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WPROWADZENIE DO TOMU III/2

1. Przejcie do tematu zamykaj¹cego
Niniejszy koñcowy tom (sk³adaj¹cy siê z trzech czêci) dochodzi do
miejsca, do którego zmierza³o ca³e dzie³o: do teologii chwa³y ¿ywego Boga,
który Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³ niegdy [...] do ojców
przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez Syna
[...], który jest odblaskiem Jego chwa³y i odbiciem Jego istoty (Hbr 1, 13). Tom ten staje wiêc oko w oko z tomem pierwszym, który wprowadzaj¹co nakreli³ estetykê teologiczn¹ jako aisthesis, jako dostrzeganie objawiaj¹cej siê chwa³y, zastrzegaj¹c jednak, ¿e jest tomem tymczasowym,
bowiem akt teologiczny jest kszta³towany przez jego treæ, do której przechodzi, i to nie tylko w ogólnym filozoficznym znaczeniu odnosz¹cym siê
do ka¿dego poznania, ale w znaczeniu teologicznym, zgodnie z którym
ka¿de dostrzeganie Boga ¿ywego zak³ada przekroczenie przez istotê stworzon¹ siebie samej i swoich naturalnych zdolnoci poznania, co dla stworzenia nazywa siê ³ask¹ i sprawia, ¿e staje siê ono wobec chwa³y Pana
zdolne wytrwaæ w oddaniu siebie.
Zamiast chwa³a Pana mo¿na równie¿ mówiæ boskoæ Boga; wówczas staje siê widoczne, ¿e formalnym przedmiotem pe³nego wiary postrzegania objawienia nie mo¿e byæ nic innego, jak tylko Bóg, o ile jest
Bogiem (a nie na przyk³ad je¿eli jest horyzontem sk¹d i dok¹d wiata,
tutaj bowiem jest przedmiotem filozofii lub teologii naturalnej)1, a wiêc
we wszystkich ludzkich formach przemawiania i dzia³ania Boga w ramach
Pisma wiêtego w istocie chodzi tylko o spotkanie cz³owieka z boskoci¹
lub chwa³¹ Boga. Pod tym wzglêdem mo¿na siê zgodziæ z Oettingerem,
gdy mówi: Chwa³a stanowi nie tylko g³ówn¹ treæ, ale równie¿ podstawo-

Ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium principium et finem, naturae humanae
rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse; Vatic. I ss. III, c. z. DS 3004.
1
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wy charakter formalny Pisma2. Ta chwa³a Boga, Jego w Nim samym
i w Jego samooddaniu siê trwaj¹ce bycie-wspania³ym i bycie-Panem, jest
 na podstawie wszelkiej, niew¹tpliwie istniej¹cej, analogii bytu miêdzy
Bogiem i stworzeniem, a tak¿e na podstawie wszelkich bêd¹cych ³ask¹
udoskonaleñ stworzenia, które sprawiaj¹, ¿e w ogóle mo¿e ono zetkn¹æ siê
z t¹ chwa³¹  w³anie tym, co stanowi odró¿niaj¹c¹ cechê Boga, tym, co na
wieki wieków ró¿ni Go od wszystkiego, co nie jest Bogiem, Jego zupe³n¹innoci¹, któr¹ mo¿e On tylko tak okazaæ, ¿e w okazaniu tym sam pozostaje sob¹: amethektôs metechetai3. W jêzyku biblijnym oznacza to, ¿e im
g³êbiej stworzeniu wolno zetkn¹æ siê z chwa³¹ Boga, tym bardziej chce
ono wielbiæ jej wznios³oæ, wyniesion¹ ponad nie samo i ponad wszystko,
co stworzone. Tak czyni Maryja w Magnificat. Im g³êbiej wolno stworzeniu wejæ w otwart¹ mu przestrzeñ Boga, tym bardziej rozumie ³askê jako
³askê. A im g³êbiej osi¹ga prawdziwe, uznaj¹ce rozumienie boskoci Boga,
tym wyraniejsze staje siê dla niego przewy¿szanie przez mi³oæ Boga
wszelkiej mo¿noci rozumienia: (gnônai tçn hyperballousan tçs gnôseôs
agapçn) (Ef 3, 19). Succumbat ergo humana infirmitas gloriae Dei et in
explicandis operibus misericordiae eius imparem se semper inveniat4.
Tego paradoksu, który zaczyna siê od samoudzielenia siê Zupe³nie-Innego i koñczy dziêkczynieniem dosiêgniêtego stworzenia, nie da siê omin¹æ. Gdyby chrzecijanin chcia³  pod pretekstem, ¿e paradoks Boga jest
dla niego zbyt stromy i jako niemo¿liwy do rozwi¹zania ma³o owocny 
odwróciæ siê od niego i szukaæ swego domniemanego zbawienia w samym
zwróceniu siê do wspó³stworzeñ, do których jest przecie¿ na mocy przes³ania Jezusa przydzielony, by³oby to dla niego wyjcie z przestrzeni objawienia. Po chrzecijañsku spotyka siê chrzecijanin z blinim tylko wówczas, gdy w bojani Bo¿ej dowiadczy³ czego z zupe³nie-innej miary
mi³oci Boga i Pana i próbuje bliniego swego mi³owaæ naladuj¹c w pokorze tê nieosi¹galn¹ miarê. Relacje miêdzyludzkie s¹ jako takie ju¿ z góry
nastawione na dialogowoæ, gdy¿ cz³owiek komunikuje siê z cz³owiekiem w ramach tej samej natury.
2
Theosophie, wyd. C. A. Auberlen 1847, 333. Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e nie oznacza to
poparcia dla szczególnego rozumienia przez Oettingera chwa³y Boga. Por. równie¿: Rob.
Minder, Herrlichkeit chez Hegel et le monde des Pères souabes, Etudes Germaniques 6,
1951, 275-290.
3
Proklos, Stoicheiosis Theologike, 23-24.
4
Leo, Sermo 11 de passione Domini, c. 1, PL 54, 549 C-350 A.
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Stosunek Boga do wiata nie zak³ada takiej uprzedniej komunii, bowiem równie¿ stworzony wiat wskazuje przez swoj¹ niekoniecznoæ na
przepaæ wspania³oci; filozofia, która nie posuwa³aby siê albo ju¿ nie d¹¿y³a do tego dowiadczenia, s³usznie narazi³aby siê na krytykê Karla Bartha. Skoro Bóg kieruje s³owo do stworzonego cz³owieka, obdarzy³ go z pewnoci¹ rozumem, który z ³ask¹ Bo¿¹ mo¿e spe³niaæ akt s³uchania i rozumienia; kiedy jednak cz³owiek naprawdê chce s³yszeæ i rozumieæ s³owo
Boga i Jego samoudzielenie siê, to z pewnoci¹ nie na podstawie jakiej
neutralnej uprzedniej wiedzy, co znacz¹ s³owa, co to jest prawda, a wiêc
nie dziêki jakiej uprzednio otwartej p³aszczynie dialogu, lecz dziêki pierwotnemu byciu-dotkniêtym przez niedialogiczn¹ podstawê nawi¹zanego
dialogu, mianowicie przez boskoæ lub chwa³ê Boga. Gdyby ten wstrz¹s
nie mia³ miejsca, fundamentem ca³ej rozmowy by³aby nieprawda. Kiedy
wszechmocny Bóg wypowiada s³owo, s³owo to posiada moc zatrzymania
przy sobie cz³owieka, do którego zosta³o skierowane, a którego stworzonoæ zosta³a wstrz¹niêta w swoich podstawach i który, czuj¹c siê zagro¿ony, sk³onny by³by uciekaæ na lepo, ma moc zatrzymaæ go, a nawet sk³oniæ do odpowiedzenia pos³uszeñstwem; tak jednak, ¿e nie mo¿e zostaæ mu
oszczêdzone pierwsze uderzenie boskoci, które musi znaleæ wyraz w mowach i replikach. Mo¿e zrodziæ siê za¿y³oæ z Bogiem, nie bêdzie to jednak przyzwyczajenie. Pocz¹tkiem m¹droci jest bojañ Pana, ale te¿ jej
pe³ni¹ i koron¹5. St¹d te¿ niewskazane jest okrelanie przedmiotu teologii przez pojêcie tajemnice, jak gdyby stanowi³y go formalnie prawdy, le¿¹ce poza zasiêgiem umys³u cz³owieka i dlatego trzeba w nie wierzyæ, aby w pewnej mierze móc zrozumieæ je jako wspania³y porz¹dek,
wy¿szy, niebiañski wiat [...] dzie³o wielopostaciowej m¹droci Boga6;
chodzi przede wszystkim nie o prawdy, lecz o Boga ¿ywego w Jego chwale; On sam jest wszelk¹ prawd¹, On sam wystarczy.
Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e w decyduj¹cych miejscach Pisma wiêtego
chwa³a Boga (kabod) objawia siê, zanim zabrzmi¹ s³owa. Tak dzieje siê na
Synaju, w widzeniu krzaka gorej¹cego, w wizjach towarzysz¹cych powo³aniu Izajasza i Ezechiela, na górze Tabor i w drodze do Damaszku, w widzeniu Syna Cz³owieczego na pocz¹tku Apokalipsy. Bezs³owna jeszcze
chwa³a ukazuje, sk¹d pochodz¹ s³owa, które za chwilê padn¹. Jest ona jak
5
6

Syr 1, 14.16.18.
Scheeben, Dogmatik I (1873) 25. Por. t. I, 98-110.
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wstêpne ukazanie siê Tego, którego odmiennoæ musi byæ w pe³ni dostrze¿ona, zanim cz³owiek us³yszy Jego g³os. Cz³owiek s¹dzi, ¿e sfera dialogu
daje mu zdolnoæ rozumienia s³owa. Ale w obliczu ukazuj¹cej siê chwa³y
natychmiast sk³oni³ siê Moj¿esz a¿ do ziemi i odda³ pok³on (Wj 34, 8),
Eliasz zas³oniwszy twarz p³aszczem [...] stan¹³ przy wejciu do groty
(1 Krl 19, 13), Izajasz wo³a Biada mi! Jestem zgubiony! (Iz 6, 5), Ezechiel pada twarz¹ na ziemiê (Ez 1, 28), Daniel popada w niepokój ducha
(Dn 7, 15) i pada oszo³omiony twarz¹ ku ziemi (10, 9), Aposto³owie na
górze Tabor byli przestraszeni (Mk 9, 6), upadli na twarz i bardzo siê
zlêkli (Mt 17, 6), Pawe³ upad³ na ziemiê, [...] przez trzy dni nic nie widzia³ (Dz 9, 4.9), Jan pada jak martwy do stóp Zjawiaj¹cego siê (Ap 1,
17). Stworzenie dowiadcza swojej granicy, w swojej skoñczonoci prze¿ywa jakby mieræ; poprzez ksiêgi Pisma wiêtego przewija siê stwierdzenie: cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ Boga i pozostaæ przy ¿yciu7. Niemniej tam,
gdzie siê to dzieje, dostrzega siê w tym z ogromnym zdumieniem8 wyj¹tkow¹ ³askê9. Sam Bóg przywraca cz³owieka ze mierci do ¿ycia i stawia
go na nogi (Ez 2, 2), cz³owiek s³yszy s³owo Boga dziêki Jego ³asce, nie
dziêki w³asnej sile. Wymienione sceny ukazuj¹ jedynie przyk³adowo to, co
prze¿ywa ka¿dy s³uchaj¹cy s³ów Boga: s³yszy je w ekstazie, jakby poza
sob¹, s³yszy i pojmuje Boga w Bogu i przez Boga. Wszystko, co dzieje siê
w przestrzeni objawienia Boga ¿ywego, dzieje siê w obszarze otwartym
przez Boga i udostêpnionym cz³owiekowi poza jego natur¹; tam, gdzie
Bóg chce zamieszkaæ wród narodu wybranego, a wiêc w miejscu Boga,
mo¿liwy staje siê stosunek przymierza, ¿ycie wed³ug wskazañ (tora) Boga,
wiêtoæ wewn¹trz przestrzeni wiêtoci Boga. A w wielkich, bêd¹cych
wzorem ¿yciach nastêpstwem ogl¹dania chwa³y Boga jest zawsze przekazanie pos³annictwa: Moj¿esz, Eliasz, prorocy, Pawe³, s¹ poprzez widzenie
wyw³aszczeni z siebie, powo³ani do absolutnego pos³uszeñstwa, staj¹ siê
narzêdziami s³owa i dzia³ania Boga. Ponadto, jak siê oka¿e, ustanowienie
liturgii mo¿na w ca³oci wyjaniæ (w Ksiêdze Kap³añskiej) teofani¹ chwa³y
na górze Horeb: ale w³anie na mocy tego ustanowienia, które zawsze reprezentuje rzeczywistoæ przymierza, Izrael ¿yje jako wybrany przez Boga sporód wszystkich ludów, jako poza sob¹ samym dopuszczony do sfery Boga.
Wj 19, 21; 33, 20; Kp³ 16, 2; Lb 4, 20; Sdz 6, 22; 13, 22; Iz 6, 5.
Rdz 32, 31; Pwt 5, 24.
9
Wj 24, 10-11; 33, 11; Lb 12, 7-8; Pwt 34, 10.
7
8
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Wystêpowanie absolutnego Podmiotu  jeszcze przed wszelkim zwróceniem siê do cz³owieka, ponad wszelk¹ udzielon¹ ³ask¹, obietnic¹, ¿¹daniem  nigdy nie jest abstrakcyjne i bez odniesienia do tego lub tych, do
których jest skierowane. Chwa³a ods³aniaj¹cego siê Boga objawia zawsze
równie¿ Jego wiêtoæ (jakkolwiek chcielibymy j¹ opisaæ) i sprawia, ¿e
ogl¹daj¹cy j¹ cz³owiek zostaje zarazem ods³oniêty w swojej niewiêtoci:
Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mê¿em o nieczystych wargach
(Iz 6, 5). Widz¹c to Szymon Piotr upad³ Jezusowi do kolan i rzek³: «Odejd
ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny!» (£k 5, 8). Do Paw³a dociera z olepiaj¹cego wiat³a g³os: Dlaczego Mnie przeladujesz? Trudno
ci wierzgaæ przeciwko ocieniowi (Dz 26, 14). Ezechiel widzi chwa³ê ju¿
z góry w barwach s¹du, podobnie Daniel (7, 9n), a uwielbiony Syn Cz³owieczy, którego widzi Jan, ma równie¿ postaæ sêdziego (Ap 1, 13-16). Nie
ma spokojnej, estetycznej kontemplacji chwa³y Boga, która widzia³aby Boga
samego w sobie i mog³aby przy tym pomijaæ przeciwieñstwo miêdzy
wiêtoci¹ Boga i niewiêtoci¹ wiata (którego przedstawicielem jest patrz¹cy). Chwa³a jest narzucaj¹c¹ siê w³adczoci¹ Tego, który przychodzi
do wiata, s¹dz¹c i obdarzaj¹c ³ask¹. Tym ró¿ni siê rzeczywistoæ Biblii od
pozabiblijnych epifanii Boga.

