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WPROWADZENIE

RzeczywistosÂcÂ søowa ma zasadnicze znaczenie w objawieniu biblijnym, ale
jego biblijne ujeÎcie roÂzÇni sieÎ w sposoÂb istotny od ujeÎcia abstrakcyjnego i teoretycznego filozofii greckiej, gdyzÇ dla chrzesÂcijan søowo nalezÇy do osobowego
i egzystencjalnego dosÂwiadczenia wiary. Søowo, druga Osoba TroÂjcy SÂwieÎtej,
przyjmuje we wcieleniu ludzkaÎ natureÎ i tak øaÎczaÎ sieÎ w Niej (Osobie) hipostatycznie boÂstwo i czøowieczenÂstwo. W tym odniesieniu do Søowa-Osoby czøowiek uzyskuje swoÂj osobowy charakter, zaroÂwno jako stworzenie jak i jako
chrzesÂcijanin. WøasÂnie Søowo objawia Boga jako osobeÎ i ± w pewnym sensie ±
odwzorowuje. Starotestamentowe okresÂlenie dabar Jahwe oznacza i wskazuje
w pierwszym rzeÎdzie na dziaøanie osobowe Boga, co staje sieÎ ewidentne
w stworzeniu bytu osobowego, czøowieka. Akt stwoÂrczy mozÇna opisacÂ przy
pomocy dwoÂch korespondujaÎcych ze sobaÎ terminoÂw: moÂwicÂ i odpowiadacÂ.
CechaÎ zatem charakterystycznaÎ, odroÂzÇniajaÎcaÎ czøowieka od innych stworzenÂ
materialnych jest to, zÇe jako jedyny jest on capax verbi divini. Tak jak søowo
stwoÂrcze objawia Boga jako OsobeÎ absolutnaÎ, tak odpowiedzÂ stwoÂrcza czyni
z czøowieka osobeÎ, chocÂ ograniczonaÎ. Tak powstaje pomieÎdzy Bogiem i czøowiekiem komunia wolna i osobowa, oparta na miøosÂci. Nowy Testament wyznacza moment, w ktoÂrym, po czasie obecnosÂci ukrytej, nasteÎpuje obecnosÂcÂ
widzialna i osobowa samego Søowa, ktoÂre sieÎ wciela w Jezusa z Nazaretu
i objawia samego Boga.
JuzÇ w samym punkcie wyjsÂcia teolog usÂwiadamia sobie, zÇe objawienie BozÇe
nie jest doktrynaÎ czy zespoøem teoretycznych prawd, lecz zÇywaÎ rzeczywistosÂciaÎ,
ktoÂrej punktem kulminacyjnym jest objawienie osobowe w Chrystusie1. Ta
bezposÂredniosÂcÂ spotkania dokonujaÎca sieÎ pomieÎdzy podmiotem poznajaÎcym
1

Por. M. Rusecki, PojeÎcie symbolu religijnego, a mozÇliwosÂcÂ zastosowania go w teologii, ¹Studia Paradyskieº 4(1994), s. 91-93.
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i przedmiotem rzeczywistym, ktoÂrym jest BoÂg, spowodowaøa ponowne zainteresowanie symbolem i proÂbami jego zastosowania w poznaniu teologicznym.
Owo zespolenie pomieÎdzy objawieniem werbalnym, osobowym i znakowym
w historii oddaje najlepiej kategoria symbolu. Prasymbolem takiego zjednoczenia jest osoba Jezusa Chrystusa, gdzie boÂstwo i czøowieczenÂstwo wysteÎpujaÎ
razem ¹bez pomieszania, bez zamiany, bez podziaøu i bez rozøaÎczeniaº, gdzie
søowo ludzkie staje sieÎ narzeÎdziem zbawienia i øaski. Kategoria symbolu rozwiaÎzuje poniekaÎd dychotomieÎ pomieÎdzy teologiaÎ søowa i teologiaÎ sakramentu,
a zatem zblizÇa istotnie mysÂl protestanckaÎ i katolickaÎ. DzisÂ przyszøyby nam takzÇe
w sukurs: filozofia dialogu, filozofia spotkania i ontologia jeÎzyka, tudziezÇ estetyka teologiczna w rozwiaÎzaniu problemu ontologii søowa, jednak ze wzgleÎdoÂw formalnych ograniczymy sieÎ do zagadnienÂ teologicznych.

1. HERMENEUTYKA SèOWA OBJAWIONEGO W OSOBIE I POPRZEZ SèOWA

Pismo SÂwieÎte przekazuje nam objawienie BozÇe, jednak nie na zasadzie
caøkowitego odsøonieÎcia Tajemnicy. PrzeciezÇ do dzisÂ Pismo sÂw. umozÇliwia
nam spotkanie ze Søowem (dodajmy: osobowym), a jest ono proklamowane
we wspoÂlnocie wiary, ktoÂra tych spotkanÂ dosÂwiadcza jako realnych i skutecznych, bo dziejaÎcych sieÎ w mocy Ducha SÂwieÎtego. Tradycja katolicka dlatego
dziaøalnosÂcÂ liturgicznaÎ (caøaÎ: gøoszenie, modlitweÎ, znaki sakramentalne, zÇycie
KosÂcioøa) rozumie jako swego rodzaju incarnatio continua, incarnatio Verbi.
Dlatego teologia søowa BozÇego juzÇ na poziomie hermeneutyki musi rozwiaÎzacÂ
podwoÂjny problem: 1) Skoro w Søowie wcielonym objawiø sieÎ BoÂg TroÂjjedyny,
to czy ± majaÎc na uwadze prawdeÎ Pisma SÂwieÎtego ± jeÎzyk ludzki oddaje caøosÂcÂ
tajemnicy? 2) Jak utrzymacÂ razem tresÂcÂ i formeÎ objawienia (zwiaÎzek mieÎdzy
tym, co objawione o Bogu i Bogiem objawiajaÎcym sieÎ), a z drugiej strony jak
ukazacÂ Jego transcendencjeÎ? Transcendencja Boga, ktoÂry sieÎ objawia, jest
bowiem warunkiem jego wolnosÂci i darmowosÂci objawiania sieÎ. Chodzi o to,
zÇe gdybysÂmy przyjeÎli, zÇe BoÂg ukazuje sieÎ w swoim objawieniu historycznym
caøkowicie, a Søowo poprzez ktoÂre sieÎ wypowiedziaø, wypowiedziaøoby Go do
konÂca, to by oznaczaøo, zÇe: a) albo sÂwiat Boga zawiera sieÎ w granicach sÂwiata
ludzkiego, ktoÂremu sieÎ objawia, albo b) sÂwiat ludzki zostaø wchøonieÎty przez
sÂwiatøo Absolutu2.
By rozwiaÎzacÂ ten dylemat teologii Søowa BozÇego, posøuzÇymy sieÎ na poczaÎtek rozroÂzÇnieniem wøoskiego teologa Bruno Forte, ktoÂry oddaje dialektykeÎ
objawienia przy pomocy dwoÂch terminoÂw: revelatio i Offenbarung. Pierwszy
2

