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Żywego, osobowego i niepojętliwego 
Boga wiary – stwórcę, zbawcę wy-
słuchującego modlitwy – zastępuje 
Bóg rozumu: byt poznawczo oswo-
jony, doskonały i abstrakcyjny, będą-
cy przyczyną sprawczą i ostatecznym 
celem33. Idą za tym stosowne reguły: 
nihil amatum nisi praecognitum (nie 
kocha się niczego, czego się wcześniej 
nie poznało); ignoti nulla cupido (nie 
pożąda się niczego, czego się nie zna). 
Racjonalistyczny nurt chrześcijaństwa 
umocnił się w XVI wieku zarówno 
dzięki protestanckiej reformacji zawie-
rającej krytykę myślenia mitycznego, 
jak również katolickiej kontrreforma-
cji, formułującej szczegółowe zasady 
wiary w katechizmie opracowanym 
na Soborze Trydenckim34.
  Ludzka wiedza o Bogu jest wiedzą 
daną przez Boga, który „ujawnił się”, 
„odsłonił”, „udzielił siebie” człowieko-
wi w tekstach natchnionych. „Nie ma 
jednego nawet zdania w Piśmie świę-
tym, które by nie było skierowane na 
główny cel tego tekstu: odsłonięcie 
prawdy o Bogu”35. Biblia dla człowie-
ka wierzącego jest słowem Bożym da-
nym (ale nie: „podyktowanym”) czło-
wiekowi, stanowi „samoobjawienie
się” rozumowi ludzkiemu36. Tekst bib-
lijny urzeczywistnia się w akcie inter-
pretowania i rozumienia37. Niezależ-
nie od sposobu tej interpretacji (literal-
nego, alegorycznego, symbolicznego
itp.), sens biblijny pozostanie każdo-
razowo zamknięty w języku ludzkim, 
nieadekwatnym do sensu „właściwe-
go”. Człowiek posługuje się słowem 
„Bóg”, nie dysponuje jednak jego po-
jęciem. Zwracają na to uwagę tacy my-
śliciele, jak Gabriel Marcel w Dzien-
niku metafizycznym („Gdy mówimy 
o Bogu, wiedzmy, że nie o Bogu mó-
wimy”) czy Abraham J. Heschel („Bóg
ma początek tam, gdzie kończą się sło-
wa”). Świadomość ta – zauważa Krzy-
sztof Michalski – towarzyszyła Fryde-
rykowi Nietzschemu: „Nietzsche, po-
dobnie jak inni wielcy myśliciele, nie 
uważa, że wiadomo, co to takiego jest 
Bóg. Ta nazwa nie odnosi się w tym 
samym sensie do jakiegoś przedmiotu, 
w jakim odnosi się do swego denota-
tu termin rzeka czy książka. Czy nie 
jest to także jeden z motywów Księgi 
Rodzaju? Nie wiadomo jak nazwać 
Boga. Pytanie o Boga jest otwarte, bo 
być może to, co uznajemy za Boga, 
to jedynie złudzenie, pułapka seman-
tyczna. To, co nazywamy »Bóg«, od-
nosiłoby się zatem nie do czegoś, co 
można wiedzieć do końca, co może 
służyć jako oś, centrum, fundament, 
lecz do szczeliny w naszej wiedzy, ry-
sy, rany, rozdarcia”38. Wymykający się 
ludzkiemu rozumowi, staje się Bóg 
paradoksem, tajemnicą, sprzecznością 
rozsadzającą ramy rozumu i jego lo-
gicznych prawideł. Św. Augustyn mó-
wił, że to, co się dało pojąć, właśnie
dlatego nie może być Bogiem. „Nie 
rozumiesz? To dobrze. Gdybyś rozu-
miał, nie o Bogu byłaby tu mowa”39.
Heraklit z Efezu pisze o Bogu jako 
o całości będącej harmonią przeci-
wieństw: „Bóg jest dniem  nocą, zimą 
i latem, walką i pokojem, sytością i 
głodem”40. Także zdaniem Mikołaja 
z Kuzy jednoczesność przeciwieństw 
(concidentia oppositorum) najlepiej 
określa Boga – trzeba uczonej niewie-
dzy (docta ignorantia), by móc to do-
strzec i zaakceptować41. Do podobne-
go paradoksu odwołuje się Franciszek 
Karpiński. Kolędę Bóg się rodzi bu-
duje na przeciwstawnościach kolej-
nych wersów („Ogień krzepnie, blask 
ciemnieje,/ Ma granice nieskończony./ 

Wzgardzony, okryty chwałą,/ Śmier-
telny Król nad wiekami […]”). Bóg  
rozumiany jako opatrzność (πρόνοια,
prōvidentia) łączy w sobie cechy o-
skarżyciela i pocieszyciela. „Jest naj-
wyższym, ostatecznym zagrożeniem 
i najwyższą, ostateczną osłoną”42. 
