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FILOZOFIA W TEOLOGII 
W UJ CIU STANIS AWA KAMI SKIEGO 

 
 
W li cie apostolskim Porta Fidei Ojciec  wi ty  Benedykt  XVI  

dostrzega potrzeb  pog bienia refleksji nad wiar . Jego zdaniem 
wspó czesny chrze cijanin powinien by  bardziej wiadomy wyzna-
wanej wiary, powinien lepiej j  rozumie  i na nowo odkrywa  jej 
tre 1. 

Teologia, która podejmuje si  wyodr bnienia, usystematyzowania 
i racjonalnego usprawiedliwienia prawd wiary, realizuje wytyczone 
sobie cele, gdy posi kuje si  wiedz  filozoficzn , która z natury zmie-
rza do zrozumienia rzeczywisto ci. Zaproszenie papie a do zintensyfi-
kowania refleksji nad wiar  stanowi zach  do w czenia si  w trwa-

 dyskusj  na temat miejsca filozofii w teologii. 
os w tej sprawie zabiera  równie  ks. Stanis aw Kami ski2. Jego 

uwagi, spostrze enia i wnioski, przywo ywane w tym tek cie, pos  

                                                
* Ks. mgr Marcin Sie kowski – Doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II; e-mail: sienkowskimarcin@interia.pl 
1 Por. Benedykt XVI, Porta fidei, Lublin 2012, nr 8, 9. Niniejszy artyku  dotyczy 

ównie wiary rozumianej jako zespó  prawd podanych do wierzenia. Pomija nato-
miast wiar  w sensie wolnego aktu osoby wierz cej, o którym równie  wspomina 
Benedykt XVI. Pogl dy S. Kami skiego uzupe niaj  papieskie rozumienie wiary 
o aspekt sprawno ci, czyli cnoty. 

2 Stanis aw Kami ski (1919-1986) filozof, teoretyk i historyk nauki. Zajmowa  
si  g ównie metodologi  nauk. Swoje ycie naukowe zwi za  z Katolickim Uniwersy-
tetem Lubelskim, gdzie kilkakrotnie pe ni  funkcj  dziekana Wydzia u Filozofii Chrze-
cija skiej. By  wspó twórc  Lubelskiej Szko y Filozoficznej. Jego dorobek naukowy 

obejmuje ponad 335 pozycji. Od 2001 roku odbywaj  si  Wyk ady im. Ks. Stanis awa 
Kami skiego na Wydziale Filozofii KUL. Zob. S. Majda ski, A. Lekka-Kowalik, 
Kami ski Stanis aw, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, red. A. Maryniarczyk, 
Lublin 2011, s. 621-626. 



KS. MARCIN SIE KOWSKI 

 

92

 

do ukazania wp ywu filozofii na teologi  w aspekcie logiczno-
epistemologicznym oraz udzielenia w tym kontek cie odpowiedzi na 
pytanie: jakiej filozofii potrzebuje teologia3?  

zyk Pisma w. i teologii 

Teologia, zajmuj c si  naukowym opracowaniem objawienia, sta-
nowi odr bn  dziedzin  ludzkiej wiedzy4. Spo ród wielu dyscyplin 
teologicznych S. Kami ski zajmuje si  przede wszystkim analiz  teo-
logii dogmatycznej, poniewa  w niej dostrzega nauk  reprezentatywn  
wobec ca ej wiedzy teologicznej5. 

Wyró nia on dwa sposoby uprawiania teologii: pozytywny 
i spekulatywny (scholastyczny). Teologia pozytywna bada objawienie 
pod wzgl dem miejsca jego wyst powania, tre ci i sposobu przekazy-
wania przez Ko ció . Natomiast teologia spekulatywna zmierza m. in. 
do opracowania poj  na bazie tre ci objawionych. Jej zadaniem jest 
wyja nienie prawd wiary w oparciu o rzeczywisto , któr  ludzki ro-
zum poznaje w sposób naturalny, a tak e przez wskazanie zwi zków 
z innymi prawdami zawartymi w objawieniu6. 

