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Teologia wschodniochrześcijańska (w tym tekście termin ten oznacza teologię 

prawosławną) niekiedy jest pojmowana jako negacja jakichkolwiek pozytywnych określeń 

Boga, czy też jako „milczenie” o Niepoznawalnym. Czy apofatyzm prawosławia zupełnie 

wyklucza katafatyczny aspekt refleksji teologicznej? W niniejszym artykule wskażemy na 

możliwość szerszego rozumienia wschodniochrześcijańskiej metody apofatyki, 

zaproponowanego przez rosyjskiego filozofa Sergiusza Bułgakowa – rozumienia, które 

zakłada także pozytywny horyzont „logosu o Bogu”. 

Na wstępie zarysujmy – w wielkim skrócie – historię wschodniochrześcijańskiej 

tradycji apofatycznej. Sięga ona swymi korzeniami koncepcji Platona, który niejednokrotnie 

wskazywał na niemożliwość wyrażenia sfery transcendentnej1. Rozwijając myśl wielkiego 

Ateńczyka, przedstawiciel tzw. średniego platonizmu, Albinus (często utożsamiany z 

Alkinusem2), żyjący w II w. po Chr., pisał:  

 

Bóg nie jest gatunkiem ani rodzajem, (…) czymś, co da się kwalifikować lub nie da, (…) 

częścią czy jakąś całością posiadającą części. Pierwszym sposobem myślenia o Nim to 

odsunięcie tych wszystkich pojęć, (…) drugim sposobem jest myślenie przez analogię3. 

                                                
1 Zob. np. Timajos, 28c, Fajdros, 247c, Kratylos, 400e-401a, Państwo, 509b, List drugi, 312e, List 

siódmy, 341b-d. 
2 Ze względu na brak dokładnych informacji o Alkinusie (Alkinousie), autorze dzieła Αλκίνους 

διδασκαλικος των Πλάτονος δογμάτων, wielu historyków filozofii utożsamiają go z bardziej znanym myślicielem 
Albinusem (Albinosem), aczkolwiek nie wykluczone, że są to różne postacie. Zob. D. Mączka, Wpływ dialogów 
Platona na metafizykę Didaskaliów w: A. Pacewicz (red.), Kolokwia Platońskie. Filebos, Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, s. 193-194. 

3 Albinus, Didaskalikos, X. Cyt. za: A. H. Armstrong, R. A. Markus, Wiara chrześcijańska a filozofia 
grecka, tłum. H. Bednarek, Warszawa: IW PAX 1964, s. 16. Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. IV, 
tłum. E. I. Zieliński, Lublin: RW KUL 1999, s. 348-350; D. Mączka, dz. cyt., s. 202-207. 
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Albinus uczył także, że między tzw. najwyższym, absolutnie niewyrażalnym Bogiem a 

światem widzialnym znajduje się szereg istot, umożliwiających związek sfery transcendentnej 

i rzeczywistości empirycznej. Do tej tezy nawiązywał z kolei Plotyn, który jeszcze bardziej, 

niż to miało miejsce u Platona, podkreślał niepojętość Najwyższej Zasady, czyli Jedna.  

Platońska i neoplatońska doktryna o niewyrażalności Boga została przejęta przez 

Ojców Kościoła, którzy pisali, iż wszelka próba precyzyjnego ujęcia rzeczywistości Boskiej 

jest chybiona. Tzw. Ojcowie Kapadoccy: św. Grzegorz z Nazjanzu (328–390), św. Bazyli 

Wielki (330–379), św. Grzegorz z Nyssy (325–399), a następnie św. Symeon Nowy Teolog 

(949–1022), św. Grzegorz Synaita (1255–1346) oraz św. Grzegorz Palamas (1294–1360) 

odróżniali w Bogu niepoznawalną istotę (ουσία) od Jego działań (ενέργεια), poprzez które 

Bóg objawia się w świecie stworzonym. Człowiek ma dostęp (na modlitwie kontemplacyjnej 

oraz poprzez badanie świata) jedynie do Boskich energii, nie zaś do Jego istoty, której nie 

poznamy ani w tym wieku, ani w przyszłym. W roku 1351 prawda ta została podniesiona do 

rangi dogmatu Kościoła Wschodniego. 

