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Teologia, również współczesna, zwłaszcza wobec tzw. nowego ateizmu, stoi 
nieustannie przed – nieco niewdzięcznym, ale będącym wyzwaniem – zadaniem 
odpierania ataków różnorakich grup ideowych i intelektualnych (scjentyści, ma-
terialiści, naturaliści, postmoderniści), które zarzucają jej spekulatywną pustkę, 
oderwanie od rzeczywistości lub nawet teoretyczną miałkość, nie uznając sto-
sowanej w niej metodologii i przyjmowanych założeń1. Możemy powiedzieć, że 
mamy do czynienia z konfliktem2. Niemniej pozwala to teologii precyzować jej 
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1. *Artykuł powstał na bazie referatu pt. „Et incarnatus est”. Wcielenie Chrystusa spoiwem dialogu 

teologii z naukami, który wygłosiłem 5 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
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 Por. P. Roszak, F. Conesa, Nowy ateizm: czy rzeczywiście nowy? Analiza argumentów i wyzwań 
dla współczesnej teologii, „Teologia i Człowiek” 2014, nr 25 (1), s. 79-100.

2. T. Pabjan, Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki, Kraków 2016.



200

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH

teoretyczne procedury i osiągnięcia, a także – w pewien sposób paradoksalnie, 
bo wbrew intencjom oponentów i krytyków – utrzymywać „dialog ze światem”3.

Teologia uważana jest za kiepską dyscyplinę czy – używając terminologii 
(post)strukturalistycznej – dyskurs4, ponieważ ma „zakłamywać świat”, a także 
operuje na treściach, które nie dają się redukować do pojęć, schematów, teorii 
czy też metod naukowych. Na takie – skrajnie negatywne – postrzeganie teolo-
gii ma wpływ wiele faktorów, z których najważniejsze wiążą się z szeroko poję-
tym naturalizmem, redukcjonizmem lub scjentyzmem5. Niemniej postawa taka 
cechuje się i narażona jest: z jednej strony – na drastyczne zawężanie pola dla 
racjonalnej refleksji; z drugiej – na otwarte przyjmowanie arbitralnych założeń 
odnośnie możliwości i ontycznego statusu ludzkiego intelektu (podmiot), onto-
logicznej struktury świata i bytów (przedmiot), a także samej natury poznania 
(relacja zachodząca między podmiotem a przedmiotem)6. Z tych względów nie 
można odrzucenia a priori teologii (czy szerzej perspektywy religijnej) uznać 
za jedyną zasadną możliwość7.

3. Zob. np. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria, 
tłum. K. Stopa, Kraków 2012, zwłaszcza s. 58−63 (n. 51−58) [sekcja W dialogu ze światem], gdzie 
czytamy m.in.: „Jednym z kryteriów teologii katolickiej jest to, że powinna ona być w nieustannym 
dialogu ze światem” (s. 63, n. 58).

4. Należy być świadomym, że obecnie pojęcie czy też szerzej – filozofia dyskursu w jednych wa-
riantach zakłada, w innych zaś prowadzi do relatywizmu. Dyskursy mogą się nawzajem znosić, 
wpływać na siebie, co oznacza, że w ostateczności nie ma żadnego stałego kryterium prawdy, 
a wszelka ontologia sprowadza się w praktyce do nominalizmu. Stąd też mówienie o teologii, 
ale też filozofii czy nauce jako dyskursach, oznacza eliminację ich – przynajmniej częściowego – 
normatywnego statusu. Myślenie takie naraża się jednak na samozniesienie, bowiem stwierdzić, 
że „prawdy nie ma”, oznacza przyjąć, że to właśnie stwierdzenie musi być prawdziwe. Można 
wobec tego postulować, by unikać używania pojęcia dyskursu, zwłaszcza w odniesieniu do teologii 
(przyjmując, że poruszamy się w optyce realizmu), a przynajmniej, jeśli to konieczne, wyjaśniać 
znaczenie i kontekst tego terminu. Jedno z syntetycznych omówień poststrukturalistycznej teorii 
dyskursu prezentuje L. Rasiński, Pojęcie „dyskursu” w poststrukturalizmie: Derrida, Lacan, Fo-
ucault, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2009, nr 47 (3), s. 7−23.

5. Można odnieść się do jednej z popularnych książek, w której w sposób popularnonaukowy po-
dawane i dyskutowane są wskazane argumenty: D.C. Dennett, A. Plantiga, Nauka i religia. Czy 
można je pogodzić?, tłum. M. Furman, Ł. Kwiatek, Kraków 2014.

6. Powszechne odczucie mówi, zaś sama nauka wskazuje, że w świecie istnieje pewna „tajemni-
czość”, której nie są w stanie ogarnąć nawet najbardziej wyrafinowane równania matematyczne. 
Por. A. Nadbrzeżny, (Nie)obliczalny świat. Z filozoficzno-teologicznych rozważań nad granicami 
racjonalności, „Teologia w Polsce” 2016, nr 1, s. 81−93. Wnikliwie problem ten omawia i osadza 
w wielorakich kontekstach J.C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie światopoglądów, 
Poznań 2018.

7. Zob. np. W.B. Drees, Nauka wobec wiary. Spory, debaty, konteksty, tłum. K. Skonieczny, Kraków 
2016. 
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Mając na uwadze wskazane ograniczenia, możemy stwierdzić, że racjonal-
ność jako taka (czyli w perspektywie teologicznej Racjonalność) wykracza poza 
racjonalność człowieka8. Ta ostatnia bowiem konstytuuje się w świecie i po-
przez kontakt ze światem, zakłada więc ówczesną racjonalność świata, której nie 
potrafi wyjaśnić, pozostając w paradygmacie myślenia fundacjonistycznego9. 
Innymi słowy: nauka jako działalność „czysto” ludzka, polegająca na badaniu 
świata powszechnie przyjętymi metodami funkcjonującymi w obowiązujących 
paradygmatach, wyjaśnia nam, jak świat działa, jak jest zbudowany, jakie rządzą 
nim prawa. Nie jest jednak w stanie dać odpowiedzi na pytania ściśle meta-
fizyczne, np. „dlaczego świat istnieje?” lub „dlaczego jest raczej coś niż nic?”.

O ile niewierzący naukowcy mogą i nierzadko posiłkują się filozofią lub też 
założeniami filozoficznymi, by formułować możliwe odpowiedzi, o tyle osoby 
wierzące, a zwłaszcza teolodzy i naukowcy łączący swoją pracę z teologią, po-
siadają dodatkowe źródło wiedzy – Objawienie. Pozwala im ono spojrzeć cało-
ściowo na rzeczywistość, dając jednocześnie możliwość pewnego zrozumienia 
ostatecznych kwestii związanych z pytaniami metafizycznymi. Czy jednak ta 
perspektywa nie jest dostępna niewierzącym?

