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Niektóre właściwości gramatyczne i semantyczne leksemu Bóg

1. Wstęp

Niniejsza rozprawka nie sytuuje się na obszarze filozofii religii, religioznawstwa i teolo-
gii. Szkic ten stanowi głos językoznawcy, w szczególności zaś — semantyka, poświęco-
ny miejscu, jakie zajmuje w systemie leksykalnym wyrażenie Bóg, oraz wnioskom, które  
wynikają z jego użyć, jak też płynącym z nich — ontycznym konsekwencjom. Interesu-
je mnie więc niewielki wycinek współczesnej polszczyzny, mianowicie to, jak mówimy 
o Bogu: wraz ze wszystkimi nasuwającymi się nieodparcie sądami, jakie w tym względzie 
sugeruje ostateczna instancja — język. 

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że wystąpienie to nie ma w żadnym stopniu cha-
rakteru ideologicznego. Nie idzie mi tu o udowadnianie prawdziwości jakiegoś świato-
poglądu czy też sugerowanie wyższości jednego światopoglądu nad innymi. W centrum 
moich zainteresowań sytuuje się określona co do swoich granic jednostka języka, w której 
znaczenie, co oczywiste (np. ze względów historycznojęzykowych), mogą się wpisywać 
pierwiastki światopoglądowe. Cel tej drobnej publikacji stanowi próba dotarcia do kilku 
istotnych rysów pojęciowych, jakie budują semantykę wyrażenia językowego Bóg — tego 
samego (!) wyrażenia, którego używają (w codziennej komunikacji) zarówno wierzący, 
jak i niewierzący (i w tym ujęciu, jak również w szczerej intencji autorskiej, rozprawka ta 
niesie przekaz ekumeniczny).

2. Jak mówić o Bogu?

Zagadnienie „języka religijnego”, a więc tego, jak się mówi, oraz tego, jak można mówić 
o Bogu, podejmują zarówno filozofowie analityczni (o orientacji logicznej i lingwistycznej), 
jak i filozofowie nieanalityczni (proweniencji transcendentalnej i hermeneutycznej). Przy-
bliżając poszczególne stanowiska, uwzględniam przede wszystkim ich skrajne (najbardziej 
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wyraziste) sformułowania (na podstawie: Wszołek 2004: 145–176, Z. Rosińska we wstępie 
do: Tilghman 1998: VII–XXV).

Filozofowie języka idealnego oceniają wypowiedzi o Bogu jako zdania niewe-
ryfikowalne-bezsensowne lub niefalsyfikowalne-nienaukowe (ze względu na zawar-
te w nich nastawienie: osobiste nieusuwalne zaangażowanie emocjonalne), względnie 
jako zdania weryfikowalne po śmierci (w tym miejscu nasuwa się pytanie o warunki ich 
weryfikacji) lub falsyfikowalne za życia (wszak pewne zdarzenia w życiu mogą prze-
czyć twierdzeniom religijnym). Filozofowie języka potocznego doszukują się natomiast 
w wypowiedzeniach o Bogu realizacji jakiejś gry językowej, która rządzi się, we włas-
nych kontekstach, swoimi regułami, wpisując się zarazem w pewną formę (przykład) 
życia (wypowiedzi o Bogu kwalifikuje się tutaj nie w kategoriach prawdy i fałszu, ale 
pod kątem pełnionej przez nie w pewnej wspólnocie funkcji praktycznej). Z kolei filo-
zofowie nieanalityczni, w ujęciu transcendentalnym i hermeneutycznym, twierdzą, że 
o Bogu można mówić w sposób: negatywny, analogiczny bądź symboliczny, używając 
do tego celu wyrażeń, odpowiednio: monosemicznych (pod negacją), względnie polise-
micznych (pod asercją) lub metaforycznych. W ich osądzie przedmiot dyskursu religij-
nego przynależy do sfery transcendencji i jako taki wykracza już poza doświadczenie 
zmysłowe, w związku z czym pozwala się ująć jedynie w ramy: (a) tego, czym Bóg nie 
jest (dyskurs negatywny), (b) tego, w jakie proporcje i z kim (z czym) wchodzi (dyskurs 
analogiczny), (c) tego, co można wnosić na jego temat z biblijnych tropów i wzorców 
gatunkowych (dyskurs symboliczny).

Moja praca sytuuje się z kolei w takim nurcie badania faktów językowych i ich na-
stępstw, który określiłbym jako filozofię języka potocznego jako idealnego. Przedmiot mo-
ich dociekań będą stanowić wypowiedzenia literalne, zasadzające się na zdaniach minimal-
nych, w których predykaty implikują przynajmniej jedną pozycję, jaką musi (lub może) 
zająć rzeczownik Bóg. Podkreślam: interesuje mnie to, jak przeciętny użytkownik współ-
czesnej polszczyzny mówi o Bogu: z intencją mówienia o Bogu oraz z wykorzystaniem 
kodowo przewidzianych środków (i tylko ich), co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością 
uwzględnienia pewnych restrykcji: takich, dzięki którym dochodzi do głosu ukryta w języ-
ku rzeczywistość. W tym sensie praca ta wpisuje się w nurt szeroko pojmowanej fenome-
nologii lingwistycznej (por. Bogusławski 1996a: 109–142; 1996b: 1–38; 1997: 103–129; 
2001: 209–245; 2002: 1–30; 2004: 1–26; a już zwłaszcza: Bogusławski 2007 i 2008).