B. Forte, Teologia della storia, Cinisello Balsamo 1991, s. 54
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termin zawiera dialektykeÎ otwartosÂci i ukrycia, tj. oznacza rzeczywistaÎ autokomunikacjeÎ oraz ± w roÂwnym stopniu ± niedosteÎpnosÂcÂ tajemnicy. Jest on alternatywny wobec drugiego terminu Offenbarung, ktoÂry oznacza akt caøkowitego
objawienia sieÎ (tak rozumieli objawienie niektoÂrzy teologowie i filozofowie
doby OsÂwiecenia). NalezÇy utrzymacÂ, zÇe tajemnica Boga ukrytego przekracza
jego objawienie. Forte podkresÂla, zÇe objawienie winno bycÂ rozumiane jako akt
wolnej autokomunikacji Boga, bez zamykania go w ramy procesu koniecznego
i wszystko obejmujaÎcego. Dzisiejsza teologia historyczna, w odroÂzÇnieniu od
dawnej teologii konceptualnej, bada znaczenie tej objawionej prawdy dla
nas, nie tracaÎc przy tym nic z jej transcendencji3.
MysÂl teologiczna, by nie doznaøa ± jak to jest w ideologiach ± niebezpieczenÂstwa ¹zamknieÎciaº w granicach horyzontu rozumowego poznania, powinna stosowacÂ sieÎ do tej dialektyki objawienia biblijnego, ktoÂre streszcza sieÎ
w przekonaniu, zÇe Chrystus jest zaroÂwno søowem, jak tezÇ i milczeniem Boga,
czyli re-velatio. W jeÎzyku øacinÂskim przedrostek re- ma podwoÂjne znaczenie:
powtoÂrzenia tego samego lub zmiany stanu ± staÎd revelatio oznacza roÂwnoczesne odsøonieÎcie i opadnieÎcie zasøony. W jeÎzyku niemieckim termin Offenbarung
(offenbaren) moÂwi tylko o jednym ruchu, tj. otwarcia ± tak tezÇ objawienie byøo
rozumiane jako peøna manifestacja tego, co dotychczas byøo zakryte. Wedle
ujeÎcia heglowskiego, w objawieniu absolut wypowiada sieÎ caøkowicie w idei,
tak zÇe objawienie staje sieÎ fenomenologiaÎ Ducha. W tradycji chrzesÂcijanÂskiej
natomiast objawienie, rozumiane jako revelatio, nie jest pozbawione dialektyki
Boga objawionego i zakrytego: revelatus in absconditate, absconditus in revelatione4.
NiebezpieczenÂstwo ideologii kryje sieÎ w postawie rozumowej, daÎzÇaÎcej do
objeÎcia wszystkiego bez reszty. StaÎd na ideologiczne usposobienie umysøu pewnym antidotum jest posøuszenÂstwo wiary, do istoty ktoÂrej nalezÇy wsøuchiwanie
sieÎ w to (Tego), co znajduje sieÎ ponad søowem bezposÂrednio usøyszanym. MysÂl
tylko wtedy jest zdolna pojaÎcÂ søowo objawienia, kiedy wsøuchuje sieÎ w nie
¹ponad nimº. Wiara nie jest zatem sÂlepym ¹posøuszenÂstwemº, ale posøuszenÂstwem rozumnym i peønym miøosÂci do Osoby Objawienia, Chrystusa. PosøuszenÂstwo søowu zachodzi woÂwczas, gdy istnieje sÂwiadomosÂcÂ, zÇe pochodzi ono
od osobowego Søowa, i zÇe to, co søowo wiary (ludzkie) zawiera, nie jest caøkowitym odsøonieÎciem Boga. PrzyjeÎcie søowa Chrystusa oznacza zatem nasøuchiwanie milczenia ZÂroÂdøa, z ktoÂrego Søowo pochodzi: Søowo odsyøa do ukrytej
gøeÎbi, czyli Ojca. WøasÂnie chrzesÂcijanÂstwo nie mozÇe przyjaÎcÂ idealistycznego
rozumienia objawienia, gdyzÇ tym samym zamieniøoby je w ideologieÎ sÂwiatowaÎ,
daÎzÇaÎcaÎ do totalnosÂci ujeÎcia wszystkiego w jeden system mysÂli. Tymczasem

