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ROZUMNIE WIERZYÆ  ROZUMNIE POZNAWAÆ.
UNIWERSYTET MIEJSCEM DIALOGU MIÊDZY NAUK¥ I WIAR¥
Wielka Karta Uniwersytetów, podpisana przez rektorów uniwersytetów europejskich, zgromadzonych w 1988 roku w Bolonii na obchodach dziewiêæsetlecia
najstarszego uniwersytetu w Europie, g³osi ¿e:
1. Uniwersytet jest autonomiczn¹ instytucj¹ w samym centrum spo³eczeñstw rozmaicie zorganizowanych ze wzglêdu na geografiê i dziedzictwo historyczne;
tworzy on, bada, ocenia i przekazuje kulturê poprzez dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹. By sprostaæ potrzebom otaczaj¹cego nas wiata, jego dzia³alnoæ
naukowa i dydaktyczna musi byæ moralnie i intelektualnie niezale¿na od w³adzy politycznej i ekonomicznej.
2. Dzia³alnoæ naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach musi byæ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zana, jeli nauczanie ma sprostaæ zmieniaj¹cym siê warunkom,
potrzebom spo³eczeñstwa oraz postêpowi wiedzy.
3. Swoboda prowadzenia badañ naukowych i kszta³cenia jest najbardziej fundamentaln¹ zasad¹ ¿ycia uniwersyteckiego, a rz¹dy i uniwersytety w miarê swoich mo¿liwoci musz¹ zapewniæ poszanowanie dla tego podstawowego warunku. Odrzucaj¹c nietolerancjê i pozostaj¹c zawsze gotowym do dialogu, uniwersytet stanowi najlepsze miejsce, w którym spotykaj¹ siê nauczyciele umiej¹cy
przekazaæ sw¹ wiedzê oraz dobrze przygotowani do rozwijania jej poprzez badania naukowe i nowatorstwo oraz studenci, którzy potrafi¹, chc¹ i s¹ gotowi
wzbogacaæ t¹ wiedz¹ swe umys³y.
4. Uniwersytet jest powiernikiem europejskiej tradycji humanistycznej, nieustannie d¹¿y do osi¹gniêcia wiedzy uniwersalnej, wype³niaj¹c swe powo³anie, przekracza on granice geograficzne i polityczne oraz zaspokaja istotn¹ potrzebê
wzajemnego poznania i oddzia³ywania ró¿nych kultur1.
1

Wielka Karta Uniwersytetów, Bolonia 18 wrzenia 1988 r. Uniwersytet jest dzie³em redniowiecza, zrodzonym z jego sposobu widzenia Cz³owieka, Natury i Boga. Czym równie szczególnym, równie oryginalnym w historii cywilizacji, jak na przyk³ad piew gregoriañski czy muzyka
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Te ró¿norodne zadania uniwersytetu nie tylko nie zaprzeczaj¹ jego jednoci,
ale je wrêcz konstytuuj¹ jako najbardziej fundamentaln¹ cechê tej instytucji. Chc¹c
wnikn¹æ w istotê uniwersytetu, najczêciej podkrela siê ten jej aspekt, który stanowi wspólnotê ucz¹cych i nauczanych. Universitas znaczy ogó³, powszechnoæ, ca³oæ, ca³okszta³t, wspólnoæ. Nie mniej wa¿ne jest i drugie rozumienie universitas: ca³okszta³t nauk i umiejêtnoci, a przynajmniej taki ich dobór,
który pozwala widzieæ w nich szczególn¹ jednoæ2. Ka¿dy uniwersytet ma naturalne powo³anie wspólnotowe: jest on bowiem universitas  wspólnot¹ wyk³adowców i studentów poszukuj¹cych prawdy oraz d¹¿¹cych do pog³êbienia wiedzy i zdobycia wiêkszych kompetencji zawodowych. Centralne miejsce osoby
i wymiar wspólnotowy to dwa zasadnicze bieguny dobrze zorganizowanego universitas studiorum3. rodowisko uniwersyteckie powinno zatem stwarzaæ mo¿liwoci do dzielenia dowiadczeñ i prze¿ywania wspólnoty.
1. UNIWERSYTET  D¥¯ENIE DO PE£NEJ PRAWDY
Poszukiwanie prawdy by³o przez wieki jednym z najwa¿niejszych zadañ
wy¿szych uczelni i rodowisk akademickich. Prawda stanowi fundament tych instytucji. Kszta³cenie uniwersyteckie to spotkanie cz³owieka z cz³owiekiem w obrêbie
wspólnych idei, wspólnych poszukiwañ. Tylko wtedy jest szansa na stworzenie
szkó³ naukowych, które bêd¹ nie tylko formalnym zgrupowaniem pokrewnych
dyscyplin, ile wspólnot¹ ludzi, których ³¹czy poszukiwanie prawdy w obrêbie
okrelonej dziedziny naukowej, a tak¿e wspólnie przyjêty styl i metoda tego poszukiwania i system wartoci temu towarzysz¹cy4. To na uniwersytecie ci¹¿y
polifoniczna. Wszystkie wielkie cywilizacje maj¹ swoj¹ liturgiê i swoje katedry, swoich wiêtych
i swoje ewangelie. Wszystkie wiedz¹, co jest wiête i co pobo¿ne. Wszystkie daj¹ dowody zmys³u
twórczego w dziedzinie sztuki, myli i duchowoci. Lecz tylko jedna, europejska kultura redniowieczna stworzy³a uniwersytety, od Bolonii po Kraków, od Pary¿a po Toledo, od Oksfordu po Uppsalê. W roku 1600 na wiecie jest ponad 100 uniwersytetów: wszystkie one s¹ wpisane w socjokulturow¹ przestrzeñ Europy. L. Moulin, redniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, t³um. H. LubiczTrawkowska, Wydawnictwo Marabut, GdañskWarszawa 2002, s. 7.
