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WIARA I SENS. RACJONALNOŚĆ CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO WEDŁUG JOSEPHA 

RATZINGERA – BENEDYKTA XVI 

 

  

Francuski filozof Henri Bergson (1859-1941), w eseju Intuicja filozoficzna z 1911 

roku zauważa, że każdy wielki filozof ma tylko jedną rzecz do powiedzenia i najczęściej ją 

tylko usiłuje wyrazić. Ta ośrodkowa intuicja jest przy tym całkiem prosta, a filozof krąży 

wokół niej, usiłuje na nowo ją podejmować i rozświetlać, zrazu ukrywa ją w różnych 

zawiłych konstrukcjach, aż w końcu udaje mu się wypowiedzieć ją explicite
1
. Gdybyśmy tę 

uwagę Bergsona zechcieli odnieść do Josepha Ratzingera, papieża Benedykta XVI, to przy 

całej pokorze w dokonywaniu tego typu streszczeń i podsumowań musielibyśmy w końcu 

dojść do wniosku, że jeden wątek obecny jest w jego refleksji teologicznej od początku do 

końca i nie daje się zeń usunąć. Tym centralnym tematem pozostaje zagadnienie wiary. 

Nawet jeśli pytanie o program pontyfikatu Benedykta XVI i jego nić przewodnią, wydałoby 

się nazbyt publicystyczne, to chcąc udzielić na nie odpowiedzi musielibyśmy stwierdzić, że 

papież ten miał niewątpliwie jeden zasadniczy cel: przybliżać współczesnemu człowiekowi 

świat wiary.  

Od wiary zaczęła się teologiczna refleksja Ratzingera teologa i wierze 

podporządkowany był pontyfikat Benedykta XVI, który zakończył się, kiedy Kościół 

przeżywał Rok Wiary. W otwierającym ów rok Liście apostolskim Porta fidei papież pisał: 

„»Podwoje wiary« są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z 

Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła”
2
. A w jednej z katechez głoszonych w 

Roku Wiary papież pytał: „Czy wiara ma jeszcze sens w świecie, w którym nauka i technika 

otworzyły horyzonty jeszcze niedawno niemożliwe do pomyślenia? Co to znaczy wierzyć 

dzisiaj? To prawda. W naszych czasach konieczne jest odnowione wychowanie do wiary, 

obejmujące, rzecz jasna, pewną znajomość jej prawd oraz wydarzeń zbawienia, ale która 

rodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, z umiłowania Go, z 

                                                           
1
 H. Bergson, Intuicja filozoficzna, w: Tenże, Myśl i ruch. Dusza i ciało, tłum. P. Beylin, K. Błeszyński, 

Warszawa 1963, s. 71-73. 
2
 Benedykt XVI, List apostolski w formie „motu proprio” Porta Fidei ogłaszający Rok Wiary, p. 1. 
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obdarzenia Go zaufaniem, aby całe życie było w nią zaangażowane”
3
. Już te kilka myśli 

prowadzi nas do całkiem nieodkrywczego wniosku, że nie da się pojąć myśli teologicznej J. 

Ratzingera – Benedykta XVI bez uwzględnienia rzeczywistości wiary.  

Dodać należy, że papież czyni wiarę przedmiotem refleksji, która ma niewątpliwie 

charakter teologiczny, ale przy jednoczesnym dużym ładunku filozoficznym. Wiara jest tą 

postawą człowieka, o której można myśleć i którą można próbować zrozumieć i 

usprawiedliwić. W ten sposób Ratzinger jawi się jako filozof wiary, stając obok św. 

Augustyna, Pascala, S. Kierkegaarda czy J. H. Newmana. Zanim jako teolog przejdzie do 

omówienia treści wiary i jej dogmatów, usiłuje najpierw zrozumieć samą wiarę, czym ona jest 

sama w sobie, jako duchowa postawa człowieka. Czy wykazuje związki z rozumem, czy też 

jest mu przeciwna? Czy człowiek wierzący jest racjonalny? Co się dokonuje w człowieku, na 

polu poznawczym, wolitywnym, emocjonalnym, kiedy mówi: „wierzę”? W takich pytaniach 

nasz autor czuje się znakomicie, snując niezwykle ciekawą refleksję. 

W niniejszym artykule chcemy prześledzić filozofię i teologię wiary według Josepha 

Ratzingera – Benedykta XVI. Pytaniem, które nas najbardziej tutaj interesuje jest to o relację 

wiary z rozumem. Okazuje się jednak, że papież zagadnienia tego nie opracował 

wyczerpująco od strony metodologicznej. Jednocześnie jego refleksja o samej wierze zmierza 

w jednym zasadniczym kierunku: wykazać, że wiara jest postawą w pełni uprawnioną i 

racjonalną. Papież Benedykt staje się przez to obrońcą racjonalności człowieka przełomu II i 

III tysiąclecia. 

 

1. „Może to jednak prawda”, czyli wiara utkana z wątpliwości 

 

Do relacji między wiarą a rozumem można podchodzić na różne sposoby i ujmować je 

w przeróżnych kontekstach
4
. Można na przykład badać relacje między nauką a religią w 

ujęciu historycznym, można ujmować je bardziej filozoficznie, albo też snuć dociekania z 

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć takich nauk, jak fizyka, kosmologia, ewolucjonizm 

czy neurologia. Na szerokim tle rozmaitych możliwości wydają się jednak dominować dwie 

orientacje. Pierwsze podejście można określić jako „metodologiczne”. Chodzi w nim o 

                                                           
3
 Katecheza Benedykta XVI z 24 października 2012 r. http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1476/katecheza-

benedykta-xvi/?  
4
 Literatura na temat relacji wiary i rozumu, nauki i teologii, jest niezwykle bogata. Warto zwrócić uwagę na 

następujące pozycje: Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary, wybór i red. S. 

Wszołek, Tarnów 2000. S. Wszołek, Racjonalność wiary, Kraków 2003. O. Pedersen, Konflikt czy symbioza? Z 

dziejów relacji między nauką a teologią, Tarnów 1997. M. Heller, Z. Liana, J. Mączka, W. Skoczny, Nauki 

przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie, Tarnów 2001. 

http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1476/katecheza-benedykta-xvi/?
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1476/katecheza-benedykta-xvi/?
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zbadanie stosunków między nauką a teologią z punktu widzenia filozofii nauki. Klasycznym 

tekstem prezentującym tego typu podejście do zagadnienia wiary i rozumu jest artykuł Iana 

G. Barboura Jak układają się stosunki między nauką a teologią
5
, w którym autor owe stosunki 

opatrzył czterema hasłami: konflikt, niezależność, dialog i integracja. Występuje także drugie 

podejście, które można określić jako „antropologiczno-egzystencjalne”. O ile w badaniach 

„metodologicznych” wiara i rozum są „wyabstrahowane” z człowieka, o tyle w podejściu 

„antropologicznym” to człowiek jest płaszczyzną nieustannego spotykania się i wzajemnego 

przenikania tych dwóch dziedzin. Wiara i rozum to nie abstrakcyjne systemy, lecz dwie 

podstawowe władze człowieka. J. Tischner w artykule Wokół spraw wiary i rozumu pisze: 

„Problem stosunku wiary i rozumu jest integralnym składnikiem tajemnicy człowieka – 

istoty, która nie może nie myśleć i nie może nie wykraczać jakąś formą wiary poza to, co 

widzi i rozumie jej myślenie”. I dalej: „(…) wiara szuka i rozum szuka. Szukanie jest 

spoiwem wiary i rozumu, rozumu i wiary. Myślenie o wierze musi dziś bronić owego spoiwa 

w sposób szczególnie mocny. Dlaczego? Bo w tej obronie jest zawarta zarazem obrona 

wewnętrznej tożsamości współczesnego człowieka”
6
. 