3
4

TamzÇe, s. 55; por. Rusecki, art. cyt., s. 92 n.
B. Forte, Teologia in dialogo, Milano 1999, s. 27.
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Objawienie chrzesÂcijanÂskie nie przestaje bycÂ skandalem dla rozumu, ktoÂry ma
roszczenia do caøkowitego przyswajania sobie ¹sÂwiatøaº5.
To rozroÂzÇnienie (revelatio ± Offenbarung) kazÇe dzisÂ w teologii wychodzicÂ
od objawienia trynitarnego w Chrystusie, KtoÂry jest prawdaÎ zÇywaÎ i osobowaÎ.
Dlatego ta prawda nie mozÇe bycÂ narzucona nikomu, tak jak prawdy systemoÂw
totalitarnych. Ta niosaÎca zÇycie prawda powinna bycÂ przedmiotem wolnej decyzji i wyboru, dlatego misjaÎ KosÂcioøa jest to, by nieustannie proponowacÂ jaÎ
w gøoszeniu jako nowaÎ6.
WyjaÎtkowosÂcÂ prawdy osobowej objawionej w Chrystusie, przejawia sieÎ
w nierozøaÎcznosÂci momentu teoretycznego i etycznego. Chodzi o to, zÇe jesÂli
Dobra Nowina Chrystusa jest przekazywana w sposoÂb godny wiary przez zÇywaÎ
tradycjeÎ KosÂcioøa (zgodnosÂcÂ søowa i sÂwiadectwa zÇycia), to w decyzji podjeÎtej
w odniesieniu do Chrystusa jako prawdy osobowej manifestuje sieÎ walor wolnosÂci. Jedynie w ujeÎciu personalistyczno-historycznym objawienia istnieje szansa wyzwolenia sieÎ z koncepcji prawdy typu intelektualistycznego, konceptualnego i intymistycznego. WyboÂr wiary nie ma charakteru czysto wewneÎtrznego,
subiektywnego, lecz jest decyzjaÎ sÂwiadomaÎ i wolnaÎ w stosunku do danej zewneÎtrznej wobec osoby ludzkiej, a posÂrednio reprezentowanej i aktualizowanej
przez komunieÎ osoÂb tworzaÎcych KosÂcioÂø. Momenty etyczny i teoretyczny prawdy BozÇej wysteÎpujaÎ razem nie tylko w akcie wiary wobec objawienia, ale
i w teologii jako refleksji nad wiaraÎ, bowiem teologia jest refleksjaÎ o ¹Innymº
transcendentnym, KtoÂry sieÎ objawia i powoøuje, oraz o ¹innymº sposÂroÂd ludzi,
do ktoÂrego odnosi sieÎ to samo objawienie7.

2. ONTOLOGIA JEÎZYKA A PRAWDA OSOBOWA I HISTORYCZNA

Zdanie ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº oznacza, zÇe søowo BozÇe staøo sieÎ søowem
ludzkim, ale nie daje to nam podstaw do saÎdzenia, zÇe søowo wyczerpuje prawdeÎ,
ktoÂraÎ objawia. Podobnie dzieje sieÎ w jeÎzyku objawienia, gdzie søowo ludzkie
jest wzmocnione przez natchnienie, oraz wcielenie Søowa. JeÎzyk zyskuje swe
znaczenie rewelatywne (objawieniowe) wøasÂnie w bezposÂredniej relacji do wydarzenia Wcielenia, staÎd wazÇne jest podkresÂlenie, zÇe tylko wtedy, jesÂli jeÎzyk
wypowiada rzecz, nie wyczerpujaÎc jej, Søowo przedwieczne beÎdzie w stanie
wypowiedziecÂ sieÎ w ciele bez zaweÎzÇenia do niego8. Chodzi o to, zÇe søowo
w teologii ma wartosÂcÂ symbolu, gdyzÇ zawiera pewnaÎ nadwyzÇkeÎ znaczeniowaÎ.
5

TamzÇe, s. 27-28. W OsÂwieceniu Hegel uznaø, zÇe BoÂg staø sieÎ na tyle historiaÎ, zÇe jest ona
rodzajem ¹curriculum vitae Deiº.
6
Por. B. Forte, Confessio theologi ai filosofi, Napoli 1996, s. 26.
7
K. Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004, s. 132.
8
Cz.S. Bartnik, Osoba i historia, Lublin 2001, s. 111.
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Stosunek pomieÎdzy objawieniem i jeÎzykiem oznacza zasadniczo odniesienie søowa i rzeczy. JesÂli jeÎzyk beÎdzie rozumiany jako zwykøe narzeÎdzie, to
stosunek pomieÎdzy søowem i rzeczaÎ mozÇe podlegacÂ prostej konwencji lub funkcji imitatywnej, a samo odniesienie beÎdzie czysto zewneÎtrzne i luzÂne. Natomiast, jesÂli zostanie zniwelowana roÂzÇnica, a jeÎzykowi przypisze sieÎ roleÎ konstytutywnaÎ rzeczy, to wydarzenie jeÎzykowe beÎdzie potraktowane jako ¹caøkowite
zrozumienie rzeczyº; woÂwczas jeÎzyk przestaje bycÂ narzeÎdziem, lecz staje sieÎ
koniecznaÎ formaÎ rzeczy w jej dosteÎpie do mysÂli. W tej koncepcji, jesÂli rzecz
przylega doskonale do rozumienia jeÎzykowego, to powstaje ryzyko wyczerpania rzeczy w jej formie jeÎzykowej9. Dlatego opowiadam sieÎ wyrazÂnie za jeÎzykiem symbolowym, ktoÂry zwiaÎzany jest z wydarzeniem Wcielenia. ChrzesÂcijanÂstwo wybiera teÎ alternatywnaÎ drogeÎ, gdyzÇ objawienie Søowa posiada charakter
dialektycznego odsøonieÎcia i zakrycia; w nim bowiem (objawieniu) nie wyczerpuje sieÎ Tajemnica Boga10.
Tradycja chrzesÂcijanÂska od poczaÎtku przyjeÎøa, zÇe Syn-Søowo, beÎdaÎc obrazem Ojca, ¹wypowiadaº prawdeÎ w swej osobie i czynach. Podczas gdy w Bogu
jednosÂcÂ pomieÎdzy søowem i rzeczaÎ jest peøna i doskonaøa, gdyzÇ Syn jest wspoÂøistotny Ojcu, to w objawieniu historycznym Søowo odwieczne przyjmuje w pewien sposoÂb niedoskonaøosÂcÂ søowa ludzkiego. Søowa nie saÎ w stanie wypowiedziecÂ Logosu z tego wzgleÎdu, zÇe Jego pochodzenie jest odmienne w stosunku
do sposobu wypowiedzi. To jednak nie pomniejsza wydarzenia ¹Søowa, ktoÂre
staøo sieÎ ciaøemº, w ktoÂrym wiecznosÂcÂ rzeczywisÂcie wchodzi w czas, a jeÎzyk
ludzki objawienia posÂredniczy w dosteÎpie do niezbadanej gøeÎbi Milczenia. Tylko koncepcja symbolowa jeÎzyka, ktoÂra podkresÂla funkcjeÎ rewelatywnaÎ søowa,
pozwala rozpoznacÂ to, co wskazuje na istnienie ¹tozÇsamosÂci w innosÂciº.
W sÂwietle tej koncepcji zachowana jest relacja pomieÎdzy søowem i rzeczaÎ
(bez ich rozdzielenia), z dostrzezÇeniem konkretnego sposobu samoudzielania
sieÎ Boga w søowie, ale tezÇ bez ich caøkowitego utozÇsamienia, co musiaøoby
oznaczacÂ identycznosÂcÂ Bytu ze søowem11. StaÎd z jednej strony koncepcja rewelatywno-symbolowa jeÎzyka, a z drugiej strony koncepcja Søowa jako Symbolu,
pozwala na skonstruowanie czytelnej symboliki trynitarnej.
9

