
Dla osoby rozpoczynającej studia teologiczne prawdziwą niespodzianką może 
okazać się fakt, że pierwsze lata zdobywania wiedzy wypełnione są przede wszyst-
kim zajęciami filozoficznymi. Czy to aby nie pomyłka? Zasadność takiej struktu-
ry studiów teologicznych nie jest czymś nowym i potwierdzają ją m.in. teksty 
Magisterium Kościoła, z których warto odwołać się chociażby do słów bł. Jana 
Paw ła II. W encyklice Fides et ratio Papież napisał: „Pragnę stanowczo potwier-
dzić, że studium filozofii jest podstawowym i nieodzownym elementem w struk-
turze studiów teologicznych i w formacji kandydatów do kapłaństwa. Nieprzy-
padkowo program studiów teologicznych (curriculum) przewiduje, że ma je 
poprzedzać pewien okres przeznaczony w głównej mierze na studium filozofii. 
Praktyka potwierdzona przez Sobór Watykański, sięga korzeniami do doświadczeń 
zgromadzonych w średniowieczu, kiedy to dostrzeżono potrzebę łączenia w har-
monijną całość wiedzy filozoficznej i teologicznej (…)”1. Zapoznawanie się 
z doktryną Arystotelesa, św. Tomasza, Kanta czy Husserla, poznawanie zawiłości 
analiz logicznych czy wchodzenie we współczesną dyskusję etyczną rodzić może 
jednak pytania: po co mi to wszystko? po co filozofia dla teologa? jaka filozofia 
przyda się teologowi?

Na tak postawione pytania odpowiadali filozofowie i teologowie różnych cza-
sów i nurtów, o czym będzie jeszcze mowa w niniejszym opracowaniu. Na grun-
cie polskim zagadnienie to podjęli w swoich analizach filozofowie ze Szkoły 
Lubelskiej. Czym jest ta formacja intelektualna? Szkoła ta, zwana także Lubelską 
Szkołą Filozofii Klasycznej, jest w ścisłym sensie środowiskiem filozofów z cha-
rakterystycznym dla niego stylem filozofowania, instytucjonalnie związanych 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (obecnie Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II). Jest to środowisko rozwijające po II wojnie światowej 

1 Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 62. Dalej jako: FeR.
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wartościowe elementy filozofii klasycznej, szczególnie w zakresie egzystencjalnej 
teorii bytu nazywane często (neo)tomizmem egzystencjalnym2. 

1. RELACJA FILOZOFII DO TEOLOGII 
W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

Początków namysłu nad relacją między filozofią a teologią szukać należy już 
w czasach patrystycznych, choć na dobre spór o miejsce filozofii w teologii rozgo
rzał w XI wieku. Piotr Damiani uważał, że dialektyka winna być całkowicie pod dana 
teologii z czym nie zgadzali się scholastycy, szczególnie Anzelm z Canterbury, 
który uważał, że można za pomocą filozofii uzasadnić i zrozumieć prawdy wiary, 
choć do tego zrozumienia można dojść także tylko na drodze wiary3. Zagadnienie 
to podjął w swojej doktrynie także największy chrześcijański myśliciel średnio-
wiecza św. Tomasz z Akwinu. Naukę Akwinaty w tym względzie można przedsta-
wić w pięciu punktach. Po pierwsze Tomasz odróżnił filozofię od teologii za po-
mocą rozróżnienia ich przedmiotów materialnych i formalnych. Przedmiotem 
materialnym teologii jest Bóg a formalnym Boże Objawienie. Z kolei przedmiotem 
materialnym filozofii jest rzeczywistość, którą bada się pod kątem jej istnienia. Po 
drugie pamiętać należy, że fundamentem teologii jest wiara a przedmiotem owej 
wiary są wyjściowe jej tezy zwane dogmatami. Przedmiotem wiary nie są zatem 
twierdzenia wyprowadzone z dogmatów przez takich czy innych teologów. Trzecim 
punktem stycznym między filozofią a teologią w nauce Akwinaty jest uzasadnienie 
naukowego charakteru tej drugiej. Pomocą tu okazuje się nauka Arystotelesa. To-
masz pragnąc uzasadnić pochodzenie pierwszych zasad teologii z Objawienia 
Bożego pokazuje, że niektóre nauki czerpią swoje pierwsze zasady z wyższych 
nauk (np. muzyki od arytmetyki) tak i teologia otrzymuje swoje zasady „z góry”, 
od Objawienia Bożego. Następnym aspektem relacji filozofii do teologii jest cha-
rakter argumentacji teologicznej, gdzie Tomasz zauważa, że nie dowodzi się zasad 
wyjściowych ale wyprowadza się z nich, także przy użyciu teologii dalsze konse-
kwencje. Wchodzi tu w grę dopuszczalność argumentów rozumowych także filo-
zoficznych. I ostania nić relacji między teologią a filozofią u Doktora Anielskiego 
dotyczy zagadnienia relacji nauki świętej do mądrości. Mądrość, będąca szczytem 
możliwości poznawczych ludzkiego intelektu oznacza znajomość najwyższych 

