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WPROWADZENIE

Z duzÇaÎ satysfakcjaÎ piszeÎ niniejsze wprowadzenie do drugiego tomu ¹StudioÂw Nauk Teologicznych PANº. Pierwszy tom, ktoÂry ukazaø sieÎ roÂwno rok
temu, zostaø niezwykle zÇyczliwie przyjeÎty na rynku wydawniczym i w sÂrodowiskach akademickich, nie tylko przez teologoÂw, ale takzÇe przez reprezentantoÂw
innych dyscyplin naukowych oraz wøadze PAN. DzieÎki wielkiej zÇyczliwosÂci
nowych wøadz Wydziaøu I Nauk Spoøecznych PAN w osobach profesoroÂw
Stanisøawa Mossakowskiego i Andrzeja Wiatraka ± podobnie zresztaÎ jak poprzednich ± mozÇemy oddacÂ do raÎk P.T. CzytelnikoÂw kolejny tom naszych
¹StudioÂwº.
PosÂwieÎcamy go w caøosÂci wazÇnej i trudnej zarazem problematyce metodologii teologii. Z naukowego i naukotwoÂrczego punktu widzenia metodologia
zawsze nalezÇy do kwestii centralnych. WøasÂciwie nie mozÇna uprawiacÂ nauki bez
peønej sÂwiadomosÂci tego, czym sieÎ ona zajmuje, dlaczego i w jakim celu to czyni,
jakimi sÂrodkami i instrumentami epistemicznymi oraz badawczymi dysponuje.
Dotyczy to kazÇdej dyscypliny naukowej, takzÇe teologii. Musi wieÎc i ona sprecyzowacÂ badany przedmiot, okresÂlicÂ cele i zadania oraz dobracÂ metody odpowiadajaÎce zaroÂwno przedmiotowi, jak i przyjeÎtym celom. Nie zawsze przychodzi to øatwo, zwøaszcza nowym dyscyplinom czy subdyscyplinom naukowym.
Zagadnienie metodologii nauki (nauk) jest jeszcze bardziej zøozÇone, gdy
uwzgleÎdni sieÎ toczony od Arystotelesa wsÂroÂd metodologoÂw i filozofoÂw nauki
spoÂr: czy nauka ma cele teoretyczne, czy praktyczne? Czemu ostatecznie ma
ona (one) søuzÇycÂ? Wprawdzie istnieje jedna rzeczywistosÂcÂ, ktoÂra jest bardzo
zøozÇona, bogata, wielorako uwarunkowana i w swej strukturze oraz funkcjonowaniu rozlicznie uprzyczynowana, to jednak zÇadna z nauk nie mozÇe jej objaÎcÂ
w caøosÂci istnienia wspoÂøczesnego i dziejowego zarazem. PoszczegoÂlne dziedziny nauki (i wiedzy) badajaÎ tylko poszczegoÂlne jej aspekty, by w ten sposoÂb
zblizÇycÂ sieÎ do poznania caøej prawdy o rzeczywistosÂci. KazÇda z nauk wnosi jakisÂ
wkøad w tym zakresie. Dotyczy to takzÇe teologii.
W czasach nowozÇytnych, w kolejnych okresach przyjmowano roÂzÇne kryteria naukowosÂci, np. inne w renesansie, inne w empiryzmie, pozytywizmie,
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scjentyzmie, historyzmie, filozofii kartezjanÂskiej i pokartezjanÂskiej, materialistycznej; inne w psychologii, socjologii, fenomenologii, egzystencjalizmie ± by
wspomniecÂ kierunki najwazÇniejsze. Niekiedy te wymagania ± uwarunkowane
zresztaÎ na wiele sposoboÂw ± byøy bardzo wygoÂrowane i wiele dziedzin naukowych nie byøo w stanie im sprostacÂ, w tym niemal wieÎkszosÂcÂ dyscyplin humanistycznych. WoÂwczas odmawiano teologii naukowosÂci; takie tendencje pojawiajaÎ sieÎ takzÇe dzisÂ.
WspoÂøczesÂnie, przy pogøeÎbionej sÂwiadomosÂci metodologicznej i w konteksÂcie pluralizmu dziedzin naukowych, dawne spory o kryteria naukowosÂci straciøy nieco na znaczeniu, co nie oznacza, zÇe problem ten jest lekcewazÇony lub
tezÇ zÇe wspoÂøczesÂnie nie dba sieÎ o naukowy charakter badanÂ i wiedzy zdobytej
w ich wyniku. W czasach najnowszych jestesÂmy sÂwiadkami powstawania coraz
to nowych dyscyplin naukowych, a nawet subdyscyplin. Jest to poniekaÎd efektem doskonalenia narzeÎdzi badawczych, i to niemal w kazÇdej dziedzinie. Powstaje zatem coraz wieÎcej waÎskich specjalizacji naukowych, a specjalistom coraz trudniej porozumiecÂ sieÎ mieÎdzy sobaÎ. Dokonuje sieÎ dyspersja nauki, coraz
wieÎksze rozproszenie i oddalanie sieÎ roÂzÇnych dziedzin i dyscyplin. JednoczesÂnie
postuluje sieÎ prowadzenie badanÂ interdyscyplinarnych, ktoÂre takzÇe wymagajaÎ
metodologicznych podstaw, gdyzÇ samo zestawienie badanÂ dwoÂch lub wieÎcej
nauk niekoniecznie prowadzi do zamierzonego celu. CzeÎsto wreÎcz mozÇe od
niego oddalacÂ, intensyfikujaÎc fragmentaryzacjeÎ wiedzy.
Wszystkie wyzÇej wspomniane procesy odnoszaÎ sieÎ takzÇe do teologii, ktoÂra
usamodzielniøa sieÎ w konÂcu sÂredniowiecza. W powszechnej sÂwiadomosÂci teologieÎ do dzisÂ redukuje sieÎ do teologii systematycznej. Tymczasem, podobnie jak
w innych dziedzinach nauki, tak i w ramach teologii powstaø caøy szereg subdyscyplin, wiele typoÂw dyskursu i szereg teologicznych syntez. DokonujaÎ sieÎ
wewnaÎtrz niej rozmaite przeobrazÇenia, ktoÂre nie saÎ uchwytne z zewnaÎtrz. Co
wieÎcej, dochodzi do tego, zÇe sami teologowie nie zawsze orientujaÎ sieÎ, co dzieje
sieÎ w saÎsiedniej subdyscyplinie, a bez tej znajomosÂci trudno w sposoÂb systematyczny uprawiacÂ wøasnaÎ dyscyplineÎ. Dopiero majaÎc dobraÎ orientacjeÎ w caøej
teologii, mozÇna jaÎ w sposoÂb koherentny rozwijacÂ.
NalezÇy jeszcze wspomniecÂ, o czym jest teologia i na czym polega jej specyfika. Dawniej okresÂlano jaÎ jako naukeÎ o Bogu, zgodnie zresztaÎ z etymologiaÎ
tego søowa. DzisÂ coraz powszechniej moÂwi sieÎ, zÇe traktuje ona o Bogu zbawczo
udzielajaÎcym sieÎ czøowiekowi (A. Kolping, R. Fisichella, K. Rahner, W. Granat). Dawne okresÂlenie dla niewierzaÎcych, agnostykoÂw i sceptykoÂw byøo bezprzedmiotowe, wspoÂøczesÂnie moÂwi sieÎ, zÇe BozÇe dziaøanie i BozÇe søowo, czyli
Objawienie, zostaøo zrealizowane w dziejach, trwa nadal w KosÂciele, jest ciaÎgle
aktualne.
Teologia zgøeÎbia dane Objawienia, eksplikuje je i systematyzuje; roÂwnoczesÂnie stara sieÎ dostosowacÂ do ducha czasu, mentalnosÂci epoki. Ukazuje ona
Boga jako bliskiego czøowiekowi i dziaøajaÎcego dla Jego dobra. DaÎzÇy do tego,
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by czøowiek w sÂwietle Objawienia poznaø siebie; daÎzÇy do ukazania mu sensu
zÇycia i nadziei finalnego speønienia. Teologia w realizacji tych zadanÂ korzysta
z osiaÎgnieÎcÂ nauk przyrodniczych i humanistycznych. Trzeba dodacÂ, zÇe poszczegoÂlne dyscypliny teologiczne czyniaÎ to w roÂzÇnym stopniu, w zalezÇnosÂci od
stawianych sobie celoÂw i zadanÂ. Wynika z tego, zÇe obok metody sÂcisÂle teologicznej (badajaÎcej okresÂlony sektor rzeczywistosÂci w sÂwietle Objawienia i wiary) stosuje sieÎ i inne, wywodzaÎce sieÎ ze wspomnianych powyzÇej nauk: np.
w naukach biblijnych ± z lingwistycznych, hermeneutycznych; w dogmatyce ±
z antropologicznych (przyrodniczych i filozoficznych); w moralnej ± z antropologicznych, etycznych, psychologicznych; w teologii pastoralnej ± prakseologicznych, psychologicznych, spoøecznych. MozÇe najwyrazÂniej to widacÂ w metodzie teologicznofundamentalnej, ktoÂra wykazujaÎc wiarygodnosÂcÂ Objawienia,
niejako ex professo øaÎczy poznanie naturalne z poznaniem przez wiareÎ.
MajaÎc to na uwadze, podjeÎto proÂbeÎ zaprezentowania metodologii teologii,
a dokøadnie poszczegoÂlnych nauk teologicznych. Jak sieÎ okazÇe jest ich wiele,
a ich status metodologiczny nie zawsze jest dopracowany, chocÂ godny uwagi.
Za przemianami merytorycznymi nie zawsze bowiem nadaÎzÇajaÎ zmiany metodologiczne (czasem nie docenia sieÎ w stopniu wystarczajaÎcym normatywnego
charakteru metodologii ogoÂlnej). Z drugiej strony trzeba pamieÎtacÂ, zÇe metody
muszaÎ bycÂ dostosowane do przedmiotu badawczego.
W ramach niniejszego tomu ± noszaÎcego tytuø ¹Metodologia teologiiº ± zostanaÎ podjeÎte 22 tematy zwiaÎzane z metodologiaÎ poszczegoÂlnych nauk teologicznych. BeÎdaÎ to nauki biblijne i patrystyczne (uwazÇane kiedysÂ za preteologiczne),
ktoÂre w znacznym stopniu zajmujaÎ sieÎ zÂroÂdøami teologicznymi; nauki historyczne
zwiaÎzane z przekazem Objawienia, rozwojem chrzesÂcijanÂstwa i jego uwarunkowanÂ; nauki gøoÂwne, czyli teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna,
moralna), badajaÎca podstawy Objawienia chrzesÂcijanÂskiego, jego tresÂcÂ i egzystencjalnaÎ aplikacjeÎ; nauki praktyczne, czyli prakseologiczne (gøoÂwnie liturgika,
homiletyka, katechetyka), dotyczaÎce ewangelizacji i nauczania w sÂwiecie wspoÂøczesnym oraz aktualizacji wydarzenÂ zbawczych w gøoszonym søowie BozÇym i sprawowanych sakramentach sÂwieÎtych. Ponadto omoÂwione zostanaÎ istotne aspekty
metod teologicznych, np. dialogiczny, ekumeniczny, bez ktoÂrych nie da sieÎ uprawiacÂ teologii dzisÂ; groziøoby to anachronizmem metodologicznym.
We wszystkich zamieszczonych tu opracowaniach widacÂ olbrzymiaÎ troskeÎ
AutoroÂw o ukazanie nie tylko aktualnego stanu badanÂ, ale takzÇe zachodzaÎcych
przemian merytorycznych w obreÎbie przedmiotu oraz procesoÂw dostosowania
ksztaøtu uprawianej dziedziny do potrzeb i wymogoÂw mentalnosÂci wspoÂøczesnej
i ducha czasu.
Do opracowania tych trudnych, ale zÇywotnych dla teologii zagadnienÂ zaprosilisÂmy wybitnych polskich teologoÂw, znawcoÂw problematyki. SaÎ oni uznanymi autorytetami w kraju; niektoÂrzy cieszaÎ sieÎ renomaÎ mieÎdzynarodowaÎ.
GwarantujaÎ oni zatem wysoki poziom niniejszego studium.
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Wszystkim Autorom serdecznie dzieÎkujeÎ za wspoÂøredagowanie niniejszego
tomu ¹StudioÂwº. P.T. Czytelnikom zÇyczeÎ owocnej lektury i zapraszam do dalszej dyskusji nad metodologiaÎ teologii. Dalsza dyskusja jest konieczna, gdyzÇ
w ramach tego tomu nie podjeÎto wszystkich zagadnienÂ zwiaÎzanych z teologiaÎ
jako naukaÎ, chocÂby tych z zakresu epistemologii teologii, prakseologii, jeÎzyka,
miejsca teologii wsÂroÂd innych nauk, roli teologii w rozwiaÎzywaniu problemoÂw
sÂwiata wspoÂøczesnego, a takzÇe jednosÂci Europy, roÂwnosÂci i sprawiedliwosÂci
spoøecznej. Dalsze debaty saÎ wieÎc niezbeÎdne.
Ks. Marian Rusecki
Redaktor naczelny
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

KS. ANTONI TRONINA

METODOLOGIA BADANÂ NAD OREÎDZIEM
STAREGO TESTAMENTU

PojeÎcie metodologii weszøo do søownictwa nauki w poøowie XIX wieku;
odtaÎd uzÇywa sieÎ go na okresÂlenie drogi (gr. hodos) lub droÂg, jakimi uczeni
zdaÎzÇajaÎ do rozwiaÎzania problemoÂw badawczych i osiaÎgnieÎcia zgodnych wnioskoÂw. ZøozÇony termin grecki he methodos uzÇywany byø juzÇ w starozÇytnosÂci na
oznaczenie metody badawczej, zwøaszcza w medycynie1. Bez szeroko rozumianej zgodnosÂci co do stosowanych metod dana dziedzina byøaby maøo spoÂjna,
a jej badania prowadziøyby do sprzecznych wynikoÂw. Podobnie jest w naukowych badaniach nad BibliaÎ, ktoÂre wypracowaøy w XIX i XX w. szereg szczegoÂøowych metod interpretacji tekstu. Mimo to ciaÎgle brak peønej zgody pomieÎdzy zwolennikami roÂzÇnych szkoÂø w biblistyce, zwøaszcza gdy chodzi o Stary
Testament (ST). Brak tezÇ zgodnosÂci w kwestii kanonu ksiaÎg sÂwieÎtych oraz
relacji pomieÎdzy Starym a Nowym Testamentem. Trzeba bowiem pamieÎtacÂ,
zÇe zbioÂr ksiaÎg, zwanych w chrzesÂcijanÂstwie Starym Testamentem, stanowi jednoczesÂnie BiblieÎ zÇydowskaÎ, a w swej najstarszej czeÎsÂci zwanej ToraÎ jest tezÇ
kanonicznym tekstem religii samarytan. Niniejszy artykuø beÎdzie proÂbaÎ naszkicowania podjeÎtej w tytule tematyki najpierw w aspekcie historycznym (1),
a nasteÎpnie systematycznym (2).
1. ZARYS HISTORII EGZEGEZY ST

Dla jasnosÂci wykøadu podzielimy teÎ historieÎ na trzy etapy: pierwszy z nich
konÂczy sieÎ definitywnym zerwaniem wieÎzi pomieÎdzy judaizmem a chrzesÂcijanÂstwem (1.1); drugi to czas wrogiej separacji obydwu religii (1.2); wreszcie trzeci
zaczyna sieÎ wraz z rozwojem naukowej krytyki biblijnej (1.3).
1
Por. Søownik grecko-polski, red. Z. Abramowicz, t. III, Warszawa 1962, s. 90. W ST søowo to
pojawia sieÎ bardzo poÂzÂno (Est 8,12 n.; 2 Mch 13,18) w negatywnym znaczeniu ¹podsteÎpnych
sposoboÂwº. Czøon przyimkowy meta- wyrazÇa ideeÎ wspoÂøuczestnictwa: methodos to ¹wspoÂlna drogaº poszukiwanÂ.
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KS. ANTONI TRONINA
Â LNE DZIEDZICTWO
1.1. WSPO

ZnajomosÂcÂ wczesnej historii tekstu i egzegezy Biblii Hebrajskiej (BH) zostaøa ostatnio ogromnie wzbogacona dzieÎki odkryciom w Qumran. Jeszcze poÂø
wieku temu historieÎ tekstu BH pisano na podstawie trzech jego sÂwiadkoÂw:
Tekstu Masoreckiego (TM), PieÎcioksieÎgu SamarytanÂskiego (PS) i greckiej wersji Septuaginty (LXX). Obecnie biblisÂci zyskali ogrom nowych danych co do
ksztaøtu Biblii przed zamknieÎciem kanonu u progu ery chrzesÂcijanÂskiej. Te
nowe dane nie zburzyøy wprawdzie dotychczasowych ustalenÂ, pozwoliøy jednak
na przesunieÎcie punktu cieÎzÇkosÂci, a przez to umozÇliwiøy dalszy posteÎp badanÂ2.
Okazaøo sieÎ, zÇe tekst BH nie byø jednorodny (podobnie jak sam judaizm)
przynajmniej do roku 70, a mozÇe nawet do czasu drugiego powstania zÇydowskiego (135 r. po Chr.). Co do zewneÎtrznej strony kanonu potrafimy dzisÂ lepiej
okresÂlicÂ, ktoÂre ksieÎgi stanowiøy ¹Pismoº, a ktoÂre staøy woÂwczas poza tym zbiorem. RoÂwniezÇ spojrzenie wewnaÎtrz zbioru ksiaÎg biblijnych ukazuje obecnie
jasno, zÇe istniaøy roÂzÇne wydania literackie poszczegoÂlnych dokumentoÂw. Wiemy na przykøad, zÇe ksieÎgi Jeremiasza i Daniela zaliczano w Qumran do ¹Pismº,
ale nie miaøy one jeszcze okresÂlonej formy tekstu. Proces kompozycji Biblii nie
byø jeszcze definitywnie zamknieÎty. DzieÎki odkryciom w Qumran znamy dzisÂ
lepiej niektoÂre etapy tego procesu: kolejne edycje literackie ksiaÎg BH.
PoniewazÇ tekst kazÇdej z tych ksiaÎg tworzyø sieÎ odreÎbnie, niejako ¹warstwamiº, dlatego trudno okresÂlicÂ, ktoÂra z tych warstw literackich jest ¹oryginalnaº.
Samo pojeÎcie tekstu oryginalnego mozÇe bycÂ w tym przypadku nieprecyzyjne.
Bogatsze znaczenia religijne tekstu znajdujemy niewaÎtpliwie w stadiach poÂzÂniejszych, rozwinieÎtych. Czy oznacza to jednak, zÇe mozÇna odrzucicÂ lekcje
zawarte w starszych reÎkopisach? I odwrotnie: jesÂli gøeÎboka mysÂl religijna zostaøa zacÂmiona poÂzÂniej suchymi formuøami ± to ktoÂraÎ wersjeÎ nalezÇy wybracÂ? SaÎ
to pytania istotne dla krytyki tekstu biblijnego, chocÂ nie zawsze znajdujemy na
nie jasnaÎ odpowiedzÂ3.
Wiara samarytan, zÇydoÂw i chrzesÂcijan wyrazÇa sieÎ w trzech tekstach (a nie
¹typach tekstuº) i w trzech odreÎbnych zbiorach ksiaÎg sÂwieÎtych. ChociazÇ wykazy
ksiaÎg kanonicznych tych trzech wspoÂlnot wiary roÂzÇniaÎ sieÎ mieÎdzy sobaÎ zakresem i tresÂciaÎ, to jednak roÂzÇnice te saÎ drugorzeÎdne w poroÂwnaniu z istotnym
rdzeniem objawienia MojzÇeszowego (Tora).
2
Status quaestionis przedstawiam w pracy A. Tronina, Biblia w Qumran. Wprowadzenie
w lektureÎ biblijnych reÎkopisoÂw znad Morza Martwego, KrakoÂw 2001.
3
W sposoÂb przysteÎpny przedstawia te zagadnienia E. Ulrich, The Bible in the Making: The
Scriptures at Qumran, w: The Community of the Renewed Covenant. The Notre Dame Symposium
on the Dead Sea Scrolls, red. E. Urlich, J. VanderKam, Notre Dame Ind. 1994, s. 77-93. Referat ten
jest bardziej dosteÎpny w pracy zbiorowej The Bible at Qumran, red. P.W. Flint, Grand Rapids, Mi.
2001, s. 51-66.
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Tekst Masorecki, PieÎcioksiaÎg SamarytanÂski i Septuaginta ± to zbiory niejednolite. PochodzaÎ one z roÂzÇnych okresoÂw, majaÎ odmiennaÎ natureÎ i wartosÂcÂ
jako teksty sÂwieÎte. Nie mozÇna uwazÇacÂ TM za jednostkeÎ literackaÎ (jak zwoÂj czy
kodeks). Podobnie jak LXX, jest to zbioÂr wielu form literackich, obejmujaÎcy
roÂzÇne ksieÎgi, ktoÂrych wspoÂlnym mianownikiem jest odniesienie do Prawa, przekazanego Izraelowi na Synaju wprost od Boga.
Po odkryciach w Qumran zmieniøa sieÎ takzÇe sytuacja, gdy chodzi o tøumaczenia Biblii ¹z jeÎzykoÂw oryginalnychº. WspoÂøczesne przekøady nie mogaÎ juzÇ
zadowolicÂ sieÎ tekstem masoreckim (BH i BHS). Coraz czeÎsÂciej spotykamy
w nich lekcje oparte na biblijnych reÎkopisach znad Morza Martwego. CiaÎgle
jednak musimy rewidowacÂ swoje podejsÂcie do przekøadu Biblii. Dla konkretnej
wspoÂlnoty religijnej, podobnie jak dla specyficznego programu badawczego,
konieczne jest oparcie przekøadu na kanonie tradycyjnym. Tak wieÎc samarytanie majaÎ swoÂj PieÎcioksiaÎg, zÇydzi ± BiblieÎ masoreckaÎ, a chrzesÂcijanie, zwøaszcza wschodni, nadal opierajaÎ sieÎ na Septuagincie. Z drugiej strony jednak
przekøad naukowy, oparty na teksÂcie hebrajskim, musi uwzgleÎdniacÂ najstarsze
sÂwiadectwa przekazu. Taka jest zasada ogoÂlna, ktoÂraÎ jednak w praktyce trudno
zastosowacÂ4.
Wreszcie uwaga dotyczaÎca formowania sieÎ kanonu BH. UwazÇna analiza
materiaøoÂw biblijnych z Qumran prowadzi do ciekawych wynikoÂw. NajczeÎsÂciej
kopiowanymi w tamtejszej wspoÂlnocie ksieÎgami byøy egzemplarze Tory MojzÇeszowej (blisko 100 zwojoÂw na ogoÂlnaÎ liczbeÎ ponad 220 hebrajskich reÎkopisoÂw
biblijnych). SposÂroÂd ProrokoÂw pierwsze miejsce zajmuje zwoÂj Izajasza (21 kopii), a w grupie Pism zdecydowanaÎ przewageÎ majaÎ odpisy Psaøterza (blisko 40).
Inne ksieÎgi wysteÎpujaÎ w Qumran zaledwie w kilku egzemplarzach, czy nawet
tylko w jednym. Pozwala to na stwierdzenie, zÇe w judaizmie Drugiej SÂwiaÎtyni
istniaø jakby ¹kanon w kanonieº5. Pierwszy zbioÂr stanowiø rdzenÂ dwuczeÎsÂciowego kanonu. Byøo to najpierw pieÎcÂ ksiaÎg MojzÇesza (Tora), do ktoÂrych stopniowo doøaÎczono ProrokoÂw, a nawet Psalmy traktowane jako proroctwo. Od
poczaÎtku widacÂ ewolucjeÎ w kierunku kanonu troÂjczøonowego. ZaczaÎtek trzeciej
czeÎsÂci zbioru Pism stanowiaÎ Psalmy, do ktoÂrych wkroÂtce doøaÎczono KsieÎgeÎ
Hioba, a nasteÎpnie Przysøowia. Do zbioru ksiaÎg prorockich natomiast dodano
tworzaÎce sieÎ w tym okresie dzieøa szkoøy deuteronomistycznej (Joz, Sdz, Sm,
Krl), a takzÇe Jeremiasza, Ezechiela i wreszcie Daniela.
Obydwie te serie ksiaÎg biblijnych inaczej kopiowano i przechowywano nizÇ
ksieÎgi Tory. Inaczej tezÇ byøy one w pismach gminy z Qumran interpretowane
4