Podana przez S. Kami skiego charakterystyka teologii spekula-
tywnej akcentuje wa no  poj  i terminów, których u ywa ona w celu 
racjonalnego opracowania prawd objawionych7. Kluczowe staje si  tu 
ustalenie terminów teoretycznych niezb dnych dla teologii jako nauki. 
Tym samym praca teologa odbywa si  na gruncie wspólnym dla wie-
                                                

3 Dla uwyra nienia my li S. Kami skiego w artykule zostan  przytoczone uwagi 
Mieczys awa  A.  Kr pca  OP,  ks.  Czes awa  S.  Bartnika,  Zofii  J.  Zdybickiej  USJK,  
Lucjana Baltera SAC i in. 

4 Poznanie teologiczne zachodzi dopiero wówczas, gdy prawdy objawione zosta-
 uzasadnione. Zob. S. Kami ski, Metodologiczna osobliwo  poznania teologiczne-

go, RF 25 (1977), z. 2, s. 91; S. Kami ski, Nauka i metoda. Poj cie i klasyfikacja 
nauk, Lublin 1992, s. 274. 

5 S. Kami ski definiuje teologi  dogmatyczn  jako nauk  o Bogu i o dzia ach 
Bo ych w wietle objawienia Bo ego. Por. S. Kami ski, Aparatura poj ciowa teologii 
a filozofia, w: Ten e, wiatopogl d. Religia. Teologia, red. A. Fetkowski, Lublin 1998, 
s. 46. 

6 Zob. Tam e, s. 47. 
7 Por. S. Kami ski, Funkcja filozofii w naukach ko cielnych, w: wiatopogl d…, 

s. 67. 
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dzy naturalnej i objawionej. czenie objawienia z poznaniem natural-
nym na gruncie teologii dogmatycznej dopuszcza ró ne systemy filo-
zoficzne. Czy s  one jednak adekwatne w stosunku do teologicznego 
obrazu wiata? 

Ze wzgl du na ró ne zadania teologii dogmatycznej i objawienia 
sformu owania obu tych dziedzin nie s  jednakowe. „Wypowied  do-
gmatyczna nie jest identyczna z pierwotnym s owem objawionym”8. 
Objawienie stawia sobie jako cel g ówny przekazanie informacji 
i wskazówek praktycznych prowadz cych do zbawienia9.  Z kolei  teo-
logia dogmatyczna chce wydoby  teoretyczne informacje z objawienia, 
usystematyzowa  je i wyrazi  za pomoc  ogólnych i precyzyjnych 
poj . W ten sposób j zyk biblijny okre lany jest jako potoczny10. 
Natomiast j zyki teologii, zbudowany z poj  abstrakcyjnych, posiada 
charakter teoretyczny11. 

                                                
8 S. Kami ski, Aparatura poj ciowa …, s. 47. 
9 „Nauczanie zbawcze Jezusa musia o przybra  posta  zrozumia  dla cz owieka, 

a jednocze nie objawiaj  tajemnice, które przekraczaj  ludzkie rozumienie, jak np. 
tajemnice wewn trznego ycia Boga osobowego, a wi c tajemnic  Trójcy wi tej”. 
M. A. Kr piec, Filozofia co wyja nia? Filozofia w teologii, Lublin 2000, s. 217. 

10 M. Kr piec zauwa a, e objawienie mo e by  przekazane tylko w j zyku meta-
forycznym, poniewa  wyra one w nim prawdy przekraczaj  uj cia dos owne. J zyk 
objawienia wyposa ony jest w ró ne typy metafory: przypowie ci, porównania, meto-
nimie, przyk ady. W metaforze kluczow  rol  odgrywaj  obrazy poznawcze (zmys o-
we, wyobra eniowe, intelektualne) i ich rozumienie. Rozumienie metafory u ytej 
wobec spraw nadprzyrodzonych, domaga si  o wiecenia Bo ego. Przyk adowe meta-
foryczne sformu owania to: zbawienie, odkupienie, aska, zap ata, miecz wiary. Zob. 
Tam e, s. 216, 228-229. 

