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Quia fecisti nos ad te 
et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te 
 
Stworzyłeś nas  bowiem jako stworzonych ku Tobie. 
I niespokojne jest nasze serce, póki w Tobie nie spocznie. 

 
(św. Augustyn, Wyznania, 1, 1)  



 
NATURALIZM 
 

Ujęcie, zgodnie z którym natura ludzka jest bytem 
nieposiadającym w sobie żadnego wychylenia bądź 
też pragnienia, którego realizacja wykraczałaby    
poza samą naturę; 
nie posiadając w sobie naturalnego wychylenia ku 
Bogu, natura ludzka jest bytem całkowicie 
spełnialnym w obrębie samego siebie. 
 



I. GENEZA TEOLOGICZNEGO NATURALIZMU 

1. Ujęcie św. Tomasza 

2. Dezintegracja ujęcia Tomaszowego w koncepcji 
kard. Kajetana 

3. Utrwalenie i wyostrzenie koncepcji Kajetana: 
bajanizm i teologia jezuicka XVI wieku 

 

II. TEOLOGICZNE NASTĘPSTWA 

1. Kryzys autonomicystyczny 

2. Kryzys racjonalistyczny 

 
 



 
 

 

1. Ujęcie św. Tomasza 



 

desiderium naturale  
in cognitionem essentiae divinae 

 
(naturalne pragnienie  
poznania istoty Boga) 



 

desiderium naturale in cognitionem essentiae divinae: 

ontologiczna dążność człowieka ku poznaniu istoty 
Boga, które to poznanie owocuje komunią życia 

 

Tak rozumiane desiderium naturale warunkuje 
istnienie w człowieku naturalnej capacitas Dei, 
pojętej jako podatność natury ludzkiej na komunię  
z Bogiem. 



Tomasz z Akwinu, Sth I-II, qu. 3, art. 8. 

 



Tok rozumowania:  

1. Umysł człowieka w sposób naturalny skłania się ku 
poznaniu nie tylko skutków, ale i przyczyn. 

2. Nie chodzi przy tym o poznanie samego istnienia 
przyczyn, ale także ich istoty. 

3. Ostateczną przyczyną wszystkich skutków jest Bóg. 
4. Umysł człowieka w sposób naturalny lgnie więc i 

dąży do poznania istoty Boga. 
5. Jeśli umysł ludzki tego nie osiąga „nie jest jeszcze 

doskonale szczęśliwy”. 
  



Wnioski:  

W samą ludzką naturę (w skłonność naturalnego umysłu) 
wpisane jest naturalne pragnienie poznania Boga w Jego 
istocie (desiderium naturale in cognitionem essentiae 
divinae). 

To pragnienie nie jest wprawdzie zwrócone wprost ku 
Bogu, ale ku istocie przyczyny wszechrzeczy, o ile jednak  
tą przyczyną wszechrzeczy jest sam Bóg, odnosi się ono 
(naturalne pragnienie) do Boga właśnie, i to w samej Jego 
istocie. 

Poznanie takie jest ostatecznym celem natury ludzkiej.  
Jeśli człowiek go nie osiąga, pozostaje niespełniony. 



„Widzenie Boga, czyli wiedza uszczęśliwiająca, pod 
pewnym względem przewyższa naturę duszy rozumnej, 
ponieważ dusza nie może osiągnąć tej wiedzy własną 
mocą. 
Pod pewnym jednak względem, jak wiemy, wiedza ta 
odpowiada  tej naturze, stworzonej na obraz Boży i 
dlatego zdolnej do jej przyjęcia.” 
 

(Visio seu scientia beata est quodammodo supra naturam 
animae rationalis: inquantum scilicet propria virtute ad eam 
pervenire non potest.  
Alio vero modo est secundum naturam ipsius: inquantum 
scilicet per naturam suam est capax ejus, prout scilicet ad 
imaginem Dei facta est, ut supra dictum est) 
 

Tomasz z Akwinu, Sth III, qu. 9, art. 2, ad tertium. 