Z ogromnej literatury przedmiotu wymienÂmy tu przykøadowo E. Puech, Qumran et le texte
de l'Ancien Testament, w: Congress Volume Oslo 1998, red. A. Lemaire, M. Saeb, Leiden 2000,
s. 437-444.
5
Sformuøowania tego uzÇyø J. Trebolle, A ¹Canon within a Canonº: Two Series of Old Testament Books differently transmitted, interpreted and authorized, ¹Revue de Qumranº 2000 t. 19,
s. 383-399.
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i autoryzowane. MozÇna tu uzÇycÂ poroÂwnania z praktyki KosÂcioøa, ktoÂry do spisu
sÂwieÎtych i bøogosøawionych ciaÎgle dodaje nowe imiona. Kanonizacja nie jest
jednorazowym aktem, lecz wiaÎzÇe sieÎ z døugotrwaøym procesem. DzieÎki odkryciom w grotach qumranÂskich stalisÂmy sieÎ sÂwiadkami fascynujaÎcego ¹procesu
kanonizacjiº BH. Pierwsza grupa Pism biblijnych byøa tam juzÇ uznawana za
sÂwieÎtaÎ (Tora, Izajasz i Dwunastu ProrokoÂw, Psalmy, Hiob oraz Przysøowia).
Druga grupa, przed chwilaÎ wymieniona, cieszyøa sieÎ na razie autorytetem lokalnym, jak bøogosøawieni w KosÂciele. Trzecia wreszcie grupa, do ktoÂrej nalezÇaÎ
ksieÎgi ¹deuterokanoniczneº (Syrach, Tobiasz i List Jeremiasza) to jakby kandydaci ¹do chwaøy oøtarzyº: minie jeszcze sporo czasu, zanim znajdaÎ sieÎ na
oficjalnej lisÂcie ksiaÎg kanonu chrzesÂcijanÂskiego6.
NiektoÂre reÎkopisy z Qumran, zaliczane do kategorii ¹biblijnychº, charakteryzujaÎ sieÎ ukøadem materiaøu odmiennym od znanego dotychczas z PS, TM
i LXX. NalezÇy do nich zwøaszcza søawny ZwoÂj SÂwiaÎtynny (11Q19), beÎdaÎcy
jakby nowaÎ edycjaÎ PowtoÂrzonego Prawa. Do tego samego gatunku literatury
¹parabiblijnejº nalezÇaÎ teksty opracowane i wydane w ostatnich latach, jak np.
Psalmy Jozuego (4Q378-379), Drugi Ezechiel (4Q385-390) czy tezÇ PseudoMojzÇesz (4Q375-376). Utwory tego rodzaju wskazujaÎ, zÇe granice pomieÎdzy
tekstem ¹biblijnymº a jego interpretacjaÎ byøy poczaÎtkowo bardzo pøynne7.
W bibliotece gminy z Qumran znaleziono jednak takzÇe wiele innych tekstoÂw, trudnych dzisÂ do zdefiniowania. Na ich okresÂlenie uzÇywajaÎ wydawcy
roÂzÇnych pojeÎcÂ znanych z poÂzÂniejszej literatury chrzesÂcijanÂskiej: florilegia
(4Q174), testimonia (4Q175), kateny (4Q177) czy parafrazy biblijne
(4Q154)8. Z jednej strony saÎ to zbiory cytatoÂw biblijnych, uøozÇone w porzaÎdku
odmiennym od przyjeÎtego w TM, z drugiej zasÂ strony majaÎ one cechy interpretacji. Dla naszego tematu wazÇniejsze od szukania ich konkretnych inspiracji
literackich jest stwierdzenie innego rodzaju. Zanim narodziø sieÎ ¹tekst biblijnyº, istniaøy juzÇ jego ¹wzorceº, ktoÂre mogøy poÂzÂniej posøuzÇycÂ jako tworzywo dla
utworu biblijnego. Greckie ¹dodatkiº w KsieÎdze Estery stawiajaÎ problem granicy pomieÎdzy tekstem biblijnym a nie-biblijnym, pomieÎdzy ¹tekstemº a ¹parafrazaÎº9. Podobny problem nasuwa analiza tzw. ¹Parafrazy PieÎcioksieÎguº, ktoÂraÎ
lepiej nazwacÂ ¹PieÎcioksieÎgiem przeredagowanymº (4QRP: Reworked Pentateuch).

6

Zob. M. Perani, Il processo di canonizzazione della Bibbia Ebraica. Nuove prospettive
metodologiche, ¹Rivista Biblica Italianaº 48(2000), s. 385-400.
7
J. Strugnell, Moses-Pseudepigrapha at Qumran. 4Q375, 4Q376 and Similar Works, w: Archaeology and History in the Dead Sea Scrolls, Sheffield 1990, s. 221-247.
8
Takie nazwy nadaø wydawca opublikowanym przez siebie tekstom z groty czwartej. Zob.
J.M. Allegro, Qumran Cave 4, I (DJDJ 5), Oxford 1968.
9
Zob. F. Garcia Martinez, I confini del genere biblico a Qumran, w: tenzÇe i J. Trebolle
Barrera, Gli domini di Qumran, Brescia 1996, s. 199-224.
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Przedstawione tu przykøady literatury ¹pograniczaº Biblii nie rozwiaÎzujaÎ
oczywisÂcie wszystkich problemoÂw jej genezy oraz interpretacji. Przeciwnie,
wiele takich problemoÂw zrodziøo sieÎ wøasÂnie po odkryciu tekstoÂw znad Morza
Martwego. Ale rozwoÂj nauki zalezÇy wøasÂnie od umiejeÎtnosÂci stawiania pytanÂ.
ReÎkopisy z Qumran stawiajaÎ zwøaszcza pytanie o to, czy na poczaÎtku byø jeden
tekst BH, czy byøo ich wiele. WiaÎzÇe sieÎ z tym inne pytanie, zÇywo dyskutowane
w czasach sÂw. Hieronima, a potem w okresie Reformacji: czy wazÇniejszy jest
tekst grecki Biblii, czy hebrajski (veritas hebraica)? Dzisiaj zaczynamy rozumiecÂ, zÇe ta burzliwa dyskusja byøa po prostu skutkiem przyjeÎcia po roku 70
jednej tylko formy tekstu biblijnego: masoreckiej. Faryzeusze mieli bowiem
wystarczajaÎcy wpøyw, aby ¹swoÂj tekstº Biblii narzucicÂ caøemu judaizmowi,
a w konsekwencji ± judeochrzesÂcijanÂstwu. KosÂcioÂø powszechny po okrzepnieÎciu
w IV w. stanaÎø w obronie Biblii greckiej (LXX)10. W ten sposoÂb dylemat:
¹jeden czy wiele tekstoÂw Bibliiº znalazø rozwiaÎzanie w stwierdzeniu: ¹jednosÂcÂ
w wielosÂciº. Søowo BozÇe jest jedno i niepodzielne, ale znajduje konkretny
wyraz w roÂzÇnorodnosÂci jeÎzykoÂw.
Problem jednosÂci czy wielosÂci tekstoÂw wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z innym, ciaÎgle czekajaÎcym na wyjasÂnienie: jaki byø autorytet ksiaÎg biblijnych we wspoÂlnocie
z Qumran? Dopiero teraz bowiem zaczynamy rozumiecÂ, zÇe nie mozÇna przenosicÂ naszego pojeÎcia ¹kanonuº na teÎ fazeÎ ewolucji tekstu, kiedy to harmonijnie wspoÂøistniaøy ze sobaÎ roÂzÇne typy tekstu sÂwieÎtego. Zaczynamy tezÇ usÂwiadamiacÂ sobie, zÇe wobec tekstoÂw jeszcze ¹pøynnychº zawodzaÎ nasze kategorie
klasyfikacji. OczywisÂcie, czøonkowie gminy qumranÂskiej nie znali jeszcze pojeÎcia ¹kanonº; pierwsze zastosowanie tego terminu do zbioru Pism sÂwieÎtych
pojawia sieÎ w konÂcu IV w. Natomiast pisarze i kopisÂci zwojoÂw z Qumran znali
pojeÎcie autorytatywnego zbioru Pism. PojeÎcie to skøada sieÎ przynajmniej z dwu
czøonoÂw: chodzi o grupeÎ dzieø, ktoÂrych autorytet jest akceptowany we wspoÂlnocie11.
WspoÂlnota z Qumran utozÇsamiaøa sieÎ z dzieøami pewnych wczesÂniejszych
autoroÂw, uznajaÎc ich sÂwiadectwo za decydujaÎce w sprawach spornych. Okazuje
sieÎ, zÇe najczeÎsÂciej powoøywano sieÎ tam na autorytet Tory MojzÇeszowej i ProrokoÂw (zwø. Izajasza), ale uznawano tezÇ wartosÂcÂ dowodowaÎ Pism (Daniel, Psalmy, Przysøowia). WidacÂ, zÇe wszystkie te ksieÎgi cieszyøy sieÎ wielkim znaczeniem.
Traktowano je jako søowo BozÇe, czy to spisane, czy chocÂby przekazane ustnie.
Ich przytoczenie konÂczy wszelkaÎ dyskusjeÎ na sporny temat. Nie wiemy, czy
w Qumran istniaøo jasne rozroÂzÇnienie pomieÎdzy zbiorem Pism (Ketubim) a innaÎ
10

Zob. R. Le DeÂaut, Septuaginta ± Biblia zapoznana, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 37(1984),
s. 454-470; W. Chrostowski, Literatura targumiczna a Septuaginta, ¹Colectanea Theologicaº
63(1993) nr 3, s. 49-68.
11
Zob. D.M. Carr, Canonization in the Context of Community. An Outline of the Formation of
the Tanakh and the Christian Bible, w: A Gift of God in Due Season, red. R.D. Weiss, D.M. Carr,
Sheffield 1997, s. 22-64.
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literaturaÎ autorytatywnaÎ. Znano tam jednak dwie kategorie ksiaÎg: Pisma sÂwieÎte
i inne pisma natchnione. Jak wiadomo, rozroÂzÇnienie to przetrwaøo w judaizmie,
o czym sÂwiadczaÎ dokumenty z I w. ery chrzesÂcijanÂskiej. Czwarta KsieÎga Ezdrasza wymienia najpierw 24 ksieÎgi sÂwieÎte, dosteÎpne dla wszystkich, ¹godnych
i niegodnychº; po nich zasÂ wylicza 70 innych, dosteÎpnych tylko ¹meÎdrcom
luduº (4 Ezd 14,45-47)12. Mamy tu wczesne sÂwiadectwo dwustopniowego zbioru literatury sakralnej, w ktoÂrym ¹apokryfyº stanowiaÎ najstarszy komentarz do
ksiaÎg ¹kanonicznychº i normatywnych13.
PodstawaÎ interpretacji Biblii w Qumran jest przekonanie, zÇe nadszedø kres
czasoÂw i zÇe gmina otrzymaøa dar natchnionego rozumienia peønego sensu Pism
sÂwieÎtych, ktoÂre stanowiaÎ organicznaÎ jednosÂcÂ. Takie przekonanie trudno zauwazÇycÂ w samym kopiowaniu reÎkopisoÂw biblijnych. KopisÂci wprawdzie harmonizujaÎ czasem i wyjasÂniajaÎ tekst, gøoÂwnie jednak troszczaÎ sieÎ o jego wierny
przekaz. RoÂwniezÇ wykøad tekstoÂw prawnych Tory jest zwykle dosøowny.
Eschatologiczne nastawienie komentatora przejawia sieÎ natomiast w radykalnym zaciesÂnianiu wymaganÂ Tory i w odrzucaniu kazÇdej innej formy wykøadu.
Stosunek gminy do søowa BozÇego wyrazÇa sieÎ najbardziej w interpretacji tekstoÂw prorockich (peszer): w kazÇdym zdaniu dawnego proroka widzi sieÎ sygnaøy
dla wspoÂøczesnego pokolenia, ktoÂre dosieÎga konÂca czasoÂw14.
JesÂli zatrzymalisÂmy sieÎ døuzÇej nad egzegezaÎ qumranÂskaÎ to dlatego, zÇe dokumentacja tej wspoÂlnoty jest wyjaÎtkowo bogata. Metody egzegetyczne, stosowane przez Mistrza SprawiedliwosÂci i jego zwolennikoÂw, zostaøy zresztaÎ przejeÎte i pogøeÎbione przez autoroÂw Nowego Testamentu i pisarzy judeochrzesÂcijanÂskich. Podzielali oni ten sam poglaÎd o tym, zÇe historia dzieli sieÎ na dwie
epoki: ¹sÂwiat obecnyº (hebr. `olam hahu') i ¹sÂwiat przyszøyº (`olam habba').
Dla zÇydoÂw jednak epoka ¹konÂcaº jeszcze nie nadeszøa, podczas gdy dla chrzesÂcijan rozpoczeÎøa sieÎ ona wraz z oreÎdziem i zbawczym dzieøem Jezusa Chrystusa.
W pismach Nowego Testamentu znajdujemy rozwinieÎcie metod interpretacji
biblijnej, jakie stosowano w oÂwczesnym judaizmie. SzczegoÂlne znaczenie miaøy
tu jednak dwie metody charakterystyczne dla gminy z Qumran: peszer i testimonium15. Dopiero definitywny rozøam pomieÎdzy judaizmem rabinackim
12

s. 403.

13

Tøum. S. MeÎdala, w: Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999,

Zarys problematyki zob. A. Tronina, Apokryfy Starego Testamentu. Historia publikacji
i obecny stan badanÂ, ¹CzeÎstochowskie Studia Teologiczneº 28(2000), s. 7-23.
14
WyczerpujaÎce omoÂwienie tego gatunku, charakterystycznego dla gminy z Qumran, przedstawiø ostatnio T.H. Lim, Pesharim, Sheffield 2002 (Companion to Qumran Scrolls 3). Szerszy
wykøad metod egzegetycznych w tekstach qumranÂskich zob. J.G. Campbell, The Exegetical Texts,
London 2004 (Companion to Qumran Texts 4).
15
Przykøady ich podajeÎ w ksiaÎzÇce Biblia w Qumran, s. 111-119. Szersze opracowanie tego
tematu zob. Ch. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutik der JuÈdischen Bibel und des Alten Testaments, Stuttgart 1996, s. 38-50.
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a chrzesÂcijanÂstwem katolickim, jaki dokonaø sieÎ w V/VI w., spowodowaø roÂwniezÇ wypracowanie przez obie religie odreÎbnych metod egzegezy biblijnej16.

1.2. OKRES KONTROWERSJI

Pisarze Nowego Testamentu majaÎ od poczaÎtku sÂwiadomosÂcÂ, zÇe paschalne
misterium meÎki i zmartwychwstania Chrystusa zmienia radykalnie sposoÂb czytania zÇydowskiej Biblii. MozÇe najlepiej wyrazÇa teÎ przemianeÎ List do HebrajczykoÂw, reinterpretujaÎc instytucje Starego Testamentu. W samym centrum
wywodu o wyzÇszosÂci nowego kultu nad dawnym pada kapitalne stwierdzenie:
¹Duch SÂwieÎty chciaø w ten sposoÂb pokazacÂ, zÇe dopoÂki istniaø pierwszy namiot,
jeszcze nie objawiøa sieÎ droga (hodos) do SÂwiaÎtyniº (Hbr 9,8). Nieco dalej ten
sam autor wyjasÂnia, zÇe teÎ nowaÎ, zÇyciodajnaÎ drogeÎ zapoczaÎtkowaø Jezus przez
ofiareÎ krzyzÇa: ¹Mamy wieÎc pewnosÂcÂ, bracia, zÇe wejdziemy do Miejsca SÂwieÎtego
dzieÎki krwi Jezusa. On zapoczaÎtkowaø dla nas nowy, zÇyciodajny sposoÂb posteÎpowania (hodos) poprzez ZasøoneÎ, ktoÂraÎ jest Jego ciaøoº (Hbr 10,19 n.)17. Co
wieÎcej, w Ewangelii sÂw. Jana sam Chrystus nazywa siebie ¹DrogaÎº (he hodos ±
J 14,6), po ktoÂrej ¹Duch Prawdyº poprowadzi ucznioÂw ku peøni prawdy
(J 16,13)18.
Same wieÎc teksty Nowego Testamentu wyznaczajaÎ metodeÎ interpretacji
Biblii w KosÂciele. ¹KosÂcioÂø zawsze uwazÇaø, zÇe Pisma narodu zÇydowskiego stanowiaÎ integralnaÎ czeÎsÂcÂ Biblii chrzesÂcijanÂskiejº19. Czytaø jednak te Pisma w kluczu chrystologicznym, jako wypeønienie proroctw zapowiadajaÎcych cierpienia
i przyszøaÎ chwaøeÎ Chrystusa (por. 1 P 1,11). StaÎd øatwo zrozumiecÂ, zÇe szczegoÂlnym autorytetem w KosÂciele cieszyøa sieÎ zawsze Septuaginta ze swaÎ ¹mesjanÂskaÎº lekturaÎ tekstu sÂwieÎtego20. Modlitewna lektura Biblii, a zwøaszcza Psaøterza, pozwoliøa juzÇ na przeøomie IV i V wieku wypracowacÂ przekonanie, zÇe
Chrystus obecny jest w caøym PisÂmie, zaroÂwno w Starym, jak w Nowym Testamencie21.
16
Zagadnienia te saÎ szeroko omawiane we wspoÂøczesnych opracowaniach historii teologii:
wystarczy tu przytoczycÂ krakowskaÎ serieÎ ¹MysÂl Teologicznaº, a w niej prace: J. DanieÂlou, Teologia
judeochrzesÂcijanÂska (2002), M. Simonetti, MieÎdzy dosøownosÂciaÎ a alegoriaÎ (2000) czy tezÇ J. Meier,
MieÎdzy Starym a Nowym Testamentem (2002).
17
Przekøad wøasny, zob. A. Tronina, Do HebrajczykoÂw. Søowo zacheÎty na dni ostatnie, CzeÎstochowa 1998, s. 130.
18
Por. W. Michaelis, art. hodos ktl., TWNT V, 104 n. List do Efezjan wprowadza neologizm
methodeia (Ef 4,14; 6,11) na oznaczenie metod szatanÂskich.
19
Papieska Komisja Biblijna, NaroÂd zÇydowski i jego SÂwieÎte Pisma w Biblii chrzesÂcijanÂskiej,
tøum. R. Rubinkiewicz, Kielce 2002, s. 23.
20
Zob. M. Harl, La Septante aux abords de l're chreÂtienne, w: G. Dorival i in., La Bible
grecque des Septante, Paris 1988, s. 282-288.
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Ta specyficznie chrzesÂcijanÂska lektura Biblii wiaÎzaøa sieÎ oczywisÂcie z metodami, ktoÂre wypracowaø judaizm rabinacki jeszcze przed swym rozstaniem
z KosÂcioøem powszechnym. Chodzi tu zwøaszcza o søawnaÎ zasadeÎ czterech sensoÂw biblijnych, wyrazÇonaÎ w sÂredniowiecznym adagium: ¹Littera gesta docet,
quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogiaº. Zasada ta
nawiaÎzuje wprost do rabinackiej reguøy streszczonej w akronimie PaRDeS
(pesÏat, remez, derasÏ, sod)22. Teologia sÂredniowieczna mocno podkresÂla podstawowe znaczenie sensu dosøownego, literalnego; dopiero na nim mozÇna opieracÂ duchowaÎ interpretacjeÎ Biblii w jej aspekcie moralnym, doktrynalnym czy
wreszcie eschatologicznym. TakaÎ naukeÎ, w oparciu o dzieøo sÂw. Augustyna De
doctrina christiana, gøosiø zwøaszcza Tomasz z Akwinu23.
SzczegoÂlnaÎ cechaÎ sÂredniowiecznej egzegezy katolickiej jest typologiczna
interpretacja Biblii. Tu roÂwniezÇ punktem wyjsÂcia jest zasada hermeneutyczna,
zwieÎzÂle sformuøowana przez sÂw. Augustyna: ¹w Starym (Testamencie) byø utajony Nowy i w Nowym widoczny jest Staryº24. Starotestamentowy typ nie tylko
odpowiada rzeczywistosÂci nowej ery, ale stanowi takzÇe jej antytezeÎ. Jezus,
podobnie jak Adam, jest poczaÎtkiem nowej ludzkosÂci, ale w przeciwienÂstwie
do Adama, ktoÂry przynioÂsø sÂmiercÂ, przynosi przebaczenie i zÇycie25.
Z umiøowaniem typologii wiaÎzÇe inna charakterystyczna cecha katolickiej
egzegezy. Jest niaÎ obfite wykorzystanie komentarzy patrystycznych i szukanie
w nich wspoÂlnej tradycji KosÂcioøa. Papieska Komisja Biblijna przypomina teÎ
cecheÎ sÂredniowiecznej egzegezy i zacheÎca do jej kontynuowania w badaniach
wspoÂøczesnych, chociazÇ zarazem krytycznie ocenia tendencje do nadmiernej
alegorezy.
Ojcowie uwazÇali BiblieÎ przede wszystkim za KsieÎgeÎ BozÇaÎ, wyjaÎtkowe dzieøo wyjaÎtkowego Autora. Wszelako nie redukowali ludzkich autoroÂw tylko do biernych narzeÎdzi
21