Teologia apofatyczna, opracowana przez greckich Ojców Kościoła, opiera się głównie 

na negacji pewnych atrybutów, „falsyfikacji” (w luźnym znaczeniu tego słowa) 

niewłaściwych wyobrażeń o Bogu4. W ten sposób zostaje podkreślona radykalna odrębność, 

transcendencja Boga. Znamienna jest wypowiedź św. Grzegorza Palamasa: „Jeśli Bóg jest 

naturą, to wszystko inne nie jest naturą; jeśli to, co nie jest Bogiem, jest naturą, Bóg nie jest 

naturą, nawet On nie jest, jeśli inne byty są”5. Z kolei rosyjski myśliciel, Siemion Frank 

(1877–1950), w swej najważniejszej pracy, zatytułowanej Niepojęte, napisał: 

 

Bóg nie jest – lecz nie w tym sensie, iż on jest „iluzją” i musi być wykreślony ze składu 

autentycznego bytu, ale tylko w tym sensie, że jego realność, jako realność absolutnej 

prapodstawy czy praźródła bytu, przewyższa wszelki byt. (…) Tak jak byt nie „jest”, ale 

„bytuje”, tak też Bóstwo nie jest, ale „bóstwuje” – „święci” i tworzy sam byt6. 

 

Czy droga negatywna, stosowana w teologii apofatycznej, oznacza absolutną 

niemożliwość jakiegokolwiek pozytywnego myślenia o Bogu? Chcąc odpowiedzieć na to 

pytanie, przywołamy innego rosyjskiego filozofa i teologa, o. Sergiusza Bułgakowa (1871–

                                                
4 Por. М. О. Szachow, Rieligioznoje znanije, objektiwnoje znanije о rieligii i nauka, „Woprosy fiłosofii” 

11 (2004), s. 70-71. 
5 Capita physica, teologia, moralia et practica, 78. Cyt. za: W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła 

Wschodniego, tłum. M. Sczaniecka, Warszawa: IW PAX 1989, s. 33. 
6 S. Frank, Niepostiżimoje w: tenże, Soczinienija, Minsk: Charwiest, Moskwa: AST 2000, s. 645. 
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1944). Wyróżnił on dwa znaczenia negatywnego ujęcia sfery Boskiej: absolutne i względne. 

Pierwsze z nich wskazuje na całkowitą niepojętość Boga, zarówno Jego istoty, jak i 

przejawów. Konsekwencją tego radykalnego podejścia jest niemożliwość jakiegokolwiek 

racjonalnego poznania; dystans oddzielający stworzenie od Boga, zostaje pokonany tylko w 

„skoku wiary”, mistycznym zjednoczeniu z Nim (Bułgakow twierdził, że taką postawę 

przyjmowali Ojcowie Kapadoccy, Pseudo-Dionizy Areopagita, a spośród myślicieli 

zachodnich – Mikołaj z Kuzy). Przy drugim znaczeniu apofatyzmu zostaje zachowana 

możliwość także pozytywnego dyskursu, polegającego na wykazaniu odmienności Boskiego 

Przedmiotu za pomocą rozumowego dociekania, jak to czynili Jan Szkot Eriugena, Mistrz 

Eckhart oraz Jakub Boehme. W tym miejscu nie ma potrzeby rozważać, czy Bułgakow 

poprawnie zaklasyfikował poglądy wymienionych przezeń autorów. Warto natomiast 

odnotować, że ten rosyjski myśliciel wyraźnie postawił pytanie, czy w teologii można 

poprzestać jedynie na „milczeniu” o rzeczywistości Boskiej. Zdaniem Bułgakowa, jest to 

niemożliwe, gdyż „Bóg praktycznie istnieje tylko jako energia, natomiast Bóg w sobie, jako 

Deus absconditus po prostu «nie istnieje»”7. Z tej racji przedstawienie Boga jako „nicości” 

jest równoznaczne z konstatacją, że o Bogu nie można nawet powiedzieć, czy On istnieje. 

