
K a r o l  Ta r n o W s K I

Paradoksalność idei boga

Jeżeli można było nazwać filozofię wiary „sportem ekstremalnym”1, to co 
powiedzieć o filozofii Boga? Ten beznadziejnie drażliwy i pojęciowo skraj-
nie trudny temat – co z nim zrobić? Najprościej i najbezpieczniej byłoby 
skreślić go ze spraw, którymi zajmuje się filozofia – czyż musi ona zajmo-
wać się wszystkim? Argumenty za tym padłyby nie tylko ze strony ate-
izmu w różnej wersji: że po prostu takiego przedmiotu nie ma, tak jak nie 
ma „drewnianego żelaza”, którym zajmowanie się byłoby dowodem utra-
ty zmysłów. Historia filozofii dostarcza także całą masę przykładów na 
od-mowę filozoficznej mowy o Bogu w imię wierności czemuś co skłania 
do Jego afirmacji. Nie oznacza to wcale, że Bóg jest w tych różnych filozo-
fiach, także ateistycznych, nieobecny. Być może to jest właśnie pierwszym 
paradoksem „filozofii Boga”: rozziew między obecnością Boga w filozofii, 
a odmową jego tematyzacji.

Wydaje się jednak, że opisana sytuacja paradoksalnej obecności Boga 
wraz z odmową Jego tematyzacji jest najlepszym wprowadzeniem do sa-
mej zawartości idei Boga w filozofii. Idea Boga jest bowiem jako taka pa-
radoksem, który w jednakowym stopniu mówi o człowieku, co o Bogu, 
choć rola, jaka tu przypada obu tym biegunom, jest oczywiście radykal-
nie asymetryczna. 

Paradoks człowieka jako capax Dei

Najpierw paradoks dotyczący człowieka. Człowiek w  swoim istotnym 
rdzeniu jest „samoprzekraczaniem”. Oznacza to, że chociaż jest on pew-

1 D. Kot, Usłyszeć czy podejrzeć [recenzja z: Karol Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne, IMJT, 
Kraków 2005], „Znak” (2006), nr 609, s. 167.



Karol Tarnowski200

nym nieustannie dla siebie obecnym „ja”, pewną ontologiczną tożsamo-
ścią, pewnym – mówiąc terminologią Paula Ricoeura – idem, to jest zara-
zem kimś, kto może przekraczać siebie. Może w empatii i miłości „być w” 
drugim „ja” – w jakimś „ty”; myśląc i poznając „być” w różnych myśla-
nych przedmiotach, wreszcie w wyobraźni i w rozumieniu „być poza” ca-
łością rzeczywistości. To ostatnie oznacza, że może on tę całość jako taką 
w pewien sposób myśleć: całość ta jest jakoś założona w każdym poszcze-
gólnym poznaniu, stanowi ona bowiem warunek jawności jakiejkolwiek 
treści, która wyłania się zawsze „z wewnątrz” całości. Jej przekraczanie 
powoduje z kolei, że myślący podmiot może pod jej adresem zadawać py-
tania, np. „dlaczego w ogóle (coś, a więc i wszystko) istnieje” czy jakie jest 
w niej miejsce człowieka itp. 

Przekraczanie całości rzeczywistości  –  ta transcendentalna możność 
podmiotu  –  dokonuje się jednak de facto w  konkretnej ludzkiej egzy-
stencji pewnego ja. Egzystencja ta jest – jeśli wierzyć filozofom – „troską” 
(Heidegger) czy „«ja» aksjologicznym” (Tischner). Oznacza to, że myśle-
nie i zapytywanie nie jest przede wszystkim bezinteresowną zabawą, lecz 
odsłania strukturę, którą można określić słówkiem: „chodzi o…”; chodzi 
o to czy tamto, czyli o wartości, o jakieś dobro. To struktura troski urucha-
mia konkretne kierunki przekraczania. Jeden z nich pozwala człowieko-
wi ogarniać wyobraźnią przyszłość z wyłaniającymi się z niej konkretny-
mi celami, ale także – nieuchronną śmiercią. W tej perspektywie człowiek 
jawi się sobie jako element życia, które stale siebie przekracza w  nie-
ustannej twórczości. Rozumienie człowieka jako erupcji twórczości, któ-
ra związana jest nie ze specjalnymi zdolnościami twórczymi, ale z samą 
strukturą przeżywanego czasu życia, zakorzeniła się w europejskiej myśli 
przede wszystkim za sprawą filozofii Friedricha Nietzschego. Życie jest nie 
tylko – jak chce Michel Henry – samo-doznawaniem, lecz także właśnie 
„samo-transcendencją” i dlatego człowiek jako jego fragment jest w peł-
ni wolny, gdyż otwarty na nieprzewidziane. Rozumienie człowieka jed-
nak jako otwartego wyłącznie na pewne „i tak dalej” życia, oznaczałoby, 
że w człowieku myśl o Bogu mogłaby nigdy się nie pojawić – o Bogu z któ-
rym musi on się liczyć. Dodajmy tu komentarz. To, że człowiek jest otwar-
ty na nieprzewidziane, że życie polega na tej otwartości, na dotykaniu „ta-
jemnicy” wyłaniającej się z przyszłości, jest tezą fundamentalnie ważną. 
W tym bowiem miejscu zagnieżdża się ludzka nadzieja: nigdy nie jest tak 
źle, żeby nie mogło być lepiej, nigdy człowiek nie jest tak beznadziejnie 



Paradoksalność idei Boga 201

uwikłany w  zło, żeby nie mógł stamtąd powrócić. Ta, w  sposób istotny 
możliwościowa struktura życia, tak podkreślana przez Martina Heideg-
gera, stanowi ontologiczne usprawiedliwienie nadziei, w stopniu, w jakim 
możliwość znaczy także możność przemiany i w tym sensie moc, o któ-
rej tyle mówił Nietzsche. 

