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ks. Kamil Edward Duszek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Głos Ojców Kościoła jako loci theologici. 
Studium ekonomii zbawienia św. Cypriana z Kartaginy1

Św. Cyprian z Kartaginy uważany jest za jednego z najwybitniejszych biskupów sta-
rożytności – był on nawet określany mianem papa Africae. Zasłynął jako gorliwy 
pasterz, który umiał pokierować prześladowaną wspólnotą i stojąc na jej czele, sam 
oddał życie za chrześcijańską wiarę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że 
Cyprian był również wybitnym teologiem, którego uznaje się za bezpośredniego kon-
tynuatora myśli Tertuliana. Ponadto jego pisma są owocem osobistego doświadczenia 
obecności Chrystusa w tajemnicy Kościoła, a zwłaszcza w mocy jego sakramentów. 
Nadaje to szczególnego kolorytu teologicznym ideom kartagińczyka, co ujawnia się 
szczególnie w jego koncepcji ekonomii zbawienia. Cyprian dostrzega Boży plan zba-
wienia, który realizowany był już od początku istnienia człowieka i osiągnął swoją 
soteriologiczną pełnię w osobie Jezusa Chrystusa. Są to idee godne głębszej analizy, 
zwłaszcza że mogą stanowić ważny przyczynek dla dalszego namysłu teologicznego 
jako jego locus.

Słowa kluczowe:  źródła teologii; patrystyka; doświadczenie wiary; historia zbawienia; 
Jezus Chrystus; soteriologia

1. Wprowadzenie

Teologia jako nauka posiada własne metody, przedmiot badań oraz 
właściwą sobie hermeneutykę. Charakteryzuje się także przez swoje źródła, 
które często są określane jako loci theologici – miejsca teologiczne. Naukę 
o „miejscach” jako pierwszy w sposób metodyczny przedłożył Melchior 
Cano w De locis theologicis w XVI wieku. Pośród dziesięciu podstawo-
1 Niniejszy artykuł został przygotowany na podstawie fragmentu pracy magisterskiej 
zatytułowanej „Idea zbawienia w pismach św. Cypriana”, napisanej pod kierunkiem ks. 
dra hab. Grzegorza Jaśkiewicza, obronionej w 2014 roku na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w Warszawie, sekcja św. Jana Chrzciciela.
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wych źródeł teologii wymienił on nauczanie Ojców Kościoła, co jest przyj-
mowane także dziś w wielu opracowaniach systematycznych2. Niestety, 
można zauważyć, że do źródeł patrystycznych sięga coraz węższe grono 
współczesnych teologów. Czesław Bartnik stwierdził nawet, że sam Sobór 
Watykański II nieco pomniejszył znaczenie Ojców3. Wiązało się to zapewne 
z faktem częstego przeceniania ich autorytetu, który w niektórych okresach 
historii stawiany był prawie na równi z Pismem Świętym. Z drugiej jednak 
strony teologia dostrzega dziś nowe locus, jakim jest „doświadczenie”. Tym 
bardziej nie powinna ona zapominać o doświadczeniu ojców naszej wiary4. 
Głos Ojców Kościoła jest przecież nie tylko echem pierwotnej wiary chrze-
ścijan, ale także świadectwem ich konkretnego doświadczenia religijnego. 
Pośród wielu nowych propozycji inspiracje patrystyczne pozostają ciągle 
aktualne i wartościowe.

Celem niniejszego artykułu jest analiza oraz syntetyczne ukazanie na-
uczania Ojców Kościoła jako loci theologici. Zostanie użyta metoda sys-
tematyczno-patrystyczna, we wnioskach końcowych zostaną zaś ukazane 
możliwe inspiracje dla współczesnej teologii. Ze względu na objętość pracy 
studium zostanie ograniczone do ekonomii zbawienia św. Cypriana Karta-
gińskiego. Jego myśl pozostaje ciągle mało znana na terenie polskim. Jest 
on uważany raczej za wielkiego duszpasterza starożytności niż za wybit-
nego teologa5. Pisma Cypriana posiadają jednak dużą wartość teologiczną, 
zwłaszcza z punktu widzenia historii dogmatu. Ponadto jego nauka o eko-
nomii zbawienia zrodziła się z osobistego doświadczenia religijnego, które 
zaowocowało głębokim przekonaniem, że Bóg od początku istnienia świata 
działa na rzecz zbawienia człowieka6.

2 Zob. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię (Wrocław 1996) 37-48.
3 Zob. Cz. Bartnik, «Znaczenie koncepcji „loci theologici” dziś», Salvatoris Mater 2 
(1; 2000) 297.
4 Zob. D. Mastalska, «Doświadczenie jako „miejsce teologiczne”», Salvatoris Mater 1 
(3; 1999) 253-267.
5 Zob. F. Drączkowski, Patrologia (Pelplin – Lublin 1999) 141.
6 Szczególny tego wyraz można odnaleźć chociażby w dziele Ad Quirinum, w któ-
rym Kartagińczyk ukazuje starotestamentalne obietnice mesjańskie i podaje zarys chry-
stologii. Zob. Św. Cyprian, Do Kwiryna [2, I] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 
113-134.
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2. Stworzenie i upadek

Należy dostrzec, iż kwestia ekonomii zbawienia w pierwszej kolejności 
łączy się u Cypriana z dziełem stworzenia. Dotyczy to zwłaszcza biblijnej 
nauki o stworzeniu człowieka i jego pierwotnym stanie. Istotna jest także pro-
blematyka grzechu pierworodnego oraz wiążących się z nim konsekwencji. 
Dopiero na tym tle Cyprian przedstawia zbawcze działanie Boga wyrażające 
się w kolejnych etapach planu zbawienia. W ten sposób można zrozumieć, 
jak zamysł Boży stopniowo prowadził do naprawy rodzaju ludzkiego oraz 
znalazł realizację w osobie Jezusa Chrystusa.

Pochylając się nad nauką o stworzeniu, Cyprian podkreśla przede 
wszystkim, że to Bóg Ojciec jest Stworzycielem7, czyli tym, który stworzył 
i ukształtował świat oraz samego człowieka – Adama. Cyprian w przeciwień-
stwie do Tertuliana prawie w ogóle nie omawia roli Syna Bożego w dziele 
stworzenia. Czyni w tej kwestii tylko jedyną aluzję: „Chrystus […] jest 
mądrością Boga, przezeń wszystko uczynione zostało”8. W klasycznej teo-
logii podkreśla się, iż w każde działanie Boga jako Trójcy są zaangażowane 
wszystkie trzy osoby Boże. Wynika to z jedności boskiej natury, której kon-
sekwencją jest także jedność w działaniu. Cyprian w oczywisty sposób nie 
znał takiego wytłumaczenia – należy pamiętać, że żył i tworzył w połowie 
III wieku, a więc na długo przed ważnymi orzeczeniami dogmatycznymi, 
jak chociażby tymi z soboru chalcedońskiego (451). Jego podejście posiada 
więc w wielu kwestiach znamiona archaiczności. Jednak przy odpowiedniej 
interpretacji może być ono przyczynkiem dla współczesnej myśli – jego na-
ukę o stworzeniu można odczytywać chociażby przez pryzmat nowożytnej 
koncepcji apropriacji.

Cyprian twierdzi, że pierwszy człowiek najpierw został utworzony, 
a dopiero potem Bóg „tchnął w jego twarz ducha żywota”9. Jest to dosyć 
oryginalna interpretacja. W jednym z listów (74) kartagińczyk zaznacza, że 
ukształtowanie ciała Adama było czymś innym od samego przekazania mu 
życia. Jest to idea wyraźnie zaczerpnięta z antropologii biblijnej, w której 
duch (spiritus) oznacza element typowo boski w człowieku, jest siłą pocho-
7 Zob. Św. Cyprian, List [74, 2] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1;Warszawa 
1969) 275.
8 Zob. Św. Cyprian, Do Kwiryna [2, I], 118.
9 Św. Cyprian, List [74, 2], 277.
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dzącą nie od wewnątrz, ale z zewnątrz, tchnieniem życia udzielonym jako dar 
przez Boga (zob. Za 12,1; Iz 42,15; Hi 33,4)10. Zgodnie z tą myślą Cyprian 
konstatuje, iż ciało człowieka pochodzi z ziemi, duch zaś – z nieba, co jest 
jedną z przyczyn wewnętrznej walki zachodzącej w ludzkim wnętrzu11. 
Z dzisiejszego punktu widzenia taką naukę należy uznać za uproszczoną, 
jest ona jednak ciekawą koncepcją, która próbuje w sensie antropologicznym 
usytuować płaszczyznę oddziaływania grzechu pierworodnego.

Cyprian podkreśla, że Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz12. 
Świadczy to o niezwykłej godności wszystkich ludzi, którzy są sobie równi 
i jednakowi13. Człowiek posiada więc wyjątkowe miejsce wśród całego 
stworzenia. W traktacie Ad Demetrianum Cyprian pisze: „Bóg cię uczynił 
prostym, i gdy inne stworzenia pochylone są i ku ziemi z postacią swą skie-
rowane, ty masz postać wyniosłą, a oblicze twe zwrócone jest w górę ku 
niebu i ku Bogu twemu”14. Wyprostowana postawa ciała nie tylko podkre-
śla wartość człowieka, ale jest również znakiem wzywającym do szukania 
Boga i rzeczy niebieskich. Zatem sama natura ludzka domaga się, aby życie 
człowieka było całkowicie zwrócone ku jego Stwórcy. Świadczy to również 
o dowartościowaniu ciała ludzkiego, które choć w sensie ontologiczno-mo-
ralnym jest zranione grzechem, to ciągle posiada charakter imago Dei.

Adam zaraz po stworzeniu żył w stanie pierwotnej łaski oraz był ob-
darowany błogosławieństwem płodności. Biskup kartagiński precyzyjnie 
stwierdza, że Bóg nakazał pierwszemu człowiekowi rosnąć i rozmnażać się15. 
Nałożył na niego także pewne przykazania chroniące go przed zabójczym 
pokarmem (cibus letalis)16. Jednak stan ten został zachwiany z powodu dzia-

10 Zob. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku 
(Lublin 2010) 33.
11 Zob. Św. Cyprian, O Modlitwie Pańskiej [16] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 
1937) 236. Godne uwagi jest, iż Cyprian delikatnie zaznacza w tym tekście trychotomię 
duch, dusza, ciało: „A przeto prosimy, […] by gdy w duchu (in spiritu) i w ciele (in carne) 
dzieje się wola Boga, była zachowana dusza (anima), która przezeń odrodzona została”.
12 Zob. Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [19] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 
1937) 362.
13 Zob. Św. Cyprian, List [64, 3] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1;Warszawa 
1969) 215.
14 Św. Cyprian, Do Demetriana [16] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 315.
15 Zob. Św. Cyprian, O stroju dziewic (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 154.
16 Zob. Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [19], 362.
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łania diabła (diablus), który początkowo był aniołem miłym i drogim Bogu. 
Cyprian rozwija w tej kwestii nauczanie Księgi Mądrości mówiącej o tym, 
że „śmierć weszła w świat przez zawiść diabła” (Mdr 2,24). Uważa on, że 
diabeł, gdy ujrzał człowieka stworzonego na Boży obraz, został ogarnięty 
zawiścią i zazdrością. Z tego powodu najpierw sam spadł z anielskiego 
majestatu, a następnie postanowił zgubić także człowieka17.

Cyprian, wzmiankując o upadku pierwszego człowieka, pisze: „Adam 
wbrew niebieskiemu przykazaniu niecierpliwy względem zabójczego po-
karmu, popadł w śmierć i otrzymanej od Boga łaski nie zachował pod strażą 
cierpliwości”18. Wynika z tego, że Adam zgrzeszył swoim nieposłuszeń-
stwem względem Bożego nakazu, co spowodowane było brakiem cnoty 
cierpliwości. Otrzymane od Stwórcy przykazanie miało chronić człowieka 
przed śmiercią, w którą popadł on z powodu swojego występku19. Nie moż-
na ominąć faktu, iż Cyprian często używa słowa mors w metaforycznym 
znaczeniu – opisując stan duszy spowodowany grzechem, niejednokrotnie 
posługuje się właśnie tym terminem. Oznacza to, że konsekwencje grze-
chu pierworodnego dotykają całego człowieka, jego duszy i ciała. Czło-
wiek po swoim upadku podlega śmiertelności, jak i wszelkim duchowym 
konsekwencjom zerwanej komunii ze Stworzycielem. To piętno dotyka 
wszystkich ludzi, gdyż „wyroku tego węzłem wszyscy jesteśmy związani 
i skrępowani”20. Nawet nowo narodzone dziecko nie może być wolne od 
takiego stanu, gdyż i ono pomimo własnej niewinności, „będąc według 
ciała potomkiem Adama, przy pierwszym narodzeniu zostało dotknięte 
zarazą dawnej śmierci”21. Biskup kartagiński wprost nie rozróżnia skutków 
i samego grzechu pierworodnego oraz nie wyjaśnia sposobu jego przeka-
zywania22. Jednak wskazuje on na to, co istotne dla ekonomii zbawienia 

17 Zob. Św. Cyprian, O zazdrości i zawiści [4] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 
1937) 371.
18 Zob. Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [19], 362.
19 Katechizm Kościoła Katolickiego podaje iż z powodu grzechu „stworzenie […] zo-
stało poddane marności” (Rz 8,20), w wyniku której człowiek „wróci do ziemi, z której 
został wzięty” (zob. Rdz 3,19). W ten sposób zrealizowała się konsekwencja nieposłu-
szeństwa Adama – śmierć weszła w historię ludzkości. Zob. KKK 400.
20 Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [11], 357.
21 Zob. Św. Cyprian, List [64, 5], 216.
22 Zob. W. Eborowicz, «Św. Cyprian (ok. 210-258)», w: B. Przybylski, Drogi Zbawie-
nia. Od Biblii do Soboru, (Poznań – Warszawa – Lublin 1970) 351.
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– po upadku Adama człowiek wszedł w rzeczywistość śmierci, której sam 
nie jest w stanie zwyciężyć.

3. Starotestamentalna ekonomia zbawienia

Bóg reaguje na upadek człowieka swoją zbawczą wolą naprawy ro-
dzaju ludzkiego. Ta odpowiedź Ojca dokonuje się ostatecznie w Jezusie 
Chrystusie, który „uleczył te rany, jakie nosił Adam i uzdrowił zastarzałe 
zakażenia zadane wężową trucizną”23. Cyprian uważa jednak, że realizacja 
Bożego planu zbawienia rozpoczęła się już w czasach Starego Testamentu. 
Urzeczywistniało się to w tajemniczy sposób poprzez zbawcze działanie 
Syna Bożego jeszcze przed Jego wcieleniem24. Biskup kartagiński twier-
dzi, że Chrystus działał już jako mądrość i mowa Boga oraz jako Jego ręka 
i ramię. Również można wnioskować, iż Cyprian widział działanie Syna 
Bożego w postaci anioła zabraniającego Abrahamowi złożenia w ofierze 
Izaaka (Rdz 22,11-19)25. Już w tym miejscu warto więc dostrzec wybitnie 
chrystologiczny charakter, jaki Cyprian nadaje idei zbawienia.

Realizacja Bożego planu zbawienia dokonywała się w okresie Starego 
Testamentu dzięki szczególnym zapowiedziom przyjścia Chrystusa, „którego 
wszyscy prorocy głosili jako uświęciciela i zbawcę rodzaju ludzkiego”26. 
Biskup Kartaginy podejmuje szczegółową analizę typiczną kolejnych wyda-
rzeń biblijnych, w których widzi osobowe figury Syna Bożego. Chociażby 
w traktacie Ad Quirinum zauważa, że Izaak był typem Chrystusa, podobnie 
jak Józef, który został zrodzony przez Rachelę stanowiącą z kolei figurę 
Kościoła27. Szczególnym typem Jezusa był Eliasz, który okazując litość 
biednej wdowie, wykazał, że „Chrystus za miłosierdzie się odwzajemnia”28. 
Zapowiedź przyjścia Jezusa stanowiły także narodziny Samuela, który został 

23 Św. Cyprian, O uczynku i jałmużnach [1] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 
327.
24 Zob. W. Eborowicz, «Św. Cyprian», 350-352.
25 Zob. Św. Cyprian, Do Kwiryna [2], 118-120.
26 Św. Cyprian, Że bałwany nie są bogami [11] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 
1937) 107.
27 Zob. Św. Cyprian, Do Kwiryna [1, XX], 117.
28 Św. Cyprian, O uczynku i jałmużnach [17], 339.
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poczęty przez niepłodną Annę „według miłosierdzia i przyrzeczenia Bożego, 
gdy się modliła w świątyni”29. Chrystus jest więc miłosierną odpowiedzią 
Boga Ojca, który zlitował się nad ludźmi, dając obietnicę zesłania swojego 
Syna. 

Cyprian podkreśla również, że „patriarchowie i prorocy i wszyscy spra-
wiedliwi, którzy za uprzedzającym obrazem figurą byli Chrystusa, niczego 
bardziej w chwale swych cnót nie strzegli, jak cierpliwości w mężnej i sta-
łej równowadze ducha”30. Zatem wszystkie starotestamentalne postacie 
zapowiadające przyjście Jezusa były do Niego podobne przede wszystkim 
dzięki cnocie cierpliwości. Wskazuje to na zbawczą mękę Jezusa, który 
poprzez swoje cierpienie na krzyżu okazał szczyt doskonałości tej cnoty. 
Warto zwrócić uwagę, iż wcześniej zostało podkreślone, że człowiek utra-
cił pierwotny stan jedności z Bogiem właśnie z powodu niecierpliwości 
Adama. Zbawiciel naprawił to dzięki swojej cierpliwej i pokornej postawie 
podczas męki krzyżowej. Biskup Kartaginy podkreśla tę myśl w traktacie De 
bono patientiae, w którym przywołuje kolejne typy Chrystusa szczególnie 
wyróżniające się tą postawą. Figurami Jezusa byli kolejno Abel, który za-
początkował męczeństwo; Abraham, który ufając Bogu, położył podwalinę 
wiary; Izaak, stanowiący wyobrażenie ofiary Pańskiej; Jakub, który ścigany 
okazał cierpliwość; Józef, sprzedany i odepchnięty przez braci; Mojżesz, 
który pogardzany przez lud cierpliwie prosił za nim Boga oraz Dawid, dający 
przykład wręcz chrześcijańskiej cierpliwości31. Wszystkie te postacie oso-
bowo wskazują na przyjście Zbawiciela. Także same w sobie stanowią już 
pewien etap realizacji Bożego planu zbawienia, pełniąc funkcję normatyw-
no-moralną. Chodzi o zachodzącą dialektykę pomiędzy ich posłuszeństwem 
i cierpliwością oraz nieposłuszeństwem i zachłannością Adama.

Warto wspomnieć, że Cyprian dostrzega także wyjątkowy obraz w wy-
darzeniu ucieczki Izraelitów z Egiptu: „W Księdze Wyjścia naród żydowski, 
będący naszym cieniem, obrazem i figurą, pod opieką Boga obrońcy uszedł 
najsroższej niewoli Faraona i Egiptu, to jest diabła i świata”32. Izraelici 
stanowili więc zapowiedź Kościoła, który dzięki mocy Chrystusa jest wol-
ny od władzy szatana. Zatem cała opowieść o wyjściu z Egiptu jest figurą 
29 Św. Cyprian, Do Kwiryna [1, XX], 117.
30 Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [10], 356.
31 Zob. Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [10], 356-357.
32 Św. Cyprian, Do Fortunata [VII] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 284.



ks. kamil Edward duszEk

14

odkupienia, które staje się dostępne w chrzcie wyzwalającym każdego czło-
wieka33. Ponadto Pascha żydowska stanowi typiczną zapowiedź misterium 
odkupienia. Biskup Kartaginy zauważa: „Co w obrazie przez zabicie baranka 
poprzedzało, to wypełnia się w Chrystusie w następstwie ziszczenia”34. Jezus 
Chrystus jest prawdziwym barankiem, który odkupił i uświęcił swoją krwią 
upadłych wskutek grzechu ludzi.

5. Jezus Chrystus jako zbawienie osobowe

Boży plan zbawienia wypełnia się w przyjściu na świat Syna Bożego. 
Wydarzenie to stanowi istotny zwrot w dziejach ludzkości. Cyprian, pole-
mizując z Marcjonem, w krótki sposób zarysowuje ważną tezę związaną 
z wcieleniem Chrystusa. Jezus jest Słowem Bożym, które przyjęło ludzkie 
ciało, rodząc się z Maryi Dziewicy35. Wskazuje to na podstawową prawdę 
o boskiej tożsamości Jezusa Chrystusa oraz o realności Jego ziemskiego cia-
ła. Narodził się On jako prawdziwy Bóg oraz prawdziwy człowiek, by w ten 
sposób stać się pośrednikiem między ludźmi a Ojcem. Biskup Kartaginy 
podkreśla tę ideę, stosując do Chrystusa określenie mediator – pośrednik36. 
Termin ten posiada tu jednak głębsze znaczenie niż u Tertuliana. Cyprian 
widzi bowiem w Chrystusie pośrednika nie dlatego, że jest On Słowem, ale 
dlatego, że posiada udział w człowieczeństwie. Dzięki takiemu pośrednic-
twu ludzie otrzymują szansę uczestnictwa w bóstwie Chrystusa. Wyraża to 
fundamentalne stwierdzenie: „czym jest człowiek, tym chciał być Chrystus, 
by i człowiek mógł być tym, czym jest Chrystus”37.

33 Zob. J. Daniélou, Wejście w historię zbawienia (Kijów 1996) 109-113. Autor dostrze-
ga, iż najczęściej spotykaną u Ojców Kościoła figurą chrztu jest przejście przez Morze 
Czerwone, które stanowiło kluczowy moment wyjścia Izraelitów z Egiptu. Związek ten 
w szczególny sposób podkreśla Ewangelia oraz liturgia. Wyjście z Egiptu, śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa oraz chrzest stanowią jedno działanie odkupieńcze dokonane 
w historii na różnych płaszczyznach: jako figura, rzeczywistość oraz sakrament.
34 Św. Cyprian, Do Demetriana [22], 320.
35 Zob. Św. Cyprian, List [73, 5] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 
1969) 260.
36 Zob. Św. Cyprian, Że bałwany nie są bogami [11], 107.
37 Teza ta zawiera najważniejszą myśl całej ekonomii zbawienia zarysowanej przez 
Cypriana. Warto dostrzec kunszt literacki autora przejawiający się w tej pięknej antytezie. 



15

Głos ojców kościołA jAko loci theoloGici

Ekonomia zbawienia zostaje w pełni zrealizowana, ponieważ Jezus nie 
pogardził przyjęciem ciała ludzkiego i wypełnił w ten sposób wolę Ojca. 
Myśl tę najlepiej wyrażają następujące słowa: „Syn chciał być posłanym 
i nazywać się Synem Człowieczym, by nas synami Boga uczynić; upokorzył 
się, by podnieść lud, który przedtem leżał; zraniony był, by leczyć nasze 
rany; służył, by niewolnikom przywrócić wolność. Podjął śmierć, by dać 
śmiertelnym nieśmiertelność”38. Teza ta wskazuje zarówno na cel inkarnacji, 
jak i na drogę, którą dla zbawienia ludzkości postanowił przebyć Chrystus. 
Drogą tą jest cierpienie i śmierć krzyżowa, ponieważ przyjście Jezusa zostało 
w swej istocie skierowane na tajemnicę męki paschalnej. Cyprian ponadto 
podkreśla w cytowanych tekstach wolną wolę Jezusa, który nie tylko chciał 
przyjść na świat, ale również pragnął cierpieć dla dobra ludzi. Ukazuje to, 
iż Syn Boży w swojej miłości nie wahał się wziąć na siebie konsekwencji 
ludzkiego grzechu39.

Biskup Kartaginy okazuje się być w pewnym sensie prekursorem 
chrystologii kenotycznej. Boskie kenosis Chrystusa realizowane w Jego 
człowieczeństwie jest antytetyczną odpowiedzią zbawczą na upadek 
Adama. Jezus przyszedł w ludzkim ciele, w którym zechciał przyjąć stan 
krańcowego ogołocenia aż do poniesienia śmierci krzyżowej. Śmierć 
Chrystusa w oczach Cypriana jest zwycięstwem nad śmiercią, Jego prze-
lana krew zaś dokonuje doskonałego obmycia ludzkich grzechów. Męka 
Syna Bożego jawi się jako niepojęta tajemnica. Kartagińczyk przedstawią 
ją nawet jako pewnego rodzaju paradoks: „On niewinny, on sprawiedliwy, 
owszem sama niewinność i sama sprawiedliwość, między zbrodniarzy 
policzony i fałszywymi zarzucony świadectwami, sądzony jest mający 
sądzić, i mowa Boga, milcząc, na krzyż jest wiedziona”40. Ta pełna 
sprzeczności kenoza Chrystusa, który do końca zachował postawę uni-
żenia i cierpliwości, jest dla Cypriana objawieniem pełni i doskonałości 
Syna Bożego. Misterium krzyża sprawia, że dokonują się nadprzyro-

„Quod homo est, esse Christus voluit, ut et homo possit esse, quod Christus est”. Sancti 
Thasci Caecili Cypriani, Quod idola dii non sint [11] (Corpus Scriptorum Ecclesiastico-
rum Latinorum 3/1; Wien 1868) 28. Zob. M. Kondratowicz, «Wokół „Quod idola dii non 
sint” Św. Cypriana Kartagińskiego», Vox Patrum 8 (15; 1988) 673.
38 Św. Cyprian, O uczynku i jałmużnach [1], 327.
39 Zob. Św. Cyprian, Do Fortunata [wstęp 5, VI], 278.
40 Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [7], 355.
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dzone zjawiska przyrodnicze: gwiazdy się zaćmiewają, żywioły zostają 
poruszone, ziemia drży, dzień nagle ustępuje nocy, słońce wstrzymuje 
swoje promienie41. Zbawienie dokonane na krzyżu przemienia ten symbol 
zbrodni i upokorzenia w znak chwały oraz zwycięstwa. Jezus dzięki męce 
krzyżowej ujarzmił bowiem śmierć, za cenę swojej krwi zaś pojednał 
człowieka z Bogiem. Cyprian nazywa to dzieło łaską Chrystusa, darem 
miłosierdzia, ożywieniem śmiertelnego człowieka oraz niebieskim od-
rodzeniem42.

Kroczenie za Jezusem byłoby jednak pozbawione tych zbawiennych 
skutków, gdyby Syn Boży nie zmartwychwstał. Właśnie w tym wydarzeniu 
Cyprian widzi szczytową realizację Bożego planu zbawienia oraz źródło 
i zadatek powszechnego zmartwychwstania43. Sama śmierć Chrystusa nie 
była bowiem końcem Jego posłannictwa. Dzięki zmartwychwstaniu „Chry-
stus, którego wyznajemy jest niezwyciężony”44. Biskup Kartaginy podkreśla 
także, że Jezus, czyli „Słowo, które ciałem się stało […] zapoczątkował przez 
siebie zmartwychwstanie ciała i okazał swym uczniom, że w tymże ciele 
zmartwychwstał”45. W stwierdzeniu tym zaznaczony jest realizm powstania 
z martwych Chrystusa oraz tożsamość Jego zmartwychwstałego ciała z cia-
łem ziemskim, narodzonym z Maryi. Jest to istotna prawda odwołująca się 
do często powtarzanego przez Ojców Kościoła argumentu soteriologicznego 
za wcieleniem i zmartwychwstaniem Syna Bożego. Akty te były konieczne 
ze względu na zbawienie całego człowieka, ponieważ tylko to, co zostało 
przyjęte przez Jezusa z natury ludzkiej, mogło być zbawione46. Dlatego też 
Cyprian jasno stwierdza, że „Ten, kto raz już śmierć pokonał, zawsze ją 
w nas zwycięża”47.

41 Zob. Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [7], 355.
42 „Hanc gratiam Christus inpertit, hoc munus misericodiae suae tribuit […], vivifi-
cando mortalem regeneratione cealesti”. Sancti Cypriani Episcopi, Ad Demetrianum [26] 
(Corpus Christianorum. Series Latina 3A/2; Turnhout 1976) 51.
43 Zob. W. Eborowicz, «Św. Cyprian», 353.
44 Św. Cyprian, Do Fortunata [wstęp 2], 276.
45 Zob. Św. Cyprian, List [73, 5], 261.
46 Podobną myśl można znaleźć chociażby w nauczaniu Grzegorza z Nazjanzu. Zob. 
Grzegorz z Nazjanzu, List [101] (Pisma Ojców Kościoła 15; Poznań 1933) 137-138; M. 
Szram, Ciało zmartwychwstałe, 373. 
47 Św. Cyprian, List [10, 3] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1;Warszawa 1969) 
48.
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Biskup kartagiński zwraca szczególną uwagę, iż konsekwencje wy-
nikające ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa mają ogromne 
znaczenie dla ludzkiego życia. W traktacie De mortalitate pisze: „My zaś, 
którzy nadzieją żyjemy i w Boga wierzymy, i ufamy, że Chrystus za nas 
cierpiał i zmartwychwstał, że w Chrystusie trwający przezeń i w nim zmar-
twychwstają”48. Z wiary i ufności w Chrystusa wypływa dla chrześcijan 
pewność zmartwychwstania dzięki temu, że Syn Boży, cierpiąc i powstając 
z martwych, sam stał się gwarantem ludzkiego zmartwychwstania49. Zba-
wienie jest więc dziełem dokonanym przez Jezusa, który otworzył przed 
wierzącymi zupełnie nową perspektywę życia, nad którym śmierć już nie 
ma władzy. Jest to także dar Bożej łaski, którego nie można samemu zdobyć 
i który jest do zbawienia konieczny oraz niezbędny.

Według Cypriana Chrystus nie tylko stał się sprawcą zbawienia przez 
to, że zjednoczył człowieka z Bogiem, ale w sensie personalistycznym jest 
jedynym zbawieniem50. „On nam otwiera drogę żywota, On przywraca do 
raju, on przeprowadza do królestwa niebieskiego. Z nim żyjemy zawsze, 
synami Bożymi przezeń uczynieni; z nim radować się będziemy zawsze 
krwią Jego odkupieni”51. Biskup Kartaginy wyraźnie wskazuje na wyłącz-
ność zbawczą Jezusa Chrystusa, który „jest zmartwychwstaniem, ponieważ 
w Nim zmartwychwstajemy”52. Niezwykle ważny jest tutaj duchowy aspekt 
zmartwychwstania, który dokonuje się już w chrzcie, na którym „w niebie-
skim odrodzeniu z Chrystusem współzmartwychwstaliśmy”53. Myśl ta jest 
czymś istotnym dla zrozumienia ekonomii zbawienia według Cypriana. Syn 
Boży otworzył prawdziwą drogę zbawienia dla wszystkich, którzy w Niego 
wierzą, co dobitnie wyrażają słowa: „Będziemy tym, czym Chrystus, jeżeli 
pójdziemy za Chrystusem”54. Na tę drogę upodobnienia się do Chrystusa 
człowiek wkracza zaś poprzez sakrament chrztu. Tak oto nakreślone przez 

48 Św. Cyprian, O śmiertelności [21] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 268.
49 Zob. M. Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana 
i Cypriana (Lublin 2010) 222.
50 Zob. M. Kondratowicz, , «Wokół „Quod idola dii non sint” Św. Cypriana Kartagiń-
skiego», 676; B. Przybylski, «Teologia zbawienia», w: B. Przybylski, Drogi Zbawienia. 
Od Biblii do Soboru (Poznań – Warszawa – Lublin 1970) 463.
51 Św. Cyprian, Do Demetriana [26], 323.
52 Św. Cyprian, O Modlitwie Pańskiej [13], 234.
53 Zob. Św. Cyprian, O zazdrości i zawiści [14], 378.
54 Św. Cyprian, Że bałwany nie są bogami [15], 109.
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Cypriana idee doprowadzają do chrześcijańskiej praxis. Cała jego wizja 
teologiczna opiera się bowiem najpierw na doświadczeniu Chrystusowego 
Kościoła i mocy jego sakramentów, czego świadectwo można znaleźć niemal 
na wszystkich kartach pism biskupa Kartaginy55.

6. Podsumowanie

Głos Ojców jest nie tylko świadectwem wiary starożytnego Kościoła, 
ale stanowi także echo doświadczeń religijnych pierwszych chrześcijan. 
Niniejszy artykuł pokazał, jak wartościowym źródłem dla teologii jest to 
pierwotne doświadczenie Ojców. W pracy zostały poddane analizie pisma 
św. Cypriana, ze szczególnym uwzględnieniem motywu ekonomii zba-
wienia, który tak dobitnie przebija się w twórczości kartagińczyka. Jego 
idee, chociaż mało znane i rzadko doceniane, można z pewnością uznać 
za wartościowe loci theologici. Według Cypriana na ekonomię zbawienia 
składają się trzy zasadnicze wątki: stworzenie człowieka i jego upadek, sta-
rotestamentalne działanie zbawcze Boga oraz osobowa realizacja zbawienia 
w Jezusie Chrystusie. Każde z tych zagadnień, dzięki oryginalnemu ujęciu 
kartagińczyka, jawi się jako obiecujące źródło inspiracji teologicznej. Warto 
zwrócić uwagę na takie kwestie, jak: zagadnienie apropriacji, całościowa 
wizja antropologiczna, interpretacja grzechu pierworodnego, figuratywny 
i moralny charakter wydarzeń starotestamentalnych, jedyne pośrednictwo 
Jezusa Chrystusa, boskie kenosis czy rozumienie chrztu jako duchowego 
zmartwychwstania. Powyższe wątki teologiczne, jak i wiele innych, które 
można odnaleźć w twórczości Ojców Kościoła, stanowią przyczynek dla 
dalszego namysłu teologicznego. Dane przedstawione i opracowane w ni-
niejszym artykule mogą być bezpośrednio potraktowane jako loci theologici.
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Voice of the Church Fathers as a loci theologici. Insight into the Divi-
ne Economy of Saint Cyprian Carthaginian

Theology is a systematical kind of cognition. Therefore it has original methods, specific 
subject and sophisticated hermeneutic. It also has unique sources traditionally called Loci 
Theologici. In history, the voice of Church Fathers was one of the most important sources 
for theology. Unfortunately not a large group of modern thinkers wants to hear patristic 
ideas and take them into consideration. The paper claims the new reorientation to the 
Church Fathers, especially to the Divine Economy of Saint Cyprian Carthaginian. His tho-
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ught can be read in a very resultful way, because of his experiences of Christian faith. His 
pastoral wisdom and martyr struggles provided him to really deep theological approach. 
The paper contains three main sections. At first, the author emphasizes the human creation 
and origin fall issue. Cyprian shows that matter as the dawn of salvation history. God re-
acts by his divine plan, which is described in the Old Testament’s stories. The author terms 
this stage of Divine Economy in the second part of the paper. The last section is about the 
God-human Jesus Christ, who is salvation in the personalistic meaning. Finally, there are 
some conclusions about the possible inspirations for current theological researches. The 
results prove how important today is the Church Fathers’ voice.

Keywords:  sources of theology; patristics; the experience of faith; the his-
tory of salvation; Jesus Christ; soteriology



21

Anna Pędrak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teologia a duchowość wynagradzająca. 
Nowożytne ujęcie idei ekspiacji

Pojęcie wynagrodzenia jest ściśle związane z tematyką pokuty. Odkąd grzech pojawił się 
na świecie, wraz z nim przyszło zadośćuczynienie. Przez szereg lat idea ta przybierała 
różne formy i ewoluowała. Artykuł zwraca szczególną uwagę na kształtowanie się ducho-
wości wynagradzającej w epoce nowożytnej. Teologia ekspiacji w tych czasach wyrosła 
z kultu Najświętszego Serca Jezusa, którego formy pobożności są widoczne w Kościele 
do tej pory. Jednak w jakim stopniu duchowość ta miała wpływ na teologię w Polsce? 
Jakie koncepcje nowożytne ostały się w duchowości chrześcijańskiej, a jakie nastąpiły zmia-
ny? Jak bardzo duchowość wynagradzająca różni się od systematycznego rozumienia teorii 
zadośćuczynienia?

Słowa kluczowe:  zadośćuczynienie, odkupienie, kult Serca Jezusa, grzech, naprawa, bł. 
Honorat Koźmiński

1. Wprowadzenie

Każdy chrześcijanin w swym codziennym życiu próbuje ciągle na nowo 
odpowiedzieć na pytanie o sens i cel wiary. Pomaga w tym lub przeszkadza 
dana epoka. XXI wiek jest okresem trudnym dla ludzkości pod wieloma 
względami. Przemiany kulturowe i technologiczne z jednej strony ułatwia-
ją życie, z drugiej jednak, poprzez wykluczanie z niego Boga, powodują 
nawet utratę poczucia sensu istnienia. Niemniej w każdym czasie człowiek, 
doświadczając swej słabości, grzechu i zła, odczuwa lęk. Staje wobec egzy-
stencjalnych pytań, szuka kontaktu z „czymś” wyższym od siebie, poszukuje 
autorytetu, potrzebuje Boga, by wynagrodzić za swój grzech, by odnaleźć 
utracony pokój i sens życia.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony zarys teologii zadość-
uczynienia w celu zrozumienia kształtowania się duchowości wynagradzają-
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cej w okresie nowożytności rozwiniętej na kanwie kultu Najświętszego Serca 
Jezusa. Artykuł nie jest kompleksowym opracowaniem tego zagadnienia. 
Z uwagi na to, iż jest to bardzo obszerny temat, autor stawia sobie za cel pre-
zentację najważniejszych widocznych elementów, które odegrały kluczową 
rolę w procesie tworzenia się tej duchowości. Zostanie podjęta także próba 
odpowiedzi na pytanie: w jakiej postaci duchowość wynagradzająca prze-
niosła się na grunt polski oraz co pozostało z nowożytności we współczesnej 
teologii i duchowości chrześcijańskiej, a jakie nastąpiły zmiany. W artykule 
zastosowana będzie metoda systemowo-personalistyczna. Punktem wyjścia 
będzie fakt osoby ludzkiej jako istoty stworzonej. Teologia zadośćuczynienia 
i chrystologia są rzeczywistością osobową, na fundamencie personalistycz-
nym najsłuszniej można mówić o wynagrodzeniu Syna Bożego i udziale 
człowieka w dziele odkupienia.

2. Teologia zadośćuczynienia, punkty zwrotne

Idea ekspiacji zawsze związana była z grzechem i przebłaganiem za 
wykroczenia przeciw Najwyższemu. W pierwszych wiekach rozumiano tę 
problematykę jako rekapitulację, odnowienie wszystkiego w Chrystusie. Św. 
Ireneusz z Lyonu porusza zagadnienie wynagrodzenia jako naprawy nieposłu-
szeństwa Adama. Cytując Kol 2,14 w księdze V Adversus haereses, podkreśla 
metaforę skreślenia przez Chrystusa zapisu długu zaciągniętego przez grzech 
ludzi przywiązujący ich do śmierci1.

Najsłuszniej samą ideę wynagrodzenia św. Augustyn nazwał pojęciem 
redamatio, które stało się kluczem do rozumienia, czym jest wynagradzanie za 
grzechy i włączanie się w zadośćuczynienie Syna Bożego2. Pojęciem czynią-
cym zadość boskiej sprawiedliwości naruszonej przez grzech staje się miłość 
człowieka, która jest odwzajemnieniem miłości Boga względem ludzkości.

