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określony mianem „blasku”19, a wyrażony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę 
następującymi słowami: „Z tego powodu w skończoności, my nazywamy pięk-
nem to, co uczestniczy w piękności, zaś pięknością nazywamy ów odblask, 
odbity na stworzeniu przez przyczynę, która wszystko czyni pięknem. Natomiast 
nieskończoność nazywamy pięknością, ponieważ wszystkie istoty, każda w inny 
sposób, czerpią z niej swą piękność, ponieważ ona tworzy w nich harmonię pro-
porcyj i olśniewające wdzięki, zalewając je, jak potokiem światła, świetlistemi 
emanacyami swojej pierwotnej i płodnej piękności”20.

Najwcześniejszy chrześcijański teoretyk piękna, poszukując jego źródeł, 
stwierdza zatem za Plotynem, że piękno jest objawieniem się Absolutu w rze-
czach. Hans Urs von Balthasar, opisując estetyczną orientację Dionizego oraz 
jego metodę, stwierdził, że grecki teolog „może być określony jako najwięk-
szy esteta spośród wszystkich chrześcijańskich teologów, ponieważ należąca 
do świata transcendencja estetyczna (od tego, co zmysłowe jako objawienie, 
do duchowego jako objawiającego się) przynosi ze sobą element formalny 
i schematyczny, umożliwiający uchwycenie transcendencji teologicznej albo 
mistycznej (od świata do Boga)”21. Piękno w tym ujęciu stanowi więc istotę 
rzeczy stworzonej przez Boga (Bożego stworzenia). Nie bezpodstawnie prze-
cież zauważył o. Mieczysław Krąpiec, że „pierwotnie piękno transcendentalne 
przenikało wszystko i zdawało się tłumaczyć wszystkie ludzkie wytwory”22, 
co też oznacza, że w rzeczywistości wczesnochrześcijańskiej estetyka znajdo-
wała się w obrębie rozważań metafi zycznych. Zdaniem Tatarkiewicza miało 
to związek z iście metafi zycznym podłożem Wielkiej Teorii w idealistycznym 
ujęciu Platona oraz, w dalszej kolejności, z poglądami Plotyna23. Zdziwienia 
nie budzi zatem stwierdzenie: „Metafi zyczna koncepcja doskonałego piękna 
bywała koncepcją teologiczną. Była nią już poniekąd w Grecji, a tym bardziej 
w chrześcijaństwie”24. O. Witold Kawecki również podkreśla, że „w chrześci-
jaństwie kategorię piękna łączono, co zrozumiałe, ze sferą religijną czy wprost 
teologiczną”25. Pseudo-Dionizy, który jako pierwszy utworom artystycznym 
– w tym malarskim – przypisał znaczenie transcendujące, czyli rolę pośredni-

21  H.U. v o n  B a l t h a s a r, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 2, Modele teologiczne, cz. 1, Od 
Ireneusza do Bonawentury, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, 
s. 165.

22  O sztuce. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś, Polskie Towa-
rzystwo Tomasza z Akwinu–Katedra Metafi zyki KUL, Lublin 2012, s. 104.

23  Por. T a t a r k i e w i c z, dz. cyt., s. 148.
24  Tamże, s. 148-150.
25  W. K a w e c k i, Teologia piękna. Poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej, 
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ka między człowiekiem a bytem transcendentnym, jako istotną cechę sztuki 
wskazywał prawdę, uznając ją za środek do ukazania człowiekowi ostatecznego 
celu26. W sposób oczywisty nastąpiła zatem reinterpretacja wcześniejszych teorii 
na temat sztuki, a to, co do tej pory tym mianem nazywano, w sposób instrumen-
talny wprzęgnięto zarówno w rzeczywistość zbawczą, jak i w misję ewangeli-
zacyjną, czyniąc ze sztuki jedno z narzędzi przekazywania wiary27. Christopher 
Lloyd zwrócił w związku z tym uwagę na trzy istotne kwestie, a mianowicie, że 
„najdoskonalsza sztuka tych czasów […] powstała przede wszystkim na użytek 
kościelny”28, że „właściwym centrum tworzącym czystą sztukę chrześcijańską 
był Konstantynopol i Cesarstwo Bizantyjskie”29 oraz że „w tym okresie postrze-
gano sztukę bizantyjską jako strażniczkę greckich ideałów i nauki”30.