Zob. mojaÎ praceÎ: Psaøterz Biblii greckiej, Lublin 1996, a zwøaszcza obszernaÎ monografieÎ:
M. Fiedrowicz, Psalm vox totus Christi. Studien zu Augustins ¹Enarrationes in Psalmosº, Freiburg
im Br. 1997.
22
Dohmen (w: tenzÇe, Stemberger, dz. cyt., s. 37) kwestionuje starozÇytnosÂcÂ tej zasady rabinackiej. O chrzesÂcijanÂskiej zasadzie czterech sensoÂw biblijnych zob. H. de Lubac, ExeÂgeÁse meÂdieÂvale. Les quatre sens de l'Ecriture I-II, Paris 1959-1964.
23
Zob. A. Tronina, ¹Cor Christi Sacra Scripturaº. SÂw. Tomasz z Akwinu jako egzegeta,
¹CzeÎstochowskie Studia Teologiczneº 30(2002), s. 213-222, zwø. 220.
24 Â
Sw. Augustyn, Quaest. in Hept. 2,73 (przekøad: Problemy Heptateuchu, tøum. J. Sulowski,
cz. I, Warszawa 1990, s. 121).
25
E.E. Ellis, Interpretacja Starego Testamentu w Nowym, w: MieÎdzynarodowy komentarz do
Pisma SÂwieÎtego, red. W.R. Farmer, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 56. Fundamentalnym opracowaniem zagadnienia typologii biblijnej ciaÎgle pozostaje L. Goppelt, Typos. Die
typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen, GuÈtersloh 1939 (repr. 1966). Zob. tezÇ
A. Jankowski, Antytyp (Hbr 9,24; 1 P 3,21). DoniosøosÂcÂ hermeneutyczna terminu, w: SÂwiatøa Prawdy BozÇej. KsieÎdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. roczniceÎ urodzin, red. E. Szewc,
èoÂdzÂ 1996, s. 105-117.
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i umieli przypisacÂ takiej czy innej ksieÎdze, branej indywidualnie, cel szczegoÂlny. JednakzÇe w ich podejsÂciu jedynie w niewielkim stopniu byø uwzgleÎdniany rozwoÂj historyczny Objawienia. Wielu OjcoÂw KosÂcioøa przedstawia Logos, Søowo BozÇe, jako autora Starego Testamentu, twierdzaÎc w ten sposoÂb, zÇe caøe Pismo ma zasieÎg chrystologiczny [...].
Ojcowie czeÎsÂciej lub rzadziej posøugiwali sieÎ metodaÎ alegorycznaÎ, aby rozwiacÂ zgorszenie, ktoÂremu podlegali niektoÂrzy chrzesÂcijanie i przeciwnicy poganÂscy chrzesÂcijanÂstwa, majaÎc do czynienia z tym czy innym tekstem Biblii. JednakzÇe bardzo rzadko
niechali dosøownego czy historycznego znaczenia tekstoÂw [...]. Ojcowie KosÂcioøa, wyjasÂniajaÎc BiblieÎ, øaÎczaÎ i krzyzÇujaÎ interpretacje typologiczne i alegoryczne w sposoÂb
ogromnie trudny do rozwikøania, zawsze majaÎc na wzgleÎdzie cel duszpasterski i pedagogiczny26.

Ten krytyczny osaÎd tradycyjnej interpretacji Biblii w KosÂciele w niczym
nie umniejsza jej znaczenia dla rozwoju sÂredniowiecznej teologii. Trzeba
tezÇ podkresÂlicÂ otwarcie teologoÂw katolickich na zrozumienie znaczenia
sensu dosøownego. SzczegoÂlnie wpøywowa byøa pod tym wzgleÎdem szkoøa
w opactwie sÂw. Wiktora w ParyzÇu, zaøozÇona w roku 1110. Wydaøa ona
wybitnych hebraistoÂw i ozÇywiøa zainteresowanie krytykaÎ tekstu bliblijnego.
W poÂzÂniejszych wiekach kierunek ten rozwinaÎ uczeni dominikanÂscy (Mikoøaj Trevet) i franciszkanÂscy (Roger Bacon, Mikoøaj z Liry). Specjalistyczne studia nad jeÎzykiem i duchowosÂciaÎ hebrajskaÎ stanaÎ sieÎ mozÇliwe
dopiero w XVI wieku, kiedy to scholastyka przestanie dominowacÂ w egzegezie biblijnej. Prekursorami nowych praÎdoÂw saÎ Pico della Mirandola i Jan
Reuchlin, ktoÂrych fascynacja mysÂlaÎ hebrajskaÎ prowadzi azÇ do propagowania kabalistyki27.
Tak dochodzimy do poczaÎtkoÂw nowozÇytnej biblistyki, ktoÂra poøaÎczy wysiøki
badaczy zÇydowskich i chrzesÂcijanÂskich we wspoÂlnym szukaniu metod naukowej
egzegezy. Zanim jednak przejdziemy do omoÂwienia tego etapu, trzeba pokroÂtce omoÂwicÂ okres zamknieÎcia sieÎ judaizmu rabinicznego na wszelki kontakt
z chrzesÂcijanÂstwem. Okres ten zaczaÎø sieÎ juzÇ u schyøku starozÇytnosÂci, kiedy to
wspoÂlnota judeochrzesÂcijan doznaøa ostatecznie marginalizacji i zostaøa odrzucona zaroÂwno przez KosÂcioÂø powszechny jak i przez SynagogeÎ28. Judaizm rabinicznym odcina sieÎ coraz bardziej od mesjanÂskiej interpretacji Biblii i zamyka
sieÎ w samym teksÂcie, opatrujaÎc go drobiazgowymi komentarzami. Komentarze
26

Interpretacja Biblii w KosÂciele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistoÂw polskich, tøum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 74-75.
27
Zob. szerzej J. Homerski, Egzegeza biblijna ± sÂredniowiecze, w: Encyklopedia katolicka
(dalej EK), t. 4, kol. 716-719; J.H. Bantley, Interpretacja chrzesÂcijanÂska od sÂredniowiecza do
Reformacji, w: Søownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1996,
s. 226-228.
28
ZwieÎzøe omoÂwienie tematu, z odwoøaniem do bibliografii, zob. W. Chrostowski, JudeochrzesÂcijanÂstwo, EK, t. 8, kol. 214-217.
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te, zwane midraszami, przytaczajaÎ czeÎsto sprzeczne ze sobaÎ opinie roÂzÇnych
uczonych w PisÂmie. SkøadajaÎ sieÎ na nie zaroÂwno materiaøy homiletyczne (haggada), jak i interpretacje prawne (halaka).
ChcaÎc rozwiaÎzacÂ problem autorytetu i nie dopusÂcicÂ do interpretacji Pisma, ktoÂre byøyby
niezgodne z ich wøasnym rozumieniem Pisma, rabini byli zmuszeni podniesÂcÂ swoje
interpretacje do statusu roÂwnego statusowi samego Pisma: ich interpretacja staøa sieÎ
UstnaÎ ToraÎ i zostaøa zasadniczo wywiedziona od MojzÇesza. W rezultacie uczony byø
takzÇe osobaÎ natchnionaÎ, chociazÇ odroÂzÇniano jego natchnienie od natchnienia proroka29.

Rabini starozÇytni uøozÇyli listy norm hermeneutycznych (middot), obowiaÎzujaÎcych przy interpretacji Tory. NajwazÇniejsze z nich to 7 reguø Hillela, 13 reguø Jiszmaela oraz 32 reguøy Eliezera ben Jose30.
Normy rabinackie majaÎ charakter zaroÂwno nakazowy, jak i opisowy: dotyczaÎ zaroÂwno tego, jakie warunki winien speøniacÂ midrasz, jak i tego, czy te
warunki speønia on faktycznie. WspoÂøczesna analiza odkryøa w midraszu procesy egzegetyczne, ktoÂre nigdzie nie zostaøy formalnie wyrazÇone. Ich obecnosÂcÂ
mozÇna stwierdzicÂ juzÇ w pismach Filona; z kolei w apokryficznej KsieÎdze JubileuszoÂw i w qumranÂskim Zwoju SÂwiaÎtynnym pojawia sieÎ roszczenie do uzupeønienia Pisma przez drugaÎ, ustnaÎ ToreÎ31.
Â èPRACA W KRYTYCZNYCH BADANIACH NAD BIBLIAÎ ST
1.3. WSPO

Podstawowe metody rabinackiej interpretacji Biblii przetrwaøy w judaizmie
azÇ do czasoÂw nowozÇytnych. Pierwszym radykalnym zerwaniem z tradycjaÎ jest
dzieøo Barucha Spinozy (1632-1677), beÎdaÎce zwiastunem krytycznej, historycznej interpretacji Biblii32. Potrzeba beÎdzie jednak jeszcze dwustu lat, aby zÇydowscy egzegeci wøaÎczyli sieÎ w nurt naukowej biblistyki europejskiej. W kazÇdym razie punktem wyjsÂcia dla wspoÂlnych badanÂ chrzesÂcijan i zÇydoÂw staøy sieÎ
krytyczne uwagi Spinozy na temat autorstwa PieÎcioksieÎgu33. Obecnie wzajemne zblizÇenie na polu badanÂ Biblii Hebrajskiej, ktoÂra jest zarazem Starym Testamentem chrzesÂcijan, zaowocowaøo wspoÂøpracaÎ w roÂzÇnych dziedzinach. Przy29
P.S. Alexander, Historia interpretacji, w: Søownik wiedzy biblijnej, s. 216. Autor ten przytacza tu zdanie z Talmudu BabilonÂskiego: ¹Od zniszczenia SÂwiaÎtyni proroctwo zostaøo zabrane
prorokom i udzielone meÎdrcom!º (bBB 12a).
30
SzczegoÂøowe ich omoÂwienie daje H.L. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch, MuÈnchen 19766, s. 95-108. Zob. tezÇ Dohmen, Stemberger, dz. cyt., s. 83-101.
31
Zob. Alexander, art. cyt., s. 219; D. Munoz Leon, Egzegeza rabinacka, w: MieÎdzynarodowy
komentarz do Pisma SÂwieÎtego, red. W.R. Farmer, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2000,
s. 40-42.
32
B. Spinoza, Tractatus Teologico-Politicus (1677), wyd. kryt. red. G. Gawlick, F. NiewoÈhner,
Opera lateinisch und deutsch, Darmstadt 1979.
33
Popularne wprowadzenie w poczaÎtki metody historyczno-krytycznej daje J.H. Rogerson,
Powstawanie PieÎcioksieÎgu. Cztery wykøady, tøum. B. Gryczan, PoznanÂ 2006.
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køadem mozÇe tu bycÂ mieÎdzywyznaniowy komentarz biblijny Anchor Bible,
w ktoÂrym poszczegoÂlne ksieÎgi opracowujaÎ egzegeci chrzesÂcijanÂscy roÂzÇnych wyznanÂ wspoÂlnie z zÇydowskimi. Monumentalny søownik teologiczny do ST
(TWAT) jest roÂwniezÇ przykøadem mieÎdzywyznaniowej i mieÎdzyreligijnej
wspoÂøpracy. Wreszcie dawno oczekiwana publikacja tekstoÂw znad Morza Martwego staøa sieÎ mozÇliwa dzieÎki poszerzeniu zespoøu wydawcoÂw o badaczy zÇydowskich. Wszystkie te prace przedstawimy obecnie w drugiej czeÎsÂci artykuøu
juzÇ nie w porzaÎdku historycznym, lecz bardziej systematycznym34.
Â èCZESNYCH BADAN
Â NAD STARYM TESTAMENTEM
2. METODOLOGIA WSPO

Zagadnieniu temu posÂwieÎcony zostaø odreÎbny dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z roku 1993, znany w trzech przekøadach polskich35. Dokument ten
skøada sieÎ z czterech rozdziaøoÂw, ktoÂre kolejno omawiajaÎ: I. Metody i podejsÂcia
do interpretacji Biblii; II. Zagadnienia hermeneutyczne; III. Wymiary specyficzne katolickiej interpretacji Pisma SÂwieÎtego; IV. Interpretacja Biblii w zÇyciu
KosÂcioøa. Rzymski dokument spotkaø sieÎ z zÇyczliwym przyjeÎciem nie tylko
w sÂrodowiskach katolickich36.
PoniewazÇ niniejszy artykuø jest tylko ogoÂlnaÎ prezentacjaÎ zagadnienia, nie
mozÇemy sieÎ w nim zajaÎcÂ gøeÎbszaÎ analizaÎ wspomnianego dokumentu. Przedstawimy natomiast omawiane w nim metody, grupujaÎc je wedøug kryterioÂw czasowych (diachroniczne, achroniczne i synchroniczne), zgodnie z sugestiaÎ nowego podreÎcznika metodologii Starego Testamentu37.

2.1. DIACHRONIA: METODY HISTORYCZNO-KRYTYCZNE

PoniewazÇ metody te saÎ najlepiej opisane i z powodzeniem stosowane roÂwniezÇ w polskiej biblistyce38, tutaj ograniczymy sieÎ tylko do ogoÂlnego przesta34
HistorieÎ tych badanÂ syntetycznie przedstawia art. A. Suelzer i J. Kselmann, WspoÂøczesne
studia nad Starym Testamentem, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer,
R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1709-1732.
35
Bpa K. Romaniuka (PoznanÂ 1994), ks. T. Jelonka (KrakoÂw 1998) i ks. R. Rubinkiewicza
(Warszawa 1999). Ten ostatni przekøad zaopatrzony zostaø w obszerny komentarz polskich biblistoÂw.
36
Zob. O.H. Steck, Old Testament exegesis: a guide to the methodology, Atlanta 19982;
T. Meadowcroft, Method and Old Testament theology: Barr, Brueggemann and Goldingay considered, ¹Tyndale Bulletinº 57(2006), s. 35-56.
37
Metodologia dell'Antico Testamento, red. H. Simian-Yofre, Bologna 1995 (repr. 2002).
38
Zob. J. Szlaga, Hermeneutyka biblijna, w: WsteÎp ogoÂlny do Pisma SÂwieÎtego, red. J. Szlaga,
PoznanÂ 1986, s. 184-220. Por. tezÇ F.G. Downing, Metoda historyczno-krytyczna, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, Warszawa 2005, s. 567-568.
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wienia ich zaøozÇenÂ. Praktycznie byøy one znane juzÇ w starozÇytnosÂci, gdyzÇ w procesach saÎdowych trzeba byøo poddacÂ badaniu sÂwiadkoÂw i dokumenty pisane.
W sÂwiecie grecko-rzymskim historycy (np. JoÂzef Flawiusz) musieli krytycznie
ocenicÂ dosteÎpne im zÂroÂdøa informacji. W czasach nowozÇytnych uprawianiu
literackiej krytyki Biblii sprzyjaøy poglaÎdy deistoÂw angielskich (XVII w.), encyklopedystoÂw francuskich (XVIII w.), a zwøaszcza niemieckich racjonalistoÂw
(w. XIX). W Niemczech tezÇ uksztaøtowaøy sieÎ w XX w. szczegoÂøowe metody
badanÂ literackich nad tekstem biblijnym i nad jego formaÎ39. Mamy wieÎc z jednej
strony, uzÇywajaÎc pojeÎcÂ niemieckich, takie metody, jak Literarkritik, Redaktionskritik, Kompositionskritik, UÈberlieferungskritik czy Quellenkritik.
SposÂroÂd tych pojeÎcÂ tylko pierwsze wymaga wyjasÂnienÂ. Nie chodzi tu bowiem o ¹krytykeÎ literackaÎº w sensie uzÇywanym w literaturoznawstwie, lecz
o ¹studium budowy tekstuº jako metodeÎ roÂzÇnaÎ od ¹studium tradycjiº, zajmujaÎcego sieÎ wyodreÎbnieniem ustnych tradycji obecnych w teksÂcie40. Obok tego
podstawowego studium nad wewneÎtrznaÎ budowaÎ tekstu mamy metody badanÂ
nad redakcjaÎ (czy tezÇ kompozycjaÎ) tekstu, a takzÇe przekazu tegozÇ tekstu zaroÂwno w tradycji ustnej (UÈberlieferung), jak i w zÂroÂdøach pisanych (Quellen).
Dopiero po tych badaniach wsteÎpnych przechodzi biblista do studium nad
formami literackimi zawartymi w badanym teksÂcie. Tu z kolei mozÇna wymienicÂ
trzy zasadnicze metody: Formkritik, Gattungskritik oraz Traditionskritik. Unikamy w ich prezentacji stosowania rozpowszechnionych terminoÂw Formgeschichte czy Traditionsgeschichte. Nie oznaczajaÎ one bowiem samych metod,
lecz mozÇliwe rezultaty stosowania metod historyczno-krytycznych41.
Studium form i rodzajoÂw literackich, a takzÇe tradycji religijnych42, obecnych w tekstach ST, okazuje sieÎ bardzo przydatne dla badania sÂrodowiska
kulturowego, w ktoÂrym rozwijaøa sieÎ mysÂl autoroÂw natchnionych. Pozwala
tezÇ uchwycicÂ powiaÎzania roÂzÇnych elementoÂw tradycji obecnych w dziejach Izraela, tych dla niego oryginalnych i tych, ktoÂre przenikaøy do jego kultury
z tradycji narodoÂw osÂciennych. Wszystkie prezentowane tu metody noszaÎ nazweÎ synchronicznych, gdyzÇ wspoÂlnaÎ ich cechaÎ jest uwzgleÎdnienie zmiennej
kategorii czasu (chronos), majaÎcej wielki wpøyw na przekaz niezmiennego oreÎdzia BozÇego za posÂrednictwem (dia) natchnionych pisarzy.