11 Por. S. Kami ski, Aparatura poj ciowa …, s. 48. Zdaniem M. Kr pca, teologia 
powinna uwzgl dnia  j zyk naturalny, którego u ywa cz owiek w codziennym yciu. 

zyk ten posiada relacje syntaktyczne (budowa j zyka i jego elementy sk adowe), 
semantyczne (odnosz ce znaki do przedmiotów) i pragmatyczne (sposób u ywania 

zyka). J zyk jest zapodmiotowiony w cz owieku, który pos uguje si  j zykiem 
(wskazuj  na to relacje semantyczne i pragmatyczne). Abstrahowanie od relacji se-
mantycznych pozbawia j zyk swojego znaczenia. Przeakcentowanie pragmatyki czyni 
z j zyka system gier, a podkre lanie samej semantycznej strony, odwraca j zyk od 
stanów realnych i ukierunkowuje go na sfer  sensów. Pomijanie b  zbytnie akcen-
towanie cho by jednej z relacji j zykowej, pozbawia j zyk charakteru znakowego 
po rednika poznawczego i utrudnia poznanie rzeczywisto ci. Zob. M. A. Kr piec, 
Filozofia co wyja nia …, s. 221-222. 
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Wiele poj  teologicznych zosta o ukszta towanych na bazie 
ownika filozoficznego, b  z niego zapo yczonych. Pomocna oka-

za a si  tu szczególnie filozoficzna teoria bytu, teoria Absolutu oraz 
antropologia filozoficzna12. Skoro te poj cia nie zosta y zaczerpni te 
z Pisma w., bo tam nie wyst puj , to dostarczy a ich inna dziedzina 
wiedzy, w tym wypadku filozofia, a zw aszcza jej tradycja grecka13. 
Zasadniczo terminologia teologiczna ukszta towa a si  w teocen-
trycznym redniowieczu, kiedy to filozofia Arystotelesa doczeka a si  
aci skiego przek adu14. Nie by o to jedynie bierne przej cie terminów 

filozoficznych, ale nast pi o ich dostosowanie do wymogów teologii15. 
Do poj  teologicznych pochodz cych ze s ownika filozoficznego 

zalicza si  m. in. takie terminy jak: natura, hipostaza, substancja, trans-
substancjacja16. Wywo uj  one prze wiadczenie, e j zyk teologii jest 

                                                
12 Por. S. Kami ski, Funkcja filozofii …, s. 67. 
13 „Bez udzia u filozofii nie mo na by bowiem wyja ni  takich zagadnie  teolo-

gicznych, jak - na przyk ad - j zyk opisuj cy Boga, relacje osobowe w onie Trójcy, 
stwórcze dzia anie Boga w wiecie, relacja mi dzy Bogiem a cz owiekiem, to samo  
Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz owiekiem”. Jan Pawe  II, 
Fides et Ratio, Wroc aw 1998, nr 66. 

14 „W staro ytno ci po czone poznanie filozoficzne i naukowe pozostawa o 
w konflikcie z wiar ”. S. Kami ski, Jak filozofowa ? Studia z metodologii filozofii 
klasycznej, Lublin 1989, s. 28. 

15 Por. S. Swie awski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-
Wroc aw 2000, s. 565-566. W zale no ci od epok i kultur pojawia y si  ró ne interpre-
tacje wiary. U pocz tku chrze cija stwa dominowa y wp ywy neoplato sko-
gnostyckie. Tajemnic  Trójcy wi tej wyja niano w oparciu o podstawowe terminy 
neoplato skie (unum, logos, pneuma), a Osoby Trójcy ujmowano jako ploty skie 
hipostazy. Sprzeczne z objawieniem okaza o si  rozumienie Syna jako podobnego 
Ojcu, a nie wspó istotnego. Sobór Nicejski pot pi  herezj  arianizmu. Zob. 
M. A. Kr piec, Filozofia co wyja nia …, s. 217-218; B. Dembowski, Chrze cijanin 
filozofuj cy, RF 35 (1987), z. 1, s. 315. 