2 Por. W. Stró¿ewski, W krêgu wartoci, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992, s. 89.
3 Benedykt XVI, Niech w. Augustyn bêdzie dla nas wzorem dialogu wiary i rozumu. Spotkanie ze wspólnot¹ akademick¹ na dziedziñcu uniwersytetu, LOsservatore Romano (wydanie polskie) (2007)6, s. 12.
4 A. Przec³awska, Uprawianie nauki istot¹ kszta³cenia uniwersyteckiego, w: Idea uniwersytetu u schy³ku tysi¹clecia, red. H. ¯ytkowicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, s. 162.
Uniwersytet jest koinoni¹  wspólnot¹ wartoci i celów. ( ) Koinonia uniwersytecka sk³ada siê
wszak¿e z osób uczestnicz¹cych w grze o prawdê naukow¹ w ramach rozmaitych krêgów kompetencji merytorycznych maj¹cych wspóln¹ «sytuacjê problemow¹» oraz, co za tym idzie, wspóln¹
sieæ naukowego komunikowania siê, wspóln¹ preferencjê aspektów obiektów zainteresowañ poznawczych (tego, co jest przedmiotem ogl¹du gwoli obrazowania), jak równie¿ wspólne regu³y
i wzory wspó³dzia³ania kszta³tuj¹ce ich styl ¿ycia w eksploracji, dyskusji i edukacji adeptów. J. Goækowski, Funkcjonalnoæ uniwersytetu w perspektywie d³ugiego trwania, w: Idea uniwersytetu u schy³ku tysi¹clecia, s. 2223.
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obowi¹zek odkrywania coraz to nowych prawd i prawdopodobieñstw naukowych
oraz doskonalenie i szerzenie sposobów, które je odkrywaæ pozwalaj¹. Prawda
wi¹¿e siê najpierw z widzeniem, rozumieniem, z theoría, jak nazywa j¹ tradycja
grecka. Ale prawda nie jest nigdy wy³¹cznie teoretyczna. ( ) Prawda oznacza
co wiêcej ni¿ wiedza  celem poznania prawdy jest poznanie dobra. Taki jest te¿
sens Sokratesowego pytania: Jakie¿ to dobro czyni nas prawdziwymi? Prawda
sprawia, ¿e stajemy siê dobrzy, a dobro jest prawdziwe5. W³anie to, co prawdziwe
jest zawsze aktualne, wyprzedzaj¹ce, nowoczesne, modne, faktycznie u¿yteczne,
gdy¿ aktualizuje w cz³owieku to, co typowo ludzkie, czyli jego rozumnoæ.
Badania prowadzone na uniwersytetach w celu odkrywania prawdy maj¹
wymiar interdyscyplinarny. W tej sytuacji konieczne staje siê postawienie pytania: Co to jest prawda? I jak siê j¹ rozpoznaje? ( ) Co jest racjonalne? W jaki
sposób rozum wykazuje, ¿e jest prawdziwym rozumem?6. Prawda (³ac. veritas)
to naczelna wartoæ poznawcza, cecha poznania lub przedmiot poznania. Wed³ug
klasycznej, arystotelesowskiej definicji, prawda w sensie poznawczym (logicznym) jest zgodnoci¹ intelektu ze stanem rzeczy, polegaj¹c¹ na tym, ¿e intelekt
stwierdza istnienie tego, co jest, albo nieistnienie tego, czego nie ma. Poznanie
jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy treæ poznania jest zgodna z przedmiotem (stanem rzeczy), do którego to poznanie siê odnosi7. Poszukiwanie prawdy 
o wiecie, o cz³owieku, szukanie odpowiedzi na wiecznie stawiane przez niego
pytania wydaje siê byæ polem spotkania ró¿norodnych dziedzin nauki i tworzeniem prawdziwego universitas. Zatem Czym jest uniwersytet? Jakie jest jego
zadanie? ( ) Mo¿na powiedzieæ, jak s¹dzê, ¿e prawdziw¹, g³êbok¹ przyczyn¹
powstania uniwersytetu jest wielkie pragnienie wiedzy, które cechuje cz³owieka.
Pragnie on dowiedzieæ siê, czym jest to wszystko, co go otacza. Pragnie prawdy8. Poszukiwanie prawdy jest bowiem misj¹ ka¿dej dziedziny nauki, ta za zawsze pe³ni rolê s³u¿ebn¹ wobec cz³owieka.
5 Benedykt XVI, Papie¿ nie narzuca wiary, lecz zachêca do szukania prawdy. Przemówienie
Benedykta XVI do wspólnoty rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, LOsservatore Romano (wydanie polskie) (2008)3, s. 14.
