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FRESKI MICHA£A ANIO£A I S£OWA JANA PAW£A II
Kaplica Sykstyñska 1 przekroczy³a swój architektoniczny wymiar i wprowadzi³a w interdyscyplinarny dyskurs dwie osobowoci  Micha³a Anio³a 2 i Jana
Paw³a II. Pierwszy by³ geniuszem marmuru, malarzem, architektem, rysownikiem, pisywa³ równie¿ wiersze. Prowadzi³ ¿ycie niepokorne, niespokojne, pe³ne
namiêtnoci, udrêki i ekstazy. Tworzy³ z pasj¹ nawet wtedy, gdy wykonywa³ pracê
niezgodn¹ ze swoimi zainteresowaniami, np. freski w Kaplicy Sykstyñskiej 3. Czêsto
by³ wielbiony, czasem pogardzany, wci¹¿ zapl¹tany w intrygi i k³opoty, uwik³any
w szereg paradoksów, par exemple poszukiwa³ piêkna ludzkiego cia³a, choæ sam
zosta³ w dzieciñstwie oszpecony. Reprezentowa³ typ samotnika: nie by³o w jego
¿yciu kobiety, nie mia³ wielu prawdziwych przyjació³, nie lubi³ ludzi, wszêdzie
wêsz¹c konkurencjê i zdradê. Dialog z Buonarottim  konkretnie z jego sykstyñskimi freskami  podj¹³ w Medytacjach nad Ksiêg¹ Rodzaju na progu Kaplicy
Sykstyñskiej 4 Jan Pawe³ II  teolog, filozof, poeta, dramaturg, cz³owiek pokorny,
1
Kaplica zbudowana zosta³a w latach 14731483 za pontyfikatu Sykstusa IV. Pe³ni³a funkcjê
oratorium przy papieskich apartamentach. Wykonano j¹ wed³ug wymiarów wi¹tyni Salomona, opisanej w biblijnych Ksiêgach Królewskich, tj. 40,93 × 20,7 × 13,41 m. Podzielona jest marmurow¹
transenn¹ na dwie jednakowej wielkoci czêci. Architektura kaplicy jest prosta. Nie zwraca³aby
z pewnoci¹ uwagi ogl¹daj¹cych, gdyby nie wspania³e freski, przede wszystkim Michelangela di
Lodovico Buonarottiego Simoniego. Pierwsze malowid³a Kaplicy Sykstyñskiej, nazywanej kaplic¹
kaplic, powsta³y jeszcze w latach 14811483 za pontyfikatu Sykstusa IV i pokry³y dwie ciany
boczne oraz cianê naprzeciw o³tarza. Znalaz³y siê tu dzie³a Pietra di Cristofero Vannucciego, Bernardina di Betta (zwanego Pinturicchio), Luki Signorellego, Cosimy Rossellego, Domenica Ghirlandaia, Sandra Botticellego. Nastêpnie papie¿ Juliusz II w 1508 r. zleci³ Micha³owi Anio³owi ozdobienie freskami sklepienia kaplicy kaplic.
2
Zob. A. C o n d i v i, ¯ywot Micha³a Anio³a. Prze³. W. J a b ³ o n o w s k i. Warszawa 1960. 
G. Va s a r i, ¯ywoty najs³awniejszych malarzy, rzebiarzy i architektów. Wybór, przedm., wstêp,
objanienia K. E s t r e i c h e r. T. 7. Warszawa 1990.
3
Analizowane freski przywo³ywane s¹ za: R. R i c h m o n d, Micha³ Anio³ i freski Kaplicy
Sykstyñskiej. Prze³. D. S t e f a ñ s k a - S z e w c z u k. Warszawa 2005.
4
Poemat wszed³ w sk³ad zbioru Tryptyk rzymski. Teksty cytowane s¹ za: J a n P a w e ³ II,
Tryptyk rzymski. Medytacje. / Roman Triptych Meditations. Prze³. J. P e t e r k i e w i c z. Kraków
2003. Do tego utworu odsy³aæ bêdê skrótem T.
Dziewiêæ lat wczeniej Papie¿ wyg³osi³ Homiliê podczas Mszy w. z okazji ods³oniêcia odrestaurowanego fresku S¹d Ostateczny Micha³a Anio³a w Kaplicy Sykstyñskiej. Jej tekst znajduje siê
w: J a n P a w e ³ II, Poezje, dramaty, szkice, Tryptyk rzymski. Wstêp M. S k w a r n i c k i. Kraków 2004. Dalej odwo³ujê siê do tej pozycji skrótem P. Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice.
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spokojny, towarzyski, który mówi³ z satysfakcj¹ o swej pracy i by³ za ni¹ wysoko
ceniony. Micha³ Ro¿ek pisa³:
Karola Wojty³ê cechowa³a zawsze niezwyk³a si³a wewnêtrzna, umiejêtnoæ koncentracji
i moc oddzia³ywania na drugiego cz³owieka. Do tego dochodzi³a g³êboka, dynamiczna wiara,
przejawiaj¹ca siê w ró¿nych formach. [...] Ujmowa³ m³odzie¿ pogod¹ ducha, energi¹, umiechem, sprawnoci¹ fizyczn¹, g³êbok¹ wiedz¹  a przede wszystkim dobrym s³owem. M³odzi
lgnêli do niego, a i ks. Karol czu³ siê wród nich dobrze. [...] By³ bardzo wymagaj¹cy wobec
siebie. Imponowa³ wiedz¹ i rozleg³oci¹ przemyleñ 5.

Czyli jako typ osobowoci, tutaj tylko krótko scharakteryzowanej, Jan Pawe³ II by³ przeciwieñstwem Micha³a Anio³a. Po³¹czy³a ich natomiast i wprowadzi³a w dialog tytaniczna, pe³na zaanga¿owania praca i pog³êbiona, duchowa refleksja. Papie¿ wyznawa³ w licie do Mieczys³awa Kotlarczyka:
Otó¿ nade wszystko donoszê Ci, ¿e jestem mocno zajêty. [...] Ob³o¿y³em siê ksi¹¿kami,
obwarowa³em Sztuk¹ i Nauk¹. Pracujê. Czy uwierzysz, ¿e mi nieomal brakuje czasu. Czytam,
piszê, uczê siê, mylê, modlê siê i walczê w sobie 6.

Malarz i Papie¿ wiele wymagali od siebie i od ogl¹daj¹cych ich obrazy lub
s³uchaj¹cych ich s³ów. Bo¿ena Fabiani, z pewn¹ przesad¹, odda³a to porozumienie
artysty i Duchownego:
Piêæset lat czeka³ Micha³ Anio³ na odbiorcê, który myli podobnie g³êboko jak on, malarz.
Na Papie¿a, którego nagoæ nie gorszy, bo wie, ¿e omnia nuda et aperta sunt ante oculos
Eius. Na Papie¿a, który w Sykstynie szuka inspiracji, przychodzi tu jak do strumienia czy
ród³a, ¿eby stawiaæ pytania i zaczerpn¹æ wody ¿ywej 7.

Natomiast zdaniem W³adys³awa Kozickiego:
treæ mylowa [fresków] otwiera tak oceaniczne g³êbie, ¿e trudno siê pokusiæ o podkrelenie
ca³ej ich wielkoci na kilku stronicach szczup³ej ksi¹¿ki. [...] Z filozoficzn¹ bystroci¹ musia³by iæ w parze polot i przepych poetyckiego s³owa 8.

Wydaje siê, ¿e Jan Pawe³ II  jako filozof, teolog i poeta w jednej osobie 
mia³ w³aciwe ku temu kompetencje. Zwrócenie uwagi na warstwê semantyczn¹
malarstwa t³umaczy pominiêcie w niniejszej pracy analizy sensu stricto plastycznej sykstyñskich fresków. Mo¿na zastosowaæ do poezji Jana Paw³a II charakterystykê, któr¹ sam zaproponowa³ w odniesieniu do twórczoci Doktora Mistycznego  w. Jana od Krzy¿a:
Poezja niew¹tpliwie u³atwi³a Autorowi wiele w tej dziedzinie, która ani w ramach potocznego prozaicznego jêzyka, ani w wiêzach cile naukowej terminologii nie da siê wspó³rzêdnie
wyraziæ 9.