16 „Dla sformu owania dogmatu Trójcy wi tej Ko ció  musia  rozwin  w asn  
terminologi  za pomoc  poj  filozoficznych: „substancja”, „osoba” lub „hipostaza”, 
„relacja” itd. Czyni c to, nie podporz dkowa  wiary m dro ci ludzkiej, ale nada  no-
wy, niezwyk y sens tym poj ciom, przeznaczonym odt d tak e do oznaczania niewy-
powiedzianej tajemnicy, która niesko czenie przekracza to, co my po ludzku mo emy 
poj ”. Katechizm Ko cio a Katolickiego, Pozna  2009, nr 251. Por. Z. J. Zdybicka, 
Bóg czy sacrum?, Lublin 2007, s. 165. 
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racjonalny i obiektywny w przeciwie stwie do j zyka biblijnego, 
uchodz cego za symboliczny, personalistyczny i dynamiczny17. 

Teologia, która chce uchodzi  za dziedzin  wiedzy naukowej, 
zdaniem S. Kami skiego, zyskuje sw  naukowo  m. in. na skutek 
skonstruowanego i u ywanego j zyka oraz sposobu rozwi zywania 
zagadnie 18. Gdy teologia posi kuje si  okre lonymi poj ciami filozo-
ficznymi, celem opracowania prawd wiary, to zarazem przejmuje ca y 
baga  znaczeniowy tych e poj , które zosta y ukute w okre lonym 
systemie filozoficznym19. Czy jednak ka dy system filozoficzny jest 
w stanie zaradzi  potrzebom teologii, zmierzaj cej do wyt umaczenia 
prawd objawionych? 

Konkluzje teologiczne 

Uprawianie teologii spekulatywnej domaga si  tworzenia konklu-
zji teologicznych oraz uporz dkowania jej zda  w sposób zbli ony do 
systemu aksjomatycznego. Konstruowanie konkluzji w teologii wyma-
ga posi kowania si  terminologi  filozoficzn 20. 

Konkluzja teologiczna to jakikolwiek wniosek wyp ywaj cy 
z prawd objawionych21. Mo e si  on opiera  na przes ankach wy cz-
nie objawionych b  na przes ance objawionej i rozumowej. Pierwszy 
jest wnioskiem dedukcyjnym, drugi za  hipotetycznym, poniewa  nie 

                                                
17 Symbolik  j zyka biblijnego wyja nia Ko ció . Sens metafor wyra a si  

w j zyku negatywnym przy u yciu negacji przy-nazwowej (to jest nie-anio ) lub nega-
cji przy-zdaniowej (to nie jest anio ). Negacja pozwala wykluczy  b d w wierze 
i podaje negatywn  granic  rozumienia wiary. „Pozytywne rozumienie wiary jest 
najcz ciej zostawione osobistemu yciu wierz cego”. M. A. Kr piec, Filozofia co 
wyja nia …, s. 231. 

18 Por. S. Kami ski, O dyskusji w sprawie naukowego charakteru teologii, 
w: wiatopogl d …, s.  39-44; S.  Kami ski,  Racjonalne czynniki w nowo ytnej nauce 
i teologii. Aspekty metodologiczne, w: wiatopogl d …, s. 134. 

19 Por. S. Kami ski, O dyskusji w sprawie…, s. 44. 
20 Zdaniem S. Kami skiego tworzenie konkluzji teologicznych, bywa cz sto 

pojmowane jako naczelne zadanie teologii dogmatycznej. Zob. S. Kami ski, Aparatu-
ra poj ciowa…, s. 47. 

21 Por. Tam e, s. 49. 
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daje gwarancji niezawodno ci wniosku. Trudno jednak obej  si  
w teologii bez konkluzji hipotetycznych22. 

