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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 6, POZNAÑ 2009
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

JAN GRZESZCZAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Christus philosophicus jako aktualne przes³anie sztuki
wczesnochrzecijañskiej

Uwagi na marginesie wyk³adu kard. Josepha Ratzingera Wiara, filozofia, teologia
Christus philosophicus  The Relevant Message of Early Christian Art for Our Times.
Reflections on Cardinal Joseph Ratzingers lecture Faith, Philosophy and 6heology

W 1984 roku kardyna³ Joseph Ratzinger otrzyma³ tytu³ doktora honoris
causa of Humane Letters, przyznany mu przez College of St. Thomas w St. Paul
w stanie Minnesota. To pierwsze tego typu wyró¿nienie sta³o siê dla ówczesnego prefekta Kongregacji Doktryny Wiary okazj¹ do zapytania o relacjê
wiary i filozofii w kontekcie wielkich pytañ o cz³owieczeñstwo i mieræ.
Pytanie to zosta³o postawione przez kardyna³a w wyk³adzie nosz¹cym tytu³
Wiara, filozofia, teologia, powtórzonym jeszcze w tym samym roku w Fuldzie, podczas uroczystoci jubileuszu czterechsetlecia tamtejszego seminarium i fakultetu teologicznego1. Kardyna³ rozpocz¹³ od na pierwszy rzut oka
doæ abstrakcyjnego pytania o zwi¹zek wiary i filozofii i zauwa¿y³, ¿e dla
chrzecijan pierwszych wieków nie mia³o ono takiego charakteru. Dowodem
na to jest sztuka wczesnochrzecijañska, a zw³aszcza obecne w niej pierwsze
obrazy Jezusa, które nawi¹zuj¹ do powszechnie wówczas obowi¹zuj¹cego
kanonu ikonograficznego w odniesieniu do postaci filozofa. Uzasadniaj¹c
swoj¹ tezê, kardyna³ Ratzinger siêgn¹³ po wyniki badañ dwudziestowiecznych
specjalistów z dziedziny archeologii chrzecijañskiej, Friedricha Gerkego
Tekst wyk³adu w jêz. polskim  zob. J. Ratzinger, Prawda w teologii, t³um. M. Mijalska,
Kraków 2001, s. 11-32.
1
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i Fritsa van der Meera2. Warto zauwa¿yæ, ¿e dwadziecia trzy lata póniej Benedykt XVI powróci³ do nich i uczyni³ kluczem do szóstego paragrafu encykliki Spe salvi3.
Postaæ orantki i pasterza nale¿¹ do najbardziej znanych w¹tków spotykanych w sztuce sepulkralnej pierwszych wieków chrzecijañstwa. Choæ  jak
zaznacza kardyna³ Ratzinger  nale¿y zachowaæ ostro¿noæ w ich prostym
eklezjologicznym i chrystologicznym interpretowaniu, to jednak, wraz z postaci¹ filozofa, tworz¹ swego rodzaju triadê, obecn¹ we wczesnochrzecijañskiej sztuce i bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na podstawowe pytanie o sens przemijania
i mierci4. ¯ywy w Cesarstwie Rzymskim kult zmar³ych sprawia³, ¿e chrzecijanie pierwszych wieków przejmowali dotychczasowe zwyczaje, oczyszczaj¹c je co najwy¿ej z elementów sprzecznych z biblijn¹ eschatologi¹. Czerpali
równie¿ z istniej¹cych ju¿ form architektonicznych, w których pogañskie
motywy dekoracyjne zast¹pione zosta³y chrzecijañskimi, zachowuj¹cymi
jednak styl w³aciwy ówczesnej epoce. Z tego te¿ wzglêdu sztuka sepulkralna pierwszych wieków chrzecijañstwa nie jest zjawiskiem nowym, lecz zawiera w sobie elementy ci¹g³oci w sposobie artystycznego wyrazu, czerpi¹c
jednoczenie inspiracjê z nowych róde³5. Rzut oka na rzymskie sarkofagi
z III wieku po Chrystusie ujawnia ogromne bogactwo elementów mitologicznych i rozbudowanych alegorii, wyra¿aj¹cych w³aciw¹ antykowi ideê wiecznej cyklicznoci. Wspó³czesnego odbiorcê uderza nagromadzenie motywów,
których frywolnoæ wydaje siê nie licowaæ z powag¹ mierci6. Powierzchownoæ jest jednak tylko pozorna, a za rozbudowan¹ dekoracyjnoci¹ kryj¹ siê
popularne w pónej staro¿ytnoci przekonania rodowisk neoplatoñskich
i neopitagorejskich dotycz¹ce ¿ycia pozagrobowego i zbawienia. To bogate
dziedzictwo nie pozosta³o bez echa w sztuce wczesnochrzecijañskiej, która,
ukazuj¹c duchowy sens ¿ycia i mierci, jakim jest wcielony Logos, czerpie
obficie z tego bogatego rezerwuaru symboli i mitów.
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, Mainz 1948; F. van der Meer, Die Ursprünge christlicher Kunst, Freiburg im Breisgau 1982.
3
Zob. Encyklika «Spe salvi» Ojca wiêtego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych wieckich o nadziei chrzecijañskiej, „L’Osservatore Romano. Wydanie polskie”, n. 1 (299) 2008, s. 6.
4
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 11-12.