Nie będę w tej pracy (ze względu na jej znikomą planowaną objętość) obszernie oma-
wiał poglądów uczonych (A. Bogusławskiego, A. Wierzbickiej, Z. Zaron i M. Danielewi-
czowej), którzy w większym lub mniejszym stopniu podjęli w swoich pracach problem 
Boga w języku-systemie (naturalnie, stale będę się do nich odwoływał i nawiązywał, wy-
raźnie to zresztą — w razie potrzeby — sygnalizując).

3. Bóg w jednostkach języka

Pierwsze zadanie, przed jakim staje każdy językoznawca, sprowadza się w rzeczy samej do 
konieczności wyodrębnienia ze zgromadzonych tekstów jednostek języka. W dyskutowa-
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nym przypadku sprawę dodatkowo komplikuje i utrudnia fakt, iż ciąg (segment) Bóg wcho-
dzi w skład wielu jednostek: zarówno ciągłych, jak i nieciągłych (tym drugim poświęcę, 
w dalszej kolejności, stosowny ustęp).

Zacznę od tego, że leksem Bóg nie posiada, w moim przekonaniu, własnej semantycz-
no-syntaktycznej walencji (rekcji), m.in. nie akceptuje kontekstów „posesywnych”: 

(1) *Kogo jest (ten) Bóg?

(2) *Czyj jest (tamten) Bóg?

Rozpowszechnione szeroko w mediach połączenia typu: Bóg chrześcijan, Bóg muzuł-
manów i Bóg żydów są zaledwie konstrukcjami składniowymi, których elementy składowe, 
odrywalne od kontekstu, spełniają (jako odrębne jednostki języka) proporcjonalne czwórki, 
ósemki itd.:

(3) Bóg chrześcijan : wiara chrześcijan : obrządki chrześcijan…
(4) Bóg muzułmanów : wiara muzułmanów : obrządki muzułmanów…
(5) Bóg żydów : wiara żydów : obrządki żydów…

Summa summarum, interesujące mnie tytułowe wyrażenie przyjmuje postać: Bóg, 
a nie: Bóg [kogoś]/[czegoś] czy Bóg [czyjś], co wskazuje na to, że przedmiot rozważań 
będzie stanowił językowy portret Boga w ogóle, a nie Boga czyjegoś (np. dla kogoś 
lub dla czegoś).

Osobną zagadkę stanowi z kolei zestawienie Pan Bóg. Niektóre słowniki, w tym np. 
USJP, odnotowują je jako odrębną jednostkę, kwalifikując jako frazeologizm. Niestety, 
nie do końca mogę się na taką kwalifikację zgodzić. Co prawda wyrażenie to, rzeczywi-
ście, obejmuje dwa segmenty, a ponadto (emergentnie) nie stanowi sumy znaczeń swych 
elementów (Pan i Bóg), ale równocześnie tworzy tylko jeden zestrój akcentowy. Problem 
tkwi również w tym, że o ile referencja wyrażenia pan (Kowalski) jest uzależniona od 
kontekstu (czyli od tego, do kogo się aktualnie zwracamy), o tyle wyrażenie Pan (Bóg) 
wyznacza swe odniesienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny (wiadomo, że mamy na 
myśli Boga, a nie kogoś innego), por. proporcję, która w omawianej sytuacji nie zostaje 
spełniona:

(6) Bóg : Pan Bóg : Pan ... ≠ Kowalski : pan Kowalski : pan... 

Uważam zatem, że w wypadku wyrażenia Pan Bóg nie dochodzi do głosu (zasadza-
jąca się na etykiecie) kategoria honoryfikatywności, która z kolei uobecnia się w połącze-
niach typu pan Kowalski. W związku z tym wszystkim, o czym do tej pory była mowa, 
kwalifikuję ciąg Pan Bóg jako formalną reprezentację osobnej, nieciągłej jednostki języka. 
(To zaś, w jakiej relacji pozostaje znaczenie obu jednostek: Bóg i Pan Bóg, stanowi odrębny 
problem; chociaż — i to zasygnalizuję od razu — nie potrafię sobie przedstawić kontekstu, 
w którym wyrażenia te: Bóg i Pan Bóg nie podlegałyby wzajemnej substytucji, co przema-
wiałoby za ich synonimią).
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4. Wyrażenie Bóg — indeks czy predykat

Wyrażenie Bóg wydaje się równie niezwykłe jak jego desygnat. Przegląd semantycznych 
i morfosyntaktycznych właściwości tego leksemu odsłania wiele istotnych cech kryjącego 
się za nim pojęcia. Potwierdza to jedynie wcześniejsze przypuszczenie: Bóg zajmuje na 
„drabinie bytów” miejsce szczególne.

Jako pierwsze nasuwa się pytanie o kwalifikację leksemu Bóg jako indeksu lub pre-
dykatu. Po pierwsze, uważam, że wyrażenie Bóg nie nadaje się na orzecznik w zdaniach 
atomowych o budowie podmiotowo-orzecznikowej: S jest P (w dodatku wyrażenia Bóg 
w funkcji podmiotu można używać tylko w supozycji personalnej zwykłej):

(7) dialog
a A: — *Kto jest Bogiem (a kto — nie)?
b B: — *Ktoś jest Bogiem.

I B: — *Ja jestem Bogiem.
II B: — *Ty jesteś Bogiem.
III B: — *On jest Bogiem.
IV B: — *Bóg jest Bogiem.

Po drugie, mam pewne podstawy, by sądzić, że wyrażenie Bóg nie jest nazwą własną, 
a już w szczególności — nie jest imieniem, por.:

(8) *Mówią do niego/na niego/mu Bóg.

(9) *On ma na imię/nosi imię Bóg.

(10) *On nazywa się/zwie się Bóg.