2. Obszar tematów estetyki biblijnej
Jeli chcemy myleæ w nurcie pos³uszeñstwa biblijnemu Objawieniu,
nie bêdzie chodzi³o o to, aby wy³uskiwaæ temat chwa³y z ca³okszta³tu Objawienia, ze wzglêdu na które zosta³ on podjêty, a które jest we wszystkich
fazach i aspektach naznaczone przez przejawiaj¹c¹ siê chwa³ê Pana. To, co
obok tematu chwa³y i co po nim tak¿e stanie siê tematem, musi byæ równie¿ tutaj omówione, nie mo¿e znaleæ siê poza zakresem tematu chwa³y
i byæ rozpatrywane gdzie indziej, nawet jeli dotyczy to tematów relatywnie samodzielnych. ¯aden temat Objawienia nie mo¿e wypaæ z pola estetyki teologicznej. Jeli nawet inne tematy z pocz¹tku (w Starym Przymierzu) zdaj¹ siê wystêpowaæ w pewnym stopniu samodzielnie, na przyk³ad
temat stworzenia, cz³owieka, wiata doczesnego, a nastêpnie temat ustanowienia z inicjatywy Boga obowi¹zuj¹cych stosunków miêdzy Bogiem
i cz³owiekiem, oba te zakresy tematów nie mog¹ siê dla biblijnego mylenia oddalaæ od tematu panowania Boga, a tym samym Jego chwa³y. Histo-
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ryczny przebieg Objawienia ukazuje, ¿e te trzy tematy staj¹ siê coraz cianiej, a w koñcu nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane.
Drugim tematem estetyki teologicznej by³by wiêc temat bêd¹cego stworzeniem partnera Boga, o którym Bóg ju¿ na pierwszych stronach Pisma
wiêtego mówi jako o swoim obrazie i podobieñstwie. Temat obraz
jest wobec tematu chwa³a oczywicie tematem innym i nowym, niemniej
zwi¹zek miêdzy nimi widoczny jest od pocz¹tku: po pierwsze dlatego, ¿e
³¹czy siê z moc¹ Boga stawiaj¹cego naprzeciw siebie swój obraz, a nastêpnie dlatego, ¿e obraz ten, jeli ma byæ podobny do swego pierwowzoru,
musi posiadaæ pewne cechy chwa³y (Ps 8), i wreszcie dlatego, ¿e ruch Objawienia bêdzie zmierza³ do tego, aby sprawiæ, by obraz i chwa³a po³¹czy³y siê w Jezusie Chrystusie. Tak wiêc wewn¹trzwiatowemu pra-napiêciu
estetycznemu miêdzy blaskiem i form¹10 na najwy¿szej teologicznej
p³aszczynie odpowiada napiêcie miêdzy bezpostaciow¹ (Pwt 4, 12)
chwa³¹ i jej maj¹cym postaæ obrazem, które w koñcu staje siê tak bardzo
naczyniem Bóstwa, ¿e w Nim mieszka ca³a Pe³nia (Kol 2, 9) i ¿e tê Pe³niê ponadpostaciowego Boga w swoim ciele wyra¿a. Podstawowe zagadnienie estetyki miêdzy wiar¹ i bezmiernoci¹ bêdzie musia³o byæ tutaj wyjanione w sposób prototypowy.
Trzeci zakres tematów obejmuje dzie³o, które Bóg chce wznieæ miêdzy sob¹ i swoim obrazem: pole, które mo¿e byæ wyznaczone przez pojêcia takie jak ³aska, przymierze, sprawiedliwoæ. Bezporednio z chwa³y
Synaju wychodz¹ s³owa Dziesiêciorga Przykazañ (Pwt 4, 13; 5, 22), które
jako takie s¹ najwy¿sz¹ ³ask¹: og³oszeniem karty zezwalaj¹cej na zamieszkanie ludu w sferze Boga, a Boga w sferze ludu; wskazanie, jak musi byæ
kszta³towane ludzkie ¿ycie, aby mog³o byæ uznane za sprawiedliwe czy
wed³ug Boga, dla Boga znone i dopuszczalne, ponad przepaci¹ dziel¹c¹ bosk¹ miarê i ¿¹dania od wiatowych czy nawet grzesznych. Jak jednak
bêdzie to mo¿liwe, aby przemijaj¹cy i zawsze zawodny ³ad podlegaj¹cego
mierci istnienia ostawa³ siê wobec ³adu absolutnego i niezmiennego; co
jest konieczne, aby niezbêdna w sposób oczywisty najwy¿sza indulgencja
i kondescendencja Boga pozwalaj¹ca uznaæ za proste to, co po ludzku krzywe, temu, co niesprawiedliwe, imputowaæ wa¿n¹ przed Bogiem sprawiedliwoæ, zbieg³a siê z rzeczywistym, istotnym byciem-sprawiedliwym: ta
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T. I, 18; III/1, cz. 1, 276nn; cz. 2 rozdz. Postaæ naturalna i chwa³a.

Wprowadzenie do tomu III/2

17

ostatnia tajemnica biblijnego objawienia bêdzie musia³a byæ równie¿ ostatnim zagadnieniem estetyki teologicznej. W³anie ta trzecia grupa tematów
mo¿e znaleæ swoje ostateczne wyjanienie dopiero w Nowym Przymierzu, gdzie obraz Boga staje siê jednym ze S³owem Boga, gdzie staje siê
sam subsystuj¹cym Przymierzem (Hbr 9, 14-15) i przez to subsystuj¹c¹
³ask¹ (2 Kor 8, 9) i sprawiedliwoci¹ Bo¿¹ (1 Kor 1, 30). Ale bêdzie obecny ju¿ od pocz¹tku i w dziejach Starego Przymierza przejdzie g³êboki
rozwój.
Wy³onienie tych trzech tematów i ich przenikniêcie nie uka¿¹ jednak
jeszcze bynajmniej tego, co najwa¿niejsze. Zatrzymanie siê tutaj mog³oby
oznaczaæ, ¿e nie przekroczylimy jeszcze ostatecznie dziedziny analogii
istniej¹cych miêdzy mitami i chwa³¹ Boga. Kiedy wraz z chwa³¹ Boga janieje Jego wiêtoæ, a grzeszny cz³owiek pada przed ni¹ na kolana, wówczas dopiero ujawnia siê sprzecznoæ miêdzy wiat³em i ciemnoci¹, miêdzy wiêtoci¹ i grzechem, i rozpoczyna siê dramat, który poza wszelkimi
mitologicznymi paralelami (walki bogów z mocami podziemi) prowadzi
do pojednania i do odkupienia wiata. Zewnêtrzne pokonanie wrogów Boga,
na co d³ugo jeszcze liczy dawny Izrael, niczego nie za³atwia tam, gdzie
w grê wchodz¹ najg³êbsze, duchowe przeciwieñstwa. ¯aden z bogów
w swojej chwale nie posiada jako przeciwieñstwo tego, co w rozumieniu
Biblii nazywa siê grzechem; i tylko nie maj¹ca analogii chwa³a Boga ¿ywego mo¿e dokonaæ swego dzie³a, swego dziwnego dzie³a (Iz 28, 21),
pokonaæ tê ciemnoæ, która najpierw jawnie stanowi granicê dla obszaru
jej panowania. Tê wewnêtrzn¹, ukryt¹ dramatykê uwiadamia sobie Izrael
przede wszystkim w okresie klasycznych proroctw i w tyglu dowiadczanych cierpieñ wygnania, uwiadamia j¹ sobie tak g³êboko, ¿e pod wzglêdem treci osi¹ga ju¿ próg Nowego Przymierza.
Równomierne rozwiniêcie tych tematów oznacza³oby zbudowanie pe³nej teologii Starego i Nowego Przymierza, co w ramach niniejszego dzie³a
nie jest mo¿liwe. Wiod¹c¹ rolê zatrzyma wiêc pojêcie chwa³y; obie pozosta³e dziedziny bêd¹ postrzegane i przedstawiane z punktu widzenia tego
pojêcia. Nie planujemy te¿ tutaj krytycznego studium nad znaczeniem i rozwojem pojêcia kabod, lecz rzut oka na rzeczywistoæ, na któr¹ s³owo to
w Starym Testamencie wskazuje, a której zasiêg nie jest jednak ograniczony wystêpowaniem tego s³owa (zw³aszcza w jego znaczeniu w pismach
proroków). O tym samym mówi¹ intensywnie Izajasz i Ezechiel, a i póniej, gdy w Septuagincie kabod zostanie przet³umaczone jako doxa, s³owo
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to zachowa znacznie bogatsz¹ treæ znaczeniow¹. Nowy Testament jeszcze
pomno¿y formy wyra¿ania chwa³y. Ale starotestamentowa zmiana postaci
kabod-doxa mówi tak wiele i zawiera tyle problemów, ¿e ju¿ tutaj daj¹ siê
odczytaæ wielkie wypowiedzi dziejów Objawienia.

