.

3. Triple candle in Missal rubrics

As it was mentioned the triple candle using was cancelled in connection 
to Pius’ XII liturgical reforms. So in John’s XXIII Roman Missal from 1962 
the Pius’ reform were adopted. In this case Benedict’s XV Roman Missal 
from 1920 is the last typical edition of Roman Missal where triple candle 
can be found so this book will be basis for analysis in this part of work.

As it was noticed triple candle using was connected mainly to first part 
of Holy Saturday ceremonies – the Service of Light. Out of the church 
a priest blessed fire and five incense grains. After sprinkling fire and grains 
a deacon put off his violet folded chasuble and put in white stole and white 
dalmatic14. In this vestment he took a reed whit triple candle and then the 

12 See: A.J. MacGregor, Fire and Light in the Western Triduum, 201.
13 See: J. Hodges, The Sacristy, 148.
14 During the first part of Holy Saturday ceremonies the priest was wearing the violet 
cope and the subdeacon the violet folded chasuble. The deacon also started the liturgy in 
violet folded chasuble but in this moment he had to put in dalmatic. If there were not any 
deacon and subdeacon the priest himself put in dalmatic.
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procession formed. At first a minister with incense and an acolyte with five 
incense grains, then a subdeacon with crucifix and finally the deacon with 
triple candle. The priest was at the end of procession. When the deacon 
reached the church he inclined the reed for the acolyte who carried the can-
dle with blessed fire could light one candle of triple candle15. After that the 
deacon lifted the reed all without the subdeacon kneeled and then deacon 
sang: “Lumen Christi” (the light of Christ)16. In that way all of participants 
behaved in the middle of the church and just before an altar. However, each 
time the deacon sang the acclamation louder than before17.

The last part of the Service of Light was an acclamation of Easter Procla-
mation. After approaching to the altar the deacon gave a reed to the acolyte, 
took a book and asked the priest for blessing18. Then the deacon went to the 
place where had been a lectern. During the Easter Proclamation there were 
the subdeacon and minister with incense on the right side of the deacon and 
an acolyte with reed and an acolyte with five incense grains. In this order 
the deacon sang Easter Proclamation like Gospel so he was turned to north 
side of church19.

There were three important acts during the Easter Proclamation. The 
first one took place when the deacon sang the words: “On this, your night 
of grace, O holy Father, accept this candle, a solemn offering”. Just before 
these phrase the deacon took five incense grains and placed in the paschal 
candle in a shape of cross20. After singing the words: “But now we know 

15 See: C.M. Merati, On the Ceremonies of the Church (London 1837) 80. It is known 
a tradition of lighting all three candles at the same time.
16 See: A.J. Nowowiejski, Ceremoniał parafialny. Przewodnik liturgiczny dla ducho-
wieństwa pasterstwem dusz zajętego (Płock 1931) 504.
17 See: A. Mazzinelli, Uffizio della settimana santa colle rubriche volgari, argomenti 
de' salmi, spiegazione delle cerimonie, t. 3 (Roma 1794?) 381.
18 See: C.M. Baggs, The Ceremonies of Holy-Week at the Vatican and S. John Lateran's 
Described (Rome 1839) 101. The priest gave blessing the same words as during the Holy 
Mass except phrase: ”his Gospel” which was substituted by phrase: ”his Easter Proclama-
tion”.
19 According to some authors when priest had to sing the Easter Proclamation he did it 
not toward north but toward south. See: C.M. Merati, On the Ceremonies of the Church, 
86-87. Another opinion gave Nowowiejski. See: A.J. Nowowiejski, Ceremoniał parafial-
ny, 505.
20 See: G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai 
nostri giorni (Venezia 1853) 317.
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the praises of this pillar, which glowing fire ignites for God’s honour” he 
lit with one of candle of triple candle the paschal candle21. Finally, while 
singing the words: “for it is fed by melting wax, drawn out by mother bees 
to build a torch so precious”, the lamps in the church were lit22.

4. Symbolism of triple candle and liturgical practices  
connected to it

The most important meaning of triple candle was a symbolism of Tri-
nity. Three candles by its number very easy were linked with three God’s 
Persons. What is more, these three candles were united together by common 
stem which indicated on their unity. Triple candle with reed symbolized the 
Father, the Son and the Holy Spirit and one nature which the triune God has. 
Some authors claimed that a reed symbolized Christ’s humility and humbly 
thanks to which people had known the God23.

The ceremony of the Service of Light also had to give some Catholic doc-
trine by using the triple candle. It should be remembered that former churches 
were orientated to the East. It is very important information in the context of ce-
remony which began outside the church so in its west side. In symbolic language 
the West indicated on Satan and his kingdom24. So lighting fire in this place is 
very strong sign because light symbolized God and his revelation25. Fire before 
the church could symbolize Christ who after his death descended into Sheol26.