J. Ratzinger, późniejszy kardynał i papież Benedykt XVI, w powszechnym odbiorze 

uchodzi za intelektualistę i człowieka nauki, co powinno naturalnie skłaniać go do 

„metodologicznego” potraktowania spraw wiary i rozumu. Tymczasem wszystkie jego teksty, 

zarówno prace teologiczne, jak i papieskie wystąpienia, świadczą niezbicie, że bliskie mu jest 

egzystencjalno-antropologiczne ujęcie kwestii wiary
7
. Punktem wyjścia myśli Ratzingera jest 

postawienie pytania o wiarę w życiu człowieka i dążenie do uchwycenia jej istoty, przy czym 

zawsze oglądana jest ona nie w sposób wyabstrahowany, lecz w odniesieniu do ludzkiej 

egzystencji. Wiara jest czymś paradoksalnym, co wprowadza w sam środek ludzkiego bytu 

pewne dramatyczne napięcie. Studiując Ratzingera można odnieść wrażenie, że wiara wytrąca 

człowieka z tzw. świętego spokoju i wnosi ze sobą twórczy niepokój, nie daje pewności, 

daleka jest od łatwych rozwiązań, ale jednocześnie niesie ze sobą coś, bez czego życie 

człowieka nie byłoby pełne. 

Wiara według Ratzingera wykazuje uderzające podobieństwo do niewiary, przy czym 

nie chodzi tu o podobieństwo treściowe, lecz formalne. Cechą jednej i drugiej postawy 

                                                           
5
 I. G. Barbour, Jak układają się stosunki między nauką a teologią?, w: Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z 

pogranicza wiedzy i wiary, dz. cyt., s. 29-75. 
6
 J. Tischner, Wokół spraw wiary i rozumu, w: „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, Nr 3 (1981), s. 5-21. 

7
 „Z niezwykłą otwartością, używając błyskotliwych sformułowań, papież we wszystkim, co napisał, wychodzi 

naprzeciw pytaniom stawianym współcześnie przez ludzi poszukujących: dlaczego wiara? Co się liczy w życiu? 

Skąd się biorą nasze wartości? Dokąd zmierza nasze społeczeństwo? Kim jest Jezus, kim jest Bóg? Jak można 

szukać Boga i co to oznacza dla nas, ludzi? Jaki sens ma nasze życie? Po co to wszystko?” (S. von Kempis, 

Benedykt XVI. Podstawy nauczania, tłum. A. Peszke, N. Stelmaszyk, Poznań 2006, s. 7-8). 
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człowieka jest niepewność i stała obecność wątpliwości. Papież wiele wysiłku wkłada w 

przełamanie fundamentalnej iluzji, według której człowiek może uwierzyć raz na zawsze, a 

kiedy tak się stanie zyskuje nadprzyrodzoną i niezbywalną pewność. Jest dokładnie 

odwrotnie: wiara wprowadza w centrum ludzkiej egzystencji wątpliwości właśnie. Im 

człowiek bardziej pewny swojej wiary, tym bardziej odkrywa drzemiącą w niej niepewność. 

Dlatego też nie ma innej drogi do wiary, jak wyprowadzić człowieka z mentalności zero-

jedynkowej, typu: wierzysz albo nie wierzysz. W swojej wczesnej książce Wprowadzenie w 

chrześcijaństwo Ratzinger pisze: „Kto się podejmuje głosić dzisiejszemu człowiekowi 

teologię będącą dla niego czymś zupełnie obcym, ten – o ile te sprawy bierze na serio – nie 

tylko dozna trudności w jej tłumaczeniu, ale także doświadczy i pozna niebezpieczeństwo 

grożące jego wierze, dręczącą moc niewiary w głębi własnej wiary”
8
. 

Wiara zatem jest czymś zupełnie innym niż wiedza. Nie tylko odwołuje się ona do 

innego obszaru, niż nauki szczegółowe, ale z natury jest czymś bardziej delikatnym i 

kruchym. Daleka jest od roszczeniowości, czy agresywnego narzucania się innym. Nie 

przeprowadzi też ostatecznego dowodu, który zamknie usta przeciwnikom. Raczej pozostaje 

nieśmiała z wpisanymi w nią wątpliwościami. Jak powie nasz autor: „człowiek wierzący 

może wyznawać swoją wiarę tylko na oceanie nicości, wśród ciągłych niebezpieczeństw i 

powątpiewań, a ten ocean niepewności jest jedynym miejscem jego wiary”
9
. Człowiek 

wierzący nie żyje beztrosko, jakby wiara rozwiązała mu wszystkie egzystencjalne problemy. 

Dopiero wiara stawia go wobec ogromu niepewności i na tym polega jej paradoks. 

Ten sam los spotyka jednak także człowieka niewierzącego. Tu również nie można 

mówić o egzystencji spoistej, lecz wewnątrz jego niewiary raz po raz przebłyskuje „pokusa” 

wiary. Pisze Ratzinger: „Jak wierzącemu zdarza się, że będzie się dławił słoną wodą 

zwątpienia (…), tak samo niewierzący wątpi w swą niewiarę, w rzeczywistą całkowitość 

świata, który zdecydował się uznać za wszystko. (…) Zawsze grozi mu pytanie, czy wiara i 

to, co ona głosi, nie jest czymś rzeczywistym. (…) Jednym słowem, nie ma ucieczki przed 

dylematem ludzkiego istnienia”
10

. 

By zilustrować to dialektyczne napięcie między wiarą i niewiarą Ratzinger przywołuje 

historię opowiedzianą przez Martina Bubera w jego Opowieściach chasydów. Pewien 

naukowiec, człowiek oświecony i niewierzący, postanowił udać się do słynnego z wielkiej 

wiary rabina, by rozprawić się z jego wiarą i wykazać jej bezpodstawność. „Kiedy wszedł do 

                                                           
8
 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 37-38. 