(Rzecz jasna, Bóg nosi różne imiona — w zależności od religii, która Jego istnienie 
głosi; ba, rozmaite nazwy przyjmuje Bóg nawet w obrębie jednej religii. Nie będę jednak 
podejmował tej — swoją drogą fascynującej tematyki — ze względu na semantyczny, a nie 
onomastyczny, cel, jaki sobie stawiam).

Po trzecie, leksem Bóg kogoś wskazuje. Przemawia za tym fakt, iż w pleonastycznej 
frazie ten Bóg element ten jest redundantny, natomiast w wewnętrznie sprzecznej frazie 
jakiś Bóg element jakiś wywołuje kolizję między określonością w wyrażeniu Bóg oraz nie-
określonością w formie jakiś (co, w moim odczuciu, przemawia za interpretacją, zgodnie 
z którą wyrażenie Bóg jest używane przez mówiących z intencją wskazywania ściśle okre-
ślonego obiektu):

(11) *Ten Bóg stworzył świat.
(12) *Jakiś Bóg wie wszystko.

Wyrażenie Bóg, z jednej strony, nie jest ani indeksem, ani predykatem, zaś z drugiej 
strony, nie tylko kogoś oznacza (wskazuje i wyznacza), ale i coś znaczy (komunikuje);
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zarazem pełni więc funkcję referencyjną (deiktyczną) i ma swoje znaczenie. W związku z tym 
ze zdwojoną siłą powraca pytanie o jego status. Istnieje jeszcze jedna możliwość (i ta ewentu-
alność jest mi najbliższa): otóż leksem Bóg może być wyrażeniem indeksowym (o znamionach 
indeksu), a ściślej: skrótem deskrypcji określonej (podobnie, ale bez uzasadnień: Bocheński 
1993 i 1998). Wyrażenie Bóg jest nazwą wyłącznie dla tych, którzy Go znają osobiście („twa-
rzą w twarz”); dla tych, którzy Go nie poznali w osobistym zetknięciu, a znają Go jedynie 
pośrednio, tj. „ze słyszenia”, stanowi zaledwie skrót deskrypcji — nadaje się na podmiot, 
któremu przysługują określone właściwości, przekładające się na pewną wiązkę predykatów 
(odkrycie ich stanowi zadanie, jakiego się w tej pracy — w jej dalszej części — podejmuję). 

W charakterze dowodu na to, że leksem Bóg jest deskrypcją określoną, można przy-
toczyć jeszcze inne obserwacje. Na przykład we współczesnej polszczyźnie funkcjonują 
równolegle, pisane wielką literą, dwa rzeczowniki (odmieniające się jak przymiotniki): 
Wszechwiedzący i Wszechmogący, oraz, pisane małą literą, dwa przymiotniki: wszechwie-
dzący i wszechmogący.

(13) Tylko Wszechwiedzący zna nasze przyszłe losy.
(14) To właśnie Wszechmogący sprawił, że wyzdrowiałaś.

(15) Bóg jest wszechwiedzący.
(16) Bóg jest wszechmogący.

Co istotne, rzeczowniki, jak również naprzemiennie rzeczownik i przymiotnik, nie 
mogą w zdaniach z leksemem Bóg w funkcji podmiotu występować w pozycji orzecznika:

(17) *Bóg jest Wszechwiedzący i Wszechmogący.
(18) *Bóg jest Wszechwiedzący i wszechmogący.
(19) *Bóg jest wszechwiedzący i Wszechmogący.

Boskie imiona powtarzają się więc jako boskie atrybuty. Nieomylny język i tym razem 
„wie”, co czyni: czym bowiem jest superpozycja indeksu i predykatu, jeśli nie deskryp-
cją określoną? Bóg objawia więc w języku swe dwa (potencjalne) oblicza: jedno — dla 
tych, którzy Go znają (aktualnie lub nieaktualnie) bezpośrednio, oraz drugie — dla tych, 
którzy go znają pośrednio. Ponieważ wyrażenie Bóg wlicza się w poczet deskrypcji, nie 
ma miejsca reifikacja Boga, tj. wewnętrzna sprzeczność „posiadania” Boga, istoty z natury 
nieskończonej, w skończonym ludzkim języku (wbrew obawom zawartym w: Zaron 2001: 
449–459). Deskrypcja określona stanowi bowiem wiązkę predykatów, przez które nasz nie-
doskonały umysł rozpoznaje ledwie kilka aspektów Boga, nigdy zaś — Jego całego.

5. Kim jest Bóg?

Analiza językowa umożliwia ogólny wgląd w istotę rzeczy, jaka kryje się za odpowiednim 
pojęciem. W pierwszym rzędzie chciałbym odpowiedzieć na pytania w rodzaju: czy leksem 
Bóg substytuuje zaimek ktoś czy coś, oraz kim lub czym jest Bóg: organizmem, istotą, 
osobą czy duchem?
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Po pierwsze, śmiem twierdzić (i wiem, że nie jestem w swoim twierdzeniu ani spe-
cjalnie oryginalny, ani też zupełnie osamotniony), iż wyrażenie Bóg podpada pod zakres 
zaimka ktoś, a więc wchodzi na pozycję, jaką otwierają predykaty implikujące argumenty 
osobowe:

(20) Kto stworzył świat?, nie: *Co stworzyło świat?
(21) Kto wie i może wszystko?, nie: *Co wie i może wszystko?