Lecz w nadziei zawiera się więcej: potencjał nie tyle ontologiczny, co ak-
sjologiczny, otwartość nie tylko na nowość, ale przede wszystkim na lep-
szość, na eliminację zła, na dobro. Oznacza to drugi kierunek przekra-
czania: ku dobru, ostatecznie ku Dobru jako absolutnemu. Właśnie ta 
aksjologiczna, a nie tylko ontologiczna racja nadziei stanowi – z perspek-
tywy samo-transcendencji życia  –  wyobraźniowy wehikuł zarówno figu-
ry Boga, jak różnych figur utopii. Zakłada ona, jakby powiedział Hegel, 
„wzniesienie się ducha”, Erhebung, ruch „w górę”, a nie tylko „w dal”, tran-
scendencję „wertykalną”, a nie tylko „horyzontalną”. Transcendencja werty-
kalna jest, jak wiadomo, z zasadniczych względów niemożliwa do przyjęcia 
przez Nietzschego (i przez myśl postmodernistyczną), ponieważ utożsamia 
on ją z alienacją człowieka, z dewaloryzacją życia i równocześnie rozpaczli-
wym poszukiwaniem przed nim schronienia. Ale stanowi ona de facto nie-
zbywalne piętno ludzkiego ducha w stopniu, w jakim przenika go pragnie-
nie, które – jak to pokazał Levinas – z góry przekracza wszelkie możliwe do 
zaspokojenia potrzeby i kieruje się w swym porywie ku temu, co absolutnie 
Inne, ale nie byle jakie: ku absolutnemu Dobru. Pragnienie, które nazwij-
my za Levinasem metafizycznym, jest czymś więcej niż tęsknota, chociaż 
zarówno pragnienie, jak i tęsknotę spowija nieokreśloność, niemożliwość 
identyfikacji swojego „obiektu”. O  ile jednak tęsknota wydaje się biernie 
wyczekiwać pozytywnej inności i  wyrażać po prostu otwartość, to pra-
gnienie wyraża aktywnie fundamentalne dążenie do zaspokojenia ludzkie-
go pragnienia, ludzki „aksjologiczny głód”, który pragnie nie skończonego, 
lecz absolutnego dobra i który do niego poprzez wszystko dąży.

Czy istnieje jednak jakieś przejście, iunctim między pragnieniem ab-
solutnego dobra a „ideą” Boga? Spójrzmy najpierw na to zagadnienie od 
utrwalonej w filozofii perspektywy, która wydaje się ujmować coś trywial-
nego, choć zarazem istotnego. Idea Boga związana jest z ideą Absolutu, ta 
zaś jest w nieuchronnej korelacji z ideą tego, co nie-absolutne, to znaczy 
skończone (dlatego Absolut w tym aspekcie ma charakter nie-skończono-
ści); mówi ona o szczególnej samowystarczalności i pełni. Idea Boga mówi 
w tym aspekcie o kontraście między tym, co „nie-ze-siebie”, co jawi się jako 
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„pochodne” i w tym sensie „stworzone”, a tym, co „z siebie”, co absolutne. 
Idea Boga – a raczej ostrożniej: tego co boskie – wyrażona w takich termi-
nach wydaje się być elementem pewnej relacji pojęciowej, formalno-on-
tologicznej i o tyle aksjologicznie obojętnej. Ale jej pierwotny kształt wca-
le nie ma charakteru pojęciowego, lecz przeżyciowy w tym sensie, w jakim 
przeżycie jest pewnym fenomenem całościowym, w którym bierze udział 
żywy podmiot ze wszystkimi swoimi potencjalnościami, podmiotowymi 
„władzami”. Nie znaczy to, że Absolut i boskość są zamknięte w całkowi-
cie immanentnych uczuciach. Trafne określenie Schleiermachera mówiące 
o poczuciu „absolutnej zależności” zarysowuje figurę specyficznego „spo-
tkania” z nieskończnie-przerastającym, który jednak z  tej racji nie może 
być po prostu zidentyfikowany. Właśnie ta niemożność identyfikacji wy-
daje się w stosunku do idei Boga z perspektywy człowieka znamienna. Za-
razem jednak nieskończenie-przerastające nie jest po prostu „wyczarowa-
ne”, lecz właśnie „napotkane” w  swojej obecności jako Absolutnie Inne. 
Filozofowie religii, a także Heidegger w swoich wykładach, mówią m. in. 
o doświadczeniu „mocy bytu”, która prowadzi do „świadomości mitycz-
nej”, w której ta moc zostaje ubóstwiona. Ubóstwienie mocy oznacza, że 
człowiek jej się poddaje i – jak uważał Heidegger i  inni, niechętni religii 
filozofowie – w ten sposób się alienuje, zniewala. Zniewolenie to owocu-
je wyobrażeniem bogów (lub Boga), od których wyzwala dopiero filozo-
fia. Lecz „poczucie absolutnej zależności” stanowi autentyczne doświad-
czenie – w szerokim tego słowa sensie – nie tylko zależności jako takiej, ale 
tego, co „transcendentne”, co „metafizyczne”, a więc zarazem pewnej fun-
damentalnej sytuacji człowieka w kosmosie, której schematyzacja religijna 
stanowi próbę odczytania w jej prawdzie. Prawda ta mówi, że człowiek nie 
jest tym, co w rzeczywistości najwyższe i że siebie samego w pewien spo-
sób otrzymuje. Sama ta świadomość zakłada jawienie się rzeczywistości 
jako zróżnicowanej i zhierarchizowanej w taki sposób, że zarówno podział 
na to, co ważniejsze i co mniej ważne, na wyższy i niższy ontologiczny po-
ziom, jak podstawowe rozróżnienie na dobro i zło odniesione są ostatecz-
nie do absolutnej Miary. Sama ta miara nie jest dana wprost i dlatego nie 
stanowi żadnego przedmiotu, który byłby możliwy do identyfikacji środ-
kami zaczerpniętymi z wnętrza świata. Raczej jest tak, że przeziera ona po-
przez świat dla ludzkiego ducha, który musi się uporać z tą miarą we wła-
snym wnętrzu, to znaczy wyciągnąć z niej wnioski dla swojej praxis, czyli 
ostatecznie dla swojej wolności.
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Ta sytuacja odnajdywania absolutnej miary we wnętrzu człowieka 
współdecyduje z jednej strony o ewolucji wyobrażeń i rozumienia bosko-
ści, z drugiej o samo-rozumieniu człowieka, który staje ostatecznie jako 
wolność w obliczu innej, boskiej wolności. A raczej: staje jako wolność, 
która boską wolność może rozpoznać i jej się podporządkować, albo nie. 
Alternatywa ta jest wyrazem sytuacji, którą właśnie w tej epoce zastajemy, 
a  która jest wynikiem wzrastającego poczucia mocy samego człowieka, 
który jako gatunek może sobie coraz bardziej podporządkowywać moc 
świata, moc życia. Ale poczucie to jest, jak wiadomo, ambiwalentne, po-
nieważ wzrost mocy powoduje wzrost globalnego zagrożenia. Ponadto ta 
„gatunkowa” świadomość nie przenika do indywidualnych egzystencjal-
nych doświadczeń, które mają swój własny, źródłowy sens i które spoty-
kają się zarazem stale z tymi samymi „sytuacjami granicznymi”. Zarówno 
w „gatunkowej”, jak zwłaszcza w indywidualnej świadomości tli się gdzieś 
u podstaw, tak trafnie wydobyta przez Heideggera, trwoga. Lecz trwoga 
ta – czemuż tego nie przyznać? – woła o zbawienie, o ocalenie. Wyjście 
z tunelu, ze złudzeń, zbawienie, usprawiedliwienie – to najgłębszy motyw 
wszelkich religii, bez względu na ich wyobraźniową i pojęciową artykula-
cję. Definitywne uwolnienie od zła czy dojście do Dobra – tak czy inaczej 
to osiągnięcie pewnego kresu, to wyjście poza… 

