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O

d kliku tek w „Pressjach” zajmujemy
się teologią apofatyczną. Ta zagadkowa doktryna powiada, że nasza
wiedza o Bogu jest tylko negatywna. Nie
wiemy, czym Bóg jest, wiemy tylko, czym nie
jest. Zaczęło się od naszej recenzji głośnej
i nagradzanej książki Piotra Sikory Logos
niepojęty (2010). Paweł Rojek (2011) argumentował, że zawarta w niej interpretacja
teologii apofatycznej nie daje się pogodzić
z chrześcijaństwem. Nie mniej krytyczni
byli dwaj krakowscy teologowie, o. Mateusz
Przanowski OP (2012) i ks. Janusz Królikowski (2012). Piotr Sikora dwa razy zabierał
głos w „Pressjach”, odpowiadając kolejno
na nasze krytyki (Sikora 2012a–b). Wreszcie
w poprzedniej tece Paweł Rojek (2012c)
przedstawił logiczną analizę teologii negatywnej, z którą teraz dyskutują trzej filozofowie.
W kolejnej tece zamieścimy komentarz Piotra
Sikory i ostateczną odpowiedź Pawła Rojka.
W sporze o apofatyzm chodzi oczywiście
o coś więcej niż o właściwą interpretację
pism Pseudo-Dionizego Areopagity. Jest to
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centralna kwestia, od której zależy sens naszej wiary w Boga, Kościół i życie wieczne.
Jest to też kwestia, na której mogą się oprzeć
różnice między Kościołem „otwartym” i „zamkniętym”. Ostatnio Piotr Sikora sformułował bowiem w „Tygodniku Powszechnym”
Credo katolika otwartego (2012c), opierające
się w dużej mierze na elementach teologii
negatywnej.

Petr Dvořák: Teologia negatywna
i analogia
Zaproponowane przez Pawła Rojka
(2012c) rozróżnienie trzech interpretacji teologii negatywnej (odtąd „TN”) jest spójne i niezwykle użyteczne. Słusznie uznając trzecią interpretację, którą nazywa „pozytywną TN”, za
właściwą z punktu widzenia chrześcijańskiej
teologii, Paweł Rojek połączył tę koncepcję
z tomistyczną doktryną analogii. Będę argumentował, że nie jest to poprawne.
W moim przekonaniu pomysł pozytywnej TN oraz jej logika znacznie bardziej

przypominają jednoznaczną predykację boskich atrybutów w rozumieniu szkotystów
niż tomistyczną teorię analogii. Szkotyzm
opiera pojęcie predykacji terminów takich
jak „sprawiedliwy” w zdaniach typu
(1)

Piotr jest sprawiedliwy

oraz
(2)

Bóg jest sprawiedliwy

na pewnym niewielkim wspólnym zakresie znaczeniowym słowa „sprawiedliwy” w obu predykacjach. Oczywiście boska
sprawiedliwość różni się od ludzkiej, jednakże różnica dotyczy stopnia, doskonałości
i sposobu realizacji, a nie samego znaczenia
predykatu „sprawiedliwy”. To samo stosuje
się do wiedzy, istnienia i innych tak zwanych
czystych doskonałości. Mamy tu do czynienia z pewną złożoną własnością, którą posiadają zarówno Piotr, jak i Bóg.
Logika „pozytywnej negacji”, tak jak została zarysowana w artykule Pawła Rojka,
zdaje się dokładnie wpisywać w to pojęcie
jednoznacznej predykacji, który może się
różnicować co do sposobu lub stopnia realizacji przypisywanej własności. Aksjomat
(A1) !Q(x) ⊃ Q(x)
zakłada, że Bóg może być wartością
zmiennej x, to z kolei implikuje, że Bóg może
posiadać własność Q, to znaczy tę samą pod
względem rodzaju własność, co własność
na przykład Piotra. Z czym innym mamy tu
do czynienia, jeśli nie z jednoznaczną predykacją?
Tomistyczne rozumienie predykacji –
przeciwnie – zakłada, że Bóg nie posiada
tej samej cechy bycia sprawiedliwym, ale
jedynie proporcjonalnie podobną (według
tak zwanej analogii proporcjonalności) lub

jakąś inną własność, wobec której ludzka
sprawiedliwość pozostaje w relacji podobieństwa i partycypacji (zgodnie z tak zwaną
analogią atrybucji). Kluczową tezą tomizmu
jest to, że nie potrafimy pojąć tego podobieństwa własności jako podobieństwa pewnych