Czyli s¹ pewne prawdy, których nie mo¿na przedstawiæ w jêzyku dyskursywnym, potocznym, powszechnie zrozumia³ym ani te¿ precyzyjnym, naukowym. OkaM. R o ¿ e k, Wojty³a. Wroc³aw 1997, s. 6983. Zob. te¿ R. F l y n n, Jan Pawe³ II. Portret
prywatny cz³owieka i papie¿a. Prze³. K. O b ³ u c k i. Warszawa 2002.
6
Kalendarium ¿ycia Karola Wojty³y. Oprac. A. B o n i e c k i. Kraków 1993, s. 49.
7
B. F a b i a n i, Przyzywam ciebie, Michale Aniele! W zb.: Wokó³ Tryptyku rzymskiego
Jana Paw³a II. Red. A. M. Wierzbicki. Lublin 2003, s. 185.
8
W. K o z i c k i, Micha³ Anio³. Warszawa 1996, s. 5556.
9
K. W o j t y ³ a, O humanizmie w. Jana od Krzy¿a. Znak 1951, nr 27, s. 8.
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zuje siê, ¿e dopiero s³owo poetyckie pozwala je lepiej, choæ nadal jeszcze nie
w pe³ni, zdefiniowaæ. Niewystarczalnoæ jêzyka specjalistycznego nie wiadczy
o odrzuceniu nauki czy filozofii. Przeciwnie, w poezji Papie¿a widoczny jest wysi³ek systematyzowania wielorakich sposobów miêdzyludzkiej komunikacji, czyli
równie¿ naukowej, filozoficznej, potocznej. Pojawiaj¹ siê w niej nawet komparatystyczne odwo³ania  zwi¹zki z plastyk¹  wystêpuj¹ce np. w Medytacjach. Krytycy czêsto akcentowali podobieñstwo aksjologiczne miêdzy dzie³ami literackimi
Papie¿a a pozosta³ymi sferami jego dzia³alnoci, np. Krzysztof Dybciak s³usznie
zauwa¿y³ dwustronn¹ otwartoæ jego poezji, wi¹za³ j¹ z pozaliterack¹ rzeczywistoci¹. Krytyk nie doceni³ natomiast ³¹cznoci dzie³a literackiego z innymi komunikatami i z niedomkniêciem od strony czytelnika 10. Medytacje w kontekcie sykstyñskich fresków  plastycznego rodka porozumiewania siê  staj¹ siê ich intersemiotycznym przek³adem, literackim ekwiwalentem konotowanych treci 11. Papie¿-poeta zak³ada, ¿e istotnym czynnikiem twórczoci jest jej wartoæ transcendentna, realizowana w rozmaitych strukturach artystycznych. Dlatego nale¿y
uwzglêdniæ relacjê jej przek³adalnoci. Pominiêta zosta³a natomiast ekwiwalencja
rodków wyrazu: rytmu, waloru, proporcji, symetriiasymetrii, pojawi³a siê wy³¹cznie kategoria dynamiki.
Obok prywatnego dialogu poety wspó³czesnego z malarzem renesansowym
pojawi³ siê równie¿ oficjalny dyskurs Kocio³a z twórcami. Papie¿ urzeczywistni³
w ten sposób postulat zaproponowany wczeniej w Licie do artystów (P 560578).
Jego zdaniem, podstawy tego dialogu mia³y tkwiæ w istocie prze¿ycia religijnego
i twórczoci artystycznej. (Problem ten zostanie zinterpretowany w dalszej czêci
artyku³u.) Jan Pawe³ II pisz¹c Tryptyk rzymski zabra³ g³os w kwestii wizualnego
przedstawienia Boga. Ustosunkowa³ siê do biblijnego zakazu Nie bêdziesz czyni³
¿adnej rzeby ani ¿adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na
ziemi nisko, ani tego, co w wodach pod ziemi¹! (Wj 20, 4) 12. Zastrze¿enie to pojawi³o siê na kartach Pisma wiêtego, poniewa¿ istnia³o realne niebezpieczeñstwo, ¿e
ba³wochwalczy lud bêdzie sk³ada³ czeæ wyobra¿eniu Boga, który przecie¿ jest niewyobra¿alny. Stary Testament zakazywa³ tworzenia wizerunków, a Nowy Testament
nie zniós³ tego zastrze¿enia. Ale Bóg wyszed³ sam naprzeciw potrzebom ludzi,
którzy chcieli Go widzieæ, wiêcej nawet  potrzebowali dla swej wiary Jego wizerunku. Objawi³ siê Abrahamowi pod postaci¹ trzech osób (Rdz 18) i zes³a³ na
ziemiê swego Syna. Chrystus mówi³: Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca
(J 14, 810). Bóg-Cz³owiek  Chrystus-praikona, obraz Boga niewidzialnego 
uzasadnia³ swym istnieniem wiête wizerunki. Mimo to w wiecie chrzecijañskim ci¹gle trwa napiêcie miêdzy s³owem a obrazem. Jan Pawe³ II sta³ siê natomiast rzecznikiem korespondencji sztuk. Oficjalne stanowisko Kocio³a w tej sprawie wyrazi³ w s³owach:
skoro Syn Bo¿y wszed³ w wiat widzialnej rzeczywistoci, czyni¹c ze swego cz³owieczeñstwa
jakby pomost miêdzy sfer¹ widzialn¹ i niewidzialn¹, to przez analogiê wolno uznaæ, ¿e zgodnie z logik¹ znaków graficzne przedstawienie tajemnicy mo¿e byæ traktowane jako jej zmys³oK. D y b c i a k, Karol Wojty³a a literatura. Tarnów 1991, s. 152.
Zob. Intersemiotycznoæ. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia. Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedwied. Kraków 2004.
12
Wszystkie cytaty z Biblii podajê za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych. Oprac. Zespó³ Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysi¹clecia. Poznañ 2003.
10
11
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wo postrzegalne uobecnienie. Ikona nie jest czczona dla niej samej, ale odsy³a do rzeczywistoci, któr¹ przedstawia. [P 568569] 13

Sam Chrystus pos³ugiwa³ siê równie¿ obrazami. Sygnalizowana analogia pozwoli³a Papie¿owi na mia³y apel:
Aby g³osiæ orêdzie, które powierzy³ mu Chrystus, Koció³ potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiaæ, aby rzeczywistoæ duchowa, niewidzialna, Bo¿a, stawa³a siê postrzegalna,
a nawet w miarê mo¿liwoci poci¹gaj¹ca. [P 573]

Papie¿ na podbudowanie swej tezy zacytowa³ s³owa o. Marie-Dominiquea
Chenu, który twierdzi³, ¿e dzie³a plastyczne i literackie s¹ nie tylko estetycznymi
ilustracjami, ale prawdziwymi »ród³ami« teologicznymi 14. Jan Pawe³ II zale¿noæ tê uj¹³ nastêpnie w poetyckich s³owach:
Ale Ksiêga czeka na obraz.  I s³usznie. Czeka³a na swego Micha³a Anio³a.
Przecie¿ ten, który stwarza³, widzia³ widzia³, ¿e by³o dobre.
Widzia³, a wiêc Ksiêga czeka³a na owoc widzenia.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc twego widzenia!
Widzenie czeka³o na obraz.
Odk¹d S³owo sta³o siê cia³em, widzenie wci¹¿ czeka. [T 1617]

Dlatego ja poetyckie w Medytacjach stoi przy wejciu do Sykstyny, na
progu Ksiêgi i podobnie jak przed 500 laty Juliusz II wo³a:
O ty, cz³owieku, który tak¿e widzisz, przyjd 
Przyzywam was wszystkich widz¹cych wszech czasów.
Przyzywam ciebie, Michale Aniele! [T 16]