21 See: J.B. de La Salle, I doveri di un cristiano verso Dio, t. 4 (Roma 2004) 539.
22 The next part of ceremonies is a Liturgy of the Word. For this part the priest put out 
his cope and put in violet maniple and chasuble and deacon put in violet folded chasuble.
23 See: S. Campanari, Dei riti della Chiesa cattolica dissertazione archeologica dell'Av-
vocato Secondiano Campanari, socio di varie accademie (Montefiascone 1854?) 49; Ca-
simiro di Firenze, L'ecclesiastico provveduto, 347. This symbolism might be connected 
to the fact that a reed was touched directly and this part was lower than triple candle. This 
was a tradition also to connect a reed with serpent so with symbol of devil. See: A.J. Mac-
Gregor, Fire and Light in the Western Triduum, 191.
24 See: G.M. Lukken, Original Sin in the Roman Liturgy: Research Into the Theology of 
Original Sin in the Roman Sacramentaria and the Early Baptismal Liturgy (Leiden 1973) 
245.
25 Of course fire could also symbolized the hell fire but in context of liturgy it had pos-
itive symbolism.
26 What is interesting the Holy Saturday is a day when this event is mentioned.
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As it was mentioned the deacon before taking the triple candle had to put 
in a white dalmatic when others were wearing violet vestments. The deacon 
in this context was presented as a herald of joy who would proclaim Christ’s 
resurrection for sad people27. It should also be noticed that the procession 
headed to the east part of the church from the west side, so from the side 
which symbolized the Satan’s kingdom to the side which symbolized the 
God’s kingdom. This procession indicated also on the fact that a human 
dragged himself away from devil and he tracked God who was presented 
in the shape of triple candle28. It also epitomized Christ’s leaving Sheol and 
his returning to Father.

It was underlined that the deacon stopped three times: after entering 
the church, in the middle of the church and before the altar. Missal rubrics 
suggested that lighting the triple candle and proclamation: “Lumen Christi” 
took place in three main parts of the church: in porch, nave and chancel, so 
in parts appointed for different classes: chancel for people who took ordi-
nation, nave for people who did not take ordination but took baptism, and 
porch for people who had not taken baptism yet but they were going to do 
that29. The sense was that Christ’s resurrection was proclaimed for all states 
of Church Militant.

Regarding to three candles of triple candle the act of lighting these can-
dles was symbolic also. Gradually lighting of candles symbolized gradually 
God’s revelation as triune God30. This revelation was possible thanks to 
Christ and his human nature. That is why triple candle (symbol of Trinity) 

27 It has to be remembered that a violet color symbolizes sadness and a white color – 
joy. It was so strong sign that even priest put in a white dalmatic when a deacon was not 
present.
28 Nowadays when church orientation is not preserved this symbolism cannot be ap-
plied in so clear way.
29 Former there was a tradition to not let entering to chancel for lay people. See: A.W. 
Pugin, A Treatise on Chancel Screens and Rood Lofts: Their Antiquity, Use, and Symbol-
ic Signification (London 1851) 15; K. Militzer, «The Church of St Ursula in Cologne: 
Inscriptions and Excavations», w: J. Cartwright, The Cult of St Ursula and the 11,000 
Virgins (Chippenham 2016) 31. At the same time catechumens were not allowed to enter 
to nave. See: R.J. Sweetman, The Mosaics of Roman Crete: Art, Archaeology and Social 
Change (Cambridge 2013) 114; F. Kimball, G.H. Edgell, History of Architecture (Piscat-
away 2002) 165.
30 See: G. Levis, The Bible, the Missal, and the Breviary: Or, Ritualism Self-illustrated 
in the Liturgical Books of Rome (Edinburgh 1853) 497.
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was fixed to a reed (symbol of Christ’s humility which was demonstrated 
by accepting human nature). The triple candle which was only lit candle 
in that moment epitomized Christ’s leaving the darkness31. The three-time 
proclamation “Lumen Christi” indicated that people were enlightened by 
Christ’s light and thanks to it they could know the true God32. Three-time 
kneeling during the procession expressed thankfulness for this gift and ad-
miration for triune God33.

After coming to the altar the deacon proclaimed the Easter Proclamation 
in the same way as Gospel so he was turned into North. The north side in 
symbolic language meant Satan and his kingdom34. In this context the Easter 
Proclamation was a declaration of Christ’s resurrection towards devils and 
announcement their failure. There were three important moments during the 
declaration of Easter Proclamation as it was noticed. When evening sacrifice 
was mentioned the deacon put five incense grains into the paschal candle. 
Five grains symbolized five Christ’s wounds so his passion35 and the pas-
chal candle symbolized risen Christ36. Putting in five grains in the shape of 
cross into the paschal candle epitomized the fact that Christ’s resurrection 
was possible by his suffering and death on cross. When glowing fire was 
mentioned in Easter Proclamation the deacon lit the paschal candle by triple 
candle. This act symbolized Christ’s resurrection and indicated on the fact 
that Christ’s resurrection was a work of triune God37. Finally, when sharing 