3. Chwa³a jako temat ogólnobiblijny
Zmiana formy przedstawiania chwa³y Boga, jak¹ obserwujemy miêdzy
Piêcioksiêgiem i pismami wiêtego Jana, jest bardzo wielka, a jednak
wszystkie stopnie porednio tak siê miêdzy sob¹ zazêbiaj¹, tak silnie wzajemnie na siebie wskazuj¹, ¿e w ca³ej tej ró¿norodnoci tworz¹ ca³oæ,
wzajemnie siê wspieraj¹ i udowadniaj¹. Rozpatruj¹c epifaniê na Synaju
sam¹ w sobie odczuwalibymy zapewne  wobec tak ró¿nych ujêæ  pokusê postrzegania ca³ego zjawiska jako niezgodnej kompozycji, któr¹ najlepiej roz³o¿yæ na heterogeniczne obrazy mitycznych teofanii, które ledwie
pozwalaj¹ przeczuwaæ, co mog³o siê wydarzyæ na Górze Boga  oczywicie jeli w ogóle wydarzy³o siê co, co mog³o byæ przyjête jako teofania.
Ale jest te¿ powrót Eliasza do Horebu i tajemnicza teofania, któr¹ rozumie
siê zarówno jako przeciwieñstwo, jak i jako kontynuacjê pierwszego wydarzenia i której nie mo¿na odmówiæ posiadania historycznego j¹dra. Oba
te wydarzenia s¹ z kolei koniecznym t³em wydarzenia, które Aposto³owie
opisuj¹ jako przemienienie Jezusa na górze Tabor; opisuj¹ w sposób, którego nie mo¿na uznaæ za zwyk³¹ teologiczn¹ aran¿acjê: jest tu znowu blask
wiat³a i ob³ok (jak i póniej podczas wstêpowania do nieba), i wychodz¹cy z ob³oku g³os. Moj¿esz i Eliasz rozmawiaj¹ z przemienionym Panem
o Jego ostatecznym przes³aniu i o przypieczêtowaniu przymierza w mêce
na krzy¿u. I w³anie w szczytowym momencie mêki, gdy s³oñce siê zaæmi
i ziemia dr¿y, stajemy znów wobec ciemnoci skrywaj¹cej Boga w chwili
zawierania przymierza na Górze Boga na pustyni. U proroków, u Micheasza syna Jimli, a zw³aszcza u Izajasza wizje chwa³y zaczynaj¹ siê niejako
bez tradycji; ale ju¿ u Ezechiela i jeszcze wyraniej u Habakuka widoczne
jest powo³ywanie siê nie tylko na dowiadczenie Izajasza, ale równie¿ na
teofanie w Piêcioksiêgu, i, co dziwne, równie¿ na chwa³ê Boga, która mia³a siê ukazaæ w czasie powiêcenia wi¹tyni Salomona (odpowiadaj¹c dok³adnie przedstawieniom w Ksiêdze Wyjcia), co wolelibymy pomin¹æ
jako literacki ozdobnik. Kolejny opis znajdujemy w Ksiêdze Daniela w roz-
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dziale siódmym; jest on niew¹tpliwie oparty na rzeczywistej wizji, od której bezporednie drogi prowadz¹ zarówno do widzenia Szczepana oraz
Paw³a w drodze do Damaszku, jak i do wizji Apokalipsy. Jezus przed Wysok¹ Rad¹ powo³uje siê na chwa³ê, któr¹ widzia³ Daniel, i odnosi j¹ do
siebie. Inna linia, opieraj¹ca siê zarówno na Ksiêdze Wyjcia, jak i na wizji
Izajasza, prowadzi  czêciowo ju¿ u Ezechiela, a wyraniej u Deuteroizajasza i w proroctwach z okresu po wygnaniu, do eschatologicznego oczekiwania chwa³y Boga, która zarówno w s³owach Jezusa, jak i w Listach
Aposto³ów rozumiana jest jako nadzieja Kocio³a. Spoczywanie chwa³y
Boga nad Namiotem i jak siê zdaje równie¿ nad wi¹tyni¹ w czasie jej powiêcenia sk³ania Psalmistê do opiewania jej widzialnoci  z Syjonu 
nad ca³¹ ziemi¹ (tak równie¿ w wizji Izajasza), w ca³ym Kosmosie (Ps 19,
1); Psalmy i prorocy rozwijaj¹ hymniczny wiat obrazów teofanii, który
stoi do dyspozycji wszelkiego rodzaju modlitewnych uwielbieñ, wzbogaca
przekazane wczeniej dane i w sposób najzupe³niej oczywisty uznaje za
pewnik duchowo-zmys³ow¹ widzialnoæ chwa³y Boga. Literatura m¹drociowa (nie mówi¹c o apokalipsach apokryficznych) potwierdza to byciewidzialn¹ chwa³y Boga zarówno w przyrodzie, jak i w dziejach, a Pawe³
mówi o niej w Licie (Rz 1, 18-21) i na Areopagu (Dz 17). Z drugiej strony powo³uje siê Pawe³ w 2 Kor 3 bezporednio na janiej¹ce oblicze Moj¿esza, które by³o odbiciem chwa³y Boga (Wj 34, 29n), aby na tym przyk³adzie objaniæ bliskoæ i dystans obu Testamentów oraz istotê ¿ycia chrzecijañskiego. Szczepan, który konaj¹c widzi chwa³ê Bo¿¹ i Jezusa stoj¹cego po prawicy Boga (Dz 7, 55), nie obawia³ siê w swojej mowie cofn¹æ
w czasie ukazania siê Boga chwa³y i przyznaæ je Abrahamowi (Dz 7, 2).
W Apokalipsie wreszcie zbiegaj¹ siê niemal wszystkie wypowiedzi o chwale
ze Starego i Nowego Przymierza i ukazuj¹ wspólnie wewnêtrzn¹ jednoæ
swojej ró¿norodnoci.
Gdyby chodzi³o o to, by z tego oszo³amiaj¹co barwnego obrazu wy³oniæ ten jeden, od którego wszystko zale¿y, nale¿a³oby to uj¹æ na podstawie Prologu Janowego: to, co w Starym Przymierzu wielokrotnie zosta³o prze¿yte i opisane jako chwa³a Boga, zawsze jako prze¿ycie zarazem zmys³owe i duchowe, we wcieleniu S³owa zyska³o swoj¹ ostateczn¹
postaæ: ogl¹dalimy Jego chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje
od Ojca, pe³en ³aski i prawdy (J 1, 14). To, ¿e Jan zdolny jest widzieæ tê
chwa³ê  z wype³nion¹ prawd¹ obrazu i ze spe³nion¹ ³ask¹ Przymierza  ostatecznie w jednoci Krzy¿a i zmartwychwstania, sprawia,
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¿e jego wyk³adnia staje siê ostatnim s³owem Pisma wiêtego, w którym
nawet napiêcie miêdzy obecnym ogl¹daniem chwa³y i nadziej¹ eschatologiczn¹ okazuje siê czym przedostatnim.