 
 
 

Dezintegracja ujęcia św. Tomasza 
w koncepcji kard. Kajetana († 1534) 



„naturze nie brak tego, co koniecznie, nie obfituje   
w to, co zbędne” 
 

(natura non deficit in necessariis, non abundat dando   
superflua) 
 

Cajetan, In Sth I, 54, 4, VI (por. także: In Sth I, 85, 1, X) 

 
„W sposób pewny wiemy, że żadna naturalna 
możność (potentia) nie może istnieć na próżno.” 
 

(Certe scimus hanc maiorem, quod nulla naturalis potentia       
est frustra) 

Cajetan, Op. , 207b 

 



potentia passiva naturalis : naturalna możność 
(potencjalność) bytu wobec pewnego stanu lub 
czynności, które może osiągnąć 
 

potentia activa naturalis : naturalna zdolność/moc 
bytu pozwalająca mu na osiągnięcie tego stanu lub 
czynności (coś, co przeprowadza z potencji do aktu) 
 

desiderium naturale : wychylenie bytu ku danemu 
stanowi lub czynności, oparte na naturalnej możności 
(byt w sposób konieczny dąży ku temu, do czego jest 
w naturalnej możności) 



KONIECZNOŚĆ KORELACJI 
 

Każdej naturalnej możności musi towarzyszyć 
naturalna zdolność, moc do jej realizacji (każdej 
potentia passiva naturalis musi towarzyszyć potentia 
activa naturalis) 
 

inaczej mówiąc: 
naturalna możność, której nie towarzyszyłaby 
naturalna zdolność do jej realizacji, jest sprzecznością 
 

(por. certe scimus hanc maiorem, quod nulla naturalis 
potentia est frustra - w sposób pewny wiemy, że żadna 
naturalna potencjalność nie może istnieć na próżno) 
 
 



 

W bycie doskonałym  

fakt nie występowania określonej naturalnej 
zdolności/mocy urzeczywistniającej (potentia activa 
naturalis)  

implikuje nie występowanie określonej naturalnej 
możności (potentia passiva naturalis)  

oraz – w konsekwencji – nie występowanie  
związanego z nią naturalnego pragnienia/dążności 
(desiderium naturale). 
 
 



SYLOGIZM KAJETANA 
 

przesłanki: 
- w bycie doskonałym fakt nie występowanie określonej 
zdolności/mocy urzeczywistniającej (potentia activa naturalis) 
oznacza nie występowanie określonej potencjalności (potentia 
passiva naturalis) oraz - w konsekwencji - nie występowanie 
związanego z nią naturalnego pragnienia (desiderium naturale) 
 

- człowiek nie posiada naturalnej zdolności (potentia activa 
naturalis) do poznania istoty Boga (tym samym do wejścia z 
Nim w komunię życia) 
 

konkluzja: 
w człowieku jako bycie doskonałym nie może być: 
- ani naturalnej możności (potentia passiva naturalis) do 
komunii z Bogiem, opartej na poznaniu Jego istoty  
- ani związanego z nią desiderium naturale  

 



 
DWIE TRUDNOŚCI: 
 
1) Jak pogodzić konkluzję sylogizmu z nauką          

św. Tomasza o desiderium naturale? 
 

2) W jaki sposób można pomyśleć zaistnienie w 
człowieku porządku łaski, jeśli w tym, co 
naturalne  (tzn. w jego naturze) nie ma ku temu 
żadnej potencjalności? 

 
 



 
 
 
 
1) Jak pogodzić konkluzję swojego sylogizmu z nauką 

św. Tomasza o desiderium naturale? 
 