Prowadzi to do jawnego czy ukrytego agnostycyzmu, a nawet ateizmu. Polemizując ze 

znanym określeniem Boga jako „nicości”, występującym chociażby u J. S. Eriugeny, 

prawosławny duchowny i filozof pisał:  

 

Nie tylko od strony religijnej, ale także od strony filozoficznej idea Boga transcendentnego jest 

nękana przez sprzeczności. Jako czysta transcendencja, jest ona dostępna tylko dla apofatyki, 

która wypowiada o niej wszelkie nie, absolutne NIE. Jednak owo absolutne nie jest nieme i 

puste, ono po prostu nie istnieje, rezonuje ono bowiem tylko wtedy, gdy odbija się od pewnego 

tak. Innymi słowy, w czysto apofatycznym, negatywnym określeniu absolut jest 

niezrealizowany dla myśli; jego nie ma8. 

 

Usiłując dochować wierności tradycji apofatycznej, Bułgakow zarazem wskazywał na 

niemożliwość całkowitego pominięcia jakichkolwiek pozytywnych określeń w teologii, gdyż 

– w jego opinii – zaprowadziłoby to, w ostatecznym rozrachunku, do negacji istnienia Boga. 

Nasze poznanie Boga jest uwikłane w antynomie, cokolwiek bowiem powiemy o Bogu, 

stanowi nieadekwatny wyraz Jego niepojętej istoty. Niemniej jednak rezygnacja z podjęcia 

dyskursu teologicznego konsekwentnie prowadzi co najmniej do agnostycyzmu. Dociekanie 
                                                

7 S. Bułgakow, Agniec Bożij. О Bogoczełowieczestwie, Moskwa: ОPU 2000, s. 151. 
8 S. Bułgakow, Utieszitiel. О Bogoczełowieczestwie, Moskwa: ОPU 2003, s. 448. 
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filozoficzne, rozważenie „warunków”, jakie „powinna” spełniać rzeczywistość 

transcendentna, by możliwe było właściwe rozumienie Boga, a więc wykluczenie tych cech, 

które nie odpowiadają celom teologii (np. prywatywnego pojęcia „nicości”), chroni przed 

niebezpieczeństwem rzeczywistego czy tylko pozornego agnostycyzmu.  

W swych pracach Bułgakow poruszył ważny problem dotyczący możliwości i 

prawomocności teologii negatywnej „w czystej postaci”. Jeżeli o Bogu nic nie można 

powiedzieć, to czy nie oznacza to, iż Boga po prostu nie ma (jeśli nie generaliter, to 

przynajmniej dla człowieka, przyjmującego absolutną niewyrażalność, czy niepoznawalność 

Boskiej istoty)? Rosyjski filozof próbował rozwiązać ten dylemat, uznając względny, 

nieadekwatny charakter naszych dociekań o Bogu (w duchu ortodoksyjnego apofatyzmu), a 

jednocześnie domagając się przezwyciężenia całkowitego „milczenia” o Nim, gdyż postawa 

„a-logiczna” może przerodzić się w postawę a-gnostyczną lub a-teistyczną (albo milcząco 

zakładać tę ostatnią). 

Co należy sądzić o, tak „dramatycznej” dla apofatyzmu, diagnozie Bułgakowa? 

Niewątpliwie, rosyjski myśliciel, słusznie wskazując na potrzebę pozytywnego dyskursu w 

ramach teologii apofatycznej, nie ustrzegł się skrajności. Wszelako teologowie negatywni w 

żadnym wypadku nie odrzucają egzystencji Boga, ale jedynie pokazują, że Jego istnienie ma 

całkowicie inny charakter. Nawet najbardziej radykalne negatywne twierdzenia zakładają fakt 

istnienia Boga (choć o odmiennym modi bytowania, niż istnienie rzeczy tego świata). 