39

PrzeglaÎd tych metod i sposoboÂw podejsÂcia do tekstu ST daje np. G. Fohrer, Methoden und
Moden in der alttestamentlichen Wissenschaft, ZAW 100(1988), s. 243-254.
40
SzczegoÂøowe omoÂwienie wyliczonych tu metod znajdzie czytelnik w nasteÎpnym art.:
W. Chrostowski, Zarys metodologii biblistyki Nowego Testamentu.
41
Zob. Metodologia dell'Antico Testamento, s. 84.
42
Por. D.V. Way, Historia tradycji, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 255-258.
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2.2. ACHRONIA: METODY STRUKTURALISTYCZNE

Inaczej jest w przypadku wspoÂøczesnych metod badawczych, zwiaÎzanych
z filozofiaÎ francuskiego strukturalizmu. Tutaj kwestie tyczaÎce czasu powstania
utworu saÎ zupeønie pomijane (achronia). StrukturalisÂci wychodzaÎ od pewnych
zaøozÇenÂ, ktoÂre definiujaÎ w opozycji do metod historyczno-krytycznych. Tamte
metody podkresÂlajaÎ, zÇe jeÎzyk jest tylko narzeÎdziem, ktoÂre czøowiek mozÇe wykorzystacÂ do odtwarzania procesu historycznego i nadaniu mu nowych znaczenÂ. Egzegeza musi wieÎc bycÂ sÂcisÂle historyczna, objawiajaÎc obiektywnaÎ prawdeÎ ukrytaÎ w faktach. PojeÎcie prawdy wiaÎzÇe sieÎ tu z obiektywizmem historycznym: prawdziwe jest to, co obiektywne; Biblia moÂwi prawdeÎ, o ile stwierdza
obiektywne fakty. Kto chce zachowacÂ religijnaÎ wartosÂcÂ Biblii, ten musi uznacÂ
opisane w niej fakty za historycznie obiektywne. Ten zasÂ, kogo nie interesujaÎ
wartosÂci religijne, odrzuca wieÎkszosÂcÂ tekstoÂw biblijnych jako nieprawdziwe,
gdyzÇ nie dajaÎ sieÎ one zweryfikowacÂ obiektywnie.
KwestionujaÎc zaøozÇenia metod historyczno-krytycznych, strukturalisÂci definiujaÎ metody wøasne. W ich przekonaniu jeÎzyk jest samoistnaÎ kategoriaÎ, a nie
tylko narzeÎdziem dosteÎpu do czegosÂ innego, np. do historii. Znaczenie nadajaÎ
jeÎzykowi nie jego uzÇytkownicy; jest ono jego wewneÎtrznaÎ cechaÎ i narzuca sieÎ
czøowiekowi, ktoÂry jednak mozÇe tworzycÂ nowe znaczenia. PrzenoszaÎc to pojeÎcie na problem autorstwa tekstu mozÇna powiedziecÂ, zÇe autor jest zalezÇny od
znaczenÂ strukturalnych, obecnych w jeÎzyku; mozÇe je tylko biernie przyswajacÂ
i nieznacznie modyfikowacÂ. Skoro jeÎzyk jest ¹siedliskiem bytuº (Heidegger), to
mozÇna powiedziecÂ, zÇe autor zamieszkuje w jeÎzyku jak w domu: mozÇe go ozdabiacÂ, ale nie modyfikowacÂ.
RozwijajaÎc klasyczne rozroÂzÇnienie pomieÎdzy ¹jeÎzykiemº (langue) a ¹mowaÎº (parole), strukturalisÂci zajmujaÎ sieÎ wyøaÎcznie ¹jeÎzykiemº i jego znaczeniem. Nie interesuje ich zatem autor tekstu ani to, co zamierzaø on przekazacÂ.
StarajaÎ sieÎ natomiast odkrycÂ struktury jeÎzykowe, narratywne baÎdzÂ mityczne,
niezalezÇnie od tego, czy byøy one zamierzone przez autora. Egzegeza strukturalna zajmuje sieÎ wyøaÎcznie tymi strukturami, ktoÂre zostaøy ¹daneº, zanim
jeszcze autor przystaÎpiø do pracy i usÂwiadomiø je sobie. Przedmiotem badanÂ
strukturalistycznych saÎ zaøozÇenia kulturowe (kody), lingwistyczne (struktury
wypowiedzi) i antropologiczne (patterns czøowieka jako takiego).
Znaczenie jeÎzyka pojmujaÎ strukturalisÂci jako system wzajemnych relacji,
rozroÂzÇnienÂ, przeciwienÂstw, kontrastoÂw ± w teksÂcie i poza nim. Znaczenie nalezÇy wieÎc do samej struktury tekstu. Zamiast badacÂ znaczenie tekstu, w terminologii Greimasa43 moÂwi sieÎ o ¹efekcie znaczeniaº (l'effet de sens), podobnie
jak sens dzÂwieÎku obecny jest w samej jego strukturze. PojeÎcia te mozÇna wyjasÂnicÂ z pomocaÎ obrazu tkania arrasu. Wynik pracy tkacza zalezÇny jest od
43

A.J. Greimas, SeÂmantique structurelle. Recherche de meÂthode, Paris 1966.
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materiaøu, jakiego mu dostarczono, ale i od jego wøasnych zdolnosÂci. JesÂli
korzysta on z wyblakøych nici i prymitywnego warsztatu, dzieøo jego beÎdzie
roÂwnie prymitywne, chocÂby miaø w umysÂle najwspanialszy wzorzec. Wynik jego
pracy to wøasÂnie ¹efekt tkaninyº44. Ponadto z pomocaÎ tych samych nici i warsztatu (struktury podstawowe) mozÇna wykonacÂ roÂzÇne arrasy. Specjalista mozÇe na
podstawie koloroÂw i typu tkaniny okresÂlicÂ wiek i pochodzenie danego arrasu.
Strukturalizm lingwistyczny (podobnie jak antropologiczny) nie interesuje
sieÎ wieÎc produktem konÂcowym (np. arrasem wyobrazÇajaÎcym pokøon Trzech
KroÂli), lecz samymi strukturami, ktoÂre tylko czeÎsÂciowo dadzaÎ sieÎ modyfikowacÂ.
Podobnie jak same struktury, tak i ¹znaczeniaº strukturalne (¹efekty tkaninyº)
mogaÎ bycÂ roÂzÇnorodne. Egzegeta posøugujaÎcy sieÎ tymi metodami mozÇe skoncentrowacÂ sieÎ na jednym tylko znaczeniu baÎdzÂ wydobycÂ ich wieÎcej, podobnie
jak zreÎczny tkacz. W egzegezie strukturalistycznej nie moÂwi sieÎ zatem, zÇe dany
tekst mozÇe miecÂ tylko jeden sens.
NarzeÎdzia pracy metodami strukturalistycznymi definiowane saÎ roÂzÇnie, zalezÇnie od szkoøy, z jakiej wyszedø dany badacz. Greimas, w oparciu o prace
Proppa45, zbudowaø model analizy strukturalnej obejmujaÎcy nasteÎpujaÎce elementy: 1) trzy elementy konstytutywne opowiadania (sekwencje narratywne,
syntagmy narratywne i zdania narratywne); 2) dwa narzeÎdzia analizy, ktoÂre
stosujaÎ sieÎ do elementoÂw konstytutywnych na poziomie powierzchniowym
(model aktancjalny i model funkcjonalny); 3) narzeÎdzie analizy gøeÎbokich
struktur tekstu: tzw. kwadrat semiotyczny46.
NajwieÎkszaÎ søabosÂcÂ zasygnalizowanych tu metod strukturalistycznych stanowi brak zainteresowania intencjaÎ tekstu czy wreÎcz negowanie mozÇliwosÂci
takiej intencji. ZaøozÇenie takie jest uprawnione i konieczne w antropologii
kultury. Sprawy majaÎ sieÎ jednak zupeønie inaczej, gdy chodzi o tekst spisany,
ktoÂry zakøada istnienie konkretnego nadawcy i odbiorcy. Metody strukturalizmu zastosowane do literatury, zwøaszcza biblijnej, redukujaÎ rozmoweÎ osobistaÎ
(parole) do przypadkowej konkretyzacji jeÎzyka (langue). ProÂba ustalenia
obiektywnych struktur konkretnego dyskursu (opowiadania) prowadzi do zaprzeczenia wolnosÂci autora i do uznania go za przypadkowe narzeÎdzie jeÎzyka,
ktoÂry kieruje sieÎ wøasnymi prawami.
TeÎ podstawowaÎ søabosÂcÂ strukturalizmu potwierdza mnoÂstwo bezuzÇytecznych formuø, ktoÂre usiøujaÎ zdefiniowacÂ konkretny tekst. ChociazÇ jeÎzyk, kultura
i natura ograniczajaÎ autora, to jednak zostawiajaÎ mu margines wolnosÂci. Bez
tego dosÂwiadczenia wolnosÂci autora, jeÎzyk staje sieÎ martwy. Ulubione søowo
44

PoroÂwnanie wzieÎte od D. Patte (What is Structural Exegesis?, Philadelphia 1976), rozwija
H. Simian-Yofre w pracy zbior. Metodologia dell'Antico Testamento, s. 123 n.
45
E.W. Propp, Morfoøogija skazki, Leningrad 1928 (Moskwa 19602; przekøad pol. w skroÂcie:
Morfologia bajki, oprac. S. Balbus, ¹PamieÎtnik Literackiº 59(1968) z. 4.
46
Szersze omoÂwienie tych metod zob. Metodologia dell'Antico Testamento, s. 121-136. Por.
tezÇ H.J.B. Combrink, Strukturalizm, w: Søownik wiedzy biblijnej, s. 718-720.
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strukturalistoÂw to termin grille, ¹krataº; termin ten jest zarazem programem
i przestrogaÎ przed utrataÎ wolnosÂci. Nic dziwnego, zÇe w biblistyce metody proponowane przez francuskich strukturalistoÂw przeszøy niemal bez echa47. Tym
razem metody achroniczne, przejeÎte z zÇydowskich targumoÂw, wprowadziøy
badaczy w sÂlepy zauøek dekonstrukcjonizmu.

2.3. SYNCHRONIA: ANALIZA NARRATYWNA

OdpowiedziaÎ na niedostatki metod achronicznych, lekcewazÇaÎcych kategorie czasowe, byøo pojawienie sieÎ nowej metody egzegetycznej, zwanej ¹narratologiaÎº. PodkresÂla ona pytania, jakie tekst stawia czytelnikowi, i zwraca uwageÎ
na luki, ktoÂre przerywajaÎ tok narracji. Istotne dla tej metody jest to, zÇe wszystkie te wskazoÂwki literackie stanowiaÎ sygnaøy wysyøane do czytelnika. Czytelnik
jest tu roÂwnie wazÇny jak narrator. Brak odpowiedzi na pytania stawiane w teksÂcie sprawia, zÇe tekst pozostaje niekompletny. Opowiadanie wymaga wieÎc czynnego udziaøu ze strony lektora, aby mogøo speønicÂ swe zadanie. OczywisÂcie
zadanie to jest sÂcisÂle okresÂlone, a narratologia okresÂla jego zasady. Opowiadania saÎ ¹usÂpioneº, dopoÂki lektor nie wyrwie ich ze snu48.
¹Narratologiaº, czyli narratywne studium opowiadanÂ, wyrosøa na bazie
wspoÂøczesnej lingwistyki i krytyki literackiej. JednoczesÂnie, podobnie jak metody achroniczne, przesuwa ona punkt cieÎzÇkosÂci badanÂ na sam tekst, lekcewazÇaÎc jego zakorzenienie w czasie. W odniesieniu do Pisma SÂwieÎtego oznacza to
odebranie mu charakteru dokumentu historycznego i sprowadzenie go do roli
subiektywnej literatury. Jest to niewaÎtpliwie dziedzictwo filozofii osÂwiecenia,
ktoÂra zredukowaøa natchnienie Biblii do poziomu pieÎkna estetycznego (belle
lettre). O ile jednak w metodologii strukturalizmu zanegowano nawet Boskie
autorstwo KsiaÎg sÂwieÎtych, to narratologia køadzie nacisk na oreÎdzie zawarte
w teksÂcie. Jako odreÎbna metoda interpretacji Biblii powstaøa ona w latach 80.
ubiegøego stulecia, roÂwniezÇ pod wpøywem badaczy zÇydowskich49.
Podstawowe pojeÎcia tej metody (¹opowiesÂcÂº, ang. story, i ¹fabuøaº, ang.
plot) zostaøy zapozÇyczone z badanÂ literackich. Zastosowanie ich do badanÂ nad
47

Zob. P. Beauchamp, L'analyse structurale et l'exeÂgse biblique, ¹Vetus Testamentum Supplementsº 22(1972), s. 113-128.
48
Korzystamy tu z opracowania tej metody pioÂra J.L. Ska w: Metodologia dell'Antico Testamento, s. 139-170. W j. polskim zob. Z. Pawøowski, Opowiadanie, BoÂg i poczaÎtek. Teologia
narracyjna Rdz 1-3, Warszawa 2003 (Rozprawy i Studia Biblijne 13). Metodzie narratywnej i sztuce
retoryki biblijnej posÂwieÎcony byø XXII TydzienÂ Biblijny na KUL w roku 2004. Materiaøy z tego
sympozjum wydano pod red. W. Pikora: JeÎzyk Biblii. Od søuchania do rozumienia, Kielce 2005
(Studia Biblica 11).
49
R. Alter, The Art of Biblical Narrative, New York 1981; A. Berlin, Poetics and Interpretation of Biblical Narrative, Sheffield 1983; M. Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative, Bloomington 1985; S. Bar-Efrat, Narrative Art in the Bible, Sheffield 1989.
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BibliaÎ powoduje zakwestionowanie tradycyjnych granic dzielaÎcych historieÎ od
literatury. Aktywna lektura tekstu biblijnego nie roÂzÇni sieÎ wieÎc niczym od
analizowania fikcji literackiej. PrzesunieÎcie akcentu z historii (history) na opowiesÂcÂ (story) sprawiøo, zÇe w Biblii przestano dostrzegacÂ zÂroÂdøo historyczne,
a zaczeÎto jaÎ traktowacÂ jako literatureÎ fabularnaÎ50. Jedynym usteÎpstwem na
rzecz sakralnej lektury Biblii byøo zapozÇyczone od Arystotelesa rozroÂzÇnienie
pomieÎdzy waÎtkiem fabularnym (gr. peripetia) a waÎtkiem objawionym (gr. anagnorisis).
NiewaÎtpliwym plusem analizy narratywnej jest przeniesienie do badanÂ nad
BibliaÎ metody, ktoÂra pozwala jaÎ interpretowacÂ roÂwniezÇ jako zbioÂr opowiadanÂ,
a nie samych tylko dokumentoÂw historycznych. SøuzÇaÎ temu zwøaszcza nowe
ujeÎcia gramatyki hebrajskiej, akcentujaÎce roleÎ czasownika51. Analiza narratywna stawia sobie za gøoÂwny cel wniknieÎcie w sÂwiat opowiadanÂ. Jej narzeÎdzia
natomiast saÎ mniej przydatne do analizowania powiaÎzanÂ opowiadanÂ ze sÂwiatem dosÂwiadczenÂ historycznych: tutaj najbardziej skuteczne pozostajaÎ klasyczne metody egzegezy historyczno-krytycznej. Egzegeta winien umiejeÎtnie dobieracÂ narzeÎdzia badawcze, najbardziej stosowne do pracy, ktoÂrej zamierza sieÎ
oddacÂ.

* * *

Dobrym przykøadem wspoÂøpracy interdyscyplinarnej nad tekstem biblijnym jest ksiaÎzÇka napisana wspoÂlnie przez biblisteÎ (A. Lacocque) i filozofa
(P. Ricoeur) reprezentujaÎcego mysÂl hermeneutycznaÎ52. W przyszøosÂci podobne
prace beÎdaÎ w stanie zniwelowacÂ przepasÂcÂ, jaka ciaÎgle dzieli odmienne podejsÂcia
do Biblii. Nie bez znaczenia jest wspoÂlne szukanie korzeni biblijnych przez
uczonych chrzesÂcijanÂskich i zÇydowskich. Dla chrzesÂcijan drogaÎ jest Chrystus,
dla zÇydoÂw jest niaÎ Tora. Jedni i drudzy szukajaÎ jednak celu swej drogi w sÂwietle
Objawienia, zanoszaÎc do wspoÂlnego Boga teÎ samaÎ modlitweÎ: ¹Twoje søowo jest
lampaÎ dla mych krokoÂw i sÂwiatøem na mojej sÂciezÇceº (Ps 119,105). W nauce
KosÂcioøa Biblia Hebrajska stanowi pierwszaÎ czeÎsÂcÂ Biblii chrzesÂcijan. ZÇydzi
mesjanÂscy odkryli juzÇ, zÇe ¹Jeszua jest Tym, w ktoÂrym wypeøniøy sieÎ Pismaº53.
Metodologia badanÂ nad oreÎdziem Starego Testamentu domaga sieÎ wspoÂlnej
refleksji roÂwniezÇ nad przesøaniem Nowego Testamentu. SÂw. Paweø wyraziø za50

Por. Pawøowski, Opowiadanie, BoÂg i poczaÎtek, s. 153.
Zob. A. Niccacci, The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose, Sheffield 1990; tenzÇe,
Letteratura sintattica della prosa ebraico-biblica, Jerusalem 1991.
52
A. Lacocque, P. Ricoeur, Thinking Biblically: Exegetical and Hermeneutical Studies, Illinois
1998 (przekøad: E. Mukoid, M. Tarnawska, MysÂlecÂ biblijnie, KrakoÂw 2003).
53
D. Juster, PowroÂt do korzeni. Podstawy do teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego,
KrakoÂw 1999, s. 122.
51
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sadeÎ jednosÂci Biblii w søawnym stwierdzeniu: ¹Wypeønieniem (telos) Prawa jest
Chrystusº (Rz 10,4).
Methodological Research on the Message of OT
Summary
The article is based mainly on the Pontifical Biblical Commission's document
Interpretation of the Bible in the Church (1993), but it also refers to The Jewish People
and his Holy Scriptures in the Christian Bible (2001). The first part of the article deals
with an outline of the history of OT Exegesis, particularly the common heritage of
Samaritan, Jewish and Christian faith. The second part describes modern methods
and approaches of biblical enquiry.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia Hebrajska, Qumran, metodologia biblistyki, historia egzegezy, dialog zÇydowsko-chrzesÂcijanÂski
K e y w o r d s: Hebrew Bible, Qumran, methodology of biblical sciences, history
of exegesis, Jewish-Christian dialogue

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

WALDEMAR CHROSTOWSKI

ZARYS METODOLOGII BIBLISTYKI NOWEGO TESTAMENTU

Metodologia jest naukaÎ o metodach dziaøalnosÂci naukowej i stosowanych
w niej procedurach badawczych. Przedmiotem nauk biblijnych, czyli biblistyki,
saÎ ksieÎgi nalezÇaÎce do kanonu Pisma SÂwieÎtego, ktoÂrych naukowy wykøad i interpretacja posøugujaÎ sieÎ okresÂlonaÎ metodologiaÎ, zasÂ w celu wøasÂciwego i peøniejszego poznania i zrozumienia oreÎdzia biblijnego nasÂwietlajaÎ kontekst i sÂrodowisko, w ktoÂrym Biblia powstaøa. PrzyjmujaÎc uzgodnione i sprawdzone zasady,
biblisÂci rozwiaÎzujaÎ rozmaite trudnosÂci i problemy, prowadzaÎ debaty i dyskusje
na temat Biblii, jej genezy, tresÂci i przenaczenia oraz dochodzaÎ do wiarygodnych ustalenÂ dotyczaÎcych intepretacji ksiaÎg sÂwieÎtych1.
Biblia chrzesÂcijanÂska skøada sieÎ z dwoÂch czeÎsÂci: Starego i Nowego Testamentu. Badania naukowe wymagajaÎ tej samej, a zarazem czeÎsÂciowo orygianlnej dla kazÇdej z nich metodologii. O specyfice NT decyduje w duzÇej
mierze to, zÇe powstaø w znacznie kroÂtszym czasie nizÇ ST, oraz zostaø napisany
w jednym, a mianowicie greckim jeÎzyku. Metodologia biblistyki NT ma na
celu ustalenie oraz zastosowanie metod, procedur i sposoboÂw podejsÂcia, ktoÂre pozwalajaÎ w naukowy sposoÂb czytacÂ i tøumaczycÂ drugaÎ czeÎsÂcÂ Biblii chrzesÂcijanÂskiej, a takzÇe wyjasÂniacÂ jej genezeÎ, sÂrodowisko i okolicznosÂci, w jakich
powstaøa, przedstawiacÂ pierwotne znaczenie tekstoÂw oraz ich pierwszych
adresatoÂw2.