Piotr Sikora sformułował Credo katolika otwartego opierające się na teologii negatywnej
odmiennych cech, które stanowią jednak
konkretyzacje jednej ogólnej i wspólnej im
własności, lub jako podobieństwa ogólnych
własności, które mogą zostać podciągnięte
pod jakąś jeszcze bardziej ogólną własność.
Pierwszy przypadek można by zilustrować
za pomocą dwóch kwiatów o podobnych
odcieniach czerwieni, które rozpoznajemy
jednak jako różne. Przykładem drugiego
jest podobieństwo wysokości i szerokości
jako przestrzennych wymiarów przedmiotu.
Oba rodzaje podobieństwa umożliwiają wyabstrahowanie wspólnego rdzenia (na przykład ogólnej własności bycia czerwonym
lub – jeszcze ogólniejszej – bycia wymiarem
przestrzeni) z różniących się między sobą
poszczególnych odcieni czerwieni albo
ogólnych własności o niższym stopniu ogólności, takich jak poszczególne typy wymiarów przestrzeni. Tak właśnie działa standardowa jednoznaczna predykacja. Według
tomistów własność przynależna Piotrowi
(zwana sprawiedliwością) oraz analogiczna
własność posiadana przez Boga nie są tymi
samymi własnościami w takim sensie, że
mogą zostać podciągnięte pod jedną ogólną
własność i to bez względu na to, jak ogólna
byłaby to własność (gatunkowa albo rodzajowa w dowolnym stopniu abstrakcji). W ten
sposób tomiści chronią Boską transcendencję. Nie istnieje żadna gatunkowa albo
rodzajowa tożsamość między Bogiem i jego
stworzeniami.
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Dlatego właśnie tomizm jest znacznie
bardziej agnostyczny niż koncepcja „pozytywnej TN”. Agnostyczna teza (T4) „pozytywnej TN” jest po prostu niewiedzą w odniesieniu do sposobu realizacji lub niemożnością
zrozumienia stopnia bądź ontologicznego
statusu własności, nie zaś – jak w tomizmie
– niewiedzą dotyczącą ścisłego znaczenia
terminów odnoszonych do Boga. W pierwszym wypadku wiemy, o jaką własność chodzi, i nie możemy jedynie pojąć jej doskonałej realizacji w Bogu. W drugim wypadku
także sama ta własność pozostaje dla nas
niepoznawalna. Wiemy tylko, że zachodzi
jakieś podobieństwo między własnością
Boga i tą, której poszczególne konkretyzacje przysługują stworzeniom. Podobieństwo
albo wspólność, o których tu mowa, są słabsze niż jakakolwiek tożsamość gatunkowa
lub rodzajowa. Dlatego druga interpretacja
zdaje się znacznie głębszym typem agnostycyzmu wyrastającego z tomistycznego
nacisku na transcendencję Boga. Tomiści
sądzą, że transcendencja ta byłaby zagrożona, gdyby istniała jakakolwiek gatunkowa
lub rodzajowa tożsamość między Bogiem
i jego stworzeniem.
Nie mogę tu podjąć zadania określenia,
czy pojęcie podobieństwa, które w żaden
sposób nie może być ugruntowane (na przykład za pomocą pojęcia wspólnej własności
– nie ważne, jak ogólnej), ma w ogóle sens.
Twierdzę jedynie, że pojęcie „pozytywnej
TN” streszczające się w aksjomacie „pozytywnej negacji” jest nie do przyjęcia dla
ortodoksyjnych tomistów jako interpretacja
ich teorii analogii. Może być ono za to zgodne z koncepcją tak zwanej wewnętrznej
analogii, opracowanej przez jezuitę Francisco Suáreza (1548–1617) i jego uczniów. Zakładają oni, że własności Boga i stworzenia
mogą być podciągnięte pod jedną własność
ogólną. Wspólność własności Boga i stworzenia posiada nieporównywalnie wyższy
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stopień w nauce o wewnętrznej analogii niż
w ortodoksyjnym tomizmie. W wyniku tego
koncepcja ta nie różni się zasadniczo od interpretacji szkotystów.
Podsumowując, uważam, że aksjomat
(A1) nie może reprezentować tomistycznej
doktryny analogii, ponieważ implikuje on, że
Bóg może posiadać dokładnie te same własności, co stworzenia. Jak widzieliśmy, według tomistów taka sytuacja nie może mieć
miejsca. Najbardziej prawdopodobne wydają się zatem dwie interpretacje „pozytywnej
TN”: ta zaproponowana przez Pawła Rojka,
bliska szkotyzmowi lub jezuickiej nauce
o wewnętrznej analogii, oraz druga, bardziej
negatywna i agnostyczna, która wymaga
jednak innego lub przynajmniej ulepszonego zbioru aksjomatów.
Przeł. z języka angielskiego
Marek Kaplita