Jedną z najpopularniejszych i zarazem pierwszą systematyczną koncepcją 
jest idea św. Anzelma z Canterbury, którą zawarł w znamienitym dziele Cur 
Deus Homo? Jego myśl przez szereg lat inspirowała namysł teologów, ale 
1 Por. N.M.G. Fernandez, «Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», w: N.M.G. 
Fernandez, M.J. Fernandez, Odwzajemnienie miłości. Teologia, historia i duchowość wy-
nagrodzenia (Kraków 2012) 133.
2 Por. N.M.G. Fernandez, «Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», 144-145.
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również zmieniała się. Wypracowaną przez Anzelma teologię odkupienia 
można nazwać modelem zadośćuczynienia przez posłuszeństwo. Łączy on 
w tym modelu restytucję, czyli przywrócenie zamierzonego przez Boga 
stanu sprzed grzechu, i rekompensatę rozumianą jako autentyczne nawró-
cenie człowieka. Św. Tomasz z Akwinu rozbudowuje myśl św. Anzelma, 
pokazując udział człowieka w dziele odkupienia. Pokuta staje się możliwo-
ścią czynienia zadość naruszonej boskiej sprawiedliwości. Dokonać się to 
może jednak tylko wtedy, gdy jest czyniona z miłości, bo jedynie miłość 
może wymazać grzechy3. Średniowieczna teologia nie ukazuje dokładnie, jak 
powinno wyglądać połączenie Chrystusowego czynu pojednania z własnym 
wynagrodzeniem, choć nawet we współczesnych czasach widać spuściznę 
różnorakich praktyk pobożnościowych z tej epoki4.

3. Bóg pomsty

Wiek nowożytny wniósł do teologii wiele niejasności, także w ważnych 
kwestiach. Wypracowana doktryna o zadośćuczynieniu została zastąpiona 
ideą sprawiedliwości zamiennej, szukającej pomsty i jak najdokładniejszego 
wynagrodzenia za grzechy. Niektórzy w celu uzasadnienia próbowali osa-
dzić ideę zemsty Bożej w Piśmie Świętym. Wskazywano, że Bóg wymaga 
zadośćuczynienia, chce być pomszczony i wymierza proporcjonalną karę 
do uczynionej Mu zniewagi. Wiemy, na podstawie wcześniej ukazanych 
obrazów biblijnych, zwłaszcza z Nowego Testamentu, że idea zadośćuczy-
nienia ukazywała przede wszystkim Chrystusa, który wstawiał się za ludem, 
dobrowolnie przyjmując na siebie cierpienia i śmierć. Przypisanie atrybutu 
zemsty Bogu w tym kontekście, trzeba uznać za bezzasadne5.

Teologia zbawienia XVI wieku porusza się na gruncie prawa. Odkupie-
nie było wyjaśniane jako „pakt ofiarny”, przez który Bóg Ojciec wymógł 

3 Por. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej 
w dyskusji z poganami innowiercami i błądzącymi, t. 2, tł. Z. Włodek, W. Zega (Poznań 
2007) 458-461.
4 Por. A. Pędrak, «Od satisfactio do redamatio. Responsoryjna reinterpretacja idei wy-
nagradzania», Roczniki Teologiczne 45 (2; 2018) 89.
5 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku», w: 
B. Sesboüé, Historia dogmatów. Bóg zbawienia, t. 1 (Kraków 1999) 436-437.
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na Synu cierpienie w zamian za nieskończony ciężar grzechu człowieka. 
Także protestanccy reformatorzy widzieli Boga pełnego pomsty i pałającego 
gniewem. Marcin Luter do tego stopnia zradykalizował temat zastępstwa, 
że ukazał Chrystusa wyklętego przez Ojca6. Fascynowały go szczególnie 
dwa wersety, mówiące o Jezusie, który „stał się przekleństwem dla nas” 
(Ga 3,13) i „został dla nas uczyniony grzechem” (2Kor 5,21). Chrystus stał 
się winny grzechom wszystkich ludzi, ale dzięki Jego śmierci grzech został 
zniszczony. Podobnie Kalwin uważał, że Chrystus zastąpił nas, przyjmując 
potępienie, a przed Ojcem to On w naszym imieniu stanął jako oskarżony7. 
Tego typu nauczanie jest wspólne wszystkim wyznaniom chrześcijańskim. 
Temat boskiej zemsty nie jest obcy katolickiej teologii. Kazania siedemna-
stowiecznych kaznodziei wzbudzały strach, a sprawiedliwość Boża, która 
wyprzedzała miłosierdzie, dominowała w doktrynie odkupienia. Francuski 
jezuita Louis Bourdaloue pisał tak:

Okrucieństwo Żydów nie wystarczyło, aby ukarać człowieka takiego jak ten, 
człowieka przykrytego zbrodniami całego rodzaju ludzkiego; trzeba było, 
mówi św. Ambroży, aby Bóg się do tego wmieszał […]. Tak, chrześcijanie, 
to sam Bóg a wcale nie rada Żydowska wydaje Jezusa Chrystusa […]. To Ty 
sam, Panie, sprawiedliwie przemieniwszy się w Boga okrutnego, dałeś odczuć 
już nie Twemu słudze Hiobowi, ale Twemu jedynemu Synowi ciężar Twego 
ramienia. Od dawna oczekiwałeś tej ofiary; należało przywrócić Twą chwałę 
i zadośćuczynić Twej sprawiedliwości […]8.
Zadośćuczynienie stało się wstępem do przebaczenia, ale cała isto-

ta okupienia nie rozgrywała się między Bogiem a człowiekiem, a raczej 
między Bogiem a Bogiem, między Synem, który ofiarowuje Ojcu swe za-
dośćuczynienie, za co w zamian otrzymuje przemienioną z gniewu życzli-
wą przychylność9. Mimo iż Sobór Trydencki powrócił do przedstawienia 
zadośćuczynienia jako aktu niezmiernej miłości Boga do człowieka10, 
„echo” zemsty Boga obrażonego i karzącego za zniewagi będzie powracać 

6 Por. N.M.G. Fernandez, «Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», 160.
7 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 437.
8 L. Bourdaloue, 1 Sermon sur la Pssion; Oeuvres complès, t. 4 (Metz 1864) 218-220, 
cyt. za: B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 438.
9 B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 438.
10 Por. T. Płonka, «Wynagradzanie w nauczaniu Kościoła», w: M. Połomski, Idź i na-
praw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania (Górna Grupa 2015) 109.
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wielokrotnie w teologii oraz duchowości nowożytnej i początków czasów 
współczesności.

4. Zadośćuczynienie w świetle soboru trydenckiego

Ostatecznie termin zadośćuczynienia wszedł do języka teologii podczas 
soboru trydenckiego podczas sesji na temat usprawiedliwienia, który udo-
kumentowano w Dekrecie o usprawiedliwieniu: „Przyczyna zasługującą – 
umiłowany Jednorodzony Syn jego, Pan nasz Jezus Chrystus, który «kiedy 
byliśmy nieprzyjaciółmi» (Rz 5,10), «z powodu wielkiej miłości, jaką nas 
ukochał» (Ef 2,4), swoją najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył 
nam usprawiedliwienie i za nas zadośćuczynił Bogu Ojcu”11. Sobór nie 
podał żadnej definicji tego terminu. Aby zrozumieć jego sens, należy prze-
śledzić powyższe twierdzenie: Chrystus wysłużył nam usprawiedliwienie, 
gdy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, oraz zadośćuczynił za nas Ojcu. Owe 
zadośćuczynienie nie tyle koi gniew Boga, co jest raczej faktem miłości 
Bożej, jednającego człowieka z Nim. Usprawiedliwienie i zadośćuczynienie 
pojawiają się równolegle: pierwszy termin przywołuje to, co zmierza do 
Boga ku człowiekowi (ruch zstępujący), a drugi pokazuje, co zmierza od 
człowieka do Boga (ruch wstępujący) na sposób odwzajemnienia pierwszego 
(redamatio), w którym inicjatywa wciąż należy do Boga12.

Sobór mówi o nadmiarze miłości, w którego kontekście powinno rozpa-
trywać się rozumienie naprawy. Nawrócony ze zła człowiek winien pragnąć 
naprawy, a jego nawrócenie musi wyrazić się w pokucie. Ten, kto odczuwa 
przebaczenie Boga z miłości, odczuwa potrzebę naprawy. Tu właściwie 
nakładają się na siebie dwie idee: zadośćuczynienia i redamatio13. Zadość-
uczynienie i naprawa, w świetle soboru trydenckiego są rozumiane jako 
ofiara (oddania siebie) podkreślająca trudność w ludzkim powrocie do Boga. 

11 Sobór trydencki, «Dekret o usprawiedliwieniu. VI sesja soborowa 13 stycznia 1547 
r.», rozdz. VII, 321, w: I. Bokwa, Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi 
Kościoła (Poznań 2007) 186.
12 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 435-436. Por. także: N.M.G. Fernandez, 
«Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», 157-158.
13 Por. B. Sesboüé, Jesucristo, el único mediador, 377, cyt. za: N.M.G. Fernandez, 
«Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», 158
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Wzorem do naśladowania jest Jezus Chrystus, który wziął na siebie również 
pokutę powrotu człowieka do Boga, poniósł ciężar jego grzechów, odbył po-
dwójną wynagradzającą pokutę niosącą zranionego człowieka przez grzech 
i wynagrodzenie wobec Boga, dając możliwość nawrócenia i pojednania 
ludzi z Ojcem14.

5. Duchowość serca Jezusa

Okres kontrreformacji połączył temat wynagrodzenia z rozwijającymi 
się wtenczas formami pobożności, zwłaszcza z kultem eucharystycznym 
(procesje, nabożeństwo czterdziestogodzinne, Boże Ciało, godzina święta). 
Szczególnie rozwinęła się duchowość pasyjna skupiająca swoją uwagę na 
kulcie Najświętszego Serca Jezusa. O ile teologia XVIII i XIX wieku nadal 
opierała się na ukojeniu Bożego gniewu, duchowość wynagradzająca uka-
zywała Chrystusa zranionego niewdzięcznością i zapomnieniem ludzi oraz 
człowieka, który pocieszał Go w tych utrapieniach15.

Prekursorami duchowości sercańskiej byli już Ojcowie Kościoła, jak św. 
Atanazy, Cyryl Aleksandryjski, Cyryl Jerozolimski czy Ojcowie kapadoccy. 
Filarem do rozważań stały się słowa z siódmego rozdziału Ewangelii św. 
Jana: „Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,37-38). Patrystycz-
ny temat był rozwijany przez Ruperta z Deutz, opata Pierre z Celles, św. 
Hildegardę. Ona to w przepiękny sposób zilustrowała podwójne redamati 
Kościoła do Ojca – przez pośrednictwo Syna i w dziękczynieniu eucha-
rystycznym. W połowie średniowiecza pojawiła się pierwsza wizja serca 
Jezusa, którą otrzymała św. Lutgarda z Saint-Trond. Chrystus ukazał się jej 
pod ludzką postacią, odsłaniając swoje serce i powiedział: „Spójrz tutaj na 
to, co powinnaś kochać i dlaczego powinnaś kochać”16. Ogniskami rozwi-

14 Por. B. Sesboüé, «W nurcie Chalcedonu», 436.
15 Por. N.M.G. Fernandez, «Wariacje na temat pojęcia wynagrodzenia», 165.
16 Więcej na temat historii duchowości Serca Jezusa i wynagrodzenia można przeczytać 
w: N.M.G. Fernandez, «Prehistoria duchowości wynagradzającej. Patrystyka i średnio-
wiecze», w: N.M.G. Fernandez, M.J. Fernandez, Odwzajemnienie miłości. Teologia, hi-
storia i duchowość wynagrodzenia (Kraków 2012) 169-246; N.J.F. Cordero, «Historia 
duchowości wynagradzającej. Nowożytność i współczesność», w: N.M.G. Fernandez, 
M.J. Fernandez, Odwzajemnienie miłości. Teologia, historia i duchowość wynagrodzenia, 
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jającego się kultu stały się klasztory, zwłaszcza benedyktyńskie, cysterskie, 
franciszkańskie i dominikańskie. Wybitną rolę odegrał klasztor benedykty-
nek z Helfa w Saksonii, w którym to rozwijało się życie mistyczne, kwitło 
nabożeństwo do człowieczeństwa Chrystusa Pana, była czczona Jego bolesna 
męka. Św. Mechtylda i św. Gertruda odznaczały się nabożeństwem do serca 
Jezusa jak nikt dotąd, o czym zaświadczają ich życie i pisma. Boże Serce 
w życiu wewnętrznym tych zakonnic nie było dodatkiem drugorzędnym, ale 
stanowiło stały istotny element przenikający wszystkie formy pobożności. 
Obie święte wspominają o potrzebie ofiarowania Panu serca i woli, które ma 
być odpowiedzią człowieka na Jego miłość. W ich pismach można również 
odnaleźć aluzje dotyczące wynagrodzenia, jakie należy nieść Najświętszemu 
Sercu a obojętność i wzgardę miłości ze strony ludzi17. Jednak największy 
wpływ na rozkwit kultu Najświętszego Serca Jezusa miały objawienia św. 
Małgorzaty Marii Alacoque w Paray le Monial. Zakonnica ta głęboko prze-
żyła i zrozumiała prawdę o ludzkiej niewdzięczności wobec miłości Boga 
posuniętej do ofiary na krzyżu i przebicia włócznią Jego Serca. Słowa, 
które skierował Jezus do świętej z Paray le Monial, głęboko wryły się w jej 
świadomość, dlatego postanowiła rozszerzyć nabożeństwo wynagradzające 
za zlekceważoną Bożą miłość poza mury klasztorne.

Ideę tę przejął ks. Leon Jan Dehon – założyciel Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego. Głównym celem tego zgromadzenia stała 
się idea wynagradzająca Bożemu Sercu za brak miłości w relacjach między 
ludźmi, między społeczeństwami i narodami18. Źródeł duchowości sercań-
skiej upatruje się w „szkole francuskiej”19 duchowości, w ruchu wiktymal-
nym (łac. victimus – ‘ofiarny’), który istniał we Francji w XIX wieku, oraz 
we wspomnianych prywatnych objawieniach św. Małgorzaty. Przedstawi-
ciele szkoły francuskiej w swej doktrynie bardzo mocno ukazywali jedność 

tł. M. Poznańska (Kraków 2012) 169-356; Cz. Drążek, L. Grzebień, Bóg bliski. Historia 
i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa (Kraków 1983).
17 Por. Cz. Drążek, «Rozwój kultu Serca Jezusa w Polsce, Historia i teologia kultu Naj-
świętszego Serca Jezusa», w: Cz. Drążek, L. Grzebień, Bóg bliski (Kraków 1983) 29-30.
18 Por. J. Bernaciak, Miłość i wynagrodzenie (Kraków 2004) 7-8.
19 Pierwszym reprezentantem szkoły francuskiej był kard. Pierre de Bérulle. Jego doktry-
nę rozpowszechniają i zaadoptują uczniowie Charles de Condrena, Jean Jacques Olier i Jan 
Eudes. Do szkoły tej zalicza się także Jana Baptistę de la Salle ora Louis Marie Griniona de 
Monfort. Por. R. Deville, L’école française de spiritualité, Bibliotheque d’Histoire du Chri-
stianizm 11, Paris 1987, s. 9, cyt. za: J. Bernaciak, Miłość i wynagrodzenie, 12.
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z Chrystusem unicestwionym. Według nich proces jednoczenia z Bogiem 
polega na tym, że Bóg ma nas zniszczyć, spalić jak ofiarę, aby być wszystkim 
w nas. Ich teocentryzm podąża w kierunku adoracji i uwielbienia, gdzie duży 
nacisk kładzie się na nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Podobne 
założenia znajdują się u podłoża duchowości ofiarnej. Jako pierwszy zajął 
się nią Charles de Condren, który bardzo wiele mówił o ofierze w życiu 
chrześcijańskim, traktując ją jako sposób naśladowania Chrystusa. Według 
niego Jezus najlepiej uczcił swego Ojca w stanie hostii, jedynie Chrystus 
– Hostia jest godzien Boga, dlatego chwalić godnie Ojca to składać ofiarę 
Jego Syna. To znaczy także wejść w Jego ducha religijności i miłości oraz 
poddać się całkowicie woli Bożej. Chrześcijanin, który wchodzi na drogę 
życia i świętości Jezusa, musi wejść w Jego ofiarę, musi zaakceptować 
wszelkie próby życia, z tą najpoważniejszą, ostatnią, którą jest śmierć20. 
W pismach ks. Dehona zauważa się, że termin „wynagrodzenie” pojawia 
się tak samo często jak „miłość”. Jest to dowód na istnienie ścisłej korelacji 
między nimi. Po raz pierwszy o wynagrodzeniu przez miłość napisał w no-
tatkach poprzedzających jego święcenia. Przedstawił motywy pragnienia 
wynagrodzenia Bogu za błędy młodości, nienawiść Żydów, zaniedbania 
chrześcijan i złych księży. Ks. Dehon niejednokrotnie wypowiadał się też na 
temat Chrystusa – Wynagrodziciela, który przez swój krzyż stał się centrum, 
narzędziem i wzorem wynagrodzenia przedłużanego w Eucharystii, którą 
to porównał do „rzeki wynagrodzenia” niosącej swe wody na całą ziemię, 
aby obmyć wszystkie nieprawości21.

W odpowiedzi na rozszerzający się kult Serca Jezusa w roku 1928 papież 
Pius XI napisał Encyklikę Miserentissimus Redemptor o obowiązku wyna-
gradzania Najświętszemu Sercu Jezusowemu, która stała się pierwszym tak 
poważnym dokumentem poświęconym tematyce ekspiacji. Papież wskazy-
wał z jednej strony, że jedyną osobą, która mogła dokonać zadośćuczynienia 
za grzechy ludzi, był bez wątpienia Chrystus, z drugiej tłumaczył, iż każdy 
chrześcijanin jest zobowiązany do włączenia się w Jego dzieło naprawy.

Z daniną chwały i zadosyćuczynienia, którą Chrystus złożył Ojcu w imieniu 
grzeszników, możemy, a nawet powinniśmy łączyć nasze również pochwały 
i wynagrodzenia. Zawsze jednak powinniśmy pamiętać o tym, że wszystka 

20 Por. J. Bernaciak, Miłość i wynagrodzenie, 29.
21 Por. J. Bernaciak, Miłość i wynagrodzenie, 108-109.
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moc ekspiacji płynie z jedynej krwawej ofiary Chrystusa […]. Dlatego z tą 
najdoskonalszą ofiarą Eucharystyczną winno jednoczyć się ofiarowanie się 
kapłanów i innych wiernych, by oni również ofiarowali się jako „ofiary żyjące, 
święte, przyjemne Bogu”22.
Papież zwrócił także uwagę na praktyki i formy pobożnościowe w kulcie 

Serca Jezusa. Sformułował pytanie, które także w tych czasach jest stawiane 
przez wielu ludzi: Czy Chrystusa królującego w niebie mogą pocieszyć po-
kutne praktyki człowieka? Odpowiedź jest prosta: zarówno jak Bóg cierpi 
z powodu grzechów i nieprawości człowieka każdego czasu, na wzór pocie-
szenia anioła z Ogrójca, człowiek może i powinien pocieszać Najświętsze 
Serce, które jest ranione przez niewdzięcznych ludzi. Podkreślił jednak, 
że kult Boga to nie tylko adoracja, dziękczynienie, ale przede wszystkim 
zadośćuczynienie za swoje grzechy i innych. Zaznaczył, że człowiek, któ-
ry czyni pokutę, podejmuje modlitwę, przyjmuje umartwienia i cierpliwie 
znosi cierpienie, przywraca cześć Chrystusowi oraz pracuje nad wiecznym 
zbawianiem dusz23.

Kolejny Papież Pius XII, kontynuując tematykę wynagradzania Sercu 
Bożemu, wydał encyklikę Haurietis aquas. Jak zauważył Joseph Ratzinger, 
została ona napisana w czasie, kiedy kult Serca Jezusa był żywy w XIX
-wiecznych formach, jednak wyraźnie dawało się już odczuć kryzys takiej 
formy pobożności. Hugo Rahner wykazał wprawdzie, że kult Serca jest 
związany z rzeczywistością biblijną, iż jest to pobożność wielkanocna, 
uzasadniając ją słowami proroka Zachariasza: „Będą patrzeć na tego, którego 
przebili” (Za 12,10). Mimo to zaczęto podważać specyficzność tej formy 
pobożności, a podkreślano dewocyjność i emocjonalność tego obrazu. Ency-
klika miała uzasadnić sens tego kultu w teologii wcielenia, a także znaczenie 
zmysłów i uczuć dla pobożności człowieka wierzącego24. W prywatnych 
objawieniach Jezus obiecał najobfitsze owoce duchowe dla siebie i innych, 
w zamian za gorliwie wypełniane obowiązki płynące z wiary katolickiej: 
miłość i wynagrodzenie25. Przebite Serce Jezusa jest darem dla Kościoła, 

22 Pius XI, Miserentissimus Redemptor (Warszawa 2011) 11.
23 Por. Pius XI, Miserentissimus Redemptor, 15-19.
24 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, tł. W. 
Szymona (Lublin 2015) 615-630.
25 Por. Pius XII, Encyklika o kulcie Najświętszego Serca Jezusa Haurietis aquas, tł. S. 
Szymański (Kraków 1957) 5.
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stanowi treść tajemnicy wielkanocnej, tym samym jest w centrum chrześci-
jaństwa. Serce to woła do naszego serca, zaprasza nas do wychodzenia ze 
zgubnej próby ocalenia siebie samego i do wchodzenia w miłość Boga, do 
ofiarowania się Jemu i do znajdowania wraz z Nim pełni miłości26.

6. Idea wynagradzania w Polsce

Ogromny wkład w pogłębianiu pojęcia wynagrodzenia i praktyk z nim zwią-
zanych miała szkoła franciszkańska. Z tej właśnie szkoły czerpał naśladowca 
św. Franciszka – bł. Honorat Koźmiński. Nie sposób w tym artykule pominąć 
tak znamiennej postaci, która poprzez ukrytą działalność wniosła wiele nowości 
w życie duchowe Polaków w czasach uciemiężenia ich narodu poprzez zabor-
ców. A ziarno, które zasiał w ich sercach, trwa w pokoleniach aż po dziś dzień.

Ojciec Honorat, jako młody człowiek, wówczas Wacław Koźmiński, 
przeżył w swym życiu bunt wobec Boga, stracił wiarę, posuwając się na-
wet do bluźnierstwa przeciw Niemu. Napisał później w swoim notatniku 
duchowym: „Coraz większe przerażenie mnie ogarnia, gdy rozważam moje 
zbrodnie, jakich się chyba nikt na świecie nie dopuścił […], gdy odważyłem 
się odrzucić wszystko i samo istnienie Boga […], odważyłem naśmiewać 
się z Boga i znieważać Go w Jego domu. Wszedłem do kościoła po to, aby 
naśmiewać się z Najdroższego Zbawiciela”27. Dlatego pierwszym moty-
wem skłaniającym Honorata do wynagrodzenia Bogu były jego grzechy 
młodości. Zanim jednak Wacław zrozumiał swój grzech i za niego żałował, 
otrzymał uzdrawiającą miłość Bożą. W notatniku duchowym wielokrotnie 
wspominał o doświadczeniu, które przyczyniło się do Jego nawrócenia, 
o doświadczeniu spojrzenia Najświętszego Oblicza. Błogosławiony wiele 
razy w swych pismach podkreślał, że miłość dała mu nowy początek jego 
życia. Rozumiejąc swoje zaniedbania i stracony czas, Honorat odkrył, że 
Bóg kochał go nawet wtedy, gdy błądził. Stąd zrodziło się w nim pragnienie 
miłowania Boga zawsze, aby już nigdy nie odrzucić Jego miłości, a zawsze 
ją odwzajemniać28. Swoje pragnienie wynagradzania w postaci charyzma-
26 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2, 631.
27 H. Koźmiński, Notatnik duchowy (Warszawa 1991) 446.
28 Por. G. Filipiuk, «Tajemnica wynagrodzenia w życiu bł. Honorata Koźmińskiego», 
w: M. Połomski, Idź i napraw. Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagradzania (Górna 
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tu Honorat przekazywał nowo zakładanym przez siebie zgromadzeniom 
ukrytym. Także owo doświadczenie uzdrawiającego spojrzenia boskiego 
Oblicza przyczyniło się do tego, iż w 1888 roku wraz z Elizą Cejzik założył 
zgromadzenie typowo poświęcone czci wynagradzającej Najświętszemu 
Obliczu Jezusa – Zwiastunki Dzieła Wynagradzania, dziś –Wynagrodzicielki 
Najświętszego Oblicza.

Kapucyn z Białej Podlaskiej w swych pismach podkreślał jedyność 
Chrystusa w dziele zbawienia. Nazywał Jezusa reparatorem chwały Bożej. 
Widać w Jego nauce ślad nauki św. Anzelma i św. Tomasza z Akwinu. 
Pisał, iż tylko Chrystus, będąc równy w bóstwie Ojcu niebieskiemu, mógł 
dostatecznie wynagrodzić za grzechy ludzi, a tym samym uwolnić ich 
od kar doczesnych i wiecznych. W Jego obfitym odkupieniu znajduje się 
dość zasług, aby wykupić wszystkich ludzi każdego czasu. Powołując się 
jednak także na słowa św. Pawła (Kol 1,24), przywołuje do współdziałania 
w dziele Chrystusowego zadośćuczynienia wszystkich ludzi. Zaznacza 
jednak, że ludzkie wynagrodzenie może mieć wartość tylko wtedy, gdy 
zostanie zjednoczone z wynagrodzeniem i zapłatą, jaką złożył Zbawiciel 
Ojcu za ludzi w Ogrójcu i na ołtarzu krzyża29. Honorat na każdym kroku 
widział wielką potrzebę wynagradzania za grzechy, które są ciągle bez-
karnie popełniane na ziemi. Szczególną uwagę zwracał na bluźnierstwa 
i gwałcenie niedzieli, zaprzeczanie nauki i moralności Ewangelii30. Wśród 
ogromu dzieł napisanych przez ojca Honorata możemy znaleźć specjalną 
książeczkę do Nabożeństwa Reparacyjnego, czyli zadośćczynnego, w któ-
rej uwzględnił główne cele wynagradzania. Pierwszym z nich, jak już 
zostało powiedziane, jest przywrócenie chwały Bożej i oddanie należnej 
Mu miłości. Specyficznym dla tego okresu jest także pocieszanie Chry-
stusa w utrapieniach, który cierpi z powodu grzechu człowieka: „Zbawi-
ciel bolał niegdyś w Ogrójcu, zarówno nad obrazą Boskiego Majestatu, 
jak i nad zgubą dusz wielu, za które miał wylać przenajświętszą Krew 
swoją. Otóż i dzisiaj, jak zasmuca Go widok tylu dusz, które pomimo 
tylu środków przez Niego przygotowanych, giną na wieki, tak też nie ma 
większej dla Niego pociechy, nad ratowanie ich”31. Tekst ten odkrywa 

Grupa 2015) 159.
29 Por. H. Koźmiński, Nowy dar Jezusa (Kraków 1891) 75-76.
30 Por. H. Koźmiński, Nowy dar Jezusa, 36-38.
31 Por. H. Koźmiński, O czci wynagradzającej (Warszawa 1902) 45-46.
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kolejny cel wynagradzania: ratowanie dusz. Błogosławiony podkreślał 
współodpowiedzialność za siebie nawzajem oraz troskę o ginące dusze. 
Celem wynagrodzenia według Honoratą jest także zgładzenie kar. Pojawia 
się tu typowa dla tych czasów wizja Boga, który domaga się zadośćuczy-
nienia ze strony ludzi. Prawdą jest, że każdy grzech pociąga za sobą karę. 
Według Koźmińskiego Bóg nie oszczędza nas, ale z ojcowskiej miłości 
upomina o nawrócenie i uciekanie się do Jego miłosierdzia przez dzieło 
zadośćczynienia. „Wszystkim nam grozi coraz gorszemi karami, jeżeli 
się nie poprawimy i do środków przez Niego wskazanych nie udamy32”. 
Honorat był wielkim patriotą, nie zabrakło więc w jego dziełach wskazania 
do upraszania odrodzenia narodowego. W tym samym charakterze zalecał 
również praktykowanie zadośćuczynienia, które pouczało o odpowiedzial-
ności za odrodzenie społeczne.

Ojciec Honorat wielką wagę przywiązywał do udziału w sakramentach, 
szczególnie w Eucharystii. Uważał, że nie ma nic bardziej skutecznego 
dla dzieła wynagradzania jak właśnie sakramenty, które wszczepiają nas 
w Chrystusa33. Wiele miejsca w swych dziełach poświęcił praktykom wy-
nagradzającym. W swych wyznaniach i modlitwach widać rys jego historii 
życia, zachęca wszystkich do udziału w dziele wynagradzania.

Spuścizna, którą po sobie zostawił o. Honorat, pokazuje, iż wyna-
grodzenie to proces, który trwa przez całe życie. Nabiera ono jednak 
znaczenia dopiero wtedy, gdy ma udział w ofierze Jezusa – jedynego 
wynagrodziciela, o tyle staje się cenne, o ile odpowiada Bogu miłością na 
okazaną miłość. Boża zapłata dotyczy wszystkich grzechów, ale należy 
się od nich odwrócić i szczerze za nie żałować. Trzeba też wynagradzać 
za grzechy swoje i innych, którzy nie oddają należnej czci Bożemu 
Majestatowi, mając udział w dziele Chrystusa, z Chrystusem trzeba 
przywracać boski porządek34.

32 Por. H. Koźmiński, O czci wynagradzającej, 57.
33 Por. H. Koźmiński, O czci wynagradzającej, 132.
34 Por. G. Filipiuk, «Tajemnica wynagrodzenia», 165.
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7. Podsumowanie

W nowożytnej postaci pobożności zadośćuczynienia, zamiast starożyt-
nej satisfactio i średniowiecznej pokuty, ukazana została idea zastępstwa. 
Główną postacią i zarazem adresatem zadośćuczynienia stał się cierpiący 
człowiek – Jezus, któremu to winno składać się zadośćuczynienie za obo-
jętność ludzi wobec Jego czynu miłości. W kontekście kultu Najświętszego 
Serca Jezusa Joseph Ratzinger podkreśla, iż takie uproszczenie zbawczej 
perspektywy stanowi zagrożenie. Należy pamiętać, iż chrześcijanin nie 
powinien ofiarowywać nigdy zadośćuczynienia Sercu Jezusowemu, póki 
nie uświadomi sobie, jak bardzo on sam żyje dzięki Jego zadośćuczynnemu 
zmiłowaniu35.

Nowożytne pojmowanie zadośćuczynienia przez długie lata towarzyszy-
ło duchowości wynagradzającej. W obecnych czasach w teologii zauważa 
się tendencję powrotu do pierwotnego rozumienia ekspiacji, szczególnie do 
nauczania Ojców Kościoła. Wcielenie Chrystusa jest rozumiane jako wyraz 
uniżenia i solidarności z człowiekiem. Współczesne ujęcie wynagrodzenia 
natomiast przyjmuje charakter responsoryjny, czyli odpowiedzi człowieka 
na bezinteresowną miłość Boga36. Zainicjowana problematyka artykułu nie 
wyczerpała tematu, ale pokazała, iż zadośćuczynienie jest kategorią zawsze 
aktualną i warto w przyszłości ją rozwijać.
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Theology and rewarding spirituality. A modern approach to the idea 
of expiation

The concept of satisfaction is closely related to the subject of penance. Since sin has ap-
peared in the world, reparation has come with it. For many years, this idea has taken on 
different forms and has evolved. The article draws particular attention to the formation 
of rewarding spirituality in the modern age. The author presents turning points in the 
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evolution of the redress’s doctrine: firstly the Augustinian idea of redemption, afterward 
the systematic conception of Saint Anselm of Canterbury and finally the Saint Thomas’ 
thought. The most important part of the article is the development of expiatory spirituality 
in modern times created on the canvas of the cult of the Sacred Heart of Jesus. The author 
of the paper also tries to answer the following questions: to what measure did rewarding 
spirituality affect theology in Poland? What modern concepts have remained in Christian 
spirituality, and what changes have occurred?

Keywords:  satisfaction; redemption; the cult of the Heart of Jesus; sin; renewal; bl. Ho-
norat Koźmiński
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„Ja, córka narodu żydowskiego…” – 
judaizm w życiu św. Edyty Stein

Edyta Stein jest nie tylko jedną z największych świętych Kościoła katolickiego, ale rów-
nież patronką Europy. Tytuł ten potwierdza jej znaczący wkład w kształtowanie się świa-
domości chrześcijańskiej Starego Kontynentu. Liczni autorzy stale opisują różne aspekty 
jej bogatego życiorysu: żydowskiego pochodzenia, procesu nawrócenia na chrześcijań-
stwo, studiów filozoficznych, zaangażowania w problematykę feministyczną czy fascyna-
cji duchowością karmelitańską. Niektórzy biografowie świętej utożsamiają jej konwersję 
na katolicyzm z definitywnym rozstaniem z wiarą przodków. Bardziej wnikliwa analiza 
życiorysu i dzieł Edyty Stein pokazuje jednak, że jej związek z religią żydowską był za-
wsze mocny i głęboki. Co więcej, jak potwierdzają jej pisma, po nawróceniu na chrześci-
jaństwo uczennica Edmunda Husserla na nowo odkryła piękno judaizmu i bardzo inten-
sywnie przeżywała więź z ciemiężonym wówczas narodem żydowskim.

Słowa kluczowe:  Edyta Stein; judaizm; Żydzi; fenomenologia; duchowość karmelitańska

1. Wprowadzenie

Życie i dzieło św. Edyty Stein doczekało się szeregu opracowań. Na ich 
podstawie można bez wątpienia stwierdzić, że jest to postać nie tylko wybitna 
(doceniona m.in. przez papieża Jana Pawła II, który 1 października 1999 roku 
ogłosił ją – jako jedyną świętą epoki nowożytnej – patronką Europy)1, ale również 
niezwykle barwna. Na ukształtowanie nieprzeciętnej duchowości Edyty Stein 
miało wpływ wiele czynników, gdzie należy wymienić chociażby studia filozoficz-
ne, proces nawrócenia na chrześcijaństwo czy głębokie zainteresowanie kwestią 
kobiecą2. Tym najważniejszym okazała się jednak jej rodzima religia – judaizm.
1 Por. W. Chrostowski, Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II (Warszawa 2005) 55.
2 Wymienione aspekty biografii Edyty Stein są najczęściej podkreślane przez jej bio-
grafów. Występują m.in. w pracy: F.M. Oben. Życie i dzieło św. Edyty Stein (Gdańsk 
2006).
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Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o związek Edyty Stein z re-
ligią żydowską w okresie przed i po nawróceniu na katolicyzm. Wśród 
badaczy zagadnienia pojawiają się opinie, że chrzest w Kościele katolickim 
był równoznaczny z definitywnym odrzuceniem judaizmu. Głębsza anali-
za biografii oraz spuścizny świętej pokazuje jednak coś zupełnie innego. 
Judaizm w życiu Edyty Stein zostanie przedstawiony dwuaspektowo: jako 
fundament jej światopoglądu i jako religia zakwestionowana w młodości, 
którą na nowo odkryła i doceniła jako gorliwa katoliczka i karmelitanka. 
Ponadto zostanie ukazana niezwykle ważna rola świętej w prowadzonym 
przez Kościół katolicki dialogu międzyreligijnym.

2. Judaizm jako fundament światopoglądu Edyty Stein

Edyta była najmłodszym dzieckiem w wielodzietnej i bardzo zamożnej 
rodzinie żydowskiej trudniącej się handlem drewnem we Wrocławiu i oko-
licznych miejscowościach. Nie bez znaczenia jest data urodzin przyszłej 
świętej: 12 października 1891 roku, w czasie żydowskiego święta Jom 
Kippur. Tzw. Dzień Pojednania zalicza się do najważniejszych i najbardziej 
uroczystych świąt żydowskich o charakterze pokutnym. Począwszy od wi-
gilii święta aż do zachodu słońca następnego dnia obowiązuje całkowity 
zakaz pracy oraz post ścisły3. Tego dnia religijni Żydzi powstrzymują się 
m.in. od mycia się, używania perfum, namaszczania ciała czy odbywania 
stosunków seksualnych. Świątecznym rytuałom towarzyszy składanie ofiar 
na cele dobroczynne oraz jałmużna na rzecz biednych. W takiej atmosfe-
rze wychowywała się najmłodsza z jedenaściorga dzieci Siegfrieda Steina 
i Augusty Stein z domu Courant.

O rodzinie Steinów i Courantów wiadomo bardzo wiele dzięki auto-
biografii pt. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, którą Edyta napisała w 1933 
roku jako formę odpowiedzi na nazistowską propagandę Adolfa Hitlera 
skierowaną przeciwko Żydom. To właśnie z tej publikacji można dowiedzieć 
się, że przyszła święta wychowała się w rodzinie o głębokich tradycjach 
religijnych, czego najlepszym dowodem jest postać prababki Ernestine 
Burchard przedstawionej w dziele jako wzór cnót: „Pradziadkowie żyli 

3 Por. F.J. Sancho Fermin, Edyta Stein, część 1: Życie (Poznań 2009) 19-22.
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na starość bardzo ubogo, lecz mimo to tak oszczędnie, że mogli jeszcze 
wesprzeć biedniejszych od siebie. Kiedy prababka parzyła kawę, co było 
wówczas luksusem, zwykła odkładać po kilka ziaren i odłożone przez cały 
tydzień zbierać. Ten całotygodniowy zbiór oddawała w piątek ubogim”4 – 
opisywała Edyta Stein w swojej autobiografii.

Nestorka rodu była nie tylko wrażliwa na ludzkie potrzeby, ale również 
starała się gorliwie wypełniać obowiązki religijne. Według relacji człon-
ków rodziny nie była to jednak religijność oparta wyłącznie na tradycji, 
ale prawdziwa, pochodząca z głębi ducha pobożność. Święta zaznaczyła to 
bardzo wyraźnie w swoich rodzinnych zapiskach: „Moja mama uważała ją 
za kobietę prawdziwie pobożną. W synagodze czy na cmentarzu modliła się 
zawsze z wielkim skupieniem i zaangażowaniem wewnętrznym, szczegól-
nie zaś w wieczór piątkowy, gdy zapalała szabasowe świece, odmawiając 
przepisane modlitwy, na końcu których zwykła dodawać: «O, Panie, ześlij 
nam nie tak wiele, jak możemy znieść»”5.

Pradziadek Joseph Burchard również był człowiekiem bardzo poboż-
nym. Świadczył o tym chociażby fakt, że przez wiele lat pełnił funkcję 
kantora i rozpoczynał modlitwy w synagodze. W swoim domu zorganizował 
nawet specjalną salę, gdzie w dni świąteczne gromadził wszystkich swoich 
zięciów. Kładł duży nacisk na wychowanie dzieci i wnuków w duchu wiary. 
W ślad za nim religijne tradycje starali się pielęgnować rodzice Edyty Stein, 
choć to zadanie okazało się niezwykle trudne ze względu na dramatyczne 
okoliczności.