B. Forte, Teologia della storia, s. 120, 115 i 117.
G. Ravasi, I volti di Dio nella Bibbia, w: I volti di Dio. Il Rivelato e le sue tradizioni,
red. E. Guerriero, Milano 1992, s. 67. Autor podkresÂla, zÇe Jezus jest Symbolem par excellence,
gdyzÇ w Nim øaÎczaÎ sieÎ ekstremalne roÂzÇnice: BoÂstwo i czøowieczenÂstwo, sÂmiercÂ i zÇycie.
11
Por. H.G. Gadamer, VeritaÁ e metodo, Milano 19852, s. 491, gdzie filozof niemiecki pisze
o ¹medialnosÂciº søowa w stosunku do bytu: ¹Attraverso la penetrazione dell'idea greca di logica
nella teologia cristiana nasce qualcosa di nuovo, e cioeÁ la «mediet» del linguaggio, nella quale la
mediazione operata dall'incarnazione si rivela nella sua piena veritaÁ. La cristologia apre la via a una
nuova antropologia, che media in modo nuovo il rapporto tra lo spirito finito dell'uomo e l'infinitaÁ
divina. CioÁ che abbiamo chiamato esperienza ermeneutica troveraÁ qui il suo autentico fondamentoº.
10
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Søowo czasami pomniejsza wielkosÂcÂ wydarzenia, dlatego warto spojrzecÂ na
wydarzenie KrzyzÇa, w ktoÂrym odsøania sieÎ wøasÂnie dialektyka søowa i nie-søowa.
Zamieszkiwanie Søowa wsÂroÂd ludzi ma døugaÎ historieÎ, ale tezÇ i døugaÎ historieÎ ma
milczenie Boga. Søowo i milczenie nie oznaczajaÎ jedynie roÂzÇnych okresoÂw,
ktoÂre nasteÎpujaÎ po sobie na przemian, gdyzÇ istniejaÎ okresy, w ktoÂrych dialog
wyrazÇa sieÎ w moÂwieniu i søuchaniu. Izrael przebywa døugaÎ drogeÎ, wychowywany zaroÂwno poprzez milczenie jak i przez søowo, w zaufaniu wobec ObecnosÂci
nieobecnej, dosteÎpnej poprzez wiareÎ, ale ciaÎgle osnutej tajemnicaÎ12.
Symbolika trynitarna uzyskuje swaÎ najwieÎkszaÎ wyrazistosÂcÂ w wydarzeniu
KrzyzÇa. Zwøaszcza teologia Janowa, pokazuje, w jaki sposoÂb ta droga objawienia dosieÎga celu w najwieÎkszym milczeniu KrzyzÇa. ZÇaden moment historii nie
jest tak naznaczony paradoksem jak ten, gdyzÇ zÇaden nie byø tak zanurzony
w mroku i zarazem tak jasny: Søowo milczy w momencie sÂmierci, lecz w swym
milczeniu objawia wøasÂnie tajemniceÎ ZÇycia; søowa daÎzÇaÎ do wypowiedzenia
Prawdy, lecz jednak zdradzajaÎ jaÎ. Søowo zostaje ukrzyzÇowane w momencie,
w ktoÂrym usiøuje ¹wypowiedziecÂº PrawdeÎ. Kto kontempluje KrzyzÇ Jezusa zaniemoÂwiø wobec paradoksu wyboru BozÇego, ktoÂry prowadziø do objawienia
sub contraria specie: wszechmoc w søabosÂci, dobrocÂ Ojca wydajacego na sÂmiercÂ
swojego umiøowanego Syna, triumf miøosÂci wobec widocznego zwycieÎstwa nienawisÂci. Dlatego Verbum Crucis jest søowem zgorszenia. To jest tajemnicze
wyøonienie sieÎ Ojca z ¹jegoº Søowa, w ktoÂrym speønia sieÎ objawienie trynitarne
i BoÂg udziela siebie jako ZÇycie13.

3. SYMBOL

OgoÂlnie do rewaloryzacji symbolu przyczyniøy sieÎ w XX wieku nauki
filozoficzne, antropologiczne i religioznawcze. Termin symbol wywodzi sieÎ
z greckiego søowa sin-ballein, ktoÂre w brzmieniu dosøownym znaczy: ¹rzucacÂ
razemº, ¹zbieracÂ razemº. W ten sposoÂb rzeczownik symbol wyrazÇa ideeÎ
pewnej syntezy, swoistego poøaÎczenia wielu elementoÂw14. W znaczeniu rzeczowym symbol w starozÇytnosÂci odnosiø sieÎ do rzeczy zøozÇonej z dwoÂch czeÎsÂci,
12

Por. Ravasi, dz. cyt., s. 65. W tym samym dziele zbiorowym Guy Lafon rozwazÇajaÎc temat
miøosÂci jako miejsce objawienia, podobnaÎ dialektykeÎ mowy i ciszy przypisuje miøosÂci; miøosÂcÂ ze
swej natury jest symbolem osoby, ale gøoÂwnie oznacza ¹relacjeº, gdyzÇ dokonuje sieÎ wøasÂnie w søuchaniu i moÂwieniu, a jej sposobem søuchania jest søowo! Zob. G. Lafon, Come pensare l'esperienza
della rivelazione, w: I volti di Dio..., s. 22.
13
Por. Guzowski, dz. cyt., s. 133.
14
Por. M. Lurker, Søownik obrazoÂw i symboli biblijnych, tøum. K. Romaniuk, PoznanÂ 1989,
s. 8-9.