2 Por. S. Janeczek, Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć 
filozoficznych”, 18:2006, s. 143.

3 Zob. S. Kamiński, Czy filozofia służy teologii?, w: Jak filozofować. Studia z metodologii filozofii kla-
sycznej, do druku przygotował T. Szubka, Lublin 1989, s. 373. 
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zasad i przyczyn a teologia korzystając z wiedzy samego Boga może dostarczyć 
pełniejszych informacji o tych rzeczywistościach4. 

Rola filozofii w teologii zaczęła maleć z początkiem XVI wieku a kryzys ten 
pogłębiał się w dalszych stuleciach. Spowodowane to było przede wszystkim 
rozwojem nauk szczegółowych, które coraz bardziej zaczęły dominować także 
w refleksji teologicznej jak również zróżnicowaniem (udyscyplinieniem) samej 
teologii5. W dzisiejszej teologii widać jednakże powrót do szukania pewnej jed-
ności między filozofią i teologią. Widać to szczególnie w pracach K. Rahnera, 
P. Tillicha i J. Macquarrie’a, choć każdy z nich w inny sposób ujmuje tę wzajem-
ną współpracę. Zdaniem Rahnera filozofia i teologia to dwie odrębne dziedziny 
powiązane ze sobą w sposób konieczny. Ich wzajemna relacja opiera się przede 
wszystkim na fakcie, że zarówno filozofia i teologia ma w swoich analizach do 
czynienia i z Bogiem, i z człowiekiem. Zdaniem niemieckiego myśliciela filozofia 
jest warunkiem umożliwiającym teologię, skoro bowiem ta druga jest refleksją na 
temat wiary a wiara jest przekonaniem o tym, że Bóg w Chrystusie w sposób 
pełny przemówił do człowieka, to konieczna jest szczególnie dobra antropologia 
filozoficzna pokazująca człowieka jako „partnera” Boga. W ujęciu Tillicha filo-
zofia i teologia ma wspólny przedmiot badań, którym jest Byt. Filozof rozważa 
na temat natury rzeczywistości i struktury Bytu a teolog zajmuje się Bytem w jego 
samoukazywaniu się. Z kolei J. Macquarrie, należący do nurtu tradycji egzysten-
cjalistycznej, twierdzi, że filozofia jest istotna dla teologii chrześcijańskiej ze 
względu na badanie kwestii ludzkiej egzystencji. Pomocą filozofii są także, zda-
niem tego teologa, pojęcia którymi może ona wyjaśnić zawiłe czasami tajemnice 
teologiczne6. 

2. S. KAMIŃSKIEGO ROZUMIENIE ROLI FILOZOFII W TEOLOGII

Problem roli filozofii w teologii był stale obecny w rozważaniach wybitnego 
polskiego logika i metodologa S. Kamińskiego, jednego z głównych twórców 
Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej. Swoje analizy na ten temat rozpoczął on 
od metodologicznej charakterystyki teologii. Jego zdaniem jest ona naukowym 
opracowaniem Objawienia i stanowi odrębną dziedzinę ludzkiej wiedzy a samo 
poznanie teologiczne zachodzi wówczas, gdy prawdy objawione zostaną uzasad-
nione7. Spośród różnych dziedzin wiedzy teologicznej wyróżnia on teologię do-

4 Por. A. Andrzejuk, Wzajemne relacje pomiędzy filozofią i teologią w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, 
www.katedra.uksw.edu.pl (10.04.2013).