6 Tam¿e, s. 1415.
7 Por. A.B. Stêpieñ, Prawda, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Wydawnictwo
TN KUL, Lublin 1997, s. 437438. Najogólniej mo¿na powiedzieæ, i¿ pod pojêciem prawdy rozumie
siê dzi  jak siê wydaje  najczêciej: prawdê w sensie klasycznym (zgodnoæ myli, a w póniejszych ujêciach  s¹du, z rzecz¹), w sensie ontologicznym (zgodnoæ rzeczy z jej istot¹), w sensie
aksjologicznym (wartoæ absolutna, do której powinno siê d¹¿yæ), w sensie utylitarystycznym (prawdziwe jest to, co skuteczne), w sensie egzystencjalnym (autentyczny sposób istnienia ludzkiego)
i dialogicznym (to, co ujawnia siê w spotkaniu osób, wiê miêdzy osobami, urzeczywistniaj¹ca siê
w mi³oci). Wród ludzi wierz¹cych w Boga, zarówno w wypowiedziach teoretycznych, jak i w dzia³aniach praktycznych, wystêpuje tak¿e traktowanie prawdy, podobnie jak dobra i piêkna, jako odbicia najwy¿szego, absolutnego Dobra, Prawdy i Piêkna, jakim jest Bóg. K. Olbrycht, Prawda, dobro i piêkno w wychowaniu cz³owieka jako osoby, Wydawnictwo Uniwersytetu l¹skiego, Katowice
2000, s. 37.
8 Benedykt XVI, Papie¿ nie narzuca wiary , s. 1314.
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Poznanie i prawda maj¹ cel nie tylko teoretyczny, lecz s¹ potrzebne cz³owiekowi do kierowania ¿yciem. Jeli w swoich aktach dzia³ania cz³owiek kieruje siê
poznaniem, to prawda jako kryterium i cel ludzkiego poznania stanowi wartoæ
wstêpn¹ i podstawow¹, sprawdzaj¹c¹ wartoæ wszelkich innych ludzkich dzia³añ
osobowych. Prawda zatem, jako wartoæ poznawcza, jest zawsze zwi¹zana z intelektualn¹ prac¹ osoby ludzkiej. Cz³owiek potrzebuje i poszukuje prawdy, posiada
mo¿liwoci jej odkrywania, jest zobowi¹zany do poszukiwania prawdy o sobie
i wiecie. Cz³owiek prawdy nie tworzy, ale ona sama siê przed nim ods³ania, gdy
jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy stanowi jedyn¹ w swym rodzaju «duchow¹
radoæ» (gaudium veritatis). Pominiêcie tego wymiaru nauki i ograniczenie uwagi do jej aspektów czysto utylitarnych stanowi zagro¿enie nie tylko dla nauki, ale
wprost dla cz³owieka i dla spo³eczeñstwa9. To co jest prawdziwe, musi byæ prawdziwe zawsze i dla wszystkich. ( ) Hipotezy mog¹ fascynowaæ, ale nie przynosz¹ zaspokojenia. W ¿yciu ka¿dego cz³owieka przychodzi chwila, kiedy  bez
wzglêdu na to, czy siê do tego przyznaje czy te¿ nie  odczuwa on potrzebê zakorzenienia swojej egzystencji w prawdzie uznanej za ostateczn¹, która da³aby mu
pewnoæ nie podlegaj¹c¹ ju¿ ¿adnym w¹tpliwociom10.
Uczestniczenie w prawdzie wyzwala cz³owieka i umacnia go w jego godnoci. Cz³owiek staje siê sob¹ poprzez prawdê, poznaje równie¿ prawdê o sobie
i swej wolnoci. Przyporz¹dkowanie do prawdy uwidacznia siê poprzez wolnoæ,
odpowiedzialnoæ, powinnoæ, które nie tylko w myleniu, ale tak¿e w dzia³aniu
stanowi¹ realn¹ i konkretn¹ osnowê osobowego ¿ycia cz³owieka. Poznawanie
prawdy wprowadza w bogaty wiat relacji miêdzy prawd¹ i dobrem. W universitas rozumianej jako spo³ecznoæ mo¿emy odnaleæ: obok dojrza³ej roztropnoci
mistrzów  wra¿liwoæ aksjologiczn¹ uczniów, obok dowiadczenia ¿yciowego 
wie¿oæ spojrzenia, obok spokojnej kontemplacji prawdy  niepokój jej poszukiwañ. Zatem ka¿dy uniwersytet powinien staraæ siê zawsze zachowywaæ charakter orodka studiów «na miarê cz³owieka», w którym osobie studenta nie grozi
anonimowoæ i mo¿e on prowadziæ z wyk³adowcami owocny dialog, bêd¹cy ród³em bodców do doskonalenia w³asnej wiedzy i cz³owieczeñstwa. ( ) Poszczególne dyscypliny w sposób naturalny  co jest te¿ s³uszne  d¹¿¹ do specjalizacji,
podczas gdy osoba potrzebuje jednoci i syntezy. Po drugie, jest rzecz¹ o fundamentalnym znaczeniu, by w pracy badawczej mog³o siê pojawiæ egzystencjalne
pytanie o sens ¿ycia osoby. Celem badañ jest poznanie, podczas gdy osoba potrzebuje tak¿e m¹droci, owej wiedzy, która wyra¿a siê w umiejêtnoci ¿ycia. Po
trzecie, tylko wtedy, gdy przyznaje siê odpowiedni¹ wartoæ osobie i relacjom
9 Por. Jan Pawe³ II, Wokó³ Uniwersytetu Jagielloñskiego jednocz¹ siê wszystkie uczelnie Polski, LOsservatore Romano (wydanie polskie) (1997)7, s. 6163. Zwornikiem ³adu aksjonormatywnego tej wspólnoty jest prawda, dobro naczelne bêd¹ce idea³em motywuj¹cym d¹¿noci poznawcze uczonych. J. Goækowski, Funkcjonalnoæ uniwersytetu , s. 22.
10 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio (14 wrzenia 1998), nr 27.