LOGOS ± OSOBA ± SYMBOL

87

np. piersÂcienia lub tabliczki, ktoÂre søuzÇyøy roÂzÇnym osobom jako znak rozpoznawczy dla uczestnikoÂw jakiejsÂ umowy lub paktu. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe
symbol wyrazÇa fakt pewnej syntezy przynajmniej dwoÂch elementoÂw. Symbol
zatem to nie obraz czegosÂ, ale ¹z czegosÂº, tzn. zbioÂr øaÎczaÎcy dwa przeciwstawne sobie elementy15. Z tego wzgleÎdu symbol byø operatorem paktu spoøecznego, znakiem rozpoznawczym i mediatorem identycznosÂci. Wymieniony
w jakiejsÂ spoøecznosÂci czy mieÎdzy jednostkami, stawaø sieÎ narzeÎdziem rozpoznania i utozÇsamienia. PoniewazÇ podstawowaÎ funkcjaÎ symbolu jest øaÎczenie
biegunowo przeciwstawnych elementoÂw i tworzenie jednej caøosÂci, dlatego
pole semantyczne symbolu mogøo bycÂ rozciaÎgane na kazÇdy przedmiot, søowo,
gest, osobeÎ16.
WspoÂøczesÂnie przyjmuje sieÎ powszechnie, zÇe znaczenie symbolu nie zamyka
sieÎ w nim samym, lecz wykracza poza niego. Pojmowanie znaczenia søowa
symbol jest bardzo roÂzÇnorodne i nieostre, dlatego zaweÎzimy pole naszych rozwazÇanÂ jedynie do koncepcji symbolu w teologii.
Z dotychczasowych ujeÎcÂ symbolu wynika, zÇe jednoczy on w sobie dwa
elementy: symbolizujaÎcy i symbolizowany, ktoÂre muszaÎ bycÂ uwzgleÎdniane roÂwnoczesÂnie, gdyzÇ pominieÎcie ktoÂregokolwiek z nich narazÇaøoby symbol na zniszczenie.
NalezÇy tezÇ wspomniecÂ tu o specyficznej strukturze symbolu religijnego,
odmiennej od struktury symbolu naturalnego. Mimo zÇe jego funkcja polega
na wøaÎczeniu lub zjednoczeniu rzeczy, osoby czy zjawiska, z rzeczywistosÂciaÎ
transcendentnaÎ, to jednak pozostaje problem, czy symbol jest homogenny
czy heterogenny17. M. Rusecki uwazÇa z innymi autorami, zÇe symbol religijny
scala dwa roÂzÇne elementy, ktoÂre saÎ heterogenne w stosunku do siebie18. Tu
dochodzimy do rozumienia istoty dosÂwiadczenia symbolowego. Wedøug
C. LeÂvi-Straussa, dosÂwiadczenie symbolowe rodzi sieÎ w sytuacji, kiedy czøowiek
znajduje sieÎ wobec nadwyzÇki znaczeniowej19. Podobne stanowisko prezentuje
P. Tillich, ktoÂry analizujaÎc formy objawienia BozÇego ± nota bene uwazÇa je za
formy symboliczne ± stwierdza, zÇe symbol jest czymsÂ ¹wieÎcejº, nizÇ to, co jest
w nim dostrzegalne i ujmowalne20. UjeÎcie M. Blanchota jest jakby uzupeønieniem poprzednich stanowisk, gdyzÇ ± jego zdaniem ± przez symbol dokonuje sieÎ
15

Por. Rusecki, art. cyt, s. 94; F. Vonessen, Der Symbolbegriff im griechischen Denken. Zur
philosophischen Grundlegung einer Symbolwissenschaft (Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie 3/1970, s. 6-8). W tym aspekcie rozumienie symbolu odbiega od rozumienia
potocznego, gdzie ¹symbolicznyº to pozorny.
16
Por. Rusecki, art. cyt., s. 94. Etymologicznie symbol (syÂm-bolon) jest dokøadnym przeciwienÂstwem diabøa (diaÂ-bolos): pierwszy jednoczy i gromadzi, drugi dzieli i rozprasza. Por. P. Miquel,
Breve trattato di teologia simbolica, Brescia 1989, s. 12.
17
Por. Rusecki, PojeÎcie symbolu religijnego, s. 102-103.
18
TamzÇe, s. 103.
19
Por. jego wsteÎp do pracy M. Manssa: Socjologie et anthropologie, Paris 1950.
20
Por. ReligioÈse Verwiklichung, Berlin 19302, s. 88-109.
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jakby nagøy skok, a nie tylko przejsÂcie jakiegosÂ obszerniejszego bogactwa znaczenÂ z jednego sensu do drugiego; jest to raczej przejsÂcie do tego co inne i co
jawi sieÎ jako inne nizÇ wszystkie sensy mozÇliwe21. W symbolu nie tylko dochodzi
do zespolenia i uczestnictwa dwoÂch rzeczywistosÂci, lecz nadto zachodzi dynamiczne wspoÂøodniesienie. Dlatego mozÇna moÂwicÂ o funkcji hermeneutycznej
symbolu: na poziomie tresÂci (znaczenia) i sensu.
Kolejnym problemem, ktoÂry domaga sieÎ rozstrzygnieÎcia, jest sprawa trwaøosÂci symbolu, tzn. tego, czy istnieje tylko w momencie powstania, czy tezÇ
zachowuje on swojaÎ wartosÂcÂ ustawicznie? Tu wazÇnaÎ podpowiedzÂ znajdziemy
u K. Rahnera, ktoÂry majaÎc na uwadze symbol w znaczeniu antropologicznym,
przyznaje mu cecheÎ historycznosÂci. JesÂli tak, to dzieÎki aspektowi historycznosÂci
zaistniaøaby mozÇliwosÂcÂ badanÂ typu empiryczno-historycznych nad symbolami.
Zostaje nam jeszcze kwestia rozpoznania symbolu. NalezÇy sobie zdawacÂ
spraweÎ, zÇe symbolu nie mozÇna poznacÂ w sposoÂb wyczerpujaÎcy, gdyzÇ pozostaje
on zawsze pewnaÎ tajemnicaÎ. Powszechnie sieÎ uwazÇa, zÇe symbolu nie mozÇna
poznacÂ w sposoÂb wyøaÎcznie dyskursywny, ze wzgleÎdu na cechujaÎcy jego struktureÎ element misteryjny. Czøowiek najadekwatniej poznaje symbol (chodzi
o symbol religijny) w dosÂwiadczeniu religijnym, gdyzÇ posiada ono charakter
osobowy, angazÇuje caøego czøowieka, caøaÎ jego egzystencjeÎ i wszystkie wøadze
poznawcze. Uczestniczy w nim poznanie zmysøowe i intelektualne. Pierwsze
pozwala dostrzec symbol w jego wymiarze zewneÎtrznym, zasÂ poznanie intelektualne o charakterze wnioskujaÎcym naprowadza. ¹Na pøaszczyzÂnie poznania intelektualnego dokonuje sieÎ poøaÎczenie elementu symbolizujaÎcego z symbolizowanym ze wzgleÎdu na odniesienie do kodu symbolowego (w tym wypadku objawienia BozÇego), nauki KosÂcioøa, autorytetu, ktoÂry o nim poucza
i nanÂ wskazujeº22. Na tej pøaszczyzÂnie dokonuje sieÎ wsteÎpna proÂba uniesprzecznienia symbolu, ktoÂrego nie mozÇna w caøosÂci pojaÎcÂ racjonalnie. Do tego
potrzebna jest wiara religijna, ktoÂraÎ dosÂwiadczenie religijne implikuje, lub
przynajmniej otwartosÂcÂ na nieznanaÎ dotaÎd rzeczywistosÂcÂ. RangeÎ dosÂwiadczenia religijnego podnosi fakt, zÇe jest ono caøoosobowe i dlatego zwiaÎzane
z caøym podmiotowym wyposazÇeniem osoby. Dla najpeøniejszego zrozumienia
symbolu, nie powinno sieÎ go izolowacÂ od innych symboli, lecz poznawacÂ
i interpretowacÂ na tle caøego systemu symbolowego. MocnaÎ stronaÎ symbolu
jest zaroÂwno to, zÇe ujawnia on podstawowaÎ jednosÂcÂ roÂzÇnych sfer rzeczywistosÂci, oraz to, zÇe jawi sieÎ jako caøosÂcÂ. Symbol powinien tezÇ bycÂ odczytywany
w swej caøosÂci przez osobeÎ zaangazÇowanaÎ w dosÂwiadczenie symboliczne. MysÂlenie symbolowe powstaøe na gruncie takiego dosÂwiadczenia umozÇliwia podmiotowi poznajaÎcemu swobodne poruszanie sieÎ na roÂzÇnych pøaszczyznach