5 Zob. S. Kamiński, Czy filozofia służy teologii?, dz. cyt., s. 374.
6 J. O’Donnell, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, www. opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/wprowa-

dzenie_dogm5.html (10.04.2013). 
7 Por. S. Kamiński, Metodologiczna osobliwość poznania teologicznego, „Roczniki Filozoficzne” 25 

(1977) z. 2, s. 91. 
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gmatyczną i uznaje ją za naukę reprezentatywną wobec całej teologii8. W sposobie 
uprawiania teologii wyróżnia on dwa podejścia: pozytywne i spekulatywne (scho-
lastyczne). W pierwszym z nich teologia bada objawienie pod kątem miejsca jego 
występowania, treści i sposobu przekazywania przez Kościół; natomiast teologia 
spekulatywna zmierza m.in. do opracowania pojęć na bazie treści objawionych 
a jej zadaniem jest wyjaśnienie prawd wiary w oparciu o rzeczywistość daną ro-
zumowi w sposób naturalny9. 

Właśnie wyodrębnienie teologii spekulatywnej prowadzi do ukazania pierwszej 
możliwości zastosowania filozofii w teologii. A chodzi tu o sprawę języka. Teo-
logia spekulatywna bowiem akcentuje ważność pojęć i terminów, których używa 
w celu racjonalnego ujęcia prawd objawionych10. Kluczową sprawą jest tu usta-
lenie terminów teoretycznych niezbędnych dla teologii jako nauki. Teolog musi 
korzystać przy tym z wiedzy objawionej jak i naturalnej. 

Jak słusznie zauważa S. Kamiński wiele pojęć teologicznych zostało ukształ-
towanych na bazie słownika filozoficznego. Pomocą służyła tu przede wszystkim 
filozoficzna teoria bytu, teoria Absolutu i filozoficzna antropologia11. Skoro poję-
cia te nie mają swej genezy w Piśmie Świętym, gdyż tam nie występują, to muszą 
pochodzić z innego źródła, którym w tym przypadku jest filozofia a szczególnie 
tradycja grecka. Najbardziej wyraziście terminologia teologiczna ukształtowała 
się w teocentrycznym, średniowieczu, kiedy to dokonano łacińskiego przekładu 
dzieł Arystotelesa12. Co ciekawe przejęcie niektórych filozoficznych terminów na 
grunt teologii nie było tylko zwyczajnym przeniesieniem, ale stanowiło także 
dostosowywanie ich do wymogów wiedzy teologicznej: „Nietrudno wskazać, jak 
wiele terminów w dogmatyce ukształtowało się na podstawie teorii Absolutu 
i antropologii filozoficznej, a nie miało prostych odpowiedników znaczeniowych 
w Piśmie św. Zwłaszcza grecka tradycja filozoficzna odegrała tu doniosłą rolę. 
Utrwaliło się to w średniowieczu, gdy perypatetyzm przyodziano w łacińską sza-
tę, wywatowaną zresztą w grubo kształtującą się wtedy teologię. Świadectwem 
nich będą tu choćby takie terminy jak: „natura”, „hipostaza”, „substancja” (…). 
Na pewno pojęcia te nie są tylko przyjęte, lecz także odpowiednio zaadapto
wane”13. 

8 Zdaniem Kamińskiego teologia dogmatyczna to nauka o Bogu i dziełach Bożych w świetle Bożego 
objawienia. Zob. S. Kamiński, Aparatura pojęciowa teologii a filozofia, w: tenże, Światopogląd, Re-
ligia, Teologia, red. A. Fetkowski, Lublin 1998, 46. 

9 Zob. tamże s, 47. 
10 Zob. S. Kamiński, Funkcja filozofii w naukach kościelnych, dz. cyt., s. 67. 
11 Por. tamże.
12 Jak słusznie podkreśla Jan Paweł II: „Bez udziału filozofii nie można wyjaśnić takich zagadnień teo-

logicznych, jak – na przykład – język opisujący Boga, relacje osobowe w łonie Trójcy Świętej, stwór-
cze działanie Boga w świecie, relacja między Bogiem a człowiekiem, tożsamość Chrystusa, który jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem” (FeR, nr 66). 