Po drugie, twierdzę, że istnieją argumenty na rzecz tezy, iż Bóg-ktoś jest (w jakiejś 
mierze) zarówno osobą, jak i istotą, a już przede wszystkim — duchem, w żadnym jednak 
wypadku — organizmem czy też (zaledwie) fikcyjną postacią literacką:

(22)  duch boży, ale: *dusza boża
(23)  ?osoba Boga, por.? Bóg we własnej osobie, ale: osoba boska, por. Duch Święty jest 

jedną z trzech boskich osób., a także: Duch Święty przemawia przez ludzi., Duch 
Święty zsyła dar mówienia wieloma językami.

(24)  istota boska (analogicznie do: istota ludzka), por. Bóg jest istotą nadprzyrodzoną., 
Chrystus jest zarazem istotą boską i ludzką.

(25)  *organizm boski

Uwaga pragmatyczna: Bóg pojawia się w tekstach językowych pod postacią wyrażeń 
o charakterze sakralnym, ale także sekularnym i laickim. Współcześnie młodzi ludzie stro-
nią od napuszonego (ich zdaniem), a zarazem niewygodnego, bo przypominającego o powin-
nościach człowieka, wyrażenia Bóg. W gruncie rzeczy jednak czują (i zawsze będą czuli), 
szczególnie w niektórych momentach życia, nieprzepartą potrzebę mówienia o Nim. W tym 
kontekście do głosu dochodzą „laickie” imiona Boga (pisane małą literą): fatum, gwiazda, 
los, opatrzność, przeznaczenie (co znamienne, zakres przynależnych im klas predykatów 
krzyżuje się z tymi, które orzeka się o Bogu, por. Bóg zsyła… i los zsyła…). W gruncie rze-
czy jednak są to swego rodzaju bożki czy fetysze, które zgodnie podpadają pod „anty-bo-
ski” zaimek coś. Ostatecznie zatem konkluduję: leksem Bóg substytuuje zaimek ktoś, co po-
ciąga za sobą zdolność wyrazu Bóg do wchodzenia na określone pozycje, otwierane jedynie 
przez niektóre predykaty, a więc tzw. orzeczenia agentywne (i w tym także adresatywne).

6. Jaki jest Bóg?

W języku (w jego leksyce i gramatyce) można, jak ufam, odnaleźć wiele dowodów utwier-
dzających w przekonaniu, że Bogu (jako pojęciu, które kryje się za formalną zasłoną odpo-
wiednich wyrażeń) przysługują pewne poznawalne i komunikowalne atrybuty.

Istnieje w języku polskim klasa orzeczeń, które implikują treści, jakie użytkownicy ję-
zyka podkładają pod leksem Bóg. W pierwszej kolejności pojawia się konieczność ustalenia 
klasy predykatów, które można o Bogu literalnie bezpośrednio orzec, jak również — zbio-
ru ról, jakie Bogu w kontekście rzeczonych orzeczeń przysługują. Okazuje się przy tym, 
że leksem Bóg jest pod względem cech selekcyjnych i tematycznych dość restrykcyjny,
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mianowicie preferuje tylko wybrane pozycje semantyczno-syntaktyczne przy nielicznych 
predykatach. (Naturalnie istnieje w tym miejscu żywotna potrzeba odróżnienia tych pre-
dykatów, które o Bogu orzeka się literalnie, od tych, jakie przypisuje się mu w drodze 
antropomorfizacji, co zarazem ułatwia i utrudnia fakt, iż wyrażenia: Bóg i człowiek pozo-
stają do siebie, na pewnej płaszczyźnie, w relacji wykluczania). Na przykład: leksem Bóg, 
jakkolwiek wchodzi jako substytut zaimka ktoś na pozycje: agensa, adresata lub tematu 
wewnątrzzdaniowego; nie pojawia się jednak (w przeciwieństwie do człowieka) w roli 
obiektu, narzędzia i lokalizatora (nie akceptuje również funkcji agensa-eksperiencera; za 
to dopuszcza funkcję co-agensa), z czego np. można wysnuć wniosek, że Bóg nie podlega 
ludzkim działaniom, jak też nie może stanowić środka służącego do osiągania celów, po-
nadto, nie jest czymś na kształt miejsca, czy wreszcie nie doświadcza procesów i nie prze-
żywa stanów, zwłaszcza wywoływanych czymś zewnętrznym względem Niego. Niektóre 
argumenty, przemawiające na rzecz przedstawionej interpretacji, zestawiam z wypowie-
dziami, w których segment Bóg stanowi część metaforycznych frazeologizmów:

(26) Bóg wie i może wszystko.
(27) Modlę się do Boga i polecam Mu swoją duszę.
(28) Myślimy i rozmawiamy o Bogu.

(29) *Ktoś zrobił coś z Bogiem., wobec: –Ktoś wyrzucił Boga ze swego serca.
(30)  * Ktoś zrobił coś przy pomocy/przy użyciu Boga., wobec: –Ktoś zrobił coś z bożą po-

mocą.
(31) *Ktoś znajduje się w Bogu., wobec: –Ktoś spoczął w Bogu.
(32  *Z Bogiem coś się dzieje/stało., wobec: –Bóg stał się człowiekiem. (→ *Bóg jest czło-

wiekiem.)