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A. CHWA£A

1. DIALEKTYKA ZNAKU ZMYS£OWEGO

a. Ukazanie siê, kabod
Jak mo¿e dokonaæ siê Objawienie? Jak mo¿e otch³añ wszelkiej rzeczywistoci staæ siê rozpoznawalna i s³yszalna dla kropli wody u wiadra i dla
py³ku na szali (Iz 40, 15), jak mo¿e trawa, która usycha, kwiat,
który wiêdnie, zostaæ dotkniêty przez s³owo Boga, które trwa na wieki (Iz 40, 8)? Przeczuwaæ obecnoæ Boga, wielbiæ j¹ z daleka, uczyæ siê
milczeæ wobec niej i pozwoliæ jej panowaæ: to najwy¿ej mo¿e byæ dozwolone stworzeniom; takie przeczuwanie wydaje siê byæ dla nich wystarczaj¹cym objawieniem: na brzegu swojej skoñczonoci odkrywaj¹ Zupe³nieInne, a otoczeni morzem tajemnicy ucz¹ siê takich rzeczy, jak szacunek
wobec niewyt³umaczalnego sensu, który przenika nawet to, co w ich ¿yciu
na pozór bezsensowne. Stworzenia mog¹ sobie nawet wynajdywaæ bogów,
kosmiczne i ponadkosmiczne si³y i istoty, zachowuj¹ce siê w³adczo tam,
gdzie ludzie podlegaj¹ mocy przeznaczenia; przypisuj¹ im w³aciwoci,
które sami chcieliby posiadaæ, i takie równie¿, które posiadaj¹, aby je lepiej zrozumieæ; wk³adaj¹ tym bogom w usta s³owa odpowiadaj¹ce ich w³asnym, ludzkim marzeniom i têsknotom, przypisuj¹ im czyny i si³y przerastaj¹ce ich w³asne, a sami daj¹ wyraz swemu przeczuciu Absolutu w konkretnych gestach, modlitwach i ofiarach, oddaj¹c siê przez to pod opiekê
swoich bogów i uczestnicz¹c w ich ponadwiatowej w³adzy.
Ale jeli przyjmiemy, ¿e wszystkie te pobo¿ne usi³owania ludzkoci
zmierzaj¹ce do wnikniêcia do królestwa tego, co niepoznawalne, zosta³yby odsuniête na bok przez ruch w odwrotnym kierunku, w którym otch³añ
wszelkiej rzeczywistoci sama z siebie wdziera³aby siê w ludzkoæ, aby
siê odkryæ, aby siê objawiæ jako to, czym jest: gdyby to zdarzyæ siê
mog³o, jak musia³oby siê zdarzyæ? Czy temu wszystkiemu, co do niego
dociera jako nieskoñczonoæ i absolutnoæ, cz³owiek nie nada³by natychmiast ograniczonej postaci i relatywnoci, która ustali³aby to jako drugi
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biegun doczesnej relacji (do jakiej on jedynie jest zdolny)? Albo czy to,
co nieskoñczone  co jako otch³añ wszelkiej rzeczywistoci musi byæ równie¿ pe³ni¹ wszelkiej potêgi  mo¿e zdzia³aæ rzecz dla cz³owieka niewyobra¿aln¹: ¿e mimo wszystko staje siê poznawalne jako to, czym jest?
¯yj¹ce na wiecie istoty posiadaj¹ nigdy do koñca nie zrozumia³¹ moc
przedstawiania siê sobie wzajemnie i ukazywania przy tym nie tylko swojej
nagiej egzystencji, ale równie¿ si³y, roztaczaj¹c wokó³ siebie pewnego rodzaju urok, czy to aby trzymaæ innych z dala od swojej przestrzeni ¿yciowej, czy te¿ aby poddawaæ ich swojej w³adzy. Jest to szeroko rozga³êziony
podk³ad biologiczny dla pokrewnych zdarzeñ antropologicznych, które do
sfery duchowej nie wznosz¹ siê inaczej, jak tylko wraz z ca³¹ potencjalnoci¹ biologiczn¹. Ka¿dy cz³owiek posiada osobist¹, woln¹ i tajn¹ sferê; jest
ona okazywana na zewn¹trz i chroniona z si³¹ ró¿nego stopnia. Okrelenie
presti¿ jest wiele mówi¹ce (³ac. praestigiae w³aciwie: zwodzenie, mamienie): istnieje co takiego, jak magia, czar osobowoci, poci¹gaj¹cy lub
trzymaj¹cy na dystans, bardziej witalny albo bardziej duchowy, tajemniczy
orodek si³y osoby, którego istnienie i dzia³anie s¹ niezaprzeczalne, który
bez s³ów i gestów kszta³tuje i porz¹dkuje biologicznie i duchowo przestrzeñ
wokó³ siebie. Trzeba bezwzglêdnie wymieniaæ jednoczenie czynnik biologiczny i duchowy; wystarczy pomyleæ o sile wzroku, któr¹ mo¿emy niekiedy odczuwaæ nawet bêd¹c odwróceni ty³em, któr¹ mo¿e fascynowaæ i trzymaæ w szachu nauczyciel swoich uczniów czy mówca s³uchaczy, aby uzmys³owiæ sobie pierwotne zjawisko si³y, które nie poddaje siê ¿adnym próbom
roz³o¿enia na sk³adniki fizyczno-zmys³owe i duchowe.
Tutaj znajdujemy dostêp do tego, co Pismo wiête okrela jako kabod
Boga1. W odniesieniu do cz³owieka kabod oznacza promieniuj¹c¹ i przez
Literatura na temat kabod Jhwh (o zagadnieniu kabod-doxa zob. ni¿ej, s. 46, przypis 3):
A. von Gall, Die Herrlichkeit Gottes, 1900.
W. Caspari, Studien zur Lehre von der Herrlichkeit Gottes (Habil. Schr. Erlangen),
1907.
W. Caspari, Die Bedeutung der Wortsippe dbr im Hebräischen, 1908.
W. Lotz, Die Herrlichkeit Jahwes und das Gewitter, NKZ 19, 1908, 854-871.
J. Morgenstern, Biblical Theophanies, Zf Assyr. 25, 1911, 139-195; 28, 1913/14, 15-60.
I. Abrahams, The Glory of God. 3 Lectures, Oxford 1925.
R. Kraemer, Bausteine zum Begriff Die Herrlichkeit Gottes, w: Festgabe für K.
Müller  Erlangen, 1933, 7-38.
H. Kittel, Die Herrlichkeit Gottes, Studien zur Geschichte und Wesen eines nt.  lichen
Begriffes, 1934.
G. von Rad, dbwr im AT, w: Th WNT II (1935), 240-245.
1
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to objawiaj¹c¹ siê «moc» lub potêgê jakiej istoty2. Rdzeñ kbd oznacza
najpierw to, co fizycznie ciê¿kie, maj¹ce pe³n¹ wagê, mo¿e jednak w dalszym znaczeniu oznaczaæ wszystko, co istocie ¿yj¹cej, przede wszystkim
cz³owiekowi, nadaje wagê (gravitas) i sprawia, ¿e wygl¹da on imponuj¹co3: zewnêtrzne bogactwo, które posiada Abraham (Rdz 13, 2), które Jakub zdobywa u Labana (Rdz 31, 1), nadmiar wszelkich kosztownoci
(Na 2, 10), ale równie¿ powa¿anie, s³awa, szacunek, którymi ciesz¹ siê
poszczególny cz³owiek (Hi 19, 9), urzêdnik (Rdz 45, 13), król (Ps 21, 6)
czy naród wród innych narodów (Iz 16, 14; 21, 16). I wreszcie s³owem
kabod okrelane jest nie tylko owo tajemnicze promieniowanie na zewn¹trz,
ale sam orodek promieniowania cz³owieka, jego Ja w ca³ej okaza³oci widocznej dla niego samego i dla innych (Rdz 49, 6), zw³aszcza w modlitwach, gdzie owo Ja oddawane jest w opiekê Bogu (Ps 7, 6; 16, 9; 30,
13; 57, 8; 108, 2)4.
Czy w analogii do tego bêdzie mo¿na mówiæ równie¿ o kabod Boga,
skoro On w niezrównany, a jednak porównywalny sposób przedstawia i osadza wobec ludzi swoje Ja z Jego si³¹ i urzekaj¹c¹ powag¹? Wówczas
potêga tego Ja, które przecie¿ jest Absolutem, przyjê³aby natychmiast charakter majestatu, a zniewalaj¹ca si³a (która trzyma zarazem i na dystans,
i w bliskoci) charakter w³adczoci, a poniewa¿ w tym uobecnia siê absolutnoæ Boga, charakter wznios³oci i wspania³oci. Jeli teraz wemiemy
pod uwagê, ¿e do (ludzkiego) kabod nale¿y nierozdzielna biologiczna i duchowo-osobowa si³a, ¿e jednak Bóg, jeli przedsiêbierze analogiczne saG. R. Berry, The Glory of Jahve and the Temple, WBL 56, 1937, 115-117.