Z punktu widzenia człowieka zatem figura Boga obrysowuje podsta-
wową metafizyczną sytuację człowieka, który patrzy prosto w oczy swojej 
prawdzie, nie zamierzając ani jej upiększać, ani się od niej odwracać, ani 
chcieć ją zdominować. Co nam ta figura mówi? Jesteśmy w istnieniu nie 
dzięki sobie, jest nam ono dane. Jawi się nam ono jako możliwość (a wła-
ściwie wielość możliwości), z którymi możemy i chcemy coś zrobić, czyli 
nie żyć byle jak, lecz zgodnie z tym, co dla nas i w nas najlepsze, ponie-
waż, jak pisał św. Paweł, „czas jest krótki”. Oznacza to, że chcemy mak-
simum dobra, a wraz z tym – dlaczego by nie? – szczęścia; lecz maksy-
malnego szczęścia „tutaj” nie ma, jest za to zespół drogowskazów, które 
mówią o tym, jak starać się dobrze żyć. Mówią też o tym, że dojście do 
tego, co w nas najlepsze wymaga oparcia się na absolutnej Mierze, któ-
ra chroni nas od demiurgicznych złudzeń i pozwala łatwiej docierać do 
prawdy naszej indywidualnej drogi. Wymaga ona jednak od nas w pla-
nie etycznym zdolności do poświęceń nieodłącznych od relacji z drugimi 
i – czegoś takiego jak miłość; więcej: wymaga decyzji na te poświęcenia 
w konkretnych sytuacjach. Powołanie do twórczości – ale w ramach daru 
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istnienia; powołanie do szczęścia – ale poprzez wspaniałomyślne poświę-
cenia („utratę siebie, by się odzyskać”), które wymagają orientacji życia, 
to znaczy skupienia, namysłu, nierzucania się na oślep w nurt życia – oto 
propozycje, które w istocie zakładają obecność i ważność żywego Absolu-
tu Dobra, a więc poruszania się w horyzoncie Boga. 

Jak widać, figura Boga wyraża zgodę i rozpoznanie sytuacji napęcznia-
łej paradoksami, których eliminacja stanowi jednak ucieczkę od pełnego 
człowieczeństwa. Gdyby chcieć streścić paradoks tego człowieczeństwa 
w jednej formule, to jest nim transcendująca relacyjność samej tożsamo-
ści człowieka: człowiek jest w przekraczaniu siebie, w  inności. W prze-
kraczaniu siebie szczególnie ku innym wolnym osobom, a ostatecznie ku 
Dobru, które jest Miarą i może także Wolnością. Jedynie z tej perspekty-
wy może on oceniać względną wartość dóbr świata i bezwzględną stawkę 
ludzkiego, to znaczy swojego, życia.

Paradoks idei boga

Ale paradoksalność figury Boga od strony człowieka bynajmniej się na 
tym nie kończy. Paradoksalna jest sama ta figura, jej obecność w myśle-
niu. Nikt chyba nie uchwycił tego lepiej niż św. Anzelm z Canterbury. 
Bóg z Proslogionu św. Anzelma pozostaje trwałym świadectwem trafno-
ści intuicji, która próbuje sobie poradzić z paradoksalnością obecności 
Boga w myśleniu. Trafność ta niezależna jest od trafności (a raczej wła-
śnie nietrafności) słynnego „dowodu ontologicznego”, do którego idea 
Boga stanowi wprowadzenie. Co zawiera się w tej idei Boga? „To, nad co 
nic większego nie może być pomyślane”, to znaczy absolut doskonałości, 
oznacza nie tyle samo myślenie tego absolutu, ile właśnie przekracza-
nie tego myślenia przez to, co myśleniu, przez swój nadmiar, się wymy-
ka. Pod tym względem kluczowe jest zdanie św. Anzelma z 15. rozdziału 
Proslogionu: „A więc, Panie, jesteś nie tylko tym, ponad co nic większe-
go nie może być pomyślane, ale jesteś również czymś większym, aniże-
li można by było pomyśleć”2. Myśl myśląca Boga niesie w sobie więcej, 
niż jest w stanie udźwignąć. Intuicja ta nie przestaje filozofów inspirować 

2 Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 160
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i wyrazi się u Kartezjusza czy Levinasa ideą Nieskończoności, którą Le-
vinas trafnie odczytuje jako obecność we mnie Innego: „idea Boga ozna-
czająca w gruncie rzeczy nie-zawieranie się, bez-treściowość w ścisłym 
sensie słowa – bo czyż nie na tym polega wyzwolenie i sama absolutność 
absolutu? – wykracza poza wszelką zdolność pojmowania”3. Przypatrz-
my się temu nieco bliżej.