9
 Tamże, s. 41. 

10
 Tamże, s. 41. 
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izby, ujrzał, że rabbi, z książką w ręku, chodzi po izbie, ogarnięty zachwyceniem i pogrążony 

w myślach. Nie zwrócił nawet uwagi na przybyłego. Wreszcie przystanął, obrzucił go 

przelotnym spojrzeniem i rzekł: »A może to jednak prawda«. Uczony z trudem się opanował 

(…) – tak straszliwy był wygląd cadyka i tak straszliwie brzmiało jego proste powiedzenie. 

Ale rabbi zwrócił się ku niemu i zaczął mówić: »Mój synu, uczeni w Piśmie, z którymi 

wiodłeś spór, na próżno z tobą rozmawiali; odchodząc, śmiałeś się z ich słów. Nie mogli 

wyłożyć ci na stół Boga i Jego Królestwa i ja też nie mogę tego uczynić. Ale pomyśl, mój 

synu: może to jednak prawda«. Oświecony zebrał całą swoją moc, aby odpowiedzieć, ale owo 

straszliwe »może«, które nieustannie brzmiało mu w uszach, złamało jego opór”
11

. 

Wiara i niewiara jest według Ratzingera utkana z owego delikatnego i nieśmiałego 

słówka „może”. Doświadczają go tak wierzący, jak i niewierzący, o ile pozostają ludźmi 

uczciwymi i nie próbują zakłamywać samych siebie. To słówko „może” jest doświadczane 

przez wierzącego jako zwątpienie, przez niewierzącego zaś jako wiara. W ten sposób otwarty 

zostaje podstawowy horyzont ludzkiej egzystencji, w ramach którego rozgrywa się ludzki los 

– między wiarą i niewiarą, między pewnością i zwątpieniem. Dodajmy tutaj od razu, że dla 

Ratzingera taka kondycja człowieka jawi się jako niezwykle optymistyczna, chroni go 

bowiem przed zamknięciem się w sobie, we własnej pewności, a przez to umożliwia 

spotkanie z drugim
12

. 

 

2. Czym jest wiara? – intuicje wstępne 

 

Jak dotąd zdążyliśmy zorientować się jedynie czym wiara nie jest. Nie jest ona 

naukową pewnością, lecz otwarciem najbardziej podstawowego napięcia w ludzkiej 

egzystencji – napięcia wynikającego z dręczącej niepewności. Również niewiara nie 

dysponuje pewnością, lecz jako inna postać wiary, również pozostaje utkana z niepewności. 

Rozumiejąc ten podstawowy horyzont pytania o wiarę, możemy teraz zapytać się czym ona 

jest pozytywnie. Przy czym na tym etapie refleksji nie będzie jeszcze możliwe udzielenie 

odpowiedzi wyczerpującej. Raczej damy wstępne jej sformułowanie, które później będzie 

musiało zostać uzupełnione. 

Zdaniem naszego teologa, wiara jest postawą człowieka wobec rzeczywistości
13

. 

Określenie to, choć tak lapidarne, jest bogate w treść. Wpierw trzeba dostrzec, że wiara jest 

                                                           
11

 M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. P. Hertz, Poznań 2005, s. 159. 
12

 Por. S. von Kempis, Benedykt XVI. Podstawy nauczania, dz. cyt., s. 14. 
13

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 45. 
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postawą człowieka. Różni się ona zatem od takich kategorii, jak religia, prawo, czy rytuał. Na 

świecie istnieje wiele tradycji religijnych, ale tylko chrześcijaństwu przyznajemy postać 

wiary. Oznacza to, że akcent w wierze położony jest nie na element doktrynalny, moralny, 

kultyczny, prawny, itp. – jakkolwiek i one występują – lecz na osobiste zaangażowanie 

człowieka. Wiara domaga się zaangażowania całego człowieka, jest postawą ogólnoludzką, 

przenikającą wszystkie jego wymiary
14

. Stąd w wierze wystąpi element poznawczy, 

wolitywny, emocjonalny, itp. Wiara daje człowiekowi poznanie, ale także wiąże się z 

zaangażowaniem jego wolności, przeżyć, emocji, itp. Najlepiej widać to w aktach sumienia, 

w których wszystkie te kategorie występują. Nie ma zatem wiary bez osobistego 

zaangażowania, gdyż ma ona charakter na wskroś personalistyczny i jest aktem osoby. 

Jednocześnie to osobiste zaangażowanie jest niezwykle trudne. Jak zauważa Ratzinger: 

„Włączyć się w owo »ja« z formuły credo, przemienić owo schematyczne »ja« w żywe ciało i 

krew własnego »ja« było zawsze czymś wstrząsającym i prawie niemożliwym do 

spełnienia”
15

.  

Z papieskiego określenia wiary wynika także, że odnosi się ona jakoś do 

rzeczywistości, dając jej podstawową intuicję. Wiara przynosi ze sobą pewne poznanie 

rzeczywistości, ale jest to inny rodzaj poznania, niż np. prezentowany przez nauki 

szczegółowe. O wiele bardziej jest ona podobna do wiedzy filozoficznej, gdyż pragnie ująć 

rzeczywistość w jej całości. Perspektywy człowieka wierzącego i człowieka nauki różnią się 

kątem patrzenia na rzeczywistość. Wierzący nie będzie się wikłał w szczegółowe spory, gdyż 

chodzi mu o ustalony sposób postrzegania całej rzeczywistości. W wierze chodzi raczej o 

światopogląd, niż o szczegółową wiedzę. Trafnie wyraził to Ratzinger: „W takiej sytuacji nie 

chodzi już o zagadnienia, o które można się spierać (…), to wszystko staje się drugorzędne. 

Chodzi tu o całość – wszystko albo nic”
16

. 

Wiara jest postawą człowieka wobec całej rzeczywistości, ale gdy mówimy o wierze 

chrześcijańskiej, to trzeba zauważyć, że centralnym elementem tej rzeczywistości jest Bóg. 