31 See: A.J. MacGregor, Fire and Light in the Western Triduum, 190.
32 See: D. Rock, Hierurgia, or, The holy sacrifice of the mass: with notes and disserta-
tions elucidating its doctrines and ceremonies, and numerous illustrative plates, t. 2 (Lon-
don 1833) 593; P. Rzymski, Wykład Obrzędów Kościelnych, Historycznych i Duchowych, 
308.
33 See: Casimiro di Firenze, L'ecclesiastico provveduto, 347.
34 See: B.G. Koonce, Chaucer and the Tradition of Fame: Symbolism in The House of 
Fame (Princeton 1966) 191. So the west and north side in Christian theology had negative 
connotations.
35 In this context number five indicated on five main Christ’s wounds (two in hands, two 
in foots and side of chest) so they symbolized Christ’s passion generally.
36 See: J. Chittister, The Liturgical Year: The Spiraling Adventure of the Spiritual Life – 
The Ancient Practices Series (Nashville 2009) 161.
37 See: G. Guidi, Duplicato Annuale di Parrocchiali Discorsi per Tutte le Domeniche, e 
Festività del Signore (Venezia 1761) 170; Casimiro di Firenze, L'ecclesiastico provveduto, 
348.
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the light was sung, other candles in the church were lit38. The act in that 
moment epitomized the participation of believers in Christ’s victory which 
was possible by his resurrection.

5. Most important changes in the Service of Light

A new ordo of Holy Week removed using of folded chasubles39, a reed 
and practice of five incense grains blessing excepting the triple candle. What 
is more, a number of prayers for blessing the fire was reduced from three 
to one and the priest said nothing during sprinkling fire40. The ceremony 
of the paschal candle blessing also was changed. In traditional liturgy the 
Easter Proclamation was a prayer for blessing the paschal candle meantime 
in renewed rite the new ceremony was introduced41.

Consequently, during the procession the deacon had to carry not the triple 
candle but the paschal candle. Three-time stopping, kneeling, “lumen Chri-
sti”42 vocations were preserved and the new element was added. After each 
“lumen Christi” proclamation other candles were lit (celebrant’s, clergy’s 
and lay people’s) from the paschal candle. After the procession the incense 
of the paschal candle was introduced. Rubrics underlined that the deacon had 
to sing the Easter Proclamation in the front of the paschal candle43. There 
must not be other actions during singing.

38 It should be remembered that former there was no electricity in churches so candles 
were lit by these candle which had been lit yet.
39 The deacon had to put in violet dalmatic instead of folded chasubles and the subdea-
con – violet tunicle. In Paul’s VI Roman Missal the priest, deacon and subdeacon had to 
wear white vestments from the beginning of ceremony.
40 In traditional rite he said: “asperges me, Domine” (sprinkle me, Lord).
41 See: V.K. Black, Welcome to the Book of Common Prayer (Harrisburg 2005) 91.
42 According to rubrics the subdeacon and acolyte with incense had not to kneel. In 
Paul’s VI Roman Missal there is a stop in the middle of the church but the first “Lumen 
Christi” invocation takes place just after taking the paschal candle.
43 According to Paul’s VI Roman Missal the Paschal Proclamation could be sung by 
cantor also.
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6. Conclusions

The purpose of the paper was the presentation of the triple candle. The 
work was divided into four parts. In the first one appearance, nomenclature, 
origin and time of use of triple candle were presented. In the second one 
the reconstruction of use of triple candle on the basis of Missal rubrics 
took place. In the third one the symbolism of triple candle was presented. 
Finally, in the fourth the most important changes in the Service of Light 
was presented.

It is noticeable on the basis of analysis that the triple candle had very 
important role in the Catholic Holy Saturday ceremony. Symbolism of 
this object and symbolism of the liturgical customs connected to it show 
doctrinal teaching which was epitomized through outer signs and sym-
bols. The removal of the triple candle and the transference of its role to 
the paschal candle made impossible indicating some doctrinal teaching 
in so clear way.
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Trianguł – utracony przedmiot liturgiczny rytu rzymskiego

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja nieobecnego i nieużywanego w dzisiej-
szej liturgii katolickiej przedmiotu zwanego triangułem. Artykuł stawia sobie za cel przy-
bliżenie jego wyglądu, pochodzenia, czasu używania, miejsca w obrzędzie według rubryk 
mszalnych oraz aspektu symbolicznego. Ostatnia część pracy poświęcona jest prezentacji 
najważniejszych zmian, jakie zaszły w Liturgii światła po reformach Wielkiego Tygodnia 
przeprowadzonych za pontyfikatu Piusa XII. Na podstawie przeprowadzonych zestawień 
i analiz można zauważyć duże znaczenie triangułu zwłaszcza pod kątem dogmatycznym. 
Za jego pomocą starano się przekazać najważniejsze prawdy wiary katolickiej związane 
z obchodami najważniejszej uroczystości w roku kościelnym.

Słowa kluczowe:  trianguł; Wielka Sobota; Liturgia światła; paschał; rubryki; Mszał Be-
nedykta XV; Mszał Jana XXIII


