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w Polsce dwa tysiące lat po narodzeniu Chrystusa. Mam głębokie, choć raczej 
intuicyjne przekonanie, że między tymi dwiema sprawami – potencjalną teo-
logią poetycką wywiedzioną z wierszy Celana a zawartym w wierszach kilku 
polskich poetów doświadczeniem wiary (utwór przywołany w końcowej części 
niniejszych rozważań traktuję egzemplarycznie) – toczy się pewnego rodzaju 
dialog: jeśli nawet tylko potencjalny, to przecież niepozbawiony skutków, któ-
re albo stały się już faktem, albo zapewne odczujemy je w przyszłości.

KONIEC JĘZYKA TEOLOGICZNEGO?

Powołując się na Gershoma Scholema, Lipszyc stawia tezę o końcu ję-
zyka teologicznego i o konieczności zastąpienia go językiem literackim, co 
w konsekwencji oznacza zmianę metody już nie tylko mówienia o Bogu, ale 
i korzystania z języka w celu odsłonięcia prawd wiary. Język niczego wówczas 
nie wyraża, za to ujawnia nicość Objawienia10. 

Nie może zatem w istocie posłużyć wyznawaniu wiary, służy za to po-
znawaniu jej przedmiotu. Poprzez „pisanie”, szczególny (bo wyłącznie języ-
kowy) proceder, poezja uruchamia proces poznawczy. Ma on coś wspólnego 
z medytacją. Celan nazwie go „naturalną modlitwą duszy”11, ale proces ten 
jest zarazem radykalnym przeciwieństwem „modłów”12 jako suplikacji skie-
rowanej do Boga, co z kolei poeta podsumowuje ironicznym „nie można pisać 
ze złożonymi dłońmi”13. Znaczy to, że treści teologiczne mogą być zapisane 
jedynie poezją i że tylko te – doświadczone w języku wiersza – w istocie co-
kolwiek mówią nam o religijnym wymiarze człowieczego uniwersum; wiara 
sama, a nawet wiara w postaci czyjegoś doświadczenia wiary, w języku nie 
znajduje wyrazu, bo wyrazić jej język nie jest zdolny. Nie jest też on do tego 
przeznaczony, a nawet jeśli kiedyś był, to utracił ten potencjał. W szczegól-
ności język poetycki okazuje się nieodpowiedni do wyrażania czyjejkolwiek 
wiary, bo może on tylko znaczyć – niczego poza znaczeniem, niczego realnego 
poezja nie może ani ujawnić, ani utrwalić, ani przekazać. Dzięki literaturze 
wciąż możliwa jest więc teologia, wciąż możemy dowiedzieć się czegoś o Bogu, 

10  Gershom Scholem wypowiada takie stwierdzenie przy okazji komentarza do dzieła Kafki, 
które uważa za literacką formę teologii. Por. L i p s z y c, Teologie literackie, w: tenże, Czas wiersza. 
Paul Celan i teologie literackie, s. 13.

11  P. C e l a n, Południk. Mowa z okazji otrzymania nagrody Georga Büchnera, tłum. A. Ko-
packi, w: „Literatura na Świecie” 2010, nr 1-2 (462-463), s. 23. Cyt. za: Lipszyc, Teologie literackie, 
s. 15.

12  T e n ż e, Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materialien, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main 1999, s. 157. Cyt. za: Lipszyc, Teologie literackie, s. 15.

13  Tamże.
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ale dokonuje się to już tylko jako wspomnienie doświadczenia językowego, które 
miało miejsce na terytorium wiersza, „pozostają bowiem rezydualne moce języ-
ka,  z których poeta stara się skorzystać”.  „Prawda – pisze Lipszyc, radykalizując 
zarazem stanowisko Waltera Benjamina – może jedynie przybrać postać pogłoski 
o samej sobie”.  Nie jest za to możliwa, jak się domyślam,  poezja religijna, wyra-
żająca realność ludzkiego doświadczenia spotkania z Bogiem, poezja wyznająca, 
która utrwalałaby i przekazywała pewną rzeczywistość żywej religijności. 

„Pogłoska” świadczy jednak o tym, że utrata realności wiary jest wyda-
rzeniem historycznym: wiara zamilkła, ale przecież musiała zatem albo gdzieś 
przetrwać, albo ulec metamorfozie. Dlatego literaturę tworzy się również po to, 
by dać szansę „radykalnej kontrakcji tego,  co boskie”.  Czekamy na powtórną 
i zarazem odmienioną obecność sakralnego Absolutu z nadzieją, a nasze czasy 
to „konieczny moment czy etap przygotowujący nowe, być może bardziej 
wiarygodne objawienie czy odsłonięcie spraw boskich potwierdzające obja-
wienie pradawne”.  Czyżby miało to być objawienie sprzed religii?  Jeśli tak, 
to religie zaiste muszą się wycofać, żeby dać mu miejsce. W szczególności zaś 
wycofać się musi religia dominująca, od dawna już przesłaniająca horyzont 
nieaktualnym wizerunkiem rzeczywistości.

TEOLOGIA Z WYOBRAŹNI?

Gdyby jednak poezja religijna była możliwa, to mogłaby zostać uznana 
za świadectwo wiary, a więc za materię teologii, nie zaś za teologię samą, 
nawet nie za poetycką formułę teologicznej wiedzy. Wiersz religijny, jak i cała 
koncepcja sztuki religijnej, której przez wieki patronował Kościół katolicki, 
opiera się bowiem na przekonaniu, że poezja ma postać utrwalonej (dzięki 
różnorodnym i zmiennym konwencjom) ekspresji szczególnego przedjęzy-
kowego doświadczenia – powołania do odpowiedzi na imperatyw dawania 
świadectwa wierze18. Dlatego poezja nie tylko może być religijna, ale może 
też stać się przedmiotem teologicznej refl eksji na takich samych zasadach, na 

14   L i p s z y c, Teologie literackie, s. 22. 
15  Tamże, s. 14.
16  Tamże, s. 12. Termin „kontrakcja” oznacza dosłownie „reakcję jako przeciwdziałanie”, wszakże 

autor ma na myśli raczej działanie o analogicznej treści, lecz przeciwnym kierunku, podjęte w celu zastą-
pienia jednej akcji inną; w tym przypadku aktywność religijną zastąpić ma aktywność literacka, dzięki 
czemu idea Boga mogłaby zostać przywrócona zachodniej cywilizacji w momencie zanikania samej re-
ligijności. Miałoby to się stać niejako samoczynnie, treść religijna odnalazłaby się w języku poetyckim. 

17  Tamże.
18  O katolickim rozumieniu sztuki piszę szczegółowo w eseju Apologia widzialności (zob. 

A.  G r a b o w s k i, Apologia widzialności, w: tenże, Uzmysłowienia. Dramaty, sceny, obrazy., 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 219-230).
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