13 S. Kamiński, Aparatura pojęciowa teologii a filozofia, dz. cyt., s. 4552, tu s. 48. 
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Rolę filozofii w języku teologii widać, w przekonaniu Kamińskiego szczegól-
nie, gdy chodzi o sprawę rozwoju dogmatów. Termin dogmat oznacza prawdę 
teologiczną objawioną bezpośrednio przez Boga a przez Kościół podaną do wie-
rzenia jako nieomylną. Dogmatom w teologii przypisuje się dwojaką rolę: stano-
wią one dane do eksplikacji albo ujmowane są jako dane wyjaśniające inne 
prawdy wiary. W obu przypadkach tworzą one tzw. bazę empiryczną czyli pełnią 
funkcję zdań doświadczalnych, choć nie podlegających zmysłowej weryfikacji. 
Teologia zatem traktuje dogmaty jako zdania doświadczalne a w miejsce aksjo-
matów przyjmuje koncepcje teologiczne14. Prawdy dogmatyczne podlegały i pod-
legają pełniejszemu sformułowaniu przez co zyskiwały większą jasność przy 
jednoczesnym niebezpieczeństwie zmiany właściwej sobie treści. Nie dzieje się 
to bez udziału filozofii a mówiąc dokładniej całej tradycji: „Faktycznie jednak 
ewolucja sformułowań dogmatów przebiega równolegle z rozwojem całej tradycji 
filozoficznoteologicznej katolicyzmu”15. 

Drugim, obok sprawy języka, aspektem w którym widać wyraźnie potrzebę 
filozofii w teologii jest sprawa konkluzji teologicznych. Jak podkreśla S. Kamiń-
ski, uprawianie teologii spekulatywnej domaga się od niej tworzenia konkluzji 
i uporządkowywania jej zdań na wzór systemu aksjomatycznego. Samą konkluzję 
teologiczną określa lubelski metodolog jako jakikolwiek wniosek wypływający 
z prawd objawionych16. Może się ona, jego zdaniem, opierać wyłącznie na prze-
słankach objawionych (wtedy wniosek jest dedukcyjny) albo na przesłance obja-
wionej i rozumowej (wtedy wniosek jest hipotetyczny), choć ten drugi sposób 
wydaje się być bardziej wartościowy. Przykładem wnioskowania opartego na 
przesłankach objawionej i rozumowej jest stwierdzenie: „Chrystus posiada wolę 
ludzką; normą dla aktów woli ludzkiej jest rozum, przeto normą dla aktów woli 
ludzkiej Chrystusa był jego ludzki rozum”17. Tworząc tego typu rozumowania 
konieczna wydaje się być chociażby podstawowa wiedza z zakresu logiki.

W rozważaniach lubelskiego filozofa widać także poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie: jakiej filozofii najbardziej potrzebuje teolog? W swoich analizach 
Kamiński bada egzystencjalizm, myśl T. de Chardin’a i filozofię klasyczną. Co do 
egzystencjalizmu, to zdaniem polskiego metodologa, na przeszkodzie połączenia 
go z teologią stoi przede wszystkim jego pseudopresonalizm, który okazuje się 
radykalnym egoizmem a także głoszony przez niektórych jego przedstawicieli 
amoralizm. W myśli de Charidine’a widać z kolei niebezpieczeństwo irracjonali-
zmu, który może w konsekwencji prowadzić do szkodliwego dla teologii scjen-

14 Por. A. Bronk, S. Majdański, Teologia – próba metodologiczno-epistemologicznej charakterystyki, 
„Nauka”, 2/2006, s. 101.

15 S. Kamiński, Aparatura pojęciowa teologii a filozofa, dz. cyt., s. 50. 
16 Tamże, s. 49. 
17 Tamże. 
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tyzmu18. Adekwatną filozofię dla analiz teologicznych znajduje Kamiński w myśli 
klasycznej. To właśnie ta odmiana filozofowania daje racjonalne przesłanki dla 
prawd wiary i daje właściwe narzędzia do ich zrozumienia a także spełnia ważną 
funkcję praktyczną jako pomoc „w przygotowaniu duszpasterzy do dialogu z nie-
wierzącymi. Filozoficzne rozwiązania zawierają bowiem teoretyczne i praktyczne 
podstawy światopoglądowych dyskusji z ludźmi stojącymi poza kręgiem chrze-
ścijaństwa. (…). Może ona być dostatecznie uniwersalna i zneutralizowana 
w punkcie wyjścia oraz dająca się ująć pod względem metodologicznym w sposób 
nie budzący istotnych zastrzeżeń ze strony współczesnej epistemologii”19.