Idea „Tego, ponad co nic większego nie może być pomyślane” oznacza 
doskonałość jako aktualnie obecną, a nie tylko ideał. Bez względu jed-
nak na to, sam sens doskonałości mówi o pełni, a nie tylko dążeniu do 
pełni. Tymczasem myślenie tej doskonałości jako tego, co bezwarunko-
wo doskonałe, dokonuje się w bycie niedoskonałym. Chociaż więc pod-
miot jest w stanie myśleć doskonałość, to tylko jako nie-niedoskonałość; 
sama doskonałość – przy założeniu, że nie jest to pojęcie tylko formal-
ne, lecz wyraża pewną rzeczywistość –  jest co do swej treści całkowicie 
poza zasięgiem ludzkiego myślenia. Zarazem jednak – jak pisze słusznie 
Kartezjusz, a w Polsce Tischner – jeżeli rozumiemy niedoskonałość jako 
niedoskonałość, to tylko dlatego, że mamy jakoś w  sobie już „ideę do-
skonałości”. Oznacza to – mówiąc odmienną terminologią – że Nieskoń-
czoność umożliwia jawność naszej skończoności jako takiej, Dobro abso-
lutne umożliwia dostrzeganie tego, co „nie na miarę”, a przede wszystkim 
tego, „czego nie powinno być”, to znaczy zła i tragedii. Doskonałość, Nie-
skończoność, absolutne Dobro – to nazwy na absolutną aksjologiczną in-
ność. Skoro tak jednak, to jest tu jakieś „więcej w mniej”, które jawi się 
jako ślad samej Nieskończoności, samego Dobra – czy może sama jego 
obecność? Posłuchajmy wywodów Emmanuela Levinasa. 

Doniosłość tego odkrycia potrafił docenić Malebranche. Nie ma idei Boga, albo 
Bóg jest swoją własną ideą. Wychodzimy poza porządek, w którym idea prowadzi 
do bytu. Idea Boga to Bóg we mnie, ale Bóg, który rozrywa świadomość ujmującą 
swoje idee, który różni się od wszystkich treści4. 

A jednak „jest to idea Boga  –  czyli Bóg w  nas  –  jakby niemożność
-bycia-ujętym także ustanawiała jakąś niezwykłą relację za mną, jakby 

3 E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 123.
4 Tamże.
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różnica między Nieskończonością a tym, co powinno by ją ujmować i ro-
zumieć, była nie-obojętnością Nieskończoności na to niemożliwe uję-
cie i rozumienie, nieobojętnością Nieskończoności dla myślenia”5. Co to 
konkretnie oznacza? Po pierwsze, twierdzi Levinas, odsłania to szczegól-
ną pasywność tej świadomości: „w idei Nieskończoności dochodzi do 
głosu bierność bardziej bierna niż jakakolwiek bierność, która przystoi 
świadomości: zaskoczenie lub wrażliwość na coś, czemu nie można spro-
stać, wrażliwość bardziej otwarta niż jakiekolwiek otwarcie  –  przebu-
dzenie, ale takie, które zakłada bierność bytu stworzonego”6. Po drugie, 
„jest to zatem idea znacząca znaczeniem wcześniejszym niż obecność, 
wcześniejszym niż jakiekolwiek narodziny ze świadomości; […] znaczą-
ca znaczeniem, które jest starsze niż zjawiskowość i które nie wyczerpuje 
się w jawieniu, które swojego sensu nie czerpie z ukazywania się”. Dlate-
go właśnie idea ta może nas zobowiązywać: „jakby idea Nieskończoności 
w nas była zobowiązaniem i znaczeniem, którego sens – w zobowiąza-
niu coś nakazuje”7. Po trzecie, ta bierność to „pasja, rodząca Pragnienie, 
kiedy więcej w  mniej budzi swym płomieniem najgorętszą, najwznio-
ślejszą i najstarszą myśl, która myśli więcej niż myśli”8. Te zdyszane zda-
nia mówią, że absolutne Dobro, które nie jest jedynie ideałem, a rzeczy-
wistością, jest wprawdzie niemożliwe do pomyślenia, ale nie nielogiczne, 
bowiem jest w  innym, niż teoretyczny, porządku: porządku pragnienia 
i  zobowiązania, porządku agatologicznym i  etycznym, Miary dla na-
szej wolności. Levinas rozwija dalej swoją myśl, mówiąc o narodzinach 
w świetle idei Dobra etyki bezinteresowności.

Jeśli jednak idea Nieskończoności ustanawia poniekąd naszą myśl, od-
słaniając jej skończone miejsce9, to jest ona istotnie „starsza” i przybywa do 
nas z głębi, jako posłaniec innej rzeczywistości. Wydaje się, że intelektual-
na uczciwość wymaga, by umieścić tę ideę Boga jako Doskonałości, Nie-
skończoności i absolutnego Dobra w kontekście objawienia, które płynie 
do nas zarówno z naszego wnętrza, jak z przestrzeni intersubiektywnej, 

5 Tamże, s. 123n.
6 Tamże, s. 125.
7 Tamże, s. 125n.
8 Tamże, s. 128.
9 Pisze Lévinas: „Nieskończoność jednocześnie porusza myśl, pustoszy ją i wzywa: przywołu-

je ją «na jej miejsce» i ustanawia” (tamże, s. 127).
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z tradycji. Nieprzypadkowo Proslogion św. Anzelma rozpoczyna się żar-
liwą i  niemal rozpaczliwą modlitwą, aby Bóg rozjaśnił swoim światłem 
ciemności religijnej wiary: 

Nie usiłuję, Panie, przeniknąć twojej głębi, gdyż w żadnym razie nie przyrównuję 
do niej mego intelektu; pragnę jednak do pewnego stopnia zrozumieć twoją praw-
dę, w którą wierzy i którą kocha moje serce. Nie staram się bowiem zrozumieć, 
abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał. Albowiem i w to wierzę, że jeżeli nie 
uwierzę, nie zrozumiem10.