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miêdzyosobowym, stosunek nauczycieluczeñ mo¿e siê przerodziæ w wiê wychowawcz¹, wpieraj¹c¹ proces ludzkiego dojrzewania11. Cz³owiek odpowiedzialny za swój sta³y rozwój, mo¿e i powinien osobistym wysi³kiem myli docieraæ do
prawdy, wybieraæ i rozstrzygaæ. Ludzie uniwersytetu wychowuj¹ siê nawzajem 
nie przez specjalne wyk³ady czy lekcje wychowawcze, lecz poprzez wiadome
uczestniczenie w tym, czemu ostatecznie s³u¿¹.
2. UNIVERSITAS  HARMONIA POSZCZEGÓLNYCH NAUK
Uniwersytet jest naturalnym miejscem powstawania i rozwijania nauk ³¹cz¹cych ró¿ne tereny i metody badañ. Wielowydzia³owoæ, a w jej ramach wieloprzedmiotowoæ uniwersytetu, choæ zawsze by³a dlañ spraw¹ niezwyk³ej wagi,
ujawni³a swe szczególne znaczenie w naszych czasach, gdy niebezpieczeñstwo
specjalizacji realnie zagrozi³o tak dalece posuniêt¹ atomizacj¹ ludzkiej wiedzy,
¿e pod znakiem zapytania stanê³a nie tylko jej jednoæ, ale i jej sens. Historycznie
rzecz bior¹c, do miana uniwersytetu mia³a prawo tylko uczelnia wielowydzia³owa. Klasycznym jej przyk³adem by³ Uniwersytet Paryski (XII w.), sk³adaj¹cy siê
z czterech wydzia³ów: sztuk wyzwolonych, medycyny, prawa i teologii. Ostatni z
wymienionych sta³ hierarchicznie najwy¿ej i decydowa³ o tym, czy dana uczelnia
nosi³a miano uniwersytetu w pe³nym tego s³owa znaczeniu. S³u¿ba prawdzie na
okrelonym etapie poznania wymaga przekraczania granic poszczególnych dyscyplin wiedzy. Wyjcie poza w¹sk¹ dziedzinê specjalizacji, wiadomoæ roli badañ
interdyscyplinarnych, wra¿liwoæ na tajemnicê oraz odpowiedzialnoæ intelektualna prowadz¹ do wielkich pytañ poznawczych, dla których w³aciw¹ dziedzinê
badañ stanowi filozofia i teologia12.
Obecnoæ teologii w strukturze uniwersytetu otwiera mo¿liwoci wszechstronnego, ca³ociowego budowania wizji wiata i cz³owieka. Wiara w mo¿liwoæ poznania prawdy maj¹cej wartoæ uniwersaln¹ nie jest bynajmniej ród³em
nietolerancji; przeciwnie, stanowi nieodzowny warunek szczerego i autentycznego dialogu miêdzy ludmi. Poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy
ograniczonej rzeczywistoci wiata czy cz³owieka, nigdy siê nie koñczy, zawsze
odsy³a ku czemu, co jest ponad bezporednim przedmiotem badañ, ku pytaniom
11

Benedykt XVI, Niech w. Augustyn , s. 1213. Wed³ug Benedykta XVI uniwersytet jest
miejscem badania i formacji nowych pokoleñ, czyli ma cel poznawczy, streszczaj¹cy siê w niekoñcz¹cym siê zadaniu zapewnienia jednoci wiedzy, oraz cel antropologiczny, którym jest formacja
m³odego cz³owieka w cnotach i dyscyplinach intelektualnych z w³aciw¹ proporcj¹ miêdzy poznaniem a dzia³aniem, teori¹ a praktyk¹. ( ) Zagubienie albo zanik paidei i celu wychowawczego
wiedzie do ciasnej wizji, w której edukacja wytwarza raczej specjalistów ni¿ podmioty posiadaj¹ce
solidne wykszta³cenie ogólne i m¹droæ. V. Possenti, Wiara, rozum, uniwersytet, t³um. T. ¯elenik,
Spo³eczeñstwo (2008)3, s. 335336.
12 Por. W. Stró¿ewski, W krêgu wartoci , s. 912; M.A. Kr¹piec, O otwartoæ uniwersytetu,
w: Cz³owiek. Kultura. Uniwersytet, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1982, s. 331333.
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otwieraj¹cym dostêp do Tajemnicy13. Wymaga to miêdzy innymi dialogu i istnienia autentycznej wspólnoty badaczy, która obok wspólnoty rodzinnej stanowi
realn¹ wspólnotê ludzi, wspólnotê tych, którzy szukaj¹ prawdy i d¹¿¹ do poznania. Wszystko to mo¿e i powinno byæ wykorzystywane w budowaniu uniwersyteckiej m¹droci.
Poszukiwanie prawdy mo¿e byæ spotkaniem ró¿norodnych dziedzin nauki
i tworzeniem prawdziwego universitas. Struktura uniwersyteckiego systemu nauk
i umiejêtnoci nie jest statyczna, lecz dynamiczna. Teren wiary i dziedzina naukowych badañ przenikaj¹ siê wzajemnie. Nauki realne, tak humanistyczne, jak i przyrodnicze, dotycz¹ cz³owieka w wielu aspektach jego dzia³ania, aktywnoci, twórczoci czy stylu ¿ycia. O rozszerzeniu horyzontów umys³owych tam jedynie
mo¿na mówiæ, gdzie istnieje mo¿noæ ogarniêcia jakby spojrzeniem wielu rzeczy
równoczenie jako jednej ca³oci, odniesienia ka¿dej z nich osobno do w³aciwego miejsca w powszechnym systemie, zrozumienia ich odnonych wartoci i okrelenia ich wzajemnej zale¿noci. Posiad³szy to prawdziwe owiecenie, umys³ nigdy nie traktuje ¿adnej czêci rozbudowanej materii wiedzy bez przypomnienia
sobie, ¿e jest to czêæ jedynie14. Uniwersytet jest miejscem badania i formacji
nowych pokoleñ, ma cel poznawczy, streszczaj¹cy siê w niekoñcz¹cym siê zadaniu zapewnienia jednoci wiedzy, oraz cel antropologiczny, którym jest formacja
m³odego cz³owieka. Nowe pytania formu³owane w kontakcie z odkryciami naukowymi prowadz¹ do zagadnieñ istotnych dla filozofii ¿ycia.