Siegfried Stein zmarł, gdy jego najmłodsza córka miała zaledwie dwa 
lata. Od tamtej pory matka Augusta Stein musiała przejąć obowiązki męża. 
Nie mogła poświęcić się wyłącznie wychowywaniu dzieci, ponieważ na jej 
barkach spoczęło prowadzenie rodzinnej firmy. Z racji pochodzenia z ku-
pieckiej rodziny posiadała wszelkie cechy niezbędne do kierowania przed-
siębiorstwem: świetnie liczyła, była odważna i rozważna w podejmowaniu 
decyzji oraz potrafiła budować dobre relacje z klientami6. Stąd biznes dobrze 
prosperował, dzięki czemu matka mogła zaspokoić najważniejsze potrzeby 
dzieci i spłacić wszystkie zobowiązania zmarłego męża.

4 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej (Kraków 2015) 27.
5 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 28.
6 Por. E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 47.
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Badacze tematu podają, że w dzieciństwie Edyta Stein brała udział 
w obrzędach swojej macierzystej religii. Wraz z rodziną celebrowała dni 
świąteczne i – podążając za przykładem swej pobożnej matki – nie zapo-
minała o codziennej modlitwie. Mimo że dzieci Augusty nie były już tak 
pobożne jak starsze pokolenia, matce udało się przekazać im wiarę przodków. 
Judaizm był zatem pierwszą religią, która miała wpływ na kształtowanie się 
tożsamości duchowej Edyty. Wiara w jednego Boga, historia narodu wybra-
nego, Tora – to właśnie te elementy były pierwszym punktem odniesienia 
i fundamentem światopoglądu przyszłej świętej. Dlatego też nawet później-
sza kontestacja rodzimego wyznania i ostateczny wybór wiary katolickiej 
nie umniejszyły znaczenia judaizmu w jej życiu7.

3. Edyta Stein kontestuje wiarę przodków

Intelektualny potencjał Edyty Stein był dostrzegany od najmłodszych lat 
– najpierw przez matkę, a potem przez nauczycieli. Nieprzeciętne zdolności 
umysłowe i dobra znajomość świeckiej literatury sprawiły, że dziewczyna 
zaczęła poddawać w wątpliwość wiarę przodków. Podczas jednej z wizyt 
w Hamburgu u starszej siostry Elzy i jej męża Edyta podjęła decyzję, by 
odejść od wiary. Ten przełomowy moment opisała następująco: „Max i Elza 
byli zdecydowanymi ateistami i w ich domu nie było śladu jakiejkolwiek 
religijności. Tutaj też całkiem świadomie i z własnej woli zaprzestałam się 
modlić”8. Od tamtej pory określała siebie jako ateistkę, a judaizm ograni-
czył się w jej życiu jedynie do sfery tradycji.

Przyszła święta nigdy nie wypierała się jednak swojej żydowskiej toż-
samości. Podważyła wprawdzie prawdziwość judaizmu jako religii, jednak 
rodzina niezmiennie była dla niej punktem odniesienia, a obrzędy żydowskie 
nadal wpisywały się w kontekst kulturowy, w którym kształtowała się jej tożsa-
mość. Dom rodzinny w Lublińcu, w którym modlono się i zapalano szabasowe 
świece, zawsze zajmował w życiu Edyty Stein szczególne miejsce. Wspomina 
o tym w swojej autobiografii: „Dom pozostawał zawsze centralnym punktem 

7 Por. F.J. Sancho Fermin, Edyta Stein, część 1. Życie, 21; F.M. Oben, Życie i dzieło, 
9-27.
8 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 179.
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dla tej szeroko rozgałęzionej i rozsypanej rodziny. «Jadę do domu» – mawiała 
moja sędziwa matka, gdy się tam wybierała. Dla nas, dzieci, nie było większej 
radości jak wakacyjny wyjazd do krewnych w Lublińcu”9.

Kontestacja judaizmu oznaczała w przypadku Edyty Stein odejście od 
wiary w Boga w ogóle. Jako zadeklarowana ateistka nie zamierzała jednak 
zaprzestać poszukiwań prawdy i sensu życia. Z tego też powodu skierowała 
swoje kroki na uniwersytet w Getyndze, gdzie pracował Edmund Hus-
serl – twórca szkoły fenomenologicznej10. Młoda adeptka fenomenologii 
szybko doceniła metodę filozoficzną polegającą na pozbyciu się wszelkich 
przedzałożeń i konsekwentnym dążeniu do istoty rzeczy11. Szczególnie 
zainspirowały ją wykłady Maxa Schelera, który choć nie należał do grona 
uczniów Husserla, to w swoich badaniach chętnie wykorzystywał metodę 
fenomenologiczną. Zetknięcie z nowo nawróconym filozofem okazało się 
bardzo istotne w ponownym odkrywaniu wiary. Jak pisała w autobiografii, 
spotkanie to

otwarło pewien zakres fenomenu, obok którego nie mogłam przejść jak ślepiec. 
Nie na darmo wpajano nam stale zasady, byśmy do każdej rzeczy podchodzili 
bez uprzedzeń, odrzucając wszelkie obawy. Jedne po drugich opadały ze mnie 
więzy racjonalistycznych przesądów, w jakich wzrastałam nie wiedząc o tym, 
i nagle stanął przede mną świat wiary. Przecież ludzie, których codziennie 
spotykałam, na których patrzyłam z podziwem – wiarą tą żyli. A więc musiała 
stanowić wartość godną co najmniej przemyślenia12.
W trakcie studiów filozoficznych spojrzała na religię jako na fenomen, 

wobec którego nie sposób przejść obojętnie.

9 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 33.
10 Fenomenologia to XX-wieczny kierunek filozoficzny zainicjowany przez E. Husserla 
polegający na opisie i oglądzie tego, co bezpośrednio dane. Przyjęta metoda filozofowania 
odbiegała od codziennych sposobów orientowania się w rzeczywistości, ponieważ feno-
meny, wśród nich także religię i wiarę, należało badać bez żadnych uprzedzeń i założeń. 
Głównymi przedstawicielami fenomenologii, poza Husserlem, byli także N. Hartmann, 
M. Scheler, E. Stein i R. Ingarden. Fenomenologia stanowiła inspirację dla kształtowania 
się egzystencjalizmu. Por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Nurty, t. 2 (Kraków 
2009) 45.
11 Efektem gruntownych studiów fenomenologicznych pod kierunkiem Edmunda Hus-
serla była dysertacja doktorska pt. O zagadnieniu wczucia. Por. E. Stein., O zagadnieniu 
wczucia (Kraków 2014) 7-27.
12 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 333.
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Uczennica Edmunda Husserla i autorka rozprawy doktorskiej pt. O za-
gadnieniu wczucia potrzebowała niespełna dekady, aby znów określić się 
jako osoba wierząca13. Jej nawrócenie nie polegało na nagłym olśnieniu, 
lecz dokonywało się stopniowo. Proces ten wypełniały gruntowne studia, 
podczas których czytała dzieła św. Tomasza z Akwinu i św. Teresy z Ávili. 
Lektura Księgi życia autorstwa reformatorki Karmelu okazała się decydują-
cym bodźcem na drodze do nawrócenia14. W 1922 roku, ku zdumieniu wielu 
znajomych osób, przyjęła chrzest w Kościele katolickim. Przypuszczano 
bowiem, że Żydówka wywodząca się z religijnej rodziny w końcu powróci 
do swoich korzeni lub wybierze którąś ze wspólnot protestanckich domi-
nujących w środowisku niemieckim.

Wybór katolicyzmu był dla Edyty Stein równoznaczny z kolejną za-
skakującą decyzją – wstąpieniem do zakonu karmelitańskiego15. Jednakże 
nastąpiło to dopiero w 1933 roku po wielu latach nauczania w Instytucie 
Pedagogicznym w Münster i pracy w szkole dla dziewcząt prowadzonej 
przez siostry dominikanki w Spirze. W tym czasie uczennica Husserla stała 
się głosem Katolickiego Ruchu Kobiet w Niemczech – często brała udział 
w prelekcjach16, audycjach radiowych i dała się poznać jako autorka zbio-
ru referatów wydanych pod tytułem Kobieta. Jej zadania według natury 
i łaski17.

Mogło się wydawać, że judaizm przestał mieć w życiu Edyty Stein ja-
kiekolwiek znaczenie, odkąd stała się zadeklarowaną ateistką, a następnie 
wybrała religię chrześcijańską. Analiza jej biografii i pism wskazuje jednak, 
iż s. Teresa Benedykta od Krzyża – takie imię zakonne przyjęła w Karmelu 
– zaczęła wówczas na nowo odkrywać piękno swoich żydowskich korzeni.

13 Por. F.J. Sancho Fermin, Edyta Stein, część 3. Nauka (Poznań 2012) 11-14.
14 Za moment przyjęcia przez Edytę Stein wiary katolickiej zwykło uważać się rok 
1921, kiedy to w bibliotece przyjaciół odnalazła autobiografię św. Teresy od Jezusa. Wy-
darzenie to wspomina w swojej autobiografii następująco: „Sięgnęłam na chybił trafił 
i wyjęłam książkę sporej objętości. Nosiła tytuł: Życie św. Teresy z Avili spisane przez nią 
samą. Zaczęłam czytać, zachwyciłam się natychmiast i nie przerwałam lektury aż do jej 
ukończenia. Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie: To jest prawda”.
15 Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 
16 Por. F.J. Sancho Fermin, Edyta Stein, część 2: Pisma (Poznań 2009) 35.
17 Edyta Stein jest znana z zamiłowania do zagadnień związanych z szeroko rozumia-
nym feminizmem. Wykłady, które wygłosiła na ten temat, zostały opublikowane w książ-
ce pt. Kobieta, jej zadania według natury i łaski (Tczew – Pelplin 1999).
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4. Dialog międzyreligijny między matką a córką

Decyzja o wstąpieniu Edyty Stein do Karmelu zapadła bardzo szybko. 
Już po nawróceniu przyszła święta była pewna, że właśnie takie jest jej po-
wołanie18. Przyjaciele, rodzina, jak również kierownik duchowy odradzali jej 
jednak zbyt szybkie wdrożenie tego planu w życie. Ich zdaniem Stein miała 
ogromny potencjał intelektualny, który powinna wykorzystać na rzecz roz-
woju nauki19. Wstąpienie do klasztoru kontemplacyjnego nastąpiło dopiero 
w 1933 roku, po tzw. nocy kryształowej, kiedy stało się jasne, że sytuacja 
Żydów w III Rzeszy zaczyna się pogarszać. Edyta Stein była sukcesywnie 
odsuwana od pełnionych funkcji – najpierw w Instytucie Pedagogicznym, 
a następnie w szkole sióstr dominikanek w Spirze20. Żydówka, nawet ta 
ochrzczona, nie mogła już odgrywać ważnych społecznie ról. W obliczu 
tak dramatycznych okoliczności bez wyrzutów sumienia mogła przekroczyć 
zakonną furtę.

Decyzja Edyty okazała się kolejnym ogromnym ciosem dla rodziny, 
szczególnie spotęgowała cierpienie matki, już i tak zmartwionej przejściem 
córki na wiarę katolicką. Niemniej jednak przyszła święta była konsekwentna 
w swoich działaniach i nie zamierzała ustąpić. Bolesne rozstanie z 84-letnią 
matką szczegółowo opisała w swojej autobiografii w części pt. Jak wstąpiłam 
do Karmelu w Kolonii. Można uznać to za zapis niezwykle trudnego dialogu 
międzyreligijnego między dwoma bliskimi sobie osobami. Edyta wybrała 
się z matką do synagogi z okazji uroczystości zakończenia święta Sukkot21. 
Mimo radosnego charakteru święta nastrój był ponury, ponieważ kolejnego 
dnia miał odbyć się wyjazd do klasztoru. W drodze powrotnej z synagogi 
między kobietami nawiązała się trudna rozmowa, którą Edyta szczegółowo 
przytoczyła w swojej autobiografii:

18 Por. E. Stein, Myśli – wyznania – rozważania (Lublin 2003) 134.
19 Por. J.I. Adamska, Sól ziemi. Rzecz o Edycie Stein (Poznań 1977) 23.
20 Edyta Stein zwierzała się z problemów swojemu przyjacielowi ze studiów Romanowi 
Ingardenowi. W listach opisywała m.in. problemy z uzyskaniem habilitacji i odsuwanie 
jej od pełnionych funkcji z powodu żydowskiego pochodzenia. Por. E. Stein, Autoportret 
z listów. Listy do Romana Ingardena (Kraków 2013) 180-181.
21 Sukkot, inaczej Święto Namiotów, to żydowskie święto obchodzone pięć dni po Jom 
Kippur, a dwa tygodnie po rozpoczęciu roku na pamiątkę szałasów, w których Izraelici 
mieszkali na pustyni podczas ucieczki z Egiptu. Por. N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje 
żydowskiej (Warszawa 2001) 105.
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Wiedziałam dobrze, że chętnie porozmawiałaby ze mną bez świadków – 
wspominała. „Czy kazanie nie było piękne?” – „Tak” – „Można więc być 
pobożnym w judaizmie?” – „Naturalnie, jeśli nie poznało się czegoś innego”. 
Powróciło do mnie rykoszetem rozpaczliwe: „To dlaczego to poznałaś? 
Nie chcę powiedzieć nic złego przeciwko Niemu. Mógł być nawet dobrym 
człowiekiem. Ale dlaczego czynił się Bogiem?”22.
Pożegnanie z matką było niezwykle bolesne. Augusta Stein nie mogła 

powstrzymać łez i przy ostatnim śniadaniu w towarzystwie swojej najmłod-
szej córki głośno zapłakała. Mimo niezrozumienia dla jej decyzji, pożegnała 
się z nią bardzo serdecznie i pobłogosławiła słowami: „Niech cię Wieczny 
wspomaga”23.

Rozmowa matki i córki była dialogiem między dwiema wielkimi re-
ligiami monoteistycznymi: judaizmem i chrześcijaństwem. Dla przyszłej 
karmelitanki bosej była to niezwykle trudna wymiana zdań. Matka nie ak-
ceptowała jej wyboru, jednak konwersacja odbyła się w atmosferze wza-
jemnego szacunku i miłości. Nie była to zresztą jedyna rodzinna dyskusja, 
w której uczestniczyła Edyta przed wstąpieniem do Karmelu. Swoje zastrze-
żenia przedstawił jej również szwagier Hans Bieberstein, mąż siostry Erny: 
„Wydawało mu się, że mój zamiar pogłębia dystans między mną a narodem 
żydowskim – teraz, gdy był on tak udręczony. Nie mógł zrozumieć, że 
z mojego punktu widzenia wygląda to zupełnie inaczej” 24 – zanotowała 
w swojej autobiografii.

Po konwersji na katolicyzm i w obliczu prześladowań ludności ży-
dowskiej przez nazistów, s. Teresa Benedykta od Krzyża na nowo odkryła 
piękno swojej macierzystej religii i czuła głęboką jedność z uciemiężonym 
narodem. Kontestowany przez nią judaizm wciąż miał ogromne znaczenie 
w jej życiu. Paradoksalnie jego afirmacja dokonała się za kratami Karmelu 
i najpełniej wyraziła się w słowach wypowiedzianych do s. Róży, kiedy 
opuszczały klasztor w holenderskim Echt, by wyruszyć w ostatnią drogę do 
obozu Auschwitz-Birkenau: „Chodź, idziemy za nasz naród”25.

22 Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 557.
23 Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 558. 
24 Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 557.
25 W. Herbstrith, Edyta Stein, Żydówka i chrześcijanka, Patronka Europy (Kraków 
2008) 125. 
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5. Ponowne odkrycie piękna judaizmu i jego apologia

Karmel w Echt był miejscem, w którym Edyta Stein – już jako s. Teresa 
Benedykta od Krzyża – kończyła pisać wielokrotnie cytowaną autobiografię 
pt. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej. W tym miejscu warto podkreślić, że 
choć praca została napisana z perspektywy osoby nawróconej na katolicyzm, 
nie zawiera treści świadczących o polemicznym stosunku autorki do juda-
izmu czy też próby jego deprecjonowania. Dzieło to nie było jedynie zapisem 
rodzinnych wspomnień, ale miało funkcję specyficznie apologijną, ponieważ 
zostało stworzone w odpowiedzi na nazistowską propagandę, której celem 
było utrwalanie stereotypowego obrazu ludności żydowskiej. Na przykładzie 
własnej rodziny autorka przekonywała, że Żydzi w prowadzeniu interesów 
kierują się zasadami uczciwości. Augusta Stein uregulowała wszystkie długi 
swojego zmarłego męża, a dziadek Salomon Courant cieszył się tak dużym 
zaufaniem katolików, że ci zostawiali mu pieniądze na przechowanie bez 
pokwitowania26.

Jedna z badaczek życiorysu i twórczości Edyty Stein określiła wspo-
mniane dzieło jako specyficzną formę apologii, którą można nazwać mianem 
„apologii poprzez narrację” lub „apologii poprzez świadectwo”27. Ta forma 
obrony nie miała oczywiście wpływu na zmianę retoryki nazistów, jednak 
pozostaje cennym świadectwem dla przyszłych pokoleń. Jak się okazuje, 
nawrócona Edyta nie poprzestała wyłącznie na tej subtelnej formie. Wśród 
jej korespondencji znajduje się list adresowany do papieża Piusa XI tuż 
po przejęciu przez nazistów władzy w Niemczech. Szacuje się, że doku-
ment powstał między 9 a 13 kwietnia 1933 roku w opactwie benedyktynów 
w Beuron, gdzie przyszła karmelitanka miała zwyczaj spędzać czas wolny 
od pracy. Przedstawiła się w nim jako „córka narodu żydowskiego, a od 11 
lat dzięki Bożej łasce córka Kościoła Katolickiego”28. Nadrzędnym celem 
petycji było nakłonienie papieża do zakomunikowania swojego zdecydo-
wanie negatywnego stanowiska wobec „kwestii żydowskiej”.

Żydówka nawrócona na chrześcijaństwo zwróciła się do Piusa XI 
z dramatycznym apelem, pełnym retorycznych pytań:

26 Por. E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 32.
27 M. Arbatowska, Apologia w życiu i dziełach Edyty Stein (Warszawa 2012) 111-115.
28 E. Stein, Autoportret z listów (1916-1933) (Kraków 2003) 457-458.
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Nie jest może jawną herezją idolatria rasy i władzy państwowej, którą 
radio zadręcza codziennie społeczeństwo? Ta walka niosąca zagładę krwi 
żydowskiej nie jest znieważeniem najświętszego człowieczeństwa naszego 
Zbawiciela, Najświętszej Dziewicy i Apostołów? Nie jest to czasem 
w całkowitym kontraście z postępowaniem naszego Pana i Zbawiciela, który 
także na krzyżu modlił się za swoich prześladowców? Nie jest to czasem 
czarną plamą na kronice tego Roku Świętego, który powinien stać się rokiem 
pokoju i pojednania?29.
Analiza pisma wskazuje, że było ono także formą krytyki Stolicy Apo-

stolskiej z racji milczenia w kwestii prześladowanych Żydów. W innych 
pismach nie sposób znaleźć negatywnej oceny biernej postawy Piusa XI, 
jednak w petycji datowanej na 1933 rok wybrzmiała ona bardzo wyraźnie. 
Dr Stein pisze o wzrastającej liczbie samobójstw wśród prześladowanych 
Żydów i konstatuje: „Jeżeli odpowiedzialność spada w znacznej mierze 
na tych, którzy ich popchnęli do takiego gestu [samobójstwa], to spada 
ono także na tych, którzy milczą”30. W dalszej części listu autorka ukazuje 
konsekwencje obranej postawy papiestwa wobec dramatycznej sytuacji 
Żydów, do których zalicza m.in. utratę przez Kościół wiarygodności: „Je-
żeli milczenie będzie trwało dłużej – stwierdza z całą stanowczością – my 
wszyscy, którzy obserwujemy obecną sytuację w Niemczech jako wierne 
dzieci Kościoła Katolickiego, obawiamy się pogorszenia światowego wi-
zerunku samego Kościoła. Jesteśmy również przekonani, że milczenie to, 
w dłuższej perspektywie czasu, nie może zagwarantować nawet pokoju ze 
strony obecnego rządu niemieckiego”31.

Czy ta dobitnie wyrażona apologia judaizmu odniosła oczekiwany 
skutek? Edyta Stein opisała reakcję Piusa XI w swoich wspomnieniach: 
„Otrzymałam wkrótce potem jego błogosławieństwo dla siebie i swoich 
bliskich – nic więcej”32, pisała z niekrytym żalem. Nie ma więc wątpli-
wości, że losy narodu wybranego bardzo ją niepokoiły i – według swoich 
aktualnych możliwości – dokładała wszelkich starań, aby bronić swoich 
prześladowanych braci i sióstr.

29 E. Stein, Autoportret z listów (1916-1933), 458.
30 E. Stein, Autoportret z listów (1916-1933), 458.
31 E. Stein, Autoportret z listów (1916-1933), 457.
32 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 235-236.
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W latach trzydziestych XX wieku nikt nie przewidywał, jak wielkie będą 
rozmiary holokaustu, jednak po pogromie Kristallnacht33 Żydzi poczuli realne 
zagrożenie ze strony nazistów i rozpoczęły się ruchy migracyjne na wielką 
skalę. Jedną z możliwości emigracyjnych były propozycje z uniwersytetów 
na całym świecie dla żydowskich naukowców34. Także Edyta Stein miała 
możliwość wyjazdu do Ameryki Południowej w celach dydaktycznych, z któ-
rej jednak nie skorzystała. Początkowo wiele wskazywało na to, że chrzest 
w Kościele katolickim uchroni ją od prześladowań. Jednak represje dotknęły ją 
w Karmelu w Echt, skąd została deportowana do obozu Auschwitz-Birkenau.

Edyta Stein interpretowała holokaust w sposób niezrozumiały dla Ży-
dów. Kluczem hermeneutycznym do zrozumienia zagłady ludności żydow-
skiej był dla niej krzyż Chrystusa35. Zakonnica dała temu wyraz w modlitwie, 
którą przywołuje w swojej autobiografii:

Rozmawiałam ze Zbawicielem i powiedziałam Mu, że wiem, iż to jego Krzyż 
zostaje teraz włożony na naród żydowski. Ogół tego nie rozumie, ale ci, co 
rozumieją, ci muszą w imieniu wszystkich z gotowością wziąć go na siebie. 
Chcę to uczynić, niech mi tylko wskaże jak. […] Ale na czym ma polegać to 
dźwiganie krzyża, tego jeszcze nie wiedziałam36.
Edyta Stein wyrażała się o tradycjach swojego narodu z miłością 

i szacunkiem, niemniej w przekonaniu o prawdziwości religii katolickiej. 
W chrześcijaństwie widziała logiczną kontynuację losów narodu wybranego, 
którego była częścią. W swoim Testamencie, sporządzonym po wstąpie-
niu do Karmelu, wspomniała wprost, że zależy jej na nawróceniu Żydów 
i między innymi w tej intencji ofiarowuje swoje życie: „Proszę Pana, aby 
zechciał przyjąć moje życie […] na zadośćuczynienie za niewiarę narodu 
żydowskiego, aby Pan został przyjęty przez swoich i przyszło Jego Króle-
stwo w chwale”37.

33 Kristallnacht (‘Noc kryształowa’). Pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech za-
inicjowany przez władze państwowe w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. Ulice nie-
mieckich miast zostały wtedy zasypane odłamkami tłuczonego szkła i kryształów ze 
zniszczonych żydowskich mieszkań. Wydarzenie jest opisywane przez historyków jako 
swoiste preludium do zagłady. Por. M. Gilbert, Noc kryształowa. Preludium do Zagłady 
(Zakrzewo – Poznań 2010) 126.
34 Por. G. Knopp, Holokaust (Warszawa 2011) 22.
35 Por. E. Stein, Wiedza Krzyża (Kraków 2005) 225.
36 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 538.
37 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, 557.
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Nawrócenie i wstąpienie do klasztoru sprawiło, że Edyta na nowo 
odkryła piękno doskonale znanego jej rodzinie Starego Testamentu. Moż-
na to dostrzec chociażby w jednym z listów, gdzie nawrócona filozofka 
porównuje siebie do biblijnej królowej Estery: „Myślę nieustannie o kró-
lowej Esterze, która została wzięta ze swojego narodu, aby wstawiać się 
przed Królem. Jestem bardzo ubogą, bezsilną i małą Esterą. Jest to wielka 
pociecha”38 – pisała w liście do Petry Brüning. Autorka Wiedzy Krzyża 
nie tylko wyrażała zainteresowanie postaciami czczonymi w judaizmie, 
ale też nadawała lekturze Starego Testamentu wymiar egzystencjalny: hi-
storia królowej Estery stała się dla niej punktem wyjścia dla interpretacji 
życiowego położenia i spojrzenia na swoje zakonne powołanie jako na 
nieustanne wstawianie się u Boga za narodem wybranym w czasie nara-
stających prześladowań.

Podsumowując, nie ma wątpliwości, że nawrócenie i wstąpienie do 
Karmelu stały się dla Edyty Stein okazją do tego, aby na nowo odkryć re-
ligię przodków. Córka narodu żydowskiego – jak sama siebie określiła we 
wstępie listu do Piusa XI – do końca swojego życia utożsamiała się z prze-
śladowanym narodem żydowskim. Dnia 9 sierpnia 1942 roku wraz z innymi 
Żydami została zgładzona w obozie Auchwitz-Birkenau. Do dziś pozostaje 
symbolem dialogu między tymi dwiema wielkimi religiami.

6. Podsumowanie

„Edyta Stein zjednoczyła w sobie synagogę i krzyż”39 pisała w wier-
szu pt. Solidarność Waltraud Herbstrith, jedna z badaczek twórczości 
s. Teresy Benedykty od Krzyża. Podobnie postrzegał tę niezwykłą kobietę 
Jan Paweł II, który 1 października 1999 roku ogłosił ją patronką Europy 
obok takich postaci, jak: św. Benedykt z Nursji, święci Cyryl i Metody, 
św. Brygida Szwedzka i św. Katarzyna ze Sieny. Uczennica Edmunda 
Husserla odkryła głębię chrześcijańskiej wiary, a przy tym orędowała na 
rzecz judaizmu, który jawił się jej jako oczywiste i logiczne preludium 
do chrześcijaństwa.

38 E. Stein, Autoportret z listów (1933-1942) (Kraków 2003) 464-465.
39 W. Herbstrith, Edyta Stein, Żydówka i chrześcijanka, 144.
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Analiza biografii i pism Edyty Stein potwierdziła, że szczególnie 
ceniła religię żydowską. Judaizm był bowiem religią narodu, z którym 
czuła się nierozerwalnie związana, a zarazem pierwszym etapem na jej 
drodze do wiary w Jezusa Chrystusa. Co więcej, swoimi poglądami na 
rzeczywistość wyprzedziła poniekąd idee II Soboru Watykańskiego, 
który dopiero w drugiej połowie XX stulecia uznał ekumenizm i dialog 
międzyreligijny za ważne zadanie Kościoła katolickiego. Historia jej 
życia niewątpliwie przyczyniła się do zbliżenia dwóch wielkich religii 
monoteistycznych.
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„Me, daughter of Jewish nation” – Judaism in Edith Stein’s life

Edith Stein is not only one of the greatest saints in Catholic Church, but also co-patroness 
of Europe. Vast majority of researchers underline the fact that the most important aspects 
of Stein’s life were: Judaism, philosophy, feminism, conversion to Christianity and Car-
melite spirituality. Due to many opinions, Stein’s conversion to Christianity caused defi-
nitive rejection of Judaism – the faith and tradition of her family. However, the analysis 
of her biography shows that her relationship with Judaism was profound. After baptism 
in Catholic Church, she rediscovered the beauty of Judaism and suffered together with 
Jewish nation oppressed by Nazis.

Keywords:  Edith Stein; Judaism; Jews; phenomenology; Carmelite spirituality
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Subiektywistyczne koncepcje piękna

Praca ma za zadanie usystematyzować historię kształtowania się subiektywistyczne-
go podejścia do fenomenu piękna, ukazując źródła tych koncepcji w starożytności, ich 
odrodzenie oraz rozwinięcie zwłaszcza w nurtach filozofii angielskiej XVIII wieku oraz 
obecność we współczesnych kierunkach charakteryzujących się podejściem psychologi-
zującym. Poprzez ukazanie kluczowych idei filozofów-subiektywistów praca daje głębsze 
spojrzenie na współczesne subiektywistyczne koncepcje piękna oraz pomaga w zrozu-
mieniu, czym różnią się one od koncepcji obiektywistycznych i relacjonistycznych. W ten 
sposób praca ta pomaga odnaleźć się w gąszczu różnorakich stwierdzeń dotyczących po-
jęcia piękna, obecnych zarówno w rozważaniach naukowych, jak i w potocznym języku 
używanym w codziennych sytuacjach.

Słowa kluczowe:  piękno; subiektywizm; relatywizm; historia filozofii; estetyka; psycho-
logizm

1. Wprowadzenie

Subiektywistyczne podejście do piękna ma swoje odzwierciedlenie 
w potocznym myśleniu wyrażanym przez znane powiedzenie de gustibus 
non est disputandum, a swymi korzeniami sięga przynajmniej starożytności. 
W koncepcjach subiektywistycznych dotyczących piękna istotna jest reak-
cja podmiotu, który staje wobec tego, o czym wydaje sąd, że „jest piękne”. 
Dlatego też ze względu na różnorodność sposobów podejścia w rozumie-
niu piękna, a także rozłożenia akcentów, kluczem w przedstawianiu tych 
koncepcji są główne nurty, które łączą się ściśle z odpowiednimi okresami 
historycznymi i które powstawały w ramach ośrodków kształtowania się 
zachodniej myśli filozoficznej.
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2. Starożytne źródła subiektywizmu

Początkowo badania naukowe starożytnych Greków ograniczały się do 
przyrody. W połowie V wieku przed Chrystusem wyszły poza nią, obejmując 
czynności i wytwory człowieka. Inicjatorami tej przemiany byli sofiści1. 
Pierwszy rys działalności sofistów można nazwać „humanizacją” filozofii 
(przesunięcie zainteresowań filozoficznych z przyrody na ludzką kulturę). 
Drugim była „specjalizacja” filozofii (polegająca na przejściu od ogólnych 
wywodów do obserwacji szczegółowych), a ostatnim elementem ich metody, 
nie mniej istotnym od pozostałych, była relatywizacja wyników (biorąca 
się z tego, że wytwory człowieka są od wielu rzeczy zależne i względne). 
Miało to odbicie również w ich teorii piękna. Oni właśnie zapoczątkowali 
nurt relatywistyczny w rozumieniu piękna2. Do naszych czasów nie zacho-
wało się wiele pism autorstwa sofistów3. Według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa definicja piękna zawarta w dialogu Platona Hippiasz Większy 
mówiąca, że „piękne jest to, co przyjemne dla słuchu i wzroku”4 jest ich 
autorstwa5. Tradycyjne pojęcie piękna starożytnych Greków było szerokie, 
nawiązywało również do dziedziny moralności. Piękno i dobro były przez 
nich utożsamiane6. Powyższe stwierdzenie sofistów nie ma już odniesienia 
do piękna moralnego. Poprzez zawężenie pojęcia tradycyjnego wyodręb-
nia się piękno estetyczne (ograniczone do wrażeń zmysłowych). Punktem 
wyjścia był więc dla sofistów relatywizm estetyczny, z niego potem wy-
prowadzali także subiektywizm. Piękno nie było dla nich niczym innym 
jak przyjemnością oczu i uszu. Ten skrajny subiektywizm jest wyrazem 
wyznawanego przez nich sensualizmu i hedonizmu, a ma swoje korzenie 

1 „[…] tak nazywano grupę ludzi, którzy byli z zawodu nauczycielami dorosłych, a fi-
lozofami społecznymi z powołania”. Cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1 (War-
szawa 2009) 112.
2 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 112.
3 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 112.
4 Platon, Hippiasz Większy [298A], cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 123.
5 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 114: „Definicję tę wymieniają zarówno 
Platon, jak Arystoteles: wymieniają ją, ale odrzucają. Nie podają skąd ją zaczerpnęli, ale 
któż mógł ją wówczas obmyślić, jeśli nie któryś z sofistów czy co najwyżej któryś z ich 
sprzymierzeńców, cyrenaików”.
6 Zob. S. Szajda, «Obiektywistyczne koncepcje piękna», w: D. Mielnik, Iuvenes er-
rantes 2017 (Lublin 2018) 91. 



ks. sEbastian szaJda

52

w nominalizmie i empiryzmie7. Szczegółowe poglądy na temat piękna były 
konsekwencją wynikającą z ogólnych założeń sofistów wyrażonych w pod-
stawowym stwierdzeniu, że „miarą wszystkich rzeczy jest człowiek”8. W tej 
tezie Protagorasa, odniesionej do piękna, ma swoje źródło przekonanie, że 
piękne jest to, co się podoba, i dlatego właśnie, że się podoba. Znaczy to, 
że piękno jest subiektywne i relatywne, nie obowiązują w związku z nim 
żadne obiektywne kryteria. Innymi słowy piękno zależy od podmiotu i dla 
każdego podmiotu jest inne9.

Przekonanie o względności piękna nie było wyłącznie własnością so-
fistów. Występuje ono już u jednego z pierwszych filozofów, Ksenofanesa, 
który tak pisał: „Gdyby byki, konie i lwy posiadały ręce i nogi i mogły nimi 
malować i dzieła tworzyć jak ludzie, to konie malowałyby postaci bogów po-
dobne do koni i takież dawały im ciała, a byki podobne do byków, takie dając 
im kształty, jakie dany gatunek właśnie posiada”10. Podobne tezy możemy 
przeczytać u filozofującego dramaturga Epicharma: „Nic dziwnego, że się 
sami sobie podobamy i że się nam wydaje, żeśmy pięknie wyrośli. Przecież 
i pies uważa psa za najpiękniejszego, a podobnie wół wołu, osioł osła, świnia 
świnię”11. Fragmenty te są dosłownie estetycznym odpowiednikiem wyżej 

7 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (Warszawa 2005) 232; W. Tatarkiewicz, Histo-
ria estetyki 1, 113; P. Jaroszyński, Spór o piękno (Kraków 2002) 137. Należy odnotować, 
iż P. Jaroszyński w „Metafizyce piękna” twierdzi, że filozofowie starożytni nie wyrażali 
się jednoznacznie ani precyzyjnie. Przytacza fragment dialogu Platona Hippiasz Większy, 
który miałby być drugą wersją poglądu sofistów na piękno, mianowicie, że „piękne jest to, 
co przyjemne za pośrednictwem słuchu i wzroku”. To zdanie sygnalizuje istnienie przed-
miotu, który za pośrednictwem zmysłów jest źródłem przyjemności. W takim razie dla 
sofistów piękny byłby jakoś rozumiany przedmiot. Przy takiej interpretacji (jeśli zgodzić 
się z Jaroszyńskim) byłaby to bardziej przedmiotowa wersja subiektywizmu, bliska nawet 
relacjonizmowi Kanta i niektórym współczesnym teoriom wartości. Zob. P. Jaroszyński, 
Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej (Lublin 1986) 
35-37.
8 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 115; W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 
232; W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki (Kraków 2002) 159.
9 Zob. W. Stróżewski, Wokół piękna, 159.
10 Klemens Aleksandryjski, Stromata [V, 110]; frg. B 15, cyt. za: W. Tatarkiewicz, 
Historia estetyki 1, 123.
11 H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin 1903) 95 [frg. B 5]; por. Diogenes 
Laertius, Bíoi kai gnómai ton en filosofía eudokimesánton (Oxford 1964) [III, 16]; tłum. 
za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, 1, 115. Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, 1, 
124; Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (Warszawa 2012) 170: „Nic 
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przytoczonej myśli Protagorasa (która jest również tezą epistemologiczną, 
mówiącą o naturze poznania). Została ona w nich uogólniona poprzez twier-
dzenie, że miarą piękna dla każdej istoty jest gatunek, do którego należy12.

Najdalej w subiektywizmie estetycznym poszedł retor Gorgiasz (V wiek 
przed Chrystusem), który ideowo był bliski sofistom. W rozprawie Enkόmion 
Helénes (Obrona Heleny), która zachowała się do naszych czasów, wywo-
dził, jak to relacjonuje Władysław Tatarkiewicz, że „[…] temu, czego do-
znajemy wobec sztuki (a zwłaszcza poezji), w obiektywnym, rzeczywistym 
świecie nic nie odpowiada. Działanie sztuki jest oparte na iluzji, złudzeniu, 
omamieniu: działa ona tym, czego obiektywnie właśnie nie ma”13. Taki 
stan omamienia, złudy Grecy nazywali apáte. Choć teorię o potrzebnym, 
wręcz dobroczynnym wpływie apáte Gorgiasz stosował, mówiąc głównie 
o teatrze antycznym (tragedie i komedie) i krasomóstwie, to jednak analo-
giczne zjawisko widział również w sztukach plastycznych14. Tatarkiewicz, 
przedstawiając teorię patetyczną Gorgiasza, pokazuje, że tu objawiło się 
„największe przeciwieństwo wczesnej estetyki”15: „[…] doskonale har-
monizowała z poglądami sofistów na piękno i sztukę, z ich sensualizmem, 
hedonizmem, relatywizmem, subiektywizmem. Natomiast była wyrazem 
krańcowo przeciwnego sposobu myślenia niż obiektywistyczne i racjona-
listyczne poglądy pitagorejczyków […]”16.

Kategorie iluzji, złudzenia, w dziedzinie sztuk plastycznych znalazły 
swój wyraz w terminie eurythmia określającym piękno uwarunkowane 
subiektywnie. Pojęcie to powstało dla odróżnienia rzeczy dającej wraże-
nie harmonijności (inaczej: złudzenie posiadania obiektywnych proporcji) 
od rzeczy mającej układ harmonijny, dla której właściwym było pojęcie 
„symmetrii”17. Wynikało to z tego, że starożytni, którzy przecież opierali 

w tym dziwnego, że ja tu tak mówię, że się wzajemnie podobają sobie [mianowicie kogut 
i kura], a także dobrze się mają i są piękne, bo i pies suczce, a krowa wołowi i osioł oślicy, 
świnia zaś wieprzowi najpiękniejszym wydają się tworem”.
12 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 115.
13 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 232. Zob. W. Tatarkiewicz, Historia este-
tyki 1, 117. 
14 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 117.
15 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 117.
16 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 117.
17 Tak nazywane było piękno obiektywne. Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 
237. W sformułowaniu Witruwiusza (który pisał znacznie później, ale odwoływał się do 
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sztukę na obiektywnej symetrii (niezmiennej proporcji, która ma źródło 
w naturze rzeczy), zauważyli, że zadowolenie, właściwe dla przeżywania 
piękna, nie zależy wyłącznie od obiektywnie doskonałych proporcji. Z ich 
obserwacji wynikało, że istotne jest to, czy proporcje danej rzeczy odpo-
wiadają właściwościom, jakie posiada wzrok. Dlatego uważali, że artyści 
(jak architekt, rzeźbiarz czy malarz) powinni dostosowywać symetrię do 
człowieka (konkretnie jego zmysłu wzroku). Zasada eurythmi, rozumiana 
jako odstępstwo od piękna obiektywnego w imię subiektywnych warunków 
postrzegania piękna, miała oparcie w ateńskich filozofach-humanistach: 
Sokratesie18 i sofistach19.

