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to Ludwig Wittgenstein, „jest najgłęb-
szym, spokojnym morskim dnem, 
które pozostaje spokojne, jakkolwiek 
wysokie wznoszą się na powierzchni 
fale”62. Wiary (δόξα, opĭniō) nie spo-
sób uprawomocnić rozumowo: to od-
wrotność wiedzy63. Analiza najbar-
dziej znanych dowodów na istnienie 
Boga – Anzelma, św. Tomasza, Kar-
tezjusza – każe stwierdzić, że ufność 
jest „aktem moralnego, nie zaś inte-
lektualnego zaangażowania”64. „Co 
jest dla nas rzeczywiste, a co nierze-
czywiste, jest sprawą raczej praktycz-
nego niż filozoficznego zaangażowa-
nia; rzeczywiste jest to, czego ludzie 
rzeczywiście pragną”65. Religia „wy-
znaniowa” – podobnie jak metafizyka 
– zaspokajają niezmienne od tysiącleci 
potrzeby ludzkie: przeżywania świata
empirycznego jako sensownego i ciąg-
łego oraz wiary w trwałość wartości66. 
Dwuznacznie brzmią słowa Monte-
skiusza, który czyni z wiary narzędzie 
moralne: „[…] religia, nawet fałszy-
wa, jest najlepszą rękojmią uczciwoś-
ci ludzi”67.
 Józef Tischner podkreśla sens wiary 
zawarty w wrażeniach πίστιις i fidēs. 
Wiara to dla człowieka „smutna ko-
nieczność” związana z jego ograni-
czeniami poznawczymi. „Gdybyśmy
mogli mieć wiedzę, nie potrzebowa-
libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że 
nie możemy mieć wiedzy. Są rzeczy, 
które przerastają możliwość ludzkiego 
rozumu”68. Mało tego: „Za ateizmem 
przemawia wiele argumentów. Wię-
cej niż za religią. W gruncie rzeczy 
to logiczne, żeby być ateistą. Tak jak 
logiczne i rozumne jest to, żeby się nie 
zakochać”69. Blisko stąd do równie 
logicznego wniosku, że argumentacja 
na rzecz istnienia Boga, gdyby była
przekonująca, oznaczałaby kres wia-
ry we wskazanych znaczeniach (δόξα, 
opĭniō, belief); że konstytuuje wiarę
formuła przypisywana Tertulianowi 
(credo, quia absurdum), zaś dowody 
św. Tomasza z Akwinu to „drogi” pro-
wadzące nie do wiary, ale do wiedzy, 
która czyni wiarę zbędną. Søren Kier-
kegaard nie w rozumie, ale w woli 
znajduje fundament – wiara jest sko-
kiem w to, co niepewne; to ryzyko, 
które trzeba wciąż ponawiać. Do po-
dobnej konkluzji dochodzi Michał 
Zabłocki: jeśli wierzę, to nie wiem; 
jeśli wiem, to nie wierzę. „Naduży-
ciem w sprawach wiary jest powie-
dzieć »wiem«. Wydaje mi się, że to