Punktem wyjścia na drodze do uznania Objawienia, a tym samym przyję-
cia perspektywy teologicznej, jest fakt Wcielenia Słowa Bożego. Chrystus był 
człowiekiem, postacią historyczną, „namacalną”, którego czyny i słowa możemy 
badać i poddawać również namysłowi naukowemu. Nie oznacza to jednak, że 
sama apologetyka będzie wystarczająca, w każdym przypadku konieczny jest akt 
wiary, w którym osoba przyjmuje i uznaje Objawienie lub co najmniej je toleru-
je. Niemniej nawet jeśli nie ma to miejsca, sam fakt „namacalności” Chrystusa 
stanowi zarówno metateoretyczne spoiwo dialogu teologii i nauki (bo świad-
czy o tym, że nie ma dwóch światów, świata teologii i innego świata nauki), jak 
i źródło teologicznej refleksji nad danymi i wiedzą dostarczaną nam przez naukę 
(bo świat jest dziełem, stworzeniem Logosu, który, dokonując Wcielenia, stał się 
pomostem łączącym rzeczywistość ziemską z rzeczywistością niebieską)10.

8. M. Heller, Czy świat jest racjonalny?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1997, nr 20, s. 66-78.
9. Tenże, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2013 (autor analizuje 

konkretne pojęcie – przypadek – jego analizy są jednak zasadne również w bardziej ogólnej 
perspektywie, ponieważ pokazują granice myślenia skrajnie racjonalistycznego).

10. Poprzez Wcielenie antropologia stała się częścią teologii (antropologia teologiczna). Również 
na tym poziomie możliwy jest twórczy dialog antropologii naukowej i teologii (antropologii 
teologicznej), ponieważ tam, gdzie pierwsza nie jest w stanie podać zadowalających wyjaśnień 
(np. o źródło religijności ludzi, które obecnie próbuje się eksplikować na gruncie ewolucjonizmu 
i kognitywizmu; inny, znacznie trudniejszy problem to istnienie wolnej woli i odpowiedzialności 
za swoje czyny), druga może poszerzać perspektywy przez odniesienie do danych teologicznych. 
Zob. np. A. Scola, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005. Relację antropologii do 
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Biorąc pod uwagę, że jednym z nadrzędnych celów Wcielenia było pragnie-
nie wywyższenia natury ludzkiej11 – teologowie używają niekiedy greckiego 
określenia apotheoisis (łac. deificatio, czyli dosłownie „przebóstwienie”)12 – oraz 
uposażenie człowieka w środki niezbędne do zbawienia, a więc i uświęcenia, 
możemy uznać, że również posiadanie i rozwój wiedzy może służyć temu ce-
lowi13. Wszakże już autor Księgi Mądrości pisał: „aleś Ty wszystko urządził 
według miary i liczby, i wagi” (Mdr 11, 20)14.

Tak też, nie wchodząc w szczegółowe analizy, możemy powiedzieć, że nauka 
posiada granice15 (w tym filozofia, włączywszy „filozofię pierwszą”, którą nazy-
wamy metafizyką – badającą najogólniejsze i ostateczne kategorie rzeczywisto-
ści16) i jako taka nie jest w stanie ustanowić ostatecznej teorii rzeczywistości17. 
Jest tak, ponieważ każde kolejne odkrycie, każda kolejna udzielona odpowiedź 
odsłania nowe problemy, nowe zakamarki rzeczywistości. Do takiego wniosku 

teologii omawia K. Góźdź, Antropologia w relacji do teologii, „Teologia w Polsce” 2010, nr 4 (1), 
s. 83−95.

11. D. Koper, Wcielenie w świetle teologów scholastycznych. Próba współczesnej relektury, „Teologia 
w Polsce” 2014, nr 8 (1), s. 133−151.

12. M. Rosik, Tajemnica wcielenia w ludzkiej postaci, [w:] Syn Boży – centrum naszej wiary, red.  
A. Tomko, Wrocław 2014, s. 17−28.

13. K. Góźdź (dz. cyt.) pisze: „(…) na czym polega istota chrześcijańskiego przebóstwienia. Nie opie-
ra się ona na hellenistycznym pojmowaniu pokrewieństwa między duchem ludzkim a duchem 
boskim, gdzie człowiek zdążałby do boga poprzez swoją naturalną zdolność intelektualną. Idzie 
raczej za judaistyczną wizją człowieka jako stworzenia Bożego, czyli za stwórczym odróżnieniem 
człowieka od Boga. Człowiek może więc dzięki łasce Bożej, a nie z własnej natury, dojść do swego 
Stwórcy. Zaproszenie to człowiek otrzymał już w samym fakcie stworzenia go na obraz i podo-
bieństwo Boże, a potwierdzenie – we Wcieleniu Jezusa Chrystusa. Wcielone Słowo przyjmuje 
nasze śmiertelne ciało, aby wyzwoliwszy je ze śmierci, pozwolić na uczestnictwo w życiu Bożym. 
Dopiero z Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym stajemy się współdziedzicami (por. Rz 8, 17, czyli 
»uczestnikami Bożej natury« (2 P 1, 4). Tak przebóstwienie polega na łasce wyzwolenia człowieka 
ze śmierci i zapewnienia mu nowego życia w Synu Bożym. Łaska ta przejawia się w całym miste-
rium Jezusa Chrystusa i kulminuje w fakcie Odkupienia. Jej działanie nie polega na przemianie 
człowieka w Boga, lecz na podniesieniu natury ludzkiej i doprowadzeniu jej do urzeczywistnienia 
według miary Chrystusa. Dzieje się to przez analogię do Wcielenia, gdzie »stanie się ciałem« (J 
1, 14) nie zmienia Boskiej natury Słowa, i samo Bóstwo nie zmienia też ludzkiej natury Jezu-
sa Chrystusa, ale umacnia ją i czyni doskonałą. W tym sensie przebóstwienie czyni człowieka 
bardziej ludzkim, stanowiąc dlań najwyższą humanizację” (s. 85−86). Wcielenie jest więc nie 
tylko źródłem naszej wiedzy o Bogu, umożliwieniem nam życia z Nim i w Nim, ale również 
udoskonaleniem ludzkiego aparatu poznawczego, który dzięki Chrystusowi i Jego Ewangelii nie 
jest więcej skazany na błądzenie po bezdrożach niepewnej wiedzy (w teologii mówimy o Bożym 
świetle oświecającym intelekt ludzki). Żaden chrześcijanin nie może więc pozostać obojętny na 
to wezwanie do stawania się bardziej ludzkim, również poprzez rozwój intelektualny.

14. Cyt. za: Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.
15. M. Heller, Granice nauki, Kraków 2018.
16. S. Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki, Toruń 2017.
17. M. Heller, Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata, Kraków 2012.
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można dojść dwoma drogami: na podstawie Objawienia i wiary (będzie to więc 
pewnego rodzaju dogmatyzm, który z punktu widzenia niereligijnego można 
uznać za niezasadny); albo na drodze filozoficznej i metodologicznej analizy 
samej nauki i wiedzy, którą dzięki niej uzyskujemy.

