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jest – pojmowane rozmaicie4. Piękna może być zarówno jakaś konkretna rzecz, 
na przykład obraz, jak i cecha abstrakcyjna5. Od samego początku istniał ponadto 
spór o zakres pojęcia piękna. Platon i Plotyn proponowali ujęcie szerokie, pięk-
nymi nazywając barwy, kształty, dźwięki, charaktery, myśli, prawa i obyczaje6. 
Sofi ści zaś zawężali pole znaczeniowe pojęcia piękna do tego, co „bawi oko 
i ucho”, czyli oddziałując na nas optycznie i akustycznie, sprawia nam radość7. 
Stoicy zaś – jeszcze bardziej radykalnie – ograniczali to pojęcie wyłącznie do 
dziedziny wzroku, do tego, co ma właściwą proporcję i ponętną barwę8. 

Taka niejednoznaczność pojęcia piękna nie tylko przetrwała do czasów 
nowożytnych i współczesnych, ale jeszcze bardziej się pogłębiła. Nie miejsce 
tu jednak  na szczegółowe analizy historyczne. W niniejszym artykule chciał-
bym zwrócić uwagę na dokonane przez Wojtyłę antropologiczne ujęcie piękna 
skupione wokół pojęcia „piękna osoby”9. Podejmowane zagadnienie nie jest 
całkowitym novum10, nadal jednak – moim zdaniem – temat ten pozostaje 
niewystarczająco odkryty i zinterioryzowany11. 

ECHA GRECKIEJ PANKALII

W całości myśli Wojtyły „piękno” nie stanowiło kategorii centralnej, 
jednakże uważna lektura jego dzieł pozwala dostrzec szeroki wachlarz kon-

4  Por. Ch.K. O g d e n, I.A. R i c h a r d s, The Meaning of Meaning: A Study of the Infl uence of 
Language Upon Thought and of the Science of Symbolism, Harcourt, Brace and Co., New York 1946, 
s. 139-159 (rozdz. 7, The Meaning of Beauty).

5  Por. W. T a t a r k i e w i c z, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka – piękno – forma – twórczość – od-
twórczość – przeżycie estetyczne, PWN, Warszawa 1988, s. 136n.

6  Por. P l o t y n, Enneada pierwsza, ks. VI, 1, w: tenże, Enneady, tłum. A. Krokiewicz, PWN, 
Warszawa 1959, t. 1, s. 102n.

7  Por. P l a t o n, Hippiasz większy, 298 A, s. 198 (wraz z przyp. 29).
8  Por. M.T. C y c e r o, Tusculanae disputationes, IV, 31, Hg. M. Pohlenz, Teubner, Leip-

zig 1918, s. 376.
9  K. W o j t y ł a, Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1986, s. 74.
10  Przypomnieć warto na przykład Trzecie Dni Jana Pawła II pod hasłem „Piękno” zorgani-

zwoane w dniach 4-7 listopada 2008 roku w Krakowie (http://jp2.krakow.pl/_2008/). Zob. J a n  
P a w e ł  II, Piękno. Antologia tekstów, red. D. Radziechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Kraków 2008.

11  Zob. D. R a d z i e c h o w s k i, Zapomniane piękno, nakład własny, Kraków 2015 (por. zwł. 
s. 13-44, 65-84, s. 85-102); t e n ż e, Muzyka w myśli Karola Wojtyły. Wstępna próba refl eksji nad 
widzialnością dobra…, w: Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, t. 3, 
Inspiracje. Interpretacje. Prezentacje, red. T. Malecka, K. Kiwała, Akademia Muzyczna w Krako-
wie, Kraków 2014, s. 7-27; t e n ż e, Piękno ekspresją nadziei. Romantyzm fi lozofi i piękna Karola 
Wojtyły, w: „Studia Lovicensia” 2015, nr 17, s. 201-215; t e n ż e, Piękno i miłosierdzie (Brat Albert 
Chmielowski i Karol Wojtyła), w: Odsłony miłosierdzia, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Uniwersytetu 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017, s. 111-123.
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tekstów, w których poruszał on to zagadnienie. I tak wymienić można wspo-
mniane już „piękno osoby”, ale także Piękno jako przymiot Boga12, piękno 
świata przyrody13 czy piękno jako pojęcie transcendentalne14. 

Ujmując piękno globalnie, Wojtyła rozróżniał piękno względne i  bez-
względne15. Pisał: „Piękno jest zawarte w całym stworzeniu – […] jest zawarte 
w naturze i jest zawarte w sztuce, w dziełach człowieka”16. „Wszystko to, co 
się zawiera w pojęciu piękna, wszystko to zawiera się w Bogu. A stworze-
nia – wszystko jedno, czy to będą dzieła przyrody, czy też dzieła człowieka, 
dzieła sztuki – posiadają w sobie tylko jakiś przebłysk, refl eks, jakiś – rzec by 
można – fragment piękna. To piękno jest w nich zawarte. To piękno jest obfi cie 
i nadobfi cie rozproszone w świecie widzialnym. Ale właśnie w tym swoim 
rozproszeniu to piękno – żadne [piękno] – nie jest pięknem w znaczeniu bez-
względnym. Takim Pięknem jest tylko Bóg”17. „Z wielkości i piękna stworzeń 
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5).