aksjomat. Wszędzie tam, gdzie istnieje
nadmierna pewność, nie istnieje wia-
ra”70. 
  Niewiedza, o jakiej tu mowa, jest sta-
nem intelektualnym. Gdy przemieni  
się w wiarę rozumianą jako przeko-
nanie (wiedza bez dowodów), może 
stać się pewnością uwalniającą od 
wszelkich możliwych rozterek i pytań.
Krzysztof Dorosz – który w napięciu 
między pewnością i niepewnością wi-
dzi najgłębszy sens chrześcijaństwa –
zanik niepewności wiąże z „upaństwo-
wieniem” religii, z połączeniem ołta-
rza i tronu. „Skutek był taki, że ludzie 
często tracili tajemnicę z duchowego 
pola widzenia. […] Chrześcijanin, 
który naprawdę chce żyć autentyczną 
wiarą, musi dokonać dość trudnego 
aktu: powinien mianowicie przyjąć 
jakiś zestaw twierdzeń i godzić się 
jednocześnie, że ich pewność nie jest 
ostateczna”71. Brak pewności oznacza 
w tym wypadku mądrość, o jakiej mó-
wił Victor E. Frankl – że jest wiedzą 
znającą swe własne granice. Zdaniem 
Greków mędrzec „stoi na granicy” 
(μεθόριοζ), nie przekraczając jej jednak. 
W buddyzmie oznaką mądrości jest 
milczenie (Siakjamuni – „milczący 
mędrzec z rodu Siakjów”; mouna 
– ślub milczenia). Budda (Siddharta 
Gothama) po porzuceniu pałacu był 
mounim przez dziewięć lat72. Można 
spotkać opinie mówiące o tym, że ro-
zwój wiary oznacza uwalnianie się od 
takiej pewności, jaką zyskało dziecko 
na lekcjach katechezy i odnajdywanie 
poznawczej pokory wobec coraz bar-
dziej gęstniejącej Tajemnicy. Najwyż-
szym stanem wiary byłaby bezrad-
ność, prośba o wiarę. Wiara żywa, nie 
skamieniała w dogmatach, podlega 
wszelkim życiowym przypadłościom,
także stanom chybotliwym, zwątpie-
niom („Co nie jest chwiejne, jest nie-
trwałe”, pisał Tomáš Halík). „Byłem 
człowiekiem głęboko wierzącym. By-
łem człowiekiem najzupełniej niewie-
rzącym” – pisze Czesław Miłosz. Nie 
sądzi, by tyczyło to tylko jego. „Bo 
są tutaj, obok mnie, w kościele, robią 
znak krzyża, wstają, klękają, a ja do-
myślam się, że w ich Glowach dzieje 
się tak samo co w mojej, to znaczy 
bardziej chcą wierzyć, niż wierzą, 
albo wierzą chwilami”73. Poeta przy-
tacza zapis Pascala (Myśli): „Przeczyć,
wierzyć i całkowicie wątpić jest tym 
dla człowieka, czym bieg dla konia”;
a także fragment listu Emily Dickin-