Buonarotti po raz kolejny pojawia siê przed papieskim obliczem, tym razem
nie osobicie, ale za porednictwem sykstyñskich fresków. Obrazy wykonane zosta³y na sklepieniu kaplicy kaplic (15081512), które podzielono szkieletem malowanej architektury. Sk³ada³a siê ona z gurtów i gzymsów, o¿ywiona by³a rzebiarskimi (równie¿ malowanymi) figurami 15. Powsta³y w ten sposób trzy równoleg³e pasy. rodkowy prezentowa³ freski, których temat zosta³ zaczerpniêty z Ksiêgi
Rodzaju: od stworzenia wiata, przez grzech pierworodny, a¿ po historiê Noego.
Dziewiêæ scen przedstawia³o trzy zespo³y wydarzeñ biblijnych, z których dwa
pierwsze by³y punktem odniesienia dla Medytacji. Pojawili siê równie¿ prorocy
i sybille. Poni¿ej sklepienia, w lunetach, zobrazowana zosta³a genealogia Chrystusa. Cykl okaza³ siê ideowym uzupe³nieniem malowide³ pokrywaj¹cych ciany kaplicy kaplic, przedstawiaj¹cych historiê Zbawienia, ukoñczonych wczeniej przez
13
J a n P a w e ³ II, List apostolski Duodecimum Saeculum (4 XII 1987), Acta Apostolicae
Sedis 8/9 (1988), nr 80.
14
M.-D. C h e n u, La teologia nel XII secolo. Milano 1992, s. 9.
15
Malarstwo Micha³a Anio³a traktujemy czêsto jako rzebiarskie, poniewa¿ artysta skupia³
siê przede wszystkim na kompozycji, zagadnieniu formy w przestrzeni. D³ugo s¹dzono nawet, ¿e nie
przywi¹zywa³ wagi do koloru, wiat³ocienia i u¿ywa³ wy³¹cznie ciemnych, stonowanych farb. Tymczasem odrestaurowane w latach 19811994 freski sta³y siê sensacj¹ kolorystyczn¹. Przyæmione
dymem wiec i kadzide³, podczas renowacji odzyska³y sw¹ dawn¹ barwn¹ wietnoæ. Wyeksponowa³y, inne ni¿ w poprzednich pracach Micha³a Anio³a i nowoczesne jak na tamt¹ epokê, efekty kolorystyczne. Zosta³y one jednak pominiête w prezentowanym tekcie, poniewa¿ nie znalaz³y siê
w sferze zainteresowañ Jana Paw³a II.
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malarzy florenckich i umbryjskich. Piêkno fresków kosztowa³o artystê wiele bólu
i udrêki zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Okaza³o siê efektem refleksji religijnej. Powsta³o w ten sposób jedno z najwybitniejszych dzie³ w historii, synteza
wszystkich sztuk plastycznych.
W pierwszym analizowanym fragmencie fresku zatytu³owanym Oddzielenie
wiat³a od ciemnoci artysta przedstawia postaæ sêdziwego, majestatycznego Starca,
który w gecie podtrzymania obejmuje ca³¹ nieskoñczon¹ przestrzeñ i chaos 
Wtedy Bóg rzek³: »Niechaj siê stanie wiat³oæ! I sta³a siê wiat³oæ« (Rdz 1, 3).
Oddziela wiat³oæ od ciemnoci i nazywa pierwsze  dniem, drugie  noc¹ (dzieñ
pierwszy). D³onie Jahwe zdaj¹ siê podtrzymywaæ bez wiêkszego wysi³ku sklepienie niebieskie. Dynamicznie u³o¿one szaty Boga koresponduj¹ z zawirowaniem
chmur, wprowadzaj¹ dodatkowo ruch. Wzrok skupiony i utkwiony w górze stanowi statyczny punkt kompozycji.
Na kolejnym fresku, nosz¹cym tytu³ Stworzenie s³oñca i ksiê¿yca, Jahwe jawi
siê jako grony i wszechpotê¿ny. W³adczym gestem rozkrzy¿owa³ ramiona i zdecydowanym dotkniêciem stwarza s³oñce i ksiê¿yc (dzieñ czwarty)  I umieci³ je
Bóg na sklepieniu nieba, aby wieci³y nad ziemi¹; aby rz¹dzi³y dniem i noc¹
i oddziela³y wiat³oæ od ciemnoci. A widzia³ Bóg, ¿e to by³o dobre (Rdz 1, 17
18). Zmarszczone czo³o, rozwiane w³osy i broda, skupione oczy wyra¿aj¹ ogromny wysi³ek. W tej samej kompozycji pojawia siê Bóg po raz drugi. Ujêty zosta³
w mistrzowskim skrócie od ty³u, w momencie oddalania siê w g³¹b przedstawienia i wypowiadania s³ów: Niech zbior¹ siê wody spod nieba w jedno miejsce
i niech siê uka¿e powierzchnia sucha (Rdz 1, 9). Dotykaj¹c rolin kreuje ziemiê
(dzieñ trzeci). Dwukrotne pojawienie siê Boga-Stwórcy wiadczy o jego wszechobecnoci i wszechpotêdze. Kierunek ruchu w kompozycji zosta³ jednoznacznie
okrelony przez u³o¿enie fa³d szat. Z punktu widzenia obserwatora odbywa siê on
od prawej do lewej. Dominuj¹ce kolorystycznie pomarañczowo-ugrowe s³oñce
stanowi punkt statyczny przedstawienia.
A potem Bóg rzek³: »Niechaj powstanie sklepienie w rodku wód i niechaj
ono oddzieli jedne wody od drugich!« (Rdz 1, 6). Nastêpny obraz aktu stworzenia, pt. Rozdzielenie nieba i wody, przedstawia Boga w spokojnym gecie b³ogos³awieñstwa. Olbrzymie, w wyniku skrótu perspektywicznego, d³onie oddzielaj¹
wody pod sklepieniem od tych ponad nim (dzieñ drugi). Atmosferê spokoju wprowadzaj¹ równie¿ przymkniête oczy, g³adko u³o¿ona broda i w³osy oraz lekko pofa³dowane szaty. We wszystkich prezentowanych przedstawieniach odkryte s¹ tylko d³onie, stopy i g³owa Boga, a cia³o przys³ania szata. Mimo kamufla¿u dobrze
wyczuwalny jest muskularny tors, podobny greckim herosom.
Czwarty fresk sykstyñski zosta³ zatytu³owany Stworzenie Adama  Pan Bóg
ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi i tchn¹³ w jego nozdrza tchnienie ¿ycia, wskutek
czego sta³ siê cz³owiek istot¹ ¿yw¹ (Rdz 2, 7). Obraz przedstawia moment,
w którym Bóg Ojciec daje ¿ycie pierwszemu cz³owiekowi. Patrz¹c na fresk z lewej strony widzimy Adama na wpó³ omdla³ego, le¿¹cego na skale. Jego bezw³adnie uniesiona rêka wskazuj¹cym palcem niemal styka siê z pe³n¹ energii d³oni¹
Boga. Jahwe niesiony jest przez anio³y. Dar ¿ycia w tym w³anie momencie sp³ywa na Adama. Cia³o pierwszego cz³owieka lekko unosi siê, jakby by³o przyci¹gane przez Stwórcê. Wzrok Jahwe utkwiony jest w Adamie. Z jego postaci emanuj¹ si³a i w³adza. Adam ³agodnie poddaje siê woli Kreatora. Prezentowany gest
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stykania palców wskazuj¹cych Boga i cz³owieka jest tak sugestywny, ¿e sta³ siê
alegori¹ aktu stworzenia: Uczyni³ Bóg cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo /
mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich (T 18). Postaci Boga i Adama na sykstyñskich freskach s¹ do siebie bardzo podobne. Dla podkrelenia tego wra¿enia obie
sylwetki u³o¿ono w analogicznej pozycji. (Schemat ten zapewnia dodatkowo symetriê ca³ej kompozycji.) Krótka tunika Jehowy ods³ania Jego nagie ramiê i nogi,
jakby dla silniejszego zaakcentowania s³ów: Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na
swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³ (Rdz 1, 27). (Nale¿y podkreliæ, ¿e
w trzech poprzednich freskach nie spotkalimy siê z równie odkrytym przedstawieniem Stwórcy.) Dany ludziom przywilej kreacji  tworzenia na wzór stworzenia  tak¿e akcentuje sygnalizowane wiêzi.
Kiedy Micha³ Anio³ wychodz¹c z Watykanu
pozostawi³ polichromiê, której kluczem jest obraz i podobieñstwo.
Wedle tego klucza niewidzialne wyra¿a siê w widzialnym.
Prasakrament. [T 24]

