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Alasdaira MacIntyre’a, jednego z najwybitniejszych wspóCczesnych filozofów amery-
ka_skich, nie trzeba przedstawia` polskiemu czytelnikowi. Jego ksibcki – takie jak Dzie-
dzictwo cnoty czy Krótka historia etyki – od dawna stanowib obowibzkowb lekturd filo-
zofów, a poglbdy doczekaCy sid licznych opracowa_. Podstawb omawianej ksibcki sb 
wykCady, które Autor prowadzi od 2004 r. na Uniwersytecie Notre Dame (USA). Sam 
wskazuje trzy racje jej napisania. Po pierwsze, wspóCczesne spory o wielkie sprawy nie-
jawnie zakCadajb prawdziwoi` czy faCszywoi` konkretnych tez filozoficznych – stbd za-
angacowany w nie katolik powinien zna` katolickb tradycjd filozoficznb. Po drugie, filo-
zofid katolickb najlepiej jest rozumie` jako dialog z „gCosami przeszCoici” (s. 5). Po trze-
cie, filozofia to dziaCalnoi` filozofów, którzy w konkretnych warunkach kulturowych 
i spoCecznych na siebie oddziaCujb – stbd wacna jest instytucjonalizacja tych oddziaCywa_, 
a „cadna nie jest wacniejsza od uniwersyteckich ram ksztaCtowania filozoficznej rozmo-
wy, zarówno ku jej pocytkowi, jak i ze szkodb” (s. 5). Swej ksibcki MacIntyre nie de-
dykuje akademikom, ale raczej studentom, nauczycielom czy po prostu ludziom wyksztaC-
conym. Ksibcka skCada sid z poprzedzonych wstdpem 19 rozdziaCów, uporzbdkowanych 
w pid` czdici, zatytuCowanych: „Bóg, filozofia, uniwersytety”, „Prolog do katolickiej tra-
dycji filozoficznej”, „Akwinata i pójniejsi myiliciele iredniowieczni”, „U progu filozofii 
nowocytnej” oraz „Nowocytnoi`”. TytuCy te pokazujb logikd rozwaca_ Autora.  

Cztery pierwsze rozdziaCy (pierwsza czdi`) wyjainiajb wstdpnie tytuCowe terminy oraz 
pokazujb, dlaczego musia@a powsta` katolicka tradycja filozoficzna. Boga MacIntyre 
rozumie tradycyjnie, nie wdajbc sid w gCdbsze wywody na temat boskich doskonaCoici. 
W pierwszym rozdziale analizuje natomiast trzy problemy, które wydajb sid zmusza` wie-
rzbcych do akceptacji sprzecznoici: dobro` i wszechmoc Boga – istnienie zCa; wszechmoc 
Boga – wCasna sprawczoi` (a widc i odpowiedzialnoi`) bytów sko_czonych; niepojdtnoi` 
i niesko_czonoi` Boga – uchwycenie Boga rozumem i sensowne orzekanie o Jego przy-
miotach. Sb to problemy wewndtrzne kacdej wersji teizmu – pisze MacIntyre – a przeciec 
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dla wielu wierzbcych wiara jest nieproblematyczna. Owa nieproblematycznoi` staje sid 
problemem w iwietle owych wewndtrznych problemów. Autor podkreila zarazem, ce 
wiara w istnienie Boga jest cyciowo doniosCa – uwierzywszy, przyjmujd, ce od mojego 
zwibzku z Bogiem zalecy wszystko, co robid, co uznajd za wartoiciowe, a od Boga zalecy 
powodzenie moich projektów. Nic widc dziwnego, ce dylemat, przed którym stajb teiici, 
jest tak dramatyczny i dotyka samego jbdra ludzkiej racjonalnoici: albo trzeba umyilnie 
ignorowa` jeden z aspektów swych teistycznych przekona_ (problematycznoi` albo nie-
problematycznoi`), albo cy` niejako w rozdwojeniu. Cho` tak tego MacIntyre nie formu-
Cuje, dylemat wydaje sid by` alternatywb: samooszustwo albo nieracjonalnoi`. Kluczowe 
pytanie, ko_czbce ten rozdziaC, brzmi widc: „czy jest jakiei wyjicie z tego dylematu?” 
(s. 16). Zauwacmy, ce owo wyjicie musi by` pokazaniem, ce cadna z alternatyw nie jest 
sCuszna. Oczywiicie przy zaCoceniu, ce czCowiek jest racjonalny i respektuje zasady logiki, 
takie jak cho`by zasada niesprzecznoici.  

RozdziaC drugi nie odpowiada na owo dramatyczne pytanie, ale zajmuje sid filozofib 
jako dociekaniem odpowiedzi na egzystencjalne pytania stawiane w kacdej kulturze przez 
zwykCych ludzi. Pytania te – twierdzi MacIntyre – uzyskaCy wczeiniej odpowiedzi reli-
gijne, a filozofowanie zaczyna sid, gdy zapytamy o prawdziwoi` i uzasadnienie tego, co 
uwacane za powszechne i niepodwacalne. Postawienie tego pytania prowadzi zai do od-
krycia, ce rozmaite przekonania o naturze iwiata i jego porzbdku sb antagonistycznymi 
odpowiedziami na te same egzystencjalne kwestie. Próby odpowiedzi na te pytania sta-
wiajb w centrum pytania o naturd prawdy, racjonalnoici, uzasadnienia i znaczenia. Tym 
sposobem filozofia od poczbtku ma dwa aspekty: z jednej strony jest „przedCuceniem 
myili, które mocna wydoby` od kacdej refleksyjnej jednostki” (s. 19), a z drugiej – jest 
wyspecjalizowanb aktywnoicib. MacIntyre napomina w tym punkcie filozofów, zwCasz-
cza tych zawodowych-akademickich, ce majb tendencjd do zapominania, ic „poczbtkiem 
ich docieka_ jest przedCucenie docieka_ zwykCych ludzi i ce korzystajb ze swoich filo-
zoficznych umiejdtnoici w imieniu tychce zwykCych ludzi” (s. 19). MacIntyre wyrajnie 
natomiast uznaje, ce w filozofii nie uzyskamy odpowiedzi o statusie twierdze_ koniecz-
nych: „w filozofii jesteimy upowacnieni co najwycej do stwierdzenia, ce jakii wniosek 
jest jak dotbd najbardziej uzasadniony lub ce jakii argument jest jak dotbd najlepszy” 
(s. 20). Dodaje, ce nawet jeili mamy uzasadnionb pewnoi` co do jakieji tezy, naszym 
obowibzkiem jest zna` alternatywne odpowiedzi i argumentacjd na ich rzecz, jak równiec 
gotowoi` ich wysCuchania i otwartoi` na poprawienie nas takce przez tych, z których 
stanowiskiem sid nie zgadzamy. O ile zapewne kacdy filozof zgodzi sid co do wymogu 
dialogu z reprezentantami innych nic moje poglbdów i otwartoici na ewentualne poprawki 
– sb to przeciec wymogi krytycznego myilenia – to juc stwierdzenie, ce jedyne, co filozof 
moce zaoferowa`, to odpowiedzi „dotbd najlepsze”, budzi wbtpliwoici. Nie bddd argu-
mentowa` na rzecz mocliwoici sformuCowania w filozofii prawd koniecznych – takiej 
mocliwoici bronib w swych pracach filozofowie zwibzani z Lubelskb SzkoCb Filo-
zoficznb, np. ks. StanisCaw Kami_ski czy o. Albert Krbpiec. Stawiam natomiast pytanie 
o egzystencjalnb wystarczalnoi` odpowiedzi „dotbd najlepszych” na egzystencjalnie do-
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niosCe pytania. Na bazie tych odpowiedzi czCowiek ksztaCtuje przeciec swoje cycie. Czy 
widc hipotezy sb wystarczajbce? Jak zauwaca Jan PaweC II, czCowiek „szuka ostatecznej 
odpowiedzi, najwycszej wartoici, poza którymi nie ma juc i nie moce by` dalszych pyta_ 
ani innych punktów odniesienia. Hipotezy mogb fascynowa`, ale nie przynoszb zaspo-
kojenia” (Fides et ratio, nr 27). Czy wobec tego nie ma konfliktu middzy zadaniami 
filozofii dostarczenia odpowiedzi na egzystencjalnie wackie pytania a gCoszonym przez 
MacIntyre’a hipotetycznym charakterem wszelkich filozoficznych odpowiedzi?  