1) zinterpretowanie Tomaszowej koncepcji desiderium 
naturale in cognitionem essentiae divinae jako ujęcia 
teologicznego (sugestia, iż tym, co rozpatrywane przez 
Tomasza, jest natura już wyniesiona przez łaskę, a nie 
sama w sobie -  in puris naturalibus) 

2) uznanie istnienia pewnego desiderium naturale natury 
jeszcze nie wyniesionej przez łaskę (in puris naturalibus), 
przy założeniu  jednak, że nie chodzi w tym wypadku o 
„dążność do poznania istoty Boga” (desiderium naturale  in 
cognitionem essentiae divinae), ale o „dążność do poznania 
Boga jako początku i kresu wszechrzeczy” (desiderium 
naturale in cognitionem dei ut rerum omnium principium et 
finem) (czyli Boga jako pewnego filozoficznego pojęcia 
granicznego), realizującą się na podstawie władz 
naturalnych 

 



 
 efektem:  
 strukturalny dualizm dwóch doskonałych/kompletnych 

porządków i odpowiadających im dwóch szczęśliwości 
(spełnień) człowieka. 

 
 - Spełnieniem porządku natury jest szczęśliwość 

naturalna polegająca na kontemplacji Boga jako pojęcia 
granicznego. 

 

 - Spełnieniem porządku nadnatury jest szczęśliwość 
nadprzyrodzona polegająca na kontemplacji istoty Boga. 

 
  



 
trudność druga: 
W jaki sposób można pomyśleć zaistnienie w 
człowieku porządku łaski, jeśli w tym, co naturalne  
(tzn. w jego naturze) nie ma ku temu żadnej potencji? 
 
odpowiedź: 
w człowieku, jak w każdym stworzeniu, istnieje 
pewna potentia oboedientialis (non repugnantia), na 
mocy której stoi on w uległości/dyspozycji do 
przyjęcia wszystkiego, co pochodzi od Stwórcy,   
także daru łaski i komunii z Bogiem 



W człowieku porządek łaski/nadprzyrodzoności jest 
czymś dodanym do natury (jest pewnym superadditum), 

- ale nie znaczeniu dodatku czasowo-zewnętrznego 
(czegoś dodanego do już realnie istniejącego człowieka) 

- ale w perspektywnie niewyprowadzalności tego, co 
nadnaturalne z istoty człowieka jako człowieka  

(por. iustitia originalis est donum superadditum naturae) 

 

Inaczej mówiąc: 

natura nieukierowana na Boga (natura pura) to nie 
realny, ale idealny stan natury, który historycznie 
historycznie nigdy nie miał miejsca 

 



 
 
 

3. Utrwalenie koncepcji Kajetana:  
bajanizm i teologia jezuicka XVI wieku 
 



 
 
 

Bajanizm 
 



 
Michał Bajus SJ († 1589) 
 

- łaska jest konstytutywna dla natury ludzkiej 

- łaska ta została następnie utracona przez grzech 
Adama 

- człowiek nie spocznie, nie znajdzie spełnienia, 
dopóki tej łaski nie odzyska na mocy odkupienia 



 
problemem: darmowość odkupienia 
 

jeśli łaska przynależy naturze, jest jej należna,                
to odkupienie, tj. przywrócenie pierwotnego status quo, 
jest do pojęcia jako restytucja, a nie jako obdarowanie 
 
sprawiedliwa restytucja vs. łaskawe obdarowanie 

 
Reakcja UNK: Pius V, bulla Ex omnibus afflictionibus 
(1567) – potępienie ujęcia Bajusza 

 
 



WYOSTRZENIE TEZ KAJETANA W TEOLOGII JEZUICKIEJ XVI W. 

• Stan „natury czystej” jest historycznym stanem człowieka      
(to, co było abstrakcją u Kajetana, staje się realnością) 

• Gdyby człowiek pozostał w stanie „czystej natury”, nie 
posiadałby pragnienia nadprzyrodzoności i jeśli żyłby 
zgodnie z tak pojęta naturą, tzn. jeżeli realizowałby 
ostateczny cel proporcjonalny do swojej skończonej natury, 
nie byłby niespokojny. 

• Człowiek został dopiero wtórnie obdarowany łaską, która 
ma się do tego, co jest w nim pierwotne, jak nadnatura do 
natury. 

• W konsekwencji, w człowieku wtórnie obdarowanym łaską 
istnieją dwa piętra, dwa kompletne i doskonałe porządki: 
natury i nadnatury, wraz z odpowiadającymi im odrębnymi 
ostatecznymi celami. 