Ta druga możliwość, dla filozofującego teologa, szukającego stałego kon-
taktu ze światem nauki i chcącego prowadzić z nim rzeczowy dialog, jawi się 
jako konieczne kryterium owocności tego dialogu18. Trzeba przy tym zauważyć, 
że filozofia – mówiąc obrazowo – może być uważana za swego rodzaju „dar” 
od nauki dla teologii (tj. obecnie jako dyscyplina bliższa jest sferze naukowej 
niż teologicznej, mimo, że jest wykorzystywana również w teologii, której też 
zawdzięcza wiele swoich metod i konstytucję licznych siatek pojęciowych)19. 
Czy jednak istnieje podobny „dar”, który teologia mogłaby „wręczyć” nauce? 
Mowa o „darze”, który pozwoliłby na przejście od faktów naukowych do fak-
tów teologicznych (zakładając oczywiście, że naukowiec będzie otwarty na 
perspektywę teologiczną). Takim „darem” jest Wcielenie Boskiego Logosu. 
Innymi słowy: Wcielenie Chrystusa jest (meta)fundamentem wszelkiego dia-
logu między teologią a naukami. Syn Boży, poprzez akt wcielenia, stał się nie 
tylko realnym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, ale również gwarantem 
„ucieleśnienia” (resp. u-racjo-nalizowania) rozważań teologicznych. Mówiąc 
krótko: dzięki Wcieleniu (i konsekwencjom, jakie z sobą niesie) możemy w uza-
sadniony i spójny sposób odnosić naszą wiedzę o świecie do Jego Stwórcy20.

18. Por. co na ten temat pisze D. Lambert (Ryzykowne spotkanie teologii z nauką, tłum. P. Korycińska, 
Kraków 2018). Autor formułuje cztery reguły metodologiczne dialogu teologii z nauką: 1) nie-
sprzeczności wiary i rozumu, 2) możliwości i konieczności tego dialogu (odrzucenie dyskordyzmu 
i konkordyzmu), 3) etycznego zaangażowania teologii i nauki (ponieważ są działalnościami ludz-
kimi); 4) mediacyjnym charakterze filozofii. Ostatnia reguła wydaje się najważniejsza, ponieważ 
filozofia okazuje się pełnić rolę mediatorki i rozjemczyni spięć i sporów na linii teologia – nauka, 
a z drugiej strony zapewnia obu dyscyplinom zachowanie ich autonomii. Jej rola mediacyjna 
polega z kolei na kształtowaniu wspólnego języka, który może być potem z powodzeniem zasto-
sowany w badaniach prowadzonych w ramach poszczególnych dyscyplin (teologii i nauki).

19. Nie można również zapominać o tym, że dzisiejsza nauka czy też nauki są „dziećmi” filozofii, 
z niej się wywodzą i niejako jej zawdzięczają swój sukces. Niemniej nie oznacza to, że obecnie 
relacje filozofii i nauki są inne niż kilkaset czy kilka tysięcy lat temu. Zob. np. A.L. Zachariasz, 
Filozofia: jej istota i funkcje, Rzeszów 2010.

20. Zob. przede wszystkim: Ch.C. Knight, The God of Nature: Incarnation and Contemporary Scien-
ce, Minneapolis, MN: Fortress, 2007; T. Luoma, Incarnation and Physics. Natural Science in the 
Theology of Thomas F. Torrance, American Academy of Religion, Oxford University Press, 2002. 
Zaznaczam, że w tym tekście nie będę analizował konkretnych przypadków, zależności czy też 
problemów, które są m.in. przedmiotem podanych publikacji. Przedstawione rozważania mają 
charakter metateoretyczny, a więc ich głównym celem jest odpowiedź na pytanie: „dlaczego mo-
żemy uznać Wcielenie za źródło synergii teologii z nauką?” (z perspektywy chrześcijanina).



204

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH

Fakty naukowe, fakty teologiczne oraz przejście między nimi wymagają 
przynajmniej skrótowego, roboczego wyjaśnienia. Za fakt naukowy należy 
uznać te elementy wiedzy, które zostały uzyskane za pomocą uznanych 
i stosowanych w nauce metod oraz są wykorzystywane do tworzenia teorii 
naukowych21. Z kolei za fakty teologiczne należy uznać prawdy wiary (dog-
maty oraz twierdzenia teologicznie pewne). Rolę łączników między faktami 
naukowymi i faktami teologicznymi pełnią fakty filozoficzne – „są one 
swoistymi tezami, których treści, sensy, znaczenia zostały ustalone w na-
stępstwie odniesienia i osądzenia w obiektywnym świetle filozofii danych 
poznania zarówno potocznego, jak i naukowego”22. Innymi słowy: filozofia 
pełni rolę mediatora, ale też interpretatora danych23, będąc na usługach 
(w pozytywnym sensie) zarówno nauki, jak i teologii, o czym będzie mowa 
dalej w kontekście poglądów Dominique’a Lamberta24. Filozofia jest więc 
21. J. Turek definiuje fakty naukowe jako „swoiste ujęcia bezpośrednich spostrzeżeń i wrażeń zmy-

słowych za pomocą bądź zwykłych terminów obserwacyjnych, bądź też terminów przez nie 
zdefiniowanych, bądź wreszcie za pomocą terminów wyraźnie teoretycznych, które z punktu 
widzenia logicznego pozwalają na ujęcie bardziej abstrakcyjnych i uteoretyzowanych aspektów 
rzeczywistości” – J. Turek, Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Lublin 2009, s. 23. Ko-
rzystam też z recenzji, której autorką jest A. Lemańska, „Studia Philosophiae Christianae” 2009, 
nr 45 (2), s. 295−300.

22. J. Turek, dz. cyt., s. 35. Por. A. Lemańska, dz. cyt.
23. Por. A. Lekka-Kowalik, Filozoficzny kontekst nauki, „Roczniki Filozoficzne” 2012, nr 4, s. 261−281. 

Autorka w następujący sposób konkluduje swoje rozważania: „(…) nauka nie jest »filozoficznie 
neutralna«, a wobec tego w różnym stopniu należy filozofować w kontekście nauki, co uprawiać 
naukę w kontekście filozofii. Nie da się od tego uciec. Mamy wybór jedynie między filozofią 
nieuwyraźnioną a filozofią świadomie przyjmowaną – i uzasadnianą. Do tego zaś potrzebny jest 
dialog naukowców i filozofów, a nie trwanie przy metodologicznym izolacjonizmie” (s. 279). 
Ani nauka, ani teologia, nie są filozoficznie „puste”, obojętne na założenia filozoficzne, słowem – 
neutralne względem filozofii i od niej całkowicie niezależne.