W kolejnym rozdziale MacIntyre konstruuje równie dramatyczny jak poprzednio dyle-
mat dla wierzbcych filozofów: albo akceptacja norm filozoficznego dociekania, albo 
wiara w Boga. Filozoficzne dociekania – takce te dotyczbce Boga i jego przymiotów – sb 
otwarte na kwestionowanie i majb status hipotez, gdy tymczasem wiara wymaga bez-
granicznej ufnoici, wiernoici i akceptacji – sCowem i czynem – tego, co Bóg objawia. 
Zdaniem MacIntyre’a na ów dylemat mocna odpowiedzie` trojako: zaprzeczy` twierdze-
niom filozofii, zaprzeczy` twierdzeniom teizmu i uzna` dylemat za pozorny. Ta ostatnia 
mocliwoi` – ku której niewbtpliwie skCania sid sam MacIntyre – to uznanie, ce jest „wolb 
i nakazem Boga, cebyimy uprawiali filozoficzne dociekania natury rzeczy, a zatem rów-
niec Jego istnienia oraz natury” (s. 22). CzCowiek wierzbcy uznaje, ce jest tak przez Boga 
stworzony – i tu traktuje istnienie Boga jako nieproblematyczne – ce dbcy do osibgnidcia 
prawdy, a to wymaga podbcania za argumentem, gdziekolwiek poprowadzi i na pewnych 
etapach moce to wymaga` traktowania istnienia Boga jako problemu. Pytanie brzmi: czy 
mocliwa jest taka postawa, w której wiara i filozoficzne dociekania znajdujb sid w har-
monii? Odpowiedzi – twierdzi MacIntyre – nalecy poszukiwa` w historii filozofii teistycz-
nej – cydowskiej, chrzeicija_skiej i islamskiej. Odpowiedj ta – poglbd MacIntyre’a nie 
ulega tu wbtpliwoici – jest pozytywna. Poglbd ten jest w harmonii z tak podkreilanb przez 
G. Chestertona katolickb umiejdtnoicib godzenia przeciwie_stw, owym sCynnym „i tak, 
i tak”, a nie „albo – albo”, jak równiec z tezb iw. Alberta o wierze poszukujbcej zrozumie-
nia. Sam dylemat jest jednakce konsekwencjb wczeiniejszego uznania filozofii za przedsid-
wzidcie poznawcze zdolne dostarczy` jedynie hipotez. Samo kwestionowanie twierdzenia 
teistycznego, by wydoby` jego gCdbszb trei` czy wyostrzy` argumenty, nie stawia wierzb-
cego filozofa w cadnym dylemacie. Dylemat pojawia sid dopiero wtedy, gdy wiara i docie-
kania filozoficzne dajb sprzeczny wynik – a i to pod warunkiem uznania, ce czCowiek jest 
racjonalny, logika dwuwartoiciowa jest wyrazem tej racjonalnoici i wobec tego sprzecz-
nych twierdze_ utrzymywa` nie moce pod grojbb zaprzeczenia wCasnej naturze. 

Filozofia wymaga ram, w których mocna by proponowa` odmienne i antagonistyczne 
odpowiedzi na filozoficzne pytania, rozwaca` zarzuty, poglbdy poddawa` rewizji i ksztaC-
ci` kolejne pokolenia badaczy. W kolejnym rozdziale MacIntyre argumentuje, ce uniwer-
sytet jest najlepszb instytucjb do prowadzenia takich docieka_, przy czym kacde zorga-
nizowane i zinstytucjonalizowane prowadzenie bada_ i ksztaCcenie zakCada jakii poglbd 
na zachodzenie wzajemnych powibza_ middzy dyscyplinami akademickimi bbdj ich brak. 
Teizm – twierdzi – „nie jest po prostu zespoCem doktryn na temat Boga. Dotyczy natury 
przyrodniczego i spoCecznego wszechiwiata jako stworzonego i podtrzymywanego przez 
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Boga, jako ucieleiniajbcego Jego cele” (s. 24). Kacda iwiecka dyscyplina pomijajbca 
odniesienia do Boga bddzie miaCa wobec tego braki i przez to teiici popadajb w spór z 
kacdym czysto iwieckim rozumieniem dyscyplin akademickich. To zai wyznacza dwa 
typy uniwersytetu. Pierwszy to uniwersytet „bez-bocny”, gdzie kacda dyscyplina akade-
micka jest traktowana jako autonomiczna, a jej granice wyznaczajb ci, którzy cieszb sid 
w tej dyscyplinie najwidkszym presticem. W takim uniwersytecie nikt nie realizuje zada-
nia integracji dyscyplin, rozwacenia wzajemnych zwibzków i wkCadu kacdej z nich do 
caCoiciowego rozumienia natury i porzbdku rzeczy – nie ma iwiadomoici, ce jest to za-
danie jakkolwiek istotne. Takce filozofia i teologia sb traktowane jak kolejne pozycje na 
liicie dyscyplin. WspóCczesne uniwersytety ameryka_skie wyznajb praktyczny ateizm – 
twierdzi MacIntyre – nie tylko dlatego, ce usuwajb Boga z zakresu badanych przed-
miotów (lub ograniczajb do wydziaCów teologii, bo juc religioznawstwo nie jest zainte-
resowane Bogiem, a rócnymi odmianami wiary w Boga), ale takce i dlatego, ce rezygnujb 
z jakiegokolwiek zintegrowanego i caCoiciowego poglbdu na rzeczy. Uniwersytet – konty-
nuuje MacIntyre – nie byCby bezbocny, gdyby „zakCadaC zasadniczb jednoi` wszech-
iwiata, a zatem zasadniczb jednoi` prowadzonych w poszczególnych dyscyplinach bada_ 
nad rócnymi aspektami rzeczywistoici” (s. 27-28). „Oprócz pyta_ stawianych w kacdej 
z oddzielnych dziedzin badawczych […] padaCyby ponadto pytania dotyczbce tego, jaki 
wpCyw wywiera kacde z nich na inne i jaki jest wkCad w caCoiciowe rozumienie natury 
rzeczy. Teologii nauczano by i ze wzglddu na nib samb i jako klucza do tego caCoicio-
wego rozumienia. GCównym zai zadaniem filozofii na takim uniwersytecie byCoby bada-
nie natury zwibzku middzy teologib a dyscyplinami iwieckimi” (s. 28) 

W kolejnych rozdziaCach pozostaCych czterech czdici MacIntyre rozwaca poglbdy 
filozofów, których z rócnych racji uwaca za wacnych dla uksztaCtowania sid katolickiej 
tradycji filozoficznej. Kluczowb postacib jest Augustyn (rozdz. 5), pokazujbcy, ce Bóg 
jest elementem rzeczywistoici, którego nie mocna ignorowa`, jeili chce sid td rzeczy-
wistoi` zrozumie`. „Filozofia – podkreila MacIntyre – jest widc w zamyile Augustyna 
niezalecna od teologii i zarazem zalecna. Jest o tyle niezalecna, ce ma wCasne standardy 
dociekania i argumenty. Zalecna zai pod tym wzglddem, ce sens i cel jej docieka_ oraz 
znaczenie wniosków jej argumentów mocna zrozumie` jedynie z punktu widzenia teo-
logii” (s. 45). Kolejny rozdziaC (rozdz. 6) poiwidcony jest Boecjuszowi, Pseudo-Dioni-
zemu i Anzelmowi. Wybór myilicieli MacIntyre uzasadnia tym, ce kacdy z nich „do-
starczyC myili katolickiej zasobów, z których mogCa czerpa`” (s. 52). Boecjusz argu-
mentuje na rzecz autonomii filozofii bez przeciwstawiania jej prawdom objawionym i po-
zostawia zestaw problemów, do których sidgamy jako spadkobiercy. Z kolei Pseudo-
-Dionizy otwiera najbardziej fundamentalne filozoficzne problemy dotyczbce Boga. Mac-
Intyre pokazuje, ce u Anzelma, rozwacywszy pojdcie Boga, nalecy wysnu` wniosek, ce 
kacdy ateista albo nie uchwyciC pojdcia Boga, bo wtedy uznaCby Jego istnienie, albo jego 
pojdcie boskiego istnienia jest niespójne. Zdaniem MacIntyre’a w argumentach Anzelma 
kluczowb rold odgrywa koncepcja Boga jako najdoskonalszego bytu wyprowadzona 
z wiary. MacIntyre dyskutuje w szczegóCach dowód Anzelma na istnienie Boga, poka-
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zujbc, ce najlepsze argumenty na rzecz tego dowodu sprowadzajb sid do twierdzenia, ce 
zestaw predykatów mocna sensownie poCbczy` i przypisa` jednemu bytowi. To, ce mocna 
je przypisa`, jest sprawb wiary – podzielanej przez Anzelma i jego bezpoirednich 
krytyków, ale juc nie przez bardziej wspóCczesnych myilicieli. Dzieje myili patrystycznej 
i augusty_skiej – konkluduje MacIntyre – sb wstdpem do wyConienia sid katolickiej 
tradycji filozoficznej.  