K. Neuhaus, Der Kebod Jahweh als Offenbarung. Diss., Erlangen, 1936.
B. Stein, Der Begriff Kebod Jahweh und seine Bedeutung für die alttestamentliche
Gotteserkenntnis, 1939.
Jürg Jeremias, Theophanie. Die Geschichte einer at. Gattung. Wiss. Monogr., ANT 10,
1965 (Lit).
Por. RGG2 Art. Herrlichkeit (Hertzberg), RGG3 art. Herrlichkeit Gottes (Hesse, Fascher), Bijblesch Woordenboek 1934 Art. Heerlijkeit (P. van Imschoot), LThK2 art. Doxa
(Schnackenburg); W. Eichrodt: ThAT II 19503, 9-12; L. Köhler: ThAT, 1936, 110-112; Karl
Barth: KD 11/1, 1940, 650-764, zw³. 725n.
2
M. Buber, Königtum Gottes, 19362, 234 przyp. 17.
3
Por. Pindar N 3, 40: przez wspó³zrodzon¹ chwa³ê (syngenei eudoxia) ci¹¿y wielce (mega brithei). W póniejszej grece wystêpuje rzeczownik baros w znaczeniu wa¿noæ, godnoæ, powaga.
4
Zmianê wszystkich wystêpuj¹cych kabod na kabed (w¹troba, wnêtrze cz³owieka)
trudno uznaæ za s³uszn¹ (von Rad).
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mouobecnienie siê w wiecie, w ¿adnym wypadku nie wtapia siê tak w sferê
biologiczn¹, aby mog³a siê ona staæ polem naturalnej wypowiedzi, wówczas mamy dok³adnie sytuacjê problemow¹, przed któr¹ stawia kabod Jhwh
Starego Testamentu. Teofanie, z których najwa¿niejsza ma miejsce na Synaju, nale¿y rozumieæ jako porywaj¹ce uprzytomnienia obecnoci ¿yj¹cego Boga, mianowicie z jednej strony tak, ¿e sfera zmys³owa, która z istoty
jest w³aciwa cz³owiekowi, zostaje równie¿ wykorzystana, dochodzi wiêc
do zewnêtrznego widzenia i s³yszenia Boga, z drugiej strony jednak
cz³owiek, do którego Bóg siê zwraca, jasno rozumie, ¿e zmys³owa manifestacja jest znakiem  niejako sygna³em i symbolem  obecnoci absolutnej, duchowej i niewidzialnej potêgi, porównywalnym ze sposobem, w jaki cz³owiek mierzy wzrokiem drugiego cz³owieka, zanim siê do niego odezwie i zacznie rozmawiaæ.
Cokolwiek bêdzie trzeba w dalszym ci¹gu powiedzieæ krytycznego
o zmys³owych formach ukazywania siê Boga, z góry powiedzieæ nale¿y:
w przestrzeni Objawienia biblijnego nie ma czysto duchowych objawieñ
Boga, poniewa¿ cz³owiek jako cz³owiek nigdy nie jest czysto duchowy
i poniewa¿ Bóg jako Stwórca materialnego wiata, kiedy podejmuje nowy
sposób samoobjawienia siê temu wiatu, bierze go takim, jaki on jest. Z drugiej strony forma ukazania siê jako taka nigdy nie jest sam¹ potêg¹ (kabod)
samego Boga, lecz tylko jej znakiem, który jednak sprawia, ¿e dotkniêty
w ten sposób cz³owiek zostaje postawiony na bacznoæ przed uobecniaj¹cym siê absolutnym Podmiotem. Tak wiêc zmys³owe formy ukazywania
siê stoj¹ biblijnie w cis³ym zwi¹zku z ró¿nymi sposobami, jakimi boski
Podmiot w pe³nej wolnoci wypowiada swoje wnêtrze: kabod Boga jest
nieod³¹czny od Jego szczególnej wiêtoci, od mocy Jego duchowego
dzia³ania, od wyjawienia Imienia, od zwrócenia oblicza ku cz³owiekowi, a jednak mimo nieod³¹cznoci z ¿adnym z tych aspektów kabod nie
jest zbie¿ny. Z drugiej strony nie wolno go ograniczaæ do samej tylko sfery zmys³owej, bowiem si³a, z jak¹ siê narzuca, jest si³¹ podmiotu, a wiêc
samej boskoci Boga. Dla ca³ego przebiegu naszych badañ decyduj¹ce bêdzie to, ¿e wszystkie aspekty musz¹ byæ postrzegane w ich wzajemnym
uzupe³nianiu siê i przenikaniu; jest to ju¿ tutaj przy pierwszym podejciu
istotna zasada interpretacji5.
Nies³uszne jest wiêc ograniczanie kabod Jhwh do widzialnych stron objawienia, do
tych zmiennych elementów, które wywo³uj¹ wra¿enie si³y (Neuhaus 82-86; póniej do5
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W nastêpuj¹cych rozwa¿aniach oba aspekty, ukazanie siê i podmiot,
musz¹ byæ kolejno rozpatrywane, przy czym nie wolno traciæ z oczu ich
przynale¿noci do siebie: poniewa¿ jest to ten podmiot, Pismo wiête mówi
o ukazaniu siê w ten szczególny (mówiony) sposób. O ukazaniu siê zawsze
trzeba mówiæ w sposób nieca³kowity, gdy¿ to, co siê ukazuje, jest wolnym
podmiotem. Przedstawia siê wprawdzie ukazuj¹c siê, nie rezygnuje przez
to jednak z wolnoci ukazania siê w inny sposób. Czwarta Ksiêga Ezdrasza oddaje to w znakomitym obrazie: Chwa³a Jego przesz³a przez cztery
bramy, ognia i trzêsienia ziemi, wiatru i mrozu, aby nadaæ prawo plemieniu Jakuba i pokoleniu Izraela przykazanie (4 Ezdr 1 [3] 19): kabod to nie
same bramy, przeciwnie, to kabod przenika je swoj¹ potêg¹. Widzielimy,
¿e wolnoæ ukazywania siê jest istotnym momentem piêkna6. O ile bardziej musi to odnosiæ siê do ukazañ odwiecznie wolnego Boga, który nie
mo¿e byæ zwi¹zany w sposób naturalny z ¿adn¹ w³aciw¹ wiatu form¹.
