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Abstrakt. Interpretujemy symboliczne pojęcia z drugiego zdania Genesis za pomocą pojęć 
filozoficznych opisujących negacje bytu: „pustkowie” – nicość, „ciemność” –  niemożliwość, 
„bezład” – chaos. Dyskutujemy możliwe zastosowania wyników takiej egzegezy w filozofii 
Boga i w metafizyce. Argumentujemy za tym, że w porządku metafizycznym, w którym 
traktuje się prawdopodobieństwo jako kategorię w sensie Arystotelesa, staje się ono 
odpowiednią wykładnią dla symbolu „oddzielenia światłości od ciemności”. 
 
Słowa kluczowe: interpretacja Biblii, negacje bytu, kategorie Arystotelesa, filozofia przyrody, 
możliwość, prawdopodobieńswo. 

 
 

Wprowadzenie 
 

Egzegeza filozoficzna, najkrócej rzecz ujmując, jest interpretacją tekstu 
biblijnego za pomocą pojęć filozoficznych. Nie jest to wymysł znudzonych filozofów, 
postmodernistyczne igraszki religijnym tekstem, ale odczytanie bazujące na napięciu 
pomiędzy tekstem ubogim w abstrakty, a językiem, który je wytwarza i gromadzi. 
Takim jest język filozoficzny. W ten sposób otwiera się nie tylko nowa perspektywa 
interpretacyjna, ale, co ciekawe, ubogi pojęciowo tekst biblijny staje się inspiracją dla 
filozoficznej refleksji.  

Pomysł takiej egzegezy in nucleo pojawił się na początku katechez środowych 
Jana Pawła II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich i został wypracowany w ramach 
filozofii człowieka (Grabowski 2006), (Szamot 2010), (Grabowski 2013). Powstaje 
pytanie, czy ta metoda egzegetyczna da się zastosować nie tylko w obrębie 
antropologii, która jest żywiołem narracji biblijnej, ale też do początku Genesis, do 
początku Poematu o stworzeniu, gdzie naturalnym rezerwuarem konceptów 
filozoficznych przydatnych do takiej interpretacji staje się filozofia Boga, metafizyka, 
ontologia, filozofia przyrody? Odpowiedzieć na nie to spróbować takiej interpretacji. 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad  
wodami.  

Przyjmujemy następującą tezę interpretacyjną: pięć określeń, które w tym 
zdaniu występują: bezład, pustkowie, ciemność, bezmiar wód i wody nie tylko 
generuje poetykę wersetu, nie tylko nie jest przypadkowe, lecz jest wyrazem 
refleksji, wyboru. Pradawny myśliciel chce w dostępnym sobie symbolicznym języku 
(innym, w którym miałby odpowiednie abstrakty, nie dysponuje) wyrazić swoje 
rozumienie Boga – stworzenia – świata. 

Przyjmijmy taki przekład tych pięciu symboli na pojęcia abstrakcyjne, 
filozoficzne: 
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stworzył niebo i ziemię. 

Ziemia zaś była: 

Na początku Bóg 
stworzył wszystko,  

a więc: 

„bezładem“ bezkształt 

„pustkowiem“ nicość 

„ciemnością“ niemożliwość 

„bezmiarem wód“ nieskończoność 

„wodami“ nieokreśloność 

  
Taka decyzja interpretacyjna chociaż wygląda na skandalicznie aprioryczną, 

beznadziejnie dowolną, niczym nie związaną z Rdz 1,2, to przecież wydobywa treść 
z drugiego zdania Genezis. Warto zauważyć, że zdanie to odczytane dosłownie 
pozostaje treściowo pustym. Jest poetycznym wyrazem chaosu, nicości. I tyle.  

Przy takiej interpretacji drugi werset Genesis staje się wypowiedzią o tym, co 
jest bytowo negatywne, a przecież stworzone! Co więcej, transcendentny w 
stosunku do tych negatywów bytu jest Duch Boży. Tyle znaczy: unosi się nad 
wodami. Natomiast sformułowanie powierzchnia bezmiaru wód przywodzi na myśl 
lustro wody. Lustro, które odbija. Bóg – Duch Boży odbija się w negacjach bytu. Są 
one jego epifaniami! 