RozdziaC 7 nosi tytuC „MuzuCma_ski i cydowski prolog do filozofii katolickiej”. Zda-
niem MacIntyre’a katolicka tradycja filozoficzna wytworzyCa sid w XIII wieku, kiedy 
augusty_skie rozumienie zwibzku middzy filozofib i teologib zderzyCo sid z odkryciem 
dzieC Arystotelesa z zakresu fizyki, biologii, metafizyki i etyki. Ów „prolog” sprowadza 
sid ostatecznie do postawienia pyta_ o mocliwoici rozumu w dochodzeniu do prawd 
o Bogu i o autonomid docieka_ filozoficznych wobec teologii. Istotna okazuje sid tu od-
powiedj, ce to Bóg wyposacyC czCowieka w rozum, widc dociekania filozoficzne sb tym, 
co czCowiek zgodnie z wolb Bocb podejmowa` powinien, dociekania te mogb przyczyni` 
sid do zrozumienia tekstu Objawienia (Ibn Ruszda), a posCusze_stwo nakazom Boga 
wymaga cnót intelektualnych i moralnych (Majmonides). Na poczbtku XIII wieku – 
twierdzi MacIntyre – wyksztaCceni ludzie na Zachodzie musieli zmierzy` sid z nowymi 
tekstami tak filozofii greckiej, jak i tekstami ich muzuCma_skich i cydowskich komenta-
torów. W rezultacie tej konfrontacji powstaCy rozmaite – i niekiedy antagonistyczne – 
odpowiedzi na td nowb wiedzd. „To wCainie z owych kontrowersji i sporów rozwindCa sid 
katolicka tradycja filozoficzna” (s. 88).  

RozdziaC 8 – kluczowy dla zrozumienia ksibcki – nosi tytuC „Geneza katolickiej 
tradycji filozoficznej”. Punktem wyjicia jest teza, ce w teistycznych iredniowiecznych 
cywilizacjach – chrzeicija_stwa bizantyjskiego, islamu i Caci_skiego Zachodu – wiara 
w Boga byCa uznana za rzecz samb przez sid zrozumiaCb, która stanowi „zaCocenie wszel-
kiego iwieckiego dociekania i iwieckiej dziaCalnoici” (s. 91). Rozumie` pewien aspekt 
sko_czonego iwiata to pokaza` jego zwibzek z Bogiem. Stbd kontrowersja middzy docie-
kaniem teistycznym i nieteistycznym dotyczyCa nie tylko Boga, ale i iwiata, a takce tego, 
czym jest rozumienie – dlatego tec w tych cywilizacjach teologia byCa hegemonem wiród 
dyscyplin akademickich, a iwieckie dyscypliny zalecano ze wzglddu na studium teologii. 
ByCy natomiast rócnice: u Bizantyjczyków na niezalecne iwieckie dociekania patrzono 
podejrzliwie; w kulturach islamskich dociekania iwieckie byCy zintegrowane instytucjo-
nalnie z dociekaniami teologicznymi. Na Caci_skim Zachodzie wyConiCa sid natomiast 
„koncepcja potrzeby istnienia i uprawomocnienia prawdziwie iwieckich instytucji, za 
poirednictwem których czCowiek miaC sCucy` Bogu, istnienia sfer ludzkich aktywnoici 
i dociekania, których miarodajne standardy sb niezalecne od autorytetu KoicioCa i od 
autorytetu iwieckich wCadców, i to w sposób zgodny z wolb Boga” (s. 92). W tym 
klimacie intelektualnym sztuki wyzwolone przestaCy by` wprowadzeniem do teologii – 
widzianej jako wiedza wycszego rzddu – a traktowano je jako wnoszbce wkCad w integ-
ralnb caCoi` iwieckiej wiedzy. Teologów ówczesnych (Abelard, Hugon ze iw Wiktora, 
Teodoryk z Chartres) „pobudzaCo ich nowe pragnienie, ceby poda` systematyczny opis 
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wszystkiego, co wiadomo w ramach poszczególnych dyscyplin przedmiotowych, a wraz 
z tym zyskali takce nowb iwiadomoi`, ce teologowie potrzebujb wiedzy o iwiecie przy-
rodniczym i historycznym, jeili majb wypeCnia` swoje teologiczne zadanie” (s. 93). Bada-
nie i nauczanie zostaCo uporzbdkowane, powstaCy uniwersytety. Zachowano koncepcjd 
docieka_ podporzbdkowanych zobowibzaniom teologicznym, a strukturd programu wy-
znaczaCa teologia, siedem sztuk wyzwolonych i sztuki mechaniczne bbdj ucytkowe, 
a widc kiedy odkrywano nowe prawdy, potrafiono je umieici` w tym ukCadzie odniesie-
nia. To, co sid dziaCo na uniwersytetach, zaczdCo by` istotne dla caCej kultury: „Trzynasto-
wieczne europejskie uniwersytety, rozwijajbce sid z poCbczenia akademickich ambicji ma-
gistrów, pragnienia rozszerzania wCadzy przez rzbdzbcych i dbcenie studentów do wzrostu 
swobody przemieszczania sid, staCy sid arenb intelektualnych sporów, miejscami artyku-
lacji fundamentalnych zagadnie_, które podzieliCy i zdefiniowaCy ów wiek, i wCainie dla-
tego historia tych uniwersytetów stanowi scend, na której pojawiCa sid katolicka tradycja 
filozoficzna” (s. 97). Uniwersytety zapewniaCy irodowisko, w którym rozwibzywanie za-
sadniczych kontrowersji w obrdbie poszczególnych dyscyplin oraz zwibzek middzy na-
uczaniem i badaniem zostaCy zinstytucjonalizowane. Dla tego zwibzku adekwatne uchwy-
cenie pojdcia prawdy jest kluczowe, poniewac dotarcia do prawdy nie da sid oddzieli` od 
celu, jakim jest rozumienie, a doskonaCe zrozumienie natury rzeczy wymaga powibzania 
prawd teologii i nauk iwieckich; i cho` badacze uznajb odmienne standardy oddzielania 
prawdy od faCszu, to operujb jednym pojdciem prawdy, które nadaje sens i cel stosowaniu 
tych standardów. Ponadto uwacano, ce kacdy – nie tylko akademicy – potrzebuje rozu-
mienia, a „zdolnoi` ludzi spoza uniwersytetów do uczenia sid i do rozumienia moce by` 
wspierana albo hamowana przez skutki, jakie na ich formacjd intelektualnb wywierajb nie 
tylko rodzice, ale i akademicy – zai warunkiem dobrego wpCywu byCo podporzbdkowanie 
sid prawdzie i uczenie dla niej respektu” (s. 102). 