Sprzeczność jest „dźwignią transcen-
dencji” – to słowa Simone Weil; „ze 
sprzeczności wynika to co wieczne”, 
pisze w wierszu Julia Hartwig.
   Można sądzić, że drugie przykaza-
nie („Nie będziesz wymieniał imienia 
Pana Boga twego nadaremno”) kryje
sens ogólny, zgodnie z którym zawsze 
będzie „nadaremno”. Na tym polega
„obrona” przed pretensjami ludzkie-
go rozumu i języka: „[…] im częściej 
słowo »Bóg« wymawiane jest przez 
człowieka, tym bardziej Bóg się skry-
wa. Być może Bóg to taka istota, któ-
ra nie lubi i nie chce – i na tym pole-
gałby sens biblijnej formuły – być przy-
woływana po imieniu. A już na pew-
no nie głośno i nie wniebogłosy”43. 
Blaise Pascal sądzi, że wola Boga, by 
pozostać ukrytym, ma związek z po-
skromieniem ludzkiej pychy. „Gdyby 
nie było ciemności, człowiek nie czuł-
by swego skażenia, gdyby nie istniało 
światło, człowiek nie spodziewałby się 
lekarstwa. Tak więc nie tylko sprawie-
dliwe, ale użyteczne dla nas jest, aby 
Bóg był w części ukryty, a w części 
jawny […]”44.
 Najpełniejsza bodaj wypowiedź prze-
ciwko możliwości ogarnięcia boskiej 
tajemnicy pochodzi od wczesnochrze-
ścijańskiego myśliciela znanego jako 
Pseudo-Dionizy Areopagita. Neguje 
on kolejno właściwe człowiekowi o-
kreślenia, gdyby miały odnosić się do 
Boga.  
 „Wznosząc naszą mowę jeszcze wy-
żej mówimy: Bóg nie jest ani duszą, 
ani inteligencją, nie ma wyobraźni, ani 
pojęcia, ani rozumu, ani pojmowania; 
on nie jest ani słowem, ani myślą; nie 
może być ani nazwany, ani pojęty; 
nie jest ani liczbą, ani porządkiem; 
wielkością ani małością, równością 
ani nierównością, podobieństwem ani 
niepodobieństwem. […] Nie można 
wypowiedzieć o Nim ani absolutne-
go twierdzenia, ani negacji absolutnej; 
a twierdząc albo zaprzeczając o Nim 
rzeczy jemu podrzędniejsze, nie bę-
dziemy w stanie stwierdzić lub zaprze-
czyć Jego samego, bo ta doskonała i 
jedyna przyczyna wszystkich istot jest 
ponad wszelkie twierdzenia, bo Ten, 
który jest najzupełniej niezależnym i 
wyższym nad wszystkie istoty, prze-
nosi wszystkie nasze negacje”45. W in-
nym zaś miejscu: „Bardzo pragniemy 
wejść do tej wypełnionej światłem cie-
mności, by przez nasz brak widzenia 
naszą niewiedzę zobaczyć i poznać
poznać Tego, który znajduje się poza 
wszelkim oglądem i wszelką wiedzą 
intelektualną. Nie widzieć bowiem i 
nie pojmować Boga w rzeczy samej
oznacza widzieć Go […]”46. Św. To-
masz odróżniał revelabilia (rzeczy 
dodstępne rozumowi) i revelata (rze-
czy przekraczające władze rozumu). 
W Komentarzu do księgi o Imionach
Bożych pisze, że „Bóg jest ponad 
wszelką naszą wypowiedzią i ponad 
wszelkim naszym poznaniem i nie tyl-
ko je przekracza, lecz także całkowi-
cie trwa ponad wszelkim umysłem”47. 
Powyższa samowiedza nie przeszka-
dzała mu wypowiadać się na temat 
Boga w sposób nieomal nieograni-
czony. Zaskakująca zmiana następuje 
6 grudnia 1273 r. Podczas mszy do-
znaje przeżycia, po którym uświada-
mia sobie iluzoryczność dotychczaso-

wego dorobku: „Nie mogę już więcej 
pisać, widziałem rzeczy, przy których 
wszystkie moje pisma są jak słoma”48. 