5
Zob. A.P. Frutaz, I cimiteri antichi di Roma, w: J. Lebreton, J. Zeiller, Storia della Chiesa,
t. II, Dalla fine del II secolo alla pace costantiniana (313), Cinisello Balsamo (Milano) 1995,
s. 691; F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 5.
6
„Solche Darstellungen entsprossen zweifellos einer allgemein anerkannten Allegorese der
Mythen. Was uns frivol erscheint oder nur charmant, betrachteten die seriösen Heiden des 3. Jh.
mit jener Ehrfurcht, welche Gebildete für ein Werk des Geistes empfinden” – F. van der Meer, Die
Ursprünge, s. 51.
2
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I. PIERWSZE OBRAZY JEZUSA7
Najstarsze przedstawienia Chrystusa przenosz¹ nas w idylliczny wiat
marzeñ staro¿ytnych Rzymian, w którym bukoliczna sielanka staje siê nonikiem fundamentalnych treci dotycz¹cych ¿ycia i mierci. Mowa o Dobrym
Pasterzu, który dla wspó³czesnego cz³owieka stanowi jednoznaczne nawi¹zanie do s³ów przypowieci z Janowej Ewangelii8. Dla staro¿ytnych zwi¹zek ten
nie mia³ cech wy³¹cznoci, a ich poszukiwania duchowego sensu koncentrowa³y siê nie tylko bezporednio i wy³¹cznie na Pimie wiêtym, lecz obejmowa³y tak¿e pogañskie mity, przenosz¹ce nas w wyniony wiat Arkadii9.
Na dwóch piêknych sarkofagach, pochodz¹cych z rzymskich cmentarzy przy
Via Salaria i z Santa Maria Antiqua (il. 1, 2), obok pasterza pojawia siê nowy
element, jakim jest siedz¹cy staro¿ytny filozof, który czyta tekst z trzymanego w rêkach zwoju10. Przedstawia on samego zmar³ego, który na licznych
sarkofagach pogañskich wystêpuje w towarzystwie muz. W pochówkach
chrzecijan ustêpuj¹ one miejsca Dobremu Pasterzowi. Zwój pozostaje, ale
nie zawiera ju¿ najprawdopodobniej m¹droci Platona czy Pitagorasa, lecz
Ewangeliê jako prawdziw¹ filozofiê11. Filozof stanowi tu autentyczne ideowe
centrum przedstawienia ikonograficznego. Orantka i Dobry Pasterz ucieleniaj¹ ideê powrotu do utraconego raju, który zosta³ zwrócony ludzkoci przez
Chrystusa. Wydobywaj¹c na wiat³o dzienne przes³ania ukryte w przywo³anych wy¿ej sarkofagach, Friedrich Gerke przesuwa punkt ciê¿koci na przedstawienie filozofa i nawi¹zuje do myli Tertulliana, zawartej w jego Apologetyku, o chrzecijañstwie jako prawdziwej filozofii, w której licz¹ siê nie pragnienie s³awy, lecz zbawienie, nie s³owa, lecz czyny i prawda12.
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 11.
Zob. J 10, 11. „Christus ist in der Kunst des 3. Jahrhunderts immer in die Gestalt des Guten
Hirten verkleidet” – F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 6.
9
Zob. F. van der Meer, Die Ursprünge, s. 51. Zaczerpniêty z symboliki pogañskiej bukoliczny motyw z pochodz¹cej z koñca III wieku p³yty nagrobnej z katakumb Domitylii przy Via Ardeatina w Rzymie stanowi swego rodzaju logo Katechizmu Kocio³a Katolickiego, wydanego w 1992
roku staraniem Jana Paw³a II. Widoczny jest tu Chrystus Dobry Pasterz, który swoim autorytetem
(laska) prowadzi i strze¿e swoich wiernych (owca), przyci¹ga ich melodyjn¹ symfoni¹ prawdy (flet)
oraz pozwala im spocz¹æ w cieniu «drzewa ¿ycia», swego odkupieñczego Krzy¿a, który otwiera na
nowo raj  Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994, s. 4.
10
Zob. F. van der Meer, Die Ursprünge, s. 19, fig. 3-4.
11
Zob. tam¿e, s. 52.
12
Po przeprowadzeniu mia¿d¿¹cej krytyki poszczególnych nurtów filozoficznych staro¿ytnoci i pogl¹dów ich przedstawicieli, Tertulian konkluduje: Quid ideo simile philosophus et christianus, Graeciae discipulus et Coeli, famae negotiator et salutis, verborum et factorum operator, rerum aedificator et destructor, interpolator erroris et integrator veritatis, furator ejus et custos” –
Tertullianus, Apologeticus adversus gentes pro christianis, 46, PL 1, 514.