3. M. A. KRĄPCA KONCEPCJA UDZIAŁU FILOZOFII W TEOLOGII

Zagadnienie roli filozofii w teologii podjął także w swoich badaniach wybitny 
polski metafizyk M. A. Krąpiec. Swoje rozważania w tym względzie rozpoczął 
on od ukazania dwóch rodzajów teologii: naturalnej i nadprzyrodzonej. W tej 
pierwszej, w której Bóg jawi się jako zwieńczenie filozoficznych analiz, filozofia 
i teologia są ze sobą w sposób konieczny powiązane. W przypadku drugiej (nad-
przyrodzonej), która jest zakotwiczona w Objawieniu rola filozofii także jest 
wyraźnie nieprzeciętna; odsłonięcie się Boga człowiekowi domaga się bowiem 
racjonalnej interpretacji20. 

Analizując fakt Objawienia a więc będąc na polu teologii nadprzyrodzonej 
polski uczony zauważa, że pomoc filozofii w tym względzie może dotyczyć za-
sadniczo trzech rzeczywistości. Pisze on: „Sumując warunki upoważniające do 
analizy treści Objawienia trzeba dostrzec, że analizy te nie mogą się dokonywać 
w oderwaniu od istotnych elementów i warunków poznawczych, jakimi są: rze-
czywistość świata realnie istniejącego i rzeczywistość człowieka jako adresata 
Objawienia i charakter ludzkiego języka jako znakowego nośnika treści poznaw-
czych (…)”21. A zatem wizja rzeczywistości, koncepcja człowieka i rozumienie 
języka są trzema filozoficznymi elementami, które zdaniem Krąpca, powinny 
posłużyć jako filozoficzne podstawy analiz teologicznych. 

Sprawa właściwego języka łączy intuicje lubelskiego metafizyka z analizami 
S. Kamińskiego, choć poruszane przez obydwu zagadnienia w tym względzie nie 
są identyczne. Krąpiec widzi tu dwa problemy: z jednej strony podkreśla on ko-
nieczność filozoficznej analizy języka potocznego, który powinien być uwzględ-
niany przy dociekaniach teologicznych. Język ten posiada trojakie relacje: syn-

18 Zob. tenże, Teologia a filozofia, dz. cyt., s. 162163. 
19 Tenże, Funkcja filozofii w naukach kościelnych, dz. cyt., s. 68. 
20 Por. M. A. Krąpiec, Filozofia w teologii, w: tenże, Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, Lublin 

2000, s. 129. 
21 Tamże, s. 222.
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taktyczne (budowa języka i jego elementy), semantyczne (odnoszenie znaku do 
przedmiotów) i pragmatyczne (sposób używania języka). Relacje semantyczne 
i pragmatyczne wskazują na posługiwanie się językiem przez człowieka, który 
jest jego podmiotem. Jak stwierdza Krąpiec pomijanie lub zbytnie akcentowanie 
jednej z relacji językowych pozbawia go właściwego mu charakteru znakowego 
i czyni go utrudnieniem, zamiast pomocą, w poznaniu rzeczywistości. Dla przy-
kładu: abstrahowanie od relacji semantycznych pozbawia język znaczenia a prze-
akcentowanie relacji pragmatycznych czyni z języka system gier, z kolei podkre-
ślenie strony semantycznej odwraca język od stanów realnych i ukierunkowuje 
go na sferę sensów22. Rzetelna analiza teologiczna winna mieć na względzie te 
„językowe” uwarunkowania. 