21
22

Por. T. Todorov, TheÂorie du symbole, Paris 1977, s. 207.
TamzÇe, s. 106.
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rzeczywistosÂci; takie mysÂlenie umozÇliwia zaroÂwno poznawanie tych innych
poziomoÂw, jak i uczestniczenie w nich23.
OdsøaniajaÎ sieÎ nam roÂwniezÇ najistotniejsze cechy symbolu: symbol nie jest
elementem wewneÎtrznym jeÎzyka; nie wysteÎpuje nigdy w sposoÂb wyizolowany;
jest rzeczywistosÂciaÎ dynamicznaÎ; uczestniczy w rzeczywistosÂci, ktoÂraÎ oznacza;
kreuje wieÎzi mieÎdzyludzkie na poziomie rozumienia i dosÂwiadczenia; ma czeÎsto
mocniejszy wpøyw na czøowieka nizÇ sama rzeczywistosÂcÂ.

4. TEOLOGIA SèOWA JAKO TEOLOGIA SYMBOLU

Symbol ujawniajaÎc fundamentalnaÎ jednosÂcÂ roÂzÇnych sfer rzeczywistosÂci, najwieÎcej przysøuzÇyø sieÎ do zrozumienia rewelatywnej funkcji søowa. PoniewazÇ
søowo wyøania sieÎ z milczenia bytu, ale pozostaje zawsze w sÂcisøej relacji do
osoby, jako podmiotu i zÂroÂdøa søowa, dlatego tym bardziej caøa sfera sakralna
dziejaÎca sieÎ pomieÎdzy Bogiem zbawiajaÎcym i czøowiekiem zbawianym, przemawia wøasÂnie tymi ¹spoiwamiº i relacjami, a nie ogranicza sieÎ jedynie do
funkcji umysøu. Rozum jest tezÇ narzeÎdziem w komunikacji, a nie kreatorem
podmiotoÂw komunikacji. Istotne jest tezÇ odkrycie, zÇe mysÂl chrzesÂcijanÂska od
samego poczaÎtku wiaÎzaøa gøoszenie zbawienia z objawieniem trynitarnym (BoÂg
sieÎ objawiø jako MiøosÂcÂ i komunia OsoÂb w historii zbawienia). Dlatego chrystologia (refleksja) ¹wybuchøaº po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus Chrystus
objawiø sieÎ jako Pan chwaøy i Syn BozÇy. W wyniku tego trynitologii nie da
sieÎ uprawiacÂ inaczej, jak wychodzaÎc od chrystologii i soteriologii. OczywisÂcie
nie pomijamy caøego rozwoju doktryny trynitarnej KosÂcioøa poapostolskiego,
lecz podkresÂlamy, zÇe Jezus Chrystus jest prasymbolem Boga i bez Jego roli
posÂredniczaÎcej nie da sieÎ moÂwicÂ o tajemnicy Boga objawienia, zbawienia i usÂwieÎcenia24.
Wykøadnia symboliki trynitarnej potrzebuje z jednej strony podstaw w ekonomii objawienia, ktoÂrej centrum stanowi samoobjawienie Boga w Jezusie
Chrystusie, a z drugiej strony symbolicznego mysÂlenia, wøasÂciwego dla wiary,
ktoÂra z kolei odzwierciedla jej tresÂcÂ i formeÎ25. Teandryczne zjednoczenie boÂstwa z czøowieczenÂstwem wyraziøo sieÎ w osobowym Symbolu, w jego wyjaÎtkowym istnieniu i dziaøaniu, ktoÂre wskazywaøo na fakt, zÇe poprzez element sym23

