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Rozmyślając nad „Tryptykiem rzymskim” 

Są takie teksty literackie, które domagają się, aby do nich wracać. Po raz kolejny pochylam 

się nad „Tryptykiem rzymskim” Jana Pawła II, poematem datowanym na 2003 rok. I nie 

mogę oprzeć się wzruszeniu. Ponad rzeką czasu, ponad otchłanią śmierci, dziś Święty Jan 

Paweł II dzieli się swą refleksją, swym zamyśleniem nad naturą i sztuką, które mają to samo 

źródło – w Bogu. Tytuł dzieła wskazuje i na miejsce powstania, i na jego strukturę. Niczym 

średniowieczne malarstwo ołtarzowe składa się z trzech części.  

Całość utworu jest poetyckim i teologicznym namysłem człowieka głębokiej wiary nad tym, 

co powiedziano w pierwszych Księgach Biblii, nad tym, co dla każdego z nas wynika ze słów 

samego Boga. „Tryptyk rzymski” w niezwykły sposób łączy to, co przynależy do natury 

i kultury. Bóg, stwarzając świat i człowieka, działał Słowem, a było ono prawdziwe, bo 

cokolwiek On powiedział – stało się. Idea wcielona w materię. Postawę Autora poematu 

cechuje pokora wobec Boga i całego stworzenia.  

Poeta w części pierwszej tryptyku zatytułowanej „Strumień” nadaje swej refleksji postać 

swoistego dialogu wewnętrznego, soliloquium, kontemplując tajemnicę natury, początki bycia 

świata i człowieka. I tak oto przed czytelnikiem odsłania się dramat przemijania tego, co 

stworzone, przy czym przynależna tylko człowiekowi świadomość czasowości budzi jego 

zdumienie, ale i grozę. Rodzi pytanie: czy takie istnienie ma sens. I natychmiast pada 

odpowiedź twierdząca:  

zatrzymaj się, to przemijanie ma sens 
ma sens … ma sens… ma sens! 

Strumień tymczasem beztrosko sobie płynie, „spada w dół”, obca jest mu jakakolwiek 

refleksja. Tak oto człowiek staje sam i samotny wobec świata przyrody. Ale czy bezradny? 

I skąd ma czerpać przekonanie, że jego istnienie ma sens. Papież wie, że wyłącznym źródłem 

nadziei jest Ten, który stworzył.  

Część drugą tryptyku „Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej” 

rozpoczął hymnem na cześć Stwórcy. Nazywa go Pierwszym Widzącym, co wynika z treści 

Biblii: „I widział Bóg, że było dobre”, a to oznacza, że immanentną cechą świata powołanego 

do istnienia jest nierozerwalna więź tego, co prawdziwe, dobre, piękne. I w taką 

rzeczywistość wprowadził Bóg człowieka, wprowadził go do domu, aby mógł się czuć 

bezpieczny i szczęśliwy. Bóg – byt per se i in se, byt absolutny i doskonały, 



2 
 

samowystarczalny. A człowiek? Gdy Bóg go stworzył, rzekł: „I widział (…), że było bardzo 

dobre”. Człowiek – korona stworzenia.   

Z tego właśnie uprzywilejowanego miejsca w świecie wynikają powinności, jakie spoczywają 

na każdym z nas: czynienie dobra, czyli kontynuowanie dzieła Bożego. Chociaż, jak mówi w 

tryptyku Jan Paweł II, historia temu przeczy: 

Choćby nasz wiek dwudziesty! I nie tylko dwudziesty! 
A jednak żaden wiek nie może przesłonić prawdy 
o obrazie i podobieństwie. 

Przebywając w Kaplicy Sykstyńskiej Poeta kontempluje dzieła sztuki – freski Michała 

Anioła, zrodzone z inspiracji Słowem Boga, zapisanym w Biblii. Sklepienie kaplicy, gdzie 

artysta namalował Początek i ściana ołtarzowa, gdzie znajduje się obraz Sądu Ostatecznego – 

Kres istnienia, stanowią klamrę spinającą dzieje świata i każdego człowieka. W tej właśnie 

perspektywie eschatologicznej istota ludzka powinna patrzeć na swe życie. Początek i Kres 

dla każdego jest niewidzialny, ale dzięki geniuszowi renesansowego malarza widzimy: „Taka 

jest droga pokoleń”. Powraca pytanie o sens bycia tu na ziemi, bo przecież on jest. Za 

Horacym Jan Paweł II mówi: Non omnis moriar (Nie wszystek umrę). Rzymski poeta ufał, że 

zostanie po nim nieśmiertelna poezja, chrześcijanin zaś wierzy, że jego dusza jest 

nieśmiertelna. Nie cały więc umrze. I jest jeszcze kultura, której tworzenie zostało nam 

zadane. Ksiądz Janusz Pasierb w „Szkicach o kulturze” wyraził pewność, że człowiek nie 

może pozostać w stanie „natury”, że aby być człowiekiem, jest „skazany na tworzenie lub 

uczestnictwo w kulturze”1.  

W ten sposób naśladujemy działania samego Boga, Tego, który wszystko powołał do 

istnienia. Człowiek tworzy kulturę i sam jest przez nią stwarzany. Tak właśnie nadaje sens 

swemu istnieniu. Kultura pozwala mu wyrazić radość, ale i oswaja z przemijaniem. Bo mimo 

iż myśl o śmierci nie powinna chrześcijanina przerażać, to jednak pozostaje w nas 

egzystencjalny lęk przed Kresem. 

Jan Paweł II, wychodząc od biblijnej wizji świata i człowieka, ze spokojem mówi o własnym 

przemijaniu gdy opisuje Kaplicę Sykstyńską jako miejsce konklawe: 

i tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba, 

po mojej śmierci. 

                                                
1 J. Pasierb, Szkice o kulturze, Pelplin 1982, s.5. 
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Poeta uznaje odpowiedzialność za fundamentalny obowiązek człowieka, odpowiedzialność 

przed Bogiem za świat, drugiego człowieka, wreszcie, gdy mówi jako papież – za Kościół. W 

Jego słowach pobrzmiewa wielka powaga, mówi bowiem o tym, co ostateczne: o Sensie, o 

przeznaczeniu człowieka do troski o swoje piękne istnienie zamknięte w czasie, rozpięte 

między początkiem a końcem: „To jest kres waszej drogi”. W słowach Poety nie odnajdziemy 

buntu, bo jakże można sprzeciwiać się temu, co objawia Pismo. 

Trzecia część tryptyku „Wzgórze w krainie Moria”, to rozważanie nad historią Abrahama, 

który z polecenia Boga miał złożyć Mu w ofierze syna Izaaka. Jan Paweł II odczytuje tę 

fabułę jako prefigurację Ofiary Chrystusa. 

Pochylając się nad „Tryptykiem rzymskim”, rozmyślam o człowieczym powołaniu do 

czynienia dobra, do życia w prawdzie, do pomnażania piękna. Przecież powiedziano w 

Genesis, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Lecz to nie oznacza bynajmniej, że mamy być 

tej ziemi władcami, lecz troskliwymi opiekunami, to znaczy twórcami kultury (łac. cultura-

uprawa, kształcenie). Dobrze zrozumiał swoje powołanie Michał Anioł, przekładając na język 

malarstwa Boże słowa. To ważny dla wszystkich znak, co uświadamia Święty Jan Paweł II. 

dr Danuta Paszkowska  