Podstawowe twierdzenie chrześcijaństwa o Bogu, że jest On z istoty swojej niewidzialny, że 

ma naturę duchową, będzie w bardzo istotny sposób zabarwiać wiarę. Wiara w tej 

perspektywie jawi się jako wyjście człowieka poza rzeczywistość postrzeganą zmysłowo. Jest 

                                                           
14

 „Wiara zwraca się do całej egzystencji, do woli, do miłości, do samo wyrzeczenia, dlatego zawsze wymaga 

również przekroczenia wiedzy, dowodów. A ponieważ tak jest, zawsze mogę też żyć z dala od wiary i szukać 

argumentów, które ją obalają (…). Wszystko można zrobić. Również dlatego, że historia i wiara są sprawą 

ludzką. O tyle też spór o wiarę nigdy się nie zakończy. Zawsze jest on wszak również zmaganiem się człowieka 

z samym sobą i z Bogiem, które będzie trwać po kres historii” (J. Ratzinger, Bóg i świat. Wiara i życie w 

dzisiejszych czasach, tłum. G. Sowinski, Kraków 2001, s. 28-29). 
15

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 46. 
16

 Tamże, s. 39. 
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ona przekroczeniem granicy między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Jak zauważa 

papież: człowiek wierzący „nie uważa, iż może wzrokiem, słuchem i dotykiem objąć całość 

tego, co go dotyczy, nie uważa, że przestrzeń jego świata jest wytyczona tym, co można 

ujrzeć i czego można dotknąć, lecz szuka innego sposobu dojścia do rzeczywistości, który to 

sposób nazywa wiarą, znajdując w niej w ogóle rozstrzygające otwarcie swego spojrzenia na 

świat”
17

. Stąd, kontynuuje teolog, wiara „oznacza opowiedzenie się za tym, że to, czego nie 

można ujrzeć (…) nie jest czymś nierzeczywistym, lecz że jest to właściwą 

rzeczywistością”
18

. Wierzyć to także uznać, że istnieje w człowieku taki obszar, który nie 

zadowala się światem materialnym, zmysłowym, a który nieustannie dąży ku temu, co 

niewidzialne, ku dziedzinie ducha, ku transcendencji. 

Pojawia się tutaj pytanie, w jaki sposób człowiek przekracza ową granicę zmysłowości 

i osiąga świat niewidzialny, duchowy, by nie okazało się, że zgubił gdzieś po drodze własną 

racjonalność. Innymi słowy, wiara w świat nadprzyrodzony domaga się jakichś racji, by 

mogła być postawą właściwą człowiekowi. W dziejach myśli ludzkiej pojawiły się różne 

odpowiedzi na to pytanie. Jedną z możliwych perspektyw wyznacza myśl św. Tomasza z 

Akwinu, który twierdził, że mimo iż wiara i rozum są do siebie niesprowadzalne, to jednak 

istnieje pomiędzy nimi ciągłość. Rozum dostarcza tzw. przesłanek wiary (preambula fidei), 

które służą właśnie jako racje wiary. Na takim założeniu opiera się wnioskowanie o istnieniu 

Boga, znane jako pięć dróg
19

. Podobne, choć inne ujęcie prezentuje św. Augustyn
20

, do 

którego nawiązuje też św. Anzelm z Canterbury
21

. Zdaniem wspomnianych myślicieli, wiara 

jest ze swej istoty racjonalna i jest ona zawsze użyciem rozumu, przy czym wiarą poznaje się 

rzeczywistość nadprzyrodzoną. Po przeciwnej stronie można wskazać stanowisko duńskiego 

filozofa Sørena Kierkegaarda, który opisując to przejście ze świata naturalnego w świat 

duchowy, czyli drogę wiary, posłużył się kategorią „skoku”. Jego zdaniem nie ma żadnej 

ciągłości między światem naturalnym a nadprzyrodzonym, a człowiek który decyduje się na 

wiarę musi zamykać oczy i „rzucać się w przepaść” wiary. Wiara w tej perspektywie nie ma 

nic wspólnego z rozumem, jest całkowicie irracjonalna
22

.  

                                                           
17

 Tamże, s. 47. 
18

 Tamże. 
19

 Por. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1-26, tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. 

Olszewski, Kraków 2001, s. 40-43. E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. 

J. Rybałta, Warszawa 1960, s. 92-126. 
20

 Por. E. Gilson, Wprowadzenie do nauki Świętego Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, s. 33-43. 
21

 Por. Tenże, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 128-

130. 
22

 Por. P. P. Rhode, Søren Kierkegaard, tłum. J. A. Prokopski, A. Szulc, Wrocław 2001, s. 105-106. 
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Zdumiewający jest fakt, że Ratzinger, broniąc racjonalności wiary, nie podejmuje 

myśli św. Tomasza z Akwinu, lecz wydaje się podążać za wskazówką Kierkegaarda. Wiara w 

ujęciu niemieckiego teologa ma w sobie coś ze skoku, przy czym należy dobrze uchwycić o 

jaki skok tu chodzi. Na pewno nie jest to rzucenie się w odmęty irracjonalności, lecz przejście 

ze świata zmysłowego do niewidzialnego, duchowego. Jak pisze przyszły papież: „Wiara 

oznacza zawsze (…) skok poprzez bezdenną przepaść, mianowicie z napierającego na 

człowieka dotykalnego świata; wiara zawsze zawiera coś z wielkiej przygody, zrywu i skoku, 

bo zawsze jest ryzykiem, że się przyjmie jako rzeczywiste i podstawowe to, czego 

bezpośrednio nie widać”
23

. 

Takie ujęcie wiary jako skoku wymaga jednak doprecyzowania. Po pierwsze, 

Ratzinger wyraźnie zaznacza, że jest to wstępne ujęcie wiary, nie ostateczne. Po drugie, w 

żaden sposób nie chodzi mu o zerwanie z racjonalnością, wprost przeciwnie, za chwilę 

wypadnie podjąć zagadnienie racjonalności wiary, przy czym będzie to nowy typ 

racjonalności. Po trzecie wreszcie, Ratzinger ujmuje wiarę jako skok, żeby podkreślić, że 

chodzi w niej o moment osobistej decyzji człowieka, o jego wybór jako element 

konstytutywny dla wiary. Jak pisze, wiara „zawsze była rozstrzygnięciem angażującym głębię 

ludzkiej egzystencji, domagającym się od człowieka zwrotu, jaki się osiąga jedynie poprzez 

decyzję”
24

. 

Skok wiary i osobista decyzja to korelat biblijnej kategorii nawrócenia. To ostatnie 

najczęściej bywa rozumiane w sensie moralnym, żeby nie powiedzieć moralizatorskim, jako 

poprawa własnego postępowania. W ujęciu Benedykta XVI nawrócenie ma charakter głębszy, 

wiąże się ze światopoglądem człowieka, czyli z postrzeganiem całej rzeczywistości. Dlaczego 

człowiek wiary potrzebuje nawrócenia? Ponieważ z natury dąży on do tego, co widzialne, 

zmysłowe, wiara zaś jest uznaniem istnienia tego, co niewidzialne, duchowe. Jak pisze 

przyszły papież: „Człowiek musi się wewnętrznie odwrócić, aby dojrzeć, jak wiele traci z 

tego, co istotne, gdy idzie za swym ciążeniem naturalnym (…). Bez tego zwrotu egzystencji, 

bez pokonania naturalnego ciążenia nie ma wiary. Wiara właśnie jest nawróceniem, w którym 

człowiek odkrywa, że się łudzi, gdy idzie jedynie za tym, co uchwytne”
25

. To dlatego wiara 

została ujęta w punkcie wyjścia jako skok i nieciągłość, żeby pokazać ją jako zwrot w 

egzystencji człowieka. Bez tej osobistej decyzji tracilibyśmy z pojmowania wiary coś 

                                                           
23

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 48. 
24

 Tamże, s. 49. 
25

 Tamże, s. 48. 
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istotnego, choć jednocześnie przyznać musimy, że teraz dużo trudniej będzie obronić 

racjonalność wiary. Prześledźmy zatem związki wiary z rozumem. 