7
8

1. Sarkofag wczesnochrzecijañski z postaciami Dobrego Pasterza, orantki i filozofa. Watykan, Museo Pio-Cristiano
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2. Sarkofag wczesnochrzecijañski ze scen¹ z ksiêgi proroka Jonasza. Rzym, Koció³ Santa Maria Antiqua
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Pierwsze obrazy Chrystusa w sztuce wczesnochrzecijañskiej siêgaj¹
III wieku, bêd¹cego dla Cesarstwa Rzymskiego okresem, w którym wyst¹pi³y pierwsze oznaki maj¹cego nadejæ upadku. W 180 roku po Chr. dobieg³o
koñca panowanie Marka Aureliusza  filozofa na tronie, bêd¹cego w opinii
potomnych wzorem cnót, w³aciwych idealnemu w³adcy i prawemu cz³owiekowi13. Kolejni rz¹dcy rzymskiego imperium panowali w czasach pog³êbiaj¹cego siê kryzysu, wywo³anego przez czynniki wewnêtrzne i zewnêtrzne. Zachowuj¹c niezbêdn¹ ostro¿noæ w ocenie ich panowania, zawartej w dzie³ach
wspó³czesnych im rzymskich historyków, nie sposób jednak nie zauwa¿yæ
pog³êbiaj¹cej siê dekadencji na szczytach w³adzy w Cesarstwie Rzymskim,
której przyk³adem s¹ takie postacie jak Kommodus, Karakalla, a zw³aszcza
Heliogabal, panuj¹cy w latach 218–222. Do czasów tego ostatniego odnosz¹
siê s³ynne s³owa z Irydiona Zygmunta Krasiñskiego: Ju¿ siê ma pod koniec
staro¿ytnemu wiatu  wszystko, co w nim ¿y³o, psuje siê, rozprzêga i szaleje
 Bogowie i ludzie szalej¹14. Najazdy barbarzyñców, g³ód i zarazy, dziesi¹tkuj¹ce ówczesn¹ populacjê, to zjawiska wywo³uj¹ce falê pesymizmu i bezradnoci. Za czasów panowania Decjusza (249–251) dosz³o do kolejnych
przeladowañ chrzecijan, obejmuj¹cych tym razem ca³e imperium. Przewiadczenie o nieuchronnoci mierci i pragnienie ucieczki z tego wiata daj¹
siê zauwa¿yæ z ca³¹ wyrazistoci¹ w refleksji ówczesnych chrzecijañskich
autorów. Patriam nostram paradisum computamus  napisze w. Cyprian
z Kartaginy w Liber de mortalitate15.
W tym z³o¿onym kontekcie zarówno w sepulkralnej sztuce pogañskiej,
jak i wczesnochrzecijañskiej mo¿na zauwa¿yæ pojawienie siê motywu filozofa umieszczonego w kontekcie idei mierci. D³uga broda, w³osy na g³owie
w nie³adzie, odkryta pier i nerwowy wyraz twarzy to cechy charakterystyczne myliciela, który filozofuje ze wiadomoci¹, ¿e mieræ siedzi mu na karku16. Próbuj¹c umiejscowiæ tak ukazanego filozofa w którym z nurtów staro¿ytnej myli, z pewnoci¹ odnajdziemy go wród cyników. Ci wêdrowni
aposto³owie filozofii (J. Ratzinger) cieszyli siê ogromn¹ popularnoci¹
w staro¿ytnej Grecji, przyci¹gaj¹c s³uchaczy nie tylko g³oszon¹ doktryn¹, lecz
równie¿ sposobem ¿ycia, nastawionym czêsto na szokowanie opinii publicznej. Dla Diogenesa Laertiosa cynizm jest szko³¹ filozoficzn¹, choæ autor ¯yZob. A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Kalendarium Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2001, s. 206-219.
14
Z. Krasiñski, Nie-Boska komedia. Irydion, Poznañ 2002, s. 115; A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, s. 323.
15
Zob. Cyprianus Carthaginensis, Liber de mortalitate, 26, PL 4, 601; zob. F. Gerke, Christus
in der spätantiken Plastik, s. 5-6.
16
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 6; J. Ratzinger, Prawda, s. 12.
13
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wotów i pogl¹dów s³ynnych filozofów zaznacza jednoczenie, ¿e niektórzy
z jemu wspó³czesnych uwa¿aj¹ cyników za g³osicieli pewnego sposobu ¿ycia17. Praktykowanie ¿ycia cynickiego (kynikós bios) sta³o siê w Cesarstwie
Rzymskim zjawiskiem prawdziwie masowym, a by³y nim zainteresowane
zw³aszcza najubo¿sze warstwy spo³eczne, co sprawi³o, ¿e historycy staro¿ytnoci okrelili je mianem filozofii greckiego proletariatu18. Cesarz Julian,
zwany Apostat¹ (361–363), stawia cyników z IV wieku na równi z chrzecijanami wyrzekaj¹cymi siê wiata i, choæ wyra¿a siê o nich pogardliwie, to
jednak  jak twierdzi Giovanni Reale  w porównaniu tym zawar³ g³êbok¹
prawdê, poniewa¿ ich d¹¿enia pokrywa³y siê z tym, czego szukali wschodni
chrzecijañscy anachoreci i zachodni mnisi19.
Dziêki Diogenesowi Laertiosowi znamy nie tylko doktrynê cyników, lecz
równie¿ szereg elementów biografii najbardziej znanych przedstawicieli ich
szko³y. Pe³ne ironii i pogardy dla uznanych norm i autorytetów stwierdzenia
oraz gesty Antystenesa, a zw³aszcza Diogenesa z Synopy, wesz³y na trwa³e
do europejskiej tradycji kulturowej20. Diogenes jako Sokrates szalony
w towarzystwie psa, w sk¹pym stroju, z kijem i miseczk¹ w rêce, jest jednym
z najbardziej znanych obrazów filozofa w staro¿ytnej ikonografii21.