NATURALIZM 

Ujęcie, zgodnie z którym ludzka natura jest bytem 
nieposiadającym w sobie żadnego pragnienia, którego 
realizacja wykraczałaby poza samą naturę; 

natura ludzka, sama w sobie, nie ma żadnego 
naturalnego pragnienia Boga i jest bytem całkowicie 
spełnialnym w obrębie samego siebie. 
 

W konsekwencji: nie posiada ona w sobie żadnego 
naturalnego pragnienia Boga, jest „naturą czystą” 
(natura pura) i w tym sensie bytem całkowicie 
spełniającym się w obrębie samego siebie. 



I. GENEZA TEOLOGICZNEGO NATURALIZMU 
1. Ujęcie św. Tomasza 
2. Dezintegracja ujęcia Tomaszowego w 

koncepcji kard. Kajetana 
3. Utrwalenie i wyostrzenie koncepcji 

Kajetana: bajanizm i teologia jezuicka XVI 
wieku 
 

II. TEOLOGICZNE NASTĘPSTWA 
1. Kryzys autonomicystyczny 
2. Kryzys racjonalistyczny 
 
 



Tomasz: 
- w człowieku istnieje desiderium naturale ku poznaniu 
istoty Bogu i tym samym wejściu z Nim w najgłębszą 
komunię;  
- człowiek, w odróżnieniu od wszelkiego stworzenia na 
ziemi, jest tym samym podatny na Boga, na Jego łaskę 
 

Kajetan i „naturaliści”: 
- w człowieku nie istnieje desiderium naturale ku 
poznaniu istoty Bogu i tym samym wejściu z Nim w 
najgłębszą komunię; 
- to, co umożliwia przyjęcie porządku łaski: potentia 
oboedientalis, non repugnantia 
- człowiek jest uległy wobec Boga i Jego łaski, tak jak 
wszystkie stworzenia na ziemi 



 
 
 
 

kryzys autonomicystyczny 
(kryzys zagrożonej autonomii podmiotu) 



Luis de Molina SJ 1535-1600) 





św. Tomasz:  
Wobec podatności natury ludzkiej na spełnienie w 
Bogu, zmierzające ku temu spełnieniu działania łaski 
Bożej w człowieku, są czymś zgodnym z ludzką naturą 
i wolnością – są czymś, co ludzką wolność stymuluje 
od wewnątrz nie zadając jej gwałtu.  
Działanie łaski Bożej nie mogą być pojmowanie jako 
ingerujące w ludzką wolność, gdyż relacja między 
ludzką wolnością a Bożą łaską jest relacją pomiędzy 
tym, co oczekuje spełnienia a tym, co spełnia. 
 



teologia „naturalistyczna”:  
W takiej mierze, w jakiej człowiek jest bytem 
kompletnym, a w konsekwencji jego relacja 
względem Boga jest do pojęcia w kategoriach już nie 
podatności lecz uległości, działanie Bożej łaski może 
być postrzegane jako działanie czegoś zewnętrznego  
i inwazyjnego względem autonomicznej ludzkiej 
wolności. 
 

Działanie łaski Bożej może potencjalnie ingerować    
w ludzką wolność, jako że relacja między ludzką 
wolnością a Bożą łaską jest relacją pomiędzy tym,     
co uległe a tym, co przemożne. 
 



wniosek:  
 

By owo działanie Bożej łaski względem człowieka nie 
było czymś inwazyjnym/ingerującym w jego wolność, 
działanie to musi mieć formę nie-narzucającą się (nie-
determinującą), tzn. być czymś, co człowiek w swojej 
wolności jest w stanie przyjąć lub odrzucić. 



Louis de Molina SJ:  
 

teza wyjściowa: 

By działanie Bożej łaski względem człowieka nie było 
czymś inwazyjnym/ingerującym w jego wolność, 
działanie to musi mieć formę nie-narzucającą się (nie-
determinującą), tzn. być czymś, co człowiek w swojej 
wolności jest w stanie przyjąć lub odrzucić. 
 