„Predykaty boskie” (zarówno ciągłe leksemy, jak i nieciągłe frazeologizmy) to orze-
czenia, które przysługują Bogu, otwierając (wyłącznie!) dla Niego przynajmniej jedną (ja-
kąkolwiek) pozycję (rolę). (Naturalnie, istnieją — i zostaną wzięte pod uwagę — również 
i takie predykaty, które orzeka się zarówno o Bogu, jak i o innych istotach, w tym o lu-
dziach, tj. analogicznie). We współczesnej polszczyźnie ogólnej Bogu (i tylko Jemu) przy-
pisuje się kilka przymiotów: wszechwiedzący i wszechmogący (wszechmocny), wiekuisty 
(przedwieczny) i wszechobecny oraz nieskończony i święty. W zgodzie z nimi: Bóg wie oraz 
może wszystko, a ponadto: jest zawsze i wszędzie, ale także: jest pod względem tego, co 
dobre, najlepszy. Dystynkcje boskie mają też to do siebie, że nie można ich orzekać (w cha-
rakterze kontekstu diagnostycznego) o kimkolwiek innym. Do Boga nie stosują się nato-
miast takie atrybuty (zresztą z rozmaitych powodów) jak np. gromowładny i nienawistny 
(kwestia „predykatów anty-boskich” stanowi jednak odrębny problem). Uwagę przykuwa 
również formant wszech-, który tworzy derywaty infinitystyczne, wnoszące o boskiej (ak-
tualnej, nie: potencjalnej) nieskończoności. Boskie atrybuty, jakie obficie sugerują przywo-
łane przymiotniki, wymagają stosownego komentarza; nie wszystkim przymiotom, jakie 
podszeptuje słownik, dałbym bowiem wiarę. Do wątku tego wrócę dosłownie za chwilę...
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Dość liczną podgrupę stanowią predykaty, które relacjonują stosunek człowieka do 
Boga. Łączy je to, że istota boska wpisuje się w nie w roli adresata lub tematu, zaś obda-
rzony wolną wolą człowiek występuje w roli agensa, który wybiera między biegunami po-
słuszeństwa oraz nieposłuszeństwa: z jednej strony człowiek, modląc się (do Boga), może 
polecać Bogu swoją duszę, oddawać siebie lub kogoś łasce bożej i prosić Boga o łaskę 
w jakiejś sytuacji; z drugiej strony człowiek może czymś zgrzeszyć (przeciwko Bogu), a na-
wet (przeciwko Bogu) bluźnić; przede wszystkim człowiek może w Boga wierzyć. Ludzie 
wierzący (w Boga) posługują mu: adorują Go, chwalą, wielbią i czczą, ofiarowując mu 
coś i kogoś, w tym także siebie. Istnieje również pewna grupa wyrażeń, które pozwalają 
nazwać sytuacje, w których Bóg ingeruje w stworzenie, por. ręka Boga i palec boży, dopust 
i zrządzenie, dar niebios i cud. Bóg (jako agens) może przecież objawiać (się) i zsyłać coś 
komuś (lub na kogoś), błogosławić komuś i szczęścić, ale też — co dlań charakterystyczne 
— wskrzeszać kogoś z martwych.

Do nieoczekiwanych konkluzji prowadzi przegląd jednostek nieciągłych (frazeologi-
zmów i zwrotów przysłowiowych) z segmentem graficznym Bóg. Okazuje się bowiem, 
że spośród kilkudziesięciu idiomów i frazemów zaledwie w wypadku kilku (wyżej wy-
szczególnionych) rzeczywiście, bezpośrednio i dosłownie, mówi się o Bogu, podczas gdy 
definicje słownikowe pozostałych nie przewidują dla Niego miejsca w swoich struktu-
rach, por. Mówimy, że ktoś za Boga nie zrobi czegoś, aby podkreślić, że nie zrobi tego 
na pewno. (ISJP), wobec: Mówimy „Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi”, mając na my-
śli to, że rezultat naszych działań jest w rękach opatrzności. (ISJP). Rzecz jasna, twier-
dzenie, jakie wygłosiłem, stanowi konsekwencję przyjęcia pewnej koncepcji znaku (tym 
samym odżegnuję się od sposobu, w jaki bada „boską frazeologię” A. Pajdzińska (1997: 
129–139), która poszukuje nie tyle ścisłych implikacji, co asocjacyjnych konceptualizacji).

Szczególnie interesująco rysuje się pojęciowy korelat leksemu Bóg nie tylko na tle 
danych leksykalnych, ale także w świetle kategorii morfosyntaktycznych, jakie przypisuje 
mu trwale język, odwzorowując w gramatyce istotne semantycznie dystynkcje.

Po pierwsze, rzeczownikowi Bóg, co — w moim odczuciu — ma swoje liczne i dale-
kosiężne konsekwencje, nie przysługuje fleksyjna, lecz tylko klasyfikująca kategoria liczby 
o wartości równej liczbie pojedynczej. W rzeczy samej mam do czynienia z rzeczownikiem 
osobliwym (typu singulare tantum), który (ponadto) nie poddaje się (w przeciwieństwie do 
leksemów w rodzaju powietrze) kwantyfikacji partytywnej:

(33) Bóg, ale: *Bogowie, *Bogi, wobec: (ten) bóg — (ci) bogowie

(34) to powietrze/*te powietrza

(35) jeden Bóg, np. Jest jeden Bóg., ale: *jedno powietrze/*dwa powietrza

(36) *więcej/mniej Boga, ale: więcej/mniej powietrza

W związku z tym jako pierwsza narzuca się interpretacja, zgodnie z którą leksem Bóg 
nazywałby byt amorficzny i odznaczający się brakiem granic czasoprzestrzennych, co na 
dobrą sprawę wiązałoby się z boską wszechobecnością, ale z drugiej strony wprowadzałoby 
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do pojęcia Boga pierwiastek panteistyczny. Niewykluczone więc, że — właśnie w kon-
traście do leksemów typu powietrze — należałoby przyjąć wykładnię, w myśl której Bóg, 
podkreślam: jeden Bóg, nie znajduje się wszędzie, ale właśnie gdzieś, np. w niebie, por. 
Sens świata musi leżeć poza nim. […] Albowiem wszystko, co się dzieje i zachodzi, jest 
przypadkowe. Co zaś czyni je nie-przypadkowym, nie może być w świecie, bo wtedy byłoby 
znowu przypadkowe (Wittgenstein 2002: 80).