Oznacza to oczywiście, że wstępem do idei Boga jest wiara, która 
godzi się na rezygnację z  uzurpacji wolności bycia swoją własną mia-
rą i która przywiera afirmująco do rzeczywistości Boga. Lecz wiara jest 
odpowiedzią – na co? Można odpowiedzieć wraz z Marcelem: „na mil-
czące zaproszenie, które nawiedza duszę”. Zaproszenie to jest począt-
kiem dialogu, w którym człowiek – podmiot w wezwaniu, jak mówi Ma-
rion – otwierając się na wezwanie, prosi o Imię wzywającego. Objawienie 
to przede wszystkim objawienie Imienia, które samo może być wzywane 
i które staje się początkiem dziejów, indywidualnych i wspólnotowych, 
dialogu. Gdziekolwiek podmiot czuje się zaproszony, wezwany, tam sam 
prosi o  Imię, które zapoczątkowuje dzieje zbliżeń i  oddaleń, odsłonięć 
i zakryć. Dzieje te równocześnie wyłaniają się – pomimo swojej wyda-
rzeniowości  –  z  głębi niepamiętnej przeszłości, utrwalonej w  słowach, 
w różnych odmianach „poetyki” objawienia, jako ich kontynuacja. Lecz 
Imię jest nie tylko wzywane – może także być myślane w modus, który 
uczestnicząc wewnątrz wiary w  Imieniu, może – pomimo groźby ido-
latrii – równocześnie być kontemplowane w skupionym dystansie, nie-
zbędnym dla uchwycenia prawdy dla rozumu.

Imię to i dzieje świadczą o podwójnym niepokoju człowieka i pyta-
niach, które zadaje.

Najpierw jest to niepokój o niepamiętne Źródło, o Początek, którego 
idea – dobrze wyartykułowana w myśli greckiej jako prote arche – wyła-
nia się sama z niepamiętnej przeszłości. Paul Ricoeur – niezrównany filo-
zoficzny hermeneuta biblijny – pisze:

10 Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, dz. cyt., s. 144.
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W jaki jednakże sposób utworzyłby on (pisarz biblijny) samą ideę źródeł pocho-
dzenia, gdyby się z nią już uprzednio nie oswoił dzięki sagom, pieśniom, pismom 
mądrościowym, które są dla niego czymś zastanym, co opowiada o kondycji ludz-
kiej i o kosmicznej sytuacji człowieka, które to z kolei były czymś zastanym, zanim 
jeszcze zostały opowiedziane. […] Podczas gdy świadomość teraźniejszości cofa 
się do źródeł, poczynając od własnego doświadczenia, opowieści o pierwszych 
początkach pełnią swoją inauguracyjną i fundatorską funkcję tylko w ten sposób, 
że ustanawiają wydarzenia, poczynając od których istnieją późniejsze dzieje. Czy-
nią to, rzecz jasna, tylko poprzez wykorzystywanie zasobów, które same są niepa-
miętne, przekazanych przedstawień, które w  pewien sposób wytyczają schemat 
idei pierwszych początków11.

Dla myślenia biblijnego kluczowe jest „objawienie objawień”: Imię 
Boga z Księgi Wyjścia 3, 14. Owo „Jestem, który jestem” jest objawieniem 
boskiego Podmiotu, który (entymematycznie) mówi „Ja”, ale do które-
go dlatego można się zwracać „Ty”. Jest to podmiot w pełni wolny, któ-
ry zwracając się do człowieka, zachowuje swoją suwerenność, która nie 
wydaje się tutaj w jego ręce, lecz zachowuje swoją tajemnicę, odsłania-
jąc siebie w swoim Imieniu jako Enigmę. Imię z Księgi Wyjścia ehje aszer 
ehje zostało, jak wiadomo, nie tylko faktycznie przełożone na język grec-
ki: ego ejmi ho on, a następnie na łacinę: ego sum qui sum, ale dzięki temu 
splotło się nierozerwalnie z  dziejami ściśle intelektualnego pytania za-
chodniej filozofii o  sens bycia, einai, esse. Lecz dla objawienia najważ-
niejsze pozostaje to: „Jestem”, co przecież nie oznacza w sytuacji, w któ-
rej zostaje wypowiedziane, tylko „istnieję”, ale „jestem dla was”, „jestem 
z wami”. Tak czy owak, imię Boga jawi się jako znaczące: jako afirmacja 
wolnej, czujnej obecności i wierności, której rzeczywistość („istnienie”) 
może zostać zaafirmowana w wierze: „Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
tym, co podtrzymywało wysiłek myśli w jej staraniach o wyniesienie ist-
nienia ponad byt, była właśnie wiara w Boga”12. Rzeczywistość, istnienie 
to bowiem pojęcia, które oznaczają może więcej niż bycie i które dlatego 
nie dają się bez reszty wplątać w opozycję bycia-nicości: oznaczają obec-
ność-w-relacji. Jak pisze Ricoeur w nawiązaniu do Rosenzweiga: „już nie 

11 P. Ricoeur, Przemyśleć stworzenie, [w:] A.  Lacocque, P.  Ricoeur, Myśleć biblijnie, tłum. 
M. Tarnowska, E. Mukoid, Kraków 2003, s. 79n.

12 Tamże, s. 370.
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Byt wieczny – już nawet nie Bytujący (der Seiende) – lecz Istniejący (der 
Da-Seiende) obecny wobec ludzkiego tu-bytowania”13. Dlatego – dodaj-
my  –  mistyczne czy spekulatywne określenia Boga jako nicości muszą 
najpierw uporać się z  rozstrzygnięciem co do jego rzeczywistości czy 
istnienia, które są poza zagadnieniem tzw. imion Boga i ewentualnego 
pierwszeństwa wśród nich Bytu lub Dobra. Nie można bowiem pomy-
śleć sensownie wiary w Boga bez uznania Jego rzeczywistości. Wiara ta 
zaś z pewnością zawiera także afirmację boskiej mocy, która obdarowu-
je nas istnieniem jako pewnym dobrem, lecz dobrem warunkowym, któ-
rego wypełnienie konkretną wartościową treścią spoczywa w dużej mie-
rze w naszych rękach.