Por. Rusecki, art. cyt., s. 106-107.
Por. C. Duquoc, Un Dio diverso. Saggio sulla simbolica trinitaria, Brescia 19852, s. 83.
25
TamzÇe, s. 82. ¹La fede non eÁ solo l'atteggiamento che accoglie la predicazione, ma anche il
contenuto della predicazione (Col 2,7; Ef 4,5). L'apostolo Paolo dunque conosce un corpo dottrinale. La fede soggettiva come atteggiamento eÁ misurata dal contenuto della predicazioneº.
TamzÇe.
24
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bolizujaÎcy przejawia swaÎ dziaøalnosÂcÂ element symbolizowany. Jako centralny
punkt odniesienia wszystkich wydarzenÂ o charakterze zbawczym, Chrystus staø
sieÎ zÂroÂdøem wszelkiego zbawczego sensu, a jako symbol objawienia i wiary,
pozostajaÎc w swej wyjaÎtkowej relacji do Ojca i do czøowieka, staø sieÎ zÂroÂdøem
wszelkiej symbolizacji. OproÂcz poznania symbolowego, wazÇnaÎ sprawaÎ jest
¹mysÂlenie symboloweº26 w teologii, tzn. zdolnosÂcÂ øaÎczenia bez pomieszania
(tezÇ ma podstaweÎ w chrystologicznym objawieniu). MatrycaÎ dla tej formy mysÂlenia jest osoba Chrystusa, w ktoÂrej czøowieczenÂstwo zostaøo zøaÎczone z boÂstwem ± jak gøosi orzeczenie z Chalcedonu ± ¹bez pomieszania, bez zamiany,
bez podziaøu i bez rozøaÎczeniaº27. Stanowi to fundamentalny status epistemologiczny wiary chrzesÂcijanÂskiej, tzn. utrzymanie razem bez pomieszania. Tak
tezÇ w teologii moÂwi sieÎ o Bogu: na sposoÂb symbolowy, metaforyczny i analogiczny28. MajaÎc te zaøozÇenia na wzgleÎdzie, musimy sobie postawicÂ pytanie,
gdzie realizuje sieÎ symbol najbardziej. Na teÎ kwestieÎ odpowiadamy, zÇe w samym
akcie objawienia, gdyzÇ objawienie nie oznacza caøkowitej manifestacji, lecz
oznacza to, co bardziej precyzyjnie eksponuje termin re-velatio, wyrazÇajaÎcy
dialektykeÎ Søowa, ktoÂre przychodzi z milczenia, i ktoÂre wprowadza nas w milczenie Boga29.
Warto dodacÂ, zÇe nie tylko nasze poznanie posiada formeÎ symbolowaÎ, lecz
Ç
takze dosÂwiadczenie. ChrzesÂcijanin w wierze dosÂwiadcza Innego, ktoÂry przybywa do nas w postaci tozÇsamej ze sobaÎ, ale my dosÂwiadczamy, zÇe innosÂcÂ nie
rozpøywa sieÎ w tozÇsamosÂci. Jest tu obecna zawsze dialektyka tozÇsamosÂci i innosÂci. O Chrystusie mozÇemy powiedziecÂ, zÇe jest czøowiekiem, ale nie tylko
czøowiekiem, bo jest Bogiem. Dlatego dosÂwiadczenie wiary, ktoÂre ogarnia caøaÎ
osobeÎ czøowieka, nie dotyka jakiejsÂ zjawy, lecz daje udziaø w realnym spotkaniu. Na tej podstawie stwierdzimy, zÇe dosÂwiadczenie wiary ma roÂwniezÇ wymiar
symbolowy. Wymiar symbolowy zawiera sieÎ juzÇ w dialektyce Chrystusowego
objawienia30.