Trzy kolejne rozdziaCy (9-11) poiwidcone sb myili Tomasza z Akwinu. Punktem wyj-
icia jest twierdzenie, ce Tomasz chciaC rozstrzygnb`, jaki jest zwibzek middzy filozofib 
i teologib. Oba dociekania rócni punkt wyjicia: filozofia zaczyna od rzeczy sko_czonych 
i poprzez rozwacanie przyczyn prowadzi nas do wiedzy o Bogu; teologia zaczyna od 
Boga i rozwaca byty sko_czone jedynie w ich zwibzku z Bogiem. Obie majb wspólnb 
materid przedmiotowb i sb spójne, ale tec „poracka w zrozumieniu wszechiwiata sko_-
czonych bytów stworzonych nieuchronnie ko_czy sid uComnb wiedzb o Bogu” (s. 107), 
a to dlatego, ce rozumiemy Boga jako Stwórcd poprzez rozumienie porzbdku rzeczy 
i miejsca czCowieka w tym porzbdku; bCddy w rozumieniu tego porzbdku ko_czb sid 
bCddami w pojmowaniu Boga. „Totec filozofia i nauki przyrodnicze muszb by` uzu-
peCnieniem teologii, czymi widcej nic racjonalnym wstdpem do niej” (s. 107). MacIntyre 
nie wyjainia niestety, czym ma by` owo „widcej”, natomiast pokazuje, czym faktycznie 
rócni sid teistyczne stanowisko iw Tomasza – charakterystyczne dla tradycji katolickiej – 
od stanowiska ateisty. Ateista uwaca, ce na „listd bytów” nie mocna wCbczy` Boga, bo nie 
ma ku temu racjonalnego uzasadnienia. Teista inaczej rozumie td niezgodd: „Z teistycz-
nego punktu widzenia jest to niezgoda co do wszystkiego, co do tego, na czym w ogóle 
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polega uznawanie czegokolwiek za zrozumiaCe” (s. 110). ZrozumiaCoi` to pokazanie, dla-
czego z obszaru mocliwoici te wCainie sid pojawiCy, a widc Cbczy sid z jakbi sprawczoicib. 
Nauki przyrodnicze nie sb w stanie zidentyfikowa` takiej sprawczoici, poniewac ich tezy 
majb posta` warunkowb „poniewac byCy takie a takie warunki poczbtkowe, to takie a takie 
mocliwoici sid pojawiCy”, a widc musimy ostatecznie zrozumie` pojawienie sid warun-
ków poczbtkowych, a to wymaga ostatecznie sprawczoici istoty, która juc nie wymaga 
dalszego wyjainienia. Kontrargument ateistów brzmi, ce nie mocemy stosowa` sensownie 
pojd` przyczyny i skutku poza iwiatem przyrody. Ateiici nie wygrywajb tego sporu – 
twierdzi MacIntyre – ale tec przedwczesne jest twierdzenie, ce teiici go wygrali. Nalecy 
bowiem poda` opis tego, co rozumiemy przez sCowo „Bóg”, bo nie jest on jednym ze 
zbioru bytów, takich jak kamienie i tygrysy – tu konieczna jest teologia. Bez teologii 
Akwinata nie byCby w stanie zada` niektórych ze swych pyta_ filozoficznych. „Zatem by` 
tomistb to zawsze by` arystotelikiem, ale tec wyji` poza Arystotelesa, tak jak to uczyniC 
Akwinata” (s. 123). W kontekicie filozofii Akwinaty MacIntyre rozwaca ludzkie myilenie 
teoretyczne – skierowane na rozumienie, tj. na prawdd, oraz praktyczne – skierowane na 
osibgnidcie celu czCowieka, tj. oglbdanie Boga i doskonaCb miCoi` ku Niemu, konieczne dla 
tego celu cnoty moralne, oraz nauczycieli i rócne typy prawa jako struktur niezbddnych do 
nabycia cnót. FormuCuje przy tym bardzo wspóCczesny problem: jest wiele moralnoici, 
a Akwinata twierdzi, ce wszyscy ludzie jako racjonalne podmioty znajb niezmienne nakazy 
prawa naturalnego i tej wiedzy nie mocna wymaza` z ludzkiego serca. MacIntyre, inter-
pretujbc Akwinatd, odpowiada, ic podbcanie rozumnego podmiotu za wCasnym dobrem 
oznacza, ce: aby dziaCa` tu i teraz, podejmujemy namysC, a kluczowe jest to, by byC podej-
mowany wraz z innymi ludjmi; wspólny namysC ma sens, jeili uczestnicy debaty porozu-
miewajb sid za pomocb racjonalnych argumentów, a wykluczajb siCd, manipulacjd itd.; racjo-
nalna debata jest zai mocliwa, gdy uczestnicy zobowibzujb sid do przestrzegania pewnych 
nakazów (reguC) bezwarunkowo. MacIntyre tak to pokazuje, ce „ten zestaw nakazów oka-
zuje sid tocsamy z nakazami uznanymi przez Akwinatd za przepisy prawa naturalnego” 
(s. 130), cho` by je stosowa`, musimy `wiczy` sid w cnotach naturalnych, które muszb by` 
wspomagane cnotami teologicznymi. „Moralna kontrowersja […] zawsze wyrasta z jakieji 
poracki w speCnieniu warunków koniecznych do racjonalnego namysCu, a zatem do racjonal-
nego porozumienia i racjonalnej sprawczoici” (s. 131). MacIntyre podkreila, ce Akwinata 
adresowaC swojb filozofid moralnb i teologid moralnb nie tylko do uczniów czy kolegów na 
uniwersytetach, ale takce do innych, tak by wywrze` wpCyw na caCb wspólnotd. MacIntyre 
wraca tec do idei uniwersytetu jako stracnika wiedzy i rozumienia, wcielajbcego pewien 
poglbd na to, jak powibzane sb rozmaite dziedziny i na czym polega jednoi` wiedzy i rozu-
mienia. W myil Akwinaty, planujbc kolejnoi` dyscyplin, patrzy sid nie tylko na powibzania 
przedmiotowe, lecz takce i na to, w jaki sposób nalecy rozwija` zdolnoici studentów: „cele 
ksztaCcenia mocna poprawnie opracowa` tylko wtedy, kiedy odniesie sid je do ostatecznego 
celu istot ludzkich, a porzbdek programu nauczania musi by` przyporzbdkowany do tego 
ostatecznego celu. Tylko wtedy potrafimy zrozumie`, czym powinien by` uniwersytet, kie-
dy rozumiemy, czym jet wszechiwiat” (s. 137).  
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RozdziaC 12, zatytuCowany „Po Akwinacie – Szkot i Ockham”, pokazuje problemy, 
które obaj tytuCowi filozofowie sformuCowali, oraz problemy, które odsCaniaCy trudnoici 
ich filozofujbcych poprzedników, nakreilajbc poprzez to program filozoficznych docie-
ka_. Obaj poruszali problemy dotyczbce Boga i natury ludzkiej, stbd ich dzieCo musi by` 
nieodCbcznym skCadnikiem kacdej adekwatnej koncepcji katolickiej tradycji filozoficznej. 
Filozofowano gCównie na temat implikacji wiary w nieograniczonb moc Boga. Natomiast 
uniwersytety przestaCy by` scenb sporów wacnych dla caCej kultury. Nowe konflikty 
i bodjce dla filozofowania nadeszCy w ducej mierze spoza uniwersytetów i nawet spoza 
filozofii. 

Czdi` „U progu filozofii nowocytnej” rozpoczyna rozdziaC 13 pt. „Od scholastyki do 
sceptycyzmu”. Middzy iredniowieczem a nowocytnoicib (reformacja) mnocyCy sid spory 
teologiczne i religijne, wraz z odzyskaniem kultury antycznej wyConiCy sid antagonistycz-
ne stanowiska w literaturze i filozofii, a kosmologia Kopernika i fizyka Galileusza staCy 
sid jródCem nowych zagadnie_. Kacdy wyksztaCcony czCowiek musiaC uiwiadamia` sobie 
pogCdbiajbcb sid niezgodnoi` stanowisk, dotyczbcb bardzo wielu kluczowych tematów. 
Uniwersytety natomiast staCy sid miejscem wymuszonej zgodnoici poglbdów i dlatego 
przestaCy by` miejscem owocnych docieka_, cho` nadal zapewniaCy wyksztaCcenie po-
zwalajbce angacowa` sid w spory. Dwie byCy reakcje na ten stan rzeczy: albo kontynuacja 
bada_ w ramach tradycji i wCbczanie sid w polemikd, albo sceptycyzm co do mocliwoici 
przezwycidcenia kontrowersji siCb racjonalnego argumentu. Myiliciele katoliccy naleceli 
do obu obozów, a przedmiotem filozoficznej debaty staCy sid mocliwoici ludzkiego rozu-
mu. Problem mocna sformuCowa` nastdpujbco: „jeili mamy wyznawa` wiard katolickb 
jako zgodnb z wymogami rozumu, to musi istnie` jakai adekwatna filozoficzna od-
powiedj na sceptycyzm” (s. 157). RozdziaC 14 charakteryzuje trzy próby obalenia scep-
tycyzmu. Kartezjusz chciaC ugruntowa` wiedzd w podmiocie. Pascal uwacaC, ce mocna 
udawa`, ce sid jest sceptykiem, ale nie cyje sid i nie postdpuje jak sceptyk, nawet jeili nie 
da sid obali` argumentów sceptyka. Arnauld uwacaC, ce katolicy interesujbcy sid filozofib 
powinni to czyni` z kartezja_skiego punktu widzenia i jego terminologii, a sbdy faCszywe 
sb rezultatem nie jedynie bCddów w rozumowaniach, ale i wad charakteru. Sceptycyzm to 
moralne przewinienie – zabawa dla osób prócnujbcych, bo sceptycyzm nie jest poglbdem, 
wedle którego chce sid cy`. Niezalecnie od typu odpowiedzi na sceptycyzm – twierdzi 
MacIntyre – wacniejsze jest to, ce nie ma powodu, by przejmowa` sid sceptycyzmem. 
Sceptycyzm nie wymaga odpowiedzi, sama bowiem mocliwoi` bCddu nie daje podstaw do 
twierdzenia, ce faktycznie jesteimy w bCddzie. Sceptyk twierdzi, ce mocemy orzec „wiem, 
ce p” tylko wtedy, gdy nie ma cadnej mocliwoici popeCnienia bCddu – a nie podaC cadnych 
racji, by to twierdzenie zaakceptowa`. „Sceptycyzm byC wyzwaniem zCudnym” (s. 166) 
i niemal natychmiast przestaC wywiera` wpCyw na filozofów pracujbcych w tradycji 
katolickiej. 