Chrzecijañskie sarkofagi z III wieku po Chr. nawi¹zuj¹ do tego powszechnie znanego staro¿ytnym przedstawienia filozofa. Tym jednak, co odró¿nia pogañskiego zwolennika ¿ycia cynickiego od filozofa w ikonografii
chrzecijañskiej, jest przekonanie tego ostatniego, ¿e reprezentuje prawdziw¹
filozofiê, poniewa¿ zna tajemnicê mierci, a na trzymanym przez niego zwoju zapisane zosta³o objawienie prawdziwego raju22. Stoj¹cy obok pasterz jest
tym, który prowadzi do niego zmar³ych, a orantka unosi rêce w modlitewnym
gecie ku ratuj¹cemu ludzkoæ Chrystusowi. Jak twierdzi Friedrich Gerke, tak
ukazana chrzecijañska idea drogi do raju nie opiera siê na przekazie biblijnym, lecz na ogólnie znanej symbolice zaczerpniêtej z kultury pogañskiej23.
17
Zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, t³um. I. Kroñska, K. Leniak,
W. Olszewski, Warszawa 1984, s. 365.
18
Zob. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. IV, Szko³y epoki Cesarstwa, t³um. E. I. Zieliñski, Lublin 1999, s. 254-255.
19
Zob. tam¿e, s. 261.
20
Zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, s. 330-332.
21
Gdy raz zobaczy³ dzieci¹tko, które pi³o wodê z rêki, wyrzuci³ z torby kubek mówi¹c:
«Dziecko przecignê³o mnie w sztuce ograniczania potrzeb ¿yciowych». Wyrzuci³ te¿ miseczkê,
kiedy zobaczy³, ¿e dziecko, zbiwszy naczynko, jad³o soczewicê z do³ka wy¿³obionego w chlebie
 tam¿e, s. 329; zob. równie¿ s. 327, 342; G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. III, Systemy
epoki hellenistycznej, t³um. E.I. Zieliñski, Lublin 1999, s. 40.
22
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 6.
23
Zob. tam¿e.
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Gdzie w takim razie nale¿y szukaæ Chrystusa? Jak ju¿ wspomniano, w sztuce
chrzecijañskiej III wieku Zbawiciel wystêpuje pod postaci¹ Dobrego Pasterza, która nawi¹zuje do motywów bukolicznych, obecnych w literaturze
i sztuce pogan. Brak w nim nawi¹zania do objawienia biblijnego i dlatego
Friedrich Gerke, a za nim Joseph Ratzinger mog¹ stwierdziæ, co nastêpuje:
W centrum najstarszych chrzecijañskich kompozycji nie stoi wiat Biblii
i wiêtych historii, lecz filozof jako prawzór (Urbild) homo christianus, któremu poprzez Ewangeliê objawi³ siê prawdziwy raj24.
Ukierunkowanie ikonografii na postaæ Chrystusa mo¿na zauwa¿yæ od
po³owy III wieku, czyli w okresie odpowiadaj¹cym panowaniu cesarza Galiena (253–268)25. Wspomniany ju¿ rzymski sarkofag z Santa Maria Antiqua,
obok tradycyjnych, zawiera nowe, biblijne motywy. Bogato dekorowane sceny nawi¹zuj¹ do pogañskiej symboliki, nowoæ stanowi jednak starotestamentalny epizod uratowania proroka Jonasza, wiadcz¹cy o tym, ¿e zawartoæ
trzymanego przez filozofa zwoju stanowi¹ nie s³owa, lecz fakty, a zestawienie tej biblijnej sceny z umieszczon¹ obok orantk¹ jest wskazaniem na moc
modlitwy o wybawienie od mierci26. Nowoæ stanowi równie¿ scena chrztu
Jezusa w Jordanie, umieszczona w s¹siedztwie Dobrego Pasterza. Sakrament
chrztu, który przyj¹³ zmar³y i pochowany w sarkofagu chrzecijanin, jest w niej
ukazany jako ratunek od mierci. Pojawiaj¹ce siê czêsto w sztuce wczesnochrzecijañskiej biblijne motywy, takie jak Noe, Jonasz, Daniel w jaskini
lwów, Zuzanna czy trzej m³odzieñcy w piecu ognistym, wskazuj¹ w gruncie
rzeczy na to samo, co kryje siê pod postaci¹ orantki, czyli na wys³uchan¹
modlitwê w godzinie próby, jak¹ stanowi perspektywa mierci. Jak twierdzi
Friedrich Gerke, te starotestamentalne facta nie s¹ niczym innym jak paradygmatami prawdziwej filozofii, a chrzest Jezusa w Jordanie ukazany jest jako
symbol narodzin do prawdziwego ¿ycia, które nie zazna mierci27.
W tym nowym kontekcie pojawiaj¹ siê pierwsze obrazy Chrystusa. Mo¿emy je odnaleæ w ikonograficznych przedstawieniach ukazuj¹cych ewangeliczn¹ scenê wskrzeszenia £azarza. Ich wiod¹cym przes³aniem jest prawda
o zmartwychwstaniu cia³a. Chrystus pojawia siê w nich jako dzia³aj¹cy
w pierwszej osobie, a nie jako Ten, na którego wskazuj¹ s³owa z trzymanego
przez filozofa zwoju28. Sarkofag dziecka w muzeum w Palazzo dei Conservatori na rzymskim Kapitolu jest przyk³adem tych znacz¹cych zmian, jakie do24
25
26
27
28

Zob. tam¿e, s. 7; J. Ratzinger, Prawda, s. 12.