26

Przymiotnik symbolowy beÎdzie uzÇywany w podwoÂjnym znaczeniu: jako pochodzaÎcy od
symbolu i pozostajaÎcy w relacji do niego. Drugie znaczenie: symboliczne jest to, co sieÎ wyrazÇa za
pomocaÎ symboli, lub jest z nich zbudowane.
27
Breviarium Fidei, VI, 8.
28
Por. Duquoc, dz. cyt., s. 81 n. Autor w swoim szkicu udowadnia, zÇe zanim troÂjjedynosÂcÂ Boga
Jezusa Chrystusa staøa sieÎ formuøaÎ wiary, tzn. efektem refleksji teologicznej, najpierw byøa wyznawana przy pomocy obrazoÂw Ojca, Syna, Ducha (Tchnienia). Symbolika trynitarna poprzedzaøa
teologieÎ trynitarnaÎ, ale dzieÎki temu nie weszøa jeszcze na poziom abstrakcji. BoÂg, ktoÂrego zÇycie
opisywano przy pomocy trzech symboli, pobudzaø uczucia wierzaÎcych, gdyzÇ byø Bogiem historii
i dosÂwiadczenia, a nie efektem racjonalizacji.
29
Por. B. Forte, ¹Offenbarungº aut ¹re-velatioº? Dalla Scrittura alla Parola ed al Silenzio di
Dio, ¹Archivio di Filosofiaº 60(1992), s. 390 n.
30
B. Forte, La Parola della fede. Introduzione alla Simbolica ecclesiale, Cinisello Balsamo
1996, s. 200.
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By jednak rozstrzygnaÎcÂ, w jaki sposoÂb w teologii organizuje sieÎ caøosÂcÂ wykøadu wiary wedøug zasygnalizowanej metody hermeneutycznej, konieczne jest
uwypuklenie owego przejsÂcia, ktoÂre nasteÎpuje pomieÎdzy symbolikaÎ objawienia
i symbolikaÎ wiary, skoro TroÂjca ± moÂwiaÎc skroÂtowo ± jest podstawowym pryncypium hermeneutycznym caøej teologii. Symbolika objawienia wyrazÇa obiektywny, tj. transcendentny wymiar symboliki: BoÂg objawiajaÎc sieÎ pokazuje nam
struktureÎ swego komunikowania sieÎ z nami. Tak poznajemy, zÇe BoÂg objawia sieÎ
w Synu-Søowie, a Søowo pozostaje nadal zakorzenione w Milczeniu (ktoÂre
mimo wszystko zostaje w pewien sposoÂb odsøonieÎte i zakryte przez Søowo
objawione); natomiast objawienie, by mogøo bycÂ przez nas przyjeÎte, speønia
sieÎ przez Ducha SÂwieÎtego. W taki roÂwniezÇ sposoÂb struktura trynitarna objawienia jest hermeneutykaÎ objawienia i jego tresÂci. Natomiast hermeneutyka
wiary stanowi ruch roÂwnolegøy, w ktoÂrym osoba ludzka ± tu bohaterem jest
czøowiek ± dzieÎki Søowu, ale zarazem przekraczajaÎc je, zawierza Milczeniu,
z ktoÂrego pochodzi Søowo, a czyni to w Duchu (dziaøajaÎcym w czøowieku).
Oto dlaczego w Nowym Testamencie z terminem apokalypsis (objawienie)
koresponduje wiara jako posøuszenÂstwo, ktoÂre oznacza søuchanie tego (ob-audire), co jest ponad søowem lub za nim. Hermeneutyka wiary jest aktem zawierzenia Søowu, poprzez ktoÂry docieramy ponad Søowo, by zagøeÎbicÂ sieÎ w Milczeniu Boga i by pozwolicÂ ksztaøtowacÂ sieÎ w ciszy Ducha SÂwieÎtego31.
Jak widzielisÂmy, oÂw ruch symbolizowania, inaczej perychoreza znaczenÂ,
przenika nie tylko ludzkie dosÂwiadczenie, ale i wnika w praktykeÎ. Dziaøanie
jest niczym innym, jak wypowiedzeniem ± nie tylko søowem, ale i kazÇdym
milczaÎcym gestem ± caøego swego wneÎtrza, swego zawierzenia milczeniu Ojca
± za posÂrednictwem søowa Syna i w milczeniu Ducha (sÂw. Ignacy z Antiochii).
Objawieniu odpowiada paradygmat spotkania, ktoÂry odpowiada z kolei
funkcji symbolu. W spotkaniu chodzi o dwie osoby, ktoÂre w pewnym sensie
stajaÎ sieÎ jednosÂciaÎ, nie tracaÎc nic ze swej integralnosÂci. Jest to paradygmat
fundamentalny dla omawianej koncepcji, gdyzÇ Inny, przychodzaÎc do nas w objawieniu, nie staje sieÎ z nami identyczny. W spotkaniu wysteÎpuje dialektyka
tozÇsamosÂci i odreÎbnosÂci, ktoÂra wøasÂciwa jest roÂwniezÇ dla rzeczywistosÂci symbolu. Symbol zawiera ciaÎgøosÂcÂ sensu przy nieciaÎgøosÂci znaczenia. CiaÎgøosÂcÂ sensu
jest jakby horyzontem zespalajaÎcym element symbolizujaÎcy i element symbolizowany. Dlatego, kiedy moÂwimy o miøosÂci Boga z punktu widzenia symbolu,
uruchamia sieÎ kraÎg hermeneutyczny, gdyzÇ nasteÎpuje poøaÎczenie tego, co znamy
z naszej historii indywidualnej, z symbolem Jezusa Chrystusa, ktoÂry poprzez
dzieøa i swojaÎ osobeÎ daø sÂwiadectwo, zÇe BoÂg jest miøosÂciaÎ. NieciaÎgøosÂcÂ znaczenia
bierze sieÎ jednak z tego, zÇe miøosÂcÂ Boga jest nieskonÂczenie niepodobna do
naszej miøosÂci ludzkiej32.
31
32

TamzÇe, s. 9-10.
Por. Guzowski, dz. cyt., s. 41.
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KONKLUZJA

Skoro w teologii Søowa nie mozÇemy pominaÎcÂ teologii Osoby, a ta z kolei, by
opisacÂ ekonomieÎ objawienia jako ekonomieÎ Trzech OsoÂb w historii, nie mozÇe
sieÎ obycÂ bez kategorii symbolu, to jasnym sieÎ staje, zÇe teologia chrzesÂcijanÂska
znajduje w Osobie Søowa najtrwalszy i najadekwatniejszy symbol. DzieÎki temu
teologia Søowa jest tylko o krok od teologii sakramentu. Poznajemy z objawienia ¹PrawdeÎ, ktoÂra zbawiaº ± Jezusa Chrystusa, ktoÂry, jako rzeczywistosÂcÂ osobowa, pozostaje do dzisÂ Søowem sÂwiezÇym i zÇywym, nie tylko apelujaÎcym do
naszych uczucÂ i dobrej woli, ale dziaøajaÎcym w nas przez swego Ducha i uobecnionym w KosÂciele jako zbawienie. Søowo wieÎc nie mozÇe bycÂ jedynie przedmiotem poznania rozumowego, ale tezÇ ± z naszej strony ± przedmiotem ozÇywiajaÎcej ¹odpowiedziº, skoro weszlisÂmy przez chrzest sÂw. w dialog zbawienia,
ktoÂry trwa w KosÂciele i w nas. Narracja wydarzenÂ paschalnych, w ktoÂre zaangazÇowane saÎ Trzy Osoby, jest siøaÎ rzeczy symbolowa. JeÎzyk narracji wychodzaÎc
od wydarzenÂ objawienia o Bogu w TroÂjcy OsoÂb, jest symbolowy, poniewazÇ nie
zatrzymuje uwagi na rzeczywistosÂci widzialnej, lecz odsyøa do transcendentnej
tajemnicy Boga, ktoÂry nie przestaø bycÂ tajemnicaÎ, chociazÇ staø sieÎ immanentny
w Chrystusie. Owa symbolowa dialektyka odsøonieÎcia i zakrycia jest wøasÂciwa
dla objawienia chrzesÂcijanÂskiego i teologii, a w konsekwencji takzÇe dla KosÂcioøa, sakramentoÂw i zÇycia chrzesÂcijanÂskiego33.
Summary
The author of the article presents theology of the word in a new light by putting
together three categories which explain one another: the word, the person and the
symbol. In order to bring closer together the theological perspectives of the Catholic
and Protestant theologies, the former being associated with theology of the sacrament and the latter with theology of the word, the author uses many examples from
the Bible to show that the word was equated with the personal act of God or even
with the Person of the Word as shown in the New Testament. The word incarnate by
its united humanity and divinity performs the function of the symbol in the Revelation which (according to a contemporary definition) is a synthesis of what is visible
and spiritual, what is divine and what is human, etc. A surplus of meaning is a characteristic feature of the symbol; consequently, it always opens us to a mystery. This
suggestion makes it possible to bring together theology of the sacrament and theology of the word. A real criterion of this connection is the Person of the Pre-Symbol,

33

Por. H. Bouillard, Fede e paradosso, Fossano 1973, s. 77-78.