Źródło bowiem  –  to nie tylko źródło istnienia, lecz także wartości, 
a przede wszystkim moralnych zobowiązań wobec bliźnich. Tylko dlate-
go zobowiązania te wiążą rzeczywiście, a nie fakultatywnie i nie podlega-
ją interpretacji co do swego „że” – chociaż podlegają interpretacji co do 
swego „jak” – że Bóg jest ich źródłem. Ściślej mówiąc: jest źródłem stanu 
rzeczy, w którym wartość (godność) bliźniego zobowiązuje absolutnie. To 
jednak jest właśnie objawione. Paradoksalność objawionej idei Boga po-
lega m.in. na tym, że choć nie da się jej w ścisłym sensie pomyśleć, a tylko 
pragnąć jako Dobra, to jednak uwyraźnia się ona poprzez sens wydarzeń 
i słów jako rzeczywistość, której sens może być rozumiany na przedłuże-
niu tego, co osobowe i etyczne.

Niepokój drugi dotyczy istnienia zła i wybawienia od niego. Niepokój 
ten, odwiecznie obecny, jeszcze się zaostrza w świetle objawienia Osoby. 
W tej perspektywie Ricoeur uważa modlitwę za klucz do doświadczenia 
religijnego, który właśnie w zetknięciu ze złem domaga się języka, szcze-
gólnie języka skargi.

Wszystkie (religijne) uczucia pozostawałyby bezkształtne, gdyby nie zostały wyar-
tykułowane w języku: pod tym względem modlitwa jest najbardziej pierwotnym 
i najbardziej autentycznym aktem językowym nadającym kształt doświadczeniu 
religijnemu. […] Modlitwa żałobna jest pod tym względem najbardziej uprzywi-
lejowaną formą modlitewną14. 

13 Tamże, s. 376.
14 Tamże, s. 282.
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Modlitwa żałobna to modlitwa skargi z powodu bycia opuszczonym 
przez Boga, które jest pierwotnym cierpieniem, Urleiden der Gottverlas-
senheit. To właśnie cierpienie wyraża psalm 22: „Boże mój, Boże mój, cze-
muś mnie opuścił”, wypowiedziane przez Chrystusa na krzyżu: 

jest ten Psalm od początku do końca poematem ufności w  Bogu, ufności na 
przemian zachwianej i  ponownie odzyskiwanej. […] Tym, co poemat rekon-
struuje, jest poruszenie ufności pomimo wszystko, pragnienie wychwalania 
wbrew temu, że15. 

Rzuca to światło na sam sens modlitwy.

Gdy się nań patrzy od strony punktu wyjścia, modlitwa jest ruchem, który wycho-
dzi od milczenia Boga i który nigdy nie pozbywa się swego charakteru walki o od-
zyskanie zaufania. […] Innymi słowy, Verborgenheit Gottes pozostaje egzystencjal-
nym i teologicznym warunkiem – wspólnym dla skargi i dla pochwały. Paradoks 
odwrócenia jednej w drugą nieodłączny jest od tej walki, której wynik nigdy nie 
będzie zagwarantowany. Przemiana Urleiden w najwyższą radość nie umniejsza 
Boskiej nieprzeniknioności16.

Skrytość Boga jest dla nas cierpieniem samym w sobie, które powięk-
sza się niepomiernie przy okazji innych cierpień i osiąga apogeum w nie-
szczęściu, jak u Hioba lub w otchłani zła, jak w Auschwitz. Kiedy jednak 
Hiob mówi: „Ale ja wiem: Wybawca mój żyje i On ostatni nad prochem 
stanie.”(Hi, 19,  25, tłum. C. Miłosz), wskazuje na samo centrum religij-
nego sensu w  środku skargi: obecność w  niej nadziei na wybawienie. 
Nadzieja nie dawała spokoju filozofom – najważniejszym pytaniem an-
tropologii Immannuela Kanta jest pytanie: na co mogę mieć nadzieję? Ri-
coeur – raz jeszcze – rozumie nadzieję w perspektywie zmartwychwstania 
jako „ekonomii nadobfitości”, nadmiaru sensu. W nawiązaniu do Jürge-
na Moltmanna pisze najpierw o momencie obietnicy zawartej w samym 
Imieniu Boga, które – zgodnie z myślą hebrajską – oznacza nie tylko „Je-
stem”, ale także „Będę”; w ten sposób rozrywa ono statyczność greckiego, 

15 Tamże, s. 294.
16 Tamże, s. 306n. Verborgenheit Gottes – to skrytość Boga; Urleiden oznacza źródłowe cierpie-

nie.
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ogarniętego obsesją konieczności, Bytu: „Wówczas nie tylko imię trzeba 
przeciwstawiać idolowi, ale również nadchodzi Pisma Świętego – owemu 
jest poematu pozostawionemu przez Parmenidesa”17. Co nadchodzi? Wy-
zwolenie. To jednak, co oznacza to wyzwolenie, jawi się chrześcijaninowi 
w nierozerwalnym związku ze zmartwychwstaniem Chrystusa. 

Czym jest wolność na miarę nadziei? Powiem jednym słowem: jest sensem mego 
istnienia w świetle zmartwychwstania, tj. istnienia ogarniętego na powrót ruchem, 
który nazwałem przyszłością zmartwychwstania Chrystusa. W tym sensie herme-
neutyka wolności jest interpretacją wolności zgodną z interpretacją zmartwych-
wstania w terminach obietnicy i nadziei18.

Jeżeli wiara jest „pomimo wszystko” czy „na przekór” – niepojętemu 
złu – to co to oznacza? Wyzwolenie ze śmierci we wszystkich wymiarach. 

