
 

 
 

 
Okładka 

 
 
 
 
 



B. K. Krzych – KRÓLOWA NA WYGNANIU? 
 

247 
 

 

KRÓLOWA NA WYGNANIU? 
OMÓWIENIE KSIĄŻKI „FILOZOFIA 

W STUDIUM TEOLOGII”1 
Queen in exile? Review of the book 

"Philosophy in the study of theology" 

 
BARTŁOMIEJ K. KRZYCH 

Uniwersytet Rzeszowski 

 
Czasy średniowiecza bezpowrotnie minęły, a wraz z nimi 

przebrzmiały wielkość i znaczenie teologii, dziedziny, która ambi-
cjonalnie pragnęła uzurpować sobie wiedzę o bycie najdoskonal-
szym i absolutnym – Bogu. Teologowie, tak bardzo zafrapowani 
doniosłością swych badań, a często i własną wielkością, stali się 
na tyle zaborczy, że dla realizacji swych celów uczynili sobie 
z filozofii „służkę”. Mimo, że teologia do dziś jest obecna i wy-
kładana na uniwersytetach całego świata, zdaniem wielu nie za-
sługuje na miano nauki, choćby dlatego, że przedmiot jej badań 
nie jest w żaden sposób empirycznie weryfikowalny. 

Z takimi i podobnymi opiniami można spotkać się na wie-
lu renomowanych uczelniach. Przekonania te przechodzą nieraz 
w (maniakalne?) lęki. By nie pozostać gołosłownym: jednego razu 
umieszczenie słowa „dusza” (w kontekście filozofii jako sztuki 
życia) we wstępie do pewnego periodyku filozoficznego spotkało 
się ze sprzeciwami członków redakcji. Argumentacja skupiała się 
wokół dwóch zasadniczych filarów: pierwszym z nich było 
stwierdzenie, że przecież czegoś takiego jak dusza nie ma, drugim 
– że wszelkie, działające w ramach uniwersytetu pisma naukowe 
                                                      
1 Berthold Wald: Filozofia w studium teologii. Przeł. J. Jakuszko. Seria 
„Vademecum Filozofii” nr 1. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lublin 
2006, 140 ss. [W przypisach jako: Wald]. 
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winny być całkowicie neutralne światopoglądowo i laickie. 
Z oczywistych względów nie poddaję podobnych stanowisk kry-
tycznemu namysłowi. 

Jeszcze w czasach oświecenia rozpoczął się proces na-
zwany przez ks. prof. Hellera detronizacją królowej2. Berło pierw-
szeństwa odstąpiła (a raczej wydarto je z jej rąk) teologia. Nową 
królową subwersywnie ogłoszono matematykę, której po dziś 
dzień przedstawiciele nauk składają hołdy. Czy jednak rzeczywi-
ście jest tak, że teologia jest zbędną „nauką o niczym”3? Takie 
stwierdzenia wygłaszać mogą jedynie osoby nieobeznane z naturą 
„prawdziwej”4 teologii. Naprzeciw ich oczekiwaniom, czy raczej 
– by użyć właściwego sformułowania – niekompetencjom, wy-
chodzi publikacja niemieckiego filozofa Bertholda Walda, ucznia 
znanego neotomisty Josefa Piepera, zatytułowana Filozofia 
w studium teologii5. Zasadność jej tłumaczenia i wydania w języ-
ku polskim podkreśla we słowie wstępnym Andrzej Maryniarczyk 
SDB, prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu [dalej: 
PTTA], rodzimego wydawcy omawianego dzieła: 

 
(…) nad mentalnością polskiej społeczności akademickiej ciąży 
do dziś obraz zideologizowanej filozofii, którą był marksizm 
i który w swej istocie był zaprzeczeniem filozofii. Jednak 
to negatywne doświadczenie minionej edukacji filozoficznej nie 
może przysłonić prawdy o tym, że poznanie filozoficzne leży 

                                                      
2 Zob. M. Heller: Teologia dzisiaj – detronizowanie królowej?. [w:] Promotio 
Doctoris Honoris Causa (…) Michael Heller. Kraków 2016, s. 53-62. 
3 Należy być wielce ostrożnym w formułowaniu takich osądów, gdyż jak się 
okazuje „nic”/nicość/nie-„coś” może być przedmiotem zaawansowanych badań 
naukowych (we współczesnym rozumieniu nauki, rzecz jasna). Zob. 
J. D. Barrow: Książka o niczym. Przeł. Ł. Lamża. Kraków 2015. 
4 Wedle klasycznych standardów teologiem w sensie ścisłym i właściwym (quo-
ad substantiam et formaliter) może być wyłącznie osoba wierząca, będąca człon-
kiem Kościoła rzymskokatolickiego. Osoby niewierzące i pozostające poza 
Kościołem katolickim zajmujące się teologią, są teologami tylko z nazwy (quoad 
rem et materialiter). 
5 Tytuł oryginału: Philosophie im Studium der Theologie. 
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u podstaw każdej nauki i ją niejako warunkuje. Chodzi zatem 
o to, by – w kontekście negatywnych doświadczeń marksistow-
skiej edukacji filozoficznej «zafundowanej» polskim uniwersy-
tetom – nie wylać przysłowiowego «dziecka z kąpielą» i nie re-
zygnować z edukacji filozoficznej6. 