Uniwersytet jest miejscem pracy intelektualnej, podejmowanej w sferze jednego i tego samego rozumu. Cz³owiek i jego wiat, a w³aciwie ca³y wszechwiat
jawi siê badaczowi i uczonemu jako rzeczywistoæ, która poddaje siê racjonalnemu opisowi i uniwersalnemu przekazowi. Dzisiejszy jêzyk naukowy, pokonuj¹c
wszelkie bariery, przenosi s³owa i obrazy, przekazuje pojêcia i projekty, teorie
i dowody ich s³usznoci coraz wiêkszej liczbie ludzi, pozwalaj¹c im rozwijaæ sw¹
kulturê i swoje cz³owieczeñstwo, korzystaæ ze zdobyczy nauki i z ich konkretnych zastosowañ. Zaanga¿owanie w s³u¿bê ca³ej prawdzie jawi siê jako wymaganie
wolnoci badañ naukowych, nauczania i rozpowszechniania wiedzy. Otwarcie siê
na ca³y zakres mo¿liwoci ludzkiego rozumu pozwoli na pe³ne rozumienie rze13

Jan Pawe³ II, Przemówienie Papie¿a na spotkaniu z okazji 600lecia Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, w: Chrystus wczoraj, dzi i na wieki. V pielgrzymka Jana Paw³a II
do ojczyzny, Wydzia³ Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Warmiñskiej, Olsztyn 1997, s. 161.
14 J.H. Newman, Idea uniwersytetu, t³um. P. Mroczkowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa
1990, s. 213. Integracja wiedzy jest procesem, który nale¿y nieustannie udoskonalaæ. Zadanie to
staje siê dzi coraz trudniejsze na skutek rozwoju nauki oraz podzia³u poszczególnych dyscyplin
akademickich na coraz wê¿sze specjalizacje. Uniwersytet jednak, a szczególnie uniwersytet katolicki «winien byæ ¿yw¹ jednoci¹» instytucji oddaj¹cych siê poszukiwaniu prawdy. Jan Pawe³ II,
Konstytucja apostolska Jana Paw³a II o uniwersytetach katolickich Ex corde ecclesiae (15 sierpnia 1990), nr 16.
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czywistoci. Rozum, który pozostaje g³uchy na to, co boskie, i spycha religiê
w sferê subkultury, nie jest zdolny w³¹czyæ siê w dialog kultur15. Rozum zamkniêty na transcendencjê nie jest w stanie sprostaæ wyzwaniom, jakie stawia
¿ycie i wiat. Wiara bowiem uczy, ¿e tajemnice Stworzenia, Wcielenia i Odkupienia przekszta³ci³y i na zawsze wzbogaci³y wiedzê i m¹droæ rodziny ludzkiej,
naukê i kulturê ca³ej ludzkoci. Zatem: Trzeba bêdzie powróciæ jeszcze raz do
tego zagadnienia, gdy¿ pojawia siê tu kwestia absolutnie fundamentalna: Co to
jest rozum? ( ) W sytuacji, gdy rozum ahistoryczny próbuje sam siebie ukonstytuowaæ jedynie jako racjonalnoæ ahistoryczn¹, m¹droæ ludzkoci jako tak¹ 
m¹droæ wielkich tradycji religijnych  nale¿y doceniæ jako rzeczywistoæ, której
nie mo¿na bezkarnie wyrzuciæ do kosza historii idei16. W uniwersyteckim uk³adzie zajêæ potrzeba jest zatem nie tylko tego, czego dostarcza teologia i filozofia,
i co wnosz¹ «sztuki wyzwolone» i nauki przyrodnicze, ale równie¿ po³¹czenia
tych dziedzin tak, by cz³owiek by³ zdolny do przemylenia samego siebie oraz
celów, jakie sobie stawia, i wyborów, jakich dokonuje.
3. DIALOG MIÊDZY NAUKA I WIAR¥: CREDE UT INTELLIGAS  INTELLIGE UT
CREDAS

Trudnoæ prawdy to przede wszystkim trud jej zdobywania. Wiedz¹c o tym,
musimy z góry liczyæ siê z wieloci¹ dróg dochodzenia do niej, a tym samym
korzystania z ró¿norodnych metod badawczych. Wymaga to z kolei bezwzglêdnej
wolnoci ich stosowania, wolnoci podejmowania jednych i odrzucania innych.