son do Susan Gilbert: „Wierzę i nie 
wierzę sto razy na godzinę, Przez co 
wierzenie zachowuje zwinność”74.
   Wiara (stan psychiczny, duchowy) 
nie pozostaje w koniecznym związku 
z jej przedmiotem (stan ontologiczny). 
Wolter, w zapiskach czynionych pod-
czas lektury Myśli Blaise`a Pascala, 
zauważa, że fakt, iż w coś wierzę, nie 
stanowi dowodu na istnienie tej rze-
czy. François Furet – rozważając prob-
lem zauroczenia ideami politycznymi 
– pisze, że sama potrzeba wiary jest 
„absolutnie niezależna od przedmiotu 
wiary, jak i od tego, co wiadomo o je-
go rzeczywistości”75. (Ze złudzeniem 
mamy do czynienia wtedy, gdy wiara 
pozbawiona jest jakichkolwiek pod-
staw i wyrasta z namiętności). „Bud-
dyści – mówi Krzysztof Dorosz – pod-
podkreślają, że ręka, która wskazuje 
na księżyc, jest tylko ręką. Nie mamy
czcić tej ręki, uważając ją za Rzeczy-
wistość ostateczną. Ta ręka jest jak re-
ligijny symbol. Oddanie mu czci i za-
trzymywanie się na nim jest bałwo-
chwalstwem, ale jednocześnie nie mo-
żemy bez symbolu dać sobie rady”76. 
Tradycja scholastyczna odróżniała 
sam podmiotowy akt wiary (fides qua) 
od jej przedmiotu (fides quae). W po-
dobny sposób Kazimierz Twardowski 
odróżniał myślenie (czynność) i myśl 
(wytwór)77. Richard Shusterman78 tak-
że widzi konieczność odróżniania wia-
ry i jej treści (przedmiotu). Odwołuje 
się do określenia związanego z kon-
cepcją teoriopoznawczą Charlesa San-
dersa Pierce`a (fallibilizm; od: fallācia
– zwodniczość, pozór wprowadzają-
cy w błąd, zmylenie) mówiącą o wie-
dzy nie pewnej, lecz prawdopodobnej. 
Wiara może być – i zazwyczaj bywa 
– niezachwiana (pewna), jednak jej 
przedmiot może wymykać się rozu-
mieniu pozostając tajemnicą. Zdaniem 
Shustermana uchwalenie dogmatu  
o nieomylności papieża (Vaticanum 
Primum, 1870) wyklucza praktyczną 
możliwość tego - oczywistego pod każ-
dym względem - rozróżnienia. Michał
Paweł Markowski twierdzi wręcz, że
wiara - w przeciwieństwie do wiedzy -
nie może mieć jakiegokolwiek przed-
miotu. „Można wiedzieć cokolwiek,
gdyż cokolwiek można uczynić przed-
miotem wiedzy. […] tego, w co wie-
rzymy, nie można uczynić przedmio-
tem – jak powiedzieliby fenomenolo-
gowie – wyraźnie sprecyzowanej inten-
cji. Mówiąc inaczej: wierzę, bo przed-
miot mojej wiary nie daje się uobec-
nić, ani na scenie mojej świadomości, 
ani w polu mojego wzroku. Jeśli więc 
będziemy twierdzić, że jedynie Bóg 
jest nieobecny, zarówno pod wzglę-
dem mojej wiedzy (»tego, co Boskie, 
nie zna nikt«), jak wzroku (»Boga nikt 
nigdy nie widział«), to wierzyć można
tylko w Boga i w nic więcej”79. Ri-
chard Kearney, idąc śladem badań her-
meneutycznych Emanuela Lévinasa i 
Paula Ricouera, łączy wiarę z aktem 
woli podmiotu, „przyjęciem propo-
zycji”. Neguje tradycyjną metafizykę 
Arystotelesa i św. Tomasza, w której 
istnienie jest urzeczywistnieniem moż-
liwości (ἐντελέχεια, potentia). Dla meta-
fizyków możliwość jeszcze nie jest by-
tem, dla Kearney`a to coś więcej niż 
byt. Odwołuje się nie do can (potrafić, 
umieć), lecz do may (mogę, wolno mi). 
Bóg nie jest dany lecz zadany; jest 
możliwością: może być jako odpo-
wiedź na wezwanie, na wyrażenie 
oczekiwania: chcę żeby był80.
  Psychologiczne źródła wiary są trud-
ne do ogarnięcia. Blaise Pascal mówi 
o „pustce w kształcie Boga” odczuwal-

nej w sercu każdego człowieka. Wia-
ra – podobnie jak nadzieja i miłość – 
wyrastają z odczucia braku, „odsepa-
rowania”81 rodzącego pragnienie me-
tafizyczne. Odczucie braku wiąże się
z doświadczeniem kruchości i prze-
mijalności życia. Zdaniem Bogusława
Wolniewicza bez samowiedzy doty-
czącej śmiertelności nie istniałaby wia-
ra w życie pośmiertne. Immanuel Kant 
łączy wiarę z oczekiwaniem „odpłaty”, 
sprawiedliwości pośmiertnej. Pragnie-
nie metafizyczne ma charakter „czys-
ty” w tym sensie, że nie jest ukierun-
kowane ani związane z jakimkolwiek 
oczekiwaniem („pragnienie nie może
antycypować upragnionego, nie może 
go uprzednio pomyśleć, lecz zmierza 
ku niemu po omacku, jak do czegoś 
absolutnie innego, nieprzewidywalne-
go…” ). Natomiast wiara w zbawie-
nie pośmiertne łączy się z dającą się  
wyobrazić korzyścią i przypomina for-
mę inwestytury, jaką można dostrzec 
w tzw. zakładzie Pascala. Z kalkulacji, 
jaką przeprowadza, wynika, że wiara
jest bardziej opłacalna niż niewiara. 
Wacław Oszajca dostrzega w takiej  
wierze nie autoteliczne, lecz instrumen-
talne pojmowanie Boga jako „Nie-
bieskiego Zakładu Ubezpieczeń”. Do-
strzega je także autor poniższego wier-
sza:

„Po czterdziestu latach – 
wyspowiadałem

się.
Teraz co miesiąc przystępuję
do komunii świętej.
Lepiej mi.
Lepiej się zabezpieczyć, gdy okaże się,
że jesteś, byłeś i będziesz; lepiej”83.