Z drugiej strony Krąpiec dostrzega potrzebę właściwego rozumienia analogii 
metaforycznej23 w analizie treści Objawienia. Objawienie bowiem może być 
przekazane tylko w języku metaforycznym, gdyż wyrażone w nim prawdy prze-
kraczają ujęcia dosłowne. Język Objawienia posiada w sobie różnego rodzaju 
metafory: przypowieści, porównania, metonimie, przykłady. W metaforze sprawą 
kluczową jest rozumienie obrazu poznawczego, który może być obrazem zmysło-
wym, wyobrażeniowym albo intelektualnym. Właściwe rozumienie metafory 
użytej do spraw nadprzyrodzonych wymaga, zdaniem polskiego metafizyka, 
oświecenia Bożego24. Jednakże obok działania boskiego potrzebna jest także filo-
zoficzna analiza analogii metafory, dokująca się np. na gruncie klasycznej meta-
fizyki. 

Istotną sprawą dla poprawnego dyskursu teologicznego jest, jak to już zostało 
wspomniane, oparcie go o właściwą wizję rzeczywistości. Krąpiec, w swoich 
analizach, bada różne możliwe koncepcje świata i zauważa, że ani mitycznomo-
nistyczna, ani platońska, ani kartezjańska czy heglowska wizja rzeczywistości nie 
jest wizją w pełni realistyczną a przy tym prawdziwą. Koncepcje te stanowią 
bowiem próbę zapośredniczonego procesu poznania świata, w których ów świat 
jest tylko pewnego rodzaju konstruktem. A jako taki nie może on stanowić wspól-
nej dla wszystkich ludzi płaszczyzny rozumienia rzeczywistości i nie może do-
starczyć realnego języka, gdyż każde wyrażenie należy definiować poprzez kon-
strukcje sytemu. Co więcej niektóre czysto konstrukcyjne ujęcia rzeczywistości 
zamykają się na Boga a tym samym na właściwą teologię. Zdaniem lubelskiego 
dominikanina tylko koncepcja zaproponowana przez św. Tomasza z Akwinu uka-

22 Por. tamże, s. 221228. 
23 Analogia metaforyczna jest jedną z możliwych form analogii. Istnieje ona na skutek przeniesienia 

jakiejś nazwy z jednego desygnatu na drugi ze względu na podobieństwo zaobserwowane przez po-
znający podmiot. Charakteryzuje ją to, że w przeciwieństwie do analogii proporcjonalności, gdzie 
oznaczona wspólną nazwą treść przysługuje wielu analogatom, tu przysługuje ona tylko jednemu. 
Podstawą ustanowienia proporcji jest relacja podobieństwa; podobieństwo to jest właściwością, która 
należy do grupy relacji jakościowych. Tenże, Metafizyka, Lublin 2000, s. 424425.

24 Por. tenże, Filozofia w teologii, dz. cyt., s. 216, 228229. 
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zuje świat jako zbiór bytów realnie istniejących. To „w jego rozumieniu istnienie 
ukazało się jako racja i podstawa rzeczywistości. Świat pluralistyczny konkretów 
realnie istniejących okazuje się poznawalny w swej całości, albowiem konkrety 
realnie istniejące są mnogie (pluralizm) i jako takie złożone z różnorako tę rzecz 
stanowiących części, wyrastających z relatywnej tożsamości każdego bytu. Części 
te, wzajemnie sobie przyporządkowane, jako korelaty tej samej całości, ukazują 
wielostronne relacje, właściwe dla jednego konkretnego bytu, a także relacje 
wspólne dla szerszych bytowych kręgów, zwanych gatunkami, rodzajami”25.

Dla dobrego odczytania Objawienia nie bez znaczenia jest także, zdaniem 
Krąpca właściwa koncepcja człowieka. I tu także jedynie koncepcja antropolo-
giczna filozofii realistycznej, oparta na analizach tekstów Akwinaty daje zadowa-
lającą dla teologii odpowiedź. Jest to bowiem wizja integralna, która pragnie 
uchwycić fenomen człowieka w całej pełni to znaczy uwzględnić jego „część” 
fizyczną i duchową. Byt ludzki rozumiany jest w niej nie jako „dusza uwięziona 
w ciele” ale jako prawdziwe compositum duszy i ciała, które istnieje istnieniem 
przygodnym, otwartym na doskonalenie. W tak ujętym człowieku dostrzega się 
także jego aspekt wolitywny uwyraźniony szczególnie w procesie podejmowania 
decyzji a także stronę uczuciową ważną szczególnie w formowaniu ludzkiego 
działania. Dusza ludzka, ujawnia się w tej koncepcji jako rzeczywistość organi-
zująca ciało do bycia tym oto i jako prawdziwe źródło czynności człowieka. To 
właśnie „struktura bytowa człowieka i źródeł oraz form jego działania pozwalają 
głębiej zrozumieć kim jest człowiek i jak się realizuje jako osobowość dynamicz-
na i spotencjalizowana. Dokonuje się to wszystko w perspektywie celu ludzkiego 
życia, które kończy się śmiercią ciała przy równoczesnym życiu ludzkiej duszy, 
która nie podlega śmierci (…)”26. Tylko taka wizja człowieka może pokazać go 
jako kogoś „otwartego na Boga” w życiu doczesnym i zdolnego do moralnego 
doskonalenia a także nie zamyka bytu ludzkiego na „życie przyszłe”, którego 
elementy są wyrażone w teologicznej eschatologii. 