Punkt wyjcia uobecniania siê Boga mo¿e  mimo ¿e wywo³uje najsilniejsze poczucie niesamowitej obecnoci (présence)  byæ dla postrzegania jedynie abstrakcyjny, w tym znaczeniu, w jakim Hegel nazywa postrzeganie zmys³owe abstrakcyjnym, w nim bowiem treæ przedstawiaj¹cej siê
istoty w ¿aden sposób nie jest jeszcze zintegrowana. Zostanie wiêc odrzucodaje on s³usznie: To nie naturalne oko widzi kabod, lecz w naturalnym oku musi zrodziæ
siê nadnaturalne widzenie, aby go dostrzec, 92, tak ¿e miêdzy zjawiskiem naturalnym
i ukazaniem siê Boga istnieje nie to¿samoæ, lecz transparencja, 94). Tym bardziej nie
mo¿na przyrównywaæ kabod Jhwh do jakiego naturalnego zjawiska: do burzy (von Gall,
w ka¿dym razie dla czasów przed wygnaniem) lub do pewnego zjawiska wiat³a w chmurze (Morgenstern). Z drugiej strony nie wolno ujmowaæ kabod Jhwh jednostronnie jako
zjawisko etyczne i duchowe, do czego sk³ania siê Caspari (za i ponad burz¹ ukazuje siê
chwa³a Boga), a bardziej jeszcze Abrahams (który widzi w tym wewnêtrzn¹ w³aciwoæ
Boga, pokrewn¹ Jego sprawiedliwoci), najdalej idzie w tym kierunku Kraemer, wed³ug
którego kabod wyra¿a ca³¹, w wiêtej mi³oci d¹¿¹c¹ intensywnie do objawienia Bo¿¹
wolê zbawienia [...] a¿ po jej najdoskonalsze dzia³anie w dziejach ludzkoci (7). S³usznie
podkrela on wprawdzie, ¿e kabod nigdy nie jest to¿samy ze swoj¹ za ka¿dym razem
odmienn¹ form¹ ukazania siê. Jest istotnym, imponuj¹cym dzia³aniem, si³¹ wyrazu, zdolnoci¹ do przedstawienia siê (12). Struna jednak zostaje przeci¹gniêta, gdy mówi: Dostrzeganie w kebod Jahwe czego naturalnego to uzewnêtrznianie tego, co najbardziej wewnêtrzne, uzwyczajnianie tego, co zwi¹zane z histori¹ i etyk¹, mylenie istoty i formy ukazania siê (18). Jeli chce siê byæ w zgodzie z tekstami, trzeba podkrelaæ jednoczenie
obie strony. Jak s³usznie zauwa¿a B. Stein, kabod nie mo¿e byæ rozwa¿any jako oderwane
zjawisko, jest Bogiem samym, wzglêdnie s¹ to ukazuj¹ce siê przymioty Boga (306);
odnosi siê to ju¿ do najstarszych tekstów.
6
Tom I, 20; tom III/1, cz. 1, 270nn; cz. 2 rozdz. Schiller.
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ny przyjêty sposób mówienia, kiedy to mówi siê o konkretnym kabod
tam, gdzie chodzi o wymiar zmys³owy ukazania siê chwa³y Boga, o kabod abstrakcyjnym tam, gdzie w centrum uwagi znajduje siê tylko istotna
wartociowoæ Boga, Jego widzialna dla wiata i przez wiat uznana chwa³a.
Decyduj¹c¹ oznak¹, ¿e redaktorzy Piêcioksiêgu byli w pe³ni wiadomi abstrakcyjnoci sygna³ów zmys³owych, s¹ ich starania, aby posiadane ró¿ne
przekazy zewnêtrznie tylko tak sharmonizowaæ, by niemo¿noæ wewnêtrznego ich pogodzenia zosta³a wyranie zachowana. W tym przypadku chodzi w³anie o tê ostateczn¹ postaæ redakcji; mo¿na wprawdzie próbowaæ
ledziæ poszczególne w¹tki tradycji cofaj¹c siê a¿ do mitów, trudno jednak
spodziewaæ siê z tego jakiej korzyci teologicznej. Piêcioksi¹g obfituje
w zjawiska teofaniczne, nazwê chwa³a (kabod Jhwh) uzyskuj¹ one jednak dopiero w P, gdzie zjawiska te zostaj¹ ujednolicone (g³ównie dla celów kultowych), choæ obok tego pozostawiono dawniejsze ujêcia. Dla nas
istotna jest dialektyka teologiczna, rozwijaj¹ca siê przez nierozstrzygaj¹ce
przeciwieñstwa przedstawieñ.

b. Znajomoæ i nieznajomoæ
W rozdziale trzecim Ksiêgi Wyjcia Moj¿esz, pas¹c owce swego tecia, dociera  zapewne nie zauwa¿ywszy tego  na Górê Bo¿¹ i widzi
p³on¹cy krzew. Zbli¿a siê zaciekawiony i s³yszy g³os wo³aj¹cy go po imieniu i ostrzegaj¹cy, by nie zbli¿a³ siê, gdy¿ ziemia ta jest wiêta. Z krzewu
przemawia Bóg jego ojców, Elohim Abrahama, Izaaka i Jakuba. Moj¿esz
zakrywa twarz boj¹c siê zwróciæ oczy na Boga. Otrzymuje polecenie
wyprowadzenia ludu z Egiptu i przyjcia z nim tutaj, do góry Bo¿ej. Na
pytanie o imiê przemawiaj¹cego do niego Boga otrzymuje odpowied: Jestem Który Jestem (Bêdê Tym, Którym Bêdê Dla Was), i drug¹: Jestem, Bóg ojców waszych [...]. To jest imiê moje na wieki. Podczas gdy
w ca³ym dalszym ci¹gu relacji J zak³ada siê jako oczywiste, ¿e imiê Jhwh
jest znane, w E wyjawienie imienia przez Boga ma tutaj miejsce po raz
pierwszy. Moj¿esz staje wiêc wobec dramatycznej dialektyki miêdzy znajomoci¹ i nieznajomoci¹. Zna Boga przekazanego przez tradycjê, nie wie
jednak, ¿e to On jest tu obecny ani te¿ kim On jest (jakie jest Jego imiê).
A poniewa¿ pyta o imiê ze wzglêdu na swoje pos³annictwo, otrzymuje od-
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powied dialektyczn¹: jedno imiê jest nazwaniem bez widocznej treci7,
drugie zawiera obietnicê samookazywania siê Boga przez Jego dzia³ania
dla ludu, pomija natomiast nazwanie. Imiê jest wprawdzie zdradzone,
a tylko gdy jest ono znane, lud mo¿e czciæ swego Boga8, Izrael nie mo¿e
wiêc powiedzieæ, ¿e swego Boga nie zna; zna Go jednak przez to, ¿e dzia³a
On na nim, nie pozwalaj¹c wp³ywaæ na swoj¹ wolnoæ i w³anie wtedy,
gdy trwa siê w przekonaniu, ¿e siê Go zna, mo¿e w swojej suwerennoci
okazaæ siê kim innym. Byæ mo¿e istnia³o kiedy opowiadanie o objawieniu imienia Bo¿ego w zwi¹zku z nadaniem Prawa na Synaju: to, w którym
Moj¿esz pragnie widzieæ chwa³ê (33, 18) lub oblicze (33, 20) Boga,
lecz proba jego zostaje odrzucona, widzi wiêc Boga z ty³u, wciniêty
rêk¹ Boga w rozpadlinê ska³y. Przeszed³ Pan przed jego oczyma i wo³a³9:
«Jahwe, Jahwe, Bóg mi³osierny i litociwy, cierpliwy, bogaty w ³askê i wiernoæ [...] a¿ do trzeciego i czwartego pokolenia». I natychmiast sk³oni³ siê
Moj¿esz a¿ do ziemi i odda³ pok³on (34, 6-8). Tutaj dialektyka znajomoci i nieznajomoci przechodzi w dialektykê widzenia i niewidzenia.

c. Widzenie  niewidzenie
Sprzecznoæ miêdzy widzeniem i niewidzeniem jest jaskrawa. O Moj¿eszu powiedziane jest wyranie, ¿e Pan rozmawia³ z nim twarz¹ w twarz,
jak siê rozmawia z przyjacielem (Wj 33, 11). Sam Bóg to potwierdza:
Twarz¹ w twarz mówiê do niego, w sposób jawny, a nie przez wyrazy
ukryte. On te¿ postaæ (temuna) Pana ogl¹da (Lb 12, 8). Moj¿esz pozna³
Pana twarz¹ w twarz (Pwt 34, 10). Jedna z wersji opisu zawarcia przymierza mówi: Wst¹pi³ Moj¿esz wraz z Aaronem Nadabem, Abihu i siedemdziesiêciu starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami
jakby jakie dzie³o z szafirowych kamieni, wiec¹cych jak samo niebo. Na
wybranych Izraelitów nie podniós³ On swej rêki, mogli przeto patrzeæ na
Boga. Potem jedli i pili (Wj 24, 9-11)  by³a to uczta przymierza. Tak¿e
o ca³ym ludzie Izraela Ksiêga Powtórzonego Prawa mówi, w sposób wskazuj¹cy na uprzedni¹ refleksjê, ¿e sporód ognia na Górze mówi³ Pan z wami
L. Köhler, ThAT 1956, 22n; Eichrodt, ThAT I4, 86n.
G. von Rad, ThAT I, 184.
9
To Bóg wykrzykuje swoje imiê, nie Moj¿esz, por. 33, 19.