Po drugie, brak fleksyjnej kategorii liczby wyraźnie uszczupla paradygmat funkcjo-
nalny rzeczownika Bóg pod kątem zasobności innych kategorii (i ich wartości). Problem 
sprawia, między innymi, ustalenie wartości kategorii rodzaju gramatycznego; brak fleksyj-
nej kategorii liczby uniemożliwia bowiem wyprowadzenie tej wartości z diagnostycznych 
biernikowych kontekstów (kwestię tę ilustruję barwnym przykładem zaczerpniętym w czę-
ści ze SGJP):

(37) dialog
 a) A: — Kogo/co widzisz?
 b) B: — Widzę tego pływaka kraulistę/tych pływaków kraulistów.
 c) B: — Widzę tego pływaka żółtobrzeżka/te pływaki żółtobrzeżki.
 d) B: — Widzę ten pływak z korka/te pływaki z korka.

(38) dialog
 a) A: — Kogo czcisz?
 b) B: — Czczę Boga//*(tych)/(te) …

Niepodobna, w oparciu o ten diagnostyczny kontekst, udzielić odpowiedzi na pytanie 
o to, czy na gruncie współczesnej polszczyzny leksem Bóg posiada rodzaj męski osobowy 
czy też męski żywotny. Jedna z interpretacji, jaka się w tym miejscu wyłania, podpowiada, 
że język, nie wyrokując w sprawie osobowości lub żywotności Boga, daje możliwość roz-
prawiania o Bogu, który stał się człowiekiem, a więc zarazem osobą i organizmem. Brak 
klasyfikacyjnej kategorii liczby pociąga za sobą również niemożliwość wpisania rzeczow-
nika Bóg w obręb kategorii deprecjatywności (na ten temat: SGJP 2007: 38–41, Bogusław-
ski 2009: 82), która przysługuje wyłącznie rzeczownikom męskim osobowym (ujawniając 
się w mianowniku i wołaczu liczby mnogiej):

(39) ten doktor — ci doktorzy/te doktory, wobec: ten Bóg — *(ci)/(te)...

Obserwacja ta koresponduje z powszechnie znanym, choć często jednak nieuświado-
mionym przekonaniem, że Bogu, jako nieskończoności, nie można niczego ująć. Fakt ów 
wiąże się też zapewne z innymi atrybutami Boga — takimi jak: świętość i dobro. Na przy-
kład przymiotniki, które można orzekać o Bogu, kryją w sobie pierwiastki superlatywne: 
nie mogą wnosić treści będących zaprzeczeniem lub umniejszeniem boskiej dobroci i do-
skonałości. Uważam jednak, że nie można o Bogu, nie antropomorfizując, orzekać, że jest 
dobry lub najlepszy pod jakimś — naturalnie — w sensie wyłącznie pozytywnym wzglę-
dem. Przypomnę, że próby eksplikowania znaczenia przymiotnika dobry ogniskowały się 
wokół porcji sensu: ‘dobry to taki, jaki ktoś chce, żeby był’, analogicznie: ‘najlepszy to taki, 
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jaki ktoś chce, żeby był — spośród wszystkich możliwych’. Tymczasem boska dosko-
nałość nie może zależeć od ludzkiego chcenia czy też niechcenia, słowem: od woli 
człowieka. Dlatego nie będę włączał tych superlatywnych treści do projektowanej de-
finicji.

Rzeczownik Bóg charakteryzuje się też, wpisującą się trwale w jego naturę, klasy-
fikacyjną kategorią osoby, która przyjmuje wartość trzeciej osoby (On). Wyraz Bóg nie 
realizuje przy tym pozycji: agensa (ja) oraz adresata (ty) przy czasownikach mówienia, 
co pociąga za sobą interpretację, w myśl której Bóg, w opozycji do człowieka, nie używa 
języka (mowy):

(40) *Bóg powiedział mi, że…, a także: *Powiedziałem Bogu, że…
(41)  *Bóg powiedział do mnie: …, jak również: *Powiedziałem do Boga: …, wobec: Mo-

dlę się do Boga (do Niego).

Przechodząc do zagadnień stricte semantycznych... Poza wszelką wątpliwością, jak 
myślę, sytuuje się (z kolei) analitycznie konieczna boska wszechwiedza i wszechmoc; bez-
sprzecznie Bóg wie oraz może wszystko (por. także dowód zdania Istnieje ktoś, kto wie 
wszystko., który zarysował w swoich pracach, w oparciu o lemat implikacji epistemicznej, 
A. Bogusławski):

(42)  *Bóg wie wszystko — prawie jak człowiek, niemal jak zwierzę, nie wspominając już 
o wszechwiedzących roślinach.

(43) *Człowiek wie dosłownie wszystko, dokładnie odwrotnie niż Bóg.

Osobiście jednak uważam, że tym, co Boga od człowieka różni (poza ludzką mową 
i boskim milczeniem), jest nie tylko różny zasięg boskiej i ludzkiej wiedzy (i mocy), ale 
zakres tematu wiedzy (i obiektu czynności!), tj. argumentu, który często w żywej mowie 
jest przemilczany:

(44)  Bóg wie wszystko. = Bóg wie wszystko o wszystkim., por. *Bóg wie wszystko, ale nie 
o wszystkim.

(45)  Adam wie wszystko. = Adam wie wszystko o kimś lub o czymś., por. Adam wie wszyst-
ko, ale nie o wszystkim, tylko na pewien temat.