Powyższe przykłady świadczą o tym, że subiektywistyczne koncepcje 
piękna współistniały w starożytności razem z koncepcjami nastawionymi 
obiektywistycznie. Jednak subiektywistyczne podejście do piękna nie 
znalazło takiego oddźwięku, rezonansu w kulturze starożytnych Greków 
i Rzymian jak przeciwstawne mu obiektywistyczne rozumienie tego, co 
piękne: „Sofiści ze swym subiektywizmem byli w mniejszości, stanowi-
li opozycję, głosili nowe poglądy, które nie od razu znalazły oddźwięk 
w szerszych kołach starożytnego społeczeństwa”20. Również w wiekach 
średnich podobne poglądy nie znalazły wielu zwolenników. Istotne jest 
jednak to, że brano pod uwagę możliwość rozumienia piękna jako coś 
zupełnie subiektywnego. Za przykład może posłużyć pytanie zadane przez 
św. Augustyna: „[…] czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy też 
dlatego się podoba, że jest piękne?”21. Pozytywną odpowiedź na jego 

sztuki klasycznej) symetria była „harmonijną zgodnością, wynikającą z członów dzieła”, 
zasada symetrii miała oparcie w filozofiach pitagorejskich i platońskich.
18 Na temat Sokratesa i jego rozumienia eurythmi, zob. W. Tatarkiewicz, Historia 
estetyki 1, 121.
19 Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 237.
20 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 117.
21 Św. Augustyn, De vera religione [XXXII, 59]: „Et prius quaeram, utrum ideo pul-
chra sint, quia delectant, an ideo delectent, quia pulchra sunt”. Cyt. za: W. Tatarkiewicz, 
Dzieje sześciu pojęć, 240. Augustyn dał na postawione pytanie odpowiedź („Hic mihi 
sine dubitatione respondebitur, ideo delectare, qui pulchra sunt” – ‘bez wątpienia otrzy-
mam odpowiedź, że dlatego się podoba, że jest piękne’), która była w pełni świadomie 
głoszonym obiektywizmem (ale właśnie dlatego, że przyjmował możliwość poglądu prze-
ciwnego). Podobnie alternatywę tę po kilku wiekach powtórzył św. Tomasz z Akwinu 
(w komentarzu do „O imionach Bożych” Pseudo-Dionizego), stając przy tym również po 
stronie obiektywizmu: „Non enim ideo aliquid est pulchrum quia nos illud amamus, sed 
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pierwszą część dał w XVII wieku Kartezjusz22. Podobnego zdania byli 
Spinoza, Pascal, Hobbes23. Wszyscy oni, uznając sprawę piękna za subiek-
tywną, jednocześnie przestali się nią bardziej interesować i zajmować jako 
nieprzydatną dla nauki24. Przewrót dokonał się dopiero w wieku XVIII. 
Z dwóch większych ośrodków, jakim była filozofia angielska i niemiecka, 
wyszli przedstawiciele, którzy upowszechnili koncepcje, które do tej pory 
kryły się w cieniu obiektywistycznych teorii mówiących o pięknie jako 
harmonii, proporcji czy też różnie rozumianej formy.

3. Osiemnastowieczny renesans subiektywizmu 
w filozofii angielskiej

Zasadniczy zwrot w rozumieniu piękna miał miejsce w XVIII wieku 
w Anglii. Stało się to głównie za sprawą krytyków i literatów, publicystów, 
potem również filozofów, którzy reprezentowali nowy typ (w porównaniu 
do filozofów siedemnastowiecznych, których sprawy subiektywne, a za takie 
uznali piękno, nie interesowały). Dzięki nim krytyka tradycyjnie (obiekty-
wistycznie) rozumianego piękna, dokonana przez filozofów XVII wieku, 
przeniknęła do opinii ogółu25.

Notabene warto zauważyć pewien spór, który toczył się jeszcze w XVII 
wieku, we Francji, a który był już wyrazem obecności tych nowych idei, 

quia est pulchrum et bonum, ideo amatur a nobis” – ‘Nie dlatego coś jest piękne, że my to 
kochamy, lecz jest przez nas kochane, ponieważ̇ jest piękne i dobre’. S. Thomae Aquinatis, 
In librum Beati Dionysii De divinis nominibus exposition (Romae 1950) 143-144 (tłum. 
za: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 240). Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu po-
jęć, 240.
22 Por. W. Stróżewski, Wokół piękna, 159-160. Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu 
pojęć, 249: „[…] piękno i upodobanie w pięknie miał za sprawę subiektywną i osobistą, 
nie mogącą być przedmiotem nauki (List do M. Mersenne’a z 18.3.1630)”.
23 Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 177, 249: Tatarkiewicz pisze, że w krę-
gu Pascala „uważano, że sądy estetyczne zależą od mody”, a „Spinoza pisał (List do H. 
Boxela z 1674), że piękno nie jest własnością rzeczy, lecz reakcją oglądającego je człowie-
ka; same rzeczy nie są ani piękne, ani brzydkie”.
24 Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 177. „Mało zajmowali się oni estetyką, 
bo cenili jedynie prawdy powszechne i racjonalne, a sądzili, że o pięknie prawd takich 
właśnie nie ma”. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 249.
25 Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 161.
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które ostatecznie stały się powszechne w filozofii wieku XVIII. Okazuje się, 
że odwrót od obiektywnego rozumienia piękna rozpoczął się pod koniec 
siedemnastego stulecia i to paradoksalnie w architekturze (paradoksalnie, 
ponieważ mogłoby się zdawać, że tu kanony, liczby i proporcje miały moc-
niejsze podstawy i tradycje niż w innych sztukach). Stało się to za sprawą 
człowieka wybitnego i o dużym autorytecie, jakim był Claude Perrault. 
Swoje subiektywistyczne poglądy na piękno architektury wyraził w autor-
skim wydaniu Witruwiusza z 1673 roku26.

Przeciwstawił się w nich tradycji i ogólnie panującej opinii. Był w tym 
bardzo nowatorski, bo, jak twierdzi W. Tatarkiewicz, „jeśli przypominał 
niektórych opozycyjnych myślicieli przeszłości, to ich jednak wedle wszel-
kiego prawdopodobieństwa nie znał i sam doszedł do swych poglądów”27. 
W przedstawianiu swoich tez wyszedł od tego, że żadne proporcje nie są 
ze swej natury ani piękne, ani brzydkie. Mimo to uważał, że istnieją rzeczy 
„naturalnie” piękne. W architekturze należą do nich według Perraulta szla-
chetne materiały budowlane i dobre wykonanie (ale nie proporcje). O tym, 
że pewne proporcje wydają się piękne a inne brzydkie, miałyby stanowić 
skojarzenia, przyzwyczajenia, konwencje oraz historyczne i psychologiczne 
warunki człowieka28.

Jego poglądy wywołały sprzeciw innego wielkiego francuskiego archi-
tekta François Blondela, który wyraził swoją apologię obiektywistycznego 
nastawienia do piękna w dziele Traité d’architecture z 1675 roku. Perrault 
ponownie, jeszcze bardziej wyraźnie, przedstawił swoje koncepcje w 1683 

26 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 250.
27 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 253.
28 Subiektywistyczne poglądy Cl. Perraulta tak relacjonuje W. Tatarkiewicz: „Do pew-
nych proporcji przywykliśmy i podobają się nam. Podobają się mianowicie, jeśliśmy je 
oglądali w budynkach okazałych, wzniesionych z pięknych materiałów, dobrze wykoń-
czonych i mających przez to swe piękno naturalne. Ich proporcje wydają się lepsze od 
innych, bo skojarzyły się (występowały en compagnie, jak pisze Perraulte) z pięknymi 
skądinąd budowlami: reszty dokonało przyzwyczajenie. Ale gdy będą wzniesione świetne 
budowle o innych proporcjach, wytworzy się nowe przyzwyczajenie, a tamte przestaną 
się podobać. W uprzywilejowaniu takich, a nie innych, proporcji nie ma konieczności, jest 
tylko przypadek. Każda proporcja może się podobać – zależy to od procesów psychicz-
nych, w szczególności od skojarzenia i przyzwyczajenia. Zgodność ludzi w ocenie pro-
porcji jest zjawiskiem społecznym, objawem zarażania się pewnymi poglądami”. W. Ta-
tarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 253-254.
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roku29. Odpowiedział na nie uczeń Blondela, Ch.E. Briseux30. Na to, jak 
ważny był to spór, wskazuje W. Tatarkiewicz w Dziejach sześciu pojęć: „[…] 
był pierwszym tego rodzaju sporem. Przedtem zarówno subiektywiści, jak 
i obiektywiści wypowiadali swe teorie i zestawiali argumenty, ale dopiero 
teraz teorie te i argumenty zmierzyli ze sobą”31. To, co napisał Briseux, 
okazało się, na pewien czas, końcem polemiki, ponieważ wtedy Perrault już 
nie żył, a nie znalazł się nikt, kto by podjął myśl zmarłego architekta i bronił 
subiektywizmu. Wraz z jego śmiercią wygasł cały spór. Dlatego też wpływ 
Perraulta (Briseux pisał o jego wielkim wpływie) ogranicza się jedynie do 
praktyki (a nie do teorii sztuki), ponieważ zachował się w pamięci jako 
twórca kolumnady Luwru i za to był i jest ceniony. Paradoksalnie, bo to 
właśnie jego subiektywistyczny pogląd na piękno bardziej odpowiadał roz-
poczynającemu się osiemnastemu wiekowi niż zaprojektowana przez niego 
kolumnada, której koncepcja jest wyrazem obiektywistycznego rozumienia 
piękna proporcji i harmonii32.

Wprawdzie jeszcze w wieku XVII krytycy i artyści w większości byli 
wierni obiektywizmowi, ale już w następnym stuleciu dokonała się całkowita 
przemiana33. Jak podaje W. Tatarkiewicz, pogląd Perraulta:

[…] nie tylko został utrzymany w tym stuleciu [XVIII wiek], lecz stał się 
panujący. Nie tyle wszakże wśród architektów, którzy na ogół zostali wierni 
tradycji akademickiej Blondela, ile wśród filozofów. Ci nie pamiętali, że 
pionierem ich teorii był architekt. Subiektywistyczna estetyka stała się nagle 
naturalna i powszechnie uznawana. Przestała być ograniczona do architektury 

29 Poparł go między innymi Charles Perrault, literat, autorytet w czasach Ludwika XIV. 
W jednej ze swoich książek, cieszącej się wielką sławą, powtórzył wywody brata prawie 
dosłownie. Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 254.
30 Twierdził on, że Claude Perrault zmienił swoją teorię proporcji. Pierwsza, związana 
z wydaniem dzieł Witruwiusza, była według Briseuxa pluralistyczna (to znaczy mówiła 
o istnieniu wielu proporcji, z których każda jest dobra i z pomiędzy których można wybie-
rać). Druga natomiast, której bronił w późniejszym czasie (odpowiadając na argumentację 
Blondela), była już subiektywistyczna (według niej żadna proporcja sama z siebie nie jest 
dobra, chociaż ludzie mogą ją taką zrobić). Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 
254.
31 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 250.
32 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 254-255.
33 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 177. Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu po-
jęć, 249: obiektywistyczna postawa artystów, krytyków, znawców sztuki, wyrażana po-
przez hasła „reguła” i „rozum”, objawiała się w uniwersalizmie i racjonalizmie.
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i do proporcji; stała się ogólną koncepcją estetyczną. I bardziej radykalną: 
nie tylko piękno proporcji uważała, jak to czynił Perrault, za subiektywne, 
ale każde piękno. Musiała też zmienić argumentację: nie mogła twierdzić, że 
piękno subiektywne powstaje przez skojarzenie z obiektywnym, skoro nie 
uznawała żadnego obiektywnego piękna34.
Pierwszym reprezentantem nowego nurtu był literat Addison. Uważał 

on, że od gatunkowej konstytucji człowieka zależy to, że odczuwa przyjem-
ność albo przykrość. Z tego wynika, że każdy gatunek zmysłowych stworzeń 
ma inne pojęcie piękna (a więc nie tylko człowiek może odczuwać piękno), 
dlatego nie można czemuś przypisać więcej lub mniej piękna. Jest to wyraz 
subiektywizmu gatunkowego, nie jednostkowego. W innym miejscu mówi 
Addison o pięknie jako czymś, co powoduje w nas „sekretną radość”. W obu 
tych przypadkach piękno apeluje wprost do wyobraźni35.

Najradykalniejszym autorem był D. Hume, osiemnastowieczny filozof 
nowego typu, który z pasją zajął się problemem piękna (w odróżnieniu od 
filozofów siedemnastowiecznych, którzy nie widzieli sensu zajmowania się 
pięknem, skoro jest czymś wyłącznie subiektywnym, a więc nieistotnym, 
w ich przekonaniu)36. Początkowo twierdził, iż istotę piękna stanowi przy-
jemność37, ale potem (nie będąc do końca zadowolonym z postawy skrajnego 
subiektywizmu)38 zmodyfikował swoje poglądy. Zauważył, i to wpłynęło na 
jego decyzję, że są jakieś kryteria wspólne wszystkim ludziom. Twierdził, 
że istnieją właściwości przedmiotów, które z natury rzeczy przystosowane 
są do tego, żeby wywoływać takie, a nie inne uczucia39. Argumentem po-
twierdzającym tę tezę miałoby być według autora Of the Standard of taste 
to, że ten sam Homer został wyróżniony podobnym podziwem i uznaniem 
w Atenach, Rzymie, Paryżu czy Londynie40. To, co Hume uznawał o pięknie 
po zmianie swoich skrajnie subiektywnych poglądów, jest już bardziej przed-

34 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 255.
35 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 139.
36 Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 161.
37 „Pleasure and pain, therefore, are not only necessary attendants of the beauty and 
deformity, but constitute their very essence”. D. Hume, A Treatise of Human Nature [II, I, 
8], cyt. za: P. Jaroszyński, Spór o piękno, 162. Zob. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 36.
38 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 140.
39 Por. D. Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury (Warszawa 1955) 199. Por. 
P. Jaroszyński, Spór o piękno, 140; P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 36.
40 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 140.
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miotową wersją subiektywizmu, bliską nawet relacjonizmowi41. Sygnalizuje 
bowiem istnienie przedmiotu, który za pośrednictwem zmysłów jest źródłem 
przyjemności. Jednakże ciągle jest to subiektywizm, ponieważ przedmiot, 
który miałby posiadać właściwości wywołujące wzruszenia odpowiednie dla 
piękna, nie jest tu czymś pozapodmiotowym (transsubiektywnym), nie jest 
bytem istniejącym od postrzegającego podmiotu niezależnie42. Tak o tym 
pisał Hume: „piękno nie jest właściwością przedmiotów samych przez się; 
istnieje jedynie w umyśle, który je ogląda, a każdy umysł postrzega inne 
piękno. Niektórzy nawet widzą brzydotę tam, gdzie inni widzą piękno”43. 
Podobnie wyjaśniał Spinoza: „[…] nie przypisuję naturze ani piękna ani 
szpetoty […] albowiem tylko przez odniesienie do naszej wyobraźni można 
mówić o rzeczach, że są piękne czy brzydkie”44. Nie chodzi tu więc o przed-
miot jako coś realnego, rzeczywistego, samoistnego, osobnego, ponieważ 
jest on jednoznaczny z pewnym wyobrażeniem45.

Burke, typowy i wpływowy estetyk tego okresu prezentował umiarko-
waną postać subiektywizmu. Jego analizy są jednak naznaczone skrajnym 
empiryzmem. Jeden z aspektów swojej myśli utworzył poprzez krytykę inne-
go uczonego, irlandzkiego filozofa i biskupa anglikańskiego George’a Ber-
keley’a. Ten ostatni był zdania, że piękno zasadza się na harmonii. Dlatego 
też nie można go ograniczyć tylko do poziomu poznania zmysłowego, ale 
oprócz zmysłu wzroku do ujęcia piękna konieczny jest rozum (mind). Burke 
natomiast twierdził, że wprawdzie gdyby piękno opierało się na harmonii, to 
musiałoby odwoływać się do rozumu, tymczasem piękno apeluje wyłącznie 
do zmysłów i wyobraźni46. Posłużył się przy tym argumentem pochodzącym 
od Plotyna, który wskazywał, że brzydkie rzeczy również są proporcjonal-
ne47. Burke krytykuje także pochodzącą od Sokratesa koncepcję mówiącą, że 
piękno polega na przystosowaniu rzeczy do celu (aptum). Cała argumentacja 

41 Por. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 37.
42 Por. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 36.
43 D. Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury, 194. Zob. W. Stróżewski, Wokół 
piękna, 160. Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 162.
44 Spinoza, Epistola XXXII: H. Oldenburgio 20 XI 1665, cyt. za: W. Tatarkiewicz, Hi-
storia estetyki III. Estetyka nowożytna (Wrocław – Warszawa – Kraków 1967) 439.
45 Por. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 36.
46 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 141.
47 Zob. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 141.
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Burke’a sprowadza się w tym wypadku do stwierdzenia, że nasze narządy 
wewnętrzne nie są piękne, pomimo że są dobrze przystosowane do wypeł-
niania swojego zadania. Według Burke’a piękno opiera się na konkretnych 
zmysłowych jakościach, które wymienia w Dociekaniach filozoficznych. 
O pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna. Są to „względna małość, 
łagodność, wielość części (ale nie kanciastych), jasne kolory (choć nie za 
ostre) – przy czym, jeśli jeden jest za ostry, to winien być zmieszany z in-
nymi”48.

Inny filozof, H. Home, twierdził, że „zgodnie z samym pojęciem pięk-
na, odnosi się ono do kogoś, kto je postrzega”. W jego koncepcji piękno 
określa naszą reakcję, którą wywołują niekoniecznie proporcje (proporcje 
trzeba by zmierzyć, a piękno odczuwamy bezpośrednio)49. W tym miejscu 
pogląd Home’a jest bardzo bliski wyżej przedstawionej tezie Burke’a, jed-
nak w swoim nastawieniu subiektywistycznym posunął się jeszcze dalej niż 
Burke. Zawęził piękno wyłącznie do zmysłu wzroku. Według niego to, co 
ujęte jest za pomocą innego zmysłu, może być przyjemne, ale już nie piękne. 
Zgodnie z tym, tylko używając pewnej metafory, można mówić o pięknych 
dźwiękach, zdarzeniach i twierdzeniach.

Szlakiem kojarzenia zdolności rozpoznawania piękna z wyobraźnią, 
wytyczonym przez Addisona, podjętym między innymi przez Hume’a i Bur-
ke’a, poszedł również Alison. Twierdził, że każda rzecz może być odczuta 
jako piękna, ponieważ zależy to wyłącznie od tego, z czym się ją kojarzy: 
„Piękno form całkowicie powstaje z kojarzeń”50. Również R. Payne-Knight, 
podobnie jak Alison, twierdził, że piękno proporcji całkowicie zależy od 
wyobrażeń51.

Spośród innych przedstawicieli tego kierunku należałoby jeszcze wy-
mienić Hutchesona, którego myśl była inspiracją także dla rozwijających się 
później koncepcji, innych od subiektywizmu w wydaniu osiemnastowiecz-
nej filozofii angielskiej, a nawet przekraczających subiektywizm na rzecz 
relacjonizmu. Wyróżnia on dwa rodzaje przyjemności zmysłów: takie, które 
pochodzą z ujęcia prostych idei zmysłowego poznania, oraz te, które mają 
źródło w poznaniu idei złożonych. To, co piękne, harmonijne i regularne, 

48 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 141.
49 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 162.
50 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 163-164.
51 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 164.
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należy do tych drugich. Są one wyższe od idei prostych. Według Hutchesona 
to, że nie wszyscy ludzie delektują się muzyką, malarstwem czy architekturą, 
wynika z tego, że nie potrafią czerpać przyjemności z idei złożonych. Nie są 
one bowiem ujmowane rozumowo, ale za pomocą zmysłu innego niż słuch 
czy wzrok. W rozumowaniu Hutchesona wynika to z tego, że przyjemność, 
jaka ujęciu piękna towarzyszy, nie ma podstawy w żadnej wiedzy o propor-
cjach, zasadach, przyczynach, ani w rozumieniu użyteczności przedmiotu. 
Hutcheson odróżnia dwa rodzaje piękna: relatywne i absolutne. To pierwsze 
polega na zgodności w naśladowaniu (imitacji), drugie natomiast odwołuje 
się do wyższego zmysłu piękna (sense of beauty)52.

W wypowiedziach francuskich osiemnastowiecznych autorów znaleźć 
można wiele sformułowań tradycyjnych, związanych pierwotnie z obiek-
tywistycznymi koncepcjami piękna, takich jak: harmonia, proporcje. Różni 
je od tego podejścia jednak to, że mają wyłącznie charakter empiryczny 
i psychologiczny, a nie odnoszą się do ontologii. Poglądy te mieszczą się 
zakresowo od skrajnego subiektywizmu do wąsko pojętego relacjonizmu53. 
Ten ostatni niewiele ma wspólnego z relacjonizmem, który przyjął swoją 
dojrzałą postać już w średniowieczu54.

W psychologistycznie nastawionej osiemnastowiecznej myśli angiel-
skiej akcent w formułowaniu i uzasadnianiu sądów na temat subiektyw-
ności piękna został położony na uczucia. Nie było to jedyne podejście do 
omawianego zagadnienia. Również w filozofii tworzonej w kręgu kultury 
niemieckiej, choć nieco odmiennie, podejmowano temat subiektywistycznie 
rozumianego piękna.

52 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 139-140. Paradoksem koncepcji „zmysłu piękna”, 
której inicjatorem był Hutcheson, a która podjęta została przez innych przedstawicieli 
subiektywizmu, jest, że stała się argumentem na rzecz ich przeciwników. Już Hutcheson 
zauważył, że ten zmysł ma bierny charakter, a jeśli tak, to stwierdza obiektywny stan 
rzeczy, rejestruje obiektywne piękno. Pod koniec XVIII wieku zostało to podjęte prze 
Price’a i Reida jako argument na rzecz obiektywizmu. Por. W. Tatarkiewicz, Dziej sześciu 
pojęć, 256.
53 W którym przedmiot jest utożsamiany z pewną ideą. Por. P. Jaroszyński, Spór o pięk-
no, 142.
54 Zob. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 141-142.
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4. Podsumowanie

Subiektywistyczne koncepcje piękna występowały w historii w róż-
nych postaciach. W starożytności tłumaczyły piękno jako konwencję, 
w okresie średniowiecza jako wynik pewnych przyzwyczajeń, w cza-
sach nowych jako konsekwencję kojarzeń. W bliższych nam czasach su-
biektywistyczne koncepcje traktujące o pięknie doszły mocniej do głosu 
w filozofii romantycznej w XIX wieku. Na przełomie wieków XIX i XX 
silnie obecny był prąd rozumiejący piękno jako czysto psychologiczne 
zjawisko55. Skrajne opinie po stronie subiektywizmu w podejściu do za-
gadnienia piękna przejawiały się w różnych postaciach: socjologizmu (od 
układu społecznego zależy to, co jest piękne), historyzmu (wszystko zależy 
od sytuacji historycznej) albo konwencjonalizmu (od przyjętej konwencji 
zależy, co jest piękne)56.
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Thomae Aquinatis, In librum Beati Dionysii De divinis nominibus expo-
sition (Romae 1950)

Subjectivist conceptions of beauty

The article describes and organizes the subjectivist concepts of understanding beauty in 
different historical periods. First of all, pointing to the sources of these concepts in an-
tiquity (the philosophy of sophists) and their development by English philosophers of the 
18th century. Understanding the beliefs of these authors allows us to understand better the 
contemporary, psychologizing, subjectivist directions of understanding the phenomenon 
of beauty.
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Relacjonistyczne koncepcje piękna

Ani subiektywistyczne, ani obiektywistyczne podejścia do zagadnienia piękna nie 
wyczerpują wszystkich koncepcji, które pojawiły się na przestrzeni wieków u tych, którzy 
piękno uczynili przedmiotem swoich zainteresowań. Trzecim, pośrednim (wnoszącym 
nową jakość do omawianego problemu) stanowiskiem, łączącym w pewien sposób dwa 
poprzednie, jest relacjonizm. Praca ma za zadanie w sposób uporządkowany przedstawić 
nowość relacjonistycznych koncepcji piękna w stosunku do koncepcji obiektywistycz-
nych i subiektywistycznych, w nawiązaniu do prób metafizycznego i estetycznego opisu 
fenomenu piękna oraz ukazać adekwatność koncepcji relacjonistycznych dla opisu rze-
czywistości piękna.

Słowa kluczowe:  piękno; relacjonizm; historia filozofii; metafizyka; estetyka

1. Wprowadzenie

Relacjonistyczna koncepcja rozumienia piękna była początkowo waż-
nym uzupełnieniem poglądów uzasadniających obiektywny charakter pięk-
na. Chodzi tu konkretnie o dwie teorie: teorię harmonii i teorię formy1. 
Nowe rozwiązanie wyrosło z nich i nie od razu zostało uznane za odrębne, 
autonomiczne. Z perspektywy historii rozwoju myśli o relacyjnym cha-
rakterze piękna widać jednak wyraźnie, że jest to teoria całkowicie nowa2. 
Wszakże już w koncepcjach obiektywistycznych pojawiały się w wielu 
wypadkach odniesienia do upodobania w pięknie, którego jednak przed-
stawiciele tego nurtu nie traktowali jako skutek konstytuujący piękno3. 
Nawet hedonistyczną definicję piękna, którą posługiwali się sofiści, moż-

1 Zob. S. Szajda, «Obiektywistyczne koncepcje piękna», w: D. Mielnik, Iuvenes er-
rantes 2017 (Lublin 2018) 89-100.
2 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno (Kraków 2002) 30.
3 Por. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii 
klasycznej (Lublin 1986) 38.
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na by inaczej interpretować. W takim wypadku określając piękno przez 
przyjemność, której dostarcza, nie mieliby na myśli tego, „[…] że piękno 
polega na przyjemności, lecz, że my je rozpoznajemy na podstawie do-
znanej przyjemności, że jest ona nie własnością, lecz tylko sprawdzianem 
piękna”4. Prekursorem relacjonistycznych koncepcji piękna był św. Bazyli 
Wielki. Widział on podstawę piękna w harmonii właściwej dla przedmiotu 
i przeżywającego piękno podmiotu5.

Relacyjne podejście do zagadnienia piękna, jakie wykształciło się 
w metafizyce, powstało na gruncie neoplatonizmu6. Szukając źródeł 
relacjonizmu, można by sięgnąć jeszcze dalej, do Platona, u którego 
pojawiają się myśli pokrewne, zbliżone do tego rozwiązania, które za-
proponował Bazyli, a przed nim Plotyn. Jednak ateński filozof nie posłu-
giwał się jeszcze pełnym systemem metafizycznym, który jest konieczny 
dla uzasadnienia stanowiska relacyjnego w omawianej tu postaci. Stało 
się to możliwe dopiero w ramach filozofii, które wskazywały wyraźnie 
na pochodność bytu od Absolutu. Po raz pierwszy zostały spełnione te 
warunki w neoplatonizmie. Dlatego też to, co zaproponował Bazyli, było 
relacjonizmem, ale jeszcze nieosadzonym mocno na gruncie jakiegoś 
zwartego systemu metafizycznego. Funkcjonowało raczej jako pewne 
nowe sformułowanie. Dopiero w scholastyce relacjonistyczne podejście, 
chociaż jeszcze mocno związane z koncepcjami obiektywistycznymi, 
zaczęło się wykształcać jako autonomiczne i to już w ramach całości 
systemu metafizycznego, w ramach którego formułowali swoje sądy 
poszczególni autorzy. Po nich nastąpił ponownie zanik popularności tej 
teorii i dopiero podjął ją na nowo, i doprowadził do szczytu rozwoju, św. 
Tomasz z Akwinu. Inną postać interpretacyjną relacyjne sformułowanie 
Bazylego Wielkiego otrzymało w ramach estetyki, gdzie piękno zaczęto 
rozumieć jako pewną wartość (obok innych wartości), co doprowadziło 
do tego, że w ogóle zaczęto deprecjonować rolę piękna jako wartości ze 
względu na niejednoznaczność tego pojęcia.

4 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1 (Warszawa 2009) 135. Por. P. Jaroszyński, 
Metafizyka piękna, 38.
5 Por. W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki (Kraków 2002) 160.
6 Zob. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 29.



ks. sEbastian szaJda

66

2. Metafizyczna wersja relacjonizmu

W. Tatarkiewicz przypomina w Historii estetyki, co łączyło Platona 
i Plotyna. Obydwaj przeciwstawiali sobie dwa światy, według określenia 
Plotyna, „ten” i „tamten”. Pierwszy to świat niedoskonały, zmysłowy 
i cielesny, drugi – doskonały, duchowy, nadzmysłowy. Pierwszy jest 
światem, w którym żyjemy, o drugim możemy tylko pomyśleć. Różnica 
między nimi

polegała zaś na tym, że Platon uznawał tylko piękno nadzmysłowe, a Plotyn 
także zmysłowe, bo widział w nim odblask nadzmysłowego. Właściwie samo 
pojęcie piękna mieli inne: dla Platona prawdziwe piękno było dostępne tylko 
umysłowi, a dla Plotyna także zmysłom. Również i według niego piękno 
pochodziło ze świata nadzmysłowego, ale objawiało się w zmysłowym. 
Piękno jest właśnie odblaskiem świata nadzmysłowego w zmysłowym. Jest 
własnością świata zmysłowego, jego własnością najdoskonalszą, a nawet 
jedyną doskonałą, bo jedyną związaną ze światem doskonałym7.
Plotyn uznawał więc, że piękno związane jest ściśle ze światem du-

chowym, doskonałym, ale przynależy również do świata ziemskiego8. Po-
lega ono na uczestnictwie rzeczy w boskich wzorcach9. Wyraził tę myśl 
w słowach: „Mówimy, że rzeczy tu są piękne za sprawą udziału w idei. 
Wszystko bowiem, co bezkształtne i co powinno według swego naturalnego 
przeznaczenia przybrać kształt i ideę, jest brzydkie i pozostaje poza boskim 
rozumem, jak długo nie ma udziału w rozumnym planie i idei”10. Plotyn 
niejako umieścił piękno, które dla Platona było obecne wyłącznie w nie-
dostępnym świecie idei, do świata dostępnego, tego, w którym człowiek 
przebywa, żyje. Stało się ono, chociaż tylko częściowo, ale jednak w jakiś 
sposób doświadczalne, dotykalne.

7 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 1, 356.
8 Jego koncepcja jest więc wyraźnie odmienna od Pseudo-Dionizego Areopagity (któ-
ry żył kilkaset lat później, dopiero w V wieku). Dionizy twierdził, że świat nie ma żadne-
go własnego piękna, nawet piękna niedoskonałego. Przekonywał, że istnieje tylko jedno, 
boskie, absolutne piękno, które jest jednak częściowo obecne w rzeczach ziemskich na 
zasadzie emanacji doskonałego piękna Boga. Stanowisko Pseudo-Dionizego jest więc 
zdecydowanie obiektywistyczne, jeszcze bardziej niż to, które reprezentował Plotyn.
9 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 31.
10 Cyt. za: P. Jaroszyński, Spór o piękno, 39.
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Nowe rozumienie piękna jest już jakby w zarodku obecne u Plotyna. 
Pokazał on – chociaż tylko emanacyjny, ale jednak relacyjny – związek 
pięknego przedmiotu z Prajednią, ideą piękna, atoli bezpośrednio go nie na-
zwał. Niemniej jednak jego niezaprzeczalnym wkładem jest przygotowanie 
filozoficznych, systemowych podstaw dla nowej koncepcji piękna poprzez 
pokazanie związku między pięknym przedmiotem zmysłowo postrzeganym 
a intelektem podmiotu (w tym wypadku swoiście pojętego Absolutu). Rela-
cjonizm w wersji metafizycznej mógł powstać dopiero, gdy została uznana 
pochodność bytu od Absolutu, pochodność przynajmniej emanacyjna, jak 
u Plotyna, a już na pewno kreacjonistyczna11. W systemie Plotyna Prajednia, 
która emanuje, czyni to z konieczności, nie pod wpływem woli. Zanegowana 
jest w ten sposób przygodność świata. Inaczej jest w filozofii realistycznej, 
gdzie byt jest przygodny, tzn. nie musi istnieć, jest zniszczalny. Neoplato-
nizm jest poza tym odmianą monizmu: świat emanuje z Absolutu, nie jest 
On więc oddzielony od reszty świata (to prowadzi wprost do panteizmu). 
W koncepcji kreacjonistycznej istnienie bytu jest wynikiem wolnej miłości, 
istnieje więc pochodność od Absolutu, ale niekonieczna. W tym wypadku 
byt nie powstaje z Boga, ale z niczego (ex nihilo). Przyporządkowanie do 
intelektu natomiast wynika z tego, że każdy byt przygodny w tej teorii jest 
racjonalny (czyli tożsamy, niesprzeczny i odrębny). „Zatem miarą istnie-
nia każdego bytu jest związanie z miłością oraz poznaniem, przypisanym 
bytowi wobec Absolutu”12. W tej teorii widać już wyraźnie związek bytu 
zarówno z intelektem, jak i z wolą13. Dzięki temu w relacjonistycznej teorii 
metafizycznej możliwe stało się wyraźne oddzielenie prawdy, dobra i piękna: 
„[…] ta sama rzecz, jeśli wyrażamy formalnie tylko przyporządkowanie 
do intelektu, nazywana będzie prawdą, do woli – dobrem, a równocześnie 
do intelektu i woli – pięknem”14. Zanim jednak w średniowieczu rozwinęła 
się teoria kreacjonistyczna, relacjonistyczną koncepcję piękna explicite 
sformułował dopiero w kolejnym stuleciu po wprowadzeniu teorii emana-
cyjnej przez Plotyna święty biskup Cezarei15. Jednym z ważniejszych po-
zostawionych przez niego pism jest Homilia do Hexameronu, czyli swoisty 

11 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 31.
12 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 39.
13 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 31.
14 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 30.
15 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 29.
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komentarz do opisu świata zawartego w Piśmie Świętym, w Księdze Rodza-
ju. Tekst Homilii zawiera tak wiele wypowiedzi na temat piękna, że choć 
Bazyli nie napisał osobnego traktatu dotyczącego tego zagadnienia, można 
z niej odczytać kompletną teorię piękna16. Tym, co grecki ojciec Kościoła 
przejął od Greków, było rozumienie piękna jako harmonijnego stosunku 
części. Piękno przedmiotów prostych, niezłożonych (np. światła), w których 
nie może wystąpić taki rodzaj harmonii, próbował uzasadnić inaczej niż 
Plotyn. Ten ostatni odwołał się w tym celu do teorii formy (ujmując piękno 
jako pewną jakość przedmiotu), Bazyli natomiast wskazał na proporcję 
występującą w stosunku takiego przedmiotu do poznającego go podmiotu17. 
W drugim rozdziale wspomnianej Homilii Kapadocczyk pyta: „Czy nie może 
go [piękna] mieć dlatego, że proporcjonalność światła występuje wprawdzie 
nie między jego częściami, lecz w stosunku do wzroku, dla którego świa-
tło jest radosne i miłe?”18. I stwierdza dalej, że: „[…] gwiazda wieczorna 
jest najpiękniejszą z gwiazd nie dla proporcji części, z jakich się składa, 
lecz dlatego, że daje oczom jasność radosną i miłą”19. Nowatorskie w tym 
podejściu było „przesunięcie akcentu z bytu ujętego wyłącznie w sobie 
na byt ujęty w odniesieniu do” i „uznanie tego odniesienia za najbardziej 
konstytutywne dla piękna”20. Bazyli tym samym nie uznawał piękna tylko 
za pewną jakość rzeczy (jak w przypadku teorii obiektywistycznych), lecz 
jako stosunek przedmiotu do podmiotu, któremu ten przedmiot się podoba21. 
Takie stanowisko otrzymało dojrzalszą postać w średniowieczu, osiągając 
szczytową formę w filozofii św. Tomasza z Akwinu22.

3. Estetyczna wersja relacjonizmu

Estetyka jako odrębna dyscyplina filozoficzna wykształciła się w kręgu 
kultury niemieckiej na przełomie XVII i XVIII wieku. Jak twierdzi H.G. 

16 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 2 (Warszawa 2009) 19.
17 Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (Warszawa 2005) 241.
18 Cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 2, 27.
19 Cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki 2, 27.
20 P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 38.
21 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 241.
22 Por. W. Stróżewski, Wokół piękna, 160.
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Gadamer, powstała ona: „[…] w epoce racjonalizmu, najwyraźniej jako 
odpowiedź na wyzwanie ze strony tegoż racjonalizmu, zrodzonego przez 
konstruktywne przyrodoznawstwo, które pojawiło się w XVII wieku i do 
dziś określa oblicze naszego świata, wciąż szokując nas tempem, w jakim 
przeobraża się w technikę”23.

W przeciwieństwie do czasowo równolegle rozwijającego się nurtu angiel-
skiego wypowiedzi filozofów niemieckich dotyczące piękna były częścią więk-
szych systemów filozoficznych, nie miały formy tylko okazjonalnych, eseistycz-
nych sformułowań. Tym, co zasadniczo różniło oba wymienione nurty, było to, że 
w Anglii sprowadzano piękno do uczuć, a w filozofii niemieckiej – do poznania.

Termin „estetyka” po raz pierwszy do filozofii został wprowadzony przez 
Alexandra Golttlieba Baumgartena24. Według jego definicji: „Estetyka (jako 
teoria sztuk wyzwolonych, jako niższa gnozeologia, jako sztuka pięknego 
myślenia i jako sztuka myślenia analogicznego do rozumu) jest nauką pozna-
nia zmysłowego”25. W koncepcji Baumgartena estetyka jako nauka obejmuje 
zarówno aspekt teoriopoznawczy, dotyczący form poznania zmysłowego, 
jak i psychologiczny, traktujący o jego treści26. W tym podejściu nie istnieje 
jeszcze rozróżnienie, które poczynił potem Kant. To, co u Baumgartena jest 
uniwersalną, jedną nauką dotyczącą poznania zmysłowego, u królewieckiego 
filozofa zostaje rozdzielone na tzw. „estetykę transcendentalną” oraz „estetykę 
psychologiczną”. Ta pierwsza miała być filozoficzną nauką o zmysłowości 
w ogóle. Jako dział teorii poznania nauka ta miała zajmować się apriorycznymi 
zasadami zmysłowości (według Kanta są to kategorie czasu i przestrzeni). 
Druga natomiast to filozoficzna nauka o pięknie poznania zmysłowego, czy-
li dyscyplina zajmująca się problemem piękna (jako wartości estetycznej) 
i ewentualnie innych wartości estetycznych27. Wraz z przedstawionym tu 
schematycznie procesem ewolucji rozumienia estetyki jako nauki, jej dziedzi-
ny i zadań następował coraz dalej idący redukcjonizm dotyczący znaczenia 
i roli piękna jako wartości estetycznej. Jeszcze u Meiera, ucznia Baumgartena 
i kontynuatora jego filozofii, występuje wątek, który notabene stał się dla 
Meiera punktem wyjścia dla jego własnych rozważań filozoficznych, mający 

23 H.G. Gadamer, Aktualność piękna (Warszawa 1993) 20.
24 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (Toruń 2009) 18.
25 Cyt. za: M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 18.
26 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 36.
27 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 18-19, 36.
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wiele wspólnego ze spuścizną pitagorejską i filozofią Leibniza28. Nawiązywał 
do tej tradycji, dla której: „[…] Piękno traktowane jest nie jako «dodatek» 
do podstawowego sposobu istnienia zjawisk zmysłowych, […] lecz jako 
najwłaściwszy i, jeśli tak można powiedzieć, docelowy sposób empirycznego 
przejawiania się harmonii wszechświata”29.