24. Te skrótowe omówienia nie wyczerpują niezwykle bogatej problematyki podejmowanego zagad-
nienia, bowiem w relacjach teologii i nauki (oraz filozofii) możliwe jest zastosowanie różnych 
modeli interakcji, o czym pisze R. Pokrywiński, Teologicznofundamentalne modele relacji teologii 
i nauk ścisłych, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2016, nr 36 (2), s. 31−61. Pracę 
autora otwierają następujące słowa: „Postulat interdyscyplinarności w epoce dyspersji nauki na 
liczne dyscypliny i subdyscypliny naukowe staje się wręcz imperatywem. Teologia, podobnie jak 
inne nauki, w dzisiejszym kontekście w osiąganiu własnych wyników posiłkuje się metodami 
innych nauk. Współcześnie jedną z najbardziej nośnych kategorii pozwalających na istnienie obok 
siebie różnych propozycji metodologicznych jest kategoria modelu, wykorzystywana w sformali-
zowanej postaci w fizyce i dziedzinach pokrewnych. Należy więc podjąć próbę zbudowania wza-
jemnych relacji teologii i nauk, opierając się na kategorii modelu. Potrzeba takiego opracowania 
wynika zarówno z samej natury teologii jako nauki o szczególnej graniczności ratio teologicznego, 
jak i postulatów nowoczesności, często krytycznych, wysuwanych pod adresem teologii, które 
domagają się odpowiedzi na tej samej płaszczyźnie. Także relacja odwrotna może coś wnieść do 
samych nauk empirycznych. Last but not least modelowe ujmowanie danego przedmiotu jest 
najbardziej przejrzyste dla współczesnych nauk, stąd staje się ono akceptowalne i intersubiek-
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w pewnym sensie meta-dyskursem pozwalającym na przekładanie termi-
nów z dyskursu naukowego na dyskurs teologiczny i vice versa.

Przyjęta perspektywa opiera się na pewnych założeniach, które należy w tym 
momencie uwypuklić, celem lepszego zrozumienia wymowy tytułowej tezy. 
Jakkolwiek założenia te mogą wydawać się oczywiste, to ze względu na liczne 
koncepcje i interpretacje teologii (a poniekąd filozofii), zwłaszcza jej relacji 
do nauki (i filozofii), jak też procesów poznawczych, ich jasne sformułowanie 
pozwoli obudować prezentowane poglądy niezbędnym „teoretycznym mini-
mum” jej zasadności.

Założenie pierwsze brzmi: teologia jest nauką realistyczną, a nawet – w ogól-
nej perspektywie – może stanowić (dla teologa wręcz musi) fundament (umiar-
kowanego) realizmu naukowego (umiarkowany, czyli nie dający się sprowadzić 
w teorii do nominalizmu i idealizmu, zaś w praktyce do scjentyzmu lub na-
turalizmu). „Teologia, dawna królowa, może stanowić podstawę dla realizmu 
naukowego, rozwiązując pewne kluczowe argumenty na rzecz naukowego an-
tyrealizmu”25. Dzieje się to na poziomie metafizycznym, gdzie to, co cytowa-
ny Nicholas DiDonato nazywa symbolami, których obecnie dostarcza nauka 
(w uproszczeniu: chodzi o wiedzę o świecie, której nauka nam dostarcza), są 
odniesione do Boga26. Takie podejście wyklucza perspektywę pragmatystyczną 
i hermeneutyczną, za której reprezentantów – w kontekście religii – można 
uznać np. Richarda Rorty’ego i Gianniego Vattimo27. Innymi słowy: teologia nie 
jest jedną z wielu interpretacji świata, które hierarchizuje się według kryterium 
użyteczności lub sprawdzalności. Teologia – na mocy Objawienia (i Wcielenia) 
– daje nam rzeczywistą wiedzę, w dodatku pozwalającą sięgać poza czy też 
ponad świat badany empirycznie, zapewniając jej przy tym solidny fundament 
(w teologii nie można pozwolić sobie na arbitralność). Można więc powiedzieć, 
że należy ją uznać za naukę realistyczną (w klasycznym rozumieniu realizmu).

W założeniu tym kryją się trzy ważne założenia ukryte. Pierwsze z nich 
mówi o jedności świata czy też jedności wiedzy lub jedności przedmiotu 

tywnie komunikowalne w obszarze teologii, zwłaszcza jako metarefleksja nad viae theologicae. 
Świadomość metodologiczna świadczy o dojrzałości danej nauki oraz otwiera ją na możliwość 
posługiwania się metodami innych dziedzin bez mieszania płaszczyzn w rozwiązywaniu nowo 
powstających lub trudnych problemów” (s. 31-31).

25. „(…) theology, the old queen, can provide a foundation for scientific realism by dissolving cer-
tain key arguments in favor of scientific antirealism” (tłum. własne), N.C. DiDonato, Theology as 
“Queen of Science” Reconsidered: A Basis for Scientific Realism, „Theology and Science” 2015, vol. 
13, nr 4, s. 409.

26. Tamże, s. 421−422.
27. R. Rorty, G. Vattimo, Przyszłość religii, red. S. Zabala, Kraków 2010.
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teologii i nauki. Przy czym, w przypadku teologii, na przedmiot ten patrzymy 
sub specie Deitatis, zaś w przypadku nauki sub specie hominis. W świetle ukaza-
nej wcześniej roli filozofii istotne jest dla tego założenia ukrytego twierdzenie 
o komplementarności nauki i filozofii. Ważną uwagę formułuje Andrzej Sto-
gowski: „W świetle dokonywanej w ramach teologii refleksji, świat nauki byłby 
jedynie częścią całego wszechświata (…). Z punktu widzenia teologii świat jest 
nieskończenie bogatszy od tego, jaki poddawany jest analizie w ramach nauk 
przyrodniczych”28. Wtóruje mu Vincent Smiles: „Cała wiedza ostatecznie ma 
punkt jednoczący; nasza niezdolność widzenia tego punktu nie oznacza, że on 
nie istnieje. Ostateczne pogodzenie nauki z teologią polega na rozpoznaniu 
zarówno geniuszu, jak i ograniczeń ludzkich perspektyw”29. Mówiąc krótko: 
ludzka perspektywa (nauka) nie jest w stanie dosięgnąć całości rzeczywistości, 
jest za wąska. Dopiero w perspektywie teologicznej – która z jednej strony po-
zwala ujednolicić naszą wiedzę, z drugiej burzy jej ograniczenia – świat jako 
całość, a wraz z nim nasze życie i wiedza, którą zdobywamy, nabiera znaczenia 
i sensu. Innymi słowy: istnieje jedna rzeczywistość, nauka i teologia są zaś 
dwiema perspektywami patrzenia na nią, przy czym ta druga, z racji swoich 
źródeł i przedmiotu, obejmuje szerszy zakres zagadnień30. Niewątpliwie obie 
te perspektywy są ludzkie, ponieważ to zawsze człowiek dokonuje namysłu 
i refleksji, jednakże teologia jest ubogacona o Słowo samego Boga, które ukie-
runkowuje pracę intelektualną teologów i otwiera przed nimi „nieznane tereny” 
wiedzy31. Stąd właśnie wynika jej naczelna pozycja w taksonomii nauk32. Jak 

28. A. Stogowski, Relacja nauka – filozofia – teologia na wybranych propozycjach ks. Michała Hellera, 
„Studia Elbląskie” 2006, nr 7, s. 274.

29. „All knowledge ultimately has a unifying point; our inability to see that point does not mean 
that it does not exist. And the ultimate reconciliation of science with theology lies in recognizing 
both the genius and the limitations of all our human perspectives” (tłum. własne), V.M. Smiles, 
The Unity of All Knowledge: the Need for Both Science and Theology in Understanding Reality, 
„Headwaters etc.” 2012, vol. 24, s. 98.

30. Por. w tym względzie: Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie, red. M. Heller, Z. 
Liana, J. Mączka, W. Skoczny, Tarnów 2001; A.A. Sweet, C.F. Sweet, F. Jaensch, The Unity of Truth: 
Solving the Paradox of Science and Religon, iUniverse, 2012. Zob. też. J.C. Lennox, dz. cyt.

