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Okruchy sztuki

  Bóg architekt, 1 połowa XIII wieku

Wielki Architekt
Oto jak glina w ręku garncarza, 

tak wy jesteście w moim ręku, 
domu Izraela!

(Jeremiasz 18,6)

Przeglądając stare albumy o sztuce, znala-
złam piękny i tajemniczy wizerunek Boga. Oto 

młody mężczyzna trzyma w jednej ręce duży 
cyrkiel, a w drugiej coś w rodzaju kolorowego 
dysku. Cyrkiel wbity jest w sam środek tego 
okrągłego kształtu i wyznacza jego granice. 
Jest to iluminacja ze strony tytułowej Biblii 
Moralizatorskiej z I poł. XIII wieku. Iluminacja 
ta kryje w sobie mnóstwo symboli i zagadko-
wych elementów opartych przede wszystkim 
na dwoistości.

W pierwszej kolejności można 
zauważyć, że Bóg namalowany 
jest nietypowo, jeśli wziąć pod 
uwagę sposób przedstawiania 
Stworzenia Świata. Jest to mło-
dy mężczyzna, a nie starzec z 
brodą. W ten sposób przedsta-
wiano zwykle Chrystusa, a nie 
Boga Ojca. Nie jest to przypadek,  
a celowy zabieg, który ma pod-
kreślić jedność Boga Ojca i Syna, 
który jest tym samym jedynym 
Stwórcą. Zaskakujący może się 
także wydawać cyrkiel, którzy 
trzyma w ręku, ten atrybut ma 
także swoje uzasadnienie. Tak 
właśnie wyobrażano sobie Boga 
w momencie stwarzania Świata. 
Jako budowniczego, architekta, 
który konstruuje świat, tak jak 
budowniczy buduje dom. Okrą-
gły kształt, który trzyma w ręku, 
to nieuformowany jeszcze świat, 
którego krańce wyznaczył cyr-
klem. Jasna nieregularna plama 
przypominająca naleśnik to Zie-
mia, a mniejsze koła tuż obok 
niej to Słońce i Księżyc. Wszyst-
ko otaczają gwiazdy i wody. 
Wszystko to wydaje się niezwy-
kle małe w porównaniu z syl-
wetką Stwórcy, który trzyma ten 
okrągły kształt, tak, jakby toczył 
go przed sobą.
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Dlaczego w średniowiecznych iluminacjach 
Bóg Stwórca przedstawiany był jako Wiel-
ki Architekt? Być może jest to dowód na to, 
jak trudno było ówczesnym wyobrazić sobie 
dzieło stworzenia opisane w Biblii, w którym 
Bóg mówi tylko: Niech powstanie... Średnio-
wieczna wyobraźnia potrzebowała czegoś bar-
dziej namacalnego, co można w jakiś sposób 
zobrazować. Iluminacja pochodzi przecież ze 
szczególnego rodzaju biblii, popularnych w 
tamtym okresie, zwanych moralizatorskimi, 
w których historie Starego i Nowego Testa-
mentu przedstawiane były przede wszystkim 
za pomocą ilustracji. Iluminacja zachowana na 
kartach tej średniowiecznej Biblii może być 
wspaniałą wykładnią słów z Księgi Izajasza na 
temat znikomości człowieka w obliczu potęgi 
Boga objawionej w Jego Stworzeniu. W sło-
wach tych zawiera się szacunek wobec Boga i 
Świata oraz świadomość własnych ograniczeń: 
Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, 
skorupka wśród glinianych skorupek! Czy gli-
na może powiedzieć do tego, kto ją formuje: 
Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On 
nie ma rąk? (Izajasza 45,9)

Jednak chyba najbardziej intrygującym 
zabiegiem jest przedstawienie oczu Stwórcy, 
które wydają się być jednocześnie zamknię-
te (powieki na dole) i otwarte (czarne punkty 

na powiekach przypominające źrenice). Taki 
sposób przedstawienia może symbolizować 
kolejną cechę Boga, który jest wszechwidzący 
– może swoim wzrokiem ogarnąć całą Ziemię, 
całe Stworzenie i każdy nawet najmniejszy 
jego element. Zgodnie z tą wykładnią, Bóg 
„widzi nie patrząc” nawet wtedy, gdy człowie-
kowi wydaje się, że jest w ukryciu. Stąd jed-
na z łacińskich maksym brzmi: cave cave deus 
videt (strzeż się strzeż się Bóg widzi). Jeszcze 
inne znaczenie tego symbolicznego spojrzenia 
można wyjaśnić słowami z Księgi Samuela:

Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. 
Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale 
Pan patrzy na serce (I Ks Samuela, 16,7).
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