(46) Bóg wie coś o wszystkim, ba, powiem więcej: On wie wszystko o wszystkim.
(47) *Adam wie o wszystkim coś., wobec: Adam wie o tym wszystkim coś.
(48) Adam wie o tym wszystko., wobec: Adam wie o tym (to) wszystko.

(49) Adam wie wszystko na ten temat., ale: *Burek wie wszystko na ten temat.
a. *Burek wie wszystko o zawartości swojej miski.
b. *Burek wie wszystko na temat obejścia swojej budy.

(50) *Ten pies żyje, ale nic już nie wie (i nic już (z)robi).
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Przywołane zdania budują zrąb pewnej ontologii (w granicach, jakie wytycza zaimek 
ktoś): zarysowują kilka głównych opozycji i kategorii bytów, którym przysługują (na mocy 
kodu) odrębne właściwości (naturalnie, wszystkie poczynione przeze mnie uwagi — na 
marginesie czasownika ktoś wie o kimś/czymś, że p, nie: ~p — odnoszą się też do jego part-
nera: ktoś zrobił z kimś/czymś coś takiego, że p, nie: ~p):

1. BÓG: ktoś, kto wie wszystko o wszystkim
2. NIE-BÓG: ktoś, kto nie wie wszystkiego o wszystkim
 2.1. CZŁOWIEK: ktoś, kto (może) wie(dzieć) wszystko o kimś/czymś
 2.2.  NIE-CZŁOWIEK: ktoś, kto nie (może) wie(dzieć) wszystkiego  

o kimś/czymś
  2.2.1. ORGANIZM: ktoś, kto wie coś o kimś/czymś
  2.2.2. NIE-ORGANIZM: ktoś, kto nie wie nic o nikim/niczym

Boża wszechwiedza rysuje się szczególnie wyraźnie, gdy zderzy się ją z wiedzą, jaką 
posiada aktualny nadawca wypowiedzi i podmiot zdania. Nadawca wie na ogół więcej niż 
podmiot — z wyjątkiem sytuacji, gdy np. nadawca i podmiot to jedna i ta sama osoba. 
W przypadku jednak, gdy rolę podmiotu w zdaniu odgrywa Bóg, nadawca nie jest w stanie 
dystansować się wobec jego wiedzy, sytuując się ponad nią:

(51) *Bóg nie wie, czy...
(52) *Bóg nie wie, żeby...
(53) *Bóg nie wie, że...

(54) Adam nie wie, czy...
(55) Adam nie wie, żeby...
(56) Adam nie wie, że...

Z tego samego powodu nie mogę (nieprzenośnie) orzekać o Bogu, że nad czymś się 
głęboko zastanawia, względnie, że coś rozważa. Na jakiej podstawie formułuję taki wnio-
sek? Otóż w Bogu pierwiastki: esencjonalny i egzystencjalny łączą się, w związku z czym 
Bóg, w opozycji do ludzi, nie staje wobec alternatywnych wyborów (a takie implikują 
znaczenia czasowników refleksyjnych). W Bogu nie istnieją bowiem relacje czasowe (wła-
ściwe czasownikom operacji mentalnych), które pociągałyby za sobą zmiany, jakie w Nim, 
jako w istocie nieskończonej, zachodzić nie mogą, por.:

(57) *Bóg (od rana) myśli o Ewie.
(58) *Bóg (właśnie) zastanawia się nad przyszłością Ewy.
(59) *Bóg (już) wywnioskował z tego, jak Ewa się zachowuje, że Ewa jest w ciąży.

Na pytanie zatem: Czy Bóg (najdosłowniej rzecz biorąc) myśli, zastanawia się czy  
wnioskuje?, jedyna (logiczna) odpowiedź może więc brzmieć: Nie, ponieważ we wszechwie-
dzącym Bogu nie odbywa się ruch myśli o wektorze od niewiedzy do wiedzy (On bowiem 
z konieczności wie wszystko o wszystkim, ale też — co należy podkreślić — nie mówi).
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Kolejną sprawą jest boska wszechmoc. Otóż wyrażenie Bóg nie akceptuje, jak mi się 
zdaje, zdań zorganizowanych wokół osobowych form czasowników w trybach: przypusz-
czającym (potencjalnym i nierzeczywistym) oraz rozkazującym, co dowodzi tego, że Pan 
Bóg w swoim działaniu nie jest (bo też i nie może być) niczym uwarunkowany (ograni-
czony); nie można Mu też, jako istocie najwyższej (stojącej na drabinie bytów wyżej niż 
człowiek), rozkazywać, por. przykłady i kontrprzykłady:

(60) *Bóg zrobiłby to, gdyby...
(61) *Bóg byłby to zrobił, ale...

(62) Niech mi Bóg wybaczy. ‘oby mi Bóg wybaczył’
a. Boże, zmiłuj się nade mną., ale: *Boże, rozkazuję Ci: zmiłuj się nade mną.
b. Adamie, oddaj to pióro!, wobec: Adamie, rozkazuję ci: oddaj to pióro.

Wyrażenie Bóg wprowadza na scenę byt, który istnieje (dzięki swoim atrybutom) 
w sposób nieaktualny, a zarazem omnitemporalny (por. Jestem, który jestem), co oznacza, 
że nie można formułować sensownych pytań nie tylko o Jego umiejscowienie na osi czasu 
(o początek i o koniec), ale nawet o Jego zanurzoną w czasie aktywność:

(63) *Bóg jest dzisiaj/był wczoraj/będzie jutro wszechwiedzący i wszechmogący.
(64) *Bóg jest zwykle/zawsze wszechwiedzący i wszechmogący.