31. Klasycznym przykładem prawdy, której człowiek nie byłby w stanie poznać wyłącznie za pomocą 
samego rozumu, jest dogmat o Trójcy Świętej.

32. Nadal w mocy pozostaje koncepcja św. Tomasza z Akwinu obrazowo przedstawiana w pierwszej 
kwestii Summy teologicznej. Warto też w tym miejscu przynajmniej wspomnieć o koncepcji teo-
logii liturgicznej Davida Fagerberga, którą kreśli w książce Theologia prima. Czym jest teologia 
liturgiczna?, tłum. L. Bigaj, Kraków 2018. Amerykański liturgista za teologię pierwszą – teologią 
w ruchu, jak pisze – uważa właśnie liturgię, która nie jest tylko jednym z możliwych źródeł dla 
teologii, ale samą „wiarą Kościoła objawianą i przechowywaną w rycie jako lex orandi” (s 15). 
Za swoimi mistrzami, Alexandrem Schmemannem i Aidanem Kavanaghiem, uważa liturgię za 
locus theologicus par excellence (por. s. 14−15). Ważne w kontekście podejmowanego tu tematu 
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więc teologia winna traktować pozostałe nauki? Te wszakże nie mogą stanowić 
jej działów. Odpowiedź można sformułować na zasadzie analogii do filozofii, 
w której wyróżniamy np. filozofię przyrody czy filozofię nauki: teologia, jako 
teologia nauki, będzie odnosić się do nauk w sposób, który będzie pozwalał je 
zestawiać, syntetyzować, jednoczyć, a nade wszystko wydobywać i ociosywać 
zwarty w nich teologiczny potencjał33.

Drugie założenie ukryte, które już w pewien sposób wybrzmiało, mówi, że 
istnieje coś, co jest wspólne poznawczo i pojęciowo teologii i nauce, a także mie-
ści się na wspólnym poziomie dyskursów obu dyscyplin. Tym czymś, co pełni 
rolę jednoczącą, tj. swoistego rozjemcy dialogu teologii i nauki, a także gwaran-
ta jego owocności, jest filozofia. Jak pisze Dominique Lambert: „Istnieje zatem 
racjonalna droga nauki ku teologii, ale wymaga ona przejścia przez mediację 
hermeneutyczną, która dzięki swojej ważkości zapewnia oddalenie od siebie obu 
porządków języka, unikając wszelkiego konkordyzmu epistemologicznego”34. Jak 
twierdzi belgijski teolog: „Relacja ta [zespojenie filozofii i teologii przy mediacji 
filozofii – B.K.] wprowadza dialog między teologią i nauką na gruncie filozo-
ficznym: na płaszczyźnie metafizycznej z punktu widzenia ontologii, na polu 
filozofii przyrody z punktu widzenia epistemologii oraz w obszarze moralnych 
pytań o działalność naukową – z punktu widzenia etyki”35.

Filozofia zapewnia więc zespojenie teologii i nauki na trzech fundamental-
nych poziomach: ontologicznym, epistemologicznym i etycznym36.

są następujące stwierdzenia: „teologia liturgiczna to teologia, która jest liturgicznie wcielona” 
(s. 37) i „wszystko, czym posługujemy się w chrześcijańskiej liturgii, przeszło przez unię hipo-
statyczną” (s. 50). Słowem: liturgia – jako dzieło Wcielonego Logosu i Kościoła – jest miejscem 
„urabiania”, ale też „sadzawką życia” dla teologii. Nie ma więc dla chrześcijanina nic, co by nie 
zostało „przecedzone” przez unię hipostatyczną, bowiem lex orandi – lex credendi – lex vivendi. 
Niezaprzeczalnym zaś aspektem życia nie tylko teologów „zawodowych”, ale i pozostałych ludzi 
jest nauka. W książce Fagerberga znajduje się wiele cennych idei, jednakże z oczywistych wzglę-
dów nie mogę ich dalej rozwinąć. (W podobnej optyce utrzymane są również poglądy znanego 
badacza i historyka liturgii, jakim jest R. Taft, Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia 
liturgii, tłum. S. Gałecki, E. Litak, Kraków 2014, rozdział XII pt. Liturgia jako teologia).

33. Już św. Augustyn twierdził, że jeśli dane naukowe nie zgadzają się z (najczęściej dosłowną) in-
terpretacją Pisma Świętego, należy owe interpretacje dostosować do wiedzy naukowej. Zob. E. 
McMullin, Ewolucja i stworzenie, Kraków 2014. Oznacza to, że nauka ma wymierny wpływ nie 
tylko na nauki ściśle biblijne, ale i na teologię jako taką.

34. D. Lambert, dz. cyt., s. 148.
35. Tamże, s. 160.
36. O roli filozofii – w nieco innej perspektywie – w dialogu teologia-nauka pisze również N. Murphy, 

On The Role of Philosophy in Theology-Science Dialogue, „Theology and Science” 2003, vol 1, nr 1, 
s. 79−93.
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Trzecie założenie ukryte polega na przyjęciu twierdzenia o ograniczeniach 
wiedzy i metodologii naukowej (jak i filozoficznej). Odwołuję się przy tym 
przede wszystkim do koncepcji metafizyki Nicolai Hartmanna, który twierdził, 
że tzw. wieczne problemy filozofii (jak np. cel i sens życia lub wszechświata) 
są de facto nierozwiązywalne, co nie znaczy, że nie możemy czynić postępów 
na drodze ich rozumienia37. Jak pisze sam Hartmann: „myślenie filozoficzne 
(…) bliskie jest artystycznemu oglądowi i religijnemu skupieniu. Im baczniej 
jednak patrzymy na nierozwiązane zagadki, które pozostawia nam wiedza, 
a podejmuje filozofia, tym wyraźniej widzimy irracjonalną resztę metafizycz-
nych problemów. Możemy się do nich przybliżać, lecz nigdy nie możemy ich 
całkowicie rozwiązać”38.

Problemy należące do tego, co Hartmann nazywa irracjonalną resztą, mogą 
być rozwiązywalne na gruncie teologii39. Można nawet zaryzykować stwierdze-
nie, że tylko perspektywa teologiczna gwarantuje ich właściwe rozumienie40. 
Problemy te zawierają się w takich pytaniach, jak „jaki jest cel życia?”, „jaki sens 
posiada świat?”, „czy wolna wola istnieje?” itp.

Drugie podstawowe założenie dotyczy koncepcji chrystologii, a więc tego, 
jaka chrystologia znajduje się w tle rozważań. Wskażę tylko, że oznacza to ogól-
ne opowiedzenie się za chrystologią „klasyczną”, która jest wierna tradycyjne-
mu nauczaniu Kościoła i jednocześnie osadzona na autorytecie doktrynalnym 
i na myśli św. Tomasza z Akwinu41. Pozwala to a priori wykluczyć wszelkie 
błędne idee (zwłaszcza herezje dotyczące boskości, natury i osoby Chrystusa), 
szczególnie te, które odzierałyby Wcielenie Chrystusa z jego rzeczywistego 
znaczenia. Słowem: Christus vere homo factus est.