Wskutek tego możliwe jest sensowne rozważanie o Bogu, nawet jeśli expressis verbis 

twierdzenie o Jego byciu zostaje zanegowane. Teologia negatywna ukazuje granice 

transcendencji, aczkolwiek zabrania podjęcia jakichkolwiek prób ich przekroczenia9. W 

znanej książce Filozofia jako ćwiczenie duchowe Pierre Hadot zaznaczył, że w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa „teologię negatywną określano raczej terminem αφαιρεσις, 

oznaczającym intelektualny akt abstrakcji, niż terminem αποφασις”10. Jeżeli bowiem przez 

teologię negatywną będziemy rozumieć „stosowanie twierdzeń, negujących wszelkie 

zrozumiałe orzekanie [o Bogu]”, to konsekwencją tego podejścia powinno być „zanegowanie 

samego bóstwa jako przedmiotu teologii, bo bóstwo to też określenie zrozumiałe”11 (dodajmy 

od siebie, przynajmniej dla człowieka wierzącego, uznającego istnienie rzeczywistości 

transcendentnej). Innymi słowy, teologia negatywna nie oznacza zaniechania jakichkolwiek 

                                                
9 Zob. M. Corbin, Négation et transcendance dans l’oeuvre de Denys, „Revue des Science Philosophiques 

et Théologiques”, 64 (1985) 1, s. 41-76; A. Richard, Cosmologie et théologie chez Grégoire de Nazianze, Paris: 
Institut d’Études Augustiniennes 2003, s. 41-45. 

10 P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa: Aletheia 2003, s. 240. 
11 Tamże, s. 239. 
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prób mówienia o Bogu, ale wyraża dążenie do ściślejszego zakreślenia granic dyskursu 

teologicznego, wskazując na całkowitą odmienność Boskiego Przedmiotu w odniesieniu do 

rzeczy tego świata. 

Po stwierdzeniu, że wiedzy o Bogu nie można porównać z poznaniem jakiejkolwiek 

rzeczy tego świata, zostaje otwarta droga do teologii afirmatywnej, katafatycznej, 

przybliżającej Boską naturę. Wystarczy przywołać wypowiedź jednego z najbardziej 

wpływowych Ojców Kościoła Wschodniego, św. Grzegorza z Nazjanzu. W Mowie 28 

(Poznanie Boga) wskazywał on, że istota Boska jest zupełnie nieuchwytna dla ludzkiego 

rozumu, tym niemniej teolog musi dostarczyć pewnego pozytywnego określenia Boga, 

bowiem 

 

[T]en, kto dokładnie bada naturę rzeczy istniejących, nie poprzestanie na tym, że powie, czym 

one nie są. Musi jeszcze do wypowiedzi o tym, czym nie są, dołączyć wypowiedź o tym, czym 

są, i to tym bardziej, że łatwiej jest coś jednego myślą objąć, aniżeli wszystko po kolei biorąc 

zaprzeczyć. (…) Ten zaś, kto mówi, czym dana rzecz jakaś nie jest, a milczy, czym jest, 

postępuje podobnie jak ten, kto pytany, ile jest dwa razy pięć, odpowiada, że to nie jest dwa, ani 

trzy, ani cztery, ani pięć, ani dwadzieścia, ani trzydzieści, ani też – by to krótko powiedzieć – 

żadną jakąś liczba, będącą poniżej dziesięciu lub pomiędzy wielokrotnościami dziesięciu – a nie 

powie, że to jest dziesięć, i nie zadowoli pytającego się o to, co bada12. 

 

Teologia apofatyczna wskazuje, z jednej strony, na ograniczony charakter naszego 

opisu rzeczywistości Boskiej, związany z jej ontyczną transcendencją, z drugiej strony, 

zawsze zakłada pozytywny horyzont refleksji o Bogu. 

Analizując język religijny, o. Józef Bocheński w Logice religii wysunął zarzut, iż 

teoria „tego, co niewysłowione”, podkreślająca niewyrażalność przedmiotu religii, podobnie 

jak teologia negatywna, opisująca Boga „na drodze czystej negacji”, jest niesprzeczna, 

aczkolwiek nie wystarcza dla celów dyskursu religijnego. Winien on bowiem dotyczyć nie 

tylko samego języka (w danym przypadku – stwierdzać jego nieadekwatność), ale zawierać 

także zdania przedmiotowo-językowe, a więc opisywać rzeczywistość pozajęzykową, czyli 