Nie ulega wątpliwości, że ikona, pełniąc funkcję przekaźnika podstawo-
wych treści teologicznych, w czasach Konstantyna zaczęła służyć do pro-
pagowania wiary chrześcijańskiej oraz jako oręż w walce z herezjami. Jak 
konstatuje Meyendorff, ikona Chrystusa „jest ikoną par excellence, która 
implikuje wyznanie wiary we Wcielenie”31. Chrześcijańska tradycja bizan-
tyńska w czwartym wieku, odchodząc od przedstawień alegorycznych i coraz 
śmielej ukazując Chrystusa pod postacią człowieka, odrzuciła zarówno grecki 
idealizm, jak i dosłowność przedstawień właściwą syryjskim pierwowzorom 
(nurt hellenistyczny cechowały zasada zachowania proporcji i odwrócona per-
spektywa, palestyńsko-syryjski zaś – historyczny realizm). Widoczne zmiany 
polegały między innymi na zarzuceniu przedstawiania Chrystusa jako człowie-
ka z tłumu albo postaci przypominającej Apolla czy też – jak to określił Ernst 
Gombrich – bliskiej wyobrażeniu młodego greckiego fi lozofa i zastąpieniu tej 
wizji wizerunkiem brodatego mężczyzny, czyli obliczem, do jakiego przywykł 
współczesny człowiek. Gombrich analizuje pochodzący z około 389 roku re-
lief na sarkofagu w krypcie św. Piotra w Bazylice św. Piotra na Watykanie 
przedstawiający Chrystusa zasiadającego pomiędzy św. Piotrem a św. Pawłem; 
można również przywołać znajdującą się na terenie nekropolii watykańskiej 
mozaikę ukazującą Chrystusa–Wschodzące Słońce na rydwanie, na wzór 
Apolla; podobnie spojrzeć można też na mozaiki z szóstego wieku w apsydzie 
Bazyliki św. Witalisa w Rawennie (il. 1, 2), gdzie oblicze Chrystusa niczym 
nie różni się od twarzy przedstawicieli świty cesarza Justyniana32.

26  Por. P s e u d o - D i o n i z y  A r e o p a g i t a, dz. cyt., rozdz. VII, 6, s. 77.
27  Por. J. B r a m o r s k i, Sztuka sakralna wobec wyzwań sekularyzacji, w: „Studia Nauk Teo-

logicznych PAN” 9(2014), s. 201.
28  Ch. L l o y d, Historia sztuki, tłum. M. Kluk, Świat Książki, Warszawa 1997, s. 37.
29  Tamże.
30  Tamże.
31  M e y e n d o r f f, dz. cyt., s. 37.
32  Por. E. G o m b r i c h, Istorija iskusstwa, AST, Moskwa 1998, s. 127n.
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Wiadomo, że ożywione działania związane z twórczością plastyczną chrze-
ścijanie podjęli w czwartym wieku, o czym najlepiej świadczą zachowane 
w rzymskich katakumbach płaskorzeźby, rysunki i mozaiki. Do tego czasu 
odżegnywano się od wszelkiej dekoracyjności – zarówno w sferze kultu, jak 
i całego otoczenia – co w sposób zamierzony kontrastowało z obrzędowością 
religii starożytnego Rzymu. Brak naśladownictwa rzeczywistości, skrótowość 
i symbolika wyrazu sztuki pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa na-
wiązywały do rzeczywistości duchowej, w której ideałem piękna było samo 
stworzenie. Jak można zauważyć w odwołaniach do Pseudo-Dionizego, piękno 
zyskało znaczenie ontologiczne – uznane zostało za istotową własność bytu. 
Człowiek winien mieć do bytu stosunek kontemplacyjny i odtwórczy, nie zaś 
rywalizować ze Stwórcą i stworzeniem. Fundamentalna w tym kontekście 
okazała się nauka Soboru Nicejskiego I (zwołanego w roku 325), który nie 
tylko dał odpowiedź na pytania dotyczące istoty Boga, lecz również przyniósł 
kluczowe przemyślenia w sprawie stosunku Boga do świata. Koncepcja stwo-
rzenia świata przez Boga ex nihilo, z niczego, oznaczała, że materia, z której 
wszystko zostało stworzone, również jest stworzona.

Podstawą pojmowania dzieła aktu stworzenia okazało się przekonanie, że 
tworzy się z chęci oraz z nadmiaru potencji twórczej, stworzenie świata zaś 
zaczęto rozpatrywać w kategoriach aktu estetycznego i w tymże kontekście 
postrzegano cały świat od momentu jego powstania. Charakterystyczny jest 
fakt, że „grecki tekst narracji biblijnej mówi piękny, a nie dobry, zaś słowo 
hebrajskie oznacza oba te pojęcia równocześnie”34, innymi słowy „wszystko, 
co Bóg stworzył, było tov, czyli dobre i piękne, co tłumacze Septuaginty zna-
komicie oddali, używszy terminu kalos”35. Posiadający umiejętności twórcze 
człowiek niczego nie stwarza, a jedynie przekształca wcześniej istniejące 
formy, odtwarza coś już istniejącego, sam bowiem jest stworzony, a więc za-
leżny od Stwórcy. Relację twórca–odbiorca zastępuje relacja Bóg–człowiek, 
podkreśla się jednocześnie kontrast między podobnymi do ludzi i uwikłany-
mi w ziemskie sprawy bogami greckimi a Bogiem chrześcijańskim, które-
go związek z człowiekiem określa Wcielenie. Transcendentny Bóg staje się 
immanentny, co jednak nie umniejsza Boga, a poprzez Wcielenie wywyższa 
wartość istnienia, uświęca ją i czyni duchową. Objaśniał to w czwartym wieku 
Atanazy Aleksandryjski w traktacie De incarnatione verbi, pisząc, że Bóg stał 
się człowiekiem po to, aby człowiek mógł zostać przebóstwiony: „To ono [Sło-

33  Por. K. S c h a t z, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii kościoła, tłum. J. Zakrzew-
ski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 23n., 29; P. E v d o k i m o v, Sztuka ikony. Teologia 
piękna, tłum. M. Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006, s. 91n.

34  E v d o k i m o v, Sztuka ikony, s. 10.
35  K a w e c k i, dz. cyt., s. 18.
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