Stanisław Ruczaj: Analogia i apofatyczny pazur
Paweł Rojek w interesującym i przejrzystym artykule Logika teologii negatywnej
(2012c) stara się przedstawić takie interpretacje teologii negatywnej (odtąd: „TN” – red.),
które nie narażają się na zarzut niespójności
logicznej. Punktem wyjścia analizy TN są pisma Pseudo-Dionizego Areopagity, zwłaszcza jego krótki traktat Teologia mistyczna.
Autor twierdzi również, że najbardziej uzasadniona interpretacja TN, określona przez
niego jako „pozytywna TN”, jest bardzo bliska teorii analogii św. Tomasza z Akwinu.
W krótkim komentarzu spróbuję wykazać,
że to ostatnie twierdzenie jest nadużyciem
interpretacyjnym myśli Akwinaty.
Najpierw odniosę się jednak do motywacji teoretycznej autora, którą – jak sądzę
– jest próba uniesprzecznienia teorii Dio-
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nizego i zdjęcia z niej w ten sposób odium
„irracjonalizmu”. Warto zadać pytanie, czy
wyniki podjętej przez autora próby są zadowalające z punktu widzenia naszych intuicji
związanych z charakterem TN. Wydaje się
bowiem, że TN w interpretacji „pozytywnej”
uzyskuje spójność logiczną kosztem utraty apofatycznego charakteru i okazuje się
w gruncie rzeczy wersją teologii pozytywnej. Dzieje się tak dlatego, że autor interpre-

Teoria Areopagity traci swój
apofatyczny pazur
tuje pojęcie negacji używane przez Dionizego nie jako negację w sensie klasycznym,
ale jako „pozytywną negację”, wyrażającą
nadmiar, a nie brak. Przy takim rozumieniu
negacji zmienia się również jej zakres – nie
dotyczy ona cech przedmiotów, ale sposobu
posiadania cech przez przedmioty.
W zaprezentowanej przez Pawła Rojka interpretacji teoria Areopagity jawi się
więc jako niesprzeczna, traci jednak swój
apofatyczny pazur. Być może udałoby się go
zachować, formalizując ją w logice nieklasycznej, odrzucającej dwuwartościowość
i zasadę wyłączonego środka. Jest to jednak
tylko sugestia, a nie uwaga krytyczna, a jej
przyjęcie zależy tylko od tego, czy – mówiąc
nieco żartobliwie – „lubimy negacje” (por.
Jan Duns Szkot 2000: 35).
Autor stwierdza, że TN w interpretacji pozytywnej „jest bardzo bliska” (Rojek
2012c: 229) teorii analogii św. Tomasza,
że teorie te się „zasadniczo zgadzają” oraz
prowadzą „do tych samych wniosków” (tamże: 230). Spróbuję teraz pokazać, że teza
utożsamiająca pozytywną interpretację TN
z teorią analogii opiera się na błędnej interpretacji św. Tomasza.
Uważam, że aksjomatyka sformułowana dla funktora pozytywnej negacji „!”
nie pozwala na jego zastosowanie do teorii