Czdi` poiwidconb nowocytnoici rozpoczyna rozdziaC 15 pod znamiennym tytuCem 
„Nieobecnoi` katolicyzmu w filozofii i jego powrót, 1700-1850”. Zdaniem MacIntyre’a 
odkbd filozofia nowocytna wyszCa poza swe kartezja_skie poczbtki, w jej koncepcji natury 
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i granic ludzkiej wiedzy oraz natury i granic wszechiwiata nie ma miejsca na Boga 
teizmu. Z kolei tomizmu i szkotyzmu nauczano na uniwersytetach katolickich, ale „uczo-
no jedynie jaCowego powtarzania dawniejszych tez i argumentów, a tego rodzaju naucza-
nie znakomicie nadaje sid do uimiercenia wszelkiego pddu filozoficznego do zapytywa-
nia. Konsekwencjb tego byC brak dialogu middzy filozofami katolickimi a myilicielami, 
którzy wywarli wielki wpCyw na rozwój nowocytnej filozofii” (s. 185). W nowocytnych 
debatach katolicy zasadniczo nie uczestniczyli, nawet wtedy, gdy uniwersytety – a wiek 
XIX to czas ich rozkwitu – znów staCy sid instytucjami o kluczowym dla dociekania 
i debaty znaczeniu. Niezalecnie od ich koncepcji miaCy one trzy wspólne cechy: teologia 
zostaje zaniechana lub zepchnidta na margines, pojawia sid wiele nowych dyscyplin, 
a dyscypliny te domagajb sid autonomii. WedCug poglbdu katolickiego badanie w dyscyp-
linach iwieckich powinno uznawa` sid za wkCad w wiedzd o caCoici rzeczywistoici, klu-
czem do wiedzy ma by` dociekanie teologiczne, a gCównym zadaniem filozofii – wydo-
bycie powibza_ middzy teologicznym rozumieniem iwiata i tymi dostarczanymi przez 
dyscypliny iwieckie. Tymczasem uniwersytet poszedC w kierunku mnocenia dyscyplin 
i rozbicia wiedzy; uznano, ce teologia nie ma znaczenia dla dyscyplin iwieckich, „mimo 
ce filozofowie tak odmienni jak niemieccy hegliici i francuscy pozytywiici, podejmowali 
starania, ceby kolegom z innych dyscyplin nakreili` znaczenie swoich rócnorodnych 
przedsidwzid`, po widkszej czdici byli przez owych kolegów ignorowani” (s. 189) – sama 
filozofia staCa sid jednb z wielu dyscyplin z wCasnb materib przedmiotowb, wCasnymi 
metodami i wCasnymi celami. Katolicy dostrzegli jednakce, ce uniwersytet jest miejscem 
niezwykCych odkry` intelektualnych i ce zostali z tego wykluczeni – w katolickim iwiecie 
narastaCo zapotrzebowanie na ksztaCcenie na poziomie wycszym. Reakcja nadeszCa, gdy 
kardynaC John Henry Newman podjbC sid zaCocenia katolickiego uniwersytetu w Dublinie. 
Zasadnicza idea takiego uniwersytetu gCosi: „Wszelkie adekwatne rozumienie jest na ko-
niec rozumieniem teologicznym” (s. 199), bez koncepcji Boga nie potrafilibyimy bowiem 
zrozumie` jednoici wszechiwiata. RozdziaC 16 rozwija td myil. Newman uwacaC, ce 
„jeceli uniwersytet ma funkcjonowa` jak powinien, to filozoficzne prawdy, argumenty 
i wglbdy bddb przekazywane w nauczaniu kacdej dyscypliny” (s. 201), poniewac „gCów-
nym zadaniem filozofii jest tedy zrozumienie, jakiego rodzaju twierdzenia mocna uza-
sadnia` w obrdbie kacdej poszczególnej nauki, jak równiec wzajemnych zwibzków mid-
dzy tymi naukami” (s. 202). Z kolei kacda nauka jest sama przez sid niezupeCna i czbst-
kowa, ale niezbddna do zrozumienia caCoici – i przez to nieredukowalna do innych. 
Usuwajbc jakbi naukd z bada_ lub nauczania, bCbdzimy, bo przestajemy rozumie` caCoi`, 
a i w naukach nastdpuje tendencja do wkroczenia na opustoszaCe terytorium i wysuwania 
twierdze_ nieuzasadnionych odkryciami w danej dyscyplinie. Ekonomiici zaczynajb by` 
etykami, a przyrodnicy – metafizykami. Dla rozumienia kluczowe znaczenia ma nato-
miast wiedza o Bogu osibgana w teologii. Przekonanie o istnieniu Boga, i to Boga 
Stwórcy, jest zaCoceniem nauk – wprowadzamy dzidki temu porzbdek i jednoi` do wiedzy 
i ujmujemy jednoi` rzeczywistoici. Jeili usuniemy Boga, otrzymamy zbiór fragmentów 
wiedzy bez mocliwoici ich powibzania. MacIntyre podkreila, ce rozbicie jednoici nauk 
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kCóci sid z ideb rozumienia – ateiici próbowali zapewni` td jednoi` poprzez sprowadzenie 
innych nauk do fizyki i przyjdcie naturalizmu; nikt jednak nie pokazaC zwibzków fizyki 
z innymi naukami (moce poza chemib) – stbd naturalizm jest dogmatycznb wiarb, co 
potwierdza tezd Newmana, ce niewierzenie w Boga wymaga takiej samej wiary jak 
wierzenie. Równie jasno okreilone sb w koncepcji Newmana zadania uniwersytetu 
katolickiego: „Celem uniwersyteckiego ksztaCcenia nie jest przysposobienie studentów do 
tej czy innej okreilonej kariery zawodowej, wyposacenie ich w teorid, która pójniej 
znajdzie ucyteczne zastosowanie. Celem jest przemiana umysCów, ceby stali sid innego 
rodzaju jednostkami, potrafibcymi owocnie angacowa` sid w rozmowy i debaty, zdolnymi 
wydawa` sbdy oraz stosowa` do poszczególnych zCoconych zagadnie_ argumenty i 
wglbdy zaczerpnidte z rócnorodnych dyscyplin” (s. 203). KsztaCcenie umysCu nie jest 
jednakce wystarczajbce: umysC wyksztaCcony brzydzi sid zCem, ale „brzydzenie sid” jest 
tylko estetycznym substytutem moralnoici. Niedostrzeganie tego pozwala wierzy`, ce 
edukacja jest irodkiem doskonalbcym. Tymczasem najlepsze uniwersyteckie ksztaCcenie 
moce skutkowa` niebezpiecznb formb zCego charakteru, gdy ksztaCci sid niezalecnie od 
religii. Nalecy dba`, by wspólnota uniwersytecka przykCadaCa wagd do tych aspektów 
nauczania KoicioCa, które pozwalajb odrócnia` to, co moralne, od tego, co estetyczne – 
ostatecznie chodzi bowiem o ksztaCtowanie sumienia, które prowadzi do Boga. MacIntyre 
twierdzi, ce Newman trafnie zdefiniowaC zadania filozofii katolickiej, ale „problem 
polegaC na tym, ce w zbyt wielkim stopniu przeszCoi` filozofii katolickiej zostaCa przez 
katolików skutecznie zapomniana” (s. 208).  

srodkiem zaradczym na filozoficznb utratd pamidci byC, zdaniem MacIntyre’a, papiec-
filozof Leon XIII. RozdziaC 17 „Od Aeternis Patris do Fides et Ratio” prezentuje powrót 
tradycji katolickiej w klimacie filozoficznym wrogim wierze katolickiej. Pius IX i I Sobór 
Watyka_ski wskazali, ce wiara katolicka ma filozoficzne zaCocenia, a dzieje filozofii kato-
lickiej sb nieodCbcznb czdicib historii KoicioCa i historii filozofii. Rozum bez wiary 
chrzeicija_skiej to „zawsze rozum przeniknidty jakbi innb wiarb, zazwyczaj nieuiwiado-
mionb, wiarb czynibcb swoich zwolenników podatnymi na bCbd” (s. 211). Leon XIII 
wskazuje, ce dobra filozofia katolicka to filozofia tomistyczna, takce dlatego, ce tomizm 
jest zdolny do pokazania rodzaju porzbdku i jednoici przyrody oraz jednoici nauk. ByCy 
tec inne kierunki wacne dla katolickiej tradycji, ale caden z nich – twierdzi MacIntyre – 
nie miaC takiej wagi jak fenomenologia, a to dlatego, ce fenomenologowie, rozwacajbc 
czCowieka i wartoici, uznali wymiar transcendentny za nieusuwalny. Na swój sposób dla 
filozofii katolickiej wacny byC Wittgenstein i jego Dociekania, albowiem pod jego wpCy-
wem pojawili sid katolicy filozofowie analityczni (np. G.E.M. Anscombe, P.Geach czy 
M. Dummet). Powstaje zatem pytanie: Czy jest coi takiego jak odznaczajbca sid jednoicib 
katolicka tradycja filozoficzna?  