Od początku wieku dziewiętnastego estetykę kojarzono prawie wyłącz-
nie z nauką zajmującą się pięknem, ale już jako zjawiskiem wyjątkowym 
w świecie empirycznym. Przy czym piękno było uznawane za naczelną 
wartość sztuk pięknych, obok innych wartości (jak na przykład wzniosłość 
u Kanta). Punkt kulminacyjny redukcjonizmu w roli przyznawanej pięknu 
w ramach nauki filozoficznej nastąpił u Hegla, dla którego estetyka oznacza 
już wiedzę dotyczącą wyłącznie piękna jako efektu twórczej pracy człowie-
ka30. O ile u Kanta i u spadkobierców jego myśli możemy mówić o estetyce 
jako szeroko rozumianej filozofii wartości, o tyle w przypadku Hegla jest to 
już tylko filozofia sztuk pięknych31.

Przy całym zróżnicowaniu w podejściu do piękna u przytoczonych 
autorów, wspólnym dla nich jest rozumienie piękna jako pewnej wartości. 
Nie ma tu już więc bezpośredniego odniesienia do przedmiotu, ze względu 
na główne założenie estetyków, mówiące o tym, że byt jako taki jest nie-
poznawalny32. Występuje natomiast odniesienie do wyobraźni, w związku 
z czym pozostajemy ciągle w obrębie poznającego podmiotu33.

4. Źródła: nurt leibnizjański

Aby dobrze zrozumieć myśl filozofów omawianego nurtu, trzeba od-
wołać się do źródła, z którego czerpali i do którego się odnosili, a którym 
była dla nich filozofia Leibniza.

28 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 38.
29 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 37.
30 Zob. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 40.
31 Zob. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 40. Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 151.
32 Zob. W. Stróżewski, «Doświadczenie bytu – doświadczenie istnienia», Kwartalnik 
Filozoficzny 24 (1; 1996) 22: „Nie ma doświadczenia bytu ani jako abstraktu, ani jako 
konkretu. Ściślej: nie ma doświadczenia bytu jako bytu”.
33 Zob. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, 36.



71

relAcjonistyczne koncePcje PięknA

Leibniz uważał, że wszystkie aktywności ludzkie, jak uczucia, poznanie 
intelektualne, poznanie zmysłowe i wola, należą do jednego porządku po-
znania. W tym swoim poglądzie nawiązał do Spinozy i Kartezjusza, a nawet 
do myśli scholastycznej (Abelard, Duns Szkot). Jego nowatorstwo polegało 
na zastosowaniu tego poglądu w teorii piękna. Dodatkowo myśl jego została 
wzbogacona własnymi odkryciami psychologicznymi, do których należy 
prawo ciągłości. Zgodnie z nim między poznaniem zmysłowym i intelek-
tualnym nie ma istotnej różnicy, lecz rozwijają się one od niejasnego i nie-
wyraźnego, poprzez jasne i niewyraźne, następnie jasne i wyraźne, wyraźne 
i nieadekwatne, aż do wyraźnego i adekwatnego. Podobny ciąg przebiega 
od poznania nieświadomego do świadomego. To względne utożsamienie 
poznania intelektualnego z poznaniem zmysłowym stało się przyczyną 
zintelektualizowania tego drugiego, przez co stało się ono typem pojęcia, 
niewyraźną myślą34.

Innym filozofem tego nurtu był Christian Wolff. Podobnie jak Leib-
niz uważał, że istnieje możliwość, by dzięki odpowiednim czynnościom 
poznawczym „ciemne treści”, czyli to, co jest poznaniem zmysłowym, 
niejasnym i niewyraźnym, stały się dostępne dla poznania intelektualnego35. 
Przejął on od Leibniza ontologię i epistemologię. Idąc za sugestią swojego 
nauczyciela, związał piękno z doskonałością. Jednak określił piękno bardziej 
przedmiotowo. Twierdził mianowicie, że polega ono na doskonałości rzeczy, 
na ile ta rzecz jest zdolna spowodować w nas upodobanie. Doskonałość, 
o której mówi, ujęta jest zmysłowo, upodobanie natomiast rozumie jako 
intuicyjne poznanie doskonałości36.

Leibniz zajmował się pięknem tylko marginalnie, dlatego trudno osą-
dzić z pewnością, czy w jego rozumieniu stanowi ono własność harmonii 
świata czy też harmonijnego poznania zmysłowego. Dopiero Baumgarten 
(uznawany za twórcę estetyki filozoficznej), kontynuator myśli wolffiańsko
-leibnizjańskiej, wyraźnie twierdził, że piękno jest własnością harmonijnego 
poznania zmysłowego37. Określał piękno jako doskonałość poznania zmy-

34 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 137-138.
35 Por. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 28.
36 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 138.
37 „Uznając, że przedmiotem zainteresowania naukowej estetyki powinno być pięk-
no jako harmonia, Baumgarten o tyle ułatwia sobie zadanie, że ma na myśli wyłącznie 
piękno treści już dokonanego, przyporządkowanego i wyrażonego poznania, a nie pięk-
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słowego (perfectio cognitionis sensitivae). Pierwszy powiedział wprost, że 
piękno przysługuje samemu poznaniu, a nie rzeczy. Twierdził, że nic nie 
przeszkadza, by to, co jest aspektownie brzydkie, było poznane zmysło-
wo w sposób doskonały. W takim wypadku istnieje możliwość poznania 
przedmiotu doskonale mimo pewnej jego niedoskonałości. Z tego wynika, że 
piękno musi przysługiwać nie przedmiotowi, ale właśnie poznaniu. W innym 
wypadku fakt doskonałego poznania tego, co jest niedoskonałe (i brzydkie), 
byłby niewytłumaczalny38.

M. Żelazny w swojej książce, w rozdziale zatytułowanym „Źródłowy 
sens pojęcia «estetyka»” zadaje pytanie: „czy fakt, że w historii filozofii euro-
pejskiej termin «estetyka» zwykło się rozumieć jako «nauka o pięknie» […] 
był dziełem przypadku?”39. Odpowiada negatywnie, pokazując, że „wśród 
różnych cech i wartości estetycznych właśnie pięknu należałoby przypisy-
wać jakąś szczególną funkcję”. Pokazując przyczyny takiej interpretacji, 
odwołuje się do tego rozumienia kategorii piękna, które powszechne było 
w metafizyce europejskiej do końca XVIII wieku, a co zostało w znaczący 
sposób zmienione dopiero przez Hume’a i Kanta. Przypomina, że:

W interpretacji tej piękno pojmowane było w sposób matematyczny […]. 
Oznaczało […] harmonię poszczególnych elementów określonej struktury 
(przedmiotów lub myśli), które to elementy mogły być znów uznane za piękne 
dzięki swej wewnętrznej harmonii struktury i tak coraz niżej, aż do elementów 
podstawowych, stanowiących kres wszystkich struktur, na przykład monad 
Leibniza. Możliwe było też piękno tylko jednej wybranej struktury, na 
przykład piękny układ brzydkich rzeczy, czy też piękne myślenie o rzeczach 
brzydkich40.
W ten sposób postrzegał piękno także twórca estetyki: „Baumgarten, 

nawiązując do matematycznej koncepcji Leibniza, nie widzi więc powodu, 
ażeby w ostatecznym rozrachunku wyróżniać jakieś inne wartości intere-

no stymulującego je przedmiotu jako fenomenu. Tak jak logik poprzez prawdę rozumie 
wewnętrzną zgodność swych wywodów, a nie jakąś wewnętrzną, niepoznawalną jeszcze 
harmonię «rzeczywistości samej w sobie», tak estetykolog interesuje się nie tyle harmonią 
samego fenomenu, co harmonią w obrębie już dokonanego poznania zmysłowego i wyra-
żających to poznanie środków wyrazu”. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 32.
38 Por. P. Jaroszyński, Spór o piękno, 138-139.
39 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 31.
40 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 31.
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sujące estetykę, aniżeli piękno […]”41, ponieważ, skoro piękno ma równać 
się harmonii, „[…] To wszystkie inne tak zwane wartości estetyczne dałyby 
się do niego ostatecznie sprowadzić, analogicznie jak wszelkie tak zwane 
wartości moralne, na przykład uczciwość, życzliwość, szczerość itp. na grun-
cie etyki ostatecznie redukowały się do cnoty, będącej, zdaniem klasyków, 
sztuką «złotego środka»”42.

U Baumgartena jest obecny podział na estetykę, którą można by na-
zwać „naturalną”, i estetykę jako naukę, którą z kolei można nazywać 
estetykologią. Ta pierwsza jest oparta przede wszystkim na poznaniu 
niejasnym i niewyraźnym, na które wskazywał Leibniz, które można nazwać 
„światem ciemnych doznań zmysłowych”. Inaczej ma się sprawa z estetyką 
w drugim znaczeniu. Zadaniem estetykologii było dla Baumgartena intere-
sowanie się tymi treściami ciemnego poznania, które już zostały „ujaśnio-
ne”, tzn. stały się elementem „świata jasnych przedstawień logicznych”. 
Piękno, którym zajmuje się estetykologia, nie jest więc pięknem samego 
empirycznie dostępnego przedmiotu (jego poznanie w swym podstawowym 
wymiarze zawsze pozostaje „ciemne”). Tym, co interesuje estetykologa, jest 
natomiast piękna myśl o przedmiocie (w harmonii z myśleniem o innych 
przedmiotach), zgodność porządku pomyślanych rzeczy oraz zgodność 
środków wyrazu:

Uznając, że przedmiotem zainteresowania naukowej estetyki powinno być 
piękno jako harmonia, Baumgarten o tyle ułatwia sobie zadanie, że ma na myśli 
wyłącznie piękno treści już dokonanego, przyporządkowanego i wyrażonego 
poznania, a nie piękno stymulującego je przedmiotu jako fenomenu. Tak jak 
logik poprzez prawdę rozumie wewnętrzną zgodność swych wywodów, a nie 
jakąś wewnętrzną, niepoznawalną jeszcze harmonię „rzeczywistości samej 
w sobie”, tak estetykolog interesuje się nie tyle harmonią samego fenomenu, 
co harmonią w obrębie już dokonanego poznania zmysłowego i wyrażających 
to poznanie środków wyrazu43.
Estetyka naturalna wprawdzie sięga bezpośrednio do przedmiotów do-

świadczenia, jednak oparta jest na poznaniu ciemnym, mętnym. Estetykolo-
gia jednak, choć zajmuje się treściami „ujaśnionymi” poznania „ciemnego”, 

41 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 31.
42 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 31.
43 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 32.
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jest w stanie badać tylko niewielką część rzeczywistości i zawsze jest daleko 
od ogarnięcia swym poznaniem całości tego, co jest zawarte w doświadcze-
niu zmysłowym44. Autor Estetyki zdawał sobie sprawę z tego, że:

[…] ostateczne odnalezienie i opisanie owej harmonii w obrębie pięknego 
przedmiotu doświadczenia zmysłowego byłoby wysiłkiem daremnym: 
piękno przedmiotu empirycznego w zbyt wielkim bowiem stopniu dostępne 
jest wyłącznie za pośrednictwem ciemnego, intuitywnego odczucia, którego 
człowiek, nie będący Bogiem, nigdy nie jest w stanie zastąpić do końca 
poznaniem jasnym45.
Baumgarten ciągle jednak wierzył w możliwość estetyki „jako możliwie 

ścisłej nauki o ostatecznej prawdzie poznania zmysłowego, harmonii utożsa-
mianej z pięknem”46. Dopiero doktryna Kanta położyła tym marzeniom kres.

5. Redukcjonizm: Kant i Hegel

Dziedzina nazwana przez Kanta roboczo jako „estetyka psychologicz-
na” to filozoficzna wiedza o treściach określanych przez niego jako „sądy 
smaku”. Przynależą one do szczególnej aktywności człowieka nazywanej 
przez filozofa „estetyczną władzą sądzenia”. Jego Krytyka władzy sądzenia 
zawiera analizę dwóch, uznawanych w europejskiej literaturze przedmiotu za 
klasyczne, sądów: o pięknie i o wzniosłości. Przyjmuje więc Kant istnienie 
obok piękna także innych wartości jako cech rozpoznawanych przez sąd 
smaku. M. Żelazny określa, czym jest tak rozumiana wartość w znaczeniu 
potocznym następująco: „cecha chciana lub niechciana albo, w innym kon-
tekście, taka cecha przedmiotu lub zachowania żywej istoty, która łączy się 
z pewnym poczuciem celowości”47. Jak zostało to pokazane w poprzednim 
punkcie, Baumgarten nie dostrzegał nieprzekraczalnej przepaści pomię-
dzy logiką a właściwą estetyką. Wprost przeciwnie, dążył do ich zbliżenia 
i zharmonizowania48. Kant już wyraźnie odwraca się od tego stanowiska. 
Według niego nauka o wartościach (takich jak piękno i wzniosłość) jako 

44 Por. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 32-33.
45 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 32.
46 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 33.
47 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 20.
48 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 23.
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o cechach zjawisk zmysłowych, która była marzeniem Baumgartena, okazuje 
się niemożliwa. Tak reasumuje argumentację Kanta M. Żelazny: „wynika to 
po prostu z ograniczonej kompetencji myślenia na sposób matematyczny, 
gdy ma ono być stosowane na przykład do analizy piękna. Niekompetencja 
ta wcale nie zmniejsza się, gdy myślenie matematyczne obejmuje coraz 
szerszy zakres zjawiska. Odwrotnie, może się ona jeszcze powiększać”49. 
W dalszym toku argumentacji, szukając głębszego wyjaśnienia powyższych 
stwierdzeń, autor odwołuje się aż do Galileusza, który jako „ojciec nowo-
żytnej nauki” twierdził, że zajmuje się ona

tylko cechami obiektywnymi, to znaczy dającymi się zmierzyć i obliczyć. 
Cechy, w odniesieniu do których okazuje się to niemożliwe, są cechami 
subiektywnymi (choćby nawet były intersubiektywne) i jako takie nie dają się 
wyczerpująco opisać w żadnej teorii. Próba unaukowienia estetyki, obojętnie, 
czy będziemy pod tym pojęciem rozumieli w ogóle naukę o prawdach 
zmysłowych, czy w szczególności o pięknie, zawsze kończy się tam, gdzie 
naszej wiedzy o istocie zjawiska nie da się już sensownie wzbogacić poprzez 
rozbudowę poznania ilościowego50.
Kant zaprzeczył możliwości, którą przyjmował Leibniz (i kosekwentnie 

cały krąg tradycji wolffiańsko-leibnizowskiej łącznie z Baumgartenem51), 
przejścia od „postrzegania ciemnego” aż do „poznania jasnego”, czyli od 
sądów estetycznych, opartych o poznanie zmysłowe, do sądów logicznych, 
mających warunki a priori swojej konieczności. Tym samym przeciwstawił 
Kant estetykę (jako wiedzę o prawdach opartych na doświadczeniu zmysło-
wym) logice (którą rozumiał jako „wiedzę o faktach a priori koniecznych 
i o uwarunkowaniach tej konieczności”)52. Twierdził, jak to wyjaśnia M. 
Żelazny, że „badacz piękna nie odwołuje się […] do żadnej czystej teorii, 
która w sposób determinujący udowadniałaby a priori, pod jakimi warun-
kami pewien przedmiot musi być piękny”53. Dlatego właśnie „sąd smaku 
określający, że coś jest piękne” jest sądem estetycznym (od gr. aisthetikos 
– ‘odczuwający, oglądający’), tzn. „może być sformułowany dopiero po 

49 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 34.
50 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 35.
51 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 28.
52 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 21.
53 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 21.
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odwołaniu się do bezpośredniego oglądu zmysłowego”54. Innymi słowy 
„sąd o pięknie da się sformułować dopiero wówczas, gdy jego przedmiotu 
bezpośrednio doświadczylibyśmy lub gdy doświadczenie takie stało się 
udziałem kogoś, do czyjego gustu mamy zaufanie”55. Jest tak dlatego, po-
nieważ „cecha bycia pięknym, w odróżnieniu choćby od cechy bycia cięż-
kim, nie jest przecież koniecznym a priori następstwem jakichś innych 
cech, które same w sobie wartościami nie są […]”56. M. Żelazny podaje 
następujący przykład: „z następującego opisu: człowiek wysoki, szczupły, 
czarnowłosy, o jasnych oczach, smagłej cerze itd. nie wynika w sposób 
bezwzględny, że przedmiot opisu musi być człowiekiem pięknym”57. Kant 
w swojej Krytyce władzy sądzenia wyjaśnia to następująco: „Aby odróżnić, 
czy coś jest piękne, czy nie, odnosimy wyobrażenia nie za pomocą intelektu 
do przedmiotu celem [uzyskania] poznania, lecz z pomocą wyobraźni (być 
może wiążącej się z intelektem) do podmiotu oraz jego uczucia rozkoszy 
albo przykrości”58. Pozornie tylko jest to rozumienie piękna analogiczne do 
angielskiego subiektywizmu z XVIII wieku, ponieważ u Kanta, jak relacjo-
nuje to W. Tatarkiewicz: „[…] Sąd i całe przeżycie estetyczne, choć nie jest 
aktem poznania, jest czymś więcej niż prostym przeżyciem przyjemności. 
Rości pretensję do powszechności. Roszczenie to jest tym szczególne, że 
nie ma dostatecznej podstawy, a jednak jest nieodparte”59. Relacjonizm, 
z jakim mamy do czynienia w tym wypadku, nie polega, jak w koncepcji 
metafizycznej, na odniesieniu podmiotu poznającego wprost do poznawa-
nego bytu. Tutaj cała relacja mieści się w obrębie podmiotu. „Najogólniej 
rzecz formułując – upodobanie estetyczne było dla Kanta upodobaniem 
do tego, co ma kształt odpowiedni dla ludzkiego umysłu; gdy przedmiot 
ma ten odpowiedni kształt, to podoba się niezawodnie, z koniecznością, 
choć jest to konieczność li tylko subiektywna”60. Kant, wychodząc od tezy 

54 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 21. Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia (War-
szawa 1964) 4: „Sąd smaku nie jest więc sądem poznawczym, a zatem nie jest sądem 
logicznym, lecz estetycznym, przez co rozumie się sąd, którego racja determinująca nie 
może być inna jak tylko subiektywna”.
55 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 21.
56 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 20-21.
57 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 21.
58 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, 3.
59 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 384.
60 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 384.
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subiektywizmu angielskiego, wprowadził jednak kategorię powszechności, 
broniącą w pewien sposób obiektywności piękna. Dokonał tym samym 
swoistej syntezy dwu nurtów: angielskiego subiektywizmu kładącego akcent 
na przeżycia podmiotu i niemieckiej tradycji mającej korzenie w filozofii 
Leibniza, która główną rolę przypisywała poznaniu. Ten pierwszy nazywany 
bywa nurtem zmysłowo-subiektywnym, drugi natomiast – racjonalno-obiek-
tywnym. Kant zaczerpnął z obydwu, ale jednocześnie pokazał niemożliwość 
zmysłowo-obiektywnego pojmowania piękna (co jeszcze było aspiracją 
Baumgartena). Możemy sobie tylko wyobrazić, że:

Gdyby poznanie teoretyczne było tak doskonałe, że mogłoby przy użyciu 
racji determinujących wyjaśnić konieczność pewnych cech zwanych […] 
„wartościami estetycznymi”, gdyby pojawił się jakiś „Newton estetyki”, 
zdolny tak ściśle określić uwarunkowania na przykład zjawiska piękna, jak 
Newton-fizyk określił warunki zaistnienia, np. zjawiska ciężkości, estetyka 
wraz z wszelkimi swoimi problemami zostałaby wchłonięta przez poznanie 
logiczne61.
Kant pokazał jednak, że niemożliwe jest istnienie estetyki jako nauki 

teoretycznej w takim znaczeniu słowa „nauka”, jakie jest zakorzenione 
w Europie od czasów renesansu. Dlatego rozwijał estetykę jako częściowo 
tylko teoretyczną, a częściowo pragmatyczną wiedzę o wartościach, wśród 
których szczególne miejsce zajmowało piękno i wzniosłość. Potem (mniej 
więcej od początku XIX wieku) estetyka była uprawiana już nie jako filo-
zofia wartości, ale coraz częściej jako filozofia piękna. które uznawano za 
naczelną wartość sztuk pięknych. Piękno, już nie pojmowane ogólnie, ale 
tylko jako naczelna wartość sztuk pięknych, stawało się coraz mniej istotne 
poznawczo, a jedynie uprzyjemniające życie62.

Najbardziej wyraźnie ten krańcowy redukcjonizm, który ograniczył 
zakres pojęcia piękna do wytworów artystycznych, czyli dzieł sztuki, 
widoczny jest w filozofii Hegla: „Przeświadczenie o pięknie świata, nie-
dościgłego wzoru dla sztuki, towarzyszyć będzie myśli europejskiej od 
starożytności po czasy nowożytne. Zakwestionuje je dopiero Hegel, wyka-
zując, na gruncie swego systemu, że sztuka, jako jeden z najważniejszych 
przejawów absolutnego ducha, jest doskonalsza niż jego obiektywizacja 

61 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 22.
62 M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, 40.
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w naturze”63. Propozycja Hegla polegała więc na tym, by estetyką nazywać 
wiedzę dotyczącą wyłącznie zjawiska piękna, które jest efektem twórczej 
pracy człowieka. Należy ona, czego nie trzeba udowadniać, do tej grupy 
poglądów, w ramach której, jak już zostało to pokazane, piękno nie przy-
sługuje bytowi lub światu, ale jest w różny sposób związane z podmiotem 
(odniesienie piękna do uczuć, poznania, lub, jak u Kanta, do poznania 
i uczuć podmiotu). Hegel również twierdził, że piękno jest zakotwiczone 
w podmiocie, a skoro tak, to powinno przysługiwać przede wszystkim 
temu, co pochodzi od podmiotu. Człowiek według niego musi najpierw 
wytworzyć piękno, żeby mógł je oglądać. W takim rozumieniu piękno 
oznacza ekspresję, wytwór podmiotu, człowieka64. W teorii przedstawionej 
przez Hegla piękno dlatego apeluje do człowieka, ponieważ od niego po-
chodzi65. Kolejność jest więc taka, że najpierw człowiek wytwarza piękno 
poprzez swoją ekspresję, a następnie jego wytwory powodują takie, a nie 
inne przeżycia w podmiocie, który się z nimi konfrontuje66.

6. Podsumowanie

Koncepcje relacjonistyczne, które występują w dwóch odmianach (me-
tafizycznej i estetycznej), stały się dużym krokiem naprzód w rozumieniu, 
czym jest piękno. Przede wszystkim dlatego, że ukazały niewystarczalność 
zarówno teorii obiektywistycznych, jak i subiektywistycznych. Wskazały 
jednocześnie drogę, która pozwoliła w rozumieniu piękna wziąć pod uwagę 
obydwa momenty: obiektywny i subiektywny. Niestety, nie zawsze zda-
wano sobie do końca z tego sprawę, skłaniając się w interpretacji piękna, 
w pozornie relacjonistycznych koncepcjach, do jednej albo drugiej strony 
relacji podmiot–przedmiot. W koncepcjach metafizycznych łatwiej było 
przesadnie akcentować stronę przedmiotową – obiektywną, w koncepcjach 
estetycznych natomiast stronę subiektywną – podmiotową. Mimo tego jed-
nak, że również w ramach koncepcji, wydawałoby się najbardziej dojrzałych, 
relacjonistycznych, redukowano rozumienie piękna, skłaniając się w stronę 
63 W. Stróżewski, Wokół piękna, 171.
64 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 151.
65 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 153.
66 P. Jaroszyński, Spór o piękno, 151.
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wspomnianych koncepcji obiektywistycznych lub subiektywistycznych, 
okazało się w nich, że piękno przekracza sferę czysto przedmiotową, uka-
zując swoje związki z poznającym podmiotem, a z drugiej strony, że same 
subiektywne uwarunkowania w żaden sposób nie wyjaśniają fenomenu 
piękna. Takie rozumienie piękna, które nie zamyka go ani na obiektywny 
aspekt rzeczywistości, ani na aspekt subiektywny, wydaje się być najbardziej 
całościowe i zgodne z rzeczywistością.
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Relationalist conceptions of beauty

The article describes relationalist concepts of beauty understanding. They refer to both 
objectivist and subjectivist concepts, bringing a new quality to the topic under conside-
ration. What is most important for these concepts is the relationship between the object 
and the subject knowing it. All relationalist concepts of beauty can be attributed to one of 
two versions of relationalism: the first is metaphysical, the second aesthetic. The first one 
achieved his mature character in the work of Thomas Aquinas, the second one was deve-
loped, among others, by Baumgarten, Kant and Hegel. This direction of thinking about 
beauty based on the subject-object relationship seems to be best describing the reality of 
the phenomenon of beauty.

Keywords:  beauty; relationalism; history of philosophy; metaphysics; aesthetics
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Zagadnienie stworzenia świata w Timajosie i biblijnym 
opisie kapłańskim. Analiza porównawcza filozoficznego 

i religijnego opisu początku rzeczywistości

Celem niniejszej pracy jest porównanie dwóch ważnych opisów powstania świata. 
Pierwszym z nich jest opowiadanie utrwalone przez Platona w dialogu Timajos. Drugim 
natomiast jest tzw. pierwszy opis stworzenia świata przedstawiony na samym począt-
ku Księgi Rodzaju. Praca została podzielona na trzy części, przy czym w pierwszych 
dwóch miało miejsce przybliżenie obu analizowanych opisów, w trzeciej zaś – właściwe 
porównanie dwóch opowiadań pod kątem wyróżnionych kryteriów. Na podstawie prze-
prowadzonych badań można stwierdzić, że oba analizowane opisy posiadają bardzo wy-
raźne punkty wspólne. Należą do nich choćby zagadnienia podobnego rozumienia two-
rzywa świata przed jego powstaniem oraz przyczyny celowej. Proces kreowania świata, 
choć bardziej szczegółowy w Platońskim dialogu, to jednak w obu opisach przedstawio-
ny został dość podobnie. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę na bardzo wyraźne 
różnice. Należą do nich przede wszystkim zagadnienia przyczyny sprawczej, formalnej 
oraz wzorczej.

Słowa kluczowe:  Platon; Timajos; stworzenie świata; Demiurg; opis biblijny

1. Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach problematyka pochodzenia i początków świata 
jest tematem żywo dyskutowanym wśród naukowców. Znaczący postęp 
nauk przyrodniczych spowodował, że obecnie to przedstawiciele tzw. nauk 
ścisłych roszczą sobie pretensje do próby wytłumaczenia jednej z najwięk-
szych zagadek ludzkości – jak powstał świat, co spowodowało, że przybrał 
on swoją dzisiejszą postać, oraz co było, jeżeli takie pytanie można w ogólne 
postawić, przed powstaniem świata.

Nie zawsze jednak powyżej zarysowany problem był rozpatrywany 
w obrębie nauk przyrodniczych. Początkowo roszczenia co do wyjaśnienia 
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pochodzenia wszechświata stawiali sobie filozofowie oraz teologowie. O ile 
przedstawiciele drugiej grupy sięgali najczęściej do tekstów uważanych 
w danej wspólnocie za święte, o tyle filozofowie odpowiedzi na pytanie 
dotyczące początków świata próbowali szukać przede wszystkim przez re-
fleksję i obserwację. Nie powinno zatem dziwić, że wskutek dwóch różnych 
punktów wyjścia przedstawiciele obu wspomnianych grup mogli, choć nie 
musieli, dochodzić do różnych wniosków. Jedną z najbardziej znanych i ko-
mentowanych filozoficznych wizji dotyczących powstania świata był opis 
zawarty w Timajosie, jednym z Platońskich dialogów1. Z kolei na gruncie 
teologicznym do najbardziej popularnych należy narracja z samego początku 
Księgi Rodzaju. Mimo, że te dwa opowiadania pochodzą z różnych tradycji, 
to jednak można zauważyć pomiędzy nimi pewne podobieństwa, co upraw-
nia do postawienia pytania o ich wzajemną relację pod kątem nakreślonych 
wizji powstania świata.

Celem niniejszego opracowania będzie porównanie dwóch wspo-
mnianych opisów powstania świata2. Pozwoli to na ustalenie, jaki stopień 
podobieństwa względem siebie wykazują oba opowiadania oraz czy, co 
za tym idzie, pomimo różnych punktów wyjścia autorzy tych opisów 
przedstawiają w miarę spójną wizję dotyczącą początków świata. Metodą, 
która pomoże w osiągnięciu postawionego celu, będzie metoda porównaw-
cza. Opracowanie składać się będzie z trzech części. W pierwszej nastąpi 
przybliżenie wizji powstania świata nakreślonej w Platońskim Timajosie. 
W drugiej zostanie przybliżona biblijna narracja (Rdz 1,1–2,4). Wreszcie 
w trzeciej, zasadniczej części będzie miało miejsce właściwe porównanie 
obu opowiadań.

1 Por. J. Pelikan, What Has Athens to Do with Jerusalem? Timaeus and Genesis in 
Counterpoint (Ann Arbor 1997) 68.
2 Zawężenie badań do tekstu biblijnego pochodzącego z tzw. tradycji kapłańskiej 
podyktowany jest z jednej strony odrębnym charakterem tego opisu względem starszej 
narracji tradycyjnie przypisywanej tzw. środowisku jahwistycznemu, a z drugiej większą 
popularnością tego właśnie opisu. Wreszcie porównanie Platońskiej wizji powstania świa-
ta z tzw. jahwistycznym opisem stworzenia został podjęty w opracowaniu: D. Mielnik, 
«Zagadnienie powstania świata w Timajosie i biblijnym opisie jahwistycznym», w: D. 
Mielnik, Iuvenes querentes 2017 (Lublin 2017) 97-110.
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2. Opis stworzenia świata w Timajosie3

Timajos jest jednym z ostatnich dzieł Platona napisanych gdzieś pod ko-
niec życia filozofa. Zaliczany on jest do jego późnego okresu twórczości4, co 
powoduje datowanie tego utworu gdzieś ok. 360 roku p.n.e. Dzieło posiada 
formę dialogu pomiędzy czterema bohaterami: Sokratesem, Hermokratesem, 
Krycjaszem oraz tytułowym Timajosem, który w swoim monologu wypowia-
da się na temat powstania wszechświata i jego natury5. Właściwe rozważania 
tytułowego bohatera poprzedzone są szczególną formą literacką, w której 
wezwany zostaje bóg po to, żeby pomógł przemawiającemu w adekwatnym 
opisie zagadnienia, którego się podjął6.

Wywód Timajosa rozpoczyna się od wprowadzenia rozróżnienia na rzeczy 
niepowstające i istniejące odwiecznie oraz na byty mające początek w czasie, 
a więc posiadające przyczynę swojego zaistnienia. Tytułowy bohater zalicza 
wszechświat do tej drugiej kategorii, co upoważnia go do stwierdzenia, że 
świat musi mieć swojego twórcę7. Następnie podejmuje refleksję nad za-
gadnieniem wzoru, z którego korzystał twórca podczas kreowania świata. 
Zdaniem Timajosa, ponieważ świat jest dobry, musi to przemawiać za tym, że 
bóg korzystał ze wzoru niepowstającego w czasie, z którego wyprowadził do 

3 Nie ma wśród uczonych zgody co do tego, czy obraz powstania świata zawarty w Ti-
majosie rzeczywiście odzwierciedla myśl Platona czy ma jedynie charakter poetycki. 
Niezależnie od tego ów dialog jest najważniejszym utworem poruszającym analizowaną 
problematykę, jaki Platon pozostawił. Por. B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1: Filozofia 
starożytna i średniowieczna (Warszawa 1963) 166. W niniejszej pracy opis powstawania 
świata zostanie przedstawiony skrótowo z jednej strony ze względu na jego znaczną ob-
jętość, a z drugiej zaś ze względu na inny cel niniejszej pracy. Skrótowe przedstawienie 
najważniejszych idei nie powinno wpłynąć na rzetelność badań.
4 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 2005) 94; W. Witwicki, «Wstęp tłumacza», w: Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 
1999) 661.
5 Por. J. Sallis, Chorology. On Beginning in Plato’s Timaeus (Bloomington 1999) 8; J. 
Grzybowski, «O słabości w Timajosie», w: B. Waligórska-Olejniczak, N. Królikiewicz, 
K. Kropaczewski, Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze (Poznań 2016) 75.
6 Z tej formy literackiej Timajos skorzysta ponowie w dalszej części wywodu, przed 
opisem poszczególnych żywiołów. Jako że dialog przedstawia bardzo szczegółowe roz-
ważania, których dokładne przytoczenie wykracza poza ramy niniejszej pracy, autor 
przedstawi jedynie najważniejsze wątki dotyczące poruszanej problematyki.
7 Por. M. Heller, Philosophy in Science. An Historical Introduction (London 2011) 9.
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istnienia tylko jeden świat8. Co więcej, fakt, że świat jest dobry, musi również, 
zdaniem Timajosa, przemawiać za tym, że dobry jest jego twórca.

W dalszym wywodzie tytułowy bohater przechodzi do opisu początków 
świata widzialnego. Timajos relacjonuje, że działanie boga polegało na 
harmonizacji i nadawaniu ładu nieuporządkowanej materii9. Jego zdaniem 
początkowo twórca uczynił mieszaninę ognia i ziemi, dwóch podstawowych 
elementów tworzących wszechświat, które połączył za pomocą dwóch ko-
lejnych żywiołów: wody i powietrza. Tak zestawione elementy stały się 
podstawowymi budulcami świata, który został przez boga rozciągnięty na 
kształt kuli i otrzymał ruch obrotowy.

Dalej Timajos przechodzi do refleksji na temat duszy świata. Tytułowy 
bohater bardzo wyraźnie podkreśla, że jej zaistnienie poprzedziło uformo-
wanie świata materialnego. Dusza została uformowana z trzech różnych 
elementów. Pierwszym był pierwiastek niepodzielny i niezmienny, drugim 
taki, który podlega zmianom, a trzecim element będący mieszaniną właści-
wości dwóch poprzednich. Następnie Timajos opisuje podzielenie tej duszy 
według ściśle określonych proporcji oraz odpowiednie jej uformowanie na 
szkielecie skonstruowanego świata10.

Następnym elementem wywodu tytułowego bohatera jest podjęcie za-
gadnienia czasu. Zdaniem Timajosa twórca zdecydował się na uczynienie 
pewnego obrazu wieczności w świecie, wprowadzając do niego elementy 
pozwalające na mierzenie upływu czasu11. W ten sposób zostały powołanie 
dni, miesiące oraz lata, które można było ustalać za pomocą ruchu ciał 
niebieskich, których Timajos wylicza siedem. Dojście do początku ruchu 
obiegowego poszczególnych ciał niebieskich umożliwia wyznaczenie ściśle 
określonego przedziału czasowego12.

8 Zob. S. Benardette, The Argument of the Action: Essays on Greek Poetry and Philo-
sophy (London 2000) 387.
9 Por. S. Broadie, Nature and Divinity in Plato’s Timaeus (Cambridge 2012) 8.
10 Zdaniem niektórych badaczy proporcje podziału duszy świata podane przez Platona 
wyznaczają interwały muzyczne. Zob. M. Wasilewska-Chmura, Przestrzeń intermedialna 
literatury i muzyki: muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego moderni-
zmu i neoawangardy (Kraków 2011) 141.
11 Z tego powodu czas można uznać za odbicie wieczności. Zob. A. Olszewska, «Ob-
razy narodzin czasu w sztuce wieków średnich przed recepcją Arystotelesa», w: I. Trzciń-
ska, Światło, czas, transcendencja (Kraków 2007) 125.
12 Dla przykładu zdaniem Timajosa rok wyznacza obieg słońca po okręgu.
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Po wyjaśnieniu pochodzenia duszy świata oraz istnienia czasu w świecie 
tytułowy bohater podejmuje zagadnienie istot znajdujących się we wszech-
świecie. Timajos wylicza ich cztery kategorie: bogowie niebiescy, istoty 
skrzydlate, mieszkańcy wód i mieszkańcy ziemi. Znaczną część swojego wy-
wodu tytułowy bohater poświęca kwestii pochodzenia i budowy człowieka. 
Zdaniem Timajosa modelowanie ciał istot śmiertelnych zostało powierzone 
młodszym bogom, którzy doprowadzili do połączenia dusz z ciałami oraz 
ukształtowanie poszczególnych części ciała. Tytułowy bohater opisuje spo-
sób i przyczynę wymodelowania poszczególnych części ciała, przedstawiając 
jednocześnie rolę, jaką pełnią.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Timajosa jest kwestia budo-
wy oraz wzajemnej relacji czterech podstawowych budulców świata, czyli 
ognia, ziemi, powietrza i wody. Tytułowy bohater szczegółowo wyjaśnia, 
którą postać bryły posiada każdy z żywiołów oraz jak owe cztery budulce 
mają się do zdolności poznawczych człowieka. Jako że te zagadnienia nie 
są związane w sposób bezpośredni z tematem podjętym w niniejszym opra-
cowaniu, stąd nie będą one dalej prezentowane. Warto jedynie wspomnieć 
o tym, że według relacji Timajosa kobiety narodziły się z mężczyzn dopiero 
pod koniec procesu powstawania świata.

3. Opis stworzenia świata w Rdz 1,1–2,4

Dokładne ustalenie czasu powstania tzw. pierwszego biblijnego opisu 
stworzenia świata i człowieka napotyka na wiele trudności. Dzieje się tak 
przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, nie jest znany autor tego 
opisu13. Po drugie, sam tekst nie dostarcza żadnych bliższych danych, które 
pozwoliłyby na jego umiejscowienie w czasie. Ze względu na wyraźne na-
wiązania kapłańskie tradycyjnie przyjmuje się, że opis musi pochodzić z tzw. 
środowiska kapłańskiego, co pozwala datować tekst gdzieś ok. VI wieku p.n.e.

Sam opis wyraźne sugeruje wyodrębnienie w nim siedmiu głównych 
części wydzielonych na podstawie kryterium literackiego – perykopa wyraź-

13 Tradycyjnie ten opis, podobnie jak cały Pięcioksiąg, jest co prawda przypisywany 
Mojżeszowi, ale z perspektywy badań naukowych nad Biblią ta teza jest w dzisiejszych 
czasach nie do utrzymania.
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nie wydziela siedem kolejnych dni stworzenia, posługując się stałą formułą: 
„I tak upłynął wieczór i poranek” (1,5.8.13.19.23.31)14. W oparciu o to kry-
terium można stwierdzić, że fragment 1,3-31 stanowi trzon opowiadania. 
W dalszej kolejności zasadne jest wyodrębnienie fragmentu wprowadzają-
cego do opowiadania (w.1-2) oraz tekstu podsumowującego opis (2,1-4). 
Sam opis jest przeplatany narracją narratora i mową niezależną włożoną 
w usta Stwórcy.