 

3. Między factum a faciendum. Wiara w spotkaniu z nowożytnym rozumem 

 

Umysłowość ludzka nie jest dla Ratzingera czymś abstrakcyjnym i niezmiennym, lecz 

występuje zawsze w konkretnej postaci historycznej. Innymi słowy, rozum rozumowi nie 

równy. W toku dziejów zmieniały się poglądy na ludzkie poznanie, granice rozumu i jego 

roszczenia. Można mówić o trzech zasadniczych orientacjach, jakie człowiek przypisywał 

rozumowi w różnych epokach: magicznej, metafizycznej i naukowej. Pierwsza z nich jest 

charakterystyczna dla czasów zanim pojawiła się filozofia, a więc w tradycji zachodniej przed 

VIII w. p.n.e. Rozum wykazuje tutaj ścisłe powiązanie z pierwiastkami religijnymi, będąc 

czymś niesamodzielnym. Przykładowo, w wyjaśnianiu zjawisk przyrody odwoływano się do 

woli bogów. Logos występuje w ścisłym powiązaniu z mitem
26

.  

Druga orientacja – metafizyczna – jest charakterystyczna dla filozofii klasycznej, 

obejmującej starożytność i średniowiecze. Rozum jest już samodzielny, nie korzysta z 

wyjaśnień mitologicznych i religijnych, ale pytania, jakie stawia, są natury metafizycznej. 

Pragnie poznać całą rzeczywistość, byt w jego istocie, przy czym naturalne jest dla niego 

dążenie także do Bytu Absolutnego. Metafizyka, pojmowana jako teologia naturalna, staje się 

najwyższym poznaniem, będąc i tak tylko na usługach wiary i teologii
27

. 

Natomiast trzecia orientacja rozumu – naukowa – jest charakterystyczna dla czasów 

nowożytnych. Z szerokiego pnia poznania ludzkiego wyłaniają się nauki szczegółowe wraz z 

odrębną metodologią, a wszelkie metafizyczne dążenia rozumu są stopniowo, wraz z 

rozwojem moderny, dezawuowane, co znajdzie swoje apogeum w XIX-wiecznym 

pozytywizmie. Co jest charakterystyczne dla mentalności naukowej? Przede wszystkim to, że 

rozum ludzki rezygnuje z poznania istoty rzeczy, zadowalając się badaniem tylko zjawisk, 

fenomenów. Zjawiska mają charakter zmysłowy, a więc i nauka ogranicza się tylko do 

eksplorowania świata widzialnego, a cała rzeczywistość niezmysłowa zostaje wzięta w 

nawias jako bezsensowna
28

. Widzimy, że stąd już krok do uznania wiary, jako odwołującej 

                                                           
26

 Por. O. Pedersen, Konflikt czy symbioza? Z dziejów relacji między nauką a teologią, dz. cyt., s. 27-28. A. 

Gawroński, Wizja i argumentacja w filozofii. Od lektury Homera do teorii metatekstu, Kraków 2011, s. 73. 
27

 Por. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000, s. 397. 
28

 Por. A. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką? Wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki, tłum. A. 

Chmielewski, Wrocław 1997, s. 16-21. 
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się do rzeczywistości niewidzialnej, za rzecz całkowicie irracjonalną i bezsensowną. Czyżby 

przeznaczeniem moderny było całkowite odrzucenie wiary? 

Ratzinger należy do tego typu myślicieli, którzy nie ulegają pochopnym, choć 

niekiedy sugestywnym, wnioskom, lecz dążą do cierpliwego i rzetelnego zbadania całej 

sprawy. Dlatego też przyszły papież sporo miejsca w swojej refleksji poświęca na uważne 

przyjrzenie się nowożytnemu umysłowi, gdyż to on stanowi kontekst dla wiary dzisiaj. 

Śledząc rozwój myśli nowożytnej zauważa w nim dwa momenty istotne dla uchwycenia 

relacji rozumu z wiarą: historyzm oraz myślenie techniczne. Na czym polega historyzm? Na 

uznaniu, że historia jest miejscem poznania prawdy. Ratzinger za kluczową uważa formułę 

włoskiego filozofia Giambattisty Vico (1688-1744): verum quia factum, tzn. poznawalne jest 

tylko to, co zrobione przez człowieka. W tej perspektywie upada poznanie metafizyczne, nie 

da się po scholastycznemu poznać bytu samego w sobie, który jest prawdą, dobrem i 

pięknem, lecz poznawalne są tylko wytwory człowieka, czyli factum. To bardzo 

charakterystyczne dla czasów nowożytnych. Jak pisze Ratzinger: „Rozpoczyna się panowanie 

factum, to jest zasadnicze zwrócenie się człowieka do własnego dzieła jako do czegoś, co jest 

dla niego jedynie pewne”
29

. Gdzie człowiek może poznać własne dzieła? W historii, która 

obok matematyki, staje się w czasach nowożytnych główną nauką. Oglądając się za siebie, 

czyli śledząc historię, człowiek dokonuje opisu nie świata i jego sensu, ale swoich wytworów. 

Pojawia się tu jednak pewien paradoks: skoro wszystko, co istnieje, jest tylko wytworem 

człowieka, a więc czymś przypadkowym, przygodnym, to i człowiek musi siebie samego 

uznać za taki byt. W takiej perspektywie nie ma miejsca na wiarę, jest ona czymś zbędnym, 

gdyż nie oferuje żadnego uzysku poznawczego, a człowiekowi „odbiera się niebo, z którego 

miał pochodzić i tylko ziemia faktów pozostaje w jego rękach; ziemia, w której teraz za 

pomocą łopaty stara się odcyfrować trudną historię swego powstania”
30

. 

W parze z historyzmem pojawia się w dziejach nowożytnych druga tendencja – zwrot 

ku myśleniu technicznemu, co innymi słowy możemy oddać jako zwrot ku przyszłości. 

Intencję myślenia technicznego dobrze wyraził Marks: „Dotychczas filozofowie świat badali, 

obecnie muszą się starać ten świat przemienić”
31

. Dotychczasowa formuła verum quia factum 

zostaje zastąpiona formułą verum quia faciendum – człowiek poznaje to, co uczyni, przy 

czym nie chodzi już o poznawanie rzeczy dokonanych w przeszłości, lecz projektowanie 

przyszłych zmian w świecie. Prawda jawi się jako możliwość działania, przekształcania 

                                                           
29

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 59. 
30

 Tamże, s. 60. 
31

 Jest to tzw. XI Teza o Feuerbachu. Por. K. Marks, F. Engels, Dzieła. T. 3, tłum. K. Błeszyński, S. Filmus, 

Warszawa 1975, s. 5-8. 