1

A. Baum, Nauki biblijne, w: Praktyczny søownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tøum.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994, kol. 798-798; J. Riches, Metodologia, w: Søownik
hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski
(Prymasowska Seria Biblijna [dalej: PSB] 25), Warszawa 2005, s. 568-571. Niniejsze opracowanie
poprzestaje na przykøadowych referencjach bibliograficznych z zakresu pisÂmiennictwa na poruszane tematy istniejaÎcego w jeÎzyku polskim.
2
Por. K. Romaniuk, Wprowadzenie metodologiczne do Nowego Testamentu, PoznanÂ±Warszawa±Lublin 1966; Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.
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1. PRZEKèADY BIBLII

Punkt oparcia dla kazÇdego studium Biblii stanowi tekst ksiaÎg sÂwieÎtych. Ten,
z ktoÂrym mamy do czynienia w poczaÎtkach pracy naukowej nad NT, a takzÇe
w uprawianiu teologii rozumianej jako fides quaerens intellectum, ¹wiara szukajaÎca zrozumieniaº, pochodzi z przekøadoÂw Pisma SÂwieÎtego3. W ostatnich
dziesieÎcioleciach, przede wszystkim w rezultacie ¹wiosny biblijnejº zapoczaÎtkowanej przez II SoboÂr WatykanÂski (1962-1965), ukazaøo sieÎ w Polsce kilkanasÂcie przekøadoÂw NT, najwieÎcej katolickich, a takzÇe dokonanych przez przedstawicieli innych wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich, zwøaszcza protestantoÂw, oraz przekøad ekumeniczny4. NalezÇy zwracacÂ uwageÎ, czy przekøad, ktoÂrym dysponujemy, zostaø dokonany z jeÎzyka oryginalnego, czy tezÇ z innego przekøadu, np.
z øacinÂskiej Wulgaty. Bardzo wazÇne jest staranne odroÂzÇnianie przekøadoÂw dosøownych od literackich, w ktoÂrych wyrazÂnie dochodzi do gøosu kunszt poetycki
i wyobrazÂnia tøumaczy. MogaÎ one zawieracÂ wartosÂciowe intuicje translatorskie,
ale bywajaÎ blizÇsze parafrazom tekstu biblijnego. Praca naukowa nad BibliaÎ
mozÇe polegacÂ na zbieraniu, zestawianiu, poroÂwnywaniu i ocenianiu wspoÂøczesÂnie dokonanych przekøadoÂw wybranych perykop czy ksiaÎg NT5, a takzÇe ich
wykorzystywaniu do nasÂwietlenia i wyjasÂniania okresÂlonych problemoÂw oraz
kwestii biblijnych i teologicznych.
WsÂroÂd dokonanych wspoÂøczesÂnie tøumaczenÂ Biblii na jeÎzyk polski szczegoÂlne miejsce zajmuje Biblia TysiaÎclecia (BT), poniewazÇ jest to przekøad oficjalny,
zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu do uzÇytku liturgicznego i pastoralnego w KosÂciele katolickim w Polsce. Istnieje pieÎcÂ kolejnych wydanÂ BT, opublikowanych w latach 1965-2000, roÂzÇniaÎcych sieÎ ± czasami znacznie ± mieÎdzy
sobaÎ. MajaÎc na wzgleÎdzie nauki teologiczne inne nizÇ biblistyka, np. teologieÎ
dogmatycznaÎ, fundamentalnaÎ czy moralnaÎ, wøasÂnie BT (zawsze trzeba zaznaczacÂ, o ktoÂre wydanie chodzi) stanowi punkt oparcia do uprawiania teologii.
Przekøadanie Nowego Testamentu na jeÎzyk polski ma døugaÎ i pieÎknaÎ tradycjeÎ, ktoÂra sieÎga sÂredniowiecza6. W ciaÎgu ponad tysiaÎca lat wiary i pobozÇnosÂci
chrzesÂcijanÂskiej na naszych ziemiach ukazaøo sieÎ wiele caøosÂciowych i czeÎsÂciowych tøumaczenÂ, zaroÂwno dosøownych, jak i literackich. WyjaÎtkowe miejsce
R.E. Brown, D.W. Johnson, K. O'Connell, Tekst i przekøady Pisma SÂwieÎtego, w: Katolicki
komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (PSB 17), Warszawa 2004,
s. 1660-1708.
4
Zob. W. Chrostowski, Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku, w: Katolicki
komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol W. Chrostowski (PSB 17), Warszawa 2004, s. 1771-1773.
5
Zob. np. W. Chrostowski, OkolicznosÂci narodzin Jezusa wedøug Mt 1,18-25 w najnowszych
polskich przekøadach biblijnych, w: ¹ZÇyjemy dla Panaº (Rz 14,8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie
J. Jezierskiej OSU (Rozprawy i Studia Biblijne [dalej: RSB] 23), Warszawa 2006, s. 90-110.
6
TenzÇe, Biblia polska, w: ChrzesÂcijanÂstwo a kultura, red. R. Bartnicki, W. Kawecki, Warszawa 2006, s. 117-131.
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zajmuje wsÂroÂd nich Pismo SÂwieÎte w przekøadzie ks. Jakuba Wujka (1599), ktoÂre
przez prawie cztery stulecia, do poøowy XX w., pozostawaøo BibliaÎ KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, a korzystali z niego cheÎtnie takzÇe chrzesÂcijanie innych
wyznanÂ7. Obecnie stanowi nie tylko wspaniaøy zabytek pieÎknej polszczyzny,
lecz i bezcenne sÂwiadectwo czytania oraz rozumienia Starego i Nowego Testamentu w sÂwietle potrydenckiej tradycji katolickiej. Powinno sieÎ do niego
wracacÂ w pracy naukowej nad obiema czeÎsÂciami Biblii chrzesÂcijanÂskiej, tym
bardziej zÇe w konteksÂcie jubileuszu 400. rocznicy ukazaøo sieÎ znakomite wydanie przyblizÇajaÎce Wujkowy tekst Starego i Nowego Testamentu8. Badania
naukowe dawnych i wspoÂøczesnych przekøadoÂw NT na jeÎzyk polski to wyjaÎtkowo obiecujaÎce i pøodne pole wspoÂøpracy interdyscyplinarnej, w ktoÂrej znaczaÎcaÎ roleÎ majaÎ do odegrania zwøaszcza jeÎzykoznawcy i badacze polszczyzny9,
natomiast biblisÂci i teologowie mogaÎ wniesÂcÂ duzÇy wkøad w wiedzeÎ z dziedziny
historii egzegezy i teologii w Polsce.
Traduttore, traditore. KazÇdy przekøad stanowi interpretacjeÎ oryginaøu i dlatego rzuca sÂwiatøo na sÂwiat zewneÎtrzny i wewneÎtrzny oraz uwarunkowania
tøumaczy10. CzeÎsÂcÂ teologoÂw nie poprzestaje na dawnych i wspoÂøczesnych przekøadach polskich, lecz sieÎga takzÇe po przekøady ksiaÎg sÂwieÎtych na inne jeÎzyki
wspoÂøczesne. Ale nawet najbardziej rzetelne poroÂwnywanie przekøadoÂw nie
pozwala osiaÎgnaÎcÂ nalezÇytej wiedzy na temat badanego søowa, zwrotu, zdania
czy fragmentu NT. Jego wnikliwa analiza wymaga czegosÂ wieÎcej nizÇ czytania
literackiego, a mianowicie czytania filologicznego, ktoÂre odwoøuje sieÎ do oryginalnego tekstu ksiaÎg sÂwieÎtych. NiezbeÎdnaÎ pomoc stanowi wydanie interlinearne NT11, w ktoÂrym tekst grecki zostaø ¹søowo w søowoº zestawiony z dosøownym przekøadem na jeÎzyk polski, do czego dodano objasÂnienia gramatyczne. Z jego pomocaÎ, a takzÇe dzieÎki odwoøywaniu sieÎ do specjalistycznego søownika grecko-polskiego NT12, mozÇna wyrobicÂ sobie wøasny poglaÎd na tresÂcÂ analizowanego fragmentu.

7
TenzÇe, Geneza i oddziaøywanie Biblii ks. Jakuba Wujka, w: Asyryjska diaspora IzraelitoÂw
i inne studia (RSB 10), Warszawa 2003, s. 341-366.
8
Biblia w przekøadzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ¹Bº oryginalnego tekstu
z XVI w. i wsteÎpy, red. nauk. i wsteÎpy J. Frankowski (PSB 10), Warszawa 1999.
9
Znakomity przykøad owocnosÂci takich badanÂ stanowi: I. Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekøadami Biblii (Studia i Materiaøy UAM 66), PoznanÂ 2003.
10
G.I. Emmerson, Przekøad, problemy, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 705-709.
11
R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne
z kodami gramatycznymi (PSB 1), Warszawa 1994.
12
R. Popowski, Wielki søownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z peønaÎ lokalizacjaÎ greckich haseø, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (PSB 3), Warszawa 1994.
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2. PODEJSÂCIA I METODY W INTERPRETACJI BIBLII

Zadaniem nauk biblijnych jest: 1. osadzenie i badanie tekstu sÂwieÎtego
w sÂwietle historii wspoÂøczesnej czasom biblijnym; 2. ukazanie autora i sÂrodowiska powstania poszczegoÂlnych wypowiedzi; 3. ustalenie ich sensu oraz znaczenia, i to nie tylko w odniesieniu do dawnych okolicznosÂci, lecz i dla wspoÂøczesnego odbiorcy Biblii. PierwszaÎ dziedzinaÎ zajmuje sieÎ krytyka historyczna, dziedzina druga stanowi domeneÎ krytyki literackiej, a trzecia nalezÇy do sfery hermeneutyki biblijnej.
NajwazÇniejsze zasady dotyczaÎce naukowego studium Pisma SÂwieÎtego z perspektywy katolickiej zawiera ogøoszony w 1993 r. dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej (PKB) na temat interpretacji Biblii w KosÂciele13. PodstawowaÎ zasadeÎ
stanowi rozroÂzÇnienie mieÎdzy podejsÂciami oraz metodami. ¹MoÂwimy o podejsÂciu, kiedy chodzi o badanie ukierunkowane zgodnie ze szczegoÂlnym punktem
widzeniaº14, zatem podejsÂcie ma charakter subiektywny, wolitywny, a nawet
emocjonalny. Jest uwarunkowane wiekiem, pøciaÎ, sÂwiatopoglaÎdem, wyksztaøceniem i wiedzaÎ interpretatora, a wieÎc stanowi wypadkowaÎ okresÂlonego przedrozumienia (VorverstaÈndniss) tekstu, ktoÂre w pewnym sensie ma charakter
przednaukowy. Z kolei metoda stanowi ¹zespoÂø dociekanÂ naukowych zastosowanych do wyjasÂniania tekstoÂwº15, czyli ogoÂø procedur badawczych umozÇliwiajaÎcych obiektywne podejsÂcie do przedmiotu badanÂ. WøasÂciwa i prawidøowo
zastosowana metoda musi speøniacÂ nasteÎpujaÎce warunki: 1. bycÂ sprawdzalna,
czyli dawacÂ mozÇliwosÂcÂ weryfikacji (wøasÂciwej dla nauk humanistycznych), 2. bycÂ
przekazywalna, czyli zrozumiaøa i podatna na udoskonalanie; 3. miecÂ sÂwiadomosÂcÂ swoich ograniczenÂ i granic. Dobrze widacÂ, zÇe podejsÂcie jest czymsÂ szerszym i bardziej pojemnym nizÇ metoda, a jednoczesÂnie jest subiektywne i wyprzedza zastosowanie tej czy innej metody.
Dokument PKB wyszczegoÂlnia i przedstawia16 trzy grupy podejsÂcÂ stosowanych w naukach biblijnych, ktoÂre ± z uwzgleÎdnieniem natury i specyfiki drugiej
czeÎsÂci Biblii chrzesÂcijanÂskiej ± znajdujaÎ zastosowanie w badaniach NT: 1. podejsÂcia oparte na Tradycji (a. kanoniczne17, b. odwoøujaÎce sieÎ do zÇydowskich
13
Interpretacja Biblii w KosÂciele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistoÂw polskich, tøum. i red. R. Rubinkiewicz (RSB 4), Warszawa 1999. PrezentacjeÎ wczesÂniejszej
historii zob. J.S. Kselman, R.D. Witherup, WspoÂøczesne studia nad Nowym Testamentem, w: Katolicki komentarz biblijny, s. 1733-1754.
14
Interpretacja Biblii w KosÂciele, s. 27, przyp. 1.
15
TamzÇe.
16
TamzÇe, s. 40-57.
17
Nurt kanonicznej interpretacji Biblii jest przedstawiany jako stosunkowo møody, wypracowany w USA w poøowie XX w. (A. Sanecki, Kanon jako zasada hermeneutyczna: kanoniczny nurt
interpretacji Pisma SÂwieÎtego we wspoÂøczesnej egzegezie (Studia Diecezji Radomskiej, 7/2005),
s. 187-2000), ale zasada interpretacji kazÇdego fragmentu Pisma SÂwieÎtego w konteksÂcie jego caøosÂci
obowiaÎzuje w KosÂciele od zawsze.
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tradycji interpretacyjnych, c. historia oddziaøywania tekstu); 2. podejsÂcia oparte
na naukach humanistycznych (a. socjologiczne, b. antropologiczno-kulturowe,
c. psychologiczne i psychoanalityczne); 3. podejsÂcia kontekstualne (a. przez
pryzmat teologii wyzwolenia, b. feministyczne). Poza tym w dokumencie zostaøa zwieÎzÂle omoÂwiona lektura fundamentalistyczna. PodejsÂcia nie wykluczajaÎ
sieÎ wzajemnie, powinny sieÎ one uzupeøniacÂ. Wiele debat i sporoÂw egzegetycznych i teologicznych, czego ich uczestnicy nie zawsze saÎ sÂwiadomi, dotyczy
zroÂzÇnicowanych, kontrastujaÎcych ze sobaÎ i czasami skonfliktowanych podejsÂcÂ,
ktoÂre wieÎcej moÂwiaÎ o odbiorcach i komentatorach Biblii nizÇ o jej tresÂci i uwarunkowaniach. Jest wazÇne, by nie monopolizowacÂ ani nie absolutyzowacÂ zÇadnego z nich.
Co sieÎ tyczy metod stosowanych w naukach biblijnych, PKB wymienia najpierw metodeÎ historyczno-krytycznaÎ, a nasteÎpnie nowe metody analizy literackiej18. Metoda historyczno-krytyczna, uznana w dokumencie za niedzownaÎ,
objasÂnia obie czeÎsÂci Biblii w perspektywie historycznej, by wszechstronnie poznacÂ pierwotne sÂrodowisko badanego tekstu, jego autora/autoroÂw, odbiorcoÂw,
uwarunkowania i kontekst, a takzÇe odsøonicÂ pierwotne znaczenie, ktoÂre mozÇe
bycÂ inne od jego poÂzÂniejszych interpretacji19. Przedstawiono historieÎ tej metody,
jej gøoÂwne zasady oraz opis i oceneÎ, podkresÂlajaÎc, zÇe jest to metoda historyczna20, a zarazem krytyczna21, zasÂ korzysÂci z jej zastosowania saÎ nie do przecenienia: ¹Jako metoda analityczna bada ona tekst biblijny w ten sam sposoÂb jak
kazÇdy inny tekst starozÇytnosÂci i komentuje go jako wyraz ludzkiego sposobu
wypowiedzi. Pozwala jednakzÇe egzegecie, szczegoÂlnie podczas krytycznego studium redakcji tekstoÂw, lepiej zrozumiecÂ tresÂcÂ BozÇego objawieniaº22.
Nowe metody analizy literackiej saÎ przez PKB traktowane jako uzupeønienie metody historyczno-krytycznej. WspoÂlne jest im synchroniczne
podejsÂcie do Biblii, ktoÂre analizuje jej tekst takim, jaki jest, autonomicznie, a wieÎc w oderwaniu od starozÇytnych uwarunkowanÂ, ktoÂre wywarøy
bezposÂredni lub posÂredni wpøyw na jego powstanie. Przedstawione zostaøy
trzy metody synchronicznego studium ksiaÎg sÂwieÎtych23: 1. analiza reto18

Interpretacja Biblii w KosÂciele, s. 28-40.
ZwieÎzÂle zob.: F.G. Downing, Metoda historyczno-krytyczna, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 567-568.
20
¹Chodzi o metodeÎ h i s t o r y c z n aÎ nie tylko dlatego, zÇe jest ona stosowana do starozÇytnych
tekstoÂw ± w naszym przypadku do tekstoÂw biblijnych ± i bada ich tresÂcÂ historycznaÎ, ale roÂwniezÇ
i przede wszystkim dlatego, zÇe stara sieÎ wyjasÂnicÂ historyczny proces tworzenia tekstoÂw biblijnych,
procesy diachroniczne ogromnie skomplikowane i døugotrwaøeº. TamzÇe, s. 30.
21
¹Chodzi o metodeÎ k r y t y c z n aÎ, poniewazÇ dziaøa za pomocaÎ kryterioÂw naukowych mozÇliwie najbardziej obiektywnych na kazÇdym z etapoÂw (od krytyki tekstu do krytycznego studium
redakcji), umozÇliwiajaÎc wspoÂøczesnemu czytelnikowi zrozumienie znaczenia teklstoÂw historycznych, czeÎsto trudne do uchwyceniaº. TamzÇe.
22
TamzÇe.
23
TamzÇe, s. 34-40.
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ryczna; 2. analiza narratywna; 3. analiza semiotyczna. PodkresÂla sieÎ ich
zalety, lecz wskazuje roÂwniezÇ na jednostronnosÂci i uproszczenia, jakie
niosaÎ.
W niniejszym zarysie metodologii studium NT skupimy sieÎ na najwazÇniejszych elementach metody historyczno-krytycznej. Mimo rozwoju i niemaøych
osiaÎgnieÎcÂ metod analizy literackiej, pozostaje ona podstawowym narzeÎdziem
badanÂ w naukach biblijnych. Prawidøowo i roztropnie stosowana, zapewnia
wøasÂciwaÎ roÂwnowageÎ mieÎdzy rozumowaÎ interpretacjaÎ Biblii a jej czytaniem
i objasÂnianiem w sÂwietle wiary chrzesÂcijanÂskiej.
3. KRYTYKA HISTORYCZNA

Wiara i teologia chrzesÂcijanÂska uznajaÎ, zÇe Biblia to dzieøo Boskie i ludzkie.
Naukowe studium pism NT opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe saÎ one mocno osadzone
w realiach czasu i przestrzeni, zasÂ badanie tych uwarunkowanÂ stanowi nie tylko
przejaw ciekawosÂci intelektualnej, lecz wymoÂg wynikajaÎcy z wiary w Jezusa
Chrystusa jako prawdziwego Boga i czøowieka. RoÂzÇne aspekty okolicznosÂci,
ktoÂre stanowia kanweÎ nowotestamentowej narracji, poznajemy za pomocaÎ
Biblii, a takzÇe dzieÎki wiedzy czerpanej z pozabiblijnych zÂroÂdeø. To przesaÎdza
o doniosøosÂci i pozÇytkach, jakie biblistyka NT czerpie z dorobku archeologii
i historii oraz geografii i topografii biblijnej. PomnazÇanie, przyswajanie i uwzgleÎdnianie ich rezultatoÂw jest obowiaÎzkiem egzegetoÂw i teologoÂw chrzesÂcijanÂskich, zabezpiecza bowiem przed mitologizacjaÎ, subiektywizacjaÎ i relatywizacjaÎ
oreÎdzia biblijnego. Studium drugiej czeÎsÂci Pisma SÂwieÎtego wymaga dobrego
rozeznania realioÂw, w jakich dziaøali bohaterowie NT i w jakich powstawaøy
ksieÎgi, ktoÂre ich dotyczaÎ.
WzglaÎd na wymiar czasu, mozÇliwy do ukazania dzieÎki historii i archeologii,
koncentruje sieÎ przede wszystkim na przeøomie ery przedchrzesÂcijanÂskiej
i chrzesÂcijanÂskiej, aczkolwiek wymaga takzÇe gruntownej znajomosÂci caøej historii biblijnego Izraela oraz jego blizÇszych i dalszych saÎsiadoÂw. NiezbeÎdna jest
wiedza z zakresu periodyzacji dziejoÂw Palestyny, szczegoÂlnie dotyczaÎca okresu
hellenistycznego i rzymskiego, korzystajaÎca z dorobku komparatystyki historycznej, czyli poroÂwnywania ze sobaÎ wydarzenÂ i osoÂb, a takzÇe obyczajoÂw i zwyczajoÂw w roÂzÇnych czeÎsÂciach starozÇytnego sÂwiata24. Cenne, a w wielu przypadkach rozstrzygajaÎce uzupeønienie i nasÂwietlenie wiedzy historycznej przynosi
24

Wielkie wydarzenia czasoÂw biblijnych, red. B. Metzger, D. Goldstein, J. Ferguson, konsult.
wyd. pol. W. Chrostowski (PSB 8), Warszawa 1998; Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego
Testamentu, red. nauk. wyd. pol. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski (PSB 16), Warszawa
2000; A.G. Wright, R.E. Murphy, H.A. Fitzmyer, Historia Izraela, w: Katolicki komentarz biblijny,
s. 1896-1944.
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archeologia, czyli wiedza gromadzona na podstawie odkrycÂ i badanÂ kultury
materialnej25.
WymoÂg rozlegøej wiedzy geograficznej i topograficznej, respektujaÎcej wymiar ¹geografii zbawieniaº czy tezÇ ¹geografii teologicznejº26, dotyczy nie
tylko ksiaÎg, ktoÂre zawierajaÎ liczne referencje geograficzno-topograficzne, jak
np. Ewangelia wedøug sÂw. èukasza i Dzieje Apostolskie, lecz wszystkich ksiaÎg
ST i NT27. Ich naukowe studium powinno sieÎ odbywacÂ przy uzÇyciu map
i atlasoÂw biblijnych28. DuzÇaÎ pomoc stanowiaÎ roÂwniezÇ dobre przewodniki po
Ziemi SÂwieÎtej29 i pozostaøych krajach biblijnych. Wprawdzie naukowe studium Biblii mozÇna owocnie prowadzicÂ bez naocznej znajomosÂci wzmiankowanych w niej miejsc i terytorioÂw, ale znajomosÂcÂ geografii biblijnej wydatnie
przyczynia sieÎ do jej lepszego rozumienia i poszerza horyzonty badawcze.
MajaÎc na uwadze fakt, zÇe Jezus, wczesny KosÂcioÂø oraz wszystkie pisma NT
saÎ silnie osadzone w sÂrodowisku zÇydowskim, judaizmu palestynÂskiego i judaizmu diaspory, ogromne znaczenie ma wszechstronna znajomosÂcÂ i uwzgleÎdnianie realioÂw starozÇytnego zÇydowskiego zÇycia spoøecznego, kulturowego i religijnego30.
Poznawanie tøa historycznego pism NT i ich historycznych uwarunkowanÂ
pozwala na lepszaÎ znajomosÂcÂ autora danej ksieÎgi i jej adresatoÂw, a takzÇe czasu
i miejsca powstania oraz pierwotnego Sitz im Leben, czyli sÂrodowiska/osadzenia zÇyciowego31. CzeÎsto wazÇne informacje na ten temat zawiera tekst stanowiaÎcy przedmiot badanÂ, zawsze jednak znajomosÂcÂ realioÂw historycznych i geograficznych wnosi wiele nowego. NiezbeÎdne jest takzÇe zestawianie i poroÂwnywanie konkretnego tekstu z innymi, wiaÎzanymi lub kojarzonymi z tym samym autorem, np. trzeciej Ewangelii kanonicznej z Dziejami Apostolskimi,
a czwartej Ewangelii z trzema Listami sÂw. Jana oraz ApokalipsaÎ wedøug
sÂw. Jana.