Dlatego W polichromii sykstyñskiej Stwórca ma ludzk¹ postaæ. / Jest Wszechmocnym Starcem-Cz³owiekiem podobnym do stwarzanego Adama (T 26). Wreszcie przekazywanie ¿ycia w rodzinie stanowi równie¿ analogiê kreowania na
obraz i podobieñstwo. Freski wyra¿aj¹ wiarê artysty, z jednej strony, w wiêtoæ
¿ycia ludzkiego, z drugiej  w cz³owieczeñstwo Boga.
Pan Bóg z ¿ebra, które wyj¹³ z mê¿czyzny, zbudowa³ niewiastê (Rdz 2, 22).
W kolejnym interpretowanym fragmencie fresku, Stworzenie Ewy, pierwsza kobieta
wy³ania siê z cia³a Adama i sk³ada Stwórcy dziêkczynny ho³d. Bóg b³ogos³awi³
Adamowi, natomiast w odniesieniu do Ewy odczuwa pewien niepokój, widoczny na
Jego twarzy. Robi wra¿enie zmêczonego wykonan¹ prac¹, nie unosi siê ju¿ wród
chmur, ale st¹pa po ziemi. Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich / i widzia³ Bóg, ¿e
by³o bardzo dobre (Rdz 2, 23). Jeszcze gdy Jahwe stwarza³ wiat, widzia³ wszystko nagie i przejrzyste; oboje za byli nadzy i nie doznawali wstydu (Rdz 2, 25).
Dalej Jan Pawe³ II pyta: Czy to mo¿liwe? I sam odpowiada: Wspó³czesnych o to
nie pytaj, lecz pytaj Micha³a Anio³a, (a mo¿e tak¿e wspó³czesnych!?) (T 20).
Papie¿ s³usznie zauwa¿y³, ¿e Buonarotti poszed³ za sugestiami Ksiêgi Rodzaju
i rozumia³ nagoæ w sposób biblijny, jako pierwotn¹ cechê. Rajska nagoæ nabra³a
wymiaru eschatologicznego, oznacza³a stan pierwotnej harmonii, przejrzystoci,
dobroci, piêkna. By³a synonimem czystoci i dziewictwa. Jan Pawe³ II pisze: Nadzy
przychodz¹ na wiat i nadzy wracaj¹ do ziemi, z której zostali wziêci (T 30). Narodzinom i mierci towarzyszy wiêc nagoæ jako stan niezbêdny do wprowadzenia
cz³owieka w nowy wymiar egzystencji. Nagoæ nale¿y do sfery sacrum. Dusza jest
naga, a okrywanie cia³a okazuje siê jednym z wyk³adników wiata ludzkiego. Dlatego Kaplica Sykstyñska jest w³anie  jeli tak mo¿na powiedzieæ  sanktuarium
teologii ludzkiego cia³a (P 558). Czyli nagoæ jest naturalnie pierwotnym stanem,
bywa nawet przeciwstawiana kulturze. Oboje nadzy... / Nie odczuwali wstydu,
jak d³ugo trwa³ dar  / Wstyd przyjdzie wraz z grzechem (T 26).
Dopiero zjedzenie owocu z symbolicznego drzewa poznania dobra i z³a pozwoli³o cz³owiekowi zdobyæ wiedzê o przeciwieñstwach. Zdarzenie to uzyska³o
sw¹ plastyczn¹ wizjê w kolejnym fresku Micha³a Anio³a zatytu³owanym Grzech
pierworodny i wygnanie z raju  A wtedy otworzy³y siê im obojgu oczy i poznali,
¿e s¹ nadzy; spletli wiêc ga³¹zki figowe i zrobili sobie przepaski (Rdz 3, 7). Wów-
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czas po raz pierwszy zobaczyli ró¿nicê p³ci, czyli wstyd odpowiada wiadomoci
odmiennoci i ujawnionej seksualnoci. Nastêpnie Adam powie: Ukry³em siê przed
tob¹, bo jestem nagi / Któ¿ ci powiedzia³, ¿e jeste nagi (Rdz 3, 1011). I ostatecznie: Nadzy przychodz¹ na wiat i nadzy wracaj¹ do ziemi (T 30). Zmarli 
analogicznie do anio³ów i demonów  pierwotnie przedstawiani byli w formie
nagich sylwetek. Dopiero wstydliwa, nowo¿ytna wyobrania je ubra³a.
Jan Pawe³ II wchodz¹c do Kaplicy uleg³ wra¿eniu wszechogarniaj¹cych malowide³, sp³ywa³y one ze sklepienia i cian. Nie by³o tam faktycznie pustej przestrzeni. Dlatego na fundamentalne pytanie: Kim jest On?, Jan Pawe³ II odpowiada, ¿e przede wszystkim niewys³owion¹ przestrzeni¹, która Ogarnia wszystko
powo³uj¹c do istnienia z nicoci nie tylko na pocz¹tku, ale wci¹¿. / Wszystko trwa
staj¹c siê nieustannie (T 14). Bóg jest równie¿ przestrzeni¹ bytowania bytuj¹cych, W nim ¿yjemy, poruszamy siê i jestemy (T 20). W takim rozumieniu
eksponuje swój aspekt dynamiczny  kluczowy równie¿ dla sykstyñskich fresków.
Malowid³a prezentuj¹ bowiem wiat z perspektywy zmiennego punktu widzenia,
burz¹ spokojn¹ percepcjê ogl¹daj¹cego. Kozicki twierdzi³ nawet, ¿e Micha³ Anio³
mow¹ linii i barw powiedzia³ Na pocz¹tku by³ Ruch 16. Uzna³, ¿e artysta nie
poszed³ za Moj¿eszowym przes³aniem Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê (Rdz 1, 1) ani za tekstem w. Jana. Tak daleko posuniêta refleksja w odniesieniu do religijnego aspektu stworzenia wydaje siê du¿ym nadu¿yciem, ale wiadczy o wyczuwaniu dynamizmu malarskiego przedstawienia. W tekcie Medytacji
ruch wprowadzony jest na poziomie jêzykowym oraz graficznym. Sygnalizuje go
w pierwszym przypadku nagromadzenie, powtórzenie czasowników obrazuj¹cych poruszanie siê: W nim ¿yjemy, poruszamy siê i jestemy (6 razy); Wszystko
trwa staj¹c siê nieustannie; wy³ania siê; wszystko, co zaistnia³o, istnieje
i istnieæ bêdzie; stwarza³; uczyni³; Oto droga, któr¹ wszyscy przechodzimy; geniusz wyzwoli³; spada; przenikaj¹ nas; stwarzaj¹c i podtrzymuj¹c
w istnieniu. W drugim przypadku dynamizm przedstawienia poetyckiego sygnalizuje graficzne rozcz³onkowanie tekstu. Jan Pawe³ II, interpretuj¹c sposób ukazania Stwórcy przez Micha³a Anio³a, postawi³ w homilii pytanie: Czy Micha³ Anio³
nie wyci¹gn¹³ ostatecznych wniosków ze s³ów Chrystusa »Kto Mnie zobaczy³,
zobaczy³ tak¿e i Ojca?« (P 557). Czy nie jest artystycznym zuchwalstwem przeniesienie antycznego piêkna widzialnego na Niewidzialnego? Wszak Bogu niewidzialnemu nie mo¿na narzucaæ widzialnoci w³aciwej cz³owiekowi. Czy nie
by³oby to blunierstwem? (P 557). Sam poeta odpowiedzia³ na postawione pytanie zauwa¿aj¹c, ¿e Stwórca z sykstyñskich fresków jest jednoczenie Bogiem nieskoñczonego majestatu.
W granicach dostêpnych dla widzialnego obrazu powiedziano tutaj wszystko. Majestat
Stwórcy, podobnie jak majestat Sêdziego w momencie S¹du Ostatecznego, mówi nam o wielkoci Boga. I to s³owo Kaplicy Sykstyñskiej jest przejmuj¹ce i jednoznaczne. [P 557]