RozdziaC 18, zatytuCowany „Fides et Ratio – nowa definicja katolickiej tradycji 
filozoficznej”, odpowiada na to pytanie pozytywnie. Zdaniem MacIntyre’a katolickie 
przedsidwzidcie filozoficzne – i takie jest przesCanie tej encykliki – nie jest jednb z wielu 
konkurencyjnych form filozofowania. Filozofia ta jako przedsidwzidcie rozumu jest skie-
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rowana na odkrycie i sformuCowanie ponadczasowych prawd, uniwersalnych zasad teo-
retycznych i praktycznych, ale takie odkrycie zawsze wywoCuje nowe pytania, totec 
filozofia musi sid odnawia`, po czdici przez powracanie do tradycji. KoicióC ma prawo 
i obowibzek przypomina` filozofii o jej zadaniach, ale to filozofowie muszb te zadania 
wykona`, trzymajbc sid wewndtrznych standardów. Encyklika – twierdzi MacIntyre – 
podaje listd nazwisk, która jest zarazem katalogiem gCdboko dzielbcych – niekiedy 
jawibcych sid jako nierozwibzywalne – kontrowersji. Wezwanie do uczestnictwa w pro-
jekcie, jakim jest katolickie dociekanie filozoficzne, to wezwanie do tego, by okreili` 
swoje poCocenie w szeregu sporów, które odziedziczyliimy i które dopiero w iwietle tych 
dziejów stajb sid zrozumiaCe. Forma tych sporów zakCada jednakce pewnb fundamentalnb 
zgodd co do istoty katolickiego przedsidwzidcia filozoficznego: punktem wyjicia sb 
pytania egzystencjalne, a ostatecznym celem osibgnidcie adekwatnego rozumienia rzeczy. 
Uznanie pyta_ egzystencjalnych za bezsensowne czy niedopuszczajbce odpowiedzi albo 
przyjdcie innej koncepcji rozumienia i prawdy pozbawia katolickie przedsidwzidcie celu 
i sensu – to wCainie stbd pCynie odrzucenie relatywizmu, pozytywizmu czy idealizmu. Czy 
to nie narzucanie rozwibza_ przez Magisterium KoicioCa? – pyta MacIntyre. I odpowiada: 
nie, bo do filozofów nalecy osbdzenie, jakie sb wyniki ich docieka_, ale jeili wnioski bddb 
niezgodne z wiarb katolickb, to rozstanb sid z wiarb katolickb i katolickim przedsid-
wzidciem filozoficznym. Obowibzkiem Magisterium jest wskaza` to filozofom, ale „[w]y-
Cbcznie do filozofów nalecy rozstrzygnidcie, jak powinni zareagowa` na takie oiwiad-
czenia” (s. 234). Odpowiedj MacIntyre’a na kwestid autorytetu Magisterium nie jest 
zaskakujbca – jest to prosta konsekwencja uznania wolnoici czCowieka i ac dziw bierze, 
ce mocna myile` inaczej. Problem zaczyna sid bowiem dopiero wtedy, gdy ktoi chce 
postawi` sid w roli Magisterium, uznajbc, ce to on wCainie definiuje wiard katolickb i ce 
to wszyscy ci, którzy sid nie zgadzajb z nim – cho`by i papiec – znajdujb sid poza 
KoicioCem. 

Co to znaczy by` w dzisiejszych czasach filozofem katolickim? Na to pytanie od-
powiada rozdziaC 19. Rozpoczyna sid on od krytycznej charakterystyki wspóCczesnego 
uniwersytetu badawczego. MacIntyre notuje trzy sukcesy tego typu uniwersytetu: znako-
mite wyniki naukowe, cho` tematy sb czdsto dyktowane z zewnbtrz poprzez przydzielanie 
funduszy; dostarczanie wyspecjalizowanych kadr; charakter korporacyjny i idbce za tym 
bogactwo. Z pola widzenia – twierdzi – umkndCo im natomiast to, co byCo istotne dla uni-
wersytetu katolickiego: uznanie, ce kacda dyscyplina wnosi coi w rozumienie caCoici 
i troska o to caCoiciowe rozumienie. To juc nie sb uniwersytety, a multiwersytety (wedle 
sformuCowania Clarka Kerra). W strukturze uniwersytetu jest wcielona pewna koncepcja 
uniwersum – wspóCczeinie zakCada sid, ce nie ma czegoi takiego jak wszechiwiat jako 
caCoi`, a „[p]rogram nauczania staje sid w coraz widkszym stopniu mieszankb zCoconb ze 
skrawków dyscyplin i subdyscyplin, przy czym kacdb z nich uprawia sid i naucza jej 
wzglddnie niezalecnie od wszystkich pozostaCych, a wykazanie sid w jakieji dyscyplinie 
polega na uksztaCtowaniu w sobie umysCu oddanego swojej dziedzinie specjalizacji” 
(s. 238). Diagnozd MacIntyre’a potwierdzajb zresztb wyniki bada_ w filozofii nauki: gCo-
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szony jest brak jednoici nauki, a nauka widziana jest jako sporzbdzanie map dla okrei-
lonych celów (H. Longino, Ph. Kitcher). Nie chodzi juc o zrozumienie, ale o operowanie 
rzeczami – zasadniczo o ich kontrold – dla realizacji dowolnych celów (H. Lacey). Osta-
tecznie – twierdzi MacIntyre – na wspóCczesnych uniwersytetach nie zadaje sid pewnych 
pyta_, cho` do ich wywoCania wystarczy najmniejsza refleksja nad badaniem w okreilo-
nych dyscyplinach – np. jak sid majb do siebie wyniki fizyki, chemii, biologii, psycho-
logii, historii itd., majbce za przedmiot [materialny] czCowieka? Na czym polega jednoi` 
czCowieka? Jak odkrycia kacdej z tych dyscyplin pozwalajb zrozumie` nasze miejsce 
w przyrodzie? Kiedyi takie pytania podejmowaCa filozofia, a katoliccy filozofowie poka-
zywali ponadto, ce tego wszystkiego nie mocna zrozumie` – takce filozofii – jeili sid nie 
uchwyci zwibzków z teologib, a to dlatego, ce jednoi` i zrozumiaCoi` wszechiwiata moc-
na uchwyci` poprzez zwibzki jego czdici i aspektów z Bogiem. We wspóCczesnym uni-
wersytecie badawczym teologid najczdiciej wygnano [lub zastbpiono religioznawstwem!], 
filozofid zepchnidto na margines, a idea, ce artykuCuje i odpowiada ona na pytania nie-
zbddne dla ludzkiego rozwoju jest temu uniwersytetowi obca. Ponadto filozofia jest 
marginalizowana przez sposób uprawiania – przez specjalistów jedynie dla specjalistów.  