Prawda i wolnoæ tworz¹ tu nierozdzieln¹ parê i warunkuj¹ siê nawzajem. Uniwersytet, jeli chce byæ wierny swej idei, musi byæ domem dla jednej i drugiej,
mo¿e byæ wyzwaniem do poszukiwania i odkrywania dobra i prawdy. S³u¿¹c prawdzie, s³u¿y cz³owiekowi, a broni¹c prawdy, broni cz³owieka w tym, co dla niego
najbardziej istotne17. Trudno wyobraziæ sobie  stwierdza Józef ¯yciñski  by
nauka mog³a siê rozwin¹æ w klimacie zdominowanym przez sceptycyzm, relatywizm lub te formy niewiary w mo¿liwoæ poznania obiektywnej prawdy, które
dominuj¹ w ró¿nych nurtach wspó³czesnego postmodernizmu. Niezale¿nie od tego,
jak dramatyczny by³ przebieg poszukiwania prawdy w perspektywach poznaw15 Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet  wspomnienia i refleksje, LOsservatore Romano (wydanie polskie) (2006)11, s. 29.
16 Ten¿e, Papie¿ nie narzuca wiary , s. 1314. Cz³owiek przekracza granice poszczególnych dyscyplin wiedzy, tak aby ukierunkowaæ je ku owej Prawdzie i ku ostatecznemu spe³nieniu
swego cz³owieczeñstwa. Mo¿na tutaj mówiæ o solidarnoci ró¿nych dyscyplin naukowych w s³u¿bie cz³owiekowi i odkrywaniu coraz pe³niejszej prawdy o nim samym i o otaczaj¹cym go wiecie,
[o kosmosie]. Jan Pawe³ II, Przemówienie Papie¿a , s. 160161.
17 Por. W. Stró¿ewski, W krêgu wartoci, s. 1215.
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czych nauki nowo¿ytnej, w procesie powstawania tej nauki wielk¹ rolê odegra³a
judeochrzecijañska koncepcja Boga Stwórcy i cz³owieka stworzonego na Jego
obraz18. Tak¿e i obecnie, gdy usi³uje siê podwa¿aæ wiele tez traktowanych przez
wczeniejsze pokolenia jako oczywiste i niekwestionowalne, szczególnie wa¿na
pozostaje pamiêæ o wp³ywie chrzecijañstwa na rozwój idei humanistycznych.
Dla zrozumienia w³aciwej relacji miêdzy wiar¹ i rozumem konieczne jest
podkrelenie z jednej strony nadprzyrodzonego charakteru wiary, co prowadzi do
ukazania odmiennego charakteru poznania przez wiarê, a z drugiej  wskazanie
na jej charakter racjonalny, co pozwala na ukazanie rozumu w uwierzeniu. Zatem
tych dwóch wymiarów  wiary i rozumu  nie powinno siê rozdzielaæ ani przeciwstawiaæ, lecz powinny one zawsze iæ ze sob¹ w parze. ( ) W odniesieniu do
tego s³uszn¹ s³aw¹ ciesz¹ siê dwie formu³y augustiañskie (Sermones, 43, 9), wyra¿aj¹ce tê spójn¹ syntezê wiary i rozumu: crede ut intelligas («uwierz, aby zrozumia³»)  wiara otwiera drogê do bram prawdy  ale równie¿ i nieod³¹cznie
intellige ut credas («zrozum, aby uwierzy³»), zg³êbiaj prawdê, by móg³ znaleæ
Boga i uwierzyæ19. To podwójne poszukiwanie odró¿nia od siebie poznanie teologiczne, p³yn¹ce z wiary, od poznania czysto rozumowego, filozoficznego, uznaje
zarazem, ¿e oba te kierunki poznania spe³niaj¹ siê w m¹drociowym charakterze
osobowego poznania. W perspektywie nakrelonej przez teologiê nauka mo¿e
odkryæ, ¿e poza jej granicami odkrywaj¹ siê nowe horyzonty, i uznaæ, ¿e potrzebuje nowego dope³nienia, które przekracza te granice. Wiara wkracza w ¿ycie
i poznanie cz³owieka nie po to, by pozbawiæ rozum w³aciwej mu autonomii albo
ograniczyæ przestrzeñ jego dzia³ania. Wiara nie mo¿e wiêc prowadziæ do deprecjacji rozumu. Te dwie rzeczywistoci  wiara i rozum  wzajemnie siê przenikaj¹
i uzupe³niaj¹, a jednoczenie ka¿da z nich ma w³asn¹ przestrzeñ, w której siê
urzeczywistnia20.
18

J. ¯yciñski, Inspiracje chrzecijañskie w powstaniu nauki nowo¿ytnej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, s. 101. Nauka ma wtedy sens i s³usznoæ, kiedy uznaje siê j¹ za zdoln¹ do
odkrywania prawdy i kiedy w prawdzie uznaje siê dobro cz³owieka. Jan Pawe³ II, Nauka  teologia
 Magisterium, w: ten¿e, Nauczanie Papieskie, t. III, cz. 2, Wydawnictwo Pallottinum, PoznañWarszawa 1986, s. 621.
19 Benedykt XVI, w. Augustyn (III). Audiencja generalna 30 stycznia 2008, LOsservatore
Romano (wydanie polskie) (2008)3, s. 54. Z³udne jest mniemanie, ¿e wiara mo¿e silniej oddzia³ywaæ na s³aby rozum; przeciwnie, jest wówczas nara¿ona na powa¿ne niebezpieczeñstwo, mo¿e
bowiem zostaæ sprowadzona do poziomu mitu lub przes¹du. Analogicznie, gdy rozum nie ma do
czynienia z dojrza³¹ wiar¹, brakuje mu bodca, który kaza³by skupiæ uwagê na specyfice i g³êbi
bytu. Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 48.