Piêkno jest uwidocznieniem dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piêkna. Dlatego Micha³ Anio³ ukazuj¹c w swych freskach piêkno ludzkiego
cia³a wyrazi³ dobro stworzenia: A Bóg widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³, by³o
dobre. Czyli artysta znalaz³ plastyczny sposób na przedstawienie wartoci nieprzedstawialnej.
16

K o z i c k i, Micha³ Anio³, s. 56.
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Bóg-przestrzeñ zawiera w sobie aspekt metafizyczny i realny, niewidzialny
i widzialny. Zgodnie z biblijnym przes³aniem kreuje wiat. Fakt ten wyeksponowa³ Micha³ Anio³, skupiaj¹c siê na scenach stworzenia, Jan Pawe³  na kreacji
s³owem:
Na pocz¹tku by³o S³owo i wszystko przez Nie siê sta³o.
Tajemnica pocz¹tku rodzi siê wraz ze S³owem, wy³ania siê ze S³owa.
S³owo  odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. [T 14]

Tylko ¿e wiat nie jest S³owem, ale obrazem. Jan Pawe³ II w³aciwie odczuwa
aspekt graniczny S³owa. Dlatego kojarzy je wielokrotnie z progiem, np. próg
niewidzialny, jakby S³owo by³o progiem, Stajemy na progu Ksiêgi, Przedwieczne S³owo jest jak gdyby progiem. Próg wspó³tworzy granicê miêdzy dwoma fragmentami przestrzeni. Znajduje siê w miejscu, gdzie jej ci¹g³oæ zosta³a
przerwana 17. Znaczenie progu zwi¹zane jest z dwoistym charakterem jego rozumienia  jako rozdzielenie przestrzeni i szansa na przemieszczanie siê miêdzy
nimi. S³owo, traktowane jako próg (obszar graniczny), ma cechy niepewne ontologicznie, nie posiada jednoznacznie mu przypisanych cech wiata widzialnego
czy niewidzialnego. Podczas gdy Stwórca ³¹czy w sobie nieogarniêt¹ przestrzeñ
widzialn¹ z niewidzialn¹, S³owo rozdziela je, tworzy granicê miêdzy tym, co niezmienne  Boskie, a tym, co czasowe  ludzkie. Za nim [tj. progiem] zaczynaj¹
siê dzieje. (Z progiem porównywany jest nawet moment fizycznych narodzin
oraz sama Kaplica Sykstyñska.) S³owo  odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie traktowane jest nastêpnie jako kwintesencja obrazu i wypowiedzi. Wyeksponowano jego aspekt wizualny, obok znaczeniowego i muzycznego. Dlatego
Stwórca zostaje nazwany pierwszym Widz¹cym, tym
który stwarza³, widzia³  widzia³, ¿e by³o dobre,
widzia³ widzeniem ró¿nym od naszego,
On  pierwszy Widz¹cy 
Widzia³, odnajdywa³ we wszystkim jaki lad swej Istoty, swej pe³ni 
Widzia³: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius 18 
Nagie i przejrzyste 
Prawdziwe, dobre i piêkne 
Widzia³ widzeniem jak¿e innym ni¿ nasze.
Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie: [T 1416]

Boskiej kreacji towarzyszy widzenie, które dociera do Istoty, Tajemnicy, czyli
zgodnie z fenomenologicznym ujêciem  do tego, co istnieje realnie 19. Ró¿ni siê
ono zasadniczo od ludzkiego sposobu postrzegania. Sygnalizowan¹ odmiennoæ
w sposobie percepcji dobrze obrazuj¹ dwa polskie s³owa: Stwórca i twórca.
Pierwszy kreuje, tzn. daje samo istnienie, wydobywa co z nicoci: Pocz¹tek,
który wy³oni³ siê z niebytu / pos³uszny stwórczemu S³owu (T 17), i podtrzymuje
w istnieniu. Cz³owiek-artysta wykorzystuje natomiast materiê, która ju¿ jest, nadaje jej tylko formê. Dzia³anie stanowi domenê ludzkiej egzystencji: Bóg powo³a³ zatem cz³owieka do istnienia, powierzaj¹c mu zadanie bycia twórc¹ (P 561).
Równie¿ rozró¿nienie miêdzy s³owem widzenie  towarzysz¹cym wy³¹cznie
Zob. P. K o w a l s k i, Próg. Has³o w: Leksykon. Znaki wiata. Wroc³aw 1998, s. 480485.
Zob. Hbr 4, 13: Wszystko odkryte i ods³oniête jest przed Jego oczami.
19
K. Wojty³a zetkn¹³ siê jeszcze w Krakowie, w latach szeædziesi¹tych, ze wiatowej s³awy
fenomenologiem R. Ingardenem  uczniem E. Husserla. Równie¿ studia nad M. Schelerem skierowa³y jego badania nad etyk¹ w stronê fenomenologii.
17
18
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Bogu, a wizj¹  przypisywan¹ cz³owiekowi, konkretnie Micha³owi Anio³owi,
eksponuje tê ró¿nicê: wizja ostatecznego S¹du (T 20); S³owa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarsk¹ wizjê (T 30); zbieraj¹ siê tutaj, pozwalaj¹ siê
ogarn¹æ sykstyñskiej polichromii, / wizji, któr¹ Micha³ Anio³ pozostawi³ (T 34);
Trzeba, by przemawia³a do nich wizja Micha³a Anio³a (T 36). Ale Bóg odnajdywa³ lad swojej Istoty  / Znajdowa³ swój odblask we wszystkim, co widzialne
(T 22), czyli równie¿ w sykstyñskich freskach. Cytowane stwierdzenie daje realne
przes³anki i uzasadnia cel ludzkiej kreacji. Dlatego,
To, co we mnie niezniszczalne,
teraz staje twarz¹ w twarz z Tym, który Jest!
Tak zaludni³a siê ciana centralna sykstyñskiej polichromii. [T 32]

Jan Pawe³ II widz¹cym nazwa³ tak Stwórcê, jak i twórcê. W momencie kreacji postawi³ miêdzy nimi znak równoci. To¿samoæ by³a efektem stworzenia
cz³owieka na obraz i podobieñstwo Boga.
Obok mi³osiernego Boga-Stwórcy pojawia siê surowy Bóg-Sêdzia w kolejnym sykstyñskim fresku pt. S¹d Ostateczny (15361541). Prezentowany jest on
na cianie o³tarzowej Kaplicy. Dzie³o zosta³o pierwotnie zlecone do namalowania
przez papie¿a Klemensa VII Medyceusza, potem jego nastêpcê, Paw³a III. Temat
podyktowa³y niedawne prze¿ycia wojenne. Mia³ on stanowiæ zamkniêcie cyklu
teologicznego fresków, czyli by³ faktycznie narzucony. Natomiast gotowej treci
dostarczy³y Apokalipsa, Ewangelia wed³ug w. Mateusza. Artysta zakry³ star¹ cianê
o³tarzow¹ cienkim murem z cegie³, któremu nada³ lekk¹ pochy³oæ u góry. Robi³a
ona wra¿enie opadaj¹cej ku do³owi: Choæ tu spada na twój wzrok wêdrowcze /
wizja ostatecznego s¹du (T 20). Powstawanie malowid³a zbieg³o siê z momentem za³amania duchowego Micha³a Anio³a. By³o efektem jego religijnej refleksji,
poszukiwania widzialnego wyrazu dla niewidzialnej treci, Tajemnicy. Duchow¹
genezê i przes³anie fresku wyeksponowa³ Papie¿, gdy pisa³ w Tryptyku rzymskim:
wizja ostatecznego S¹du.
Jak uczyniæ widzialnym, jak przenikn¹æ poza granice dobra i z³a?
Pocz¹tek i kres, niewidzialne, przenikaj¹ do nas z tych cian! [T 20]