ZAKOŃCZENIE

Przedstawione w tym artykule analizy związków łączących filozofię z teologią 
w pracach przedstawicieli Szkoły Lubelskiej pokazują jak istotnym jest to zagad-
nienie i to zarówno dla filozofów jak i dla teologów. Dostrzeżenie potrzeby wza-
jemnej współpracy obydwu dziedzin bronić może jednych i drugich przed popad-
nięciem w błędy i skrajności, do których z jednej strony należeć może skrajny 
fideizm a z drugiej absolutny racjonalizm. Badania poczynione przez S. Kamiń-

25 Zob. tamże, s. 133170, cyt. 168169.
26 Zob. tenże, Dlaczego nieprzemijająca nowość św. Tomasza, w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Ma-

ryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 1332, cyt., s. 29. 
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skiego i M. A. Krąpca pozakazują, że pomoc jaką dobra filozofia może wyświad-
czyć teologii jest wielowymiarowa. Może dotyczyć spraw metodologicznologicz-
nych (precyzacja pojęć teologicznych, poprawność teologicznych wnioskowań) 
a także istotnych tez ontologicznych (przede wszystkim właściwa wizja świata 
i człowieka). Obaj autorzy są zgodni co do twierdzenia, że nie każda filozofia może 
„przysłużyć” się teologii. Może to uczynić jedynie filozofia mądrościowa oparta 
na poznaniu zdroworozsądkowym i realnie patrząca na rzeczywistość. Wadą 
opracowań wyżej wymienionych autorów (szczególnie S. Kamińskiego) jest za-
cieśnienie związków filozofii jedynie do teologii dogmatycznej (choć i to ma 
swoje racje) z pominięciem innych dziedzin teologicznych. Na szczęście współ-
cześni przedstawiciele Szkoły Lubelskiej podjęli badania i w tym zakresie. Np. 
P. Moskal zauważa, że „wsparcia ze strony filozofii potrzebuje teologia moralna. 
Teologia ta winna podnieść kluczową dla moralności kwestię prawdy. Aby to 
uczynić, powinna posłużyć się etyką filozoficzną – taką, która odwołuje się do 
prawdy o dobru, a nie etyką subiektywistyczną czy utylitarystyczną”27. Receptą 
na „dobrą” teologię jest zatem równie „dobra” filozofia, stąd postulat rozpoczy-
nania studiów teologicznych od wgłębiania się w filozofię klasyczną jest jak 
najbardziej uzasadniony.

Summary 
The Role of the Philosophy in the Theology according  

to the representatives of the Lublin Philosophical School

This paper is an enquiry on the role of the philosophy in the theology accord-
ing to the representatives the Lublin Philosophical School. This article is divided 
into three parts. In the first chapter the development of the relationship between 
the philosophy and the theology is presented within its historical perspective. The 
second part accounts for Stanisław Kamiński’s considerations about this subject. 
This philosopher emphasises the logical and the methodological aspects of the 
role of that the philosophy is to play within the theology. In the last chapter a so-
lution for the problem is offered by M.A. Krąpiec’s Philosophy. In M. A. Krąpiec’s 
system the philosophy can give the theology the correct concept of the world and 
the human being. According to this Thinkers only the classical philosophy is ap-
propriate for the theological reflection. 

philosophy, theology, Lublin Philosophical School

27 P. Moskal, Diakonia prawdy i <ancilla theologiae>, tamże. s. 111. 
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