Mamy filozoficzną parafrazę Rdz 1,2: „Na początku Bóg stworzył wszystko. 
Stworzył więc też negatywy bytu: nicość, bezkształt, nieokreśloność, nieskończoność, 
niemożliwość. A Bóg wszystko przenikał, transcendował.“ Odsłania bogactwo treści 
sformułowania dosłownego. Za tą parafrazą stoi zgoła inna metafizyka od tej, do 
której jesteśmy przyzwyczajeni. O pierwocinach stworzenia zwykliśmy myśleć 
odwrotnie. Najpierw to, co bytowo pozytywne – to, co jest, a dopiero potem 
zaprzeczenia bytu – to, czego nie ma. Na początku Genesis jest dokładnie wspak: 
najpierw Bóg stwarza negatywy bytu, a potem dopiero pozytywy. I najważniejsze: 
negacje bytu, radykalne jego zaprzeczenia stają się miejscami objawienia Bożej 
obecności. Dopiero na ich bazie Bóg będzie stwarzał konkretne, skończone byty, byty 
wewnętrznie ustrukturalizowane, z którymi związane są takie a nie inne możliwości.  

Od dawna wiadomo, że Poemat o stworzeniu tak naprawdę jest archaicznym 
traktatem o naturze Boga. Poznajemy w nim Boga z opisu Jego stwórczej aktywności. 
Jaki jest? Klasyczna metafizyka, która w centrum swej refleksji stawia byt i jego 
własności: konkretność, inteligibilność, potencjalność i skończoność w naturalny dla 
siebie sposób wyróżni nicość jako najważniejszą negatywną jakość bytu. Pozostałe 
cztery negatywy bytu stają się wtedy profilami nicości – jej dookreśleniami: 
bezkształt, nieokreśloność, nieskończoność, niemożliwość, a Bóg pojawia się jako 
wszechmocny stworzyciel bytu z nicości. Tymczasem egzegeza filozoficzna inaczej 
położy akcenty. Po pierwsze: Bóg jest stwórcą nicości, jakolwiek dziwacznie, by to 
brzmiało. Po drugie: w centrum interpretowanego zdania nie stoi wcale „pustkowie“, 
ale „ciemność“. W ramach egzegezy filozficznej kolejność wyliczenia nie jest 
przypadkowa. To, co stoi w jego centrum jest kluczowe.  Najważniejsze jest nie to, że 
Bóg stwarza nicość, ale to, że Bóg stwarza niemożliwość.  

Wyzwanie dla metafizycznej wyobraźni. Niemożliwość, która nie jest negacją 
tego, co możliwe, bo możliwości nie ma. Nie jest to brak możliwości wynikający z 
określonej konfiguracji bytowej tego, co jest, bo nic nie ma. Nie ma też mowy o 
rozumieniu niemożliwości jako granicy nieprawdopodobieństwa, jako tego, co ma 
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nieprzekraczalną granicą dla istnienia. Nieistniejące, bo absolutnie niemożliwe. Nie 
tylko nie ma tego, co realne, aktualne, ale nie ma szans, możliwości. Nie chodzi też o 
ograniczającą wszystko uprzednią ramę, która określa to, czego się definitywnie nie 
da uczynić. Więc o co chodzi?  

Wszystkie te sposoby rozumienia niemożliwości są wtórne wobec tego, co 
symbolizuje „ciemność“ na początku poematu. W oszczędnym sformułowaniu 
drugiego wersetu Genesis mamy Boga, który stwarza i „ciemność“ jako wyraz Jego 
stwórczości. Wszechmocny, który stwarza niemożliwość, stwarza to, co Jego 
ogranicza! Oprócz Stwórcy nie istnieje nic pozytywnego, konkretnego. Jest tylko On i 
Jego stwórcza akcja, która zrazu polega na samoograniczeniu. Obecność ciemności w 
obliczu Stworzyciela jest symbolicznym wyrazem refleksji archaicznego myśliciela. 
Dzisiaj potrafimy wyrazić ten symbolizm niesymbolicznie jako decyzję Stworzyciela o 
dobrowolnym ograniczeniu samego siebie. Przejaw mocy Bożej: stwarza 
niemożliwości, bo jest wszechmocny, ogranicza swą wszechmoc, bo jest prawdziwie 
Wszechmocnym. Nie istnieje nic, co byłoby „poza“ Bożą wszechmocą.   

Przedstawiana interpretacja staje się dramatycznym i paradoksalnym 
punktem startu dla filozoficznej refleksji, na horyzoncie której rysuje się filozofia 
Boga, a dalej zależna od tej filozofii metafizyka. Wszystko zaczyna się od suwerennej 
decyzji Boga o samoograniczeniu. Mamy czyn Bożej wszechmocy, który jest 
ograniczeniem tejże. Ten, kto jest nieskończenie sprawczy, Stwórca wszystkiego, 
rozpoczyna swe dzieło od samoograniczenia własnej mocy.  