Sam Micha³ Anio³ wyznawa³ swej rozmówczyni Vitorii Colonnie 20: To¿
maluje siê umys³em, nie rêk¹. S¹d Ostateczny stanowi formê testamentu artystycznego. Malowid³o ju¿ po odrestaurowaniu jest ciemniejsze i bardziej ponure
w stosunku do radosnego sklepienia. W dziele tym Micha³ Anio³ wyrazi³ wszystko to, co mog³a zrobiæ sztuka malarska, nie pomijaj¹c ¿adnego ruchu czy postawy.
Widzimy tu anio³ów, rodzaj ludzki wychodz¹cy z grobów, Syna Bo¿ego w majestacie, z³e duchy, aposto³ów i wiêtych Pañskich. Fresk cechuj¹ doskona³a znajomoæ oraz zastosowanie anatomii, poetycka wyobrania, si³a dramatycznego ujêcia, psychologia wyra¿ona uk³adem cia³ i mimik¹. Ogólne wra¿enie S¹du sprowadza siê do grozy, surowego karania, gdzie nie ma litoci ani przebaczenia. S¹ tu
wy³¹cznie sprawiedliwoæ i prawda. (Papie¿ Pawe³ III, widz¹c po raz pierwszy
fresk, mia³ paæ na kolana i b³agaæ o zmi³owanie.)
W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyrazi³
w widzialnym dramacie S¹du 
Uduchowiona poetka, ascetka, towarzyszka rozmów Micha³a Anio³a. Artysta sportretowa³
j¹ na fresku jako Matkê Bosk¹.
20
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I ten niewidzialny kres sta³ siê widzialny jakby szczyt przejrzystoci:
omnia nuda et aperta ante oculos Eius!
S³owa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarsk¹ wizjê:
Pójdcie b³ogos³awieni... idcie przeklêci... [T 30]

Micha³ Anio³ zrozumia³ ostatni dzieñ ludzkoci jako czas gniewu Pañskiego:
W Kaplicy Sykstyñskiej artysta umieci³ S¹d.
W tym wnêtrzu S¹d dominuje nad wszystkim.
Oto kres niewidzialny sta³ siê tutaj przejmuj¹co widzialny.
Kres i zarazem szczyt przejrzystoci 
Taka jest droga pokoleñ.
Non omnis moriar 
To, co we mnie niezniszczalne,
teraz staje twarz¹ w twarz z Tym, który Jest!
Tak zaludni³a siê ciana centralna sykstyñskiej polichromii. [T 32]

Dlatego pod wzglêdem psychologicznym nad ca³oci¹ dominuje motyw grozy, który oka¿e siê kluczowy dla ostatniej czêci Medytacji: Pos³owia. Element
gniewu nie ogranicza siê, jak w tradycyjnych przedstawieniach S¹du, do sfery
potêpionych. Przenika on ca³¹ przestrzeñ, dotyczy wiêtych i anio³ów, towarzyszy
nawet Matce Boskiej.
Ci wszyscy, którzy zaludniaj¹ cianê centraln¹ sykstyñskiej polichromii,
nios¹ w sobie dziedzictwo twojej wówczas odpowiedzi!
Tego pytania i tej odpowiedzi!
Taki jest kres waszej drogi. [T 32]

Artysta pomin¹³ niemal zupe³nie uroki raju. Nie ma ich równie¿ w poezji Papie¿a, choæ jego wizja jest nieco mniej przygnêbiaj¹ca ni¿ ta Micha³a Anio³a. Sykstyñskie przedstawienie korespondowa³o z kocieln¹ i artystyczn¹ tradycj¹. Natomiast zasadnicza ró¿nica miêdzy nim a poprzedzaj¹cymi go dzie³ami polega³a na
tym, ¿e dotychczas pokazywano raj i piek³o osobno lub razem, ale z wyranym ich
rozdzieleniem. Tymczasem u Micha³a Anio³a ca³oæ buduje uk³ad eliptyczny, stworzony z cia³ zmartwychwsta³ych i potêpionych. Punkt centralny sfery kompozycyjnej i duchowej stanowi postaæ Chrystusa, która porusza ca³¹ dramaturgiê przedstawienia. Ma on ponadludzkie rozmiary, atletyczne cia³o, prawicê wzniesion¹
w gecie potêpienia. Spuszczony wzrok i zaciniête wargi wiadcz¹ o nieodwracalnoci Boskich wyroków. Po lewej stronie fresku znajduj¹ siê zbawieni, którzy
wzglêdnie spokojnym ruchem wstêpuj¹ do nieba, po prawej potêpieni spadaj¹cy
do piekie³. Kolosalnych rozmiarów Adam umieszczony zosta³ w scenie centralnej,
w chórze wiêtych Starego Testamentu, za Matk¹ Bosk¹. Jest on wpatrzony
w Chrystusa, czeka na Jego wyrok, ws³uchuje siê w Boskie s³owa:
Pamiêtasz, Adamie? On na pocz¹tku ciebie pyta³ gdzie jeste?
A ty odrzek³e: Ukry³em siê przed Tob¹, bo jestem nagi.
Któ¿ ci powiedzia³, ¿e jeste nagi?...
Niewiasta, któr¹ mi da³e, poda³a mi owoc... [T 32]

Adamowi odpowiada po przeciwnej stronie fresku postaæ Piotra z kluczami 
istotny element poetyki Tryptyku rzymskiego: Tu es Petrus  us³ysza³ Szymon
syn Jony. / »Tobie dam klucze Królestwa« (T 34) 21. Klucze pojawiaj¹ siê jako
21

Motyw ten wyst¹pi³ ju¿ we fresku P e r u g i n a Wrêczenie kluczy (14811482).
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symbol, który wskazuje sytuacjê graniczn¹, w tym przypadku umown¹ miêdzy
tym, co niewidzialne, a tym, co widzialne. Motyw kluczy dominuje równie¿ w Pos³owiu. Nastêpcami w. Piotra s¹ papie¿e wybierani przez zgromadzenie kardyna³ów  konklawe (z kluczem). Odbywa siê ono zgodnie z tradycj¹ w Kaplicy
Sykstyñskiej Pa³acu Apostolskiego. W dniu rozpoczêcia konklawe kardyna³owie
wyruszaj¹ w procesji, piewaj¹c hymn Veni Creator, z probami do Ducha wiêtego, by nape³ni³ wiat³em ich umys³y i serca. Przechodz¹ nastêpnie do Kaplicy Sykstyñskiej.
I tu w³anie u stóp tej przedziwnej sykstyñskiej polichromii
zbieraj¹ siê kardyna³owie 
wspólnota odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy Królestwa.
Przychodzi w³anie tu.
I Micha³ Anio³ znów ogarnia ich widzeniem.
W Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jestemy...
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Ludzie, którym troskê o dziedzictwo kluczy powierzono,
zbieraj¹ siê tutaj, pozwalaj¹ siê ogarn¹æ sykstyñskiej polichromii,
wizji, któr¹ Micha³ Anio³ pozostawi³  [T 34]

Na zgromadzonych kardyna³ach spoczywa odpowiedzialnoæ za dokonany wybór. Ma on swe konsekwencje zbiorowe  w wymiarze wspólnoty Kocio³a,
oraz indywidualne  dla wybieraj¹cego. Przypominaj¹ o nich sykstyñskie freski:
Potrzeba, aby w czasie konklawe Micha³ Anio³ uwiadomi³ ludziom 
Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius.
Ty, który wszystko przenikasz  wska¿!
On wska¿e... [T 36]

I wskaza³ nastêpcê Papie¿a Jana Paw³a II  kardyna³a Josepha Ratzingera,
który przybra³ imiê Benedykt XVI.
Pojawiaj¹ siê równie¿ w¹tki autobiograficzne, które wiadcz¹ o akceptacji kresu
ziemskiej wêdrówki:
Tak by³o w sierpniu, a potem w padzierniku pamiêtnego roku dwóch konklawe,
i tak bêdzie znów, gdy zajdzie potrzeba,
po mojej mierci. [T 3436]