37. Zob. syntetyczne ujęcia A. Pietras, Pojęcie kategorii a problem granic poznania. Nicolai Hartmann 
a Immanuel Kant, „Czasopismo Filozoficzne” 2006, nr 1, s. 22−44; taż, W stronę ontologii. Nico-
laia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii, Kraków 2012. Tam też 
szczegółowa bibliografia prac Hartmanna.

38. N. Hartmann, Wprowadzenie do filozofii, przeł. A.J. Noras, Warszawa 2000, s. 246 [ostatnie dwa 
zdania całego wykładu].

39. W tym miejscu może pojawić się zarzut o wprowadzanie do nauki tylnymi drzwiami „Boga 
zapchajdziurę” (ang. God of the gaps). Myśl Hartmanna kategorycznie wyklucza taką interpre-
tację, choćby ze względu na jego koncepcję ontologii jako nauki ugruntowanej na skrupulatnej 
metodzie. Ważne jest też jego rozumienie filozofii: odrzuca on myślenie systemowe na rzecz 
myślenia systematycznego, a więc kompleksowo podchodzącego do każdego podejmowanego 
problemu. Myśl Hartmanna jest tak bogata, że nie sposób poddać jej telegraficznemu omówieniu, 
stąd odsyłam do dzieł filozofa oraz do osadzonej w szerokich kontekstach pracy porównawczej 
A. Pietras, W stronę ontologii, dz. cyt.

40. Por. co na ten temat sądzi M. Heller, Granice nauki, dz. cyt.
41. S. Ramírez, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, tłum. M. Beściak, Warszawa 2014.
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Przyjęte jest tu więc stanowisko sformułowane przez Papieską Komisję Bi-
blijną w kontekście „nowych chrystologii”, które każe, mówiąc o Chrystusie, 
brać pod uwagę całość przekazu biblijnego i tradycyjnego depozytu wiary Ko-
ścioła42. Przyjęcie tego założenia jest o tyle istotne, że, jak wskazuje Francis 
Ruello, przedmiot teologii w ostatecznym rozrachunku można sprowadzić 
do Chrystusa „totalnego”, tzn. do Chrystusa pojętego jako centrum i źródło 
wszelkiej refleksji teologicznej. „Można uznać, mówi św. Tomasz z Akwinu, 
że wszystko o czym mówimy w danej nauce jest jej przedmiotem: uczynimy 
więc (…) z Chrystusa totalnego (…) przedmiot teologii. Jest tak, ponieważ 
do Chrystusa totalnego możemy sprowadzić wszystko, o czym rozprawiamy 
w teologii”43 – stwierdza Ruello44. Chrystus jest więc, jako Wcielony Logos, 
źródłem i osią wszelkiej refleksji teologicznej, a zatem od tego, kim będzie dla 
nas Chrystus, zależeć będzie nasza teologia45.
42. „Wszystkie te [tj. biblijne, a zwłaszcza ewangelijne – BK] świadectwa należy brać całościowo, aby 

chrystologia jako wiedza o Chrystusie, oparta na wierze i w niej zakorzeniona, mogła u wierzą-
cych chrześcijan pozostać prawdziwą i autentyczną. (…) wszystkie te świadectwa stanowią dla 
wiernych jedyną Ewangelię, głoszoną przez Chrystusa i odnoszącą się do Niego”, Papieska Komisja 
Biblijna, Biblia i chrystologia, przeł. A. Jankowski, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1988, R. XLI, nr 
3, s. 223.

43. „(…) On peut, dit-il [i.e. s. Thomas d’Aquin – B.K.], estimer que tout ce dont on parle dans une 
science est son sujet : on fera donc (…) du Christ total (…) le sujet de la théologie. Il en est ainsi 
parce que l’on peut ramener (…) au Christ total tout ce dont on traite en théologie” (tłum. własne), 
F. Ruello, La christologie de Thomas d’Aquin, Beauchesne, 1987, s. 23.

44. Jeśli chodzi o tomistyczną chrystologię i zasadność jej przyjęcia, jako uzupełnienie odsyłam do 
następujących opracowań: R. Wilkołek, Średniowieczne modele i teorie unii hipostatycznej – tło 
i struktura chrystologii św. Tomasza z Akwinu, „Teologia w Polsce” 2011, t. 5, nr 1, s. 139−154; M. 
Paluch, Czy Doktor Anielski nie doceniał Chrystusa?, „Teologia w Polsce” 2009, t. 3, nr 1, s. 97−109; 
Le mystère du Christ chez saint Thomas d’Aquin, red. J.P. Torrell, Cerf, Paris 1999.

45. Dla jasności należy chociażby lapidarnie wspomnieć o trzech fundamentach historyczno-teore-
tycznych chrystologii. Pierwszy z nich stanowią teksty Objawione na czele z Ewangelią, w której 
znajdujemy logiony Chrystusa o Nim samym. Stwierdza On w nich jednoznacznie, że jest ocze-
kiwanym Mesjaszem i Synem Bożym. Jego słowom wtórują autorzy pozostałych pism nowotesta-
mentalnych, por. np. R. Garriogu-Lagrange, De Christo Salvatore. Commnetarius in IIIam partem 
Summae Theologicae sancti Thomae, Torino 1945, s. 7−20 (autor klasyfikuje i omawia wszystkie 
nowotestamentalne fragmenty odnoszące się do Chrystusa). Drugim fundamentem są wyznania 
wiary (Symbolum Apostolicum i Symbolum Athanasianum) i definicje dogmatyczne soborów – 
nicejskiego (325), konstantynopolitańskiego I (381), efeskiego (431), chalcedońskiego (451), kon-
stantynopolitańskiego III (680) – uchwalane naturalnie w kontekście herezji, zwłaszcza arianizmu 
(Verbum creatum bez duszy, ale jako dusza w ciele ludzkim), manicheizmu (Chrystus posiadał 
ciało wyobrażeniowe), doketyzmu (Chrystus posiadał pozór ciała), walentynizmu (Chrystus 
przyjął ciało niebiańskie niczego nie biorąc od swej Matki), apolinaryzmu (pewna część Chry-
stusa została przemieniona w ciało), monofizyzmu (jedna wiedza, jedno działanie i jedna wola 
w Chrystusie), nestorianizmu (Chrystus jako doskonały Bóg i doskonały człowiek, ale z dwiema 
osobami – boską i ludzką) czy eutychianizmu (ciało Chrystusa prawdziwe, ale innej natury niż 
nasze); korzystam z: H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de 
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W jaki więc sposób Wcielenie Logosu jest źródłem synergii teologii i nauki? 
(synergia w tym przypadku oznacza twórczą współpracę nauki i teologii, którą 
można porównać do transdyscyplinarnego podejścia badawczego – celem jest 
więc utworzenie możliwie szerokiego, bogatego, holistycznego opracowania 
danych kwestii lub problemów).