 
Nie może to być jednak „byle jaka” edukacja filozoficzna. 

Winno się nauczać filozofii „dobrej”, tj. takiej, która w pełni po-
zwala rozwijać się człowiekowi jako istocie w pierwszym rzędzie 
rozumnej – wszelka zaś rozumność i racjonalność naznaczona jest 
moralnością7. W pełni o tym przekonany jest Maryniarczyk, dla 
którego pełne wykształcenie człowieka nie jest możliwe bez wła-
ściwej bazy filozoficznej. Bez niej niemożliwe jest też odpowied-
nie uprawianie nauk teologicznych, humanistycznych, jak też 
przyrodniczych8. Jest to fakt równie ważny, co banalizowany, 

 
Jeśli bowiem utworzymy sobie błędny obraz rozumienia tego, 
czym są i dlaczego istnieją rzeczy, to błędny będzie wyprowa-
dzony z tego obraz człowieka oraz obraz Boga, jak również sze-
reg innych rzeczy; błędne będą interpretacje wyników nauk 
przyrodniczych, które swe szczegółowe wyniki wpisują w ogól-
ną wizję świata i człowieka lub taką wizję postulują9. 

 
Oto dlaczego, po dziesięciu latach od jej wydania, warto 

sięgnąć po lekturę Filozofii w studium teologii. Przy odrobinie 
dobrej woli i intelektualnej otwartości może się (wszak nie tylko) 
ona stać lekarstwem na panoszący się relatywizm, naturalizm 
i scjentyzm, jak też wrogi religii, a zwłaszcza chrześcijaństwu, 
zachłyśnięty sukcesami technologicznymi, ideologizm. Niewiel-
kich rozmiarów praca Walda wpisuje się w nurt filozofii reali-

                                                      
6 A. Maryniarczyk: Słowo od polskiego wydawcy. [w:] Wald, s. 7. 
7 Zob. M. Heller: Moralność myślenia. Kraków 2015. 
8 A. Maryniarczyk: op. cit., s. 7. 
9 Ibidem, s. 6-7. 
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stycznej, która czerpie swe natchnienia z myśli i autorytetu 
św. Tomasza z Akwinu10. 

Polskie wydanie omawianego tytułu, które ukazało się 
pięć latu po publikacji oryginału, rozpoczęło serię zatytułowaną 
„Vademecum Filozofii” opracowywaną pod auspicjami PTTA. Do 
tej pory wydano łącznie siedem tomów, autorami pozostałych 
są o. Mieczysław Krąpiec (tom 3), s. Zofia Zdybicka (tomy 
2, 4 i 5) oraz Henryk Kiereś (tomy 6 i 7). Jak sama nazwa wskazu-
je, w serii mają ukazywać się raczej niedługie i napisane przystęp-
nym językiem opracowania wprowadzające w możliwie szeroką, 
ale jednolitą tematykę (np. osoba i społeczność, sztuka w kulturze 
czy pułapki ateizmu). Pozostaje mieć nadzieję, że wydawca nie 
zaniecha kontynuowania podjętej inicjatywy, ponieważ ostatni 
tom ukazał się w 2013 r. (trzyletnia przerwa nastąpiła również 
w latach 2009-2012). 

Tekst właściwy poprzedzony jest przytaczanym już 
słowem wstępnym wydawcy polskiego, słowem wstępnym od 
wydawcy niemieckiego (krótko podejmuje on temat zasadności 
i wyjątkowości teologii, mówi też o jej poszczególnych dyscypli-
nach) oraz wstępem samego autora, w którym uzasadnia on meto-
dologię pracy wyjaśniając zarazem jej cel: 

 
Perspektywy i punkty ciężkości podjętego tu wstępu do filozofii 
są określone przez odniesienie do wiary chrześcijańskiej i tym 
samym ograniczone do – moim zdaniem – ważnych aktualnie 