Bóg jest Pięknem bezwzględnym, doskonałym i całkowitym, a wszyst-
ko inne określane przymiotnikiem „piękny” partycypuje w Nim jako źródle 
piękna. Cała przyroda ożywiona i nieożywiona, człowiek, który jest „obrazem 
Boga” (łac. imago Dei), i ludzkie dzieła są piękne względnie – na zasadzie 
analogii do piękna Boga18. 

Wojtyła odwołuje się tutaj do greckiej koncepcji pankalii, czyli „wszech-
piękna”, która w chrześcijaństwie zyskała nowe uzasadnienie. Wskazuje, że 
świat jest piękny, gdyż jest dziełem Boga19, oraz dlatego, że został odkupiony 
poprzez Jezusa Chrystusa: „Bóg, który stał się człowiekiem, Bóg, który się 
objawił […] przyniósł z sobą cały, szczególny świat Piękna. Tego Piękna, 
które jest Jemu właściwe, które się z nim utożsamia, tak jak On się utożsamia 
z Pięknem”20. Piękno to − jak napisał Wojtyła w dramacie Brat naszego Boga 
– „nazywa się Miłosierdzie”.

12  Por. W o j t y ł a, Ewangelia a sztuka, s. 25n.
13  Por. tamże, s. 27n.
14  Por. t e n ż e, Osoba i czyn, w: tenże, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, 

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 199; t e n ż e, Transcendencja osoby w czynie a auto-
teleologia człowieka, w: tenże, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, s. 486.

15  Por. t e n ż e, Ewangelia a sztuka, s. 27.
16  Tamże, s. 28.
17  Tamże, s. 27.
18  Por. tamże, s. 27n., 32; por. też: Dionysii Aeropagitae De coelesti hierarchia, rozdz. 2, 

par. 4, w: Patrologia graeca, t. 3, kol. 144; S. Aurelii Augustini De vera religione, rozdz. 32, 60, 
w: Patrologia latina, t. 34, kol. 149.

19  „I spojrzał Bóg na wszystko, co stworzył, i uznał, że jest bardzo dobre i piękne” (Rdz 1,31), 
w: Septuaginta, czyli Biblia Starego i Nowego Testamentu wraz z księgami deuteronomicznymi 
i apokryfami, tłum., wprowadzenie i przypisy ks. R. Popowski SDB, Ofi cyna Wydawnicza „Vocatio”, 
Warszawa 2013, s. 7.

20  W o j t y ł a, Ewangelia a sztuka, dz. cyt., s. 32.
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– Jesteś […] straszliwie niepodobny do Tego, którym jesteś –
Natrudziłeś się w każdym z nich.
Zmęczyłeś się śmiertelnie.
Wyniszczyli Cię –
To się nazywa Miłosierdzie.
– –
Przy tym pozostałeś piękny.
Najpiękniejszy z synów ludzkich.
Takie piękno nie powtórzyło się nigdy później –
O, jakież trudne piękno, jak trudne.
Takie piękno nazywa się Miłosierdzie.

PLATOŃSKA KALOKAGATHIA

Dalszym istotnym elementem Wojtyłowej interioryzacji pojęcia i rze-
czywistości piękna jest zwrócenie uwagi na jego funkcje. Stawiając pytanie 
o jego istotę i wskazując na trudność jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, 
Wojtyła stwierdził, że „raczej po funkcjach piękna sądzimy o nim samym”22. 
Piękno spełnia określone funkcje i poprzez nie możemy określić, czym ono 
jest jako takie: „To wszystko, co piękne, pociąga nas do siebie. Zachwyca 
nas, jest w szczególny sposób dla nas atrakcyjne. Atrakcyjne jest właściwie 
dla naszego poznania. Ale to szczególne poznanie. Nie abstrakcyjne poznanie, 
czysto rozumowe, lecz szczególne. Jest w duszy ludzkiej jakaś osobna wrażli-
wość właśnie na piękno. Jakaś struna, która drży wówczas, kiedy spotyka się 
człowiek z pięknem. Piękno zachwyca i pociąga ku sobie”23. 

Piękno posiada swoistą moc przyciągania, której udziela przedmiotom, 
czyniąc je atrakcyjnymi. Innymi słowy, piękno stawia daną rzecz w „dobrym 
świetle”, dzięki czemu łatwiej może się ona znaleźć w polu widzenia potencjal-
nego „widza”. Ponadto ów charakterystyczny „magnetyzm” piękna ma swoją 
teleologię. Jeśli bowiem piękno pociąga, to − jak pisze Wojtyła − „wskazuje, 
że poza nim jeszcze coś innego się kryje”24. Piękno jest tedy niejako środkiem, 
pośrednikiem, drogą do odkrycia czegoś więcej. Tym czymś jest zaś dobro: 
„Piękno w szczególny sposób objawia człowiekowi dobro. Kiedy człowiek 
spotyka się z pięknem, wtedy to piękno wskazuje mu na jakieś dobro i spra-
wia, że to dobro staje się dla człowieka atrakcyjne”25. Autor podkreśla jednak, 

21  T e n ż e, Brat naszego Boga, w: tenże, Poezje, dramaty, s. 363. Zob. R a d z i e c h o w s k i, 
Piękno i miłosierdzie.

22  W o j t y ł a, Ewangelia a sztuka, s. 27.
23  Tamże.
24  Tamże.
25  Tamże, s. 28.
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