7
8
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twarz¹ w twarz (5, 4), sporód ognia, ob³oku i ciemnoci (5, 22). A lud
potwierdza: Oto Pan, Bóg nasz, okaza³ nam swoj¹ chwa³ê i wielkoæ. G³os
Jego s³yszelimy sporód ognia. Dzi widzielimy, ¿e Bóg mo¿e przemówiæ do cz³owieka, a on pozostanie ¿ywy (5, 21). W ogniu i w chmurze
dwiêk s³ów s³yszelicie, ale poza g³osem nie dostrzeglicie postaci, nie
widzielicie ¿adnej postaci w dniu, w którym mówi³ do was Pan sporód
ognia na Horebie (4, 12.15). To zaprzeczenie, odnosz¹ce siê do ludu, obejmuje wstecznie równie¿ wybranych, którzy mieli jedynie oddaæ pok³on
z daleka (Wj 24, 1), a w chwili zawierania przymierza byæ mo¿e wcale
nie byli obecni na Górze, wreszcie i samego Moj¿esza, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ mojego oblicza i pozostaæ przy ¿yciu (33, 20).
Opowiadanie stawia na równi ogl¹danie Boga, Jego oblicza, i Jego chwa³y; nie mówi, ¿e mo¿na widzieæ tylko chwa³ê, promieniowanie Boga,
Jego samego jednak nie; wyra¿a natomiast dialektycznoæ we wzruszaj¹co
naiwnym obrazie mówi¹cym, ¿e Boga mo¿na ogl¹daæ tylko z ty³u. Stwierdzenie, ¿e Moj¿esz w swoim widzeniu-niewidzeniu tak bardzo zosta³ napromieniowany chwa³¹ Boga, ¿e zst¹piwszy z góry musia³ przed ludem
zakryæ twarz zas³on¹, któr¹ zdejmowa³ tylko, gdy wchodzi³ do Namiotu,
by rozmawiaæ z Panem, mo¿e byæ bardzo starym (nie nale¿¹cym do P)
odrêbnym przekazem (34, 29-35). Pawe³ przywo³a ten obraz w szczególnie wa¿nym miejscu (2 Kor 3, 7; 4, 6).

d. Postaæ  nie-postaæ
Wymienione miejsca ukazuj¹ przeciwieñstwo miêdzy postaci¹ i niepostaci¹. Czy mo¿na bowiem mówiæ o postaci Boga w Jego objawieniu
siê? Ogieñ, chmura, s³up maj¹ oczywicie jak¹ postaæ, kiedy jednak porównamy je z postaciami wyobra¿eñ Boga, nie maj¹ ¿adnej. Nie o to jednak chodzi, gdy Moj¿esz jako jedyny wybrany i wyró¿niony mo¿e ogl¹daæ
postaæ Boga (Lb 12, 8). To samo s³owo, temuna, zostaje u¿yte w Pwt 4, 12
i 15, gdy mowa o tym, ¿e na Synaju lud nie widzia³ ¿adnej postaci w ogniu,
z którego przemawia³ Bóg. Tylko dwa razy jeszcze pojawia siê to s³owo
w odniesieniu do Boga: raz dla wyra¿enia têsknoty psalmisty, który mówi:
powstaj¹c ze snu nasycê siê Twoim widokiem (17, 15), widokiem Twojej postaci, jak gdyby w³anie w tym zastrze¿onym s³owie le¿a³a najmiel-
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sza, nadmierna nadzieja cz³owieka wierz¹cego10, i drugi raz w opisie widzenia Elifaza, przyjaciela Hioba: Strach mnie ogarn¹³ i dr¿enie, ¿e wszystkie siê koci zatrzês³y, tchnienie mi twarz owionê³o, w³osy siê na mnie
zje¿y³y. Sta³. Nie pozna³em twarzy. Jaka postaæ przed mymi oczami. Szelest. I g³os dos³ysza³em: «Czy¿ u Boga cz³owiek jest niewinny, czy u Stwórcy miertelnik jest czysty?» (Hi 4, 14-17). Równie¿ tutaj: w ekstazie przera¿enia wiadomoæ obecnoci bardziej wyczuwanej ni¿ widzianej postaci. W Lb 12, 8 autor nie ma na myli malak Jhwh, tych chwilowych uosobieñ Boga w przezroczystym podmiocie-pos³añcu, uosobionym przes³aniu11,
jakie wystêpuj¹ w dawnych opowiadaniach (ale ju¿ nie w Pwt i P, i u ¿adnego z proroków), gdy¿ miejsce w Lb 12, 8 nie mówi nic innego ni¿ Wj
33, 18: Spraw, abym ujrza³ Twoj¹ chwa³ê12. Z takiego widzenia, a nie
z przekazanej wiadomoci, chcia³by Moj¿esz korzystaæ. Co w rzeczywistoci bêdzie udzia³em Moj¿esza? Widzenie przechodz¹cej chwa³y, której
oblicza (23) ogl¹daæ nie mo¿e. A w zwi¹zku z tym pojawia siê nieoczekiwanie s³owo tub, piêknoæ, majestat: Ja uka¿ê ci mój majestat (19).
Piêknoæ, majestat Boga, które w niewidzeniu istoty (oblicza) jednak jest
widziane, jako s³owo mówi¹ce o pomimo zakrycia jednak niezakrytym
poznaniu, o bliskoci, któr¹ zapewne mia³ na myli Jezus, gdy mówi³ ¯ydom: Nigdy nie s³yszelicie ani Jego g³osu, ani nie widzielicie Jego oblicza (eidos); nie macie tak¿e s³owa Jego trwaj¹cego w was (J 5, 37-38)13.
Na temat interpretacji zob. H.-J. Kraus, Psalmen I (19612), 134.
Wyraz dialektyki miêdzy niepojêtym dla cz³owieka Bogiem i Bogiem jednak rzeczywicie i istotowo objawiaj¹cym siê w wiecie zjawisk. Pojêcie relacji, które ma charakteryzowaæ dane dzia³anie jako wychodz¹ce od Jahwe, aby je po prostu postawiæ na
równi z Jahwe; Eichrodt II37.
12
Tak s³usznie von Gall 18: Odniesienie do Wj 24, 9n nie jest mo¿liwe.
13
Niech mi wolno bêdzie przytoczyæ tutaj kilka s³ów Efrema Syryjczyka: Popatrz,
Moj¿esz, pouczaj¹c lud, mówi³ o majestacie naszymi obrazami. Siêgn¹³ do nich mówi¹c:
«Nie widzielicie obrazu poród ognia», bowiem Niewidzialny nie ubra³ siê na Synaju
w ¿aden obraz, aby lud nie przedstawia³ Go sobie w barwach. Przybra³ postaæ i oblicze
wobec Moj¿esza, aby Moj¿esz ukszta³towa³ Go sobie w sercu.
Przez to, ¿e na górze Synaj nie ukaza³ ani oblicza, ani postaci, nie da³ pogañstwu
pobudki do odmalowania Go w b³êdny sposób dla ludzi, a z drugiej strony przyj¹³ kszta³t
oblicza, aby ukazaæ nam swoje piêkno i abymy ujrzeli Jego chwa³ê. [...] I choæ Moj¿esz
widzia³, wiedzia³, ¿e Go nie widzi. Rozumny, poj¹³, ¿e Pan jego na³o¿y³ zapo¿yczone obrazy. [...] Prawdziwy na³o¿y³ obraz, pe³nia znajdowa³a siê w nim, lecz blask by³ przykryty
przez nasz¹ postaæ. Postaæ bowiem nie by³a pozbawiona majestatu, lecz obraz nie by³ Bóstwem; Hymn de Fide 26, prze³o¿y³ Edmund Beck, Corp. Script. chr. oriental. 155, Löwen
1955, 73-74.
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