Autor analizowanego opisu stworzenia świata rozpoczyna opowiadanie 
od informacji, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Zgodnie z biblijnym mery-
zmem to wyrażanie należy rozumieć jako całą rzeczywistość stworzoną. 
Opis dzieła stwórczego bezpośrednio poprzedza deskrypcja rzeczywistości 
pierwotnej, którą stanowi bezład, pustkowie, ciemność oraz woda15. Obok 
tej rzeczywistość znajduje się Bóg, którego duch unosi się nad wspomnia-
nymi wodami.

Pierwszym aktem twórczym Boga jest powołanie do istnienia świa-
tłości, a następnie oddzielenie jej od ciemności oraz nadanie tym dwóm 
rzeczywistościom właściwej nomenklatury. Te działania narrator zamyka 
w ramy pierwszego z siedmiu dni. W drugiej odsłonie Stwórca dokonuje 
podziału w zwartym zbiorniku wodnym, wyodrębniając w ten sposób zbiór 
wód znajdujący się pod nowoutworzoną konstrukcją oraz zbiornik wody 
zajmujący miejsce ponad ową konstrukcją. Akt stwórczy tego dnia zostaje 
dokończony przez nadanie nazwy wspomnianej konstrukcji oddzielającej 
oba zbiorniki wodne.

Kolejnym działaniem Bożym są czynności podejmowane na zbiorniku 
wodnym znajdującym się pod niebem. Najpierw Stwórca w taki sposób 
dokonuje pogrupowania przestrzeni, żeby obok zbiornika wodnego pojawiła 
się sucha powierzchnia, która następnie posłuży Bogu do zagospodarowania. 
Dokonuje się to w taki sposób, że Stwórca nakazuje pojawienie się na suchej 
ziemi różnego rodzaju roślinności. Te dwa akty twórcze dokonane trzecie-
go dnia zostały wyraźnie odróżnione przez narratora przez wprowadzenie 
w ramach jednego dnia dwóch odrębnych wypowiedzi Bożych. Następną 
odsłoną dzieła twórczego jest powołanie do istnienia różnego rodzaju ciał 
14 Zob. D. Dziadosz, Tak było na początku… Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka 
i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011) 37.
15 Por. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Katolicki Komentarz Biblijny (War-
szawa 2001) 15.
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odpowiedzialnych za wyznaczanie czasu w ciągu doby oraz w ciągu roku, 
zwłaszcza słońca i księżyca. Ciała te, zgodnie z relacją narratora, zostały 
umieszczone na sklepieniu niebieskim.

W dalszej kolejności następuje zagospodarowanie przestrzeni obu zbior-
ników wodnych: tego znajdującego się nad niebem oraz tego, dla którego 
została wyodrębniona przestrzeń pod sklepieniem. Pierwszy z wymienio-
nych zbiorników wodnych zostaje wypełniony wszelkiego rodzaju rybami 
oraz istotami żyjącymi w wodzie, drugi natomiast – ptakami, dla których 
naturalną przestrzenią stał się obszar znajdujący się pod sklepieniem nieba. 
Przy tej okazji narrator po raz pierwszy wprowadza Boże błogosławieństwo 
skierowane do dopiero co powołanych do istnienia istot.

Najistotniejszym z punktu widzenia narratora momentem całego aktu 
twórczego jest to, co dokonało się w dniu szóstym16. Wtedy Bóg podejmuje 
dwie aktywności twórcze i dokonuje jednej benedykcji. Najpierw powoduje 
zaistnienie wszelkiego rodzaju zwierząt, których naturalnym środowiskiem 
zamieszkania jest ziemia, a następnie powołuje do istnienia człowieka. 
Doniosłość tego aktu zostaje podkreślona specjalną formą literacką zastoso-
waną przez narratora – wprowadzeniem liczby mnogiej17. Po jednoczesnym 
stworzeniu mężczyzny i kobiety ma miejsce udzielenie im uroczystego 
błogosławieństwa oraz ustalenie zasad dotyczących odżywiania się.

Podsumowanie działalności twórczej Boga dokonuje się zgodnie z re-
lacją narratora w dniu siódmym. Wtedy zostają podjęte dwie ważne akcje 
ze strony Stwóry. Po pierwsze, Bóg odpoczywa po aktywności z sześciu 
poprzednich dni. Po drugie, dokonuje On pobłogosławienia i uświęcenia 
siódmego dnia ze względu na to, że to właśnie w tym dniu odpoczął po 
pracy18.

16 Narrator wyraża to poprzez zerwanie dotychczasowego schematu narracyjnego: za-
wsze do tej pory opis dzieła stwórczego otrzymywał notę wartościującą dany akt jako 
„doby” (1,10.12.18.21). Tylko po stworzeniu człowieka narrator ocenia całość dzieła 
stwórczego jako „bardzo dobre” (w. 31).
17 Wbrew powszechnie przyjmowanym opiniom nie chodzi w tym miejscu o tzw. ka-
tegorię pluralis maiestaticus, ponieważ taki sposób wyrażania się był obcy mentalności 
semickiej, w której analizowany tekst powstał.
18 Por. W.R. Farmer, Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz kato-
licki i ekumeniczny na XXI wiek (Warszawa 2000) 279.
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4. Analiza porównawcza obu opisów powstania świata

Już pobieżne przyjrzenie się obu opowiadaniom pozwala na zauważenie 
pewnych ważnych podobieństw oraz znaczących różnic. Żeby jednak móc 
dokonać w miarę całościowej i szczegółowej oceny, należy wyznaczyć 
poszczególne kategorie, które posłużą za obszary porównawcze. Wydaje 
się, że analizy można poprowadzić w ramach sześciu obszarów tematycz-
nych: struktura i sekwencja opowiadania, przyczyna materialna i formalna 
świata, akt stwórczy, przyczyna sprawcza świata, jego przyczyna wzorcza 
oraz przyczyna celowa19. Porównanie zostanie przeprowadzone według 
następującego porządku. Najpierw zostanie zaprezentowane stanowisko 
wynikające z Timajosa w odniesieniu do wyznaczonego obszaru porównaw-
czego, a następnie w odniesieniu do tej samej kategorii będzie miała miejsce 
prezentacja stanowiska wyprowadzonego z opisu biblijnego.

4.1 Struktura i sekwencja opowiadania

Dialog Platona nie ma wyraźnie oddzielonej formą literacką struktury 
wyznaczającej poszczególne elementy czy etapy powstawania świata. Jak 
już zostało zauważone, opis został przekazany w formie monologu jednego 
z głównych bohaterów utworu. Monolog ten tylko sporadycznie przerywa-
ny jest wypowiedzią Sokratesa, która jednak nie wprowadza istotnego dla 
narracji podziału. Autor skupia się raczej na próbie systematycznego wytłu-
maczenia szczegółowych zagadnień. Z tego powodu utwór posiada bardziej 
strukturę sygnalizującą a następnie rozwiązującą poszczególne kwestie.

Nie wydaje się jednak, żeby w Timajosie można było doszukiwać się 
ścisłej logicznej sekwencji kolejno podejmowanych zagadnień pod kątem 
procesu wyłaniania się wszechświata. Za takim stanowiskiem przemawia 
choćby kolejność podejmowanych przez Platona zagadnień, która nie 
zawsze opisuje kolejno następujące po sobie etapy powstawania świata, 

19 Autor jest świadomy pewnego anachronizmu wielu z wymienionych kategorii 
zwłaszcza wobec tekstu biblijnego. Niemniej zaproponowane kryteria filozoficzne, nawet 
jeżeli są ahistoryczne wobec opowiadania z Księgi Rodzaju, to jednak w tym przypadku 
mogą doprowadzić do wyciągnięcia cennych wniosków na temat tego, czym autor biblij-
ny się nie interesował.
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i autor sam to zresztą przyznaje20. Mimo to w opisie czytelnik dostrzega 
pewną logikę i zauważa, że podejmowane przez filozofa kwestie mają 
swoją wewnętrzną ciągłość i nie są przypadkowe. Z tego powodu dla 
przykładu zagadnienie dotyczące pojawienia się człowieka na świecie 
zostaje podjęte dopiero po poruszeniu i omówieniu problematyki po-
wstania wszechświata.

W przypadku opowiadania biblijnego struktura narracji jest bardzo 
wyraźnie wyodrębniona w tekście przez stałą frazę powracającą na koniec 
każdego z etapów powstawania świata: „Tak upłynął wieczór i poranek”. 
Dzięki temu zabiegowi literackiemu czytelnik nie ma większych pro-
blemów z dotarciem do struktury opowiadania. Jako że opis stworzenia 
świata został przez narratora zamknięty w obrębie siedmiu dni, czytel-
nik, dzięki wspomnianemu zabiegowi literackiemu, łatwo jest w stanie 
do tego podziału dojść. W relacji biblijnej opis powstania świata został 
przekazany przez formę literacką nazywaną przez egzegetów hymnem 
pochwalnym.

Dokładniejsza analiza poszczególnych dni stworzenia pozwala zauwa-
żyć zamierzoną przez autora strukturyzację opowiadania w odniesieniu do 
paraleli pomiędzy poszczególnymi dniami. W ciągu pierwszych trzech dni 
następuje rozdzielenie od siebie poszczególnych elementów (światła od 
ciemności, wód górnych od wód dolnych, wód od lądu). W ciągu kolejnych 
trzech dni następuje właściwy akt powołania do istnienia (ciał niebieskich, 
ryb i ptaków, zwierząt lądowych i ludzi)21. Jest to zatem paralela trzech 
pierwszych i trzech następnych dni. Z drugiej strony można zaobserwować 
paralelę pomiędzy dniem pierwszym i czwartym, drugim i piątym oraz trze-
cim i szóstym22. Wszystko to prowadzi czytelnika do wniosku, że biblijny 
opis powstania świata jest dobrze przemyślaną narracją.

20 „A dusza nie została przez boga uczyniona jako młodsza od ciała”. Tłumaczenie au-
torskie na podstawie:. R.D. Archer-Hind, The Timaeus of Plato (London 1888) 104-105.
21 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Poznań 
1962) 562.
22 Czwartego dnia Bóg stwarza ciała dla zarządzania światłem i ciemnością, które od-
dzielił pierwszego dnia. Piątego dnia Stwórca powołuje do istnienia ptaki i ryby do życia 
w przestrzeni, którą wydzielił dnia drugiego. Szóstego zaś Bóg stwarza człowieka do 
życia na ziemi, którą oddzielił od wód dnia trzeciego.
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4.2 Przyczyna materialna i formalna świata

Platon nie przyjmuje pochodzenia świata ex nihilo w znaczeniu ta-
kim, że materia będąca budulcem świata została stworzona przez jego 
konstruktora23. Filozof, zgodnie z poglądami, które zawarł w Timajosie, 
opowiada się za uprzednim istnieniem składnika, który został wykorzy-
stany przez boga do tworzenia świata. Według relacji tytułowego bohatera 
dialogu Platona początkową materię można było scharakteryzować przez 
odwołanie się do pojęć nieładu, nieuporządkowania oraz chaosu. Zgodnie 
z relacją Timajosa istniejąca uprzednio materia miała również wewnętrznie 
nieuporządkowany ruch. Filozof nie precyzuje, czym w sensie ścisłym była 
ta materia, nazywa ją po prostu „wszystkim tym, co widzialne”24. Dopiero 
nieco dalej przez usta tytułowego bohatera swego utworu stwierdza, że 
twórca do stworzenia konstrukcji świata wykorzystał cztery elementy: 
ogień, ziemię, powietrze i wodę, co pozwala przypuszczać, że to one 
są uznawane przez Platona za uprzednio istniejącą materię25. Tworzenie 
świata było również możliwe dzięki istnieniu specjalnej przestrzeni, która 
mogła zostać przez konstruktora zagospodarowana26. Przyczyną formalną 
świata jest natomiast dusza, którą świat jako całość otrzymuje. Co więcej, 
dusza nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla świata jako całości, ale 
zgodnie z wypowiedzią Timajosa dusze otrzymują również poszczególne 
ciała niebieskie oraz inne byty. Element ten jest potrzebny po to, żeby 
mógł wprawiać konkretne byty w ruch.

Wbrew powszechnie rozpowszechnionym opiniom w pierwszych roz-
działach Księgi Rodzaju nie ma zawartej koncepcji stworzenia świata ex 
nihilo27. Po raz pierwszy takie rozwiązanie wyjaśnienia istnienia świata na 
kartach Pisma Świętego pojawiło się dopiero w II stuleciu przed Chrystu-

23 Zob. C.S. O’Brien, The Demiurge in Ancient Thought. Secondary Gods and Divine 
Mediators (Cambridge 2015) 24.
24 Zob. R.D. Archer-Hind, The Timaeus of Plato, 92-93.
25 Por. A. Gregory, Plato’s Philosophy of Science (London 2000) 18. Copleston z kolei 
uważa, że cztery żywioły są u Platona jedynie pewnymi jakościami. Zob. F. Copleston, 
Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 227.
26 Por. C.S. O’Brien, The Demiurge in Ancient Thought, 21; P. Krajewski, «Trzeci ro-
dzaj w Timajosie – próba interpretacji», Kwartalnik filozoficzny 38 (4; 2010) 36.
27 Zob. S. Broadie, Nature and Divinity in Plato’s Timaeus, 10.
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sem w Drugiej Księdze Machabejskiej28. Tymczasem narrator pierwszego 
biblijnego opisu powstania świata wyraźnie stwierdza, że przed dokona-
nym aktem twórczym istniał już jakiś rodzaj materii określony jako bezład, 
pustkowie, ciemność oraz woda. Obecność tych elementów konsekwentnie 
wyklucza zasadność dopatrywania się w analizowanym opisie koncepcji 
stworzenia ex nihilo w takim rozumieniu, że Stwórca powołał do istnienia 
nawet materię, z której wyprowadził świat29. W opisie biblijnym brakuje 
wyraźnego nawiązania do przyczyny formalnej świata. Autora opowiadania 
nie interesuje, co jest zasadą umożliwiającą poszczególnym bytom istnienie, 
ale raczej rozpatruje poszczególne rzeczy powołane przez Boga do istnienia 
jako całość zarówno w odniesieniu do bytów nieożywionych, jak również 
ożywionych.

4.3 Akt stwórczy

Jako że budulec świata zgodnie z myślą wyrażoną w Timajosie istnie-
je uprzednio, akt twórczy nie polega na wyprowadzeniu świata ex nihilo. 
Tworzenie dokonuje się przez porządkowanie i harmonizację rzeczywisto-
ści, która trwa w stanie chaosu i przypadkowości. Co więcej, akt twórczy 
nie dokonuje się jednorazowo, tzn. twórca nie porządkuje i nie przetwarza 
materii jednym działaniem, ale doprowadzenie świata do takiej postaci, 
jaką ostatecznie przyjął, jest procesem czasochłonnym i dokonuje się ściśle 
określonymi etapami. Ważne jest jednak to, że zgodnie z relacją tytułowe-
go bohatera świat oprócz swojego zewnętrznego, materialnego kształtu 
otrzymuje również swoją wewnętrzną zasadę, czyli tzw. duszę świata. Co 
więcej, akt twórczy w Timajosie polega również na odpowiednim zespoleniu 
ze sobą komponentów przy pomocy odrębnego spoiwa30. Tak dzieje się na 
przykład w przypadku tworzenia konstrukcji świata z czterech żywiołów, 
gdzie ogień i ziemia zostają połączone ze sobą za pomocą dwóch kolejnych 

28 „Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na 
nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam 
sposób” (7,28).
29 Por. J. Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, ko-
mentarz (Częstochowa 2013) 150.
30 Por. E.I. Zieliński, «Platon», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Encykopedia Filozo-
fii, t. 8 (Lublin 2007) 269.
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elementów: wody i powietrza. Zdarzają się również przypadki, gdy następuje 
konieczność odpowiedniego podzielenia zwartej materii. Taki akt ma miejsce 
w przypadku choćby duszy świata. Wreszcie jedną z czynności dokonywa-
nej na materii jest również jej odpowiednie rozciągnięcie w przestrzeni, co 
dokonuje się na przykład w odniesieniu do mieszaniny czterech żywiołów, 
która stała się konstrukcją świata.

Akt twórczy biblijnego Boga polega na pewnego rodzaju porządko-
waniu uprzednio istniejącej materii, ale owo porządkowanie dokonuje się 
(przynajmniej w przeciągu pierwszych trzech dni) przez rozdzielenie po-
szczególnych rzeczywistości i wyznaczenie im ściśle określonego miejsca 
w przestrzeni lub w czasie. Określone miejsce w przestrzeni otrzymują 
wody górne i dolne oraz wody dolne i ląd, określone miejsce w czasie zaś – 
światłość i ciemność. Kolejne akty twórcze Boga polegają powoływaniu do 
istnienia bytów ożywionych i nieożywionych, przy czym narrator biblijny 
nie podaje wskazówek dotyczących tego, jak owo powoływanie do istnie-
nia wyglądało. Nie wiadomo w związku z tym, czy autor wyobrażał sobie 
ten akt twórczy jako reorganizację dotychczas istniejących bytów czy jako 
wyprowadzenie ich z nicości31.

4.4 Przyczyna sprawcza świata

W przypadku platońskiego dialogu należy zwrócić uwagę na to, że autor 
nie podaje tylko jednej przyczyny sprawczej. Chociaż większość działań 
jest podejmowanych i dopełnianych przez jednego boga, to jednak w relacji 
Timajosa pojawiają się i inny twórcy, którzy, choć nie posiadają tak szero-
kiego zakresu kompetencji jak główny bóg, to jednak uczestniczą w dużym 
stopniu w dziele stworzenia32.

W pierwszej kolejności jednak tytułowy bohater dokonuje prezentacji 
oraz oceny głównego architekta wszechświata. Timajos wprowadza twórcę 
do opowiadania w kontekście konieczności wytłumaczenia faktu istnienia 
świata, który nie jest wieczny, ale powstający, co oznacza, zgodnie z prze-
prowadzonym rozumowaniem, że musi on mieć swój początek w czasie. 

31 Por. J. Lemański, Księga Rodzaju, 160.
32 Zob. K. Dowgaiałło, Wiedza ezoteryczna Platona zawarta w dialogu „Timajos” 
(Warszawa 1996) 141.
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Główny bohater odwołuje się w tym kontekście właśnie do boga, który de-
cyduje się na uporządkowanie i harmonizację istniejącej materii do postaci 
świata na podstawie określonych intencji. Timajos charakteryzuje twórcę 
jako dobrego oraz pozbawionego zazdrości. Te boże cechy umożliwiają 
tytułowemu bohaterowi wytłumaczenie przyczyny, dla której platoński bóg 
decyduje się ostatecznie na podjęcie aktu twórczego33. Platon posługuje się 
różną nomenklaturą dla określenia głównego konstruktora. Odwołuje się do 
takich pojęć, jak rzemieślnik, twórca, stwórca czy ojciec34.

Jak już zostało zauważone, zgodnie z platońskim wyobrażeniem doty-
czącym początków istnienia świata całość aktu twórczego nie została przy-
pisana tylko i wyłącznie jednemu konstruktorowi. Pewien wkład w dzieło 
powstania świata wnieśli również inni twórcy, których rola została jednak 
przez tytułowego bohatera wyznaczona na dalszy etap organizacji wszech-
świata. Ważne jest również to, że główny konstruktor sam powołuje do 
istnienia tych, którzy później będą odpowiedzialni za dopełnienie dzieła 
twórczego pierwszego twórcy.

Platon dokonuje również w swym dialogu ważnego zabiegu literackiego, 
jakim jest włożenie w usta twórcy wypowiedzi skierowanej do młodszych 
bogów. Tekst ten jest o tyle ważny, że została w nim podana przyczyna, dla 
której główny architekt wszechświata nie mógł sam dopełnić swego dzie-
ła twórczego, ale musiał powołać do istnienia dalszych twórców świata. 
Zgodnie z tą wypowiedzią działalność głównego konstruktora w zakresie 
powoływania do istnienia istot żywych spowodowałaby ich nieśmiertel-
ność. Żeby więc tego uniknąć, twórca stworzył młodszych bogów, aby to 
oni tworzyli istoty żywe, co umożliwiało nadanie nowoutworzonym bytom 
śmiertelności35.

Tym, co bardzo mocno charakteryzuje biblijny opis tworzenia świata, 
jest położenie nacisku na tym, że twórca świata jest tylko jeden i to On powo-
łuje wszechświat do istnienia w jego finalnej postaci. Wskutek uzależnienia 

33 Temat przyczyny celowej powstania świata zostanie podjęty w dalszej części opraco-
wania.
34 Zob. P. Świercz, Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu  
orficko-pitagorejskiego (Katowice 2008) 203.
35 Por. A. Pacewicz, Hēdonē. Koncepcja Przyjemności w filozofii Platona (Wrocław 
2016) 69; P. Siwek, «Wstęp», w: Platon, Timajos. Kritias albo Atlantyk (Warszawa 1986) 
8.
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całego dzieła twórczego tylko i wyłącznie od jednego konstruktora autor 
biblijny mógł przedstawić świat jako jedną spójną całość wyprowadzoną 
z jednej przyczyny sprawczej. W sensie ścisłym narrator opowiadania nie 
wprowadza w jakiś szczególny sposób osoby Boga do hymnu, gdyż już 
od początku narracji, w pierwszym jej zdaniu, stwierdza, że to Stwórca 
powołał wszechświat do istnienia. Co więcej, autor nie dokonuje również 
nawet pobieżnego przybliżenia cech Boga. Jednym sposobem na poznanie 
atrybutów Bożych jest wyprowadzenie ich w sposób pośredni przez analizę 
dokonanych przez Niego dzieł. Na tej podstawie można stwierdzić, że Stwór-
cę cechuje wszechmoc, umiłowanie ładu i harmonii oraz dobroć. Pierwszy 
atrybut można wyprowadzić z różnorodności podejmowanych przez Boga 
dzieł, drugi – ze sposobu porządkowania i kolejności powoływania po-
szczególnych bytów do istnienia, trzeci zaś – z powtarzanego kilkakrotnie 
komentarza narratora oraz faktu parokrotnego udzielania benedykcji istotom 
stworzonym.

4.5 Przyczyna wzorcza

Platoński konstruktor świata, dokonując odpowiedniego porządkowania 
i harmonizacji świata, czyni to w oparciu o niezależny od niego i nietożsamy 
z nim wzór. Zdaniem greckiego myśliciela owym wzorem, z którego ko-
rzystał bóg podczas procesu powstawania świata, była żywa istota36. Platon 
w sobie właściwy sposób uzasadnia, dlaczego twórca, doprowadzając do 
powstania wszechświata, skorzystał z takiego wzoru, który jest niezmien-
ny i wieczny, ale jednocześnie dobry37. Zgodnie z wypowiedzią Timajosa 
konstruktor świata widzialnego, chcąc stworzyć dobre dzieło, wykorzystał 
wzór, co do którego wiedział, że jest dobry. To umożliwiło mu uformowanie 
dobrego świata38.

36 Są pewne wątpliwości, co tak naprawdę miał na myśli Platon pod tym terminem, 
niemniej przyjmuje się, że żywa istota należy do świata idei. Zob. A. Drozdek, «Bóg Pla-
tona», Studia Philosophiae Christianae 34 (2; 1998) 94-95.
37 Por. W. Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej 
i jej greckie źródła (Toruń 2014) 148.
38 Na tej podstawie można stwierdzić, że Platoński konstruktor nie jest istotą wszech-
mogącą. Zob. L. Brisson, F.W. Meyerstein, Inventing the Universe. Plato’s Timaeus, the 
Big Bang, and the Problem of Scientific Knowledge (New York 1995) 22.
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W przypadku biblijnego opisu stworzenia świata przyczyna wzorcza 
została pominięta. Jak już zauważono, Stwórca dokonuje różnych czynności 
twórczych (oddzielanie, powoływanie do istnienia), niemniej narrator nie 
daje podstaw do doszukiwania się w samej narracji jakichkolwiek nawią-
zań do wzoru, z którego Bóg mógłby korzystać podczas aktu twórczego. 
Poszczególne działania są dokonywane w oparciu o wolę Bożą, która po 
prostu informuje o tym, co ma się stać, a wypowiedziane zdanie zamienia 
się w czyn39. Taki opis sugerowałby, że idee wzorcze znajdują się w samym 
Bogu, gdyż Stwórca, wypowiadając je, wie, jaki mają mieć kształt. Jedynej 
potencjalnej aluzji do istnienia idei wzorczych poza Stwórcą można by do-
patrywać się w Jego wypowiedzi bezpośrednio poprzedzającej powołanie 
do istnienia człowieka, gdyż wtedy Bóg w kontekście aktu twórczego zdaje 
się czynić aluzję do kogoś poza Nim samym40.

4.6 Przyczyna celowa świata

Zgodnie z wypowiedzią Timajosa twórca, doprowadzając do zaistnienia 
świata, kierował się ściśle określonym celem. Dzieło boga nie było zatem 
przypadkowe. Tytułowy bohater stwierdza, że konstruktor świata kierował 
się chęcią rozszerzania dobra i implikowania go do nowoutworzonej rze-
czywistości. Świat powstał zatem po to, żeby był dobry oraz piękny przez 
to, że uczestniczy w dobru i pięknie swojego pierwowzoru, na podstawie 
którego został skonstruowany41.

W przypadku narracji biblijnej ustalenie celu, dla którego Bóg powołał 
do istnienia świat, jest już trudniejsze, ponieważ sam tekst opowiadania 
nie podaje bezpośredniego nawiązania do takiej problematyki. W sposób 

39 Na gruncie języka hebrajskiego związek pomiędzy słowem a rzeczą jest o wiele moc-
niejszy, gdyż w tym języku istnieje ten sam termin (dābār) na określenie tych dwóch rze-
czywistości. Zatem autor biblijnego opisu wyraża myśl, że słowo (dābār) staje się rzeczą 
(dābār).
40 Chodzi tu o tekst Rdz 1,26. Z drugiej strony ten tekst może zostać po prostu zinter-
pretowany w kategoriach tzw. pluralis deliberationis, co wyklucza konieczność dopatry-
wania się w tej wypowiedzi osób trzecich.
41 Zob. F. MacDonald Cornford, Plato’s Cosmology. The Timaeus of Plato (London 
1937) 33; M. Heller, «Timaios – filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata», Ana-
lecta Cracoviensia 17 (1985) 120; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon 
i Arystoteles (Lublin 1996) 166.
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pośredni można jednak pokusić się o twierdzenie, że cel stworzenia świata 
był taki sam jak w przypadku Platońskiego dialogu. Taki wniosek można 
wyciągnąć na podstawie wspomnianej już formuły literackiej powtarzanej co 
jakiś czas przez narratora. Zgodnie z logiką pierwszego aktu twórczego Bóg 
dlatego oddzielił światłość od ciemności, bo zobaczył, że takie działanie było 
dobre. Motywem kontynuowania procesu porządkowania świata mogło być 
zatem dobro. Z drugiej strony oparcie w narracji biblijnej posiada również 
twierdzenie, że świat powstał ze względu na człowieka. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że tylko człowiek zostaje stworzony na podobieństwo 
Boże, tylko on otrzymuje nakaz podporządkowywania sobie dopiero co 
przetworzonej ziemi oraz jest on ostatnim dziełem twórczym.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było porównanie dwóch niezwykle 
ważnych podań dotyczących powstania świata. Pierwszym z nich był opis 
zawarty w Platońskim Timajosie, drugim natomiast narracja pojawiająca 
się już na samym początku Pisma Świętego. Dokonane zestawienie miało 
pokazać podobieństwa i różnice pomiędzy filozoficzną wizją powstawa-
nia świata opisaną przez Platona a religijnym wytłumaczeniem początku 
wszechświata zawartym w dziele religijnym. Opracowanie składało się 
z trzech części. W pierwszych dwóch nastąpiło krótkie przybliżenie obu 
wspomnianych opisów, najpierw wizji Platońskiej, a następnie biblijnej. 
W trzeciej części dokonano porównania obu opowiadań pod kątem wy-
szczególnionych kryteriów.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że przyjęcie jed-
noznacznego stanowiska za lub przeciwko podobieństwu dwóch analizowa-
nych utworów nie jest słuszne. Istnieją bowiem bardzo ważne myśli wspólne 
dla obu opowiadań, które pozwalają na doszukiwanie się podobieństwa 
pomiędzy nimi (przyczyna materialna, przyczyna celowa, akt stwórczy), ale 
z drugiej strony trzeba również podkreślić znaczące różnice i zupełnie inne 
sposoby rozwiązania tych samych kwestii (przyczyna formalna, sprawcza, 
wzorcza). Należy oczywiście mieć na uwadze, że względnie duży zakres 
podobieństw w danej kategorii nie oznacza tożsamości ich rozumienia przez 
autorów obu podań.
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Założenia niniejszej pracy z jednej strony oraz ograniczenia nałożone 
przez instrukcje redakcyjne z drugiej nie dały możliwości bardzo szczegó-
łowej analizy w obrębie egzegezy słów kluczowych czy spojrzenia kon-
tekstowego na oba opisy. W dalszej perspektywie badawczej cenne byłoby 
kontynuowanie analiz przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu w za-
kresie porównania obu opowiadań właśnie pod takim kątem. Co więcej, 
wartościowe byłoby również porównanie Platońskiej wizji pochodzenia 
świata z tzw. drugim biblijnym opisem powstania świata zawartym w roz-
dziale drugim Księgi Rodzaju. Wydaje się, że zestawienie tego opowiadania 
z Platońską wizją zawartą w Timajosie i próba porównania obu opisów w taki 
sposób, w jaki zostało to dokonane w tej pracy, z wykorzystaniem podobnych 
kryteriów porównania, mogłoby pomóc w ustaleniu, które z dwóch opowia-
dań biblijnych jest bliższe wizji starożytnego filozofa.
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Creation myth in The Timaeus and priestly tradition. Comparison of 
philosophical and religious creation description

The main purpose of this paper is comparison of two important creation myths: the Pla-
to’s Timaeus story and biblical description from 1st chapter of Genesis. Researches were 
divided into three parts. In the first one the philosophical myth was presented and in the 
second part the biblical description was presented. The main part of this paper was com-
parison of two myths considering pointed criterions. On the basis of researches it can be 
claimed that two descriptions have a lot of common with each other. Similar motifs are 
world matter before creation process, efficient and final causes. The creation process also 
was presented similar in both myths although in Plato’s dialogue the creation process was 
described more in details. There are also very important differences at the same time, first 
of all formal and efficient causes.

Keywords:  Plato, Timaeus, creation myth, Demiurge, biblical narrative
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Filozoficzna ocena modelu argumentacyjnego 
Akwinaty w odniesieniu do wykładni czasu i miejsca 

celebracji Eucharystii

Celem opracowania jest próba ustalenia charakteru argumentów oraz ich spójności, przy-
woływanych przez Tomasza w kontekście zagadnienia dotyczącego czasu oraz miejsca 
celebracji Mszy Świętej. Materiałem źródłowym są odpowiednie fragment Sumy teolo-
gicznej. Opracowanie składa się z trzech części. W dwóch pierwszych częściach zostały 
przywołane kolejno wypowiedzi Tomasza w odniesieniu do czasu oraz miejsca celebracji 
Eucharystii i wykorzystywanych podczas niej utensyliów. W części trzeciej przebada-
no charakter przywołanych przez Tomasza argumentów oraz ich wewnętrzną spójność. 
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że argumenty Tomasza nie są we-
wnętrznie spójne, a ich rodzaj jest dość zróżnicowany.

Słowa kluczowe:  Tomasz z Akwinu; Msza Święta; czas celebracji; miejsce celebracji; 
filozofia średniowieczna; Suma teologiczna

1. Wprowadzenie

Już przed właściwymi reformami liturgicznymi z lat sześćdziesiątych 
XX wieku najwyższe władze kościelne zezwoliły na zmianę tradycyjnego 
czasu celebracji eucharystycznych1. W miarę wydawania kolejnych do-
kumentów reformy objęły również i miejsce celebracji oraz sprzęt wyko-
rzystywany podczas kultu. W związku z wieloma zmianami obecnie wiele 
osób nie pamięta już o dawnych, rygorystycznych przepisach Kościoła 
katolickiego dotyczących sposobu sprawowania Mszy Świętej. Tradycyjne 
przepisy miały swoje umocowanie w różnych racjach, stąd różni autorzy 

1 Dotyczyło to z jednej strony wprowadzenia tzw. Mszy wieczornych, a z drugiej 
zmiany tradycyjnego czasu celebracji liturgii Wielkiej Soboty oraz Bożego Narodzenia.
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w odmienny niekiedy sposób próbowali uzasadnić takie, a nie inne rozwią-
zanie danej kwestii. Szczególnie ciekawy wydaje się sposób argumentacji 
jednego z największych katolickich myślicieli, Tomasza z Akwinu. Z jednej 
strony głębia jego myśli kazałaby przypuszczać, że Akwinata odwoływał się 
do szczególnie ciekawych argumentacji, z drugiej zaś czytelnik jego pism 
ma świadomość tego, że filozof tworzył w czasach, kiedy sposób uzasad-
nienia odbiegał niekiedy znacząco od współczesnych standardów2. Bliższe 
studium sposobu argumentacji Tomasza pod kątem spójności i charakteru 
przytaczanych dowodów wydaje się interesujące i potrzebne.

Celem niniejszego opracowania będzie próba analizy modelu argu-
mentacyjnego Tomasza z Akwinu w odniesieniu do zagadnienia czasu oraz 
miejsca celebracji Mszy Świętej pod kątem stosowanych argumentów oraz 
spójności wewnętrznej samej linii argumentacyjnej. Materiałem źródłowym 
opracowania będą te fragmenty Sumy teologicznej, które dotyczą poruszanej 
problematyki. Praca składać się będzie z trzech głównych części. Najpierw 
nastąpi przywołanie argumentacji Tomasza w odniesieniu do czasu celebra-
cji Mszy Świętej. W drugiej kolejności będzie miało miejsce przywołanie 
argumentacji Akwinaty w odniesieniu do zagadnienia miejsca oraz sprzętów 
wykorzystywanych podczas celebrowania Eucharystii. Wreszcie, w części 
trzeciej zostanie przebadany charakter przywoływanych argumentów oraz 
ich wewnętrzna spójność.

2. Czas celebracji Mszy Świętej

Tomasz porusza problematykę czasu celebracji liturgii eucharystycznej 
w drugim artykule zagadnienia osiemdziesiątego trzeciego („Ryt sakramentu 
Eucharystii”), w którym, zgodnie z metodologią przyjętą w Sumie teologicz-
nej, jego pozytywny wykład przeplata się z próbą polemiki z pojawiającymi 
się zarzutami. Punktem wyjścia dla refleksji Akwinaty jest podanie dwóch 
celów celebrowania Mszy Świętej. Pierwszym z nich jest uzmysłowienie 
uczestnikom Męki Chrystusa, drugim natomiast udział w owocach wysłu-

2 Jako przykład ilustrujący tę tezę można przytoczyć choćby problem argumentu z au-
torytetu, który dawniej był bardzo popularny i przypisywano mu dużą rangę, obecnie zaś 
nie jest już uważany za zbyt silny i przekonujący.
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żonych przez Jezusa3. Ze względu na te dwa czynniki Kościół katolicki, 
zdaniem Tomasza, widział potrzebę dokładnego określenia czasu celebra-
cji Eucharystii. Drugi z wymienionych czynników, tak więc konieczność 
rozdzielania owoców zbawczej Męki Pańskiej, spowodował wykształcenie 
się zwyczaju codziennego celebrowania liturgii eucharystycznej4. Pierwszy 
z kolei faktor przyczynił się do skonkretyzowania czasu odprawiania Mszy 
Świętej w ciągu dnia. Zgodnie z argumentacją filozofa, ponieważ Męka 
Chrystusa, według narracji ewangelicznych, miała miejsce pomiędzy go-
dziną dziewiątą a piętnastą, stąd też uroczyste celebracje eucharystyczne 
mają miejsce właśnie w tym czasie5.

W odniesieniu do aspektu polemicznej części wykładu Tomasza filozof 
odnosi się do pięciu różnych zarzutów dotyczących czasu celebrowania Mszy 
Świętej. Zarzuty te dotyczą różnych aspektów celebracji, od czasu godzino-
wego, przez ilość dziennych celebracji do ilości dni zasadnych do uobecniania 
Męki Chrystusa w ciągu roku liturgicznego. W odniesieniu do ostatniej ze 
wspomnianych kwestii niektórzy wysuwali obiekcję przeciwko codziennemu 
celebrowaniu Mszy Świętej, tłumacząc to tym, że pamiątkę Męki Pańskiej 
Kościół obchodzi tylko raz do roku, w Wielki Piątek. Skoro zatem Euchary-
stia jest uobecnieniem tego wydarzenia, zasadne wydaje się w związku z tym 
celebrowanie jej tylko raz do roku, właśnie w liturgiczne wspomnienie śmierci 
Chrystusa6. Akwinata, odpowiadając na ten zarzut, odwołuje się do poczy-
nionego uprzednio rozróżnienia na historyczny aspekt Męki Pańskiej oraz 
na owoce, które ona przynosi. Zdaniem filozofa Eucharystia odtwarza Mękę 
Chrystusa, ale ze szczególnym uwzględnieniem jej owoców. Z tego właśnie 
powodu Msza Święta sprawowana jest codziennie. Tymczasem Męka Pańska 
w aspekcie historycznym odtwarzana jest tylko jeden raz w roku, ponieważ, 
z historycznego punktu widzenia, Jezus cierpiał tylko jeden raz7.

3 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, corp.] (Suma Teologiczna 28; 
London 1974) 210.
4 Por. J.T. O’Connor, The Hidden Manna: A Theology of the Eucharist (New York 
2005) 312.
5 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, corp.], 210.
6 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, op. 1], 209. Por. J.D. Garr, Chri-
stian Fruit Jewish Root: Theology of Hebraic Restoration (Atlanta 2015) 109-110.
7 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, ad. 1], 210. Por. inne uzasad-
nienie tej praktyki w: É.Ó. Carragáin, Ritual and the Rood: Liturgical Images and the Old 
English Poems of the Dream of the Rood Tradition (London 2005) 183.
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Kolejnym zarzutem dotyczącym ilości celebracji była obiekcja doty-
cząca nieadekwatności celebracji w Wielki Piątek oraz w Boże Narodzenie. 
Zwolennicy tego zarzutu uważali za niestosowne trzykrotne celebrowanie 
Eucharystii w liturgiczne wspomnienie urodzin Chrystusa8, a całkowite 
pomijanie celebry w liturgiczne wspomnienie Męki Pańskiej, zwłaszcza 
w obliczu faktu, że szczególna memoryzacja Męki Chrystusa ma miejsce 
właśnie w Wielki Piątek9. Tomasz, zbijając drugą część tego zarzutu, po-
nownie odwołuje się do uczynionego rozróżnienia pomiędzy historycznym 
przebiegiem Męki Chrystusa a korzystaniem z jej owoców. W Wielki Piątek 
Męka Pańska memoryzowana jest w aspekcie historycznym, stąd nie ma 
dokonywanej konsekracji postaci. Ze względu jednak na wielką wartość 
korzystania z owoców śmierci Chrystusa, Kościół nawet tego dnia rozdziela 
jej owoce poprzez dystrybucję konsekrowanego poprzedniego dnia chleba10. 
Filozof tłumaczy również zwyczaj nieprzechowywania Krwi Pańskiej tego 
dnia dwoma racjami. Po pierwsze, Kościół chroni się w ten sposób przed 
niebezpieczeństwem rozlania jej. Po drugie, konsekrowane wino obrazuje 
Mękę Chrystusa w sposób szczególny, a tymczasem tego dnia nacisk poło-
żony jest na jej historyczne, nie sakramentalne przedstawienie. Trzykrotną 
celebrację Mszy Świętej w Boże Narodzenie Akwinata tłumaczy natomiast 
zobrazowaniem trzykrotnych narodzin Chrystusa tego dnia: przedwiecznego, 
realizowanego w duszach oraz dokonanego we wcieleniu11.