Zob. F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, s. 5, 7.
Zob. tam¿e, s. 7.
Zob. tam¿e.
Zob. tam¿e, s. 8.
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kona³y siê w sztuce wczesnochrzecijañskiej. Obok sceny wskrzeszenia £azarza znajduje siê grupa uczniów i uczennic, skupiona wokó³ nauczaj¹cego
filozofa. Jego postaæ mo¿na zauwa¿yæ ju¿ w scenie wskrzeszenia £azarza,
gdzie trzyma zwój i ukazany jest w momencie przywracania do ¿ycia swojego przyjaciela. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mamy tu do czynienia z Chrystusem, który dokonuje cudu. W scenie nauczania filozof rozwija ksiêgê, choæ
nie s³owa i symbole wysuwaj¹ siê na pierwszy plan, lecz m¹droæ poparta
czynem, jakim by³o wskrzeszenie zmar³ego do ¿ycia. W odró¿nieniu od starca-cynika Chrystus-filozof jest ukazany jako m³odzieniec ubrany w d³ugie
i zadbane szaty (pallium) oraz sanda³y. Jedyn¹ pozosta³oci¹ po jego cynickim pierwowzorze jest zwój Ewangelii. W drugiej rêce Chrystus dzier¿y laskê aposto³ów, z której korzysta przy wskrzeszaniu zmar³ych. Tak ukazany
Zbawiciel nie jest jednak jedynym motywem, na jaki mo¿na natrafiæ u zarania sztuki chrzecijañskiej.
Pochodz¹ce z pocz¹tku IV wieku fragmenty sarkofagu w rzymskim Museo Nazionale ukazuj¹ Chrystusa wed³ug ikonograficznego pierwowzoru, nawi¹zuj¹cego do wêdrownych g³osicieli ¿ycia cynickiego29. Nacisk po³o¿ony
na sceny zaczerpniête z Ewangelii sprawia, ¿e na dalszy plan schodzi problematyka czysto filozoficzna, a wyakcentowane zostaj¹ czyny Chrystusa, przyjaciela ubogich, ich uzdrowiciela i nauczyciela t³umów. Ten Chrystus z Kazania na Górze (il. 3) nawi¹zuje swym wygl¹dem do cyników, a wiadcz¹ o tym
jego ubiór i wygl¹d, które przywo³uj¹ Izajaszowe s³owa z Czwartej Pieni
S³ugi Pañskiego: Nie mia³ On wdziêku ani te¿ blasku, aby na Niego popatrzeæ,
ani wygl¹du, by siê nam podoba³30.
Zdaniem Friedricha Gerkego fragmenty sarkofagu z Museo Nazionale
zawieraj¹ najstarsze obrazy Chrystusa w sztuce europejskiej31. Ich pierwowzorem jest filozof cynicki widoczny w III wieku zarówno na sarkofagach pogan, jak i chrzecijan. Jego obecnoæ podyktowana jest ideowym przes³aniem
ówczesnej sztuki sepulkralnej, a jest nim idea prawdziwej filozofii, daj¹cej
niemiertelnoæ. W tym kontekcie nale¿y umiejscowiæ przeanalizowany wy¿ej nowotestamentalny motyw wskrzeszenia £azarza, widoczny na sarkofagu
w muzeum na Kapitolu. Na prze³omie III i IV wieku, obok tradycyjnych symboli wyra¿aj¹cych ideê ratunku od mierci (Dobry Pasterz), w ikonografii
Chrystusa pojawia siê zainteresowanie Jego czynami ukazanymi w Ewangeliach. Owocem tej tendencji, widocznej w okresie bezporednio poprzedzaj¹29
30
31

Zob. tam¿e, s. 9.
Zob. tam¿e, s. 10; Iz 53, 2.
Zob. tam¿e, s. 11.
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3. Chrystus z Kazania na górze. Rzym, Museo Nazionale
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cym prze³om konstantyñski, jest Christus philosophicus, dla którego pierwowzorem jest powszechnie znany obraz wêdrownego aposto³a m¹droci, prowadz¹cego ¿ycie na wzór Antystenesa i Diogenesa z Synopy32.

II. PRZES£ANIE

Siêgaj¹c do uwag Friedricha Gerkego, kardyna³ Joseph Ratzinger mówi
o stopieniu filozofii i chrzecijañstwa w obliczu pytania o mieræ, widocznym
w przedstawieniach cynickiego filozofa w chrzecijañskiej sztuce sepulkralnej33. Przejcie od obrazu filozofa do obrazu samego Chrystusa nie jest  zdaniem kardyna³a  podyktowane chêci¹ przedstawienia Jego wygl¹du, lecz ma
na celu ukazanie, ¿e Jezus jest doskona³ym filozofem, odpowiadaj¹cym na
pytanie o sens w obliczu mierci34. Trudno w tym miejscu nie zauwa¿yæ za
Ratzingerem, ¿e pytanie to zbli¿a do siebie przes³anie sztuki wczesnochrzecijañskiej i refleksjê apologetów, którzy, jak w. Justyn mêczennik, okrelali
chrzecijañstwo mianem prawdziwej filozofii35. Doktor honoris causa wypowiada te s³owa, zaznaczaj¹c, i¿ ma wiadomoæ, ¿e w uszach wspó³czesnych
s³uchaczy zabrzmi¹ byæ mo¿e abstrakcyjnie36. Wêdrowny filozof cynicki, spotykany na placach i ulicach staro¿ytnego wiata, którego podobiznê umieszczano na sarkofagach chrzecijan, pomaga³ zrozumieæ zasadnicze przes³anie
Chrystusa i Ewangelii, zw³aszcza w czasach niepewnoci i zachwiania sensu
¿ycia.