Boga13. W konsekwencji – pisał Bocheński – Bogu wspomnianych teorii nie można oddawać 

czci: nie można bowiem uznawać za wartość tego, „o czym zakładamy wyłącznie, iż nie da 

                                                
12 Mowa 28 (Teologiczna II). Poznanie Boga w: Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, tłum. zbiorowe, 

Warszawa: IW PAX 1967, s. 292. 
13 Zauważmy, ze postulat ten jest całkowicie zgodny ze wskazówką Tomasza z Akwinu, który pisał, że 

używamy twierdzeń (języka) nie dla niego samego, ale „po to, aby przez twierdzenia poznać rzeczy, zarówno w 
wierze, jak i w nauce”. Por. Summa theologiae, II-II, q. 1, a. 2, ad 2. 
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się o tym nic powiedzieć” albo „czemu z założenia nie można przypisać żadnych własności 

pozytywnych”14. Jednak teologowie apofatyczni nie zatrzymywali się na „czystej negacji”, 

jak to przedstawił autor Logiki religii, ale używali także języka pozytywnego, wkraczając na 

via positiva oraz via eminentiae15. Teologia negatywna stoi na straży naszego obrazu Boga, 

chroniąc przed przypisaniem Mu atrybutów, nieodpowiednich dla wyrażenia Tego-co-

Całkowicie-Inne. Jak się wydaje, w ten sposób można interpretować przestrogę św. 

Grzegorza z Nyssy: „Podczas gdy pojęcia stwarzają idole (ειδολον: złudne obrazy – T.O.), 

jedynie zachwyt jest zdolny uchwycić cząstkę prawdy”16. Podobnie, zaskakujące powiedzenie 

Grzegorza Palamasa: „Utwierdzać raz tę rzecz, raz inną, gdy obie są prawdziwe, jest 

właściwością każdego dobrego teologa”17 nie oznacza ignorancji prawa niesprzeczności 

(Palamas był doskonałym znawcą logiki Arystotelesa!), ale jedynie uwypukla prawdę o tym, 

że Bóg jest całkowicie odrębny, zatem wszystkie nasze określenia i ustalenia (nawet 

przeczące sobie nawzajem) nie ujmują Jego nieogarnionej istoty. 

Nie jest też prawdą, że teologia negatywna wyklucza akty kultyczne. Wręcz 

przeciwnie, rozumienie Boga jako Niepojętego, Niewyrażalnego (mówiąc dokładniej: 

niewyrażalnego w sposób adekwatny) implikuje postawę pietyzmu i adoracji Boga 

transcendentnego, od Którego pochodzi cały świat widzialny. Teologia negatywna – 

począwszy od jej twórców – jest wprost utożsamiana z mistyką. Być może, powodem, dla 

którego Bocheński oddzielił teologię apofatyczną od praktyk modlitewnych, było 

potraktowanie metody negatywnej na wzór św. Tomasza, u którego miała ona znaczenie 

czysto teoretyczne. W teologii wschodniochrześcijańskiej natomiast (jak też w koncepcji 

wielu zachodnich myślicieli) apofatyka jest rozumiana jako droga, która prowadzi 

bezpośrednio do zjednoczenia mistycznego, a więc najbardziej pełnego (choć 

niedyskursywnego) poznania Boga18.  

Zarówno dla apofatycznego, jak i dla katafatycznego dyskursu o Bogu pozostaje 

aktualne spostrzeżenie św. Augustyna – jednego z nielicznych Ojców Kościoła, w równej 

                                                
14 J. Bocheński, Logika religii, tłum. S. Magala, Warszawa: IW PAX 1990, s. 31, 87. 
15 Także w innych religiach, jak np. w hinduskich Upaniszadach, Absolut jest przedstawiony nie tylko w 

kategoriach negatywnych (tzw. Brahman nirguna – pozbawiony wszelkich cech), ale także pozytywnych (tzw. 
Brahman saguna – posiadający najwyższe przymioty: byt, świadomość i szczęśliwość). Nawet w buddyzmie 
nirwana niejednokrotnie jest opisywana za pomocą określeń pozytywnych, takich jak: „szczęśliwość”, „dobro”, 
„prawda” itp.  