Odwołując się w pierwszej kolejności do myśli ks. prof. Michała Hellera, 
trzeba stwierdzić, że według niego, co podkreśla w wielu swoich publikacjach 
i wypowiedziach, nauka daje nam wiedzę, religia (czy też wiara, a więc również 
teologia) sens, tj. właściwą całościową interpretację świata jako takiego46. Dla 
Hellera bowiem Boski Logos jest źródłem racjonalności świata, zaś wszelkie 
badanie naukowe eksploruje i bada ten właśnie racjonalny świat będący boskim 
stworzeniem47. Zwięźle myśl Hellera podsumowuje Wiesław Macek: „Niewąt-
pliwie, dla Hellera, cały Wszechświat jest jednym Słowem Boga, które nadaje 
sens człowiekowi, historii i światu. Rozum, który był na początku, przenika 
bowiem wszystko, co istnieje; istnienie jest skutkiem racjonalności myśli Bożej. 
Sensu świata trzeba szukać w tajemnicy racjonalności; sens, jakim Bóg obdarza 
każde istnienie, jest więc usprawiedliwieniem Wszechświata”48.

rebus fidei et morum, red. P. Hünermann, A. Sghirlanzoni, G.B. Zaccherini, Bologna 2018. Polski 
czytelnik może skonsultować również: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościo-
ła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1997 (i późniejsze wydania). Trzecim fundamentem są szczegó-
łowe tezy chrystologiczne sformułowane przez lub na podstawie wykładu św. Tomasza z Summy 
teologii. Niektóre z nich, pod pewnymi względami, są kluczowe dla podejmowanej tematyki, np.: 
zjednoczenie Słowa Wcielonego dokonało się w Chrystusie samym (tj. w Jego Osobie secundum 
subsistentiam), nie zaś w Jego naturze lub istocie (dwie niepomieszane natury) – Chrystus jest 
więc jedną Osobę i posiada jedną hipostazę; złożenie z dwóch natur (unio hipostatica) nie jest 
mniej doskonała, niż gdyby Chrystus posiadał wyłącznie naturę boską; i inne. Szczególnie ważna 
jest jednak przywołana kwestia unii hipostatycznej Chrystusa, na podstawie której twierdzimy, 
że jest On prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem, a to znaczy, że jest prawdziwym, real-
nym łącznikiem – Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi (por. 1 Tm 2, 5). Co więcej, sprawia, że 
nasza wiedza o Bogu może być wiedzą „ucieleśnioną”, tj. odnoszącą się i zakorzenioną w realnym 
Bogu-Człowieku i w realnym Jego doświadczeniu; korzystam z notatek i materiałów z wykładu 
kursorycznego: M. Raffray, Christologie. Cours de Théologie dogmatique, cz. 1: De ipso Salvatore, 
Courtalain, 2013−2014. W dalszej perspektywie badawczej zwracam uwagę na: A. Piolanti, Dio 
nel mondo e nell’uomo, Città del Vaticano 1994.

46. M. Heller, Statement by Professor Michał Heller at the Templeton Prize News Conference, March 
12th, 2008, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2008, nr 43, s. 13−14.

47. „[Heller] przekonany o racjonalności świata, znajduje jej usprawiedliwienie w Zamyśle Stwórcy 
– Boskim Logosie, który stanowi nie tylko fundament struktury świata fizycznego, ale również od-
powiada za istnienie świata wartości i sensu. W tak przyjętej perspektywie nauka i teologia są dla 
siebie siostrzanymi dyscyplinami, służącymi sobie w dążeniu do Prawdy”, T. Maziarka, W stronę 
teologii nauki – na kanwie myśli ks. prof. Michała Hellera, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2016, 
t. 35, nr 1, s. 16.

48. W.M. Macek, Teologia nauki według księdza Michała Hellera, Warszawa 2010, s. 133.
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Sam Heller w Logosie i jego Wcieleniu upatruje źródła nie tylko racjonal-
ności, ale i sensowności myślenia i świata, a ponadto jądra specyfiki badań 
teologicznych. Wydarzenie, tj. Chrystus, zrósł się – wedle słów Hellera – nie-
rozerwalnie z myśleniem o Nim, a to znaczy, że Logos stał się ciałem także 
w znaczeniu wcielenia się w ludzki sposób myślenia49. Innymi słowy Chrystus, 
dokonując Wcielenia, wkroczył w historię człowieka i tym samym w kontakt 
z jego myślą, mówi też człowiekowi, że granice metody naukowej są odzwier-
ciedleniem granic człowieka, zaś granice jego racjonalności nie są granicami 
racjonalności w ogóle50. Tak więc Wydarzenie, według Hellera, zapewnia teo-
logii „racjonalnie zorganizowane poznanie”, które łączy ją z naukami.

Logos-Racjonalność jako Wydarzenie Wcielenia jest więc źródłem racjonal-
ności świata, człowieka i jego myśli, jest też gwarantem racjonalności wszelkiej 
refleksji teologicznej. Jak się więc okazuje, Wcielenie Chrystusa stanowi spoiwo 
dialogu teologii z naukami. Istotny jest przy tym fakt respektowania ciągłości 
ludzkiej myśli przez Chrystusa. Bóg objawiając się, a Chrystus dokonując Wcie-
lenia, nie przekreśla dotychczasowych osiągnięć ludzkiej myśli, ale je niejako 
przyjmuje, dopełnia czy też wypełnia treścią, której rozum nigdy nie byłby 
w stanie sam z siebie odnaleźć i wyrazić. Fakt Wcielenia pozwala też, jak zauwa-
ża Heller, odpowiedzieć na pytanie o racjonalność świata: „Istotnie, refleksja 
filozoficzna musi się zatrzymać na stwierdzeniu tego faktu [tj. faktu racjonalno-
ści świata – B.K.] i zdumienia się nim. (…). Chrześcijańska teologia stworzenia 
chętnie podejmuje temat Logosu-Słowa, »przez które wszystko się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało« (J 1,3). Grecka racjonalność-logos w tradycji 

49. „Wydarzenie zrosło się z myśleniem o nim i takie przeniknęło do liturgii i codziennej pobożności. 
Dziś, gdy modlimy się, sięgamy do Wydarzenia, ale dosięgamy go mozolnie, poprzez to, co o nim 
myślano w ciągu tych wszystkich wieków, które nas od niego dzielą. Innej drogi nie ma, bo Logos 
stało się ciałem także w tym sensie, że wcieliło się w ludzki sposób myślenia”, M. Heller, Teologia 
dzisiaj – detronizowanie królowej? Lectio magistralis ks. prof. Michała Hellera, „Vita Academica” 
2016, nr 3 (88), s. 8, kol. 1.

50. „Jeżeli teologia ma zdobyć wiarygodność w oczach dzisiejszego wykształconego człowieka, to 
musi się mu przedstawić jako racjonalnie zorganizowane poznanie, czyli w tej warstwie, która 
łączy ją z naukami, powinna stosować te same metody, co one. Ale pod sankcją utraty swojej 
identyczności musi także zachować własną specyfikę. A jądrem tej specyfiki jest Wydarzenie. 
Poprzez Wydarzenie otwiera się ona na Coś, co wykracza poza wszelkie metody czysto ludz-
kiego poznania. Ale nie może to być furtką dla irracjonalności. Wkraczając w ludzką historię, 
Wydarzenie nieuchronnie weszło w kontakt z ludzką myślą. I to jest dla niej Wielką Szansą, bo 
uświadamia jej, że obszar dostępny ludzkiej racjonalności nie pokrywa się z całą rzeczywistością, 
albo − to samo nieco inaczej − że granice ludzkiej racjonalności nie pokrywają się z granicami 
racjonalności w ogóle. Wydarzenie mówi teologowi, że granice naukowej metody są tylko grani-
cami człowieka”, tamże, s. 9, kol. 2.
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chrześcijańskiej staje się Drugą Osobą Boską… Otwierają się niemal nieogra-
niczone perspektywy do teologicznej refleksji”51.