Uzasadniaj¹c otwieraj¹c¹ wyk³ad refleksjê na temat obrazów Chrystusa
w sztuce wczesnochrzecijañskiej, kardyna³ Ratzinger wybiega myl¹ ku
wspó³czesnym filozofom i teologom: Dla naszego pytania o relacjê wiary
Zob. tam¿e.
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 12.
34
Zob. tam¿e, s. 13.
35
Zob. tam¿e. W katechezie powiêconej w. Justynowi, wyg³oszonej podczas audiencji generalnej na placu w. Piotra w dniu 21 marca 2007 roku, Benedykt XVI powróci³ do tego tematu
i stwierdzi³: ( ) Justyn, chocia¿ wykazuje sprzecznoci w filozofii greckiej, wszelk¹ prawdê filozoficzn¹ wi¹¿e zdecydowanie z Logosem, motywuj¹c z racjonalnego punktu widzenia szczególne
«roszczenie» religii chrzecijañskiej do prawdy i uniwersalnoci. Jeli Stary Testament wskazuje
na Chrystusa  tak jak znak wskazuje na rzeczywistoæ, do której siê odnosi  to i filozofia grecka
d¹¿y do Chrystusa i Ewangelii, tak jak czêæ d¹¿y do z³¹czenia siê z ca³oci¹. Justyn mówi tak¿e,
¿e te dwie rzeczywistoci, Stary Testament i filozofia grecka, s¹ jak dwie drogi wiod¹ce do Chrystusa, do Logosu. Dlatego filozofia grecka nie mo¿e zanegowaæ prawdy Ewangelii, a chrzecijanie
mog¹ z niej czerpaæ z ufnoci¹, jak z w³asnego dziedzictwa  Benedykt XVI, Ojcowie Kocio³a.
Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznañ 2008, s. 24.
36
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 13.
32
33
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i filozofii ma to o tyle znaczenie, o ile dziêki temu fachowym filozofom i teologom zostanie ponownie przypomniane, czego  ponad wszelk¹ ich uczonoci¹
 ostatecznie siê od nich oczekuje: odpowiedzi na wielkie pytania ¿ycia; odpowiedzi na pytanie: na czym w³aciwie polega bycie cz³owiekiem? Jak je
prze¿ywaæ, by siê powiod³o?”37.
Uwa¿ny s³uchacz lub czytelnik tekstu wyk³adu z pewnoci¹ zauwa¿y, ¿e
w jego pierwszej czêci, powiêconej zagadnieniu jednoci filozofii i teologii
we wczesnym chrzecijañstwie, przys³ówek abstrakcyjnie pojawia siê dwukrotnie, za ka¿dym razem, gdy mowa o dzisiejszej recepcji tego zagadnienia.
Kardyna³ Ratzinger jest wiadom, ¿e dla wspó³czesnego cz³owieka postawienie znaku równoci pomiêdzy chrzecijañstwem i filozofi¹ jest obarczone
istotnymi trudnociami. Ich ród³em jest przede wszystkim ogromny dystans
czasowy, jaki dzieli nas od Kocio³a pierwszych wieków, a co za tym idzie
ró¿nica w postrzeganiu zwi¹zków, jakie zachodz¹ pomiêdzy chrzecijañstwem
i filozofi¹ w jej historycznym rozwoju. Jak twierdzi Joseph Ratzinger: Identyfikacja chrzecijañstwa i filozofii by³a mo¿liwa dziêki specyficznemu rozumieniu tej ostatniej, stopniowo poddawanemu krytyce przez mylicieli chrzecijañskich i ostatecznie zarzuconemu w XIII wieku38. Od pónego redniowiecza
filozofia jest pojmowana jako poszukiwanie przez czysty rozum odpowiedzi
na ostateczne pytania rzeczywistoci, natomiast teologia to wiara szukaj¹ca
zrozumienia39. Choæ rozdzielenie obu dyscyplin zosta³o zapocz¹tkowane przez
w. Tomasza z Akwinu, to jednak  zdaniem Ratzingera  podzia³ na porz¹dek tego, co naturalne, i tego, co ponadnaturalne, wyst¹pi³ z ca³¹ ostroci¹
dopiero w czasach nowo¿ytnych, g³ównie za spraw¹ wyk³adni, jak¹ dano
w tym okresie jego spucinie40.
Nowo¿ytnoæ up³ywa pod znakiem rozejcia siê dróg filozofii, przyporz¹dkowanej czystemu rozumowi, i teologii, która pozostaje podporz¹dkowana wierze. Ze strony przedstawicieli filozofii negacja zwi¹zku z teologi¹ ma
za podstawê heideggerowskie przekonanie, ¿e istot¹ tej pierwszej jest stawianie pytañ, a wiêc niedorzecznoci¹ jest filozofia chrzecijañska, poniewa¿
pytanie filozoficzne jest dla teologii g³upstwem41. Sprzeciw teologii wobec
filozofii ma d³ug¹, siêgaj¹c¹ Tertuliana, tradycjê autorów redniowiecznych,
takich jak chocia¿by cytowany przez Ratzingera w. Bonawentura, a tak¿e
nowo¿ytnych, których listê otwiera Marcin Luter. Tendencje antyfilozoficzne
37
38
39
40
41

Zob. tam¿e, s. 14.