Z punktu widzenia relacji poj  filozoficznych do j zyka teologii 
wi ksz  warto  posiadaj  konkluzje teologiczne nabudowane na prze-

ance objawionej i rozumowej. Przes anka rozumowa mo e wyst pi  
w postaci okre lonej definicji, która wyja nia znaczenie terminu obec-
nego w przes ance objawionej. Wówczas rezultatem rozumowania 

dzie konkluzja wyja niaj ca, a nie odkrywaj ca now  prawd . 
Przyk adowe wnioskowanie oparte na przes ankach objawionych, 

a zmierzaj ce do utworzenia konkluzji teologicznej podaje sam 
S. Kami ski:  

Naj wi tsza Maria Panna jest matk  godn  Boga; by  godnym Boga znaczy 
tu nie posiada  grzechu w ogóle, a wi c Naj wi tsza Maria Panna jest po-
cz ta niepokalanie23.  

ród przes anek wyja niaj cych w postaci definicji mog  poja-
wi  si  sformu owania wypracowane zarówno w teologii, jak i na 
gruncie filozofii. 

W wi kszym stopniu zauwa alne jest oddzia ywanie filozofii na 
konkluzje teologiczne, gdy rozumowania dokonuje si  na bazie prze-

anki objawionej i przes anki rozumowej, która ma charakter typowo 
filozoficzny. Przyk adem takiego rozumowania pos uguje si  S. Ka-
mi ski:  

Chrystus posiada wol  ludzk ; norm  dla aktów woli ludzkiej jest rozum, 
przeto norm  dla aktów woli ludzkiej Chrystusa by  Jego ludzki rozum24. 

Wynika st d, e „przetransportowanie ca ych zda  filozoficznych 
do teologii sprawia, e aparat poj ciowy teologii spekulatywnej kszta -
tuje si  ju  pod bezpo rednim wp ywem filozofii”25.  Nie dzieje  si  to  
wy cznie na sposób biernego przetransportowania poj  filozoficz-
nych, ale takiego ich zaadoptowania, e odpowiadaj  one teologiczne-
mu obrazowi wiata. Dlatego nie bez ró nicy pozostaje, jak  filozofi  

                                                
22 Najwi cej konkluzji hipotetycznych zawiera eschatologia. 
23 S. Kami ski, Aparatura poj ciowa …, s. 49. 
24 Tam e. 
25 Tam e. 
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posi kuje si  teolog do tworzenia konkluzji teologicznych. Zale nie od 
tego, jakie terminy funkcjonuj  w filozofii, takie te  b  u ywanie 
w teologii, a wraz z nimi sposób ich rozumienia wypracowany w ma-
cierzystym systemie filozoficznym. 

Spo ród wielu modeli filozoficznych, które pretenduj  do wspó -
pracy z wiedz  nadprzyrodzon  w celu wyja nienia prawd objawio-
nych, S. Kami ski wyró nia filozofi  Tomasza z Akwinu. Podkre la, 
e Tomasz dokona  uzgodnienia my li filozoficznej Arystotelesa 

z wiedz  objawion  w taki sposób, e harmonizuje ona z prawd  obja-
wion 26. 

Poniewa  filozofia klasyczna, wychodz c od badania rzeczywisto-
ci danej w do wiadczeniu, zmierza do rozumienia realnie istniej cego 
wiata, dlatego najpe niej odpowiada teologii, która t umaczy rzeczy-

wisto  nadprzyrodzon . I filozofia, i teologia dochodz  do jednako-
wych wniosków w taki sposób, e nie ma mi dzy nimi sprzeczno ci27. 

Rozwój dogmatów 

Termin dogmat t umaczy S. Kami ski jako prawd  teologiczn  
bezpo rednio objawion  przez Boga, przez Ko ció  nieomylnie okre-
lon  jako objawion , a przez to obowi zuj  wszystkich wierz -

cych28. Samo s owo dogmat pojawi o si  w u yciu po oddzieleniu teo-
logii dogmatycznej od moralnej i ci lej czy o si  z nauczaniem Ko-
cio a, ani eli z badaniami teologicznymi. 