św. Tomasza. Przyjrzyjmy się najpierw definicji funktora „!”: „Powiedzenie, że x pozytywnie nie ma Q [tj. „!Q(x)” – S. R.], oznacza, że
x ma Q w pewien szczególny, wyższy sposób”
(tamże: 228). Formalnym wyrażeniem tej
definicji są trzy aksjomaty, z których interesuje mnie obecnie tylko aksjomat (A1). Mówi
on mniej więcej tyle, że jeśli pewien obiekt x
posiada własność Q w pozytywnie negatywny sposób, to posiada ją również w „zwykły”
sposób. Wynika z tego, że jeśli Bóg posiada
pozytywne negacje pewnych własności, posiada je „w wyższy sposób, choć posiada je
także w zwykły sposób. Bóg (pozytywnie)
nie jest dobry i jest dobry” (tamże: 229).
Wszystko rozbija się o to, jak będziemy rozumieć ów „zwykły” sposób. Paweł
Rojek nie stwierdza tego wprost w żadnym miejscu, można jednak przypuszczać,
że chodzi tutaj o sposób, w jaki posiadają
daną własność stworzenia, a na poziomie
semantycznym: o sens predykatu w jego
odniesieniu do rzeczy stworzonych. Jeżeli
przyjmiemy jednak takie założenie, sformułowanej przez Pawła Rojka teorii nie będzie
można utożsamić z teorią analogii Akwinaty.
Święty Tomasz bowiem nie twierdzi nigdzie,
że Bóg posiada własności zarówno w „zwykły”, jak i „wyższy sposób”. Głosi coś wręcz
przeciwnego. To, w jaki sposób stworzenia
posiadają swoje własności, wynika z ich
złożoności (ST I: 13, 4). Kiedy powiemy, że
jakiś człowiek jest mądry, chodzi nam o to,
że posiada on pewną nabytą i możliwą do
utracenia własność nieesencjalną, różną na
przykład od jego mocy i dobroci. Jednakże
Bóg, który jest bytem prostym, posiada doskonałości w sposób esencjalny i niezłożony
(ST I: 13, 5).
Moglibyśmy rozumieć „posiadanie własności w zwykły sposób” jako poziom natężenia pewnej cechy. W takiej wizji Bóg i stworzenia znajdowałyby się na wspólnej skali
pewnej doskonałości, na przykład mądrości,
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a jedyna różnica polegałaby na tym, że Bóg
znajdowałby się na samym szczycie tej skali, posiadając doskonałość w maksymalnym
stopniu, a stworzenia lokowałyby się gdzieś
na dole skali. Na tego rodzaju interpretację
wskazywałyby przytoczone przez Pawła
Rojka przykłady występowania „pozytywnej
negacji” w języku potocznym. Różnica między doskonałością Boga a doskonałością
stworzenia byłaby jednak wówczas ilościowa, a nie jakościowa. Wydaje mi się jednak,
że tego rodzaju rozumienie zbliżałoby autora nie do teorii analogii Akwinaty, lecz raczej
do teorii jednoznacznej predykacji teologicznej Jana Dunsa Szkota, zgodnie z którą „różnica między Bogiem a stworzeniami,
przynajmniej jeśli chodzi o posiadane przez
Boga czyste perfekcje, sprowadza się ostatecznie do różnicy stopnia. Mówiąc dokładniej, perfekcje istnieją w nieskończonym
stopniu w Bogu, a w skończonym stopniu
w stworzeniach” (Cross 1999: 38–39, por.
także Williams 2001).
Paweł Rojek, za innymi autorami, zdaje się dopuszczać możliwość, że pojęcia
analogiczne w dyskursie teologicznym zawierają w sobie element jednoznaczności;
taką możliwość jednak Tomasz wyklucza
explicite (CG I : 34). W swoim komentarzu do tego miejsca Rudi te Velde pisze
tak: „To, co orzeka się zarówno o Bogu, jak
i o stworzeniach, na przykład «dobro» albo
«życie», jest obecne inaczej w Bogu, a inaczej w stworzeniach. Ale «to samo», które
jest obecne w nich na różne sposoby, nie
może zostać wyizolowane, tak jakby było
jakąś trzecią rzeczą, przez odniesienie
do której orzeka się analogicznie o Bogu
i o stworzeniu. Ten rodzaj analogii ze względu na relacje, w jakich dwie rzeczy pozostają do trzeciej – wspólnego punktu odniesienia – jest explicite wykluczony w przypadku
imion Bożych. O Bogu i stworzeniach orzeka
się analogicznie z uwagi na relację, w jakiej
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jedna rzecz pozostaje do drugiej. Nie ma
neutralnego punktu odniesienia obok Boga
i stworzeń, który pozwalałby na porównanie
ich ze względu na podobieństwo i różnicę”
(Te Velde 2006: 113).
Mój zarzut jest jednak raczej marginesową uwagą, nie dotyczy zaś istoty argumentacji autora, która odnosi się do teorii
Pseudo-Dionizego. Teologia negatywna
i teoria analogii to fascynujące zagadnienia,
fundamentalne zarówno dla teologii, jak
i dla filozofii. Bardzo dobrze, że toczy się na
ich temat dyskusja.