Tu  w Kaplicy Sykstyñskiej  Jan Pawe³ II widzi pocz¹tek swej apostolskiej
pos³ugi i jej koniec. To samo miejsce jest wiadkiem dwóch odmiennych stanów
oraz towarzysz¹cych im Tajemnic. wiadomoæ w³asnego kresu pozwala snuæ refleksjê nad pocz¹tkiem i koñcem egzystencji, sytuowaæ siê w ci¹g³ej wêdrówce,
w drodze, w ruchu.
Oto widz¹ siebie pomiêdzy Pocz¹tkiem i Kresem,
pomiêdzy Dniem Stworzenia i Dniem S¹du...
Postanowiono cz³owiekowi raz umrzeæ, a potem S¹d! [T 36]

Paradoks pocz¹tku i koñca polega na tym, ¿e mimo i¿ wiadczy o nich obfitoæ kreacji malarskiej, to nie jest ona w stanie ich oddaæ. Nie mo¿na w widzialny
sposób przedstawiæ niewidzialnej istoty. Pojawia siê przepaæ miêdzy dzie³em r¹k
cz³owieka-artysty a piêknem dostrze¿onym w chwili uniesienia twórczego, tak jak
istnia³ rozdwiêk miêdzy ludzk¹ wizj¹ a Boskim widzeniem. To w³anie artysta
jest najbardziej wiadomy swojej ograniczonoci. Dostrzega w kreacjach tylko
cieñ owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich
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rzeczy, zechcia³ niejako daæ wam udzia³ 22. W analogiczny sposób traktowana
jest poezja Jana Paw³a II. Jej sensy w Medytacjach wyp³ywaj¹ z przestrzeni literackiej, ale dotycz¹ rzeczywistoci transcendentnej.
S³owo, zanim zostanie wypowiedziane na scenie, ¿yje naprzód w dziejach cz³owieka, jest
jakim podstawowym wymiarem jego ¿ycia duchowego. Jest wreszcie ukierunkowaniem na
niezg³êbion¹ tajemnicê Boga samego 23.

Czyli Jan Pawe³ II nie traktuje ani sztuki, ani literatury autonomicznie. Przeciwnie, podporz¹dkowuje je nadrzêdnemu wymiarowi teologicznemu  poszukiwaniu Tajemnicy. I na tej p³aszczynie s³owo spotyka siê z inspiruj¹cym je
malarstwem. Dlatego freski sykstyñskie Micha³a Anio³a nie stanowi¹ dla Papie¿a wy³¹cznie dzie³a sztuki, doskona³ej dekoracji Kaplicy Sykstyñskiej. Nie interesuj¹ go gra barw, wiate³, uk³ad, przestrzenna kompozycja  wyznaczniki techniki plastycznej. Ca³e to bogactwo form malarskich ujmuje w jednej, prostej
frazie:
Jest to Ksiêga Rodzaju  Genesis.
Tu, w tej kaplicy, wypisa³ j¹ Micha³ Anio³
nie s³owem, ale bogactwem
spiêtrzonych kolorów. [T 18]

Podobnie jak Buonarotti  Jan Pawe³ II poszukuje w dziele malarskim naddanych sensów, sfery duchowej. Pierwszy próbowa³ uj¹æ te treci w plastyczn¹ wizjê, drugi stara siê je odnaleæ i odczytaæ w literacki sposób:
Wchodzimy, ¿eby odczytywaæ,
od zdziwienia id¹c ku zdziwieniu.
Tak wiêc to tu  patrzymy i rozpoznajemy
Pocz¹tek, który wy³oni³ siê z niebytu
pos³uszny stwórczemu S³owu;
Tutaj przemawia z tych cian.
A chyba potê¿niej jeszcze przemawia Kres.
Tak, potê¿niej jeszcze przemawia S¹d. [T 18]

Malarstwo przemawia do Papie¿a sw¹ transcendentn¹ treci¹: Tu, w tej kaplicy, wypisa³ j¹ [tj. Ksiêgê Rodzaju] Micha³ Anio³ (T 17); Jak wiele tu powiedziane na tych cianach! (T 20); Wchodzimy, ¿eby odczytywaæ, / od zdziwienia id¹c ku zdziwieniu (T 18); Sykstyñska polichromia przemawia wówczas
S³owem Pana (T 34); Trzeba, by przemawia³a do nich wizja Micha³a Anio³a
(T 36). S³owo natomiast potrzebowa³o obrazu: ksiêga czeka³a na owoc »widzenia« (T 16); Widzenie czeka³o na obraz (T 18). Cytat nasuwa skojarzenie
z biblijnym owocem poznania dobra i z³a, tutaj owocem widzenia staje siê obraz.
W dzie³ach plastycznych i literackich mo¿na dostrzec wy³¹cznie pierwiastek Bo¿ego stworzenia. Dlatego wzmocnienie s³owa wizj¹ nie przynosi oczekiwanych
efektów, nadal nie pozwala w pe³ni przedstawiæ Niewidzialnego. Kody porozuJ a n P a w e ³ II, List do artystów, s. 560. Zob. te¿ B. C h r z ¹ s t o w s k a, Poezja myli
i wiary. O twórczoci poetyckiej Karola Wojty³y. W zb.: Jan Pawe³ II i dzie³o. Red. B. Walczak.
Poznañ 2001, s. 116.
23
J a n P a w e ³ II, Dar i Tajemnica. W piêædziesi¹t¹ rocznicê moich wiêceñ kap³añskich.
Kraków 1996. Podajê za: W. S m a s z c z, S³owo poetyckie Karola Wojty³y. Warszawa 1998, s. 2122.
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miewania mno¿¹ siê, a Tajemnica jest wci¹¿ zakryta. Tak rozumiana poezja staje
siê mistyczna, a jej istota przesuwa j¹ z estetyki w stronê filozofii.
Obok mistycyzmu pojawia siê jeszcze jeden sposób poznania  medytacja 24.
Pierwszy rodzaj percepcji uobecnia sprawy nadprzyrodzone, drugi ma charakter
ludzki. W tym przypadku dialog miêdzy przedstawieniem plastycznym i poetyckim, podobnie jak pomiêdzy jêzykiem literackim, potocznym i naukowym, ma
przynieæ epifaniê prawdy, o której Jan Pawe³ II pisze:
Ogl¹dane przez nas freski wprowadzaj¹ w wiat treci objawionych. Prawdy naszej wiary
przemawiaj¹ do nas ze wszystkich stron. Geniusz ludzki uczyni³ te prawdy swoim natchnieniem i przyoblek³ je w niedocigniony kszta³t malarskiego piêkna. Dlatego ciany Kaplicy
Sykstyñskiej wywo³uj¹ w nas wyznanie wiary w Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Równoczenie za wywo³uj¹ wyznanie wiary w Chrystusa zmartwychwsta³ego, który przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych. Przed tym arcydzie³em wyznajemy
wiarê w Chrystusa Króla wieków, którego królestwu nie bêdzie koñca. [P 555]