W takiej perspektywie trzeba myśleć o nicości jako o wyrazie 
samoograniczenia się Bożej pełni. Bóg jest wszystkim – jest doskonałą pełnią, poza 
którą nie ma nic. Nie ma nawet nicości. Gdy stwarza, wtedy dokonuje aktu 
samoograniczenia, by mogło zaistnieć coś, co Bogiem nie jest.  

Analogicznie bezkształt: wynik samoograniczenia prostoty Boga. 
Nieskończoność, którą stworzył, znak ograniczenia Jego Boskiej niestworzonej 
nieskończoności, a nieokreśloność  wynik samoograniczenia Jego wszechwiedzy.  
Ograniczenia te nie są niczym zewnętrzym w stosunku do Boga, ale są rezultatem 
Jego suwerennego działania, Jego boskiego zaangażowania w akt stworzenia. W 
centrum wszystkiego stoi niemożliwość nie jako to, czego Bóg nie może, nie potrafi, 
ale to, co może, a czego nie chce. 

Powyższa wykładnia Rdz 1,2 a w szczególności wykładnia symbolu 
„ciemności“ nie jest kompletna, bo symbol „ciemności“ ma w biblijnej narracji swoją 
kontynuację. Trzeba się jej starannie przyjrzeć w celu odtworzenia spójności tekstu 
symbolicznego w jego niedosłownym odczytaniu, co jest wymogiem egzegezy 
filozoficznej. W biblijnym tekście czytamy: Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie 
światłość!” I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od 
ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął 
wieczór i poranek – dzień pierwszy. Mamy stworzenie pierwszego pozytywu bytu. 
Decyzja interpretacyjna odczytania symboli: bezładu, pustkowia, ciemności, wód i 
bezmiaru wód, która honoruje wymóg spójności, jednoznacznie wyznacza sens 
symbolu światłości. Mamy odczytanie: ciemność – niemożliwość, a stąd  światłość – 
możliwość, które nie zezwala na żadne dalsze manipulacje, chociaż szokuje 
wynikiem. Światłość wcale nie dosłownie jako światło, ale światłość jako symbol 
możliwości! Pierwszym pozytywem bytowym stworzenia są możliwości. Nie 
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Tomasz, ale możliwości rozbłyskujące w mrokach tego, co niemożliwe.  

Trudno zrezygnować z odczytania dosłownego tym bardziej, że rządzi nami 
tyle silny, co nieuświadomiony archetyp: przeżycia radości, ulgi, gdy rozświetlają się 
ciemności, w których tkwiliśmy pogrążeni. Materią symbolu jest najsilniejsze 
doznanie z bogatego zbioru przeżyć przechodzenia przez granicę ciemności i światła, 
doznanie, którego pamięć psychika ludzka akumulowała w sobie setki tysięcy lat.  
Jakiej siły, a może tylko prostoty myśli potrzeba, by zmetaforyzować obraz, który 
karmi się tak silnym archetypem. 

Każda istota wolna powinna docenić takie odczytanie symbolu światłości. 
Przestrzeń możliwości to niezbędne dla niej środowisko życia. Bez możliwości nie ma 
wyboru, nie ma decyzji – jest obumieranie. Zdanie I nazwał Bóg światłość dniem, a 
ciemność nazwał nocą. wygląda raczej na prymitywne wyjaśnienie cyklu: dzień – noc, 
niż symbol, który wspierałby powyższe odczytanie obrazu stworzonej światłości. A 
przecież tak jak możliwości pozwalają dopiero na działanie, tak światło pozwala nam 
na normalną aktywność. Setki wieków nasi przodkowie byli aktywni za dnia, a noc 
uniemożliwiała im jakiekolwiek działania. Noc – ciemność, czyli czas, w którym nie 
ma możliwości działania i dzień, w którym można działać, a światło jest tym, co to 
umożliwia. 

Bóg mówi i nazywa, ale także „oddziela”. Jakiej wykładni szukać dla tego 
symbolu? Jak wygląda „ściana”, która oddziela możliwe od niemożliwego? Spróbuję 
pokazać, jak metafizyka, ściślej, jak metafizycznie zorientowana filozofia przyrody, 
która uwzględnia wyniki nowożytnego przyrodoznawstwa, pomaga na takie pytanie 
odpowiedzieć, jak w kategoriach współczesnej filozofii przyrody obrazować wynik, 
efekt tego „oddzielenia” – granicę pomiędzy ciemnością i światłością. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