Bogdan Strachowski: Modlitwa,
a nie logika!
Nasze słowa mają sens tylko w pewnej
przestrzeni, w pewnym zamierzonym kontekście, zwykle łatwo intuicyjnie rozpoznawalnym. Weźmy na przykład wypowiedź:
(1) Jan jest „złotą rączką”. On wszystko potrafi zrobić.
Jeżeli przekroczymy zamierzony kontekst, otrzymamy nonsens:
(2)

Jan jest wszechmogący.

Na tym właśnie polega znany paradoks
Boga, który może – bo wszystko może –
stworzyć tak wielki kamień, żeby go nie
mógł podnieść. Słowo „wszystko” przekracza tu pierwotny, zamierzony kontekst
wszystkiego, co ma sens.
Nazwijmy teraz „naszym światem” maksymalną przestrzeń, w której jeszcze rozumiemy to, co mówimy. Tylko to, co należy do
„naszego świata”, jest definiowalne. Jeśli Bóg
należy do „naszego świata”, to jest definiowalny. Jeśli natomiast jest Transcendencją,
to nic o Nim powiedzieć nie możemy, nawet
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tego, że istnieje. Gorzej, nie możemy nawet
powiedzieć, że jest Transcendencją. Jeżeli
jednak Transcendencja nam się objawia,
a objawia się tak, jak chce, i na naszą miarę
(bo taki jest właśnie sens Objawienia), to możemy o Nim mówić, definiować Go i stosować
teorię analogii, pamiętając wszakże, że mówimy o Bogu Objawionym, i tylko o nim.
Wyobraźmy sobie, że ryby głębinowe
potrafią myśleć, a nawet filozofować. Swój
świat określają pojęciami zgodnymi ze swoim doświadczeniem. Jeśli teraz pojawi się
wśród nich, gdzieś z góry, statek podwodny,
to opiszą go dostępnym sobie językiem, na
przykład jako najdoskonalszą rybę, jednak

Ryby głębinowe potrafią myśleć, a nawet filozofować
w swoim wnętrzu, w „istocie”, niepoznawalną. Tę niepoznawalność będą wyrażać, z braku odpowiedniego języka, używając określeń
paradoksalnych – „ani ryba, ani nie-ryba”.
I to właśnie robi Areopagita. Gdy mówi
o Bogu jako o Kimś spoza tego świata, używa języka pełnego sprzeczności, właśnie
dlatego, że jest On w jego języku niewyrażalny. Gdy mówi o Bogu objawionym, używa
języka perfekcji, bo tak mu się Bóg objawia.
Odpowiada to znanej tezie teologii apofatycznej, że Bóg jest niepoznawalny w swojej „istocie”, ale poznawalny w „energiach”
(czyli w swoim oddziaływaniu na nas, a więc
w doświadczeniu). To wszystko nie ma sensu dla kogoś, kto odrzuca Objawienie. Jeśli
natomiast je przyjmuje, jeśli uznaje, że źródłem pojęcia Boga jest doświadczenie, to
nie będzie próbował wyprowadzać pojęcia
Boga przez analizę logiczna.
Zdefiniujmy formalnie pojęcie człowieka, dodajmy trzy aksjomaty i wyciągnijmy
z tego jakieś wnioski. Można, oczywiście, ale
co to będzie miało wspólnego z prawdziwym
człowiekiem?