Jeżeli zmartwychwstanie jest powstaniem z martwych, wszelka nadzieja i wszel-
ka wolność są na przekór śmierci. I tu tkwi hiatus, który z nowego stworzenia 
czyni creatio ex nihilo. Jest to hiatus tak głęboki, że tożsamość zmartwychwsta-
łego Chrystusa i ukrzyżowanego Jezusa stanowi jedno z największych zagadnień 
Nowego Testamentu. Nie jest tożsamość ta pewna, pojawiania wcale nie prze-
mawiają za nią, przemawia tylko słowo Zmartwychwstałego: „to ja, ten sam”. Ke-
rygmat oznajmia ją jako dobrą nowinę: żywy Pan Kościoła jest tym samym, co 
Jezus na krzyżu.

Dlatego „wolność chrześcijańska […] to egzystencjalna przynależność 
do porządku zmartwychwstania”19. Idea zmartwychwstania prowadzi pro-
stą drogą do wzbogacenia Imienia Boga o sens miłości – „Bóg jest Miłością” 
św. Jana – oraz o największy z możliwych paradoksów: paradoks Wcielenia, 
który przedłuża jednak do pewnego stopnia zasadniczy paradoks boskości. 
Paradoks, który ostatecznie wkracza w samą ideę Boga, czyniąc ją jeszcze 
bardziej paradoksalną, a raczej dookreślając od strony treści to, dzięki cze-
mu jest ona „Tym, nad co nic większego nie można pomyśleć”.

17 P. Ricoeur, Podług nadziei, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1991, s. 283.
18 Tamże, s. 282.
19 Tamże, s. 285.
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Paradoks wcielenia

Paradoks Boga jest wieloraki, ale zogniskowany wokół zasadniczej, choć 
także wielopromiennej, myśli o wcieleniu.

„Boga nikt nigdy nie widział”, ale „jawi się” dla wiary jako rzeczywisty, 
to znaczy sam-w-sobie-i-dla-siebie. Nie ma wiary bez wiary w rzeczywi-
stość Boga, to znaczy Jego niezależność od naszej o Nim myśli. Niezastą-
piona wielkość objawienia Imienia Boga z Księgi Wyjścia polega na tym, że 
objawia się On tam jako – paradoksalnie – ponad swoim objawieniem za-
równo jak w nim, zarówno jako „transcendentny”, jak „immanentny”. Ale 
przecież dla nas jest On dostępny jedynie poprzez to, co – wedle naszego 
myślenia – Nim nie jest, poprzez swoje mediacje. Uniwersalnym językiem 
mediacji jest, jak wiadomo, symbol, który nie tylko jest dwuwarstwową 
strukturą szczególnego odsyłania do Transcendencji, ale także szczegól-
nego zamieszkania boskości w symbolu. Na tym polega fenomen Sacrum, 
który mówi tyle, że boskość nie tylko przejawia się poprzez odrębne uczu-
cia: lęku i fascynacji, ale także poprzez szczególne, mniej lub bardziej ulot-
ne, zjawiska – takie jak krzak gorejący. Ta ostatnia funkcja symbolu: bycia 
swego rodzaju przelotnym „domem Boga”, kulminuje w idei sakramentu. 
Bóg jest – wierzymy – w sakramencie obecny sam w sobie, choć zarazem 
w nim ukryty – „choć ukryty, lecz prawdziwy”. 

Idea sakramentu jako wypływającego z  logiki symbolu powoduje, że 
konsekwentne myślenie tej logiki rozmija się ze wspaniałą skądinąd i „te-
rapeutycznie” ważną koncepcją Karla Jaspersa „szyfrów Transcenden-
cji”. Koncepcja ta wyraża, obecną także u innych myślicieli: Paula Tillicha, 
Henry’ego Dumery’ego czy Rudolfa Bultmanna, nieufność wobec wszel-
kich religijnych konkretyzacji rozumianych w ich „ontologicznym serio”, 
jako istotne domostwa Boga. Kryje się za tym troska o  czystość boskiej 
transcendencji, a przede wszystkim lęk przed idolatrią, tak łatwo sakralizu-
jącą twory ludzkiej żądzy władzy. Przykładem takiej idolatrii może być nie 
tylko bluźniercza sakralizacja wodza III Rzeszy czy wschodnich despotów, 
lecz także absolutyzacja struktur czy nauk kościelnych, często nieumieją-
cych oddzielić tego, co naprawdę istotne od tego, co drugorzędne. Konkre-
tyzacje jawią się nie bez racji jako generatory wojen religijnych, w których 
nienawiść i pycha zajmują miejsce pokory i miłości. 

Jednakże po pierwsze, struktura mediacji, pośrednictwa, jest absolut-
nie uniwersalna, w pewnej mierze analitycznie oczywista i nie sposób od 



Paradoksalność idei Boga 213

niej uciec. Nawet teologia negatywna czy mistycyzm są zawsze jeszcze, za-
pośredniczonymi przez nasze skończone myśli czy przeżycia, próbami 
osiągnięcia boskiego Absolutu; konstatacja ta jest ważna zwłaszcza wo-
bec pretensji do tożsamości naszego najgłębszego „ja” i boskości. Po dru-
gie, sens boskości niesiony przez myślenie religijne jest nade wszystko sen-
sem soteriologicznym, zbawczym; nawet idea owego an sich Boga, którego 
nikt z  żywych nie może poznać, jest wciąż jeszcze relatywna do poszu-
kiwania ratunku i sensu rzeczywistości, zrozumiałego jedynie w perspek-
tywie naszej skończoności. Myślenie Boga jest wszędzie poszukiwaniem 
Jego śladów, które pomogą przywrócić podstawowy ład zaburzony przez 
zło i  ostatecznie od tego zła nas uwolnić. Oznacza to, że idea Boga ma 
przede wszystkim charakter praktyczny, nachylony ku naszej rzeczywi-
stości i wzywający rozpaczliwie o ratunek. Lecz to poszukiwanie ratunku 
musi przejść przez ogniową próbę prawdy, ponieważ potrzebne jest uto-
rowanie drogi z  tego pola ambiwalentnych możliwości, jakim jest świat 
i wnętrze człowieka, w którym ma miejsce błąd i zło. Pole możliwości za-
kłada nieuchronność wyborów, to znaczy także opowiedzenia się za jakimś 
tak, a nie inaczej prawdy, pomimo jednostronności naszych poznań i ry-
zyka błędu. Prawda ma charakter „światła”, które świeci w ciemnościach 
czy półmroku i  adresuje się równocześnie do myśli i do działania, a  ra-
czej do ich wspólnego korzenia. Powoduje to, że działanie jest ożywiane 
towarzyszącym mu myśleniem, które wcale nie zawsze musi być przed-
miotem refleksji, zaś myślenie jest samo pewną postacią działania, za któ-
rą człowiek, jak za wszelkie działania, ponosi odpowiedzialność. Myślenie 
Boga wypatruje śladów Jego obecności, ponieważ – jak powiedział słusznie 
Heidegger – „tylko Bóg może nas zbawić”; wypatruje ono przede wszyst-
kim – co widział przenikliwie Nabert – świadków Absolutu, żywych ikon, 
które mogą być przewodnikami w drodze. 