Dogmatom przypisuje si  dwojak  rol  w teologii. Stanowi  one 
dane do eksplikacji, b  dane wyja niaj ce inne prawdy wiary. W obu 
                                                

26 „Wedle dotychczasowych bada  jedynie filozofia typu klasycznego spe nia ten 
warunek”. S. Kami ski, Funkcja filozofii w naukach ko cielnych, w: wiatopogl d …, 
s. 68. 

27 Por. S. Kami ski, Teologia a filozofia, w: wiatopogl d …, s. 160. Tomasz 
z Akwinu nie odseparowa  filozofii od teologii, ale konsekwentnie je odró nia . Zob. 
S. Kami ski, Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, Lublin 1993, 
s. 16. 

28 Wykaz dogmatów znajduje si  m.in. w Credo oraz  w  Katechizmie Ko cio a 
Katolickiego. Zob. A. Bronk, S. Majda ski, Teologia – próba metodologiczno-
epistemologicznej charakterystyki, „Nauka” 2/2006, s. 81-110; B. Pylak, Dogmat, 
w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. R. ukaszyk, Lublin 1989, kol. 6. 
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przypadkach tworz  tzw. empiryczn  baz  teologii, czyli pe ni  funk-
cj  zda  do wiadczalnych. Nie podlegaj  one jednak sprawdzeniu 
zmys owemu, poniewa  dotycz  rzeczywisto ci nadprzyrodzonej. Teo-
logia zatem jako zdania do wiadczalne posiada dogmaty, a w miejsce 
aksjomatów przyjmuje koncepcje teologiczne (np. tomizm, szko-
tyzm)29. 

Na przestrzeni wieków dogmaty podlega y pe niejszym sformu-
owaniom, przez co zyskiwa y wi ksz  jasno  bez niebezpiecze stwa 

zmiany swojej tre ci30. Nawet je li przyczyn  zaostrzenia tre ci prawd 
dogmatycznych pozostaje samodoskonalenie si  aparatury poj ciowej 
teologii, to nie dzieje si  to bez udzia u filozofii, która wp ywa na for-
malny lub tre ciowy rozwój j zyka teologicznego. Przyjrzenie si  ko-
lejnym podr cznikom dogmatyki uzmys awia ewolucj  sformu owa  
dogmatycznych. Dokonuje si  ona jednak wraz z rozwojem ca ej tra-
dycji filozoficzno-teologicznej31. 

Objawione prawdy wiary zawarte w Pi mie w. zostaj  odczytane 
i przedstawione do wierzenia. Ko ció  przechowuje je w postaci sk adu 
apostolskiego czy symbolu nicejsko-konstantynopolita skiego. Celem 
zachowania jednej wiary i ustrze enia jej przed b dnymi interpreta-
cjami, sobory powszechne sformu owa y poprawne rozumienie obja-
wienia w postaci dogmatów32. 

Istnienie dogmatów wyznacza zadania teologa, który podejmuje 
si  w ciwego zrozumienia okre lonej tre ci objawionej. Rozumienie 
to musi by  niesprzeczne i zgodne z wcze niej przyj tymi dogmatami 

                                                
29 Por. A. Bronk, S. Majda ski, Teologia …, s. 101; Katechizm Ko cio a Katolic-

kiego, nr 88-90. 
30 Por. L. Balter, Dogmatów ewolucja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. 