Sytuacja, w której człowiek nie może odrzucić łaski 
Bożej (samej w sobie lub skierowującej go ku 
jakiemuś działaniu) przeczy wolności człowieka i 
wrzuca go w zdeterminowanie względem Boga. 
 



 
 
 

potrójna aplikacja tezy wyjściowej 
 



problem struktury czynu:  
 

- czyn jest wynikiem współdziałania wolnej woli 
człowieka i łaski Bożej w tym sensie, że są one tego 
czynu przyczynami cząstkowymi (concursus naturalis 
simultaneus);  
- całkowity skutek pochodzi równocześnie i od Boga,  
i od człowieka:  
- nie pochodzi jednak ani od Boga, ani od człowieka 
jako od swej przyczyny całkowitej, lecz jako od części 
swej przyczyny, która wymaga równocześnie współ-
działania i wpływu drugiej części  
(duo trahentes navim - burłaczenie) 

 





problem skuteczności łaski:  
 

- Bóg udziela człowiekowi łaski, która umożliwia dobry 
czyn, ale jej skuteczność/nieskuteczność zależy 
ostatecznie od wolnej decyzji człowieka; 

- właśnie dzięki powyższemu (dzięki temu, że człowiek 
jest w stanie odrzucić łaskę), pozostaje on wolny w 
swoim działaniu 
 

por.  
illud agens liberum dicitur, quod positis omnibus requisitis ad 
agendum potest agere et non agere (Concordia I, d. 2, n. 3) 
(to działa w sposób wolny, co przy posiadaniu  wszystkiego, 
co wymagane do działania, może działać lub nie działać) 

 



problem predestynacji:  
 

- Boża predestynacja polega na akceptującym 
dekretowaniu tego, co jest wynikiem wolnych decyzji 
człowieka; 

- ostateczne decyzja o potępieniu/zbawieniu 
następuje według przed-widzianych zasług (post 
praevisa merita) 
 



Reakcja przeciwko tezom Louisa de Molina SJ –  
teologia Dominika Bañeza OP († 1604) 
 

Ujęcie Moliny sprzeciwia się Tradycji zarówno w 
samym założeniu podstawowym, jak i w zakresie 
swoich trzech aplikacji. 
  
Odnośnie do założenia podstawowego:  
tradycja ujmuje działanie łaski Bożej nie jako coś 
zewnętrznego, ale wewnętrznego wobec wolności 
człowieka 

 



odnośnie do problemu struktury czynu:  
według tradycji Bóg i człowiek nie współdziałają ze sobą 
jako przyczyny cząstkowe  
 

odnośnie do problemu skuteczności łaski: wg tradycji 
Bóg udziela nam łaski o określonej skuteczności 
(jej skuteczność jest z góry przesądzona), otrzymujemy 
albo łaskę skuteczną albo łaskę wystarczającą 
 

odnośnie do problemu predestynacji: wg tradycji 
predestynacja to coś więcej niż akceptowanie przez Boga 
wolnych decyzji człowieka;  to Bóg decyduje o tym, jakie 
będą wolne decyzje człowieka (ante praevisa merita), a nie 
je tylko przed-poznaje, nie mając na nie decydującego 
wpływu (w tym sensie: Bóg musi być przyczyną wolnych 
decyzji ludzi zanim je pozna) 

 



Bañez: teoretycznie istnieją dwa wykluczające się 
ujęcia w odniesieniu do skuteczności łaski: 
 

efficientia gratiae ab intrinseco a parte dei (= in acto primo): 
skuteczność łaski wynikająca z nadanego jej [łasce] 
przez Boga wewnętrznego, „determinującego” 
charakteru  
    albo 
efficientia gratiae ab extrinseco a parte hominis (= in acto 
secundo): skuteczność łaski wynikająca z wolnej decyzji 
człowieka (z tego, czy podejmie on współdziałanie z 
łaską czy nie; jeśli nie, łaska się „zmarnuje”) 



to, co jedynie słuszne: 
 
skuteczność łaski: 
wynikająca z nadania jej przez Boga wewnętrznego 
„determinującego” charakteru (gratia efficax ab 
intrinseco a parte dei; ex interna natura rei) 
 
predestynacja:  
oparta na udzielaniu człowiekowi takiej właśnie 
„determinującej” łaski  



 

 

 
A gratia sufficienti libera nos Domine!  