Diagnozd wspóCczesnego uniwersytetu MacIntyre traktuje jako wyzwanie: „Obecnie jed-
nym z zada_ filozofów katolickich musi by` zastosowanie sid do zalecenie Jana PawCa II 
z Fides et Ratio: filozofowa` w taki sposób, ceby nie wyrzekajbc sid icisCoici ani gCdbi, 
zwraca` sid ku najgCdbszym ludzkim troskom, stanowibcym fundament podstawowych 
problemów filozoficznych” (s. 241). Odpowiedj na pytanie „jak to zrobi`” zakorzeniona 
jest w rozumieniu, czym jest filozofowanie. Zdaniem MacIntyre’a „filozofowie muszb 
czerpa` z jakiegoi zestawu przedfilozoficznych przekona_ i koniec ko_ców to one z góry 
okreilajb ich filozoficzne konkluzje” (s. 242), a katoliccy filozofowie nie sb tu wyjbtkiem. 
Majb owe przedfilozoficzne przekonania i „[m]uszb przedstawi` taki opis swoich filo-
zoficznych argumentów i wniosków, który uzasadnia ich roszczenie do posiadania wy-
starczajbco dobrych racji, by wysuwa` te argumenty i broni` tych wniosków, z drugiej zai 
strony muszb uzasadni` roszczenie sobie pretensji do pewnego rodzaju samowiedzy, 
umocliwiajbcej odrócnienie przekona_ i zobowibza_, których by nie mieli, gdyby nie 
mieli wystarczajbce dobrych racji, by je uzna` za swoje, od przekona_ i zobowibza_ 
uznanych za swoje tylko za sprawb jakichi pozaracjonalnych motywów” (s. 243). Ten 
opis ostatecznie zakorzeniony jest w odpowiedzi na pytanie, co to znaczy by` czCowie-
kiem, a odpowiedj musi Cbczy` wiedzd z rocnych dyscyplin z rozumieniem czCowieka, 
które moce dostarczy` jedynie teologia. Taki opis wyjaini, jak ludzie sb zdolni do od-
rócniania przekona_ sCusznie akceptowanych od tych akceptowanych pozaracjonalnie, 
oraz do osibgnidcia rozumienia, które pozwoli odrócni` to, o co warto sid troszczy`, od 
tego, o co nie warto. To ostatnie zai mocemy osibgnb` o tyle, o ile rozumiemy, ce wszech-
iwiat i my sami w nim zalecymy w istnieniu od Boga i On jest naszym celem. uródeC 
filozoficznych takiego opisu dostarcza katolicka tradycja filozoficzna i ujdcie takie musia-
Coby sid wyConi` w dialogu wewnbtrz tradycji. Zdaniem MacIntyre’a byCoby to ujdcie 
tomistyczne, jeceli chodzi o caCoiciowe pojmowanie prawdy oraz naszego stosunku do 
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Boga jako pierwszej przyczyny i przyczyny celowej, ale nalecaCoby w nie wCbczy` szereg 
wspóCczesnych tematów (np. stosunek middzy ciaCem, umysCem i duszb), wCbczy` wglbdy 
i argumenty odmiennych myilicieli tak katolickich, jak i niekatolickich, natomiast teo-
logia byCaby augusty_ska, „bo takb teologid zakCadaCa, ogólnie rzecz biorbc, caCa katolicka 
tradycja filozoficzna” (s. 244). Taki opis musi umocliwi` katolickim filozofom wCbczenie 
sid w spory obejmujbce peCen zakres wacniejszych wspóCczesnych stanowisk filozoficz-
nych niezgodnych z katolicyzmem: zobaczy`, co dany punkt widzenia pomija, trywia-
lizuje, znieksztaCca, ukrywa, jakie rozumienie ludzkiej natury sid za tym kryje. Ambitny to 
program – „historia katolickiej tradycji filozoficznej doprowadziCa nas do krytycznego 
punktu, w którym wCainie taki program pracy jest potrzebny. PrzyszCoi` tej tradycji za-
lecy od tego, czy i do jakiego stopnia jakii tego rodzaju program mocna adekwatnie 
wyartykuCowa` i wprowadzi` w czyn” (s. 245). Konieczny jest do tego dialog tak we-
wnbtrz tradycji, jak i z oponentami, potrzebny jest dialog filozofii z innymi dyscyplinami 
– a to wymaga irodowiska uniwersytetu, gdy tymczasem wspóCczesny uniwersytet nie jest 
przyjazny takim projektom. MacIntyre konkluduje, ce uniwersytet katolicki, w którym 
taki program mocna by realizowa`, musiaCby mie` innb strukturd i cele. 

Styl i jdzyk ksibcki jest – mocna by rzec – typowo anglosaski. MacIntyre pisze raz 
o wierze, raz o teologii i niekiedy znaczenia tych terminów sb mieszane – czytelnik przy-
zwyczajony do rygoru metodologicznego odczuwa pewien dyskomfort poznawczy, cho` 
nie wpCywa to ostatecznie na zrozumienie treici. Niemal nie robi przypisów, przywoCuje 
innych myilicieli tylko wtedy, gdy ich wprost cytuje. Twierdzenia sb niekiedy zwodniczo 
oczywiste, cho` niewbtpliwie zaletb wywodów jest ilustrowanie ich relatywnie prostymi 
przykCadami. ManIntyre skupia sid tec czdsto na pojdciach, a nie na rzeczach, przypisujbc 
tec zajmowanie sid pojdciami np. Akwinacie. Natomiast niewbtpliwie ksibcka MacIntyre’a 
jest nie tylko pocyteczna dla tych, którzy chcieliby zapozna` sid z dokonaniami myili 
katolickiej – niewbtpliwie realizowany jest zaCocony przez Autora cel – ale jest wacna dla 
wspóCczesnych dyskusji nad ksztaCtem uniwersytetów w ogóle, a katolickich w szczegól-
noici, jak równiec nad rolb filozofii w badaniach i ksztaCceniu. 

Nie podejmd dyskusji z interpretacjami myili filozofów obecnych w ksibcce MacIntyre’a, 
cho` trudno nie zauwacy` problemów. Zanotujd tylko dwa bezpoirednio zwibzane z tra-
dycjb Lubelskiej SzkoCy Filozoficznej. MacIntyre interpretuje tomistyczne rozumienie 
dobra wspólnego jako dobra, które „osibgamy nie jako jednostki, lecz jako czConkowie 
wspólnoty lub uczestnicy dziaCa_ podejmowanych we wspóCpracy z innymi” (s. 127). 
Takie ujdcie wyrajnie nawibzuje do rozumienia spoCecznej praktyki, które rozwija w 
Dziedzictwie cnoty. W rozumieniu SzkoCy dobro wspólne to „podstawowy czynnik cycia 
spoCecznego, motywujbcy dziaCania spoCeczne osób tworzbcych danb spoCecznoi`; dobro, 
które jest rzeczywistym celem kacdego czCowieka i zarazem caCej spoCecznoici” 
(Powszechna Encyklopedia Filozofii). MacIntyre koncentruje sid widc na „wspólnoici” 
zalecnej od sposobu osibgania dobra, SzkoCa – wspólnoi` upatruje w dobru stanowibcym 
nieantagonizujbcy cel zarazem osoby i spoCecznoici. Druga trudnoi` wprost dotyczy 
„projektu badawczego” SzkoCy Lubelskiej. MacIntyre, komentujbc wpCyw lubelskich lat 
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na myil Jana PawCa II, twierdzi: „Filozofowie z lubelskiej uczelni zajmowali sid obliczo-
nym na lata projektem poCbczenia fenomenologii z tomizmem” (s. 225). Takiego projektu, 
jak sbdzd, na KUL-u nie byCo – cho` oczywiicie wykorzystywano wyniki fenomenologii 
i toczono powacne dyskusje sprowokowane fenomenologib. Poniewac niektórzy myilicie-
le chcb „sfenomenologizowa`” wyniki Karola WojtyCy (vide tCumaczenie Osoby i czynu 
dokonane przez A. Tymienieckb), nie jest to zarzut pod adresem MacIntyre’a, a raczej 
niedopatrzenie wspóCczesnych przedstawicieli SzkoCy – wida` brakuje w jdzyku angiel-
skim solidnych opracowa_ „projektu badawczego” filozofii klasycznej lub tradycja ta za 
sCabo jest promowana.  

Ksibcka MacIntyre przypomina myil Akwinaty dotyczbcb ksztaCcenia: „cele ksztaCce-
nia mocna poprawnie opracowa` tylko wtedy, kiedy odniesie sid je do ostatecznego celu 
istot ludzkich, a porzbdek programu nauczania musi by` przyporzbdkowany do tego osta-
tecznego celu” (s. 137). To wacna myil w kontekicie wspóCczesnych postulatów czy 
wrdcz nakazów podporzbdkowania ksztaCcenia potrzebom rynku pracy. Jeili program 
ksztaCcenia powinien odpowiada` ostatecznemu celowi czCowieka, to za owymi postula-
tami czy nakazami stoi okreilona koncepcja czCowieka: celem czCowieka jest dobre 
funkcjonowanie na rynku pracy, co zapewne przynosi wzrost produktu krajowego brutto 
(krytykd takiego rozumienia ksztaCcenia podejmuje m.in. Martha Nussbaum w ksibcce Not 
for Profit, Chicago 2010). Przy takim rozumieniu uniwersyteckiego ksztaCcenia nie dziwi 
zamykanie kierunków „nierentownych” , tj. takich, na które brakuje studentów, te bowiem 
dyscypliny nie dajb „zawodu” poszukiwanego na rynku. Ofiarb takiego podejicia jest 
oczywiicie filozofia, mimo ce teraz – tak jak w XIX wieku – „filozofowie tak odmienni” 
jak analitycy, tomiici czy przedstawiciele filozofii krytycznej argumentujb za konieczno-
icib obecnoici filozofii na uniwersytetach i jej rolb dla nauk szczegóCowych i – podobnie 
jak wtedy – sb przez kolegów (a i wCadze) ignorowani. Co prawda dane statystyczne 
wskazujb, ce studiowanie filozofii daje takb wiedzd i umiejdtnoici, które pozwalajb zna-
komicie na rynku pracy sid odnalej`1, ale to moce nie powstrzyma` przed zamykaniem 
kierunku. Tymczasem filozofia peCni rold niezbddnb dla uzyskania wykszta@cenia, a nie 
jedynie – w myil Krajowych Ram Kwalifikacyjnych – zbioru wiedzy, umiejdtnoici 
i kompetencji spoCecznych. PolemizowaCam wycej z MacIntyre’a rozumieniem filozofii, 
zwCaszcza odrzuceniem mocliwoici zdobywania prawd koniecznych, ale w peCni podzie-
lam jego rozumienie roli filozofii w badaniach naukowych i ksztaCceniu na poziomie 
uniwersyteckim. Filozofia uczy rozumienia iwiata, w tym rozumienia poznania i nauki, 
a nie jedynie operowania rzeczami i sprawowania nad nimi kontroli, do czego specjali-
styczna wiedza i umiejdtnoici sb wystarczajbce. Uznanie, ce nie potrzeba rozumienia 
rzeczy – jej natury i miejsca w porzbdku spraw – oraz rozumienia dyscyplin naukowych 
i ich wzajemnych powibza_, jest swoistb formb abdykacji rozumu. Potrzebne jest ksztaC-
cenie tylko rozumu instrumentalnego, zdolnego do dobrania irodków, ale juc nie do oceny 
 