R. ukaszyk, Lublin 1989, kol. 14. 
31 „Rozwijanie i doskonalenie j zyka teologii staje si  jednym z najpilniejszych 

jej zada ”. C. S. Bartnik, Metodologia teologiczna, Lublin 1998, s. 53. 
32 W ró nych Ko cio ach maj  miejsce ró ne praktyki. Ko ció  prawos awny 

uzna  jedynie dogmaty sformu owane na pierwszych soborach przed podzia em Ko-
cio a. Wspólnoty reformowane w wyniku uznania jedynie autorytetu Pisma w. zda y 

si  na indywidualne rozumienie prawd wiary. W Ko ciele katolickim sens j zyka 
metaforycznego ustala i podaje Urz d Nauczycielski Ko cio a, dzi ki czemu nast puje 
zachowanie jedno ci wiary. Zob. M. A. Kr piec, Filozofia co wyja nia…, s. 232. 
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wiary. Tym samym nowe zdeterminowanie tre ci objawienia nie mo e 
by  negacj  istniej cych ju  dogmatów przyj tych przez Ko ció . Sens 
wiary uj ty w dotychczas sformu owanych dogmatach nie powinien 
ule  zniekszta ceniu przy kolejnych obja nieniach tre ci objawio-
nych33. 

Istnieje mo liwo  dostrze enia i przyj cia nowych relacji tre-
ciowych, które akcentuj  nieznane dot d nowe aspekty prawdy obja-

wionej. Ich zadaniem jest wyja nienie przyjmowanych dotychczas 
prawd wiary i pobudzenie samej wiary, aby zyska a bogatsz  ilustracj  
dla przyjmowanych tre ci objawienia34. 

I tak np. wydaje si , e intensywne prze ywanie tajemnicy wcielenia S o-
wa, a zw aszcza tajemnicy mierci i Zmartwychwstania przyczyni o si  do 
wyakcentowania przymiotu mi osierdzia Bo ej mi ci w stosunku do 
cz owieka, co harmonizuje ze wszystkimi dogmatami wiary, a rów-
nocze nie przyczynia si  do lepszego zrozumienia Bo ego dzia ania w sto-
sunku do cz owieka i nade wszystko mo e wzmocni  i zintensyfikowa  
wyznawanie wiary i jej praktykowanie w duchu mi ci, co jest celem aktu 
wiary35.  

W ten sposób nast pi  rozwój dogmatu, nie tyle przez przej cie od 
wyra  ogólnych do bardziej konkretnych, ile poprzez wyakcentowa-
nie nowej prawdy wyp ywaj cej z objawienia. 

Nale y równie  wskaza  na b dne interpretacje teologiczne, które 
przy u yciu niew ciwych sformu owa  czy wyra  mog  prowadzi  
do niepoprawnego rozumienia objawienia. Wówczas rodz  si  here-
zje36. St d te  naczelnym obowi zkiem teologa pozostaje ustrze enie 
si  przed utrat  wiary w drodze mylnych interpretacji objawienia. 

                                                
33 Por. Tam e, s. 224. 
34 „Bóg przewy sza wszelkie stworzenie, dlatego trzeba te  nieustannie nasz j -

zyk oczyszcza  z ogranicze , niew ciwych obrazów i z niedoskona ci wyrazu”. 
C. S. Bartnik, Bóg i ateizm, Lublin 2002, s. 55. 

35 M. A. Kr piec, Filozofia co wyja nia…, s. 224. 
36 Do mylnych interpretacji objawienia Kr piec zalicza: herezje, wieloznaczno  

wyra  i myln  analogi . Zob. Tam e, s. 225. 
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Zw aszcza, e w ich wyniku zachodzi niebezpiecze stwo b dnego 
post powania moralnego, którego s  wyznacznikiem37. 

Teologia nie potrzebuje jakiejkolwiek filozofii, lecz metafizycz-
nej, gdy  rzeczywisto  i prawda wykraczaj  poza to, co faktyczne 
i empiryczne. Filozofia, która wyklucza poznanie metafizyczne nie jest 
w stanie wskaza  ostatecznego sensu cz owieka, a tym samym staje si  
nieprzydatna dla teologii38. Rozwój dogmatów pokazuje, e dzi ki 
filozofii realistycznej mo liwe staje si  coraz pe niejsze postrzeganie 
i rozumienie rzeczywisto ci. 