20 Por. K. Tarnowski, Us³yszeæ niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Instytut Myli Józefa Tischnera, Kraków 2005, s. 433439. To wiara przynagla rozum, aby przekracza³ wszelkie bariery izolacji i nie waha³ siê ponosiæ ryzyka w poszukiwaniu wszystkiego co piêkne, dobre i prawdziwe. Wiara
zatem staje siê zdecydowanym i przekonuj¹cym obroñc¹ rozumu. Jan Pawe³ II, Encyklika Fides
et ratio, nr 56.
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Uniwersytet powinien postrzegaæ osobê w sposób integralny i wspieraæ jej
harmonijny rozwój na drodze formacji ludzkiej, kulturowej i chrzecijañskiej.
Postawa otwarcia i dialogu nie niszczy autonomii ludzkiej myli. Integralna koncepcja cz³owieka jest spoiwem ³¹cz¹cym wieloæ nauk uniwersyteckich i podstaw¹ do syntezy wiedzy. Spraw¹ za szczególnej wagi jest, by ka¿da dziedzina ubogaca³a inne i inspirowa³a je do tego, by stawa³y siê one w pe³niejszym stopniu
tym, czym byæ mog¹, oraz do wnoszenia swojego wk³adu do naszej wizji tego,
kim jestemy i kim siê stajemy. Dlatego Koció³ nie proponuje nauce, aby sta³a
siê religi¹, ani religii, aby sta³a siê nauk¹. ( ) Nauka mo¿e oczyciæ religiê z b³êdów i przes¹dów; religia mo¿e oczyciæ naukê z idolatrii i fa³szywych absolutów.
Ka¿da z nich mo¿e wprowadziæ drug¹ w szerszy wiat, wiat, w których obie
mog¹ siê rozwijaæ21.
Obecnoæ teologii na uniwersytecie, w domu nauki, jest cennym dziedzictwem dla obu stron, zarówno dla teologii, jak i dla pozosta³ych nauk. Refleksja
teologiczna, jak i nowe odkrycia mog¹ zmierzaæ do interdyscyplinarnej syntezy,
w której miejsce wczeniejszych pozornych konfliktów zajm¹ interpretacje dope³niaj¹ce siê wzajemnie. Dlatego chrzecijanin, który ceni wy¿ej przytulne schematy intelektualne, ni¿ obowi¹zek ustawicznego d¹¿enia do prawdy wprowadza
tym samym dramatyczn¹ przepaæ miêdzy w³asn¹ perspektyw¹ intelektualn¹
a Chrystusem  uosobion¹ Prawd¹22. Chrzecijanin nie mo¿e ignorowaæ wyj¹tkowej roli nauki w przekszta³ceniach wspó³czesnej cywilizacji.
Uniwersytet zrodzi³ siê z ducha sokratycznego, który nie przestaje podsuwaæ pytañ: czym jest sprawiedliwoæ? dobro? byt? poznanie? co jest wy¿sze, a co
ni¿sze? Kryzys paidei ma przede wszystkim ród³o intelektualne, a nie spo³eczne,
polityczne i ekonomiczne. ( ) Dlatego nie w ho³dzie dla nakazu wiary, ale na
mocy tego radykalnego impulsu i tej inklinacji wyk³adowcy jakiegokolwiek przekonania i jakiegokolwiek uniwersytetu  publicznego, prywatnego, wyznaniowego  nie mog¹ nie kontynuowaæ wolnego szukania prawdy i dobra, uwa¿aj¹c to za

21

Jan Pawe³ II, Pos³anie Jego wi¹tobliwoci do Ojca Gorgea Coynea, dyrektora Obserwatorium Watykañskiego, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 12(1990), s. 7.
22 J. ¯yciñski, Inspiracje chrzecijañskie w powstaniu nauki nowo¿ytnej, s. 124125. ¯yciowa i intelektualna droga Augustyna jest wiadectwem owocnego wzajemnego wp³ywu wiary i kultury. w. Augustyn by³ cz³owiekiem nieustannie pragn¹cym znaleæ prawdê, znaleæ odpowied na
pytanie, czym jest ¿ycie, zrozumieæ, jak ¿yæ, poznaæ cz³owieka. I w³anie dlatego, ¿e tak bardzo
interesowa³ go cz³owiek, musia³ szukaæ Boga, bowiem tylko w wietle Boga równie¿ wielkoæ
cz³owieka, piêkno dowiadczenia, jakim jest bycie cz³owiekiem, jawi¹ siê w ca³ej pe³ni. ( ) Tak
wiêc wiara w Chrystusa nie po³o¿y³a kresu jego filozofii, nie ograniczy³a jego odwagi intelektualnej, lecz przeciwnie, da³a mu dodatkowe bodce, by poszukiwaæ g³êbi ludzkiego bytu, by pomagaæ
innym dobrze ¿yæ, by odnaleæ siê w ¿yciu, poznaæ sztukê ¿ycia. Benedykt XVI, Niech w. Augustyn , s. 13.
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swój pierwszy obowi¹zek23. Zadaniem uniwersytetu jest zdobywanie prawd
i prawdopodobieñstw naukowych oraz krzewienie umiejêtnoci ich dochodzenia,
obok spokojnej kontemplacji prawdy  niepokój jej poszukiwañ. «Sztuki wyzwolone» i nauki przyrodnicze nie tylko wprowadzaj¹ w wiat nowych dowiadczeñ
i dzia³añ, ucz¹c oceniaæ je dla nich samych, ale tak¿e przygotowuj¹ do dokonywania wyborów. Edukacja uniwersytecka powinna wykszta³ciæ pewnego rodzaju
rozumienie, które jest cenne samo przez siê, a nie z powodu sporadycznie osi¹ganych korzyci. Taki rodzaj rozumienia stanowi uk³ad komplementarnych dyscyplin.