Sobór Laterański IV (1215) zaznaczył 
w swym dokumencie, że o Bogu nie 
można powiedzieć pozytywnie nic ta-
kiego, „o czym nie należałoby zara-
zem powiedzieć, że pozytywna treść 
takiej wypowiedzi radykalnie nie od-
powiada rzeczywistości, o której mo-
wa”49. O wtłaczaniu Boga w wyrazi-
ste, dydaktyczne ramki mówi nie bez 
sarkazmu Jerzy Nowosielski: „Ale ja 
nie jestem tak dobrze poinformowany 
jak autor tekstów św. Jana Ewangelis-
ty, ja nie wiem, jaki jest Bóg. Uważam, 
że zuchwalstwem byłoby mówienie 
»Bóg jest miłością« dzisiaj, bo prze-
cież można sobie pomyśleć Boga, któ-
ry całkiem nie jest miłością. My tak 
merdamy ogonkiem do Boga, a byt, 
który nas wstawił w tę rzeczywistość i 
ten nasz los, nie do końca jest dowo-
dem Boskiej miłości...”50.
 Podobnych wątpliwości z reguły nie 
mają katecheci i kaznodzieje. Stosow-
nie do swego poziomu intelektualne-
go, przekonań światopoglądowych 
oraz zapatrywań politycznych formu-
łują oceny i normatywy z pewnością
każącą domniemywać, że otrzymali 
właśnie bezpośredni przekaz z Nie-
bieskiej Centrali. Słowo „Bóg”, po-
zbawione wymiaru transcendentnego,
stało się poręcznym narzędziem słu-
żącym do regulowania wszystkich bez 
mała wymiarów doczesności. Być mo-
że o tym myślał Fryderyk Nietzsche 
pisząc o „śmierci Boga”. Jerzy Nowo-
sielski zastanawia się, czy chrześci-
jaństwo nie stało się „złą” religią, orto-
doksją nie dorastającą do indywidu-
alnej świadomości religijnej żyjących 
dziś ludzi – bynajmniej nie „gorszych” 
od tej ortodoksji, ale „lepszych. Jest to 
ortodoksja oparta na obrazie „[…] ja-
kiegoś zagniewanego Boga (Pana Bo-
ga), demiurga, któremu coś jesteśmy 
winni (ale nie wiadomo co) i dopiero 
ofiara Jego Syna jest w stanie uśmie-
rzyć Jego gniew”51.
  Miłosz Waligórski pisze o wielkiej 
radości życia właściwej Czechom –
Bohumilowi Hrabalowi, Jaromirowi 
Nohavicy – jako o jedynej dostępnej 
człowiekowi postawie wobec Boga. 
„A może On wtedy z ulgą się uśmie-
cha, bo widzi, że nikt go nie szarpie za 
palec u nogi, nie łuszczy z niego na-
skórka na relikwie, nie zrywa paznok-
ci, by jako oręża i tarcz użyć między 

ludźmi w imię Jego, a jednak przeciw 
Niemu. Bo człowiek nie zna Boga, 
tylko wymyśla Go sobie na swoje po-
dobieństwa”52.

Wiara

  Zdaniem Leszka Kołakowskiego53 
wierzyć, to [1] z pewnych powodów 
– ale bez pewności – sądzić, że coś się 
zdarzy, bądź zdarzyło; [2] coś apro-
bować, uważać za dobro; [3] mieć pe-
wność, że coś jest prawdą, bez moż-
liwości udowodnienia tego; [4] ufać 
kompetencjom ludzi, którzy umieją 
uzasadnić swą wiedzę; [5] być prze-
konanym o czymś bez racjonalnych 
racji. W pierwszym wypadku może
chodzić o przewidywanie wartościu-
jące, bliskie nadziei, przy jednoczesnej 
negacji możliwości nie akceptowa-
nych („Wierzę – mam nadzieję – że 
awansuję w pracy”; „Nie wierzę, bym
nie został awansowany”). Przeciwień-
stwem tego rodzaju wiary byłby scep-
tycyzm („Nie sądzę, że awans mam 
zapewniony”; „Nie wykluczam, że 
awansują kogoś innego niż ja”). Dru-
gie rozumienia dotyczy przeświadcze-
nia aksjologicznego, ufności dotyczą-
cej pewnego stanu rzeczy, opowie-
dzenia się za czymś, co nie jest bez-
dyskusyjne („Wierzę w dobrą naturę 
człowieka”). Przeciwieństwem takiego
rozumienia byłby krytycyzm, empi-
ryzm metodologiczny. Trzecia możli-
wość wskazuje na pewność dotyczącą 
czegoś, czego nie sposób udowodnić; 
chodzi tu o przekonanie, oczekiwanie, 
presumpcja, mniemanie (i domniema-
nie – winy bądź niewinności) – gr. 