                                                      
10 O niepodważalnym i wyjątkowym, ale nie dogmatycznym, autorytecie 
św. Tomasza z Akwinu, również w dziedzinie filozofii i nauki, traktuje praca: 
S. Ramírez: Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu. Przeł. M. Beściak. 
Warszawa 2014. O autorytecie filozoficznym Akwinaty mówi się pod względem 
materii – w porządku prawd poznawalnych przez człowieka z natury; zaś o auto-
rytecie naukowym pod względem formy w charakterze wewnętrznym, tj. z uwagi 
na siłę umysłu autora i/lub wewnętrzną wartość jego nauczania. Por. ibidem, 
s. 7-9. O autorytecie naukowym w dziedzinie filozofii i teologii zob. ibidem, 
s. 11-31. 
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punktów stycznych filozofii i teologii katolickiej. Ten wzajemny 
stosunek zostanie przedstawiony z obu perspektyw (…)11. 

 
Trzy następujące po sobie rozdziały stanowią trzon i fun-

dament całości. Autor rozprawia w nich odpowiednio: w rozdziale 
pierwszym o propedeutycznej funkcji filozofii (w kontekście pod-
jętej tematyki, a więc o miejscu tej ostatniej w studium teologii); 
w rozdziale drugim odpowiada na pytanie, czym filozofia jest i jak 
należy ją rozumieć (autor bierze pod uwagę wątki etymologiczne 
oraz różne, zwłaszcza współczesne, sposoby definiowania, po-
strzegania i użytkowania filozofii); w rozdziale trzecim podejmuje 
kwestię pytania o Boga, odnosząc się w głównej mierze do myśli 
Platona, Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kanta oraz dyskusji 
najnowszych. Kolejny rozdział zatytułowany Możliwa przyszłość 
filozofii jest tak naprawdę zbiorem wypowiedzi o relacji filozofii 
i teologii, których autorami są kolejno Robert Spaemann, Joseph 
Pieper, Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Na końcu znajduje się 
użyteczny wybór bibliografii pomocnej w studiowaniu filozofii 
(takiej, jaka jest przedstawiana, uprawomocniona i promowana 
przez Walda oraz PTTA) – listę lektur, podzielonych na kilka 
kategorii, uzupełniono o pozycje dostępne dla polskiego czytelni-
ka. Niewątpliwą zaletą książki jest zbiór wypunktowanych wnio-
sków, które pojawiają na końcu każdego z czterech rozdziałów. 
Natomiast mankamentem technicznym polskiego wydania są nie-
liczne literówki i pomyłki drukarskie. 

Praca Walda jest w zasadzie rozwinięciem słynnej metafo-
ry Jana Pawła II z encykliki Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak 
dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy”12 (są to pierwsze słowa papieskiego dokumentu, który 
zresztą Wald dość obszernie cytuje w czwartym rozdziale). Stąd 
też nie unika on tak wrażliwych tematów, jak roszczenie do praw-

                                                      
11 Wald, s. 16. 
12 Jan Paweł II: Fides et ratio. Lublin 2003. 
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dy religii chrześcijańskiej, osadzając je na uniwersalności prawdy 
oraz krytyce dawnych i współczesnych prądów intelektualnych, 
takich jak starożytny agnostycyzm czy niemiecki relatywizm, 
fenomenologia, a zwłaszcza hermeneutyka, które to kierunki za-
ciemniają różnicę między prawdą i fałszem, a w konsekwencji 
między dobrem i złem. Ponadto filozofa, a zarazem teologa, winna 
cechować otwartość na całość oraz duchowa integralność, zaś 
teologia jako nauka nie może obejść się bez filozofii, która spełnia 
rolę świadomego samorozumienia (się) świata współczesnego13 – 
pozwala ona teologii „zachować tożsamość powierzonego jej de-
pozytu wiary w horyzoncie tego świata”14. (Rozdział I). 

Wald, za swym mistrzem Pieperem, pojmuje filozofię jako 
rozważanie całości tego, na co napotykamy (rzeczywistości), pod 
kątem jego ostatecznego znaczenia (celu) – wtedy filozofowanie 
staje się dla człowieka jako istoty duchowej zarówno sensowne, 
jak i konieczne. Filozofia pyta więc o całość rzeczywistości. 
Oznacza to, że abstrahuje ona od pozostałych jej aspektów, któ-
rych badaniem zajmują się nauki szczegółowe. To samoograni-
czenie naukowej problematyzacji filozofii implikuje różnice rze-
czowe, metodyczne i egzystencjalne między nią a innymi nauka-
mi. Filozofia – jak twierdził już Arystoteles – jest „nauką pierw-
szą”, która stoi wyżej od pozostałych nauk („nauk drugich”), które 
jednakże są od niej bardziej użyteczne (pragmatyczne). Ponadto 
filozofia może, a nawet – biorąc pod uwagę jej naturę otwartości – 
winna być w jakiś sposób chrześcijańska15 (Wald odnosi się 