(od łaski wystarczającej wybaw nas, Panie!) 
 



I. GENEZA TEOLOGICZNEGO NATURALIZMU 
1. Ujęcie św. Tomasza 
2. Dezintegracja ujęcia Tomaszowego w 

koncepcji kard. Kajetana 
3. Utrwalenie i wyostrzenie koncepcji 
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II. TEOLOGICZNE NASTĘPSTWA 
1. Kryzys autonomicystyczny 
2. Kryzys racjonalistyczny 
 
 



 

W ujęciu Tomaszowym, według którego natura jest 
podatna na łaskę jako na coś, co ją ostatecznie 
spełnia, akt wiary jest głęboko rozumny, gdyż 
człowiek zwraca się w nim - w akcie wiary - ku Bogu 
jako swemu ostatecznemu spełnieniu. 
  

Inaczej mówiąc: Akt wiary jest racjonalny/rozumny  
w tym sensie, iż jest zgodny z naturą człowieka.  
 



 
W takiej mierze, w jakiej człowiek zaczyna być 
rozumiany jako byt kompletny, który spełnia się          
w obrębie samego siebie, akt wiary w Boga nie jest    
sam w sobie racjonalny, jako że człowiek nie     
zwraca się w nim ku swojemu spełnieniu. 
 

Inaczej mówiąc:  
Jeśli ludzka natura jest kompletna, spełnialna w 
obrębie samej siebie, to nie ma żadnych podstaw, 
by widzieć w akcie wiary, w zwróceniu się ku 
transcendencji, coś rozumnego (w sensie: coś 
zgodnego z ludzką naturą). 
 



 
Jeśli rozumności wiary nie można oprzeć na  

naturalnym wychyleniu natury ludzkiej,                   
to cóż można zrobić wobec świeckiego, 

oświeceniowego naturalizmu, wobec jego tezy         
o nieracjonalności aktu wiary? 

 



ODPOWIEDŹ RACJONALISTYCZNA 

Nawet jeśli nie da się wykazać rozumności aktu wiary 
poprzez wskazanie na to, że wiara stanowi zaczątek 
spełnienia człowieka, to jednak jest to możliwe na innej 
drodze. 

Otóż da się „urozumnić” akt wiary poprzez wykazanie 
racjonalności/rozumności jej przedmiotu; akt wiary 
będzie do pojęcia jako coś rozumnego, jeśli jego treść 
okaże się zgodna z rozumem. 
W ten właśnie sposób należy rozumieć i lansować tezę  
o "rozumności religii" (Vernunftmäßigkeit der Religion) 
oraz o "zgodności wiary z rozumem" (la conformité de la 
foi avec la raison). 

 
 



 
warunek konieczny: 
koncepcja rzeczywistości, w której rzeczywistość 
stworzona i nie-stworzona stanowią racjonalną 
jedność (jedna i ta sama racjonalność rozciągająca   
się na to, co ludzkie i na to, co boskie, na porządek 
przyrodzony i nadprzyrodzony) 

 
 



 
realizacja 
- oparta na wolffizmie teologia Benedykta Stattlera 
(1728-1797) 
- oparta na kantyzmie teologia Georga Hermesa 
(1775-1831) 
- oparta na idealizmie filozofia-teologia Antona 
Günthera (1783-1871) 

 
 



 
zyski 

• rozumność aktu wiary oparta na rozumności jego 
treści 

• możliwość zastosowania naturalnej racjonalności  
w teologii (pozwalająca na ujmowanie prawd wiary 
nie tylko jako konglomeratu pojedynczych 
twierdzeń) 

 
 



straty 

• redukcjonizm ilościowy i jakościowy, czyli 
przycięcia i deformacje 

• defensywność (wiara legitymizująca się przed 
autorytetem rozumu) 