Teologia potrzebuje filozofii, która ukazuje byt w jego z ono ci, 
przyczynowo ci i celowo ci. Tylko pe ne rozumienie bytu, a zw aszcza 
cz owieka otwiera go na rzeczywisto  transcendentn . Jedynie filozo-
fia wyros a jako odpowied  na tkwi  w cz owieku potrzeb  poznania 
ostatecznej prawdy przyczynia si  do ukazania sensu i racjonalno ci 
wiary, dzi ki czemu jest zdolna do wspó pracy z wiedz  nadprzyro-
dzon . 

Podsumowanie 

Niniejsze rozwa ania, w oparciu o my l Stanis awa Kami skiego, 
podj to celem odpowiedzi na pytanie: jakiej filozofii potrzebuje teolo-
gia? Je li wiedza nadprzyrodzona chce uchodzi  na dziedzin  nauko-

, to powinna si ga  do filozofii, która jest naturalnym poznaniem 
umacz cym rzeczywisto . Poznanie filozoficzne, które dokonuje si  

na drodze tworzenia poj  ogólnych i abstrakcyjnych dostarcza teolo-
gii terminów pomocnych w wyja nieniu prawd wiary. 

Ró ne systemy filozoficzne na ró ny sposoby t umacz  rzeczywi-
sto , ale nie ka dy z nich akceptuje wiedza teologiczna. Analizuj c 

zyka teologii, konstruowanie konkluzji teologicznych i rozwój do-
gmatów, S. Kami ski dowodzi, e teologia potrzebuje takich poj  

                                                
37 Przyj cie arystotelesowskiej hipotezy o sukcesywnym pojawianiu si  dusz 

(wegetatywnej, zmys owej, rozumowej) mog oby stanowi  uzasadnienie dla niszczenia 
pocz tego ludzkiego ycia. Zob. Tam e, s. 225-226. 

38 Por. S. Kami ski, Teologia a filozofia, w: wiatopogl d …, s. 169. 
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filozoficznych, które zosta y ukszta towane w ramach pe nego pozna-
nia rzeczywisto ci. 

S. Kami ski akcentuje filozofi  zdoln  obj  byt (równie  cz o-
wieka) w najszerszym wymiarze, którego rozumienie domaga si  po-
szukiwania racji jego istnienia poza nim samym. Tak poj ta filozofia 
otwiera si  na rzeczywisto  transcendentn , a s c pomoc  
w t umaczeniu prawd objawionych – wykazuje racjonalno  wiary. Je-
dynie realistyczna filozofia bytu – zwana metafizyk , zdolna jest 
uzgodni  wiedz  naturaln  i nadprzyrodzon  oraz ukaza  wiar  jako 
dope nienie poznania rozumowego. 

 
* * * 

 
PHILOSOPHY IN THEOLOGY  

ACCORDING TO STANISLAW KAMINSKI 
 

SUMMARY 
The undertaken considerations, with analyzing Stanislaw Kaminski’s thought on the 
influence of philosophy on theology in logical and epistemological aspect, aim at 
answering a question: what kind of philosophy does theology need? If supernatural 
knowledge wants to be scientific, it should use philosophy which is the natural knowl-
edge explaining reality. Philosophical knowledge, achieved through general and ab-
stract terms, provides theology with terms for explaining religious faith. 

While various philosophical systems try to explain reality, it does not mean that 
all of them are accepted by theology. With analyzing theological language, theological 
conclusions, and the evolution of doctrines, S. Kaminski proves that theology needs 
such philosophical terms which efficiently enable to know reality. 

Kaminski accepts such a philosophy which investigates real being in the broadest 
extent, and looks for the ultimate reasons of a being outside a being itself. This phi-
losophy is to be open to the transcendent reality, and assist in understanding the ration-
ality of faith. Nothing but the realistic philosophy of being (ie. metaphysics) is able to 
harmonize natural and supernatural knowledge, and show faith as a complement of 
human reason. 
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