16 De vita Moysis. Cyt. za: P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. Patrystyka, liturgia, 
ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Kraków: Wydawnictwo M 1996, s. 22. 

17 Cyt. za: P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa: IW PAX 1964, s. 16. 
18 Zob. T.-D. Humbrecht, Teologia negatywna św. Tomasza z Akwinu, tłum. A. Kuryś w: M. Paluch (red. 

wydania polskiego), Św. Tomasz teolog. Wybór studiów, Warszawa: Instytut Tomistyczny, Kęty: Wydawnictwo 
Antyk 2005, s. 137, 207-208. 
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mierze uznawanego przez Kościół Wschodni i Zachodni: De Deo loguimur, quid mirum sinon 

comprehendis? Si enim comprehendis, non est Deus19 („Mówimy o Bogu; cóż w tym 

dziwnego, że nie pojmujesz? Gdybyś Go pojął, to nie byłby Bóg”). Wszelka teologia, o ile nie 

chce się przerodzić w „gnozę”, jest świadoma ograniczoności swych dociekań i 

proponowanych przezeń określeń Boga. Apofatyzm wyraża nieodpowiedniość naszych 

twierdzeń o Bogu w bardzo radykalny sposób. Akcentuje on przede wszystkim poznawczą 

transcendencję Boga, zasadniczą nieadekwatność zastosowania doń jakichkolwiek cech, a 

dopiero na dalszym etapie, po dokładnym „oczyszczeniu” pola dyskursu o rzeczywistości 

Boskiej, dopuszcza użycie pewnych pojęć (jak chociażby sam termin „Bóg”, czy „Stwórca”), 

jednakowoż wykluczając jakąkolwiek relację podobieństwa, izomorfizmu między sferą Boską 

a światem empirycznym. Z tej racji przedstawiciele linii apofatycznej wykorzystują raczej 

superlatywy20, aniżeli pozytywne wyrazy zaczerpnięte z języka potocznego.  

Pozostaje pytanie, czy określenia, jakich używa teologia negatywna (jak chociażby 

wspomniane wyżej terminy Palamasa i Franka „Ponadbyt”, „bóstwuje” itp.) nie są narażone 

na ten sam zarzut, jaki wysuwa ona pod adresem teologii afirmatywnej – wszelako pozostaje 

możliwość rozumienia owych terminów z perspektywy antropomorficznej, „skażonej” zbyt 

uproszczonymi, ludzkimi przedstawieniami. Nieprzypadkowo Bułgakow wskazywał na 

niebezpieczeństwo opacznej interpretacji jednego z najbardziej ulubionych określeń 

apofatyzmu, jakim jest „nicość”. Transcendentny charakter Boga powoduje nieostrość pojęć, 

stosowanych w teologii – zarówno pozytywnych, zapożyczonych z języka potocznego (co ma 

miejsce w teologii katafatycznej), jak też specyficznego słownictwa terminów negatywnych i 

superlatywnych, a co za tym idzie – możliwość wielorakiej ich interpretacji. Żadna z nazw, 

zastosowanych do rzeczywistości transcendentnej, nie jest zdolna wyrazić istoty Boga; 

wyrażają one jednak wiarę człowieka, stąd są konieczne w uprawianiu teologii – zarówno 

apofatycznej, jak i katafatycznej. 

 

 

Pierwotnie tekst ukazał się w czasopiśmie  „Logos i Ethos” 2(21) 2006, s. 56-63. 

Został udostępniony dzięki uprzejmości Redakcji. 

                                                
19 Sermo 117, 3, 5. 
20 Zob. np. Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, I, 2 w: tenże, Pisma teologiczne, tłum. M. 

Dzielska, Kraków: Wydawnictwo Znak 1997, s. 164: „Nie należy jednak sądzić, że w jej przypadku 
zaprzeczenia i potwierdzenia sprzeciwiają się sobie, ponieważ ta przyczyna, odwiecznie wyższa od wszelkiego 
braku, jest ponad tym wszystkim, co jest przeczeniem i co jest orzekaniem o niej”. (Podkreślenia moje – T.O.). 