• wątpienie jako wymóg metodologiczny 

• zmienność paradygmatu (wolffizm - kantyzm - 
idealizm) 

• niebezpieczeństwo pomieszania porządku 
przyrodzonego i nadprzyrodzonego wskutek zbyt 
monistycznego ujęcia ich; nie zachowanie specyfiki 
porządku nadprzyrodzonego 

 
 



potępienia 

• brewe Dum acerbissimas, 1833 (przeciwko 
Hermesowi) 

• encyklika Qui pluribus, 1846 (przeciwko 
racjonalizmowi chrześcijańskiemu) 

• wciągniecie pism Günthera na Indeks, 1857 

• Syllabus errorum, 1864 

• Konstytucja dogmatyczna o wierze Dei Filius  
Soboru Watykańskiego I 

 
 



 
 

Kryzys racjonalistyczny – 
odpowiedź fideistyczna 

 



 
Jeśli rozumności wiary nie można oprzeć na  

naturalnym wychyleniu natury ludzkiej,                   
to cóż można zrobić wobec świeckiego, 

oświeceniowego naturalizmu, wobec jego tezy         
o nieracjonalności aktu wiary? 

 



Nawet jeśli rozumności wiary nie sposób oprzeć na 
naturalnych wychyleniu natury ludzkiej, to tym bardziej 
jednak nie należy dążyć do wykazywania racjonalności 
wiary w taki sposób, w jaki robią to racjonaliści. 
Dążność do wykazywania racjonalności wiary jest w ogóle 
bezcelowa. 
Można jednak zrobić coś innego, a mianowicie:  
1) wykazać, iż mamy do czynienia z dwoma 

niesprowadzalnymi do siebie porządkami (natura i 
nadprzyrodzoność); 

2) wykazać wyższość porządku nadprzyrodzonego oraz 
marność porządku natury (wraz z właściwą jej 
racjonalnością) 

3) wskazać na pozaracjonalne racje za przyjęciem wiary 
(idea zewnętrznych znaków wiarygodności) 

 



 
realizacja 
- na płaszczyźnie akademickiej: Louis-Eugène Boutain 
(† 1867), Augustin Bonnetty († 1879)  
- na płaszczyźnie pozaakademickiej: ruch 
tradycjonalistyczny 

 
 



 
zyski 

• zachowanie pełnej specyfiki treści wiary i tym 
samym porządku nadprzyrodzonego (nie mieszanie 
dwóch porządków: tego, co ludzkie z tym, co 
boskie) 

• nie przyjęcie perspektywy wiary legitymizującej się 
przed autorytetem rozumu 

 
 



 
straty 

• głęboka nie-rozumność/naturalność aktu wiary 

• problematyczność stosowania naturalnej 
racjonalności w teologii (skoro faktycznie mamy  
do czynienia z dwoma różnymi porządkami, które 
nijak się mają do siebie) 

 
 



potępienia 
 

Boutain musi podpisać poczwórne przeczenie:  

„Nigdy nie będę nauczał, że przy pomocy samego 
rozumu… 
... nie można podać prawdziwego dowodu na istnienie 
Boga; 
... nie można udowodnić duchowości i 
nieśmiertelności duszy i innych prawd racjonalnych; 
... nie można zdobyć wiedzy o zasadach lub 
metafizyce; 
... nie można osiągnąć prawdziwej pewności 
motywów wiarygodności aktu wiary” 

•   
 



 

Bonnetty musi przyjąć następujące tezy:  
• Nie ma żadnej opozycji pomiędzy wiarą a 

rozumem, ponieważ pochodzą one od tego samego 
Boga, źródła wszelkiej prawdy, i wzajemnie się 
wspierają. 

• Rozumowanie może udowodnić w sposób pewny 
istnienie Boga, duchowości duszy i wolności 
człowieka. 

• Używanie rozumu poprzedza używanie wiary i 
prowadzi do niej człowieka z pomocą objawienia 
i łaski. 
 

 
 



 
 
 

Czy teologiczny naturalizm 

jest początkiem nowożytności? 