(65) *Od kiedy/do kiedy istnieje/będzie istniał Bóg? 
(66) Od kiedy/do kiedy istnieje/będzie istniał człowiek?

(67) *Kiedy (w jakim mniej więcej momencie czasu) Bóg stworzył świat?
(68) Kiedy (w jakim mniej więcej momencie czasu) człowiek (s)tworzył narzędzia?

Bóg — taki, jakim go przedstawia język — jest wszechwiedzący i wszechmogący; 
takim był jednak również i wtedy, zanim stworzył świat (warto zauważyć, że akt stworze-
nia nie wynika logicznie ani z wszechwiedzy, ani z wszechmocy). Co więcej, uważam, że 
uwzględnienie (w przygotowywanej definicji) tylko tych dwóch właściwości zdaje sprawę 
wyłącznie z boskiej potencji; ta jednak, jak podszeptuje język, doczekała się swojej aktu-
alizacji właśnie w akcie stwórczym, por. „Bóg nie objawia się w świecie” — mówi teza 
6.432. Nie znaczy to, że Boga nie ma, ani że się nie objawia. Znaczy natomiast, że obja-
wia się światem, czyli samym istnieniem jakiegokolwiek świata (B. Wolniewicz we wstępie 
do Wittgenstein 2002: XXXVI). Na ostatek, chociaż nie bez związku z tym, o czym była 
mowa przed chwilą, warto zauważyć, że Bóg pojawia się również w języku jako Stwórca 
i Stworzyciel (por. także: Zaron 2001). Co istotne, wyrażenia te, pisane wielką literą, są 
derywatami od czasowników dokonanych, a nie niedokonanych, co sugeruje, że akt stwór-
czy stanowił natychmiastową realizację boskiego zamysłu, a samo powołanie do istnienia 
nie opierało się na żadnym substracie lub przesłance, czyli nie wymagało rozciągniętej 
w czasie aktywności (fizycznej albo mentalnej), a także nie implikowało ani obiektu, ani 
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narzędzia (narządu) działania (czynu) — w wyraźnej opozycji do „normalnego” rozumie-
nia istoty operacji (w tym kontekście zaznacza się wyraźna przewaga czasownika ktoś zro-
bił coś nad ktoś zrobił cos z kimś/czymś):

(69) Stworzyciel, nie: *Tworzyciel.
(70)  Stwórca, nie: *Twórca, por. *Bóg jest twórcą świata., wobec: Artysta jest twórcą dzie-

ła., ale: *Artysta jest stwórcą dzieła.

(71) *Z czego lub na jakiejś podstawie Bóg stworzył świat?
(72) *Przecież rozmawiamy o Bogu, a nie o (tym) kimś, kto (który) stworzył świat.

Na marginesie: śmiem twierdzić, że charakter pisowni (dużą literą, czyli tak jak przy 
nazwach własnych) i rodzaj derywatu (mutacja jako kondensat struktury predykatowo-ar-
gumentowej) przypieczętowują kwalifikację wyrażenia Bóg jako skrótu deskrypcji określo-
nej; najogólniej mówiąc, idzie o to, że leksemy: Stwórca i Stworzyciel współoznaczają, tj. 
zarazem wskazują i komunikują (co w budowanej definicji powinien sygnalizować odpo-
wiedni jota-operator).

6. Zakończenie

Wszystkie przedstawione uwagi dotyczą leksemu Bóg i nierozerwalnie z nim związanego 
pojęcia. Naturalnie, język nie ma mocy kreacyjnej: nie ustanawia tego, co istnieje, por. nie 
ma przejścia od treści poznania do ich realnego istnienia (Krąpiec 1998: 12); raczej pod-
powiada pewne ramy, w jakich to, co (w jakiś sposób) istnieje, mieścić się musi. Tak też 
rozumiem postawione przed sobą zadanie; wszak interesowało mnie to, jaki portret Boga 
nosi w swoim umyśle przeciętny użytkownik współczesnej polszczyzny, dysponujący istot-
ną wiedzą na temat pojęcia, jakie kryje się za jego leksykalnym wykładnikiem. 

W moim przekonaniu projektowana paralokucja wyrażenia Bóg powinna ekspono-
wać nie tylko kwantyfikację (jednostkowość Boga) oraz potencję (boską wszechwiedzę 
i wszechmoc), ale też ich aktualizację, czyli boski akt stworzenia świata, uwzględnia-
jąc również piszącego te słowa (czy też w ogóle — osoby mówiące), co stanowi, moim 
zdaniem, ślad działania zasady antropicznej w języku (m.in. dlatego, że — jak się coraz 
częściej sygnalizuje — Bóg odgrywa ważną rolę w strukturach pojęciowych (być może 
wszystkich) czasowników epistemicznych jako ostateczny punkt odniesienia wszelkiej 
mentalnej aktywności osób mówiących). Wątek ten, jak również szereg innych, wymaga, 
jak sądzę, dalszych pogłębionych studiów (takich jednak, które przekraczają ramy tego 
szkicu). Z pewnością tematyce tej poświęcę kolejne prace…
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SUMMARY

Some grammatical and semantic properties of the word „God”

The author of the paper aims at providing a description of meaning noun Bóg with respect to his 
structure and meaning. The method of analysis is based on putting forward hypotheses in the form of 
analytical implications and subjecting them to falsification by bringing them down to contradiction. 
The content of the paper focuses on issues relating to reconstruction of the form of lexical units with 
element Bóg (on the basis of segment and supra-segment signals) and reconstruction of the hierarchy 
of meaningful components. 