25

W. Chrostowski, Polskie podreÎczniki archeologii biblijnej i archeologii Palestyny, Bobolanum 11(2002)2, s. 475-493; R. North, Ph.J. King, Archeologia biblijna, w: Katolicki komentarz
biblijny, s. 1861-1895; J. Murhpy O'Connor, Archeologia (Nowy Testament), w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 30-34.
26
A.H.W. Curtis, Geografia teologiczna, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 236-238.
27
R.E. Brown, R. North, Geografia biblijna, w: Katolicki komentarz biblijny, s. 1831-1860.
28
Wielki atlas biblijny, red. J. Pritchard, konsult. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski (PSB 2),
Warszawa 1994; Atlas biblijnej Jerozolimy, oprac. wyd. pol. D. Bahat, W. Chrostowski (PSB 11),
Warszawa 1999.
29
Zob. zwøaszcza: J.J. Kilgallen, Przewodnik po Ziemi SÂwieÎtej wedøug Nowego Testamentu,
Warszawa 2003.
30
D.H. Stern, Komentarz zÇydowski do Nowego Testamentu (PSB 23), Warszawa 2004.
31
J.B. Szlaga, Krytyka historyczna tekstu biblijnego, w: Metodologia Nowego Testamentu,
s. 104-107.
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4. KRYTYKA TEKSTUALNA

Prawdziwie naukowe studium Biblii wymaga korzystania z tekstu oryginalnego. Nie dysponujemy zÇadnym autografem biblijnym, czyli egzemplarzem
ksieÎgi, ktoÂry wyszedø spod pioÂra jej autora, lecz apografami, czyli odpisami,
sporzaÎdzonymi w roÂzÇnych czasach i okolicznosÂciach. StanowiaÎ odpisy wczesÂniejszych kopii, lecz majaÎ roÂzÇnaÎ wartosÂcÂ. W pracy naukowej nad NT nie mozÇna
poprzestacÂ na dowolnym dosteÎpnym teksÂcie greckim, lecz nalezÇy uzÇywacÂ tzw.
wydania krytycznego, ktoÂre zawiera tekst ksiaÎg sÂwieÎtych zaopatrzony w odpowiedni aparat naukowy. Oparciem dla wydania krytycznego jest cieszaÎcy sieÎ
uznaniem reÎkopis albo rodzina dawnych reÎkopisoÂw, zasÂ obok tekstu znajduje
sieÎ tam wyszczegoÂlnienie roÂzÇnych wariantoÂw poszczegoÂlnych søoÂw czy fragmentoÂw32. Dysponujemy wieÎc tekstem NT, ktoÂry cieszy sieÎ powszechnaÎ aprobataÎ,
natomiast poznawanie i ocenianie rozmaitych wariantoÂw skøada sieÎ na wiedzeÎ
o wielowiekowej historii przekazu tekstu sÂwieÎtego.
Pierwszy i pod wieloma wzgleÎdami zasadniczy etap studium NT stanowi
krytyka tekstualna33. Posøuguje sieÎ ona narzeÎdziami analizy filologicznej, a jej
celem nie jest odtworzenie stanu oryginalnego danej ksieÎgi czy fragmentu, lecz
ustalenie takiej formy tekstu biblijnego, ktoÂra zostaøa uznana przez KosÂcioÂø za
definitywnaÎ i przyjeÎta jako kanoniczna (textus receptus). Warianty wymienione
w wydaniu krytycznym stanowiaÎ rezultaty sÂwiadomych lub niesÂwiadomych
zmian, jakie zachodziøy w døugim i skomplikowanym procesie przekazu tekstu
sÂwieÎtego. Krytyka tekstualna odroÂzÇnia zmiany sÂwiadome, ktoÂre odzwierciedlajaÎ rozmaite intencje i zabiegi interpretacyjne przepisywaczy i sÂrodowiska,
w jakim zÇyli i dziaøali, od zmian niesÂwiadomych, wynikajaÎcych z uwarunkowanÂ
zwiaÎzanych z przepisywaniem, takich jak opuszczenia, pomyøki i przeinaczenia,
ktoÂre powstaøy np. podczas dyktowania. Wprawdzie przekaz tekstu ksiaÎg sÂwieÎtych byø obwarowany wieloma rozporzaÎdzeniami, ktoÂre miaøy zabezpieczycÂ
jego autentycznosÂcÂ, ale mimo to nie daøo sieÎ uniknaÎcÂ pomyøek, ingerencji i bøeÎdoÂw.
Tworzywo krytyki tekstualnej stanowi tekst ustalony na podstawie czcigodnego reÎkopisu oraz jego warianty wysteÎpujaÎce w innych zachowanych
sÂwiadectwach. Praca badacza opiera sieÎ na filologii, gramatyce i skøadni, znajomosÂci procesu przekazu ksiaÎg sÂwieÎtych, a przede wszystkim na wrazÇliwosÂci
jeÎzykowej, egzegetycznej i teologicznej oraz na intuicji. Krytyka tekstualna
jest w takim samym stopniu naukaÎ, jak sztukaÎ. Zdarza sieÎ, zÇe w odniesieniu do
32

Obecnie powszechnie przyjeÎte wydanie krytyczne tekstu NT to: The Greek New Testament,
red. B. i K. Aland, J. Karavidopoulosm C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 19934.
33
K. Romaniuk, Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, PoznanÂ±
Warszawa±Lublin 1975; J. Flis, Krytyka tekstu Nowego Testamentu, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 51-83; J. Neville Birdsall, Krytyka tekstu (Nowy Testament), w: Søownik hermeneutyki
biblijnej, s. 431-435.
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okresÂlonego søowa lub fragmentu brakuje wiarygodnych sÂwiadectw, zasÂ kazÇda
lekcja sprawia trudnosÂci, wtedy trzeba zadowolicÂ sieÎ koniekturaÎ, czyli podaniem lekcji najbardziej prawdopodobnej. MajaÎc na uwadze døugi proces
przekazu tekstu NT, trwajaÎcy prawie dwa tysiaÎce lat, krytyka tekstualna stara
sieÎ przesÂledzicÂ i przedstawicÂ jego rozwoÂj, ustalajaÎc, w jakich kierunkach szøy
interpretacje, ktoÂrych sÂwiadectwem staø sieÎ tekst i jego przekøady, zwøaszcza
tak czcigodne jak øacinÂska Wulgata. Z jednej strony ocenia sieÎ i eliminuje
rozmaite dodatki i ustala definitywny ksztaøt tekstu NT, z drugiej rozpatruje
sieÎ je tak, by ustalicÂ charakter i przebieg czytania i rozumienia ksiaÎg sÂwieÎtych.
Krytyka tekstualna rozwija sieÎ od XIX w., a jej dorobek jest ogromny34.
TworzaÎ go badania dotyczaÎce starozÇytnych i poÂzÂniejszych sÂwiadkoÂw tekstu
NT, ich zakwalifikowanie do czterech zasadniczych rodzin (typoÂw)35, oraz
ustalenia dotyczaÎce metod badawczych, uwzgleÎdniajaÎcych zaroÂwno kryteria
zewneÎtrzne, jak i wewneÎtrzne36.
Krytyka tekstualna jest traktowana jako tzw. krytyka nizÇsza. Jako tzw.
krytykeÎ wyzÇszaÎ traktuje sieÎ szeroko pojeÎtaÎ krytykeÎ literackaÎ. NalezÇaÎc do badanÂ
historyczno-krytycznych, rozpatruje ona BiblieÎ tak, jak inne starozÇytne dzieøa
literackie i ma na celu uzyskanie informacji dotyczaÎcych autorstwa oraz czasu
i okolicznosÂci powstania tekstu biblijnego. Jest uzasadniona i konieczna, poniewazÇ ± wbrew dawniejszym ujeÎciom ± ksieÎgi sÂwieÎte rzadko saÎ dzieøem jednego autora i stanowiaÎ genetycznie spoÂjnaÎ caøosÂcÂ, czeÎsÂciej przeszøy døugi i zøozÇony proces kompozycji i redakcji37.
5. STUDIUM BUDOWY TEKSTU (LITERARKRITIK38)

Przedmiotem badanÂ naukowych mogaÎ bycÂ døugie teksty (tzw. makroteksty), czyli caøe zbiory lub ksieÎgi, oraz maøe jednostki literackie (mikroteksty),
czyli wybrane wyrazÇenia lub perykopy biblijne. Studium konkretnego tekstu
NT powinno sieÎ rozpoczaÎcÂ od ustalenia rozmiaroÂw jednostki literackiej, ktoÂra
stanowi przedmiot badanÂ. Najpierw chodzi o ustalenie jej poczaÎtku i konÂca,
ktoÂre saÎ zazwyczaj, chociazÇ nie zawsze, zaznaczone typograficznie. Czasami
34

WielkaÎ pomoc w krytyce tekstualnej NT stanowi: B.M. Metzger, A Textual Commentary on
the Greek New Testament. A Companion Volume to the United Bible Societes' Greek New Testament (Fourth Revised Eedition), Stuttgart 1994.
35
J, Flis, Krytyka tekstu Nowego Testamentu, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 59-65.
36
TamzÇe, s. 65-69; zwieÎzÂle: K. Pauritsch, Krytyka tekstu, w: Praktyczny søownik biblijny, kol.
691.
37
Niniejsze opracowanie usiøuje uporzaÎdkowacÂ istniejaÎce nazewnictwo, ktoÂre zaroÂwno w polskim, jak i w zagranicznym pisÂmiennictwie jest dalekie od konsekwencji i przejrzystosÂci.
38
Niemiecka nazwa Literarkritik, przekøadana jako ¹krytyka literackaº, jest roÂwniezÇ uzÇywana na oznaczenie metody przyjeÎtej w ramach badanÂ historyczno-krytycznych Biblii, a wieÎc w innym
znaczeniu nizÇ ¹studium budowy tekstuº.
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granice analizowanej jednostki saÎ bardzo wyrazÂne, kiedy indziej pozostajaÎ niejasne czy dyskusyjne. Pierwszym wyroÂzÇnikiem jej rozmiaroÂw saÎ akapity w teksÂcie biblijnym oraz podziaø na rozdziaøy i wersety. Bywa jednak, zÇe nie mozÇna na
nim bezkrytycznie polegacÂ, a wtedy szczegoÂlne znaczenie majaÎ formuøy wprowadzajaÎce i zamykajaÎce danaÎ wypowiedzÂ, nagøa zmiana charakteru tekstu (np.
przejsÂcie od prozy do poezji), wzglaÎd na zawiaÎzanie lub zakonÂczenie fabuøy
oraz wprowadzenie nowych okolicznosÂci.
MajaÎc ustalonaÎ jednostkeÎ literackaÎ, nalezÇy badacÂ jej dalszy i blizÇszy kontekst. Kontekst dalszy to jej miejsce w Biblii, a zwøaszcza w dwoÂch zasadniczych
czeÎsÂciach Pisma SÂwietego, czyli odpowiednio w Starym lub Nowym Testamencie. W pewnych przypadkach, szczegoÂlnie w odniesieniu do perykop døuzÇszych
i mocniej osadzonych w konteksÂcie pism ST, uwzgleÎdnienie najszerszego kontekstu jest konieczne z uwagi na teologicznaÎ jednosÂcÂ caøej Biblii. Z perspektywy
chrzesÂcijanÂskiej kryterium chrystologiczne baÎdzÂ chrystocentryczne jest niezbeÎdne w czytaniu i objasÂnianiu w s z y s t k i c h ksiaÎg sÂwieÎtych. Chroni ono
przed odczytywaniem tekstu biblijnego w jego czystej dosøownosÂci, pozwalajaÎc
nie tylko na odtworzenie domniemanych etapoÂw jego powstawania i pierwotnego znaczenia, co jest zasadniczym celem metody historyczno-krytycznej, lecz
i na zrozumienie go w sÂwietle osoby i posøannictwa Jezusa Chrystusa. WzglaÎd
na kontekst dalszy øaÎczy sieÎ z pojeÎciem kanonu, uwzgleÎdniajaÎcym w jednakowej
mierze ksieÎgi proto-i deuterokanoniczne ST. To odroÂzÇnia egzegezeÎ i teologieÎ
katolickaÎ od protestanckiej. Studium wybranej jednostki literackiej oznacza
takzÇe jej staranne osadzenie w konteksÂcie poszczegoÂlnych zbioroÂw, czyli Ewangelii i DziejoÂw Apostolskich oraz ListoÂw (z uwzgleÎdnieniem ich zroÂzÇnicowania)
i Apokalipsy. Z kolei wzglaÎd na kontekst blizÇszy polega na ustaleniu miejsca
badanego tekstu w ksieÎdze, z ktoÂrej pochodzi, oraz relacji do saÎsiadujaÎcych
z nim perykop. W pewnych przypadkach trzeba posÂwieÎcicÂ wiele uwagi kontekstowi dalszemu, czeÎsÂciej jednak ustalenia dotyczaÎce kontekstu blizÇszego bardziej zajmujaÎ uwageÎ badacza. Do ich poprawnosÂci potrzebna jest zwøaszcza
wøasÂciwie wykorzystana wiedza jeÎzyko- i literaturoznawcza.
Drugim istotnym aspektem studium budowy tekstu jest badanie jego jednosÂci literackiej. Tekst biblijny mozÇe bycÂ rezultatem ewolucji, ktoÂra ma dwojaki charakter: tekst moÂgø bycÂ rozbudowywany i rozwijany przez jego autora,
ktoÂry wprowadzaø dopowiedzenia i poprawki do tego, co sam napisaø, albo jest
rezultatem wkøadu roÂzÇnych autoroÂw. Podstawowym kryterium rozpoznawania
jednosÂci tekstu jest jego spoÂjnosÂcÂ logiczna i zgodnosÂcÂ z zawartaÎ w nim mysÂlaÎ
przewodniaÎ. Trzeba jednak uwzgleÎdnicÂ ewentualnosÂcÂ dygresji, wstawek i rozwinieÎcÂ, ktoÂre wprawdzie na pierwszy rzut oka osøabiajaÎ jego spoÂjnosÂcÂ, tym
niemniej mogaÎ bycÂ dzieøem autora.
Rezultaty studium budowy tekstu, ktoÂre ma w duzÇej mierze charakter synchroniczny i stylistyczny, to: 1. wyszczegoÂlnienie badanej jednostki literackiej;
2. wykrycie zøozÇonosÂci tekstu; 3. domniemanie, zÇe przeszedø on zøozÇony proces

ZARYS METODOLOGII BIBLISTYKI NOWEGO TESTAMENTU

37

kompozycji. Nie trzeba uzasadniacÂ, zÇe dociekania naukowe na te tematy pozostajaÎ zawsze w sferze hipotez i domniemanÂ, i dlatego saÎ ciaÎgle przedmiotem
dyskusji i polemik. Co do ich wiarygodnosÂci i poprawnosÂci trzeba unikacÂ dwoÂch
skrajnosÂci: braku krytycyzmu, ktoÂry mozÇe graniczycÂ z naiwnosÂciaÎ i fundamentalizmem, oraz nadmiernego krytycyzmu, ktoÂry podajaÎc wszystko w waÎtpliwosÂcÂ, prowadzi do rozczarowania jako wyniku wszechobejmujaÎcej hermeneutyki podejrzliwosÂci. BadajaÎc rozmiary, kontekst i budoweÎ jednostki literackiej,
trzeba miecÂ stale na wzgleÎdzie jej kontekst czasowo-przestrzenny, bo analiza
literacka tekstu w oderwaniu od realioÂw historii i geografii mozÇe prowadzicÂ do
jednostronnosÂci i wielkich bøeÎdoÂw.
6. STUDIUM FORMY (FORMKRITIK39)

Studium formy traktuje BiblieÎ jako dzieøo literackie i uznaje wspoÂøzalezÇnosÂci mieÎdzy formaÎ i tresÂciaÎ tekstu. Forma jest czymsÂ odmiennym nizÇ rodzaj
literacki, bowiem tekst zawsze ma okresÂlonaÎ formeÎ, ale nie zawsze zalicza sieÎ
do konkretnego rodzaju literackiego, co dotyczy zwøaszcza maøych jednostek
literackich. W badaniach historyczno-krytycznych studium formy bywa niedoceniane, nie umniejsza to jednak potrzeby podejmowania go i rozwijania.
Forma tekstu to rozmaite aspekty jeÎzykowe, ktoÂre przesaÎdzajaÎ o jego specyfice. Wylicza sieÎ cztery zasadnicze pola badanÂ, dotyczaÎce takzÇe studioÂw nad
NT. Pole pierwsze to system dzÂwieÎkowy, ktoÂry uznaje, zÇe dzÂwieÎk ma funkcjeÎ
roÂzÇnicowania znaczenia wyrazoÂw i form wyrazowych (np. aliteracja, asonans
lub paronomazja). KsieÎgi sÂwieÎte byøy zazwyczaj przeznaczone do gøosÂnego
czytania, zwøaszcza podczas wspoÂlnych zgromadzenÂ liturgicznych, a wieÎc odkrywaøy swoje znaczenie roÂwniezÇ na poziomie dzÇwieÎkowym, co zawsze rzutuje
na rozumienie i przyswajanie zawartych w nich tresÂci. Wiele zjawisk dzÂwieÎkowych typowych dla greki NT jest nieprzetøumaczalnych na inne jeÎzyki. Pole
drugie to system syntaktyczny, czyli skøadniowy, ktoÂry odkrywa zwiaÎzki øaÎczaÎce
poszczegoÂlne elementy jeÎzyka, czyli wyrazy, w nadrzeÎdnaÎ struktureÎ zdaniowaÎ,
wskazujaÎc na morfemy czy leksemy oraz okresÂlajaÎc rodzaj zdania, z jakim
mamy do czynienia (orzecznikowe, gøoÂwne, poboczne, pytajaÎce, skutkowe,
warunkowe, wykrzyknikowe itd.). SÂcisÂle zwiaÎzana ze skøadniaÎ jest natura przekøadu biblijnego, ktoÂry musi respektowacÂ odmiennaÎ struktureÎ zdania w innych
jeÎzykach. Trzecie to pole semantyczne, rozumiane jako analiza wyrazÇenÂ pod
kaÎtem zakresu, charakteru i formy okresÂlajacej ich znaczenie. Wyrazy i zdania
mogaÎ bycÂ wieloznaczne, trzeba wtedy umiejeÎtnie rozdzielacÂ ich znaczenia podstawowe i pochodne. Studium pola semantycznego mozÇe przebiegacÂ w dwoÂch
kierunkach: na poziomie synchronicznym, gdy bada sieÎ znaczenie wyrazu w jed39

Nie nalezÇy mylicÂ z Formgeschichte, o ktoÂrej mowa dalej.
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nym utworze, baÎdzÂ na poziomie diachronicznym, gdy badania majaÎ charakter
przekrojowy i dotyczaÎ znaczenia wyrazu w roÂzÇnych utworach albo w caøym NT.
Pole czwarte to badania stylistyczne, poniewazÇ styl odzwierciedla np. pewne
zapatrywania, nawyki czy przyzwyczajenia, wyrazÇajaÎce osobowosÂcÂ autora. NajczeÎstsze figury stylistyczne to powtoÂrzenia, wyliczania, paralelizmy, chiazmy,
inkluzje, poroÂwnania, alegorie i metafory.
Elementy dotyczaÎce formy tekstu umozÇliwiajaÎ i uøatwiajaÎ jego prawidøowy
podziaø, a takzÇe wøasÂciwe zrozumienie, objasÂnianie i przekøadanie. WzglaÎd na
ich roleÎ uzasadnia potrzebeÎ naukowego studium NT opartego na teksÂcie oryginalnym. CzeÎsto sieÎ jednak zdarza, zÇe nie mozÇna poprzestacÂ wyøaÎcznie na
teksÂcie greckim, poniewazÇ np. mamy do czynienia z semityzmami, zaroÂwno
hebraizmami, jak i arameizmami, co zakøada znajomosÂcÂ pozostaøych jeÎzykoÂw
biblijnych, w ktoÂrych zostaø napisany ST. Osobnego podkresÂlenia wymaga
wzglaÎd na BiblieÎ GreckaÎ, cheÎtnie i czeÎsto wykorzystywanaÎ przez autoroÂw
NT. KoniecznosÂcÂ jej respektowania opiera sieÎ na przesøankach teologicznych,
byøa to bowiem w peønym tego søowa znaczeniu Biblia judaizmu hellenistycznego, a nasteÎpnie KosÂcioøa apostolskiego i autoroÂw NT40.
Â W LITERACKICH (GATTUNGSKRITIK41)
7. STUDIUM RODZAJO