1 Zob. http://www.edulandia.pl/studia/1,126911, 14276428, Po_jakich_kierunkach_nie_ma_ pracy 
__Bedziecie_zaskoczeni_.html#ixzz2ZLzTFU00 
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celu; w tej koncepcji ksztaCcenia czCowiek tec jest zintrumentalizowany jako „trybik” 
rynku wytwarzajbcym produkt narodowy brutto. KUL moce – jak dotbd – chlubi` sid, ce 
nie poddaC sid tym tendencjom, a w KUL-owskiej teorii poznania i filozofii nauki pod-
kreila sid zarówno porzbdek wszechiwiata, jak i wzajemne zalecnoici dyscyplin oraz 
filozoficznb „bazd zewndtrznb” nauki (S. Kami_ski) – cho`by to, ce filozofia wyznacza 
przedmiot poznania naukowego. Przypomnienie w tym kontekicie, ce zadaniem ksztaC-
cenia jest umocliwienie czCowiekowi rozumienia iwiata i swego w nim miejsca, jest 
wacnym gCosem i dobrze, ce jest to gCos uznanego filozofa ameryka_skiego – zwolennicy 
tego poglbdu nie bddb juc mogli by` uznani za „skansen” i oskarcani o „polski prowin-
cjonalizm”. Co prawda niekiedy MacIntyre pisze tak, jakby filozofii przypisywaC jedynie 
cele metaprzedmiotowe – a to o wiele skromniejsze zadania, nic przypisujb filozofii klu-
czowe dla uniwersyteckiego ksztaCcenia dokumenty KoicioCa katolickiego takie jak Ex 
corde Ecclesiae – ale wskazanie na rozumienie jako pocbdany rezultat ksztaCcenia po-
kazuje, ce to jedynie rozkCad akcentów, a nie zredukowanie filozofii do problemów 
metodologii i filozofii nauki.  

MacIntyre szkicuje tec program i zadania uniwersytetu katolickiego dzii. Wycej strei-
ciCam najwacniejsze punkty tego programu. Najistotniejszy jest ukryty w tym programie 
postulat, by uniwersytety katolickie zaczdCy sid zasadniczo rócni` od uniwersytetów 
iwieckich – i to nie po prostu zestawem zawodowych kierunków, obecnoicib duszpas-
terzy czy rozpoczynaniem uroczystoici Mszb iwidtb, ale istotowo poprzez podporzbd-
kowanie celów ksztaCcenia – i wobec tego programu i treici nauczania – wizji czCowieka 
jako osoby, a nie producenta-konsumenta. Paradoksalnie, to moce sta` sid atutem na ryn-
ku edukacyjnym, poniewac bddzie jasna odpowiedj na pytanie, dlaczego warto studiowa` 
na uniwersytecie katolickim. Wymóg poszukiwania prawdy, dostarczania racji dla swych 
twierdze_ (racji co do ich prawdziwoici, a nie skutecznoici w osibganiu celów!), analizo-
wanie poglbdów konkurencyjnych i wejicie z nimi w dyskusjd, uwzglddnienie caCoici 
poznania rozumowego, a nie jedynie poznania empirycznego, uznanie, ce rozum jest 
zdolny do poznania prawdy o Bogu, czCowieku i iwiecie, uznanie jednoici i inteligi-
bilnoici iwiata, a widc i mocliwoici jego zrozumienia, traktowanie dyscyplin w powib-
zaniu, a nie izolacji – to wszystko powinno chroni` uniwersytety katolickie przed skost-
nieniem i przed ideologizacjb. Tradycja katolicka w tym ujdciu widziana jest jako para-
dygmat badawczy, a nie zbiór okreilonych teorii, cho` sb oczywiste zaCocenia tej tradycji. 
Nie jest to zarzut – kaKda nauka posCuguje sid zaCoceniami; przewaga tradycji katolickiej 
tkwi w tym, ce to uznaje i gotowa jest tych zaCoce_ poszukiwa` i broni`, zaprzdgajbc do 
tego celu filozofid. Równie wacny jest – widoczny w rozwacaniach MacIntyre’a – postu-
lat odpowiedzialnoici akademików za iwiat pozaakademicki. Ta myil powoli toruje sobie 
drogd we wspóCczesnych ujdciach paradygmatów uprawiania nauki. Przypomnienie, ce 
byCo to istotnym elementem katolickiej tradycji filozoficznej od XIII wieku, jest wacne 
cho`by dlatego, ce pokazuje, ic to wspóCczesnoi` wraca do katolickich idei, a nie kato-
licka tradycja ma sid podporzbdkowa` wspóCczesnoici. 
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Do rozwoju tradycji katolickiej – podkreila MacIntyre – potrzebne sb wCaiciwe insty-
tucje, przede wszystkim uniwersytety, a uniwersytety katolickie nailadujb iwieckie i dla-
tego widoki na przyszCoi` katolickiej tradycji nie wyglbdajb zachdcajbco. Swe pesymi-
styczne rozwacania o kondycji uniwersytetów katolickich MacIntyre ko_czy jednakce 
gCosem nadziei: „Augustyn zawsze gotów jest nam [przypomnie`], ce sko_czonoi` i grzesz-
noi` owocujb kruchoicib wszystkich naszych projektów, wCbcznie z tym. Podobni jak oni 
mocemy czerpa` odwagd z myili, ce w cyciu umysCu tak samo jak gdzie indziej nadzieja 
zawsze mocne sidgnb` dalej nic racjonalne oczekiwania” (s. 246). A taka nadzieja jest 
najgCdbszym wyrazem katolickiej tradycji i pozwoli zebra` siCy do wypeCnienia kolejnych 
formularzy, pod którymi powoli ugina sid polskie cycie akademickie, i przetrwa` relego-
wanie filozofii z innych kierunków czy wrdcz z uniwersytetów. Lektura ksibcki MacIntyre’a 
z pewnoicib bddzie widc z pocytkiem dla umysCu i serca nie tylko katolickich filozofów. 
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W ostatnich latach powoli daje sid zauwacy` w Polsce wzrost zainteresowania twór-
czoicib niemieckiego filozofa Roberta Spaemanna (ur. 1927). W przekCadzie na jdzyk 
polski ukazaCo sid juc kilka jego wacniejszych prac, wydanych nakCadem „Oficyny Nau-
kowej” (Osoby: o róKnicy miRdzy czymS a kimS, tC. J. Merecki, Warszawa 2001; Granice: 
o etycznym wymiarze dzia@ania, tC. J. Merecki, Warszawa 2006; Cele naturalne: dzieje 

i ponowne odkrycie mySlenia teleologicznego, tC. A. PóCtawski, Warszawa 2008; Odwiecz-
na pog@oska: pytanie o Boga i z@udzenie nowoKytnoSci, tC. J. Merecki, Warszawa 2009; 
Rousseau – cz@owiek czy obywatel: dylemat nowoKytnoSci, tC. J. Merecki, Warszawa 2011; 
Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje, tC. J. Merecki, Warszawa 2012). Poza tym 
w polskim przekCadzie dostdpne jest równiec tCumaczenie pracy Glück und Wohlwollen, 
wydane przez Redakcjd Wydawnictw KUL (SzczRScie a KyczliwoSW: esej o etyce, tC. J. Me-
recki, Lublin 1997). Przy tym nie bddzie przesady w stwierdzeniu, ce filozoficzna twórczoi` 
tego wspóCczesnego niemieckiego filozofa wydaje sid w naszych czasach bardzo potrzebna, 
a zarazem ce z upCywem lat nic nie traci ze swej aktualnoici. Wprawdzie Spaemann swojb 
myil kieruje przede wszystkim do spoCecze_stwa niemieckiego, mocna jednak powiedzie`, 
ce jego filozofia zdbcyCa juc nabra` charakteru uniwersalnego, czego iwiadectwem sb wCai-
nie przekCady jego dorobku na inne jdzyki. Robert Spaemnn zabiera bowiem gCos w najistot-
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