                                                      
13 Człowiek jako istota samoświadoma – jedyna jaką znamy – jest wyposażony 
w aparat kognitywny, który pozwala mu nie tylko obserwować, ale i opisywać 
rzeczywistość oraz nadawać znaczenia jej elementom. W takim więc znaczeniu 
można mówić, że filozofia, ujmująca całość tego, co istnienie, pełni rolę samoro-
zumienia (się) świata, którego wszak człowiek jest jednym z elementów (w takim 
układzie – jednym z najważniejszych elementów). 
14 Wald, s. 44. 
15 W tym miejscu mogą pojawić się wątpliwości, bo jeśli filozofia ma, a nawet 
powinna być w pewien sposób chrześcijańska, to równie dobrze może (powinna) 
być islamska, żydowska, protestancka, buddyjska, etc. Owszem, ale w takim 
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tu do Piepera, który udowadnia bezzasadność stanowisk Heide-
ggera i Jaspersa: ten pierwszy twierdził, że wierzący nie może 
filozofować, ten drugi odwrotnie – iż filozofujący nie może wie-
rzyć; Pieper słusznie jednak zauważa, że: „Jeśli filozofowanie 
oznacza rozważanie całości rzeczywistości pod każdym sensownie 
możliwym aspektem, to czymś niefilozoficznym byłoby formalne 
wykluczenie możliwego aspektu z mojego rozważania”. Niemiecki 
neotomista dodaje też, że „czymś niefilozoficznym byłoby dla tego, 
kto wierzy w prawdę Objawienia, uważać za prawdziwe, a zara-
zem ignorować to, w co wierzy”16). (Rozdział II). 

Pozostając w optyce Objawienia, Wald podnosi doniosłą 
kwestię pytania o Boga, która towarzyszy ludzkiej refleksji nad 
rzeczywistością od samego początku filozoficznej drogi. Wald 
omawia epokowe odpowiedzi Platona, a zwłaszcza Artystotelesa, 
objaśnia drogi św. Tomasza wskazując ich współczesne interpre-
tacje, odnosząc się do spuścizny kardynała Johna H. Newmana, 
wreszcie podejmuje dyskusję ze stanowiskiem Kanta w tej spra-
wie. Przeprowadzone rozważania pozwalają sformułować mu 
następującą, mocną, ale solidnie ugruntowaną i uargumentowaną 

                                                                                                            
wymiarze, w jakim filozofie (czy też „filozofie” – systemy twierdzeń podszywa-
jące się pod filozofię, zob. przyp. 20) dążą do osiągnięcia prawdy, bez motania 
się w zapędy skrajnie ideologiczne. Warto również zauważyć, że wołając 
o „otwartość” i „tolerancję” dla innych religii, wyznań, światopoglądów czy też 
filozofii w sensie właściwym, postponuje się i obarcza wszelkiego rodzaju nega-
tywnymi „izmami” chrześcijaństwo, a dokładniej – katolicyzm, z którym zwią-
zana jest filozofia realistyczna, filozofia bytu, filozofia esse (przykładów jest na 
pęczki, zwłaszcza „medialnych”). Interesującym zjawiskiem jest budowanie 
własnej tożsamości poprzez (najczęściej) negację prawd (również, a może 
zwłaszcza) filozoficznych chrześcijaństwa (katolicyzmu) – wydaje się, że należa-
łoby tu mówić raczej o antytożsamości (w pierwszym rzędzie historycznej), 
przede wszystkim w przypadku „filozofii” innych wielkich religii Zachodu (zob. 
przypis. 19) (Religie Wschodu nie wykształciły w swym obrębie tego, co można 
by nazwać w sposób właściwy filozofią, mamy do czynienia raczej z mitologiami 
lub wierzeniami, które wszakże można próbować filozoficznie interpretować – 
interpretacja taka nie jest jednak możliwa bez aparatu teoretycznego wykształco-
nego… przez filozofię Zachodu, a zwłaszcza filozofię klasyczną, chrześcijańską 
– zob. też przyp. 20). 
16 Ibidem, s. 73. 
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tezę: „Wraz z wygaśnięciem pytania o Boga w filozofii skończy się 
także filozofowanie w jego sensie pierwotnym jako – zawierające 
roszczenie do prawdy – pytanie o znaczenie całości rzeczywisto-
ści”17. (Rozdział III). 