Poszukiwanie prawdy powraca wielokrotnie w twórczoci Jana Paw³a II:
A jednak ¿aden wiek nie mo¿e przes³oniæ prawdy / o obrazie i podobieñstwie. //
Micha³ Anio³ / Z t¹ prawd¹ kiedy zamkn¹³ siê w Watykanie (T 22); Czy¿ nie
On w³anie widzi wszystko w ca³ej prawdzie?; Oni [tj. pierwsi ludzie] tak¿e
u progu dziejów / widz¹ siebie w ca³ej prawdzie; Czy¿ nie chc¹ dla siebie byæ
prawdziwi i przejrzyci (T 24); W tej Komunii wzajemne obdarowywanie pe³ni¹ prawdy, dobra i piêkna (T 26). Na sygnalizowany trop interpretacji wprowadzaj¹ nas tytu³y utworów, np. w opisywanym przypadku Medytacje nad Ksiêg¹
Rodzaju, w innych zbiorach okrelenia: myl, mylenie, rozwa¿anie. Medytacja,
jako pochodna myli, staje siê rodkiem poezji Jan Paw³a II. Papie¿ jest twórc¹
wybitnie intelektualnym, choæ doskonale odczuwa si³ê poetyckiego obrazu. Dlatego wybiera wariant intelektualistyczny medytacji, nie emocjonalno-wra¿eniowy 25. Monolog okazuje siê jakby aliryczny, ma³o zsubiektywizowany, oszczêdny
w rodkach i figurach stylistycznych. Pos³uguje siê spokojn¹ refleksj¹, sprawozdaniem, równowa¿nikiem obrazowym (zwi¹zki z korelatem obiektywnym Thomasa S. Eliota i teori¹ ekwiwalencji uczuæ Awangardy krakowskiej). Pojawia siê
pocz¹tkowo rozbudowana, odleg³a metaforyka, która nabiera nastêpnie coraz wiêkszej klarownoci. Do sygnalizowanych cech poezji Jana Paw³a II nale¿y dodaæ
obszerne rozmiary i starannoæ wyk³adu. Liryczne medytacje wyró¿nia równie¿
brak tradycyjnej rytmiki, rymów, podzia³u na zwrotki.
Spójnoæ tekstu mistyczno-medytacyjnego budowana jest na kilku poziomach:
syntaktycznym  przez d³ugie, podrzêdnie z³o¿one zdania, które sprzyjaj¹ logicznemu kszta³towaniu myli; treciowym  przez powtarzanie s³ów-kluczy: widzenie i jego pochodne  widzia³ (17 razy), widzenie (9), widz¹cy (4), widzialny (4), widzialnoæ (1); s³owo (22) i jego synonim wypowiedzenie
(2); próg (7); klucz (7); prawda (7). Multiplikacji ulegaj¹ równie¿: obrazy
symboliczne (w nieco zmienionych formach)  Uczyni³ Bóg cz³owieka na swój
obraz i podobieñstwo (7), W Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jestemy (5), Widzia³ Bóg, ¿e wszystko, co uczyni³, by³o bardzo dobre? (5), Omnia nuda et aperZob. J. B ³ o ñ s k i, Poezja nawrócenia. Znak 1987, nr 6.
Zob. D y b c i a k, op. cit., s. 36. Zob. te¿ Jan Pawe³ II i dzie³o.  J. O k o ñ, ¯yciowy profil
poety. Znak 1982, nr 6.  J. S. P a s i e r b, Poezja uniwersaliów. Jw., 1981, nr 4/5.
24
25
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ta ante oculos Eius (4); motywy  pocz¹tek (13), kres (10), s¹d (9), nagoæ (9),
przejrzystoæ (7), wstyd (4). Pojawiaj¹ siê wreszcie antytezy, paradoksy. Poematy
Wojty³y podporz¹dkowane s¹ jednorodnej myli, wyra¿onej w tytule. Poszczególne utwory wchodz¹ce w ich sk³ad uzale¿nione s¹ od ca³oci, ale maj¹ równie¿
w³asn¹, odrêbn¹ strukturê kompozycyjn¹. Wymienione rodki i sposoby ujêcia
poetyckiego nasuwaj¹ skojarzenia z form¹ traktatu. S¹ efektem ewolucji filozoficznej ich autora, która znalaz³a swój poetycki wymiar. Nast¹pi³o przejcie od
fenomenologii dowiadczenia mistycznego do fenomenologii ca³ego doznania ludzkiego; od mistyki do aktywnego personalizmu 26. W drugim przypadku w centrum
zainteresowania znajduje siê cz³owiek dzia³aj¹cy, który d¹¿y do panowania nad
¿yciem psychicznym, do bycia sprawc¹ i podmiotem w³asnych dzia³añ. Dlatego
nale¿y go ujmowaæ w dwóch podstawowych kategoriach: bycia i stawania siê. S¹
one ze sob¹ zwi¹zane, poniewa¿ stawaæ siê mo¿e tylko ten, kto ju¿ istnieje. Istnienie to zarazem pierwszy akt stawania siê  jest to docelowy punkt rozwoju wiatopogl¹du poety-filozofa. Dlatego w Medytacjach, podobnie jak we freskach Micha³a Anio³a, elementem organizuj¹cym jest ruch. Owo stawanie siê wymaga
pierwiastka transcendentnego. Tylko Absolut nadaje sens ludzkiemu bytowi.
Podsumowuj¹c, Papie¿ próbowa³ w Medytacjach rozwik³aæ problem zwi¹zku
S³owa Boskiego z ludzkim i z obrazem. Zaproponowa³ relacje zwrotne: 1) od
widzenia Boskiego do S³owa stwarzaj¹cego, 2) od S³owa do wizji Micha³a Anio³a,
3) od malarskiej wizji do s³owa poetyckiego, 4) od s³owa do wizji literackiej. Boski logos by³ absolutnym widzeniem Tajemnicy, potem pojawi³o siê widzenie plastyczne, wreszcie poetyckie. Niewidzialne sta³o siê widzialnym najpierw w stwarzanym wiecie, nastêpnie czêciowo we freskach namalowanych przez Micha³a
Anio³a i wreszcie w poetyckich obrazach Papie¿a. Dlatego Joseph Ratzinger 27
s³usznie zauwa¿y³, ¿e wyra¿eniem kluczowym nie by³o s³owo, lecz wizja,
widzenie. Stworzenie bra³o pocz¹tek z wizji. Stwórca dociera³ do swej Istoty,
twórca móg³ siê tylko do niej przybli¿aæ. Ostatecznie ani sam obraz, ani wy³¹cznie
s³owo mistyczno-medytacyjne, nawet oba równoczenie nie by³y w stanie opisaæ
i zobrazowaæ pe³nej prawdy.
Dialog Papie¿a z artyst¹ ukierunkowany zosta³ na odbiorcê, na jego synestezyjny charakter spostrze¿eñ. Jan Pawe³ II by³ wiadomy, ¿e ¿yjemy w epoce obrazu, który okaza³ siê najszybszym rodkiem komunikacji. Dlatego, chc¹c u³atwiæ
zrozumienie swych s³ów, wzmocni³ je wra¿eniem wizualnym wywo³ywanym przez
sykstyñskie freski. Odwo³a³ siê do dwóch typów ludzkiej wra¿liwoci: plastycznej
i literackiej 28. Mno¿¹c kody porozumiewania, mo¿na by³o równie¿ dotrzeæ do szerszego grona zainteresowanych. Duchownemu nie uda³o siê poznaæ Tajemnicy, ale
dosiêgn¹³ odbiorcy (okrelenie ks. Janusza S. Pasierba).
Zob. K. W o j t y ³ a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin 1994.
J. R a t z i n g e r, Komentarz teologiczny do Tryptyku rzymskiego. Prze³. A. M. W i e r zb i c k i. W zb.: Wokó³ Tryptyku rzymskiego Jana Paw³a II, s. 30.
28
Realizacja muzyczna Medytacji dokonana przez S. S o j k ê (album Tryptyk rzymski, 2003)
i P. P a ³ k ê (muzyka na solistê, chór i orkiestrê, 2005) uaktywni³a dodatkowo kod akustyczny.
Percepcjê audiowizualn¹ pobudzi³ natomiast film animowany Tryptyk rzymski (2006) w re¿yserii
M. L u z a n a, z muzyk¹ R. R o z m u s a. Wymienione sposoby postrzegania wspó³istnia³y ze sob¹
jako korelaty prze¿ycia odbiorczego, ale zawsze jeden z nich w konkretnym przypadku stawa³ siê
dominuj¹cy.
26
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Abstract
AGNIESZKA SMAGA
(Maria Curie-Sk³odowska University, Lublin)

THE FRESCOES OF MICHELANGELO AND THE WORD OF JOHN PAUL II
The Sistine Chapel crossed its architectural dimension and put Michelangelo and John Paul II
into an interdisciplinary discourse. The Pope assumed that a substantial factor of an artistic work was
not its autonomy, but its transcendental value, realized in various artistic structures. Therefore, he
was not interested in the painting aspects of the Sistine frescoes. Like Buonarotti, John Paul II looked
for transcendental senses in a plastic work. The former tried to present those messages in a plastic
vision, the latter attempted to express them in a literary way. And on such a plane the word met with
the painting, which had inspired it. Reinforcement of text by picture failed to produce the expected
effects  it disallowed to depict the Invisible. Besides mysticism, there appeared one more way of
cognition, namely the meditation. The first kind of perception was to manifest supernatural matters,
while the other pertained to human nature. Finally the author argues that Meditations unpenetrated
the Mystery but reached the audience.