δόξα, łac. opĭniō, ang. belief  („Wie-
rzę, że katastrofa była skutkiem zama-
chu”). Wiara w tym rozumieniu stano-
wi szczególną postać „wiedzy osobo-
wej”, „własnego pojmowania”, „oso-
bistego oglądu”. Brakujące podstawy 
rozumowe zostają uzupełnione o na-
kaz woli skłaniający do aprobaty (cum 
assensione cogitare). Przeciwieństwo 
takiej wiary to wiedza empiryczna, ra-
cjonalność, intersubiektywna spraw-
dzalność54. Inna sprawa, że i te okreś-
lenia wiążą się z wiarą, o czym pisał 
Alfred North Whitehead („Wiara w ro-
zum to ufność, że u podstaw natury 
rzeczy leży harmonia wykluczająca 
zwykłą przypadkowość […]. Wiara 
w porządek natury, która umożliwiła 
rozwój nauki, to szczególny przykład 
głębsze j wiary. […] Tej wiary nie da 

się uzasadnić na drodze żadnego in-
dukcyjnego uogólnienia”55). W czwar-
tym wypadku chodzi o uznanie ogra-
niczoności własnych kompetencji i ko-
nieczność zaufania osobom rzetelnym,
zdolnym uwierzytelnić swe twierdze-
nia – gr. πίστιις, łac. fidēs, ang. faith
(„Wierzę w teorię zamachu sformuło-
waną przez Iksińskiego”). Πίστιις  w ro-
zumieniu Platona i Arystotelesa to wy- 
nik zawodnego poznania zmysłowe-
go, Filon z Aleksandrii wiązał ten ter-
min z objawieniem, wiarą w Boga, zaś
św. Paweł z niezłomnym trwaniem 
przy objawieniu niezależnie od fak-
tów empirycznych. Zdaniem Gordona 
W. Allporta56 faith jest przekonaniem 
zabarwionym uczuciowo i mniej pew-
nym niż belief (przekonanie silne, nie-
złomne). Przeciwieństwem tak pojmo-
wanej wiary jest ostrożność w orzeka-
niu, rezerwa wobec autorytetów, samo-
dzielność myślowa57. Wreszcie piąta 
forma wiary to przekonanie pozba-
wione jakichkolwiek uzasadnień i ra-
cji racjonalnych bądź empirycznych. 
To istota wiary religijnej, łączącej δόξα
i πίστιις – mniemanie (oczekiwanie) 
i ufność, wierzytelność autorytetu ta-
kiego jak św. Paweł dla chrześcijanina 
(„Głoszę wam Tego, którego czcicie, 
nie znając”, Dz 17, 23), lub Mahomet 
dla muzułmanina. Hebrajszczyzna dla 
przedmiotu wiary religijnej znajdu- 
je rdzeń amen (ןמא) – używany dziś 
w liturgii jako formuła potwierdzają-
ca: amen. Wyrażenie to „jest przede 
wszystkim pojęciem formalnym, które 
oznacza, że sprawa jest mocna, nieza-
wodna, wypróbowana i pewna, że do-
trzymuje tego, co przyrzeka”58. Prze-
ciwieństwem wiary religijnej jest ate-
izm, naturalizm: „zaufanie do bliźnich
oraz regularności natury”59.
  Łacińskie crēdō mówi o zaufaniu: 
powierzeniu, oddaniu pod opiekę, po-
życzeniu pieniędzy, zawierzeniu. Julia
Kristeva przywołuje etymologię się-
gającą sanskrytu: kredh-dh/srad-dhā 
(akt zaufania, pewność, że się odzy-
ska)60. Wierzytelność, udzielenie kre-
dytu – także te znaczenia współtwo-
rzą sens wiary. Πίστιις i fidēs odwołują 
się do ufności, do wiary, że coś ma 
miejsce, jest rzeczywistością (dobra 
wiara, bona fide)61. Leszek Kołakowski
mówi o zaufaniu do losu, bytu, świata
wbrew ich okropnościom. Wiara reli-
gijna szuka i znajduje grunt trwalszy
od okropności i ulotności, jakich do-
świadcza się na co dzień. Jak ujmuje