Tam¿e, s. 15.
Zob. tam¿e.
Zob. tam¿e, s. 15-16.
Zob. tam¿e.
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w obrêbie jego teologii przybieraj¹ formê wrêcz apokaliptyczn¹: Przeciwstawienie usprawiedliwienia z uczynków i usprawiedliwienia z ³aski, które wed³ug Lutra przedstawia liniê graniczn¹ miêdzy Chrystusem i Antychrystem,
staje siê dla niego identyczne z przeciwstawieniem filozofii i mylenia opartego na s³owie Biblii42. Nowym przejawem tego protestu przeciwko filozofii
w teologii sta³ siê sprzeciw wobec analogia entis, widoczny w twórczoci
Karla Bartha43. Mimo ¿e w ten sposób wydaje siê zamykaæ jakakolwiek droga kontaktu pomiêdzy filozofi¹ i teologi¹, nie mo¿na  zdaniem Josepha Ratzingera  pozostawaæ na d³u¿sz¹ metê w sytuacji braku jakiegokolwiek spotkania, tym bardziej ¿e ju¿ od staro¿ytnoci filozofiê ubogaca³ dialog z tradycj¹ religijn¹, bez którego zamiera³a44. W rzeczywistoci ani Luter, ani Barth
nie byli w stanie zerwaæ z myleniem i dziedzictwem filozoficznym, a historia
ewangelickiej teologii jest nie mniej ukszta³towana przez wymianê z filozofi¹
ni¿ historia teologii katolickiej45.
Bli¿sze spojrzenie na zarysowany wy¿ej problem ka¿e kardyna³owi Ratzingerowi stwierdziæ, ¿e ró¿nego rodzaju sprzeciwy wobec filozofii, z jakimi mamy do czynienia pocz¹wszy od Lutra, sprowadzaj¹ siê do odrzucenia
metafizyki w wydaniu Platona i Arystotelesa46. Znane s¹ gwa³towne diatryby
Lutra, wymierzone przeciwko Arystotelesowi, nazywanemu b³aznem, który
Zob. tam¿e, s. 18.
Wprowadzenie analogii do jêzyka teologicznego da³o Tomaszowi z Akwinu skuteczny instrument teologicznej argumentacji i umo¿liwi³o mu opisywanie doskona³oci Boga za pomoc¹
narzêdzi filozofii naturalnej i metafizyki. W XX wieku Karl Barth przeciwstawia siê innemu poznaniu Boga poza tym, które daje nam objawienie i wiara, i st¹d gwa³townie atakuje katolick¹ naukê o analogii bytu. Atak ten prowadzony jest z pozycji teocentryzmu i eschatologizmu, dla których inspiracjê stanowi³a doktryna Lutra i Kalwina. Dla Bartha Bóg jest bytem absolutnym i transcendentnym w stosunku do wiata i st¹d pomiêdzy Nim i stworzeniami istnieje nieskoñczona
ró¿nica jakociowa. Wszelkie próby wyjanienia, kim jest Bóg, skazane s¹ na niepowodzenie i dlatego analogia pomiêdzy Bogiem i stworzeniami jest nieprzydatna. Zak³ada ona, ¿e dziêki wzajemnemu podobieñstwu tego, co istnieje, i prowadz¹c wnioskowanie, w którym punktem wyjcia s¹
stworzenia, mo¿na wypowiadaæ s¹dy o Bogu. Tak skonstruowana teologia jest, zdaniem Bartha,
tworem Antychrysta. To Bóg nawi¹zuje kontakt ze stworzeniem, objawiaj¹c siebie w sposób ukazuj¹cy niemo¿liwoæ Jego poznania. Tak rozumiane spotkanie z Bogiem realizuje siê na drodze
kryzysu, ludzkiej bezsilnoci i paradoksu (teologia kryzysu i teologia paradoksu), które maj¹ wydwiêk dialektyczny. Bóg jednak nieskoñczenie przewy¿sza wszystko, co mo¿emy o Nim pomyleæ, i st¹d Barth myli siê, s¹dz¹c, ¿e w katolickiej nauce o analogia entis nastêpuje Jego podporz¹dkowanie do rodzajowego pojêcia bytu  zob. G. DOnofrio, Historia teologii, t. II, Epoka
redniowieczna, t³um. W. Szymona, Kraków 2005, s. 390-391; É. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie
do filozofii w. Tomasza z Akwinu, t³um. J. Ryba³t, Warszawa 1998, s. 129-148; B. Miko³ajczak,
Analogia (w teologii), EK, t. I, Lublin 1989, kol. 506; W. Dymny, Barth Karl, EK, t. II, Lublin
1989, kol. 70.
44
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 19-20.
45
Tam¿e.
46
Zob. tam¿e.
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wprowadzi³ Koció³ w b³¹d47. Rezygnacja z ontologii niesie jednak ze sob¹
ryzyko zaprzestania mylenia o Bogu, a tam, gdzie nie stawia siê ju¿ pytania
o pocz¹tek i cel ca³oci, zaniedbane zostaje w³aciwe pytanie filozofii48.