Uwarunkowania i perspektywy charakterystyczne dla autoroÂw Biblii saÎ
pod wieloma wzgleÎdami odmienne od beÎdaÎcych naszym udziaøem, co mozÇe
prowadzicÂ do roÂzÇnych nieporozumienÂ mieÎdzy zamysøem autora (intentio auctoris) a interpretacjaÎ ze strony wspoÂøczesnego odbiorcy ksiaÎg sÂwieÎtych (intentio
lectoris). Odbiorca mozÇe odczytywacÂ tekst niewøasÂciwie i nadawacÂ mu znaczenia, ktoÂrych on nie zawiera42, co wiaÎzÇe sieÎ z rozmaitymi sposobami wyrazÇania
prawdy. WidacÂ to szczegoÂlnie dobrze na przykøadzie problematyki prawdy
historycznej. Do konÂca XIX w. przyjmowano, zÇe wszystkim tekstom biblijnym
przysøuguje jednakowa wiarygodnosÂcÂ. Encyklika Providentissimus Deus Leona
XIII (1893) dopusÂciøa historyczne badania Biblii, ktoÂre zostaøy usankcjonowane encyklikaÎ Piusa XII Divino afflante Spiritu (1943), a przeøomowym dokumentem w naukowym studium NT staøa sieÎ instrukcja PKB O historycznej
prawdzie Ewangelii (1965)43. Obecnie wiemy, zÇe tzw. Ewangelie dziecinÂstwa
W. Chrostowski, WokoÂø kwestii natchnienia Biblii Greckiej, w: ¹ZÇywe jest søowo BozÇe
i skuteczneº. KsieÎga PamiaÎtkowa dla Ks. Prof. Bernarda Wodeckiego SVD w 50. roczniceÎ sÂwieÎcenÂ
kapøanÂskich, zebr. i oprac. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 89-110.
41
Niemieckie Gattung bywa w polskim pismiennictwie teologicznym tøumaczone i rozumiane
dosøownie jako ¹gatunekº, traktowany jako pochodna trzech zasadniczych rodzajoÂw: liryka, epika
i dramat (np. J.B. Szlaga, Krytyka literacka i historyczna, w: Metodologia Nowego Testamentu,
s. 92-95).
42
M. Davies, Krytyka odpowiedzi czytelnika, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 425-427.
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(Mt 1-2 i èk 1-2) nalezÇy czytacÂ i objasÂniacÂ inaczej nizÇ np. narracje o meÎce
i sÂmierci Jezusa. Staøo sieÎ jasne, zÇe na tle innych wielkich dzieø starozÇytnosÂci,
a takzÇe na tle pozostaøych pism NT, ¹ewangeliaº jako taka reprezentuje odreÎbny rodzaj literacki.
Rodzaje literackie to kategorie jeÎzykowe, ktoÂre obejmujaÎ teksty o podobnej
strukturze i znaczeniu. Wypracowano kilka wiodaÎcych kryterioÂw, ktoÂre pozwalaja je okresÂlicÂ: 1. wøasÂciwy doboÂr podobnych do siebie tekstoÂw; 2. pewne cechy
charakterystyczne (np. formuøy wprowadzajaÎce i zakonÂczenia); 3. rozpoznawanie schematu tekstu i jego relacji wzgleÎdem fabuøy. Celem studium rodzajoÂw
literackich jest ukierunkowanie ku badaniu genezy i ewolucji konkretnej jednostki literackiej, jej Gattungsgeschichte. Istotny skøadnik tego studium stanowi
ustalenie Sitz im Leben tekstu, czyli jego sÂrodowiska/osadzenia zÇyciowego,
rozumianego jako pierwotna sytuacja spoøeczno-religijno-kulturowa, co jest
punktem oparcia do badanÂ nad odtworzeniem poszczegoÂlnych etapoÂw jego
formacji. Studium to ukazuje wieÎzi mieÎdzy tekstem a kontekstem w roÂzÇnych
etapach jego ewolucji, poniewazÇ kazÇdy tekst odzwierciedla specyficzne uwarunkowania spoøeczne, ekonomiczne i religijne. W biblistyce nowotestamentowej utrwaliø sieÎ schemat troÂjstopniowego Sitz im Leben tworzywa Ewangelii
kanonicznych: 1. Sitz im Leben Jezusa; 2. Sitz im Leben KosÂcioøa apostolskiego;
3. Sitz im Leben autora/redaktora.
Studium rodzajoÂw literackich mozÇna rozumiecÂ na dwa sposoby44. Po pierwsze, jako odtwarzanie historii duzÇych form literackich, traktowanych jako gatunki literackie. Po drugie, jako historieÎ literackich form i gatunkoÂw. Jedno
i drugie pozostaje w nurcie Formgeschichte, czyli ¹historii formº (M. Dibelius),
przy czym bywa tezÇ stosowana nazwa Gattungsforschung, czyli ¹studium gatunkoÂwº (H. Gunkel)45, rozumianych wøasÂnie jako rodzaje literackie. DuzÇe
zroÂzÇnicowanie uwarunkowanÂ i potrzeb pierwotnego KosÂcioøa uzasadnia fakt
roÂzÇnorodnosÂci i pøynnosÂci form rozmaitych jednostek, ktoÂre weszøy w skøad
pism NT. W tego typu studium pomocne saÎ takie dyscpypliny, jak antropologia,
psychologia czy socjologia. W poprawnym odtwarzaniu dawnego Sitz im Leben
konieczne jest uwzgleÎdnianie czynnikoÂw pozatekstualnych, czyli wiedzy o przeszøosÂci, stosunkach spoøecznych, obyczajach itd. czerpanej z innych zÂroÂdeø,
a takzÇe sÂmiaøosÂcÂ i roztropnosÂcÂ w formuøowaniu wnioskoÂw.

43

Zob. R.E. Brown, Th.A. Collins, Orzeczenia KosÂcioøa, w: Katolicki komentarz biblijny,
s. 1818-1830.
44
R. Pesch, Historia gatunkoÂw, w: Praktyczny søownik biblijny, kol. 433-434.
45
TenzÇe, Historia form, w: tamzÇe, kol. 430-433; J. Muddiman, Krytyka form, w: Søownik
hermeneutyki biblijnej, s. 412-417.
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Â DEè TEKSTU (UÈBERLIEFERUNGSKRITIK)
8. STUDIUM USTNYCH ZÂRO

Podobnie jak wiele ksiaÎg ST, roÂwniezÇ czeÎsÂcÂ pism NT wyrosøa z przekazu
ustnego, a wieÎc z poøaÎczenia i utrwalenia roÂzÇnych tradycji ustnych. Tradycja/-e
saÎ tu rozumiane w weÎzÇszym znaczeniu, wøasÂnie jako przekaz ustny. Na Bliskim
Wschodzie byø (i pozostaje nadal) wazÇny nosÂnik zbiorowej i indywidualnej
pamieÎci, co miaøo zwiaÎzek z ograniczonaÎ dosteÎpnosÂciaÎ materiaøoÂw reÎkopisÂmienniczych, a takzÇe wysokimi kosztami ksztaøcenia pisarzy. Studium ustnych
zÇroÂdeø tekstu biblijnego zostaøo podjeÎte w pierwszej poøowie XX w. najpierw
w Skandynawii46. ZapoczaÎtkowaøy je badania przekazoÂw ustnych, znanych
jako sagi rodowe czy rodzinne, zastosowane do tekstoÂw ST. Analogie saÎ o tyle
uprawnione, zÇe w obydwu sÂrodowiskach wspoÂlnotowaÎ pamieÎcÂ przekazywano
w sÂrodowisku rodzinnym i rodowym, a koniecznosÂcÂ zapisu pojawiaøa sieÎ w czasach przeøomowych, gdy tozÇsamosÂcÂ oparta na pamieÎci ustnej stawaøa sieÎ zagrozÇona.
Przekazywaniu i zabezpieczaniu pamieÎci sprzyjaøy okresÂlone sÂrodki mnemotechniczne, formuøy, skojarzenia i obrazowosÂcÂ, ktoÂre uøatwiaøy zapamieÎtywanie tresÂci o charakterze epickim lub poetyckim. Wypracowano kilka kryterioÂw studium zÂroÂdeø ustnych47, a najwazÇniejsze to: 1. wysteÎpowanie tych samych motywoÂw w roÂzÇnych tekstach oraz przypisywanie ich roÂzÇnym osobom, co
sugeruje, zÇe pierwotnie istniaøy one niezalezÇnie od siebie; 2. wysteÎpowanie tego
samego tekstu w roÂzÇnych miejscach Biblii, co wskazuje na jego zÇywotnosÂcÂ
w roÂzÇnych sÂrodowiskach; 3. obecnosÂcÂ odmiennych wariantoÂw tej samej tradycji,
co nasuwa mozÇliwosÂcÂ rozwijania jej w przekazie ustnym. Co sieÎ tyczy NT,
badania ustnych zÂroÂdeø umozÇliwiajaÎ rozeznanie autentycznej tradycji o Jezusie,
obecnej przede wszystkim w czterech Ewangeliach kanonicznych, a takzÇe autentyczne brzmienie formuø wyznania wiary, hymnoÂw chrystologicznych oraz
pierwotnej katechezy apostolskiej wøaÎczonej do DziejoÂw Apostolskich, ListoÂw
i Apokalipsy. Odtworzenie ipsissima verba et gesta Jesu, czyli søoÂw i czynoÂw
Jezusa, pozwala na ustalenia dotyczaÎce Jego samosÂwiadomosÂci. WazÇnym
przedmiotem badanÂ jest tezÇ charakter i zakres tradycji popaschalnych48. Wiedza na te tematy pozwala odpowiedziecÂ na pytanie, w jakich okolicznosÂciach
i dlaczego pewne elementy tradycji ustnej doczekaøy sieÎ utrwalenia na pisÂmie,
z czego wnosimy o tym, co najstarsze wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskie uznaøy za
kanoniczne.
46

G.W. Anderson, Skandynawska biblistyka Starego Testamentu, w: Søownik hermeneutyki
biblijnej, s. 784-788.
47
Por. B. Gehardsson, Tradycja ustna (Nowy Testament), w: Søownik hermeneutyki biblijnej,
s. 899-892.
48
Por. H. Langkammer, Metoda historii tradycji, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 113-127.
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Studium zÂroÂdeø ustnych rzuca sÂwiatøo na protohistorieÎ pism NT, a wieÎc
wiaÎzÇe sieÎ z problematykaÎ ich autorstwa. Badania nad tradycjaÎ ustnaÎ wydobywajaÎ i dowartosÂciowujaÎ ten etap formowania sieÎ ksiaÎg sÂwieÎtych, ktoÂry nie jest
widoczny przy ich pobiezÇnej lekturze, ale przeciezÇ istniaø. èaÎczaÎ sieÎ roÂwniezÇ
z problematykaÎ natchnienia biblijnego, ktoÂre byøo traktowane jako charyzmat
jednostki, podczas gdy majaÎc na uwadze wazÇny etap przekazu ustnego, nalezÇy
je bardziej umiejscowic w konteksÂcie wspoÂlnotowym. TrzeciaÎ kwestiaÎ jest kanonicznosÂcÂ tekstoÂw, bo w ksieÎgach sÂwieÎtych nie utrwalono wszystkich znanych
tradycji, a tylko te, ktoÂre zostaøy wybrane sposÂroÂd wielu innych. Staøo sieÎ tak,
poniewazÇ zostaøy przyjeÎte przez KosÂcioÂø apostolski jako stanowiaÎce normatywny przekaz jego wiary. Kanon ksiaÎg sÂwieÎtych odzwierciedla zatem natureÎ i zawartosÂcÂ tradycji apostolskiej na etapie poÂzÂniejszym, nizÇ czas, kiedy wyøoniø sieÎ
kanon ksiaÎg sÂwieÎtych.
9. STUDIUM TRADYCJI (TRADITIONSKRITIK)

ZaroÂwno wtedy, gdy tekst biblijny jest jednolity i spoÂjny, jak i wtedy, gdy
jest zøozÇony i ma za sobaÎ historieÎ ksztaøtowania sieÎ o charakterze ustnym lub
pisanym, bardzo czeÎsto wykorzystuje waÎtki i motywy wczesÂniejszego pochodzenia. Ich rozpoznawanie i objasÂnianie jest celem studium tradycji, ktoÂre
podejmuje wglaÎd w historieÎ i prehistorieÎ tekstu biblijnego uwzgleÎdniajaÎcy cztery aspekty: 1. studium motywoÂw i tematoÂw (np. motywy zwiastowania lub
wskrzeszenia); 2. studium jeÎzykowe (np. znaczenie ¹wdowienÂstwaº w NT);
3. struktura mysÂli, rozpoznawalna np. w okresÂlonym schemacie wypowiedzi;
4. studium obrazoÂw. Badania majaÎ charakter poroÂwnawczy i dotyczaÎ takzÇe
roÂzÇnych aspektoÂw chronologicznych wymienionych zjawisk.
PojeÎcie i zakres studium tradycji, nazywanego ¹krytykaÎ tradycjiº (Traditionsgeschichte) lub ¹historiaÎ tradycjiº49 (UÈberlieferungsgeschichte), mozÇna rozumiecÂ na dwa sposoby. W pierwszym oznacza caøosÂcÂ badanÂ historiaÎ przekazu
oreÎdzia biblijnego do ostatecznej redakcji ksiaÎg biblijnych. W drugim ma weÎzÇszy zakres, respektuje bowiem istnienie studium redakcji/kompozycji tekstu,
koncentrujaÎc sieÎ ¹na ustaleniu historii waÎtkoÂw, tematoÂw czy innych konstytutywnych partii tekstu, zanim przybraøy one ostatecznaÎ formeÎº50. Zadaniem
studium tradycji jest rozpoznanie w ksieÎgach sÂwieÎtych tradycji wspoÂlnych, majaÎcych wspoÂlne korzenie, co umozÇliwia poznawanie sÂrodowiska, w ktoÂrym miaøy one poczaÎtek i sieÎ rozwijaøy. Chodzi o kolejne aspekty odkrywania zaplecza
49

D.V. Way, Historia tradycji, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 255-258.
D.V. Way tak wyjasÂnia roÂzÇniceÎ: ¹Traditionsgeschichte uzÇywa sieÎ na okresÂlenie dzieøa tych
uczonych skandynawskich, ktoÂrzy akcentowali døugie etapy ustne w procesie tradycji. UÈberlieferungsgeschichte okresÂla dzielo uczonych niemieckich, ktoÂrzy køadli wieÎkszy nacisk na tradycjeÎ
literackaÎº. TamzÇe, s. 255.
50
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religijnego, kulturowego i spoøecznego, w jakim rozwijaøa sieÎ mysÂl autora,
a takzÇe rozmaitych skøadnikoÂw, w tym roÂwniezÇ trudnosÂci i napieÎcÂ w stopniowym
ksztaøtowaniu sieÎ tradycji wczesnochrzesÂcijanÂskiej. WøasÂciwie przeprowadzone
studium tradycji NT pomaga odtworzycÂ proces, dzieÎki ktoÂremu budowano
jednosÂcÂ KosÂcioøa w roÂzÇnorodnosÂci zapatrywanÂ i rozstrzygnieÎcÂ doktrynalnych
i moralnych podejmowanych przez wierzaÎcych. W wielu miejscach studium
tradycji zazeÎbia sieÎ i pokrywa ze studium ustnych zÂroÂdeø tekstu, na skutek
czego precyzyjne rozgraniczanie obydwu okazuje sieÎ niemozÇliwe. CzeÎsÂcÂ badaczy øaÎczy je wieÎc ze sobaÎ, obejmujaÎc naukowe dociekania na te tematy nazwaÎ
¹historii tradycjiº.
10. STUDIUM REDAKCJI/KOMPOZYCJI TEKSTU
(REDAKTIONSKRITIK/KOMPOSITIONSKRITIK)

Studium rodzajoÂw literackich, ustnych zÂroÂdeø tekstu i studium tradycji nie
zostawiajaÎ waÎtpliwosÂci, zÇe dzieje Biblii saÎ znacznie døuzÇsze nizÇ historia i bezposÂrednie okolicznosÂci jej zapisu. W odniesieniu do czeÎsÂci ksiaÎg i zbioroÂw ST ten
proces trwaø nawet kilka stuleci. W odniesieniu do pism NT byø znacznie kroÂtszy, bo od zÇycia i dziaøalnosÂci Jezusa do zapisu ostatniej ksieÎgi NT upøyneÎøo
zaledwie kilkadziesiaÎt lat. Przedmiotem badanÂ mogaÎ bycÂ jednostki literackie,
o ktoÂrych wiadomo, zÇe saÎ spoÂjne i wyszøy spod pioÂra jednego autora, baÎdzÂ
teksty, co do ktoÂrych mozÇna sieÎ domysÂlacÂ, zÇe przeszøy zøozÇony proces kompozycji, polegajaÎcy na øaÎczeniu ze sobaÎ kilku zÂroÂdeø, przy czym mogøy bycÂ one
pisane albo ustne. Jedna z wiodaÎcych hipotez przyjeÎtych w biblistyce nowotestamentowej, znana jako tzw. teoria dwoÂch zÂroÂdeø, utrzymuje, zÇe dwie Ewangelie synoptyczne, a mianowicie Mt i èk, opierajaÎ sieÎ na Ewangelii wedøug
sÂw. Marka i majaÎ wspoÂlne zÂroÂdøo nazwane Q51. Wykorzystane zÂroÂdøa zostaøy
podporzaÎdkowane okresÂlonemu zamysøowi autoroÂw/redaktoroÂw obydwu
Ewan-gelii.
Celem studium redakcji/kompozycji tekstu jest ustalenie wkøadu autora/
redaktora oraz rozpoznanie motywoÂw i tendencji, ktoÂre wywarøy wpøyw na
kanoniczny ksztaøt tekstu52. Jedni, majaÎc na uwadze zøozÇony proces jego kompozycji, køadaÎ nacisk na obecnosÂcÂ rozmaitych redakcji i zmierzajaÎ do naukowej
rekonstrukcji domniemanych autoroÂw/redaktoroÂw, okresÂlenia czasu i sÂrodowiska ich dziaøalnosÂci oraz ustalenia zasad i tendencji, ktoÂre znalazøy wyraz w teksÂcie53. Drudzy podkresÂlajaÎ, zÇe ostatni redaktor/autor nie jest jedynie zbieraczem
51
SkroÂt zostaø urobiony od niem. rzeczownika Quelle, nie ma peønej zgody uczonych co do
ustnej lub pisanej natury tego zÂroÂdøa.
52
Por. R. Pesch, Historia redakcji, w: Praktyczny søownik biblijny, kol. 435-437.
53
H. Langkammer, Metoda historii redakcji, w: Metodologia Nowego Testamentu, s. 189-203.
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czy kolekcjonerem wczesÂniejszego tworzywa, ale ma wøasny i niepowtarzalny
udziaø w nadaniu tekstom ostatecznej postaci54. Pierwsza grupa uczonych czeÎsto pokazywaøa, jak autorzy Ewangelii kanonicznych wykorzystywali i zmieniali
dosteÎpne im zÂroÂdøa. Druga grupa posÂwieÎciøa wiele uwagi badaniom pism
sÂw. Pawøa i sÂw. Jana, podkresÂlajaÎc istotne cechy indywidualnosÂci ich autoroÂw.
WspoÂøczesna biblistyka NT wprawdzie tezÇ bierze pod uwageÎ obydwa kierunki
badanÂ, ale stosowanie procedur badawczych odbywa sieÎ z wieÎkszaÎ ostrozÇnosÂciaÎ
i wrazÇliwosÂciaÎ na rozmaite niuanse.
Nauki biblijne wypracowaøy okresÂlone kryteria rozpoznawania wkøadu redakcyjnego, tak w zakresie kompilacji i kompozycji wczesÂniejszych tekstoÂw
pisanych, jak i zÂroÂdeø ustnych. Na oznaczenie procedur stosowanych w tych
badaniach uzÇywana jest nazwa Redaktionsggeschichte, czyli ¹historia redakcjiº.
Badania podejmowane w jej obreÎbie saÎ bardzo wazÇne do wypracowywania
teologii NT. Przykøadowo, analiza pod tym kaÎtem pierwszej Ewangelii kanonicznej ukazuje podstawowe aspekty Mateuszowej chrystologii lub eklezjologii. Rozpoznawanie wkøadu poszczegoÂlnych ewangelistoÂw nie jest øatwe, a z tym
rodzajem studium wiaÎzÇe sieÎ wysoki stopienÂ hipotetycznosÂci. Z tego powodu
w badaniach z zakresu historii redakcji mamy do czynienia z rozmaitymi poglaÎdami, co tøumaczy liczne dyskusje uczonych i daleko idaÎce zroÂzÇnicowanie
ustalenÂ, jakich dokonujaÎ.
Stosowanie egzegezy historyczno-krytycznej staøo sieÎ powszechne i wciaÎzÇ
przynosi wiele korzysÂci. Jednak biblistyka NT wymaga polegania takzÇe na
wielowiekowym dorobku minionych pokolenÂ, ktoÂry zostaø wypracowany zanim
pojawiøo sieÎ i zostaøo przyjeÎte historyczne i krytyczne studium ksiaÎg sÂwieÎtych.
Â W KOSÂCIOèA
11. EGZEGEZA OJCO

Bardzo wazÇne miejsce w katolickim studium NT przysøuguje egzegezie
OjcoÂw KosÂcioøa. Dokument PKB tak uzasadnia jej nieodzownosÂcÂ: ¹Ojcowie
KosÂcioøa, ktoÂrzy odegrali szczegoÂlnaÎ roleÎ w procesie ksztaøtowania sieÎ kanonu,
majaÎ podobnaÎ roleÎ zaøozÇycieli w stosunku do zÇywej Tradycji, ktoÂraÎ nieustannie
tworzy i kieruje lekturaÎ i interpretacjaÎ, jakaÎ podejmuje KosÂcioÂø odnosÂnie do
Pismº55. Zasadniczy wkøad egzegezy patrystycznej polega na tym, zÇe ¹wydobywa ona z caøosÂci Pisma podstawowe orientacje, ktoÂre nadaøy ksztaøt tradycji
doktrynalnej KosÂcioøa, i dostarczyøa bogatej wiedzy teologicznej do nauki i duchowego pokarmu dla wiernychº56.