11 
 

świata. Pojawia się zatem panowanie faciendum, czyli tego, co możliwe do zrobienia, stąd 

najważniejszą nauką jest odtąd technika, która „osiągnęła rangę zasadniczej zdolności i 

powinności człowieka”
32

. Zmienia się również rozumienie człowieka. Już nie musi zwrócony 

wobec przeszłości konstatować ze smutkiem, że jest tylko „ziemią”, czymś przypadkowym, 

lecz z podniesioną głową może spoglądać w przyszłość i uczynić (faciendum) siebie takim, 

jakim zechce być. Jego możliwości są nieograniczone. Stąd też nie jest dla niego czymś 

niemożliwym, by mógł siebie uczynić Bogiem. Ten ostatni z Logosu, czyli Sensu stojącego u 

początku wszystkiego, co istnieje, stałby się faciendum, czymś zrobionym przez człowieka.  

Już po takim zarysie rozwoju myśli nowożytnej wielu wierzących chciałoby ją z 

pewnością odrzucić jako coś niezgodnego z wiarą. Nic dziwnego, że Marks, Feuerbach, czy 

Nietzsche postrzegani są jako ojcowie założyciele nowożytnego ateizmu. Tymczasem 

postawa przyszłego papieża jest zgoła inna. Nie odrzuca on jednoznacznie całej myśli 

nowożytnej, lecz stwierdza, że pomimo błędów zawiera ona ciekawe koncepty, które mogą 

pomóc w głębszym przemyśleniu samej wiary. Przecież teologia jako nauka, zdaniem 

Ratzingera, ma wiele wspólnego z obiema postawami nowożytnymi, określanymi jako factum 

i faciendum. Czyż Objawienie nie dokonało się w historii? Czy Biblia nie jest księgą 

historyczną raczej, niż spekulacją metafizyczną? A zatem i teologia może być w dużym 

stopniu uprawiana jako historia. Z drugiej strony formułuje ona także postulaty działania, 

nawet na skalę przemiany świata. Teologia moralna staje się jednym wielkim faciendum, 

czyli wskazówkami przemiany świata, co jest zresztą jednym z pierwszych nakazów 

biblijnych. Tak więc błędem byłoby odrzucenie myśli nowożytnej, jako jednoznacznie 

zagrażającej wierze. Przeciwnie, jak zauważa Ratzinger, „przejawia się w niej coś z 

rzeczywistej myśli chrześcijańskiej, co przedtem pozostawało w ukryciu”
33

. Słowa te wydają 

się zaskakujące. Pojawienie się myśli nowożytnej, której owocem jest ateizm i błędy 

antropologiczne, staje się dla Benedykta XVI szansą na lepsze zrozumienie wiary
34

.  

Dialog wiary z nowożytnym rozumem jest możliwy. Nie może on jednak, zdaniem 

naszego autora, oznaczać sprowadzenia wiary całkowicie do jednej bądź drugiej opcji, do 

factum bądź faciendum. Obie postawy są raczej ramami, w których należy rozpatrywać 

strukturę aktu wiary i szukać dlań adekwatnego opisu. Wiara, choć zawiera w sobie pewne 

elementy myśli nowożytnej, musi być ujęta na innej drodze. Ratzinger przekracza nowożytny 

                                                           
32

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 63. 
33

 Tamże, s. 66. 
34

 Taka postawa jest bardzo charakterystyczna dla myśli Ratzingera i świadczy o jego rzetelności w 

poszukiwaniu prawdy oraz myśleniu całkowicie niestereotypowym. Przykładowo, w innej z prac snuje on 

rozważania, w jaki sposób teologia usiłowała w dziejach zanegować filozofię, zwracając się przeciw rozumowi. 

Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2005, s. 18. 
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dualizm factum-faciendum, czyli wiedzieć-wykonać i pokazuje, że wiara daje się wyjaśnić 

dużo lepiej w innym porządku: stać przy czymś-rozumieć
35

. To ostatnie ujęcie ma rodowód 

całkowicie biblijny. 

 

4. „Jeśli nie uwierzycie, nie istocie się” (Iz 7, 9). Związek wiary z prawdą 

 

Przywołane zdanie z proroctwa Izajasza jest kluczowe dla biblijnego rozumienia 

wiary. Co ciekawe, przetrwało ono w myśli Ratzingera w sposób niezmienny, gdyż pojawia 

się we wszystkich dziełach teologa, od Wprowadzenia w chrześcijaństwo, po Encyklikę 

Lumen fidei z 2013 r., podpisaną co prawda przez papieża Franciszka, ale napisaną faktycznie 

przez Benedykta XVI i przez to nazywaną „encykliką na cztery ręce”
36

. Czym jest wiara 

według tego tekstu? Jest ona oddana za pomocą hebrajskiego słowa aman, które jest 

niezwykle barwne, kryjąc w sobie takie znaczenia, jak prawda, stałość, bezpieczny grunt, ale 

także zaufać, powierzyć się, trwać przy czymś. Wiara w Boga oznacza zatem trwanie przy 

Bogu, zaufanie wobec Niego, przez co człowiek osiąga trwały grunt i oparcie w życiu. Wiara, 

według Biblii to ufne stanięcie na gruncie Słowa Bożego, oparcie się w życiu na Bogu. 

Dalsze doprecyzowanie tego terminu przynosi Septuaginta, czyli przekład grecki 

Biblii. Hebrajskie słowo aman zostało tutaj przetłumaczone jako syniemi, czyli rozumieć coś, 

pojmować
37

. Zdanie Izajasza brzmiałoby wówczas: „Jeśli nie uwierzycie, nie zrozumiecie”. 

Zdaniem wielu komentatorów mamy tutaj do czynienie z bardziej intelektualnym ujęciem 

wiary, co wpisywałoby się w proces hellenizacji całej kultury, a więc wiary także. Wiara w 

takim ujęciu przestaje być zaufaniem i egzystencjalnym oparciem się człowieka na Bogu, a 

zaczyna łączyć się z rozumem, stając się aktem intelektualnym. 

Tę translatorską trudność Ratzinger odczytuje jednak jako kolejną szansę lepszego 

zrozumienia wiary. Jego zdaniem, pomiędzy hebrajskim aman i greckim syniemi nie ma 

sprzeczności, lecz obydwa znaczenia dopełniają się. „Stanie” ma coś wspólnego z 

„rozumieniem”, co widać szczególnie dobrze w języku angielskim (stand – understand), czy 

niemieckim (stehen – verstehen). Proroctwo Izajasza w tej perspektywie należy odczytywać 

jako zaproszenie do oparcia się na Bogu, ale przy jednoczesnym zrozumieniu Jego zamiarów. 