Następna obiekcja rozważana przez Tomasza dotyczyła problemu ilo-
ści eucharystycznych celebracji, których wolno było dokonać kapłanowi 
w ciągu jednego dnia. Z pewnymi wyjątkami12 w czasach Tomasza obowią-

8 Por. A. Fortescue, J.B. O’Connell, A. Reid, The Ceremonies of the Roman Rite De-
scribed (New York 2009) 88; P. Regan, Advent to Pentecost: Comparing the Seasons in 
the Ordinary and Extraordinary Forms of the Roman Rite (Collegeville 2012) 46.
9 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, op. 2], 209.
10 Zob. P. Turner, Glory in the Cross: Holy Week in the Third Edition of the Roman 
Missal (Collegeville 2011) 104.
11 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, ad. 2], 210-212. W każdym przy-
padku Tomasz podaje odpowiednie uzasadnienie poszczególnego „przypisania” danego 
rodzaju narodzin do konkretnej Mszy przez odwołanie do jej propriów bądź czytań.
12 Jednym z nich był zwyczaj trzykrotnej celebracji eucharystycznej w liturgiczne 
wspomnienie narodzin Chrystusa. Innym było odprawienie, w razie potrzeby, dwóch 
Mszy Świętych w ciągu dnia: jednej z formularza przewidzianego na dany dzień, drugiej 
zaś za zmarłych.
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zywała zasada, że każdy kapłan może odprawić tylko jedną Mszę Świętą 
dziennie. Zwolennicy częstszych celebracji argumentowali, że częstszy 
udział w zbawczym dziele Chrystusa byłby możliwy właśnie wtedy, gdyby 
kapłan odprawiał większą ilość Mszy Świętych w ciągu dnia13. Jest rzeczą 
ciekawą, że Akwinata, polemizując z tym poglądem, ogranicza się właściwie 
do przytoczenia wypowiedzi dwóch papieży: Aleksandra oraz Innocente-
go, którzy ograniczali częstotliwość eucharystycznych celebracji do jednej 
Mszy dziennie14.

Dwie ostatnie obiekcje przywołane przez filozofa dotyczyły cza-
su celebracji Mszy Świętej w ciągu dnia. Zgodnie z obowiązującymi 
w epoce Tomasza zasadami Kościół celebrował Mszę Świętą w ciągu 
dnia, a unikał jej celebrowania, z małymi wyjątkami w porze nocnej, 
wieczornej i porannej15. Adherencji wieczornej pory celebracji argu-
mentowali, że taka pora dnia lepiej odzwierciedla postępowanie samego 
Chrystusa, który, ustanawiając sakrament Eucharystii, zgodnie z rela-
cjami ewangelicznymi, uczynił to w czwartkowy wieczór16. Akwinata 
tłumaczył takie postępowanie Jezusa przyświecającym Mu celem moc-
niejszego wdrożenia sakramentu Eucharystii swoim uczniom. Kościół 
tymczasem, w jego opinii, celebruje Mszę Świętą wtedy, kiedy doko-
nała się Męka Pańska, której Eucharystia jest uobecnieniem. Z tego 
powodu liturgia eucharystyczna celebrowana jest o godzinie dziewiątej, 
dwunastej albo piętnastej, ponieważ właśnie te godziny w opowiadaniach 
ewangelicznych związane są z przełomowymi wydarzeniami w życiu 
Jezusa17. Dobór danej godziny celebracji zależy, zdaniem filozofa, od 
charakteru konkretnej liturgii. O godzinie dziewiątej celebruje się Msze 
Święte w dni świąteczne, o dwunastej – w dni powszechne, a o piętnastej 

13 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, op. 5], 210.
14 Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, ad. 5], 213. Jest to o tyle ciekawe, 
że w przypadku innych zarzutów z tego artykułu filozof przedstawia całą linię argumen-
tacyjną.
15 Tymi wyjątkami były np. Msza na liturgiczne wspomnienie narodzin Chrystusa oraz 
liturgia Wielkiej Soboty.
16 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, op. 3], 209.
17 Około godziny dziewiątej Jezus został skazany na śmierć, około dwunastej został 
ukrzyżowany, a około piętnastej umarł. Warto również zauważyć, co Tomasz czyni, że 
według relacji autora Dziejów Apostolskich około godziny dziewiątej został zesłany Duch 
Święty na apostołów.
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– w dni postne18. Akwinata zauważył również, że ta zasada może zostać 
w pewnych przypadkach złamana. Tak się dzieje np. podczas udzielania 
święceń, kiedy Msza Święta jest celebrowana wieczorem, bądź w nagłej 
potrzebie, kiedy to liturgię eucharystyczną sprawuje się we wcześniejszej 
porze dnia19.

Ostatnią obiekcją rozważaną przez Tomasza jest ewentualna moż-
liwość celebrowania Mszy Świętej zaraz po północy. Adherencji takie-
go rozwiązania powoływali się niekiedy na jeden z dekretów papieża 
Leona, który miał pozwolić na celebrowanie Eucharystii „w pierwszej 
części dnia”, przez którą należałoby rozumieć okres zaraz po północy20. 
Filozof zdecydowanie opowiada się za celebracją Mszy Świętej w cią-
gu dnia. Tłumaczy to przez odwołanie się do wypowiedzi z Ewangelii 
Janowej, w której Chrystus nazywa siebie światłością świata oraz mówi 
o konieczności pełnienia dzieł Ojca „dopóki jest dzień”. Obrazem Mszy 
Świętej jako dzieła Chrystusa jest zatem, zdaniem Tomasza, czas w cią-
gu dnia. Od tej zasady Akwinata przytacza dwa wyjątki. Pierwszym 
z nich jest celebrowanie liturgii eucharystycznej w dzień liturgicznego 
wspomnienia narodzin Chrystusa, drugim zaś – liturgia celebrowana 
w Wielką Sobotę. W pierwszym przypadku inny czas celebracji jest 
usprawiedliwiony tradycją, zgodnie z którą Jezus urodził się w nocy, 
w drugim natomiast tym, że Chrystus zmartwychwstał przed ukazaniem 
się słońca. Odnosząc się już bezpośrednio do wypowiedzi papieskiej, 
Tomasz uważa, że słowo „dzień” należy rozumieć nie jako „dobę”, ale 
jako czas, w którym słońce opromienia ziemię. Przy takiej interpretacji 
„pierwsza część dnia” oznacza zatem okres dnia, kiedy poranna zorza 
pojawi się na horyzoncie21.

18 Warto spojrzeć na to zestawienie od strony obowiązującego wówczas postu eucha-
rystycznego, który trwał od północy do przyjęcia Komunii. Ten post był odpowiednio 
krótszy w dni świąteczne i dłuższy w dni postne.
19 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, ad. 3], 212.
20 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, op. 4], 209-210.
21 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 2, ad. 4], 212-213.
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3. Miejsce i sprzęty wykorzystywane podczas celebracji

Akwinata odnosi się do problemu miejsca oraz naczyń wykorzystywa-
nych podczas eucharystycznej celebracji w trzecim artykule zagadnienia 
osiemdziesiątego trzeciego. Pozytywna część wykładu filozofa zognisko-
wana została wokół dwóch głównych faktorów branych pod uwagę podczas 
przygotowywania miejsca celebracji Mszy Świętej. Pierwszym z nich jest 
uzmysłowienie wydarzeń, które towarzyszyły Męce Chrystusa w jej histo-
rycznym wymiarze. Drugim natomiast jest cześć, która przysługuje Synowi 
Bożemu obecnemu w najświętszym sakramencie w sposób nie symboliczny, 
ale substancjalny22.

Jednym z bardziej sztandarowych argumentów, mających swoje różne 
warianty nawet w czasach współczesnych, był zarzut celebrowania Mszy 
Świętej w specjalnych gmachach. Adherenci tej obiekcji twierdzili, że skoro 
Eucharystia obrazuje Mękę Pańską, która zgodnie z relacjami nowotesta-
mentowymi miała miejsce pod gołym niebem, to nie należy uobecniać ofiary 
Chrystusa w specjalnie do tego celu budowanych kościołach23. Akwinata, 
odnosząc się do tego zarzutu, powołał się przede wszystkim na wypowiedzi 
Pawła apostoła oraz Augustyna, którzy utrzymywali, że ofiara Mszy Świętej 
powinna być składana właśnie w kościołach24. Filozof zatem w tym przy-
padku korzysta z argumentatio ex auctoritate, a nie z wyprowadzonej przez 
siebie linii argumentacyjnej. Poza tym Tomasz zauważył, że w pewnych 
uzasadnionych przypadkach Kościół dopuszcza możliwość celebrowania 
liturgii eucharystycznej pod gołym niebem przy zachowaniu odpowiednich 
warunków godności celebracji25.

22 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, corp.], 215.
23 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, op. 1], 213.
24 Nieco innym problemem, który jednak wykracza poza ramy niniejszego opraco-
wania, jest słuszność powołania się właśnie na te wypowiedzi. Innym kontrargumentem 
przywołanym przez Tomasza jest mające częściowo poetycki charakter tłumaczenie, że 
Chrystus umarł pod gołym niebem po to, żeby cały świat stał się gmachem Jego Męki.
25 Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, ad. 1], 215-216. Wśród nich filozof 
wymienia korzystanie z portatylu oraz tych utensyliów, które są potrzebne dla odprawie-
nia liturgii. Por. D. Webb, «Domestic Space and Devotion in the Middle Ages», w: A. Spi-
cer, S. Hamilton, Defining the Holy: Sacred Space in Medieval and Early Modern Europe 
(Burlington 2005) 37.
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Kolejne zarzuty analizowane przez filozofa związane są z praktykowa-
nym w Kościele katolickim zwyczajem konsekracji ołtarza i innych przed-
miotów wykorzystywanych w kulcie. Przeciwnicy konsekracji kościołów 
zwracali uwagę na to, że według relacji autorów nowotestamentowych 
pierwsi chrześcijanie, w tym również sam Chrystus, nie sprawowali Eu-
charystii w konsekrowanych świątyniach, ale w zwykłych domach. Z tego 
powodu, zdaniem zwolenników takiego rozwiązania, konsekracja budynku 
dla celów kultycznych nie jest konieczna26. Tomasz wyprowadza zasadność 
konsekrowania świątyń z dwóch przesłanek. Po pierwsze, taki akt, jego 
zdaniem, ma uprzytomniać zgromadzonym świętość Chrystusa przyniesioną 
przez zbawczą Mękę Syna Bożego. Po drugie, ma wskazywać na stan, który 
powinni posiadać wierni, żeby móc przyjąć Eucharystię. Uzasadnienie dla 
praktyki konsekracji kościołów wiąże się zatem, według Akwinaty, ze sferą 
symboliczną. Filozof przypomina, że w szczególnych przypadkach Mszę 
Świętą wolno celebrować poza Kościołem, niemniej wtedy wymagane jest 
korzystanie z konsekrowanego portatylu, który obrazuje Chrystusa będącego 
świętością dla całego Kościoła27.

Następne obiekcie dotyczyły samego aktu konsekracji ołtarzy i litur-
gicznych utensyliów. Przeciwnicy tego rodzaju praktyk zwracali uwagę na 
to, że skoro przedmioty nie są w stanie przyjąć mocy duchowej, ich konse-
kracja wydaje się bezcelowa i niepotrzebna. W tym kontekście uroczyste 
obchodzenie pamiątki konsekracji kościoła oraz ołtarza, jako że sam akt jest 
dziełem ludzkim, bez nakazu Bożego, zdaniem przeciwników tych praktyk, 
również jest niepotrzebne i zbyteczne28. Tomasz, o ile zgadzał się z samym 
motywem, dla którego nie należy konsekrować przedmiotów kultycznych, 
o tyle nie zgadzał się z bezzasadnością samego aktu. W jego opinii konse-
kracja ma na celu nadanie przedmiotom pewnego znaczenia duchowego, 
które ma uczynić człowieka bardziej wrażliwym na działanie Boże29. Tym 
celem filozof tłumaczy również praktykę uprzedniego oczyszczania i eg-

26 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, op. 2], 213-214.
27 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, ad. 2], 216-217. Por. M.A. 
Torgerson, An Architecture of Immanence: Architecture for Worship and Ministry Today 
(Grand Rapids 2007) 243.
28 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, op. 3-4], 214.
29 Według Tomasza zatem konsekracja odbywa się nie ze względu na sam przedmiot, 
ale ze względu na korzystającego z niego człowieka.
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zorcyzmowania przedmiotów, które mają zostać konsekrowane. W odnie-
sieniu do zarzutu bezzasadności obchodzenia rocznicy konsekracji kościoła 
oraz ołtarza Akwinata stwierdza jedynie, że takie wspomnienia mają swoje 
umocowanie w podłożu symbolicznym: konsekracja ołtarza uprzytomnia 
świętość Chrystusa, podczas gdy konsekracja świątyni – świętość całego 
Kościoła30.

W dalszej kolejności Tomasz przywołuje zarzuty związane z proble-
matyką analogii pomiędzy danymi biblijnymi a praktykami Kościoła ka-
tolickiego w zakresie materiału wykonania poszczególnych sprzętów litur-
gicznych. Niektórzy zauważali, że skoro kult Kościoła wyrósł z tradycji 
starotestamentowej, to powinien on stosować się w swoich przepisach do 
rozwiązań, z których korzystali Żydzi w zakresie kultycznym. W związku 
z tym, zdaniem tych osób, katolicka praktyka tworzenia ołtarzy wyłącznie 
z kamieni31 była nieodpowiednia w obliczu faktu, że w Starym Testamen-
cie Bóg nakazał wyrabiać ołtarze z drzewa czy złota32. Akwinata, zbijając 
ten zarzut, odwołuje się do trzech głównych kwestii. Po pierwsze do tego, 
że, zgodnie z relacjami ewangelicznymi, po śmierci Jezus został złożony 
w grobie wykutym z kamienia. W tym kontekście praktyka budowania oł-
tarzy z kamienia lepiej obrazuje ten fakt historyczny. Po drugie zaś filozof 
nawiązuje do wypowiedzi św. Pawła, w której apostoł nazwał Chrystusa 
skałą33. W tym kontekście symbolizujący Syna Bożego ołtarz lepiej uwy-
pukla wspomniane utożsamienie Pawła. Wreszcie Tomasz zauważa, że ka-
tolicka ofiara jest składana w wielu miejscach na ziemi, podczas gdy Żydzi 
korzystali z tylko jednego ołtarza, więc nie musieli się zbytnio troszczyć 
o zdobycie materiałów do jego wykonania. Kamień tymczasem jest mate-
riałem łatwo dostępnym i może zostać z powodzeniem wykorzystany do 
budowy wielu ołtarzy34.

W dalszej kolejności Akwinata spotykał się niekiedy z zarzutami braku 
koherencji pomiędzy relacjami ewangelistów z praktyką Kościoła w za-
kresie sposobu sporządzania pateny oraz kielicha. W czasach Tomasza, 

30 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, ad. 3-4], 217-219.
31 Por. D. Scotto, The Table of the Lord (Petersham 1990) 8.
32 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, op. 5], 214.
33 Por. T.M. Thibodeau, The Rationale Divinorum Officiorum of William Durand of 
Mende [7,28] (New York 2007) 85.
34 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, ad. 5], 219.
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zgodnie z prawodawstwem kościelnym, do tworzenia naczyń mających 
bezpośredni kontakt z konsekrowanymi postaciami używano złota, srebra 
lub, w ostateczności, cyny35. Przeciwnicy takiego rozwiązania zauważali, 
że Ciało Chrystusa po Jego śmierci zostało złożone w grobie wykutym 
w skale, a zatem patena i kielich, które grób Jezusa obrazują, również, 
na zasadzie analogii, powinny być wykonywane z tego tworzywa36. To-
masz tłumaczy tę praktykę Kościoła katolickiego z jednej strony czcią dla 
Eucharystii, dla której tworzy się przedmioty mający z nią bezpośredni 
kontakt z najcenniejszych materiałów, z drugiej zaś kwestiami praktycz-
nymi – kamienne przedmioty bardziej są narażone na stłuczenie niż złote 
czy srebrne. Tymczasem ze względu na przeznaczenie pateny oraz kielicha 
należy, zdaniem filozofa, dokładać wszelkich starań, żeby te przedmioty 
były trwałe37.

Wreszcie ostatnia z obiekcji dotyczyła materiału używanego do wy-
robu tkanin ołtarzowych (korporałów, palek). Przeciwnicy wykorzy-
stywania w tym celu lnu formułowali następujący argument. Kielichy 
oraz pateny są wyrabiane z najcenniejszego tworzywa, jakim jest złoto. 
Analogicznie tkaniny ołtarzowe powinny być wykonywane z najcen-
niejszego materiału, jakim jest jedwab, nie len38. Akwinta podaje dwie 
racje, dla których tkaniny ołtarzowe powinny być wykonywane z lnu. 
Po pierwsze, właśnie w płótno wykonane z takiego materiału owinięto 
w grobie ciało Chrystusa. Skoro zatem Msza Święta memoryzuje tamto 
wydarzenie, korzystanie z lnianego płótna lepiej unaocznia śmierć Jezusa. 
Po drugie, filozof przypisuje lnu znaczenie symboliczne – uzmysławia on 
czystość sumienia, które powinni posiadać wierni korzystający z owoców 
Eucharystii39.

35 Zob. J.L. Meagher, Teaching Truth by Signs and Ceremonies or the Church, its Rites 
and Services Explained for the People (New York 1882) 59.
36 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, op. 6], 214.
37 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, ad. 6], 219-220.
38 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, op. 7], 214-215.
39 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 3, ad. 7], 220.
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4. Rodzaj wykorzystanych argumentów oraz ocena ich spójności

Jak wynika z przeprowadzonych dotąd analiz, Tomasz nie sięgał do 
jednej kategorii argumentacji, ale odwoływał się do różnych rodzajów uza-
sadnień obowiązujących w jego czasach praktyk kultycznych Kościoła 
katolickiego w zakresie czasu, miejsca oraz utensyliów wykorzystywanych 
podczas celebracji. Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego 
wydaje się, że można wskazać cztery główne kategorie argumentacyjne 
Akwinaty w obranej problematyce: argumentacja z autorytetu, z aspektu 
symbolicznego, ze sfery praktycznej oraz ze czci.

W obrębie argumentu z autorytetu można wskazać odwołania do da-
nych skrypturystycznych oraz wypowiedzi papieży (Aleksander, Innocenty) 
i czołowych teologów katolickich (Augustyn)40. Z argumentu tego korzystali 
również przeciwnicy tradycyjnych rozwiązań kultycznych, czego przykła-
dem jest choćby powołanie się na wypowiedź papieża Leona w zakresie 
czasu godzinowej celebracji Mszy Świętej. W związku z tym ten rodzaj 
argumentacji nie był wyłącznie Tomaszowy. Co do argumentu symboliczne-
go należy zwrócić uwagę na aspekt znaczeniowy (przesłanie symboliczne, 
które kryje się za daną rzeczą) oraz wpływ wywierany na wiernych41. Ten 
charakter uzasadnienia jednak nie był obcy również i oponentom Akwi-
naty, stąd także i on nie jest specyficznie Tomaszowy. Argument ze sfery 
praktycznej był wykorzystywany przez filozofa zwłaszcza w odniesieniu 
do zagadnień wyposażenia miejsca celebracji42. Co ciekawe, wydaje się, że 
wśród zarzutów zwalczanych przez Tomasza nie przyjął on aż tak wyraźnej 
formy jak w wypowiedziach Akwinaty, choć pewne jego elementy pojawiają 
się w niektórych argumentacjach. Ostatnim wreszcie rodzajem argumentacji, 
do której odwołuje się filozof, jest argument ze czci – pewne rozwiązania 
kultyczne Kościoła katolickiego mają wynikać z szacunku, jakim darzy on 

40 Ten rodzaj argumentacji jest wykorzystywany choćby w próbie uzasadnienia prakty-
ki celebrowania Mszy Świętej w dzień czy sprawowania Eucharystii w specjalnie do tego 
celu przeznaczonych kościołach.
41 Z tego rodzaju uzasadnienia Akwinata korzystał, chociażby próbując dowieść za-
sadność praktyki konsekracji sprzętów kultycznych czy zwyczaju trzykrotnej celebracji 
w Uroczystość Bożego Narodzenia.
42 Tą kategorią dowodzeniową filozof uzasadniał wykonywanie kielichy i pateny ze 
złota czy srebra oraz zwyczaj wznoszenia ołtarzy z kamienia.
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Eucharystię43. Ta kategoria dowodzeniowa nie jest obca również oponentom 
Tomasza.

Dzięki temu, że poszczególne kategorie dowodzeniowe są w większo-
ści stosowane przez obie strony (Tomasza i jego oponentów), jest możliwe 
zaobserwowanie stopnia ich gradacji w ujęciu Akwinaty. Otóż w związku 
z tym można zaobserwować niekonsekwencję w argumentacji filozofa. 
Zdarza się bowiem, że zbija on argumenty z autorytetu argumentacją od-
wołującą się do sfery symbolicznej, argumentu ze czci bądź do innego 
argumentu z autorytetu44. Innym razem polemizuje on z argumentacją ze 
czci poprzez przytoczenie argumentów z autorytetu oraz nawiązujących do 
sfery symbolicznej45. Z kolei wobec postawionego argumentu odwołującego 
się do aspektu symbolicznego Akwinata odwołuje się do tej samej kategorii 
argumentacji46. Wobec tych zestawień można zauważyć, że argument ze 
czci raz zbijany jest przez argument z autorytetu, a innym razem argument 
z autorytetu zostaje odrzucony na podstawie przytoczonego argumentu ze 
czci. Innym razem argument z autorytetu jest zbijany przez argument tej 
samej kategorii dowodzeniowej. Tak samo dzieje się w przypadku argumen-
tu nawiązującego do sfery symbolicznej. W związku z tym nietrudno jest 
zauważyć, że poszczególne kategorie dowodzeniowe wykorzystywane są 
trochę przypadkowo, w zależności od tezy, którą filozof próbuje dowieść, 
w związku z czym schemat argumentacyjny Akwinaty nie zachowuje we-
wnętrznej spójności formalnej.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia charakteru ar-
gumentów formułowanych przez Tomasza z Akwinu w odniesieniu do 

43 Rodzaj argumentacji wykorzystany chociażby w odniesieniu do nakazu wykonywa-
nia pateny oraz kielicha ze złota lub srebra.
44 Taka sytuacja ma miejsce choćby w przypadku zbijania argumentu za celebrowaniem 
Mszy Świętej tylko w Wielki Piątek oraz za sprawowaniem Eucharystii wieczorem.
45 Tak się dzieje choćby w przypadku próby uzasadnienia praktyki wyrabiania tkanin 
ołtarzowych z lnu.
46 Czyni to, dowodząc zasadność trzykrotnej celebracji Eucharystii w uroczystość Bo-
żego Narodzenia.
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zagadnienia czasu oraz miejsca celebracji Mszy Świętej przy jednocze-
snej próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie o wewnętrzną spójność 
wykorzystywanych argumentów. Materiałem źródłowym były odpo-
wiednie fragmenty z Sumy teologicznej tego autora. Opracowanie zostało 
podzielone na trzy części. W części pierwszej miało miejsce przywołanie 
argumentacji Tomaszowej w odniesieniu do zagadnienia czasu celebracji 
eucharystycznej. W części drugiej nastąpiło przybliżenie argumentacji 
filozofa w kwestii miejsca oraz sprzętów wykorzystywanych podczas 
sprawowania Eucharystii. W ostatniej części opracowania przebadano 
charakter wykorzystywanych argumentacji oraz ich wewnętrzną spój-
ność.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wydaje się, że na problem sfor-
mułowany we wprowadzeniu do niniejszego opracowania należy spojrzeć 
nie od strony poprawności formalnej, gdyż ta w argumentacji Tomasza nie 
jest zachowana, ale od strony poprawności materialnej. Może być bowiem 
tak, że wykorzystany argument jest prawdziwy ze względu na swoją we-
wnętrzną treść, a nie ze względu na przynależność do konkretnej kategorii 
dowodzeniowej. Ten problem należy jednak podjąć w oddzielnym studium. 
Co do charakteru przywoływanych argumentów należy stwierdzić, że jest 
on różny, choć dość często Tomasz sięga do argumentów odwołujących się 
do szeroko rozumianego podłoża symbolicznego.
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The philosophical evaluation of argumentation model in relations to 
Thomas’ teaching of time and scene of Eucharistic celebration

The purpose of the paper is an attempt of finding out which kind of arguments used Tho-
mas in the context of time and scene celebration problematic. The author tries also to 
find out if these arguments are coherent. The source material are fragments from Summa 
Theologica connected to subject research. In the first and second part the author presented 
Thomas’ view in relations to time and scene celebration. In the third part character and 
coherence of arguments were examined. On the basis of analysis it should be claimed that 
Thomas’ arguments are not coherent and their character is varied.

Keywords:  Thomas Aquinas; Holy Mass; celebration time; celebration scene; medieval 
philosophy; Summa Theologica
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Filozoficzny dyskurs Arystotelesa na temat muzyki

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia nauki starożytnego mędraca Arystote-
lesa w zakresie znaczenia i roli muzyki w życiu ludzkim. Realizacja celu pracy jest moż-
liwa dzieki analizie tych fragmentów Polityki, w których filozof przedstawił swoją wy-
kładnię na podjęty problem badawczy. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w dwóch 
głównych częściach. Najpierw przedstawiono nauczanie Arystotelesa na temat systemu 
kształcenia. Następnie zaprezentowano jego wykładnię na temat znaczenia i roli muzyki. 
W świetle przeprowadzonych analiz można zauważyć, że dla Arystotelesa muzyka była 
jedną z czterech podstawowych dziedzin, którą młodzi ludzie powinni przyswajać. Sta-
giryta wyróżniał trzy funkcje muzyki: rozrywkowa, rozwojowa oraz uszlachetniająca.

Słowa kluczowe:  Arystoteles; muzyka; wychowanie; rozwój; filozofia starożytna

1. Wprowadzenie

W czasach współczesnych słuchanie muzyki stanowi jedną z popu-
larniejszych i częściej spotykanych form rozrywki. Ludzie słuchają jej na 
koncertach, w domach, a nawet w czasie podróży, czego dowodem jest 
częsty widok zarówno młodszych, jak i starszych osób ze słuchawkami na 
uszach. Chociaż to właśnie w czasach współczesnych dzięki zaawansowa-
nej techonologii doszło do rozpowszechnienia tej formy spędzania wolnego 
czasu, to jednak należy mieć świadomość tego, że zagadnienia związane 
z muzyką były podejmowane już w czasach starożytnych, choćby przez 
greckich filozofów czy Ojców Kościoła1. Jedną z osób, która w sposób 
systematyczny uporządkowała ówczesną wiedzę na temat znaczenia i roli 
muzyki w ludzkim życiu, był grecki myśliciel Arystoteles, który uczynił 
1 Zob. J. Shepherd, K. Devine, «Introduction: Music and the Sociological Imagination 
– Pasts and Prospects», w: J. Shepherd, K. Devine, The Routledge Reader on the Socio-
logy of Music (London: Routledge 2015) 1; M.E. Anttila, Luther’s Theology of Music: 
Spiritual Beauty and Pleasure (Berlin: de Gruyter 2013) 199.
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to w dziele Polityka2. Analiza myśli Stagiryty zawartych w tej części 
tego traktatu, która dotyczy muzyki, wydaje się interesującym i ważnym 
przedsięwzięciem.

Celem niniejszego opracowania będzie próba przedstawienia Arysto-
telesowej nauki na temat muzyki zawartej w jego traktacie Polityka. Reali-
zacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie odpowiednich fragmentów 
wspomianego tekstu źródłowego traktujących o poruszanym problemie 
badawczym. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w dwóch głównych 
częściach. Najpierw zostanie przedstawiona wykładnia Stagiryty na te-
mat systemu kształcenia. Dokładnie zarysowanie tej tematyki jest istotne, 
ponieważ to właśnie w jej kontekście pojawia się systematyczny wykład 
starożytnego filozofa na temat roli i znaczenia muzyki. Temu zagadnieniu 
zostanie poświęcona druga część pracy.

2. Podstawy Arystotelesowej wizji edukacji i roli 
odpoczynku w systemie kształcenia

Ósma księga Polityki rozpoczyna się słynnym Arystotelesowskim 
stwierdzeniem, że jednym z podstawowych obowiązków prawodawcy jest 
zajęcie się wychowaniem młodzieży, ponieważ zaniedbanie tego istotnego 
w opinii Stagiryty komponentu poszczególnych ustrojów państwowych 
może w ostateczności prowadzić do uszczerbku na dobru społeczeństwa3. 
Arystoteles zauważa, że odpowiednie wychowanie służy przyswojeniu wie-
dzy w zakresie funkcjonowania poszczególnych ustrojów państwowych, 
a zatem wiedzy, która przyczynia się do utrzymania danego ustroju. W tym 
miejscu filozof umieszcza ciekawe spostrzeżenie, że wspólny cel państwa 
wymusza niejako na danym systemie politycznym zatroszczenie się o odpo-
wiednie przygotowanie poszczególnych obywateli4. A zatem to nie w inte-

2 W Europie dzieła Arystotelesa stały się znane przede wszystkim w XII wieku, 
wtedy też Europejczycy mieli możliwość zapoznania się z jego przemyśleniami na 
temat muzyki. Zob. P. Pesic, Music and the Making of Modern Science (Cambridge 
2014) 21.
3 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 1, 1]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6 (Warsza-
wa 2001) 214.
4 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 1, 2]», 214.
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resie poszczególnych rodzin leży odpowiednie wychowanie i wykształcenie 
dzieci, ale właśnie w interesie państwa, które nie powinno tego obowiązku 
zaniedbać5.

Przed podaniem własnej propozycji kształcenia obywateli Arystoteles 
pokazuje pewne błędy, które jego zdaniem popełnia się podczas procesu 
wychowawczego. Podstawowym problemem jest niejednolity system wy-
chowawczy przejawiający się w, mówiąc językiem współczesnym, różnych 
programach kształcenia. Stagiryta wytyka brak zgody wśród Greków co do 
treści objętych programem nauczania oraz co do sposobu, w jaki cel wycho-
wawczy osiągnąć6. Z tego też powodu w jednym polis może panować taki 
system kształcenia, który położy nacisk na wartości duchowe, a w drugim 
taki, w którym akcent będzie spoczywał na wyrobieniu kultury fizycznej. Co 
więcej, nawet jeżeli jakieś polis posiadają w miarę podobne cele kształcenia, 
to jednak mogą różnić się w zakresie metod, za pomocą których wychowan-
kowie mają sobie przyswoić pewną wiedzę czy zdolności7.

Przedstawiając własną propozycję programu kształcenia, Arystoteles 
wychodzi od stwierdzenia, że wychowanków należy uczyć jedynie rzeczy 
koniecznych w zakresie tego, co pożyteczne8. Z tej konstatacji nie wynika 
jednak teza, że należy uczyć wszystkiego, co pożyteczne. Uzasadnienie ta-
kiego twierdzenia Stagiryta dopatruje się w obserwacji, że nawet pożyteczne 
dla społeczeństwa czynności można podzielić na takie, które są godne ludzi 
wolnych, oraz takie, które powinny być zarezerwowane tylko dla niewolni-
ków9. Według filozofa ludzie wolni nie powinni sobie zaprzątać umysłu tymi 
czynnościami, chociaż pożytecznymi, to jednak właściwymi niewolnikom, 
ponieważ w ten sposób obciążają własny intelekt i tracą cenny czas na 
praktykowanie cnót10. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że starożytny 
myśliciel nie opowiadał się za całkowitym porzuceniem przez ludzi wol-

5 Przy tej okazji Stagiryta sięga po przykład Lacedemończyków, których pochwala za 
włożenie wielu starań w wychowanie dzieci właśnie przez państwo, a nie przez poszcze-
gólnych obywateli.
6 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 1, 3]», 214.
7 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 1, 4]», 214.
8 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 1]», 215.
9 Stagiryta opowiadał się za istnieniem stanu niewolniczego, a niewolników traktował 
jako „żywe narzędzia”.
10 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 1]», 215.
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nych tych czynności właściwych niewolnikom. Uważał on, że ludzie wolni 
mogą oddawać się do pewnego stopnia tym czynnościom, ale muszą być 
świadomi pewnego zagrożenia – jeżeli będą poświęcać im zbyt wiele cza-
su, starając się doprowadzić pewne umiejętności do stanu mistrzowskiego, 
może to spowodować mankamenty, o których już wspomniano11. Pewnym 
rodzajem kryterium pozwalającym na odróżnienie czynności właściwych 
niewolnikom oraz ludziom wolnym jest postawienie sobie pytania, kto jest 
beneficjentem danej czynności. Jeżeli jest nim sam wykonawca, grono jego 
przyjaciół lub cnota, to zdaniem Stagiryty nabywane umiejętności przystają 
ludziom wolnym, jeżeli natomiast beneficjentem jest ktoś inny (obcy), to 
osoby wolne nie powinny parać się nabywaniem takich zdolności12.

W zakresie pozytywnego wykładu na temat systemu kształcenia 
Arystoteles wskazuje na cztery przedmioty najczęściej wykładane 
w jego czasach. Tymi obszarami są gramatyka, gimnastyka, muzyka 
oraz rysunki, przy czym Stagiryta zaznacza, że w przypadku czwartego 
przedmiotu nie jest on elementem większości systemów kształcenia13. 
Spośród wymienionych obszarów edukacji trzy z nich w opinii filozofa 
nie budzą większej wątpliwości co do ich użyteczności oraz przydat-
ności: gramatyka, rysunki oraz gimnastyka14. Jak zauważa starożytny 
myśliciel, najwięcej wątpliwości jest w przypadku muzyki, ponieważ 
już w czasach Arystotelesa zaliczano ją raczej do sposobu spędzania 
wolnego czasu (element przyjemności) niż do pozytywnego systemu 
kształcenia15. Stagiryta podaje jednak bardzo ciekawy argument, dlaczego 
takie postawienie sprawy nie jest do końca poprawne. Otóż rekreacja 
i konieczność odpoczynku są pochodnymi ludzkiej natury, a zatem to 

11 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 2]», 215.
12 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 2]», 215.
13 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 3]», 215.
14 Gramatyka i rysunki dlatego, że mają liczne zastosowania w życiu (w dal-
szej części traktatu Arystoteles wymienia takie przykłady, jak interesy pieniężne, 
prowadzenie gospodarstwa domowego, czynności państwowe, lepsza ocena dzieł 
sztuki), gimnastyka dlatego, że zaprawia do męstwa, które jest bardzo pożyteczną 
cnotą.
15 Por. R. Freeman, The Crisis of Classical Music in America: Lessons from a Life in 
the Educations of Musicians (Lanham 2014) 13-14. Warto zauważyć, że nie wiadomo 
do końca, jaką muzykę Arystoteles słyszał, pisząc traktat na jej temat. Zob. A. Kenny, 
«Introduction», w: Aristotle, Poetics (Oxford 2013) XVI.
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sama natura domaga się od człowieka nie tylko wykonywania określonej 
pracy, ale również należytego odpoczynku cielesno-duchowego. Z tego 
twierdzenia wynika zatem, że rekreacja nie jest jedynie jakimś zbęd-
nym dodatkiem do codziennej egzystencji, ale stanowi jego nieodłączny 
komponent16. Arystoteles ryzykuje nawet stwierdzenie, że rekreacja jest 
bardziej pożądana od aktywności fizyczno-intelektualnej, co z kolei im-
plikuje twierdzenie, że czas wolny trzeba wypełnić należycie właściwą 
aktywnością, a nie przypadkowymi zajęciami.

W tym miejscu jednak Stagiryta wprowadza bardzo ważną uwagę. Otóż 
uważa on, że czasu wolnego (rekreacji) nie wolno wypełniać rozrywkami. 
Żeby zrozumieć to stanowisko starożytnego myśliciela, należy mieć na 
uwadze fakt, że Arystoteles wiąże rozrywki z wytchnieniem podczas pracy. 
Ponieważ zaś wytchnienie jest ściśle połączone z pewnym rodzajem ulgi 
podczas trudu i wysiłku doznawanego przy pracy, stąd właśnie wytchnienie 
nie może być łączone z odpoczynkiem, gdzie ani trudu, ani wysiłku nie 
ma17. Filozof podaje jeszcze jeden argument mający potwierdzać jego tok 
rozumowania. Spoczynek jest ściśle związany ze stanem przyjemności, 
błogości oraz szczęścia, a z oczywistych względów osoby pracujące tych 
stanów nie doświadczają18. O tym, że szczęście nie może być powiązane 
z pracą, ale z odpoczynkiem, przemawia również zdaniem Arystotelesa 
fakt innego rozumienia celu. Dla osoby pracującej celem jest jakieś dobro, 
które osiągnie po wykonaniu określonej pracy, a zatem jest to cel, którego 
dana osoba jeszcze nie osiągnęła. Inaczej jest natomiast w przypadku osoby 
odpoczywającej. Szczęście powiązane, jak już zauważono, z odpoczynkiem 
jest dla niej celem w samym w sobie, a zatem jest to dobro, które już zostało 
osiągnięte19.

Zarysowane powyżej refleksje umożliwiają starożytnemu myślicielo-
wi płynny powrót do postawionej uprzednio tezy, że ze względu na swoje 
duże znaczenie właściwe zażywanie odpoczynku jest rodzajem rzemiosła, 
którego się trzeba nauczyć dzięki procesowi wychowawczemu. Edukacja 
ta jest konieczna, ponieważ, choć wszyscy traktują przyjemność jako coś 

16 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 4]», 215.
17 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 4-5]», 215-216.
18 Te stany nie są również związane z wytchnieniem.
19 Co więcej, to dobro sprawia przyjemność, podczas gdy z pracą jest raczej związana 
przykrość.
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pożądanego, to jednak nie wszyscy rozumieją ją w taki sam sposób20. Z tego 
też powodu część ludzi z przyjemnością bardziej będzie wiązać wartości 
materialne, podczas gdy drudzy, dla przykładu, będą podkreślać konieczność 
powiązania przyjemności z dobrami duchowymi. Oczywiście zdaniem Sta-
giryty najlepsza przyjemność jest taka, która płynie z najbardziej dostojnych 
dla człowieka źródeł, niemniej przecież, jak pokazuje doświadczenie, nie 
wszyscy ludzie podzielają ten pogląd i to właśnie jest powodem, dla którego 
należy wychowywać ludzi do właściwego odpoczynku21.