  Wacław Oszajca przytacza wschod-
nią przypowieść o kobiecie z kagan-
kiem i miseczką wody, która mówi: 
„Idę spalić niebo i zgasić ogień pie-
kielny, aby już nikt więcej nie czynił 
dobra po to, żeby uzyskać nagrodę 
w niebie, i żeby nie unikał zła tylko 
dlatego, że boi się ognia piekielne-
go”84. Bóg nam nic nie jest dłużny, 
jak ujął to Leszek Kołakowski w ty-
tule swej rozprawy85. Nic nam się nie 
należy, jeśli tylko czyniliśmy dobro
dla dobra, nie zaś dla własnego po-
żytku – z takiej świadomości wyrósł 
protestantyzm odwołujący się do teo-
rii predystynacji św. Augustyna (De
praedistinatione sanctorum). Karol 
Wojtyła pisze, że utylitaryzacja życia 
– ziemskiego i pozagrobowego – przy-

nosi skutek odwrotny do oczekiwane-
go. „Właściwy bowiem »interes« czło-
wieka leży w tym, aby dobru zagwa-
rantować we własnym przeżyciu, od-
czuciu i działaniu ów bezinteresowny 
charakter, jaki ono ma samo w so-
bie”86.
  O tym, że wiara w Boga oznacza 
wiarę w dobro, przekonana była Si-
mone Weil. Zapisuje w Zeszycie III: 
„Gdyby Bóg był złudzeniem z punktu
widzenia istnienia, i tak byłby jedyną 
rzeczywistością z punktu widzenia 
dobra. Jestem tego pewna, bo to jest 
definicja. »Bóg jest dobrem« jest rów-
nie pewne jak »ja jestem«. Jestem 
w prawdzie, jeśli odrywam moje prag-
nienie od wszystkich rzeczy, które nie 
są dobrami, i kieruję je wyłącznie ku 
dobru, nie wiedząc, czy istnieje czy 
nie”87. Jerzy Nowosielski – odwołując 
się do Sørena Kierkegaarda – mówi, 
że człowiek winien schować swe ra-
cje, gdy odnosi się do Boga: „Naczynie 
nie powinno pytać garncarza, dlaczego 
je ulepił takim, jakim jest”. Bogu nale-
ży cię stosunek masochistyczny, gdyż 
przekracza wszelkie ludzkie wyobra-
żenia. Także te, które dotyczą dobra 
i zła88. „Ktoś, kto naprawdę kocha 
Boga, kocha Go nawet wtedy, gdy 
wyobraża go sobie jako nieskończe-
nie przerażający Byt”. Nowosielski 

nie kryje szacunku dla Marcina Lutra, 
jego wiary, „która pozwoliła mu na 
stworzenie tak przejmującej wizji Ma-
jestatu Boskiego, wolności absolutnej, 
której nie ma prawa ograniczać ludz-
kie myślenie, ludzkie wartościowanie, 
żaden ludzki system etyczny, żadna 
ludzka refleksja etyczna”. Później do-
piero u Lwa Szestowa (Sola fide) do-
strzega pełny obraz Bożej wolności. 
„Wiara i oddanie się Bogu nakazują 
milczeć naszym racjom i zasadom, na-
szemu poczuciu moralnemu i etycz-
nemu, naszemu poczuciu sprawiedli-
wości”89. Wiarę rozumianą jako całko-
wite zawierzenie Bogu wyraża Fio-
dor Dostojewski, gdy w liście z zesła-
nia w Omsku do Natalii Fonwizinej 
pisze, że gdyby znalazł się dowód, że 
Chrystus nie uosabia prawdy, wolał-
by być z Chrystusem niż z prawdą90. 
Gdyby Bóg nakazał kradzież lub cu-
dzołóstwo – sądził Duns Szkot – były-
by to czyny sprawiedliwe i godne. Dla 
Sørena Kierkegaarda świadectwem 
zawierzenia jest gotowość Abrahama, 
by złożyć w ofierze Izaaka, jeśli Bóg 
tego zażąda91. 