O tym, jak ważny jest fakt Wcielenia Chrystusa, świadczy również teologia 
stworzenia, wyrażona m.in. w liście św. Pawła do Kolosan (1, 15-20), w prologu 
Ewangelii św. Jana (1, 1-10) czy w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim. Nie 
można oczywiście zapomnieć również o opisie (czy też opisach) stworzenia z Księgi 
Rodzaju (przede wszystkim rozdział 1)52. Dominique Lambert w kontekście teolo-
gii stworzenia, którą – podobnie zresztą jak Heller – uznaje za podstawę (czy też: 
metapodstawę) dialogu teologii z naukami, twierdzi, że jest ona demitologizacją 
wszechświata, która jest z kolei podstawą teologicznego usankcjonowania pracy 
naukowej. Co ciekawe, Lambert twierdzi, że właśnie taka demitologizująca kosmos 
teologia stworzenia (bo zachowująca dystans oddzielający Boga i świat oraz pod-
kreślająca własną wartość świata) była jedną z przyczyn, które sprzyjały narodzeniu 
się nauk (a więc to religie monoteistyczne – jak twierdzi Lambert – nadające stwo-
rzeniu znaczenie wyżej wskazane, stały się miejscem narodzin tego typu racjonalnej 
refleksji nad niezamykającą się w sobie rzeczywistością)53.

Dalej belgijski uczony wskazuje na dwa chrystologiczne „oblicza” stworze-
nia. Po pierwsze Chrystus jest tym, przez Kogo Bóg dokonał stworzenia i Tym, 
który rekapituluje w sobie wszelkie stworzenie, aby stworzony Wszechświat 
mógł w pełni być zjednoczony z Ojcem. Chrystus jest więc Przyczyną Wzorczą, 
Obrazem wszystkiego, co jest, Inspiratorem aktu stwórczego Ojca54. Po drugie 

51. M. Heller, Wstęp do teologii nauki, w: Teologia nauki, red. J. Mączka, P. Urbańczyk, Kraków 2015, 
s. 21.

52. Zob. M. Łanoszka, Stworzenie w świetle Biblii – nakreślenie zasadniczych wątków, „Tarnowskie 
Studia Teologiczne” 2013, t. 32, nr 1, s. 64−72; w ogólnej perspektywie teologicznej: M. Ozorowski, 
Bóg a stworzenie w teologii katolickiej, „Paedagogia Christiana” 2011, nr 2 (28), s. 83−98; w perspek-
tywie teologii nauki: M. Heller, T. Pabjan, Stworzenie i początek Wszechświata. Teologia – Filozofia 
– Kosmologia, Kraków 2013.

53. „La théologie de la création, en préservant la distance qui sépare Dieu du Monde et la valeur 
propre de ce dernier, constitue une « démythologisation » totale de l’Univers. (…). Cette démy-
thologisation du cosmos à partir d’une théologie chrétienne de la création est le fondement de la 
légitimité théologique du travail scientifique et de sa méthode de réduction des phénomènes à des 
éléments proprement matériels, c’est probablement aussi une des causes ayant, historiquement, 
favorise l’émergence des sciences au cœur des religions monothéistes ou la création possédait ce 
sens”, D. Lambert, Sciences et théologie. Les figures d’un dialogue, Bruxelles-Namur 1999, s. 50 (ze 
względu na niezręczności językowe obecne w polskim wydaniu – D. Lambert, Ryzykowne spo-
tkanie…, dz. cyt. – podaję w oryginale brzmienie fragmentu, do którego się odwołuję; podobnie 
przy dwóch kolejnych fragmentach).

54. „(…) le Christ et celui par qui Dieu crée et celui qui récapitule toute chose créée en lui pour que 
l’Univers créé soit pleinement au Père. La première facette est décrite sur le modèle du Christ, 
Cause exemplaire, Image de toute chose, Inspirateur de l’acte créateur du Père”, D. Lambert, 
Sciences et théologie…, dz. cyt., s. 52.
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– Chrystus, jako przyczyna przyczyn, w której wszystko istnieje, jest też kresem 
Wszechświata (Lambert przestrzega przed rozumieniem ciała Chrystusa na 
sposób fizyczny, czy też jako „atraktora” lub „punktu w nieskończoności”, od-
wołując się do koncepcji Teilharda de Chardin) – należy więc rozróżnić escha-
tologię teologiczną od fizycznego kresu wszechświata (podobnie jak odróż-
niamy naturalny początek wszechświata od jego początku metafizycznego)55.

Reasumując: fundamentem relacji teologii z naukami, a zarazem jej wa-
runkiem koniecznym, jest Wcielenie Słowa Bożego – Logosu. Chrystus jest 
zarówno racją (ratio) stworzenia świata, jak też racją (ratio) odkupienia czło-
wieka, a zarazem odnowienia wszystkiego (wszechświata) w Bogu. Wcielenie 
Logosu jest więc nie tylko punktem zwrotnym w całej historii, ale ustanawia 
pomost między człowiekiem a Bogiem, w tym między poznaniem ludzkim 
a poznaniem teologicznym – zakorzenionym w poznaniu, jakie posiada sam 
Bóg. Innymi słowy, posługując się jednym z tekstów Jana Barboura: „Przedział 
pomiędzy Bogiem i światem jest ostatecznie przezwyciężony tylko we Wciele-
niu”56. Chrystus jest Alfą i Omegą (por. Ap 22, 13 et passim) jest On tym samym 
źródłem wszelkiej wiedzy o Bogu i o świecie, jak też jej szczytem i celem.

THE INCARNATION OF THE LOGOS AS A SOURCE OF 
SYNERGY BETWEEN THEOLOGY AND SCIENCE

Summary

The article discusses the issue of the relationship (the dialogue) of a theology 
with a sciences from the point of view of a philosophizing theologian. Basing 
inter alia on the assumptions of the scientific realism of the theology, the unity 
of a reality and the acceptance of boundaries of a human cognition and the 
recognizing philosophy as a mediator in the theology-science dialogue, I show 
that the foundation of this relationship and also its necessary requirement is 
the Incarnation of God’s Word. In Christ there is the source and the summit 
of all knowledge.

55. „Or, le Christ n’est pas une « force physique » ou un « attracteur » voire un « point à l’infini ». 
Il n’est pas une cause parmi d’autres, il est la cause des causes, celle en qui tout subsiste”, tamże, 
s. 53−54.

56. I.G. Barbour, Jak układają się stosunki między nauką a teologią?, przeł. S. Cyran et al., „Zagadnienia 
Filozoficzne w Nauce” 1993, nr 15, s. 17.
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