Przeprowadziwszy dotychczasowe analizy, Arystoteles powraca do za-
sygnalizowanego już tematu dziedzin, w których należy kształcić obywateli. 
Jak już wspomniano, Stagiryta wymienił gramatykę, rysunki, gimnastykę 
oraz muzykę. Spośród tych przedmiotów jeden z nich wyróżnia się w sposób 
szczególny: muzyka. Wszystkie pozostałe dziedziny w opinii starożytnego 
myśliciela są pożyteczne w tym sensie, że można im przypisać określoną 
funkcję w życiu społecznym bądź indywidualnym22. Tak nie jest jednak 
w przypadku muzyki. Jak zauważa filozof, ani nie jest ona pożyteczna, ani 
też nie jest konieczna dla życia ludzi czy funkcjonowania społeczeństw23. 
Nie oznacza to jednak, że jest bezwartościowa. Stagiryta widzi dla niej 
konkretne zastosowanie: szlachetne wypełnianie czasu odpoczynku24. Ta 
funkcja sprawia, że rola muzyki znacząco wzrasta, ponieważ Arystoteles 
wiąże ją bardzo mocno z trybem życia właściwym człowiekowi wolnemu. 
Co więcej, takie stanowisko filozofa znajduje swoje uzasadnienie również 
w podobnym patrzeniu na muzykę przez przeszłe pokolenia, co stanowi 
dodatkowy argument mający przemawiać za słusznością wyciąganych przez 
starożytnego myśliciela wniosków.

W tym kontekście jednak Stagiryta ponownie przechodzi do tematu 
rysunków. Jego zdaniem cel nauki tego przedmiotu nie ogranicza się tylko 

20 Por. E.M. Jones, «Allocating Musical Pleasure: Performance, Pleasure, and Value 
in Aristotle’s Politics», w: I. Sluiter, R.M. Rosen, Aesthetic Value in Classical Antiquity 
(Leiden 2012) 159.
21 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 2, 6]», 216.
22 Np. gimnastyka służy polepszeniu zdrowia i sił.
23 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 4, 1-3]», 218.
24 Zob. G. Herzfeld, «Atmospheres at Play: Aesthetical Considerations of Game Mu-
sic», w: P. Moormann, Music and Game: Perspectives on a Popular Alliance (Wiesbaden 
2013) 147.
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i wyłącznie do korzyści powstających podczas przeprowadzanych transakcji 
handlowych (niezostanie oszukanym przy handlu), ale profity sięgają dużo 
głębiej. Arystoteles uważa za takie przede wszystkim wyrobienie w czło-
wieku poczucia piękna. To z kolei wiąże się ściśle z inną wymienioną przez 
Arystotelesa dziedziną kształcenia, jaką jest gimnastyka. W tym kontekście 
zatem gimnastyka i rysunki pozostają w ścisłej korelacji.

3. Rola i znaczenie muzyki

W kolejnej części ósmej księgi Polityki Arystoteles zajmuje się już ściśle 
rolą muzyki w kształceniu ludzi. Sam Stagiryta zauważa, że przemyślenia, 
które podał na wcześniejszym etapie swoich analiz, muszą zostać pogłębione 
i rozwinięte25. Starożytny filozof jest świadomy problemów z precyzyjnym 
określeniem roli muzyki w życiu ludzkim. Zauważa on, że stanowiska w tej 
sprawie są podzielone. Jedni opowiadają się za tym, że muzyka ma służyć 
wytchnieniu i rozrywce, a zatem nie ma celów ściśle edukacyjnych. Drudzy 
z kolei są skłonni do dopatrywania się w muzyce właśnie środka edukacyjne-
go, a więc narzędzia, przy pomocy którego człowiek rozwija swego ducha na 
wzór gimnastyki, która rozwija ciało26. Na korzyść pierwszego rozwiązania 
przemawia zestawienie muzyki ze snem czy tańcem27. Wszystkie te czyn-
ności doprowadzają do przyjemności ciała28. Na korzyść drugiej propozycji 
natomiast przemawia fakt, że muzyka rzeczywiście jest w stanie wpłynąć 
na usposobienie ludzkie i sposób postrzegania przez niego rzeczy pięknych 

25 W tym kontekście Arystoteles zauważa również, że poczynione przez niego obserwa-
cje mogą być punktem odniesienia dla przemyśleń innych osób.
26 Zob. K.K. Wong, Music and Gender in English Renaissance Drama (New York 
2013) 56.
27 Zob. T. Dyer, «On the Choral Dancing of the Greeks», w: L. Schmitz, The Classical 
Museum: A Journal of Philology, and of Ancient History and Literature (Cambridge 2013) 
230. Por. Ch. Morris, «„To much music?”: the media of opera», w: N. Till, The Cambridge 
Companion to Opera Studies (Cambridge 2012) 95-96.
28 Por. M. Coulter, «Great Books, Students’ Souls, and Political Freedom. Reflections 
on Allan Bloom’s The Closing of the American Mind», w: P.C. Kemeny, Faith, Freedom, 
and Higher Education: Historical Analysis and Contemporary Reflections (Eugene 2013) 
172.
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i brzydkich. Arystoteles wspomina jeszcze o trzeciej możliwości, mianowi-
cie takiej, że muzyka ma służyć szlachetnemu spędzaniu wolnego czasu29.

Posiadając trzy różne rozwiązania postawionego problemu, Stagiryta 
podaje własną opinię w tym zakresie. Filozof nie widzi potrzeby ograni-
czania roli muzyki tylko i wyłącznie do jednej funkcji. Uważa on raczej, 
że wszystkie wymienione możliwości mogą z powodzeniem znaleźć swoje 
zastosowanie w odniesieniu do muzyki30. Ta bowiem łączy się zarówno 
z rozrywką (służy wytchnieniu, które z kolei łączy się z przyjemnością), 
jak i ze szlachetnym spędzaniem wolnego czasu (które z kolei wiąże się 
z pięknem i rozkoszą)31. Z kolei skoro muzyka wiąże się z pięknem i rado-
ścią, a zatem z przymiotami, do których człowiek powinien dążyć, to tym 
samym powinna ona być przedmiotem nauczania. A skoro muzyki można 
się nauczyć, to w konsekwencji należy ona do sfery edukacyjnej. W ten spo-
sób Stagiryta jest w stanie uzasadnić wszystkie trzy wymienione wcześniej 
sposoby rozwiązania postawionego problemu.

Na kolejnym etapie swojej refleksji Arystoteles zgłębia temat przyczyny, 
dla której ludzie uprawiają muzykę. Stagiryta zauważa, że ludzie często 
szukają muzyki nie tyle ze względu na coś, co dopiero ma się wydarzyć, ale 
ze względu na to, co już się wydarzyło. W tym kontekście celem muzyki 
jest dostarczenie pewnego rodzaju ukojenia i uspokojenia w duszy, która 
przeszła przez pewne utrapienia oraz trudy. Arystoteles, będąc realistą, jest 
świadomy właśnie takiego zastosowania muzyki, ale jednocześnie stawia 
bardzo konkretne pytanie: czy godzi się, żeby muzykę ograniczać tylko 
i wyłącznie do takiego celu?

Jak już zostało zauważone, Stagiryta wyróżnił trzy różne cele muzyki 
w życiu ludzkim. Już tylko na podstawie tego faktu można wywnioskować, 
że nie byłby on skory do ograniczenia muzyki tylko do jej powszechnego 
wykorzystania w czasach mu współczesnych. Starożytny filozof zwraca 
uwagę przede wszystkim na to, że podstawową rolą muzyki powinno być 
właśnie kształtowanie ludzkiego ducha i odpowiednie obrabianie go32. Dla 

29 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 4, 4]», 218.
30 Zob. Arystoteles, «Polityka [8, 5, 1]», 219.
31 Na potwierdzenie swojego stanowiska Arystoteles przytacza nawet paremię sformu-
łowaną przez jednego z legendarnych śpiewaków greckich, Muzajosa.
32 Por. G. Sörbom, «Aristotle on Music as Representation», w: P. Alperson, Musical 
Worlds: New Directions in the Philosophy of Music (Pennsylvania 1998) 37.
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Arystotelesa ważnym dowodem wskazującym na słuszność jego intuicji jest 
świadectwo dotyczące innego legendarnego śpiewaka Olimposa. Stagiryta 
zauważa, że pieśni skomponowane przez tego artystę przepełniają duszę 
zachwytem, a ten z kolei jest przejawem odczuć moralnych ludzkiej duszy33.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba prezentacji nauki starożyt-
nego filozofa Arystotelesa na temat muzyki. Wykładnia ta została zawarta 
w napisanym przez niego traktacie Polityka. Realizacja celu pracy była moż-
liwa dzięki analizie tych fragmentów Polityki, które traktują o poruszanym 
w niniejszym opracowaniu problemie badawczym. Opracowanie zostało 
podzielone na dwie części. Najpierw zaprezentowano nauczanie starożyt-
nego filozofa na temat systemu kształcenia. Następnie przedstawiono jego 
poglądy w zakresie znaczenia i roli muzyki.

W świetle przeprowadzonych analiz można zauważyć trójstopniową 
rolę, jaką Arystoteles przypisał muzyce. Muzyka może służyć rozrywce, 
rozwojowi oraz szlachetnemu spędzaniu wolnego czasu. Chociaż wiele osób 
chętnie zawężyłoby rolę muzyki tylko do pierwszego komponentu, Stagiryta 
zwraca uwagę na jej znaczącą rolę w procesie kształtowania ludzkiego ducha 
oraz wyrabiania w nim odpowiednich postaw moralnych. Warto również 
wyakcentować, że Stagiryta uważał muzykę za jedną z czterech podstawo-
wych dziedzin wiedzy, które człowiek powinien przyswoić.
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Aristotle’s philosophical discourse of music

The main purpose of the paper is an attempt of presentation of Aristotle’s concept of me-
aning and role of music in human life. The paper purpose realization is possible thanks to 
analysis of the fragments from Politics where philosopher writes about music. The paper 
was divided into two main parts. In the first one Aristotle’s concept of education process 
was presented. In the second one Aristotle’s ideas of meaning and role of music were pre-
sented. On the basis of the analysis it should be claimed that for Aristotle music was one 
of four basic discipline which young people have to study. Aristotle speaks about three 
function of music: amusement, progress and ennobling.

Keywords:  Aristotle; music; education; progress; ancient philosoph
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Hypatia z Aleksandrii – przeciwnik polityczny 
czy mąciciel religijny?

Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia zasadniczego motywu (politycznego lub re-
ligijnego), który w sposób bezpośredni przyczynił się do zabicia starożytnej filozofki, 
Hypatii. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzięki przedstawieniu życiorysu starożytnej 
uczonej oraz przybliżeniu okoliczności jej śmierci. Opracowanie zostało podzielone na 
dwie części. Najpierw przybliżono życie Hypatii, następnie zaprezentowano okoliczno-
ści jej śmierci. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że aleksandryjska 
uczona została zamordowana w pierwszej kolejności z powodów politycznych. Motyw 
religijny był jedynie pretekstem do wykonania wyroku śmierci.

Słowa kluczowe:  Hypatia; Cyryl; Teofil; Orestes; morderstwo; filozofia starożytna; kon-
flikt chrześcijańsko-pogański

1. Wprowadzenie

Historia filozofii w znacznej mierze jest historią filozofów, nie filozofek. 
Przeglądając dowolny systematyczny podręcznik przedstawiający poglądy 
poszczególnych myślicieli, można zauważyć, że w przeważającej więk-
szości aż do czasów współczesnych ta dyscyplina została zdominowana 
przez przedstawicieli płci męskiej. Nie oznacza to jednak, że historia nie 
zna wybitnych kobiet podejmujących zagadnienia filozoficzne. Prawdo-
podobnie najbardziej znaną przedstawicielką płci żeńskiej zajmującą się 
w starożytności uprawianiem filozofii była pochodząca z Aleksandrii Hy-
patia. Postać z jednej strony wybitna, z drugiej zaś bardzo szanowana przez 
lokalną społeczność. Tym bardziej więc mogą zdumiewać okoliczności jej 
tragicznej śmierci, której tak naprawdę można było uniknąć. Wspomniane 
okoliczności są o tyle interesujące, że do śmierci aleksandryjskiej uczonej 
przyczyniły się w pewien sposób dwa zasadnicze motywy: polityczny oraz 
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religijny. Próba ustalenia, które motywy wiodły prym w przeprowadzonym 
nad Hypatią samosądzie, wydaje się intrygujące i potrzebne.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia, co było pod-
stawowym i bazowym powodem wykonania wyroku śmierci na Hypatii 
– motyw ściśle polityczny czy może taki o podłożu religijnym. Osiągnię-
cie celu pracy będzie możliwe dzięki przybliżeniu życia aleksandryjskiej 
uczonej, a zwłaszcza dokładnemu przedstawieniu okoliczności jej śmierci. 
Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w dwóch głównych częściach. 
Najpierw zostanie przybliżony życiorys Hypatii. W części drugiej, znacznie 
obszerniejszej, zostaną natomiast przybliżone okoliczności jej śmierci.

2. Życie Hypatii

Na podstawie zachowanych źródeł można stwierdzić, że aleksandryjska 
uczona była znana pod dwoma zasadniczymi określeniami. Z jednej strony 
filozofka określana jest jako „Hypateia”, z drugiej strony zaś jako „Hypatia”, 
co z etymologicznego punktu widzenia jest formą rodzaju żeńskiego od 
przymiotnika hypatos1. Z tych dwóch podstawowych nomenklatur znacznie 
częstszy jest drugi z wymienionych terminów, stąd na grunt języka polskiego 
słowo to zostało po prostu przetranskrybowane. Nie jest znana dokładna data 
narodzin aleksandryjskiej uczonej. Tradycyjnie przyjmuje się, że Hypatia 
przyszła na świat ok. 370 roku, niemniej ta teza w świetle aktualnych badań 
nad jej życiem najprawdopodobniej powinna zostać skorygowana. Najczę-
ściej spotkać się można z trzema zasadniczymi argumentami za tym, żeby 
przesunąć czas narodzin filozofki o kilkanaście lat wstecz.

Przede wszystkim według zachowanych źródeł w chwili śmierci Hypa-
tia miała być sędziwą kobietą. Jeżeli przyjąć datę jej narodzin na rok 370, 
oznaczałoby to, że w chwili śmierci miałaby ok. 45 lat, co nie jest oznaką 
sędziwego wieku2. Innym argumentem wytaczanym za rzecz wcześniejszej 

1 Zob. T. Vrettos, Alexandria: City of the Western Mind (New York 2001) 203. Por E. 
Herbert, Mythos Christos (b.m.w. 2016) 10 [e-book]; M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii 
(Kraków 2010) 129.
2 Por. A.W. Richeson, «Hypatia of Alexandria», w: M. Anderson, V. Katz, R. Wil-
son, Sherlock Holmes in Babylon: And Other Tales of Mathematical History (Washington 
2004) 47.
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datacji urodzin aleksandryjskiej uczonej jest zestawienie przyjmowanej 
daty jej urodzin z wiekiem jednego z jej uczniów, Synezjusza. Na podsta-
wie zachowanych źródeł można stwierdzić, że Synezjusz urodził się ok. 
370 roku. W związku z tym, przy zachowaniu tradycyjnej datacji urodzin 
aleksandryjskiej uczonej, byłby rówieśnikiem Hypatii, co wydaje się mało 
prawdopodobne w obliczu szacunku, z jakim odnosił się do filozofki jako 
do prawdziwego mistrza3. Wreszcie urodziny ojca Hypatii, Teona, datowa-
ne są gdzieś na ok. 335 rok, co oznaczałoby, że w chwili spłodzenia córki 
miałby on ok. 35 lat4. W świetle przedstawionych trudności niektórzy uczeni 
przesuwają datę urodzin Hypatii na ok. 355 rok5.

Hypatia była niezwykle utalentowaną i zdolną kobietą, która potrafiła 
wykorzystać posiadany talent do stania się bardzo znaną i powszechnie 
szanowaną osobą, co w środowisku o modelu patriarchalnym z pewnością 
nie było łatwo osiągalne. Chociaż aleksandryjska uczona przeszła do historii 
przede wszystkim ze względu na swe uzdolnienia filozoficzne, to jednak inte-
resowała się również zagadnieniami związanymi z takimi obszarami wiedzy, 
jak matematyka czy astronomia6. Powiązanie filozofki z tymi dyscyplinami 
związane było w pewnej mierze z zainteresowaniami jej ojca, Teona, który, 
sam będąc wykształcony w problematyce matematycznej, opracowywał 
różne komentarze poświęcone lokalnym matematykom7. W tych pracach 
pomagała mu córka, która również pracowała nad zachowaniem pamięci 
o miejscowych uczonych. Nie jest wykluczone, aczkolwiek jest to kwestia 
dyskutowana wśród uczonych, że również i Hypatia pozostawiła po sobie 

3 Zob. H. van Loon, «Violence in the Early Years of Cyril of Alexandria’s Episcopate», 
w: A.C. Geljon, R. Roukema, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators 
(Leiden 2014) 123.
4 Por. B. Haughton, History’s Mysteries: People, Places, and Oddities Lost in the 
Sands of Time (Franklin Lakes 2010) 218. Wszystkie wspomniane argumenty wymienia: 
M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 130-131.
5 Zob. M.A.B. Deakin, «Hypatia as Polymath», w: M. Emmer, Imagine Math: Be-
tween Culture and Mathematics (London 2012) 73; C.A. Lockard, Societies, Networks, 
and Transitions: A Global History, v. 1 (Boston 2008) 219.
6 Zob. M. Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Bounda-
ries (Oxford 2015) 1.
7 Por. E.J. Watts, Hypatia: The Life and Legend of an Ancient Philosopher (Oxford 
2017) 49-50; M.J. Sterling, Trigonometry For Dummies (New Jersey 2014) 158; R.W. 
Smith, The Art of Rhetoric in Alexandria: Its Theory and Practice in the Ancient World 
(The Hague 1974) 9-10.
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jakieś matematyczne komentarze8. Wiadomo, że filozofka miała również 
swój praktyczny wkład w dziedzinie astronomii. To właśnie ona przyczyniła 
się do powstania takiego przyrządu astronomicznego jak astrolabium9. Co 
więcej, ona również wpłynęła na powstanie hydrometru10. A zatem aleksan-
dryjska uczona miała swoje bardzo konkretne osiągnięcia na polu szeroko 
rozumianych nauk ścisłych.

Niemniej podstawowym polem działalności Hypatii była filozofia 
o orientacji neoplatońskiej, którą nie tylko uprawiała, ale również przeka-
zywała zdobytą wiedzę słuchaczom11. Wiadomo, że aleksandryjska uczona 
nauczała na dwa zasadnicze sposoby. Przede wszystkim prowadziła rodzaj 
zamkniętych wykładów, których słuchaczami byli jej najbliżsi uczniowie. 
W tym przypadku dostępu do przekazywanych treści nie mieli ludzie spoza 
jej najbliższego i zaufanego kręgu. Z drugiej strony filozofka prowadziła 
również swe wykłady dla ogółu miejscowej ludności. Przemawiała wtedy 
w miejscu publicznym i mogła być słuchana przez tych wszystkich, którzy 
przychodzili na jej wykłady12. Precyzyjne ustalenie czasu założenia przez 
nią szkoły, w świetle aktualnego stanu wiedzy, jest raczej niemożliwe. 
Wiadomo, że szkoła w ostatniej dekadzie IV wieku działała już prężnie, co 
sugeruje, że musiała powstać prawdopodobnie w latach osiemdziesiątych 
IV wieku13.

Na poważne trudności napotyka również próba wskazania uczniów 
Hypatii, których znajomość, w świetle zachowanych źródeł, ogranicza się 
w wielu przypadkach jedynie do niewiele mówiących imion. W pewnych 

8 Por. R.M. Glassman, The Origins of Democracy in Tribes, City-States and Nation
-States, v. 1 (New York 2017) 1205.
9 Zob. A. Cameron, Wandering Poets and Other Essays on Late Greek Literature and 
Philosophy (Oxford 2016) 195.
10 Zob. K. Kuiper, The 100 Most Influential Women of All Time (New York 2010) 36; M. 
Bradley, The Birth of Mathematics: Ancient Times to 1300 (New York 2006) 63.
11 Zob. S. Stripe, K. Stripe, The Journey to Paradise (Bloomington 2011) VII. Wiado-
mo, że Hypatia prowadziła wykłady nie tylko z filozofii, ale również z matematyki i astro-
nomii. Jej pisma nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Zob. H.B. Mitchell, Roots of 
Wisdom: A Tapestry of Philosophical Traditions (Stamford 2015) 90.
12 Por. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 114.
13 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 75. Co nie zmienia tego, że przewodni-
czącym szkoły Hypatia została trochę później. Zob. E.H. Oakes, Encyclopedia of World 
Scientists (New York 2007) 364.
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przypadkach jednak badacze są w stanie zidentyfikować personalia tych, 
którzy kształcili się po okiem filozofki, oraz odtworzyć ich dalsze losy. 
Jednym z najbardziej znanych wychowanków Hypatii był Synezjusz, któ-
ry został nawet biskupem Ptolemaidy14. Inni uczniowie aleksandryjskiej 
uczonej to np. Herkulian, Izjon czy Ewopcjusz15. W każdym razie wydaje 
się rzeczą pewną, że uczniami filozofki byli wysoko postawieni urzędnicy 
państwowi oraz wpływowi obywatele Aleksandrii16, co przekładało się na 
wielki szacunek, jakim darzono Hypatię. Szacunek wobec jej osoby prze-
jawiał się również w tym, że wiele osób składało jej zwyczajowe wizyty 
krótko po objęciu jakiegoś publicznego urzędu. Co więcej, aleksandryjska 
uczona często udzielała protekcji oraz rekomendacji tym, którzy ją o to 
prosili17.

Hypatia budziła powszechny podziw nie tylko ze względu na swe zdol-
ności naukowo-dydaktyczne, ale również ze względu na prowadzony styl 
życia oraz sposób odnoszenia się do innych osób. Aleksandryjska uczona 
znana była ze swej wstrzemięźliwości seksualnej, a stan dziewiczy utrzy-
mała do końca życia18. Chociaż nie wymagała tego od swoich uczniów, 
to jednak sama prowadziła bardzo wstrzemięźliwe życie oraz zadowalała 
się skromnymi ubiorami19. Chociaż była poganką, to jednak nie zabiegała 
o propagowanie swojego wyznania i chętnie prowadziła wykłady również 
dla chrześcijan20. Znana była także ze swego zaangażowania w życie poli-
tyczne Aleksandrii.

14 Zob. C. Bradatan, Dying for Ideas: The Dangerous Lives of the Philosophers (Lon-
don 2015) 88-89.
15 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 78-86. Zdaniem niektórych badaczy 
uczniem Hypatii był również Orestenes, którego konflikt z Cyrylem przyczyni się do 
śmierci filozofki.
16 Słuchaczami aleksandryjskiej uczonej nie byli tylko mieszkańcy Aleksandrii, ale 
również przybysze z innych stron.
17 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 90, 100.
18 Por. C.A. Lockard, Societies, Networks, and Transitions: A Global History, 219.
19 Zob. E.J. Watts, Hypatia: The Life and Legend of an Ancient Philosopher, 49.
20 Zob. C. Bradatan, Dying for Ideas: The Dangerous Lives of the Philosophers, 88; M. 
Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 179.
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3. Okoliczności śmierci Hypatii

Chociaż decydujące wydarzenia, które bezpośrednio przyczyniły się do 
śmierci Hypatii, zaczęły rozgrywać się wraz z objęciem tronu biskupiego 
w Aleksandrii przez Cyryla w 412 roku, to jednak warto również przywołać 
jeden z epizodów mających miejsce kilkanaście lat wcześniej, w ostatniej 
dekadzie IV wieku za czasów patriarchy aleksandryjskiego Teofila. Cho-
dzi mianowicie o zniszczenie pogańskiej świątyni, które doprowadziło do 
wypędzenia części niechrześcijańskich uczonych z miasta21. Otoczka tego 
wydarzenia jest o tyle istotna, że już wtedy Hypatia mogła opuścić rodzinną 
Aleksandrię, z którą, jak zauważono, związana była praktycznie przez całe 
życie.

Wspomniany patriarcha Teofil słynął ze swoich ostrych i zdecydowa-
nych działań przeciwko wrogom religii chrześcijańskiej, i to nie tylko na polu 
dysput teoretycznych, ale również na polu działań praktycznych. Zwalczał 
on zarówno sam pogański kult, jak również miejsca jego krzewienia, a więc 
w pierwszej kolejności świątynie. Zaniepokojeni poczynaniami patriarchy 
mieszkańcy Aleksandrii zabarykadowali się w krytykowanej przez biskupa 
świątyni w celu ochrony jej przed ewentualnym zniszczeniem22. Ludzie 
strzegący pogańskiego miejsca kultu nie byli zwykłymi przechodniami, ale 
wykształconą elitą reprezentującą tradycyjną myśl środowiska aleksandryj-
skiego. Stawiany przez nich opór nie odniósł jednakże sukcesu, ponieważ 
patriarsze udało się zdobyć świątynię oraz uzyskać od cesarza odpowiedni 
dekret nakazujący zniszczenie pogańskiego miejsca kultu. Wskutek ponie-
sionej porażki wielu przedstawicieli inteligencji pogańskiej zostało wtedy 
zmuszonych do opuszczenia Aleksandrii23.

Wśród osób, które musiały opuścić miasto, zabrakło wykształconej Hy-
patii tylko z tego powodu, że Aleksandryjska uczona nie zaangażowała się 
bezpośrednio w wywołany konflikt24. Jak już zauważono na wcześniejszym 
etapie analiz, Hypatia, chociaż była przywiązana do rodzimej tradycji Alek-

21 Zob. F. White, The Daily Reader: 366 Selections of Great Prose and Poetry to Inspire 
a Productive and Meaningful Writing Life (Georgetown 2009) 345.
22 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 145.
23 Zob. E.J. Watts, City and School in Late Antique Athens and Alexandria (Berkeley 
2006) 191; N. Fourikis, Hypatia’s Feud (Denver 2011) 32.
24 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 149.
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sandrii, to jednak swojego przywiązania nie manifestowała publicznie ani 
nie włączała się w rodzaje współczesnych wieców politycznych dla poparcia 
religii pogańskich. Dzięki temu podczas obejmowania stolicy biskupiej przez 
Teofila praktycznie aż do jego śmierci w roku 412 aleksandryjska uczona nie 
doświadczała ze strony władz kościelnych żadnych większych przeciwności 
i mogła w spokoju kontynuować prowadzone dla uczniów wykłady oraz 
bez przeszkód miała możliwość prowadzenia własnej filozoficznej szkoły 
o orientacji neoplatońskiej25.

Sytuacja uległa drastycznej zmianie po śmierci Teofila. Właśnie wtedy 
stolicę patriarchalną objął jego siostrzeniec Cyryl, który co prawda posiadał 
podobny charakter, co jego poprzednik, ale był jednocześnie bardziej poryw-
czy, stanowczy i zacietrzewiony w odniesieniu do stosunków chrześcijań-
sko-pogańskich26. Bardzo szybko zajął się on działaniami zmierzającymi do 
osłabienia wpływów różnych środowisk nieortodoksyjnych. Z tego powodu 
z jednej strony prowadził on batalię wymierzoną przeciwko środowiskom 
schizmatyckim (nowacjanie), z drugiej strony neutralizował wpływy ruchów 
pogańskich, z trzeciej zaś strony na wszelki sposób osłabiał oddziaływanie 
Żydów w Aleksandrii27. Śmierć Hypatii jest powiązana z prowadzonym 
przez patriarchę konflikcie na trzeciej wymienionej osi.

Antyżydowskie inicjatywy Cyryla w sposób oczywisty nie podobały się 
przedstawicielom środowisk żydowskich, którzy zdecydowali się na podjęcie 
działań antychrześcijańskich. Jednym z nich było wywołanie fałszywego 
alarmu w 413 roku, wskutek którego zabito pewną część chrześcijańskich 
mieszkańców Aleksandrii. Pretekstem była pogłoska rozpowszechniona 
przez środowiska żydowskie o pożarze jednego z chrześcijańskich kościo-
łów. Kiedy mieszkańcy Aleksandrii pobiegli w stronę wskazanej świątyni 
w celu ugaszenia pożaru, zaczajeni na nich Żydzi wyszli z zasadzi i zabili 
część osób biegnących na ratunek. Kiedy wieść o dokonanym mordzie 
doszła do uszów biskupa aleksandryjskiego, ten postanowił odpłacić się 
społeczności żydowskiej w bardzo radykalny sposób. Po pierwsze, pozbawił 

25 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 151.
26 Zob. A.D. Lee, From Rome to Byzantium AD 363 to 565: The Transformation of 
Ancient Rome (Edinburgh 2013) 136; A. Nichols, The Latin Clerk: The Life, Work, and 
Travels of Adrian Fortescue (Cambridge 2011) 60.
27 Zob. E.J. Watts, Riot in Alexandria: Tradition and Group Dynamics in Late Antique 
Pagan and Christian Communities (Berkeley 2010) 208.
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swoich adwersarzy zgromadzonego majątku, ponieważ nakazał konfiskatę 
ich dóbr. Po drugie, przyczynił się on do wypędzenia żydów z Aleksandrii, 
co z politycznego punktu widzenia było działaniem bardzo owocnym, po-
nieważ doprowadziło do znacznego zmniejszenia liczebności przeciwników 
Kościoła w ramach społeczności aleksandryjskiej28.

Bardzo głośne i bezwzględne postępowanie Cyryla sprowadziło na niego 
nieprzychylne spojrzenie przedstawiciela władzy cesarskiej, Orestesa, który 
odpowiadał za utrzymanie porządku w Aleksandrii. Poczynania aleksandryj-
skiego patriarchy doszły do samego cesarza, któremu zamieszki w jednym 
z większych miast cesarstwa rzymskiego nie były na rękę29. Rozwiązaniem 
powstałego problemu było zawarcie porozumienia przez przedstawicieli obu 
środowisk (kościelnego i państwowego). Bardziej skory do zawiązania ugo-
dy był Cyryl, podczas gdy Orestes jej nie chciał, nie tyle jednak z powodów 
politycznych, ile raczej z powodów osobistych – przedstawiciel cesarski po 
prostu nie chciał współpracować z człowiekiem, który odwoływał się do 
tak wyrafinowanych metod postępowania względem innowierców. Odmowa 
ze strony Orestesa zaostrzała konflikt podsycany dodatkowo przez bisku-
pa aleksandryjskiego. Jednym z głośnych przejawów niechęci środowiska 
chrześcijańskiego wobec przedstawiciela cesarskiego było uderzenie go 
kamieniem w twarz, co tylko podsyciło nienawiść Orestesa wobec stron-
nictwa Cyryla30. Pikanterii temu konfliktowi dodawał dodatkowo fakt, że 
Orestes nie był poganinem, ale ochrzczonym chrześcijaninem podobnie 
jak wielu mieszkańców Aleksandrii31. Był to zatem konflikt prowadzony 
na linii chrześcijanie–chrześcijanie, co dodatkowo nie stawiało Kościoła 
aleksandryjskiego w pozytywnym świetle.

Decydującym momentem, który zawarzył o radykalnej zmianie polityki 
prowadzonej przez Cyryla, było poparcie udzielone przez Hypatię stronnic-
twu Orestesa. Dodatkowo w latach 414-415 pomogła cesarskiemu przedsta-
wicielowi w zorganizowaniu czegoś w rodzaju współczesnych wieców poli-
tycznych manifestujących poparcie dla Orestesa. Należy jednak zauważyć, 
że w ten sposób Hypatia nie manifestowała swojej postawy antykościelnej. 
Stanowisko aleksandryjskiej uczonej jest zrozumiałe w kontekście tego, 
28 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 153.
29 Zob. E.J. Watts, Riot in Alexandria, 208.
30 Zob. E. Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (New York 2003) 824.
31 Zob. A. Nichols, The Latin Clerk, 60.



131

hyPAtiA z AleksAndrii – Przeciwnik Polityczny czy mąciciel reliGijny?

co zostało przedstawione na wcześniejszym etapie analiz. Hypatia była 
zwolennikiem postawienia wyraźnych granic w zakresie kompetencji po-
szczególnych organów władzy. Nie chciała ona, żeby kompetencje władzy 
kościelnej wchodziły na teren przynależny władzy urzędniczej. Tymczasem 
jednak postępowanie aleksandryjskiego patriarchy w niemałej mierze wła-
śnie do tego się sprowadzało32.

Dla Cyryla udzielenie przez Hypatię wsparcia cesarskiemu namiest-
nikowi było bardzo niekorzystne. Aleksandryjska uczona bowiem, jak już 
wykazano, cieszyła się bardzo dużą popularnością w środowisku aleksan-
dryjskim, i to nie tylko wśród ludności o niższym statusie społecznym, ale 
przede wszystkim była ceniona przez ówczesne elity intelektualne oraz 
ludzi związanych z ośrodkami lokalnej władzy. Patriarcha doskonale zdawał 
sobie sprawę z tego, że poparcie udzielone jego przeciwnikowi może przy-
czynić się do znacznego wzmocnienia stronnictwa Orestesa oraz, co za tym 
idzie, do pomyślnego rozstrzygnięcia konfliktu na korzyść jego rywala. To 
z kolei w wyraźny sposób mogło przyhamować jego politykę wymierzoną 
przeciwko niechrześcijanom. Odzyskanie psychicznej przewagi w prowa-
dzonym konflikcie było możliwe dzięki wyeliminowaniu zagrożenia, które 
stwarzała aleksandryjska uczona. Właśnie w takim kontekście zrodził się 
pomysł zabicia Hypatii.

Cyryl nie mógł usunąć Hypatii w sposób bezpośredni, ponieważ jej 
pozycja społeczna i powszechne zaufanie spowodowałyby radykalny spadek 
zaufania do patriarchy i Kościoła aleksandryjskiego. Dlatego, żeby móc 
uzyskać pretekst do wyeliminowania aleksandryjskiej uczonej, ludzie z oto-
czenia Cyryla roznieśli wśród ludu pogłoskę, że ceniona przez nich Hypatia 
para się szczególnym rodzajem czarnej magii, który w tamtych czasach 
był uważany za najgorszy możliwy rodzaj33. Poparciem dla tego rodzaju 
plotki były zainteresowania filozofki – jak wspomniano we wcześniejszej 
części opracowania, Hypatia zajmowała się astronomią oraz konstrukcją 
różnych przyrządów astronomicznych, czyli miała kontakt z dziedziną już 
od najdawniejszych czasów wiązaną z różnymi praktykami wróżbiarskimi, 
potępianymi później przez Kościół. Dodatkowo aleksandryjska uczona była 

32 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 156.
33 Inną pogłoską była plotka, że to ona utrudnia pojednanie. Zob. E. Gibbon, The Dec-
line and Fall of the Roman Empire, 824.
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obarczana winą za konflikt, który rozegrał się w miejscowej wspólnocie 
kościelnej na linii chrześcijanie–Żydzi34.

Bezpośredni udział w morderstwie Hypatii miała bliżej niezidentyfi-
kowana grupa ludzi związanych ze środowiskiem Cyryla słynąca ze swego 
ślepego oddania biskupowi35. Na czele tej grupy stał nijaki Piotr, którego 
dokładna funkcja nie jest do końca znana – według jednych źródeł miał on 
być lektorem kościelnym, a zatem najprawdopodobniej posiadał drugi sto-
pień święceń duchownych36, według innych natomiast miał być państwowym 
urzędnikiem aleksandryjskim37. Nie jest znana dokładna data zabójstwa 
Hypatii, najprawdopodobniej miało to miejsce w 415 roku, gdzieś w marcu, 
podczas okresu Wielkiego Postu38. Zachowane źródła stanowiące podstawę 
odtworzenia tamtego zdarzenia nie są również zgodne co do tego, jak śmierć 
Hypatii faktycznie wyglądała.

Według jednej wersji aleksandryjska uczona została napadnięta pod-
czas jazdy powozem. Następnie wywleczono ją pod kościół katedralny, 
gdzie obdarto ją z szat, wyłupiono jej oczy oraz zabito, po czym wywle-
czono za miasto i spalono na stosie. Druga wersja powtarza wiele tych 
elementów, niemniej inaczej ustawia chwilę śmierci Hypatii oraz podaje 
inne okoliczności jej schwytania. Według niej filozofka została pochwy-
cona z sali wykładowej, prawdopodobnie podczas przemawiania do słu-
chaczy. Co więcej, według tej relacji aleksandryjska uczona nie umarła 
przed kościołem, ale w drodze pomiędzy świątynią katedralną a terenem za 
miastem, gdzie została spalona39. Jeżeli przyjmie się przedstawione szcze-
gółowo w poprzedniej części pracy rozwiązania dotyczące przybliżonego 
czasu narodzin Hypatii, można stwierdzić, że w chwili śmierci filozofka nie 
była młodą niewiastą, ale kobietą w podeszłym wieku. W chwili śmierci 
miała prawdopodobnie ok. 60 lat.

34 Zob. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, 161.
35 Zob. C. Bradatan, Dying for Ideas, 90.
36 Według dawniejszego podziału obowiązującego jeszcze do lat siedemdziesiątych XX 
wieku w Kościele katolickim wyróżniano nie trzy stopnie święceń (jak jest teraz), ale 
osiem. Lektorat należał do tzw. święceń niższych.
37 Por. A. Nichols, The Latin Clerk, 60.
38 Zob. C. Bradatan, Dying for Ideas, 90.
39 Zob. E.J. Watts, Riot in Alexandria, 210; E.J. Watts, Hypatia: The Life and Legend of 
an Ancient Philosopher, 116.
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Odnosząc się do postawionego na wstępie opracowania problemu ba-
dawczego, w świetle przeprowadzonych zestawień można zauważyć, że 
Hypatia została zamordowana przede wszystkim z powodów politycznych. 
Oczywiście wątek religijny również jest obecny w dokonanym przez miesz-
kańców Aleksandrii samosądzie, ponieważ aleksandryjska uczona została 
oskarżona, z dzisiejszego punktu widzenia, o zbrodnie natury religijnej. 
Należy jednak podkreślić, że był to jedynie pretekst maskujący rzeczywisty 
powód zbrodni. Faktycznie chodziło o usunięcie niewygodnego oponenta, 
który mógł doprowadzić do niekorzystnego zwrotu akcji na polu poparcia 
politycznego.

4. Podsumowanie

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że aleksandryjska 
uczona została zamordowana przede wszystkim z powodów ściśle politycz-
nych. W pierwszej kolejności chodziło o usunięcie przeciwnika, którego 
popularność mogłaby zapewnić opozycyjnemu stronnictwu politycznemu 
przewagę w prowadzonym sporze. Motyw religijny był jedynie pretekstem 
do wykonania wyroku śmierci, stąd nie był to bazowy motor napędowy 
samego samosądu.
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Hypatia of Alexandria – political enemy or religious trouble-maker?

The main purpose of the paper is an attempt of finding out the main motif (political or 
religious) which stood under Hypatia’s murder. The paper purpose realization was possi-
ble thanks to presentation of ancient woman philosopher’s biography and her death cir-
cumstances. The paper was divided into two parts. In the first one Hypatia’s life was 
presented. In the second one her death circumstances was presented. On the basis of the 
analysis it should be claimed that Hypatia was murdered first of all due to political motif. 
The religious motif was also present but it was only pretext for death sentence realization.

Keywords:  Hypatia; Cyril; Theophilus; Orestes; murder; ancient philosophy; Christian–
pagan conflict
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