I tak jest rzeczywiście, jeżeli zobaczymy w jakim kontekście słowa te się pojawiają. W 

opisanej scenie prorok Izajasz mówi Achazowi przestraszonemu najazdem królów Rezina i 
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 Pojawia się tutaj gra niemieckich słów: stehen-verstehen. 
36

 Ojciec Święty Franciszek, Encyklika Lumen fidei o wierze, Kraków 2013. Dalej jako LF. 
37

 R. Popowski, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, s. 585. 
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Pekacha, by nie szukał bezpieczeństwa w zawodnych sojuszach politycznych, lecz by raczej 

polegał na rzeczywistości najbardziej pewnej i niewzruszonej jak skała, którą jest Bóg, 

jedyny, który jest sojusznikiem niekoniunkturalnym oraz niezawodnym. W dalszej części 

swego proroctwa Izajasz wręcz dwukrotnie nazwie Go „Bogiem-Amen” – niewzruszonym. 

Bóg jest więc rzeczywiście skałą, niezawodnym oparciem, ale jednocześnie, żeby skorzystać 

z Jego pomocy, należy usiłować zrozumieć Jego plany, Jego działanie w rzeczywistości. A 

rozumiejąc Boga działającego w świecie i Jego zamiary, człowiek zaczyna lepiej rozumieć 

całą rzeczywistość. 

W ten sposób dochodzimy do uchwycenia silnego związku wiary z prawdą, który to 

związek zajmuje ważne miejsce w myśli Ratzingera i jest także szeroko omówiony w 

Encyklice Lumen fidei. W tym ostatnim dokumencie czytamy: „Odczytany w tym świetle 

tekst Izajasza prowadzi do następującej konkluzji: człowiek potrzebuje poznania, potrzebuje 

prawdy, ponieważ bez niej nie ma oparcia, nie idzie naprzód. Wiara bez prawdy nie zbawia, 

nie daje pewności naszym krokom. Pozostaje piękną baśnią, projekcją naszych pragnień 

szczęścia (…). Ze względu na swoją wewnętrzną więź z prawdą wiara może dać nowe światło 

(…), ponieważ jej spojrzenie sięga dalej” (LF, 24). To ostatnie stwierdzenie – że wiara, dzięki 

związkowi z prawdą, sięga dalej – jest bardzo wymowne. Teraz widać, jak przełamany 

zostaje nowożytny dualizm factum-faciendum. W wierze człowiek opiera się na czymś, czego 

sam nie wykonał, i dlatego właśnie może być to punktem oparcia – stąd upada ujęcie wiary 

jako factum. Z drugiej strony wiara przynosi poznanie przekraczające ludzką wiedzę, 

„sięgające dalej”, przez co błędem jest sprowadzanie jej tylko do faciendum
38

. 

Z powyższych rozważań Ratzinger wyciąga następujący wniosek: „istnieją dwie 

zasadnicze postawy człowieka wobec rzeczywistości, niedające się do siebie sprowadzić, bo 

każda z nich rozgrywa się na całkiem innej płaszczyźnie”
39

. Autor przywołuje tu rozróżnienie 

niemieckiego filozofa M. Heideggera na „myślenie rachujące” i „myślenie rozważające”. To 

pierwsze przyporządkowane jest działaniu i wiedzy naukowej, drugie zaś poszukiwaniu sensu 

rzeczy, w tym także poprzez wiarę. Teolog mocno będzie podkreślał, że obydwa rodzaje 

myślenia są uprawnione i konieczne. Jeden porządek nie powinien negować i zwalczać 

drugiego, gdyż wówczas koniec końców uderza w samego siebie. Jak pisze Ratzinger: „wiara 

(…) nie jest jakąś niepełną formą wiedzy, jakimś mniemaniem (…). Jest raczej z istoty swej 

                                                           
38

 Związek wiary z prawdą, choć z teoretycznego punktu widzenia tak oczywisty, niesie ze sobą jednak pewne 

zagrożenie i jest niewystarczający. Rodzi bowiem niebezpieczeństwo i pokusę fundamentalizmu, czyli siłowego 

narzucania wiary niewierzącemu, czy innowiercy, który jest w błędzie. Dlatego też teologia wiary Benedykta 

XVI zostaje uzupełniona o jego teologię miłości. Wątku tego jednak szerzej tutaj nie rozwijamy. 
39

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 68. 
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inną postawą duchową, która występuje obok wiedzy zupełnie samodzielnie i odrębnie i 

której się nie da sprowadzić do wiedzy ani z niej wywieść. Wiara bowiem nie należy do 

dziedziny tego, co wykonalne i wykonane, chociaż ma do czynienia z jednym i drugim, ale 

należy do dziedziny zasadniczych decyzji, od których człowiek nie może się uchylić, a które 

może podjąć tylko w jednej jedynej formie. Tę właśnie formę nazywamy wiarą”
40

. 

 

5. Wiara jako dostęp do sensu. Ku nowej racjonalności 

 

Wcześniej, wstępnie zarysowując rozumienie wiary, powiedzieliśmy, że jest ona 

stosunkiem człowieka do rzeczywistości, który polega na przekroczeniu granicy pomiędzy 

światem widzialnym a niewidzialnym. To przekroczenie granicy przyjmuje postać osobistej 

decyzji człowieka i wiąże się z nawróceniem, stąd wiara ma zawsze w sobie jakiś element 

nieciągłości, przeskoku. Pora na dalsze doprecyzowania. 

Uwzględniając dotychczasowe analizy możemy powiedzieć, że wiara składa się z 

trzech elementów. Po pierwsze, jest ona postawą człowieka wobec całej rzeczywistości, a 

więc rodzajem światopoglądu. Po drugie, wiara jest odrębną od wiedzy naukowej postawą 

duchową, niedającą się do niej sprowadzić i całkowicie uprawnioną. Wreszcie, po trzecie, jest 

ona nadaniem sensu całej rzeczywistości i ludzkiej egzystencji. Ten ostatni element wydaje 

się kluczowy i rozstrzygający, jak chodzi o racjonalność wiary. Nawet jeśli człowiek chce 

pozostać w okowach factum-faciendum, „myślenia rachującego”, to i tak potrzebuje sensu, 

jakiejś podstawy, jakiegoś ukierunkowania dla swoich działań. Potrzeba sensu jawi się jako 

najbardziej fundamentalna ludzka potrzeba, bez zaspokojenia której nie może on poprawnie 

działać i rachować. Człowieka nie zadowoli także ten sens, który byłby w stanie sam sobie 

wymyślić. Jak zauważa Ratzinger: „Sensu, to znaczy podstawy, na której opiera się cała nasza 

egzystencja, nie można sobie stworzyć; można go tylko przyjąć”
41

. Tutaj widzimy jak bardzo 

uprawnioną i racjonalną postawą człowieka jest wiara
42

. Jest ona przyjęciem sensu 

                                                           
40

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 69. „Myślę, że teza Augustyna, którą później podjął 

również Tomasz z Akwinu, właściwie opisuje kierunek. Wierzę! I już w samym akcie wiary zawiera się 

przekonanie: wiara pochodzi od Tego, który jest samym rozumem. Gdy się Temu, którego nie rozumiem, 

najpierw poddaję w swej wierze, wiem, że właśnie w ten sposób otwieram sobie drzwi do trafnego zrozumienia” 