Bóg, którego człowiek poszukuje, ma nade wszystko charakter Dobra. 
Wszelkie próby, które chcą zastąpić myślenie boskiego Dobra myśleniem 
Boga przede wszystkim jako nieograniczonej Mocy, prowadzą do najgor-
szych idolatrii. Definitywną prawdą objawienia jest prawda o konieczności 
wysiłków moralnych, o drodze do Dobra przez dobroć i ostatecznie miłość. 
Lecz najważniejszym kluczem do tej prawdy jest odkrycie Boga jako tego, 
który nie boi się ryzyka wkroczenia samemu w tkankę świata i poprzez to 
w ludzkie myślenie i działanie. Wkroczenie to – dane dla wiary – pobudza 
równocześnie działanie i myślenie, które wyraża się w różnych językowych 



Karol Tarnowski214

poetykach. Tylko to pobudzenie tłumaczy żarliwość św. Anzelma, który 
pragnie zrozumieć sam sens tego pobudzenia  –  paradoksalną obecność 
Boga w ludzkim myśleniu, które tym bardziej świadczy o Bogu, im bardziej 
wskazuje poza siebie, ku samej nieobjętej Obecności. Lecz to właśnie sama 
boska Obecność, a nie jej myślenie, jest przedmiotem nieustannego zadzi-
wienia, wdzięczności i egzystencji religijnej, która tę obecność interpretuje 
i stara się naśladować. Gdyż obecność Boga objawia się w Jego czynach, ge-
sta Dei, które dane są dla wiary, jako wezwanie do ich nieustannej myślo-
wej i praktycznej interpretacji. W ten sposób ośrodkiem egzystencji religij-
nej – biblijnej i chrześcijańskiej – staje się wcielenie. Wcielenie to oznacza 
równocześnie zaangażowanie się Boga w ludzką historię i etyczny sens bi-
blijnej soteriologii. Bóg „zstępuje” zarówno ze swojej suwerennej transcen-
dencji, jak z „nieba idej” w ludzki konkret, zarazem jako Obecność i jako 
wymaganie. W ten jednak sposób samą treścią Objawienia – treścią daną 
myśleniu – jest najwyższy etycznie rodzaj wcielonej egzystencji: świętość. 
Dawca świata jawi się leniwemu ludzkiemu duchowi jako przestrzeń dla 
myślenia i działania, w których trzeba się nieustannie konfrontować z pa-
radoksem wkraczania Boga w ludzki świat i wyciągać z niego konsekwen-
cje. Nikt nie widział tego paradoksu lepiej niż Søren Kierkegaard. Dla nie-
go, podobnie jak dla Franza Rosenzweiga, Bóg odsłania się równocześnie 
jako absolutnie różny od grzesznego człowieka i jako człowieka miłujący; 
lecz dla Kierkegaarda oznacza to „absolutny historyczny fakt” Wcielenia 
i przyjęcia z miłości postaci Sługi. Sytuacja ta jest „zgorszeniem i paradok-
sem”, takim jednak, który odsłania prawdziwy logos Boga, który „nie chce” 
być tylko swoją własną ideą. Najgłębszy sens myśli św. Anzelma – raz jesz-
cze – nie polega na „udowodnieniu istnienia Boga”, lecz na wierze, że To-
co – „większe aniżeli można by było pomyśleć” wkracza w rzeczywistość 
w postaci Wydarzenia. Wydarzenie to, zgodnie z możliwościami skończo-
nej egzystencji, powierza się czasowi próby ludzkiej wierności i interpre-
tującej myśli. Lecz przede wszystkim – na dziejowym końcu tego proce-
su – dosłownie utożsamia się z cierpiącym Człowiekiem, który umiera na 
krzyżu za zbawienie świata.

W ten sposób następuje definitywna konwersja idei Boga jako szyfru 
i symbolu na ideę Boga jako sakramentu. Czy to jednak nie tyle idea Boga 
jest sakramentem, ile raczej Imię Boga, które jest święte i ma być „święco-
ne”? Różnicę tę rozumiał zarówno Tomasz z Akwinu, jak Emmanuel Levi-
nas. Jakkolwiek by było, idea Boga jako taka, szczególnie jako absolutnego 
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Dobra jest sama świadectwem „zamieszkania” Boga w umyśle, nasycając się 
zarazem treściami płynącymi ze strony objawienia religijnego. W objawie-
niu biblijnym Bóg jawi się jako Dawca: świata i siebie, który „przelewa się” 
w wydarzenia, w tradycje, w indywidualne dusze, a także w umysły – któ-
ry dlatego „nawiedza myśl” w postaci swojej idei. Tylko dlatego, że Bóg jest 
od początku żywą, „sakramentalną” Obecnością, pobudza poszukiwanie 
Go,  wypatrywanie i  uzdalnia człowieka do wiary, a  w  końcu do przyję-
cia Go w postaci Cierpiącego Sługi Jahwe. Na tej też drodze odsłania przede 
mną, że Jego najgłębszym szyfrem i sakramentem – żywą ikoną – jest mój 
własny bliźni, za którego „twarzą” Bóg pokornie się skrywa.
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