Uważam, że Bóg zasługuje przynajmniej
na tak poważne traktowanie jak człowiek.
Zastanawia w ogóle wiara, że formalizacja jest czymś lepszym niż język naturalny.
Język naturalny jest elastyczny, dostosowuje się zarówno do kontekstu, jak i do podmiotu używającego tego języka. Formalizm
usztywnia język. Na tym właśnie polega
– na ustaleniu stałych, niezależnych od
kontekstu form i reguł ich przekształcania.
Formalizm jest niezbędny w matematyce.
Opis przekształceń matematycznych w języku naturalnym byłby zupełnie nieczytelny.
Jednak nawet tam wskazano na jego ograniczenia. Z twierdzeń o niezupełności matematyki Kurta Gödla wynika, że matematyki nie można sprowadzić do formalizmu.
Z twierdzenia Alfreda Tarskiego o niedefiniowalności prawdy wynika, że każda prawda formalna musi być ostatecznie określona
w języku nieformalnym.
Przekonanie, że pojęcie Boga da się sformalizować, wydaje mi się dużą naiwnością.
Wierzę jednak, że Bóg ma poczucie humoru i dobrze się bawi, widząc te usiłowania
filozofów.
Chciałbym też zauważyć – zapewne
wbrew św. Tomaszowi, ale to mnie akurat
nie martwi – że analogia między skończonym a nieskończonym nie ma sensu. Co
więcej, nawet analogia między skończonym
a skończonym tak dużym, że przekracza
zdolność naszego pojmowania, jest dla nas
zupełnie nieuchwytna.
Negacja pozytywna wydaje mi się czymś
sztucznym. Na pytanie, czy lubię osobę, którą kocham, odpowiedziałbym: „Oczywiście!
Bardzo lubię, a nawet kocham”, czyli przez
wzmocnienie, a nie przez negację. Przykład
z pieniędzmi (Rojek 2012c: 227) jest zawodny, bo to, co mówimy, widzimy jako obrazy,
a nie jako formuły logiczne. Tak więc
w przytoczonym przykładzie „widzimy”
dziesięciogroszówkę i plik banknotów
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o wartości stu tysięcy. Stąd odpowiedź na
pytanie o dziesięć groszy byłaby negatywna. Jeśli natomiast wyeliminujemy to, co
sugeruje język naturalny, i potraktujemy to

Bóg dobrze się bawi, widząc
usiłowania filozofów
pytanie jako czysto formalne, to odpowiedź
powinna być twierdząca. Byłaby negatywna,
gdyby pytanie brzmiało: „Czy na stole leży
dokładnie dziesięć groszy?”. Trzeba się, niestety, zdecydować – albo używamy języka
formalnego, albo naturalnego.
Bardzo ryzykowne wydaje mi się określenie: „Jest to więc ta sama własność,
lecz posiadana na inny, nieskończony spo-

sób. Rozumiemy własność, ale nie rozumiemy tego sposobu” (tamże: ). „My” tego
nie rozumiemy.
Nic na to nie poradzę, ale z tekstu Areopagity wynika właśnie, że Bóg jest radykalnie transcendentny i całkowicie niepoznawalny, o ile nie uwzględniamy Objawienia.
W Objawieniu natomiast jest poznawalny tylko
o tyle, o ile sam zechciał się objawić i nie musi
być to z niczym spójne. Spójność wymusza
ograniczoność naszego umysłu. Bóg nie jest
jednak tworem naszego umysłu i nie musi
się przejmować naszymi teoriami. Naszą
z kolei rzeczą jest przyjąć Boga, tak jak się
jawi – w doświadczeniu, które Ojcowie Kościoła nazywali modlitwą, niezależnie od tego,
czy da się je ująć formalnie, czy się nie da.

Co dalej?
W kolejnej tece jeszcze jeden głos Piotra
Sikory i odpowiedź Pawła Rojka. Chyba że
pojawią się nowe głosy w dyskusji.
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