Wartoæ ka¿dej poszczególnej dyscypliny le¿y przede wszystkim w jej wk³adzie
do ogólnego rozwoju edukacji, a wk³ad ten powinien byæ prawid³owo rozpoznany i rozumiany24.
Specyfikê uniwersytetu okrela jego wielowiekowa tradycja, a tak¿e przeobra¿enia bêd¹ce skutkiem oddzia³ywañ warunków politycznych, spo³ecznych,
ekonomicznych i kulturowych kolejnych stuleci. Powodowa³y one przemiany
w zakresie misji uniwersytetu i wype³nianych funkcji, a jednoczenie wyznacza³y kierunek ewolucji jego misji i koncepcji. Ró¿norodnoæ potrzeb i oczekiwañ
spo³ecznych wobec kszta³cenia uniwersyteckiego wymaga, aby spo³ecznoæ akademicka podda³a analizie swój aktualny status, wyzwania przysz³oci i rozwa¿y³a
inicjatywy odpowiadaj¹ce tym wyzwaniom25. Celem uniwersytetu w sytuacji
wspó³czesnego wiata jest nie tylko obserwowanie wydarzeñ i ich komentowanie, lecz tak¿e poszukiwanie prawdy i s³u¿ba cz³owiekowi. S³u¿ba prawdzie i cz³owiekowi wymaga przekraczania granic poszczególnych dyscyplin wiedzy. Dialog nauki i wiary mo¿e rozwijaæ siê twórczo w taki sposób, by przezwyciê¿yæ
narzucone ograniczenia i otworzyæ siê na ca³y potencja³ tego zespolenia. Zatem
wiara ze swej istoty domaga siê, aby jej przedmiot zosta³ poznany przy pomocy
rozumu, a rozum, szukaj¹c pe³ni prawdy, otwiera siê na to, co ukazuje wiara.
23

V. Possenti, Wiara, rozum, uniwersytet, s. 336337. Prawda to bowiem «lógos», który tworzy «diálogos», a wiêc komunikacjê i komuniê. Prawda, dziêki której ludzie wychodz¹ poza subiektywne opinie i odczucia, pozwala im wznosiæ siê ponad uwarunkowania kulturowe i historyczne
oraz spotykaæ na p³aszczynie oceny wartoci i istoty rzeczy. Prawda otwiera i jednoczy umys³y
w lógos mi³oci. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (29 czerwca 2009), nr 4.
24 Por. A. MacIntyre, Katolickie uniwersytety. Niebezpieczeñstwa, nadzieje, wybory, t³um.
A. G³¹b, Znak (2005)11, s. 3235. Uniwersytet w sposób naturalny staæ siê mo¿e domem i miejscem rozkwitu nie tylko nauk, ale i sztuk. Ale dziêki dobru staæ siê musi stra¿nikiem wszystkich
wartoci, jakie z dobra p³yn¹ albo z nim siê wi¹¿¹. W. Stró¿ewski, W krêgu wartoci, s. 2223.
25 Por. F.H.T. Rhodes, The Glion Declaration. The Universitety AT the Millennium, w: Challenges Facing Higher Education at the Millennium, red. W.Z. Hirsch, L.E. Weber, Elsevier Science,
Pergamon, Oxford, New York, Tokyo 1999, s. 271283; G. Neave, Universities Responsibility to
Society: An Historical Exploration of an Enduring Issue, w: The Universities Responsibility to
Society. International Perspectives, red. G. Neave, Elsevier Science Ltd, Oxford 2000, s. 16; J. Thorens, Proposal for an International Declaration on Academic Freedom and University Autonomy,
w: The Universities Responsibility to Society , s. 179182.
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Przenikanie siê historii nauki z histori¹ Objawienia ma konsekwencje dla obydwu
stron, prowadz¹c do formowania autentycznej m¹droci. Spe³niaj¹c swe powo³anie w okrelonym miejscu i czasie, uniwersytet jest równoczenie mostem przerzuconym w przesz³oæ i przysz³oæ.
RATIONAL BELIEF  RATIONAL KNOWLEDGE.
THE UNIVERSITY AS A PLACE OF DIALOGUE BETWEEN SCIENCE
AND FAITH
Summary
For centuries, the search for truth has been one of the most important tasks for universities and
academia. Truth has been the foundation of these institutions. Knowing the truth is a unique spiritual joy (gaudium veritatis). The role of the university in the modern world is not only to observe
events and comment upon them, but also to search for truth and serve humanity. The service of truth
and humanity requires crossing the borders of individual disciplines. The dialogue between science
and faith can grow creatively in such a way as to overcome the restrictions imposed and open up to
the full potential of the combination. Thus faith by its nature requires that its object be understood
with the aid of reason, and reason seeking the full truth opens up to what faith can present. Faith
enters into human life and knowledge not in order to abolish reasons autonomy, nor to limit its
scope for action. Faith cannot therefore lead to some form of depreciation of reason. These two
realities  faith and reason  intertwine and complement each other, while each has its own space in
which it becomes real.
Keywords: university, faith, science, truth
Nota o Autorze: ks. dr hab. Stanis³aw Chrobak profesor UKSW, prodziekan Wydzia³u
Nauk Pedagogicznych UKSW. W swoich badaniach podejmuje problematykê z zakresu pedagogiki
ogólnej, teoretycznych podstaw wychowania i pedagogiki o inspiracji chrzecijañskiej.
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