(J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, tłum. G. Sowinski, Kraków 

1998, s. 28). 
41

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 71. 
42

 „Praktyczny (czy też moralny) rozum jest rozumem w najwyższym znaczeniu, ponieważ głębiej wnika w 

zasadniczą tajemnicę rzeczywistości, niż rozum eksperymentujący. To jednak oznacza, że wiara chrześcijańska 

nie jest ograniczeniem, czy też paraliżem rozumu, lecz to właśnie ona uwalnia go, by mógł pracować tak, jak to 

jest dla niego właściwe” (J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, tłum. M. Mijalska, 

Kraków 2005, s. 30). 
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ofiarowanego nam przez Boga, na którym możemy opierać nasze życie, nasze działanie i 

rachowanie. Nie na próżno Bóg w Biblii zostaje określony jako Logos, czyli Sens właśnie. 

Wiara nie jest zatem czymś irracjonalnym, jakimś skokiem na oślep, powierzeniem się 

czemuś nieznanemu i ślepemu. Jest ona zbliżeniem się do Ratio, do Logosu, czyli do Sensu i 

Prawdy. Ponownie ujawnia się związek wiary z prawdą, gdyż sens, który by nie był prawdą, 

byłby bezsensem. Racjonalność wiary jest jednak racjonalnością innego typu, niż w 

przypadku nauk szczegółowych. Różnica polega przede wszystkim na tym, że wiara nie 

stwarza, nie wymyśla sensu i prawdy, nawet nie tyle odkrywa, ile je przyjmuje. Tak więc 

bardzo charakterystycznym rysem wiary jest prymat tego, co otrzymane, przed tym, co 

wykonane przez człowieka. W tej perspektywie wiara jest otwartością człowieka na dar z 

wysoka.  

Racjonalność wiary polega także na rozumieniu rzeczywistości. Zdaniem Ratzingera, 

nauki dostarczają wiedzy o tym, co zjawiskowe w tym świecie, ale nie mogą dać pełnego 

rozumienia sensu świata. Jak pisze: „Skoro tak jest, to rozumienie nie tylko nie sprzeciwia się 

wierze, ale przedstawia to, co najbardziej dla niej właściwe. Wiedza bowiem o 

funkcjonalności świata (…) nie daje jeszcze rozumienia świata i bytu. Rozumienie wyrasta 

tylko z wiary. Dlatego teologia jako rozumiejące, trzymające się logosu ( = racjonalne, 

rozumnie pojmujące) mówienie o Bogu jest podstawowym zadaniem wiary 

chrześcijańskiej”
43

. 

Swoje rozważania na temat wiary Ratzinger zamyka spostrzeżeniem o jej 

personalistycznym charakterze. Mówiliśmy już wcześniej, że wiara jest aktem osobowym i 

jako taka przenika całego człowieka, wszystkie wymiary jego życia. Ale osobowy charakter 

wiary chrześcijańskiej polega też na tym, że kieruje się ona ku Osobie. Nie jest „wiarą w coś”, 

ale „wiarą w Kogoś” i jednocześnie „wiarą Komuś”. Wiara jest spotkaniem z Jezusem, w 

którym człowiek doświadcza, że sensem świata jest osoba. Jak zauważa przyszły papież: 

„Wiara jest znalezieniem jakiegoś Ty, które jest dla mnie oparciem i które w całym 

niespełnieniu i ostatecznej niespełnialności ludzkich spotkań obdarza obietnicą 

niezniszczalnej miłości, miłości nie tylko pragnącej wieczności, ale ją zapewniającej”
44

. 

Wiara nie tyle przynosi sens, ile daje poczucie, że ten Sens mnie zna i kocha i dlatego mogę 

powierzyć mu się i oprzeć na nim swoje życie. Taka postawa człowieka wierzącego jest 

prawdziwą racjonalnością i prawdziwym rozumieniem rzeczywistości.  

 

                                                           
43

 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 76. 
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WIARA I SENS. RACJONALNOŚĆ CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO WEDŁUG JOSEPHA RATZINGERA 

– BENEDYKTA XVI 

Zusammenfassung 

 

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel zaprezentowanie kwestii wiary w ujęciu J. 

Ratzingera – Benedykta XVI. Śledząc pisma niemieckiego teologa łatwo można zauważyć, że 

refleksja o wierze odgrywa w nich ważną rolę. Zanim teolog zaprezentuje dogmatyczne treści 

wiary, wpierw usiłuje ją zrozumieć samą w sobie, jako duchową postawę człowieka. 

 Ratzingerowska refleksja o wierze rozwija się w następujących etapach. Najpierw 

pojawia się konstatacja, że wiara jest formalnie podobna do niewiary, to znaczy tak dla jednej, 

jak i drugiej postawy charakterystyczne są wątpliwości. Następnie teolog zauważa, że wiara 

jest aktem osobowym człowieka, a więc obejmującym wszystkie jego wymiary: intelektualny, 

wolitywny i emocjonalny. Wiara jest stosunkiem człowieka do rzeczywistości, stając się 

światopoglądem. Jest ona także przekroczeniem granicy pomiędzy rzeczywistością widzialną 

a niewidzialną, przybierając postać „skoku”, co koresponduje z biblijną kategorią nawrócenia. 

 W dalszej części artykułu prześledzone zostają dzieje wzajemnych relacji między 

wiarą a rozumem, ze szczególnym uwzględnieniem nowożytności, która stanowi kontekst dla 

wiary dzisiaj. Ratzinger nie dokonuje globalnego zanegowania umysłowości nowożytnej, lecz 

odnajduje w niej wiele elementów sprzyjających głębszemu rozumieniu wiary. Ostatecznie 

jednak moderna ze swoją alternatywą wiedzieć-wykonać, choć pomocna, to okazuje się 

niewystarczająca i dlatego teolog sięga do koncepcji biblijnych. 

 Kluczowym zdaniem Biblii dla rozumienia wiary jest Iz 7, 9, według którego wiara 

jest oparciem się na Bogu, jak i rozumieniem rzeczywistości. W ten sposób uwidacznia się 

związek wiary z prawdą. Wiara jawi się jako dostęp człowieka do sensu, który umożliwia mu 

prowadzenie normalnej egzystencji. Porównując wiarę z wiedzą naukową, Ratzinger 

dochodzi do wniosku, że ta pierwsza o wiele bardziej posiada strukturę rozumienia, przez co 

okazuje się racjonalną postawą człowieka 