Przytoczone na końcu książki wypowiedzi uznanych i ce-
nionych autorytetów, zarówno w dziedzinie filozofii jak i teologii, 
wskazują na istotny rys autentycznej i całościowej refleksji teore-
tycznej nad rzeczywistością: obierając konkretny jej zakres należy 
unikać mieszania pojęć, metod oraz kompetencji (metodologowie 
mówią w takich wypadkach o przesunięciach kategorialnych), jak 
też nieuzasadnionego i arbitralnego przenoszenia się z obranego 
obszaru badań do innego, obcego obszaru. Biorąc pod uwagę te-
mat pracy Walda, stwierdza on, za Spaemannem: 

 
Filozofia nie może zasymilować wiary chrześcijańskiej i nie 
może jej autentycznie zinterpretować. Pozostaje otwarta na wia-
rę, jeśli sama zrezygnuje z oferowania zamkniętego systemu in-
terpretacji świata. Jak długo jej obrazem przewodnim będzie 
„Sokrates”, nie zmieni ona swojego zapatrywania na 
Chrystusa18. 

 
Podobną wymowę ma – cytowane w całości przez Walda 

[a raczej, w przypadku rodzimej edycji, przez polskiego wydawcę] 
– przemówienie Benedykta XVI wygłoszone w czasie spotkania 
z przedstawicielami nauki w auli uniwersytetu w Ratyzbonie 
12 września 2006 r. Według Ojca Świętego, Zachód jest już od 
dawna zagrożony niechęcią do stawiania podstawowych pytań 
swemu rozumowi, na czym ponosi niepowetowane szkody. 
Według następcy Jana Pawła II: „Odwaga otwarcia się 
na rozległość rozumu, a nie odrzucanie jego wielkości – oto pro-

                                                      
17 Ibidem, s. 100. 
18 Ibidem, s. 134. 
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gram, z którym teologia zaangażowana w refleksję nad wiarą 
biblijną, wkracza w dysputę ze współczesnością”19. 

Aby dysputa ta nie pozostała jałowa, z pożytkiem należy 
sięgać po takie publikacje jak Filozofia w studium teologii Ber-
tholda Walda. Odnosi się to tak do tych, którzy są już „przekona-
ni” (być może odnajdą nowe, tchnące świeżością inspiracje), jak 
i (a może przede wszystkim) do tych, którzy nie sympatyzują lub 
nawet są wrodzy wobec filozofii realistycznej – by mogli (by choć 
spróbowali!) zrozumieć swych „przeciwników”, nie klasyfikując 
ich a priori do średniowiecznych „zaścianków” i „ciemności”. 

Omawiana publikacja wraz z niniejszym tekstem jest rów-
nież swego rodzaju apelem, o przywrócenie należnego miejsca 
teologii w naukowym i filozoficznym dyskursie. Głupcem jest ten, 
kto podcina gałąź drzewa na której siedzi. A u źródeł wszelkiego 
namysłu filozoficznego, zwłaszcza na Zachodzie20 (o ile można 
mówić we właściwym sensie o jakiejkolwiek filozofii spoza 
Zachodu21), leży teologia – pierwotnie (jako wiedza o pierwszej 
zasadzie lub też pierwszych zasadach wszechrzeczy), wyzwolona 
z oków mitu, ukształtowała pierwociny myślenia teoretycznego 
i racjonalnego, zaś wraz z nastaniem chrześcijaństwa (już jako 
teologia „właściwa”, której przedmiotem jest Bóg i wszechrzecz 
sub specie Dei) pozwoliła m.in. wypracować niezwykle bogaty 
aparat pojęciowy, czego spadkobiercami jesteśmy my wszyscy, 
niezależnie od osobistych upodobań22.  

                                                      
19 Cyt. za: ibidem, s. 133. 
20 Który należy rozumieć według tego, co pisze P. Nemo: Co to jest zachód. 
Przeł. P. Kamiński. Warszawa 2006. 
21 Zob. A. L. Zachariasz: Filozofia. Jej istota i funkcje. Rzeszów 2010. 
22 O wszech(świecie) i człowieku myślano zawsze w atmosferze, jeśli nie czci, to 
szacunku do – różnorako pojmowanego – Boga/Absolutu, który w taki lub inny 
sposób zapewnia spójność wszelkiego opartego na racjonalności (a więc i syste-
matyzacji) myślenia teoretycznego – całkowita utrata tej perspektywy mogłaby 
okazać się intelektualnym (irracjonalnym) i zarazem moralnym upadkiem czło-
wieka. 
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Królowa zawsze może być tylko jedna – i jest nią, nawet 
jeśli znajduje się na wygnaniu. 
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