Za postawion¹ diagnoz¹ sytuacji powinno iæ szukanie rozwi¹zañ i dlatego Joseph Ratzinger decyduje siê na prze³amanie zarysowanej wy¿ej aporii
i zaproponowanie w³asnego ujêcia nowego zwi¹zku pomiêdzy filozofi¹ i teologi¹ poprzez danie odpowiedzi na dwa pytania. Brzmi¹ one nastêpuj¹co:
w jakim sensie wiara potrzebuje filozofii? i w jaki sposób filozofia otwiera siê
na wiarê i od wewn¹trz nakierowuje na dialog z jej przes³aniem?49. Odpowied zostaje naszkicowana na trzech poziomach – ograniczymy siê do zaprezentowania pierwszego jako bezporednio zwi¹zanego z interesuj¹cym nas
przes³aniem sztuki wczesnochrzecijañskiej.
Pytanie o mieræ zbli¿a do siebie filozofiê i teologiê, a wiadcz¹ o tym
miêdzy innymi motywy pojawiaj¹ce siê w sztuce sepulkralnej III wieku po
Chr. Joseph Ratzinger okrela je mianem pytania pierwotnego, które poci¹ga
za sob¹ szereg innych50. Cz³owiek w obliczu mierci pyta o pocz¹tek i cel,
czyli sk¹d przychodzi i dok¹d zd¹¿a. mieræ jest pytaniem, którego ostatecznie nie sposób zag³uszyæ, tkwi¹cym w cz³owieku jak metafizyczna zadra51. A¿
dot¹d obracamy siê w krêgu filozofii, choæ  jak zaznacza kardyna³ Ratzinger
 dla cz³owieka myl¹cego jest równie¿ jasne, ¿e ca³kowitej i wyczerpuj¹cej
odpowiedzi na pytanie o mieræ udzieliæ mo¿e tylko ten, kto zna mieræ, bo
przeszed³ przez mieræ. Zachodz¹ca tu jednoæ filozofii i teologii polega
w gruncie rzeczy na zrozumia³ym zwi¹zku pytania z odpowiedzi¹. Odpowied wiary na pytanie o mieræ nie polega na roztaczaniu przed pytaj¹cym
bli¿ej nieokrelonych wizji zmartwychwstania umar³ych, lecz na zrozumieniu
bytu ludzkiego, co stawia ten zasadniczo teologiczny dyskurs na p³aszczynie filozoficznej52. Jak konkluduje kardyna³ Ratzinger: Ów dialog ludzkiego
mylenia z przes³ankami wnoszonymi przez wiarê bêdzie inaczej wygl¹da³
Zob. A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralnoci od czasów Homera do XX wieku, t³um. A. Chmielewski, Warszawa 2000, s. 168.
48
Zob. J. Ratzinger, Prawda, s. 22. Postulaty pod adresem teologów i filozofów, które Joseph
Ratzinger formu³uje na podstawie tego stwierdzenia, brzmi¹ nastêpuj¹co: Chocia¿ zarówno w historii, jak i dzi sprzeciw wobec filozofii w teologii chce byæ w du¿ym stopniu jedynie sprzeciwem
wobec metafizyki i nie zamierza ca³kowicie eliminowaæ filozofii, to jednak zw³aszcza teolog nie
powinien ich od siebie oddzielaæ. I odwrotnie, filozof, który prowadzi naprawdê gruntowne badania, nie mo¿e uwalniaæ siê od ostrza pytania o Boga, pytania o podstawê i cel bytu w ogóle 
tam¿e.
49
Zob. tam¿e, s. 23.
50
Zob. tam¿e.
51
Tam¿e.
52
Zob. tam¿e, s. 24.
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tam, gdzie prowadzi siê go jako dialog cile filozoficzny, a inaczej tam, gdzie
pomylany jest jako dialog zasadniczo teologiczny. Ale w obu wypadkach musi
siê on opieraæ na wzajemnoci. Ostatecznie ¿adna ze stron nie mo¿e ca³kowicie obejæ siê bez drugiej53. Wydaje siê, ¿e stwierdzenie to mo¿e sprawiæ, ¿e
mniej abstrakcyjny wyda siê postulowany przez wczesnochrzecijañsk¹ sztukê zwi¹zek wiary i filozofii, a filozof cynicki na sarkofagach tych, którzy ¿yli
chrzecijañsk¹ nadziej¹ w odleg³ych czasach Heliogabala, Decjusza czy Galiena, nie bêdzie przypadkowym przybyszem, który zab³¹ka³ siê poród marmurowych girland i fryzów, lecz znakiem prawdy, do której warto wróciæ
równie¿ dzisiaj.
SUMMARY
The article consists of a discussion about selected issues which were taken up in Cardinal
Ratzinger’s lecture, Faith, Philosophy and Theology. The lecture was delivered by the Cardinal in
1984 on the occasion of receiving an honorary doctorate from the College of St. Thomas in St.
Paul, Minnesota. In his lecture, Joseph Ratzinger refers to the first images of Christ that can be
seen on the sarcophagi which date from the early centuries of the Church (the Good Shepherd, the
Philosopher, etc.). According to Ratzinger, these depictions constitute an attempt to provide
a Christian reply to questions about the sense of death. Today, this issue can bring theology and
philosophy together and assist in the search for a new rationale.
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Tam¿e, s. 25.