54
55
56

C.M. Tuckett, Krytyka redakcji, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 427-429.
Interpretacja Biblii w KosÂciele, s. 74.
TamzÇe.
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Pisma OjcoÂw KosÂcioøa sÂwiadczaÎ, zÇe podstawowym i najwazÇniejszym miejscem czytania i objasÂniania ksiaÎg sÂwieÎtych jest liturgia. W niej najwyrazÂniej
znajduje tezÇ wyraz Boskie pochodzenie i przeznaczenie ksiaÎg sÂwieÎtych, ktoÂre
pomagajaÎ budowacÂ jednosÂcÂ wiernych z Bogiem i mieÎdzy sobaÎ. WyjaÎtkowe
znaczenie ma egzegeza greckich OjcoÂw KosÂcioøa, ktoÂrzy ze znawstwem posøugiwali sieÎ BibliaÎ GreckaÎ, czyli SeptuagintaÎ, oraz oryginalnym tekstem NT.
Wiele cennych objasÂnienÂ i intuicji egzegetyczno-teologicznych zawiera roÂwniezÇ
egzegeza OjcoÂw øacinÂskich, w inny sposoÂb uwrazÇliwionych na zawartosÂcÂ ksiaÎg
sÂwieÎtych oraz potrzeby i oczekiwania wiernych. Ckarakterystyczne dla jednych
i drugich jest podkresÂlanie nie veritas Hebraica, lecz chrystologicznej lektury
caøej Biblii, czyli mocne osadzanie jej drugiej czeÎsÂci w konteksÂcie pierwszej ±
i odwrotnie. ¹Wielu OjcoÂw KosÂcioøa przedstawia Logos, Søowo BozÇe, jako
autora Starego Testamentu, twierdzaÎc w ten sposoÂb, zÇe caøe Pismo ma zasieÎg
chrystologicznyº57. Na tej zasadzie opiera sieÎ praktyka lectio divina, ktoÂrej
znaczne ozÇywienie obserwujemy we wspoÂøczesnym KosÂciele58.
Egzegeza OjcoÂw KosÂcioøa poszøa w dwoÂch zasadniczych kierunkach: dosøownym, reprezentowanym przez tzw. szkoøeÎ antiochenÂskaÎ, oraz alegorycznym, reprezentowanym przez tzw. szkoøeÎ aleksandryjskaÎ. Dosøowna i ponaddosøowna interpretacja Biblii wypracowana w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa wyznaczyøa standardy jej czytania i komentowania przyjeÎte i aktualne
w naszych czasach. Komentarze patrystyczne miaøy zasadniczo charakter egzystencjalny, wychodzaÎcy naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom odbiorcoÂw
ksiaÎg sÂwieÎtych. Sprawia to, zÇe saÎ one pod wieloma wzgleÎdami bardzo zblizÇone
do interpretacji Pisma SÂwieÎtego wypracowywanych przy zastosowaniu nowych
metod literackich. Jednym z pilniejszych zadanÂ wspoÂøczesnej biblistyki jest wieÎc
ponowne odkrywanie i przywroÂcenie jej wielowaÎtkowego dorobku wiedzy i interpretacji biblijnej OjcoÂw KosÂcioøa oraz uwzgleÎdnianie go w naukowych dociekaniach nad BibliaÎ.
12. HISTORIA EGZEGEZY, CZYLI HISTORIA ODDZIAèYWANIA TEKSTU
(WIRKUNGSGESCHICHTE)

Ojcowie KosÂcioøa, a przed nimi Ojcowie apostolscy59, stojaÎ u poczaÎtkoÂw
chrzesÂcijanÂskiego czytania i objasÂniania Biblii, w czym rozstrzygajaÎce znaczenie
przypadøo interpretacji pism NT. Ale wysiøek interpretacji ksiaÎg sÂwieÎtych byø
podejmowany zawsze i na rozmaite sposoby, PojeÎcie i charakter Wirkungsgeschichte wywodzaÎ sieÎ z filozofii hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera,
57
58
59

TamzÇe.
S. HareÎzga, Biblia w KosÂciele (Biblioteka HoryzontoÂw Wiary), KrakoÂw 1998, s. 87-109.
Ch. Trevett, Ojcowie apostolscy, w: Søownik hermeneutyki biblijnej, s. 635-638.
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wyøozÇonej w dziele Wahrheit und Methode60. Aczkolwiek bywa ona roÂzÇnie
rozumiana61, ¹historia oddziaøywaniaº po prostu oznacza ogoÂø interpretacji
tekstu biblijnego wypracowanych w ciaÎgu prawie dwoÂch tysieÎcy lat czytania
go i objasÂniania. W gruncie rzeczy odpowiada wieÎc historii egzegezy tekstu
biblijnego. Jej specyfika polega na tym, zÇe uwzgleÎdnia i rozpatruje nie komentarze i teksty, lecz takie przejawy rozumienia i objasÂniania ksiaÎg sÂwieÎtych, ktoÂre
znalazøy wyraz w sztukach plastycznych oraz muzyce i architekturze. ArtysÂci na
wiele sposoboÂw i z ogromnym powodzeniem podejmowali oraz rozwijali roizmaite motywy biblijne, wnoszaÎc doniosøy i trwaøy wkøad do teorii i praktyki
interpretacji Pisma SÂwieÎtego.

* * *

Zarys metodologii studium Nowego Testamentu ukazuje z jednej strony
bardzo obszerny i trudny do ogarnieÎcia dorobek wiedzy biblijnej, natomiast
z drugiej jej wielowaÎtkowosÂcÂ i daleko posunieÎtaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ. Pierwszy aspekt
budzi søuszne uznanie i podziw dla owocoÂw wysiøku czytania i komentowania
ksiaÎg sÂwieÎtych, podczas gdy drugi powoduje pewnaÎ niesÂmiaøosÂcÂ, a nawet niepokoÂj, czy i jak mozÇna ogarnaÎcÂ i wykorzystacÂ tak ogromny dorobek w ramach
indywidualnie i zespoøowo podejmowanej pracy badawczej. Potrzebna jest zaroÂwno dobra znajomosÂcÂ juzÇ istniejaÎcych oraz sprawdzonych narzeÎdzi i pomocy
uzÇywanych do interpretacji ksiaÎg sÂwieÎtych, jak roÂwniezÇ solidna wiedza na temat
konkretnego i komplementarnego zastosowania i wykorzystania rozmaitych
aspektoÂw zÇywioøowo rozwijajaÎcych sieÎ nauk biblijnych62. KazÇdemu biblisÂcie
powinna towarzyszycÂ sÂwiadomosÂcÂ, zÇe nie tyle samodzielnie podejmuje on dzieøo interpretacji ksiaÎg sÂwieÎtych, ile wøaÎcza sieÎ w øanÂcuch døugiej, zÇywotnej i bardzo wydajnej tradycji ich wielowiekowego czytania i objasÂniania.
Outline of Methodology of New Testament Studies
Summary
Methodology of New Testament studies reflects the way(s) which are commonly
accepted by scholars working with the second part of the Christian Bible in order to
60

H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode. GrundzuÈge einer philosophischen Hermeneutik,
TuÈbingen 1960.
61
Zob. np. A. Tronina, Historia oddziaøywania tekstu ± Wirkunsgeschichte, w: Metodologia
Nowego Testamentu, s. 205-231.
62
Na temat zadanÂ katolickiego egzegety Biblii, stosunku egzegezy do innych dyszyplin teologicznych oraz interpretacji Biblii w zÇyciu KosÂcioøa zob. Interpretacja Biblii w KosÂciele, s. 78-98.
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solve difficulties and problems connected with the proper reading, understanding
and interpretation of biblical text. Taking into consideration the important document of Pontifical Biblical Commission Interpretation of the Bible in the Church
(1993), the article describes the fundamental distinctions between approaches and
methods as two general modes of enquiry of the Bible. The special attention is given
towards the historical-critical method, stressing that her use is necessary in the
scientific studies of the four Gospels as well as the other canonical books. Methodology of New Testament studies should also reflect the serious knowledge of the
interpretation given by the Church Fathers and the Wirkungsgeschichte of the Bible.
S ø o w a k l u c z o w e: metodologia, podejsÂcia i metody w biblistyce, metoda
historyczno-krytyczna, nowe metody literackie, egzegeza OjcoÂw KosÂcioøa, Wirkungsgeschichte
K e y w o r d s: methodology, approaches and methods of biblical sciences, historical-critical method, new literary methods, exegesis of the Church Fathers, Wirkungsgeschichte
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KRYTYKA NARRACYJNA
W EGZEGEZIE ANGIELSKOJEÎZYCZNEJ

Od lat 80. XX wieku coraz czeÎsÂciej w egzegezie stosuje sieÎ metodeÎ zwanaÎ
analizaÎ narracyjnaÎ, krytykaÎ narracji (lub narracyjnaÎ) lub ¹narratologiaÎº1. Metoda ta wykorzystywana jest gøoÂwnie do analizy tekstoÂw narracyjnych Biblii.
Za twoÂrceÎ krytyki narracyjnej uwazÇany jest Gerard Genette2. Podstawy
teorii narracji opracowaø Seymour Chatman3. Wprowadziø on dualistyczne rozroÂzÇnienie mieÎdzy tresÂciaÎ narracji a sposobem, w jaki ta tresÂcÂ jest wyrazÇana. Tak
wieÎc narracja zawiera dwa elementy: opowiadanie (story), czyli tresÂcÂ narracji,
oraz sposoÂb opowiadania, a wieÎc formeÎ narracji (discourse), stanowiaÎcaÎ jej
skøadnik retoryczny.
Analiza narracji przeprowadzana jest w roÂzÇny sposoÂb. Np. Wilhelm Egger
w swojej metodologii øaÎczy analizeÎ narracyjnaÎ z semiotycznaÎ4. Nieco inaczej
¹uprawiajaÎº krytykeÎ narracyjnaÎ egzegeci angielskojeÎzyczni.
Jako wzoÂr stosowania krytyki narracyjnej søuzÇycÂ mozÇe do dzisiaj praca
Davida Rhoadsa i Donalda Michie'a pt. Mark as Story5 oraz dzieøo Alana
Culpeppera pt. Anatomy of the Fourth Gospel6. Rhoads i Michie stwierdzili,
zÇe liczni krytycy literaccy odroÂzÇniajaÎ tresÂcÂ narracji od jej formy, czyli jej retoryki. TresÂcÂ odnosi sieÎ do tego, co jest opowiadane. Podstawowymi elementami
narracji saÎ wydarzenia, bohaterowie i sceneria. Retoryka zasÂ odnosi sieÎ do
1
W jeÎzyku angielskim narrative criticism, narratological criticism lub narratology; w jeÎzyku
niemieckim: narrative Analyse lub ErzaÈhltextanalyse; w jeÎzyku francuskim: analyse narrative.
2
G. Genette, Discours du reÂcit, Paris 1972, tøum. ang. J.E. Lewin, Narrative Discourse: An
Essay in Method, Ithaca 1980. Dla narratologii bardzo wazÇna byøa tezÇ praca, ktoÂraÎ w 1978 r.
opublikowaø amerykanÂski teoretyk literatury S. Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure
in Fiction and Film, Ithaca 1978.
3
UwzgleÎdniajaÎc praceÎ Genette'a, a takzÇe dzieøa, ktoÂre napisali Roland Berthes, Claude
Bremond, Tzvetan Todorow i inni francuscy narratologisÂci.
4
W. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament. EinfuÈhrung in linguistische und historischkritische Methoden, Freiburg 1987.
5
D. Rhoads, D. Michie, Mark as Story. An Introduction to the Narrative of a Gospel, Philadelphia 1982.
6
R.A. Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, Fortress 1984.
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tego, jak historia jest opowiadana. Poprzez sposoÂb opowiadania usiøuje ona
wywrzecÂ pewien wpøyw na czytelnika. Dlatego mozÇemy odroÂzÇniacÂ to, co jest
opowiadane, od tego, jak dana historia jest opowiadana. Historia i retoryka
w narracji saÎ nierozdzielnie ze sobaÎ powiaÎzane; ale dla celoÂw analizy mozÇna
odroÂzÇniacÂ pewne rysy narracji. Pierwszym krokiem analizy wedøug Rhoadsa
i Michie'a jest odroÂzÇnienie tresÂci narracji, czyli jej historii, od formy narracji,
czyli jej retoryki. Ukazaøy sieÎ takzÇe teoretyczne opracowania posÂwieÎcone analizie narracyjnej7. Za podstawowaÎ praceÎ ciaÎgle mozÇna uwazÇacÂ dzieøo Marka
Allana Powella pt. What is Narrative Criticism?.
Dla angielskojeÎzycznej krytyki narracyjnej charakterystyczne jest odroÂzÇnianie tresÂci narracji, czyli opowiadania (story), od sposobu opowiadania
(discourse). W tresÂci narracji analizowane saÎ takie elementy, jak: wydarzenia
(events), postacie, czyli osoby, bohaterowie (characters)8 oraz okolicznosÂci (settings)9. PowiaÎzanie tych elementoÂw tworzy fabuøeÎ, czyli akcjeÎ (plot): ktosÂ robi
cosÂ dla kogosÂ w okresÂlonym czasie i miejscu.
Opowiadania dotyczaÎce tych samych wydarzenÂ, osoÂb i scenerii mogaÎ bycÂ
opowiedziane w roÂzÇny sposoÂb. Tak wieÎc takzÇe sposoÂb wyrazÇania (discourse),
czyli to, w jaki sposoÂb historia jest opowiadana, jest przedmiotem zainteresowania krytyki literackiej. W sposobie opowiadania analizowane saÎ takie czynniki, jak: punkt widzenia narratora, kolejnosÂcÂ, w jakiej relacjonowane saÎ wydarzenia, stosowanie sÂrodkoÂw artystycznych, np. ironii, powtoÂrzenÂ, symbolizmoÂw. ZwroÂcenie uwagi na te czynniki pozwala krytykowi okresÂlicÂ znaczenie
danej historii w sÂwietle sposobu, w jaki jest ona opowiedziana10.

7

M.A. Powell, What is Narrative Criticism? A New Approach to the Bible, Minneapolis 1990;
M.A. Powell, The Bible and Modern Literary Criticism. A Critical Assessment and Annotated
Bibliography, New York 1992; Mark and Method. New Approaches in Biblical Studies, red.
J.C. Anderson, St.D. Moore, Minneapolis 1992; G. Aichele i in., The Postmodern Bible, Yale
1995. W jeÎzyku polskim metoda narracyjna przedstawiona zostaøa w ksiaÎzÇkach: R. Bartnicki,
Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, Warszawa 19962, s. 291-306; 20033, s. 284-299;
J. Czerski, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997, 181-223 oraz w artykuøach:
W. Rakocy, Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº
(dalej: RBL) 48(1995), s. 161-168; tenzÇe, Nowe metody analizy literackiej w egzegezie Nowego
Testamentu, w: WsteÎp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, PoznanÂ 1996 (WPS 3),
s. 545-554; S. Szymik, Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego, RBL
49(1996)90-103; tenzÇe, Metoda narracyjna jako propozycja dialogu z tekstem, w: JeÎzyk Biblii. Od
søuchania do rozumienia, red. W. Pikor, Kielce 2005, s. 11-20.
8
Characters to osoby (bohaterowie) pojawiajaÎce sieÎ w narracji. TakaÎ definicjeÎ podaje
M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, New York 1981, s. 20.
9
TamzÇe, s. 175, Abrams okresÂla setting jako miejsce lub czas, lub uwarunkowania spoøeczne,
w ktoÂrych dziaøa bohater (A ¹settingº is the place or time or social circumstances in which a characters acts). J.D. Kingsbury (Matthew as Story, Philadephlia 1986, s. 27) stwierdza, zÇe w konteksÂcie
opowiadania Mateusza (Matthew's story) szczegoÂlne znaczenie majaÎ okresÂlenia czasu i miejsca.
10
Por. Powell, The Bible..., s. 9.
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Wydaje sieÎ, zÇe pozÇyteczne beÎdzie zwieÎzøe przedstawienie najwazÇniejszych,
wskazanych wyzÇej elementoÂw krytyki narracyjnej.
1. OPOWIADANIE (STORY)

KazÇde opowiadanie zawiera trzy elementy: wydarzenia, postacie i okolicznosÂci.
1.1. WYDARZENIA (EVENTS)

Zdaniem S. Chatmana, podejmujaÎc analizeÎ narracyjnaÎ, nie mozÇna ujmowacÂ
wydarzenÂ w sposoÂb zbyt waÎski11. ZauwazÇa on, zÇe wydarzenia mogaÎ obejmowacÂ
moweÎ, mysÂli, a nawet uczucia i spostrzezÇenia. Odpowiednio, mowa i wypowiedzi Jezusa przytoczone w Ewangeliach same saÎ wydarzeniami i powinny bycÂ
uwazÇane za czeÎsÂcÂ narracji.
a) RdzenÂ i kataliza w opowiadaniu wydarzenia
Roland Barthes podkresÂla, zÇe nie wszystkie wydarzenia saÎ roÂwnie wazÇne.
NiektoÂre z nich, nazwane przez Barthesa rdzeniami, saÎ tak istotne, zÇe nie
mozÇna ich usunaÎcÂ bez zniszczenia logiki narracji. Inne, nazywane katalizami,
mogaÎ zostacÂ usunieÎte bez naruszenia podstawowej fabuøy (chocÂ usunieÎcie ich
mozÇe zmniejszycÂ skutecznosÂcÂ lub jakosÂcÂ estetycznaÎ tekstu). Zidentyfikowane
rdzenie opowiadania powinny wykazywacÂ logicznaÎ progresjeÎ wypadkoÂw, a wieÎc
determinowacÂ dalszy rozwoÂj narracji12.
Zdaniem M.A. Powella, biblisÂci, nadajaÎc pewne znaczenie hierarchii wydarzenÂ, w niewielkim stopniu jednak korzystali z koncepcji wprowadzenia pojeÎcÂ: rdzenia i katalizy13.
b) KolejnosÂcÂ wydarzenÂ
Gerard Genette i inni badacze zwroÂcili uwageÎ na relacje czasowe, ktoÂre
rzaÎdzaÎ przytaczaniem wydarzenÂ przez narratora14. Narrator mozÇe wyprzedzacÂ
11

Chatman, dz. cyt., s. 43-44. W przeszøosÂci w wyniku takiej koncepcji pojawiøa sieÎ faøszywa
dychotomia mieÎdzy materiaøem narracyjnym i materiaøem wypowiedzi w Ewangeliach.
12
UjeÎcie Barthesa przedstawiono w interpretacji S. Chatmana (dz. cyt., s. 36).
13
Zdaniem Powella (What is Narrative Criticism?, s. 36), prawdopodobnie dlatego, zÇe istnieje
niewiele obiektywnych kryterioÂw pozwalajaÎcych na tego typu rozroÂzÇnienia. Natomiast Chatman
(dz. cyt., s. 55-56) uwazÇa, zÇe ten podziaø kazÇdy potrafi przeprowadzicÂ. Powell podkresÂla, zÇe w biblistyce takie rozroÂzÇnienia nie saÎ jednak tak oczywiste.
14
Genette, Narrative Discourse... WazÇne rozroÂzÇnienie dotyczy czasu opowiadania i czasu
zwiaÎzanego ze sposobem relacji. Czas opowiadania odnosi sieÎ do kolejnosÂci, w jakiej zdaniem
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czas, zÇeby przyblizÇycÂ czytelnikowi to, co ma sieÎ wydarzycÂ poÂzÂniej, lub tezÇ wroÂcicÂ
do czegosÂ, co juzÇ sieÎ wydarzyøo. RozbiezÇnosÂci mieÎdzy kolejnosÂciaÎ wydarzenÂ
w czasie samego opowiadania i w sposobie opowiadania nazywane saÎ asynchronizmami15.
Do asynchronizmoÂw zalicza sieÎ analepsy, w ktoÂrych wydarzenia saÎ opowiadane z opoÂzÂnieniem, oraz prolepsy, gdzie w opowiadaniu zawarte jest wyprzedzenie majaÎcych nastaÎpicÂ zdarzenÂ16. Analepsy i prolepsy dzieli sieÎ na wewneÎtrzne lub zewneÎtrzne, w zalezÇnosÂci od tego, czy mieszczaÎ sieÎ w ramach parametroÂw czasowych opowiadania (wewneÎtrzne), czy tezÇ je przekraczajaÎ (zewneÎtrzne)17.
c) Czas trwania wydarzenia
Czas, jaki narrator posÂwieÎca na przytoczenie wydarzenia, mozÇe bycÂ zupeønie roÂzÇny od faktycznego czasu trwania wydarzenia. G. Genette wyroÂzÇniø kilka
mozÇliwych zalezÇnosÂci w narracji biblijnej pomieÎdzy czasem opowiadania a czasem zawartym w sposobie przekazu18. Tak wieÎc czas w relacji mozÇe bycÂ kroÂtszy
nizÇ czas opowiadania19; døugosÂcÂ czasu w sposobie opowiadania i w samym opowiadaniu mogaÎ bycÂ roÂwne; czas dotyczaÎcy sposobu prezentacji zatrzymuje sieÎ,
a czas opowiadania mozÇe trwacÂ nadal (G. Genette tego typu ujeÎcia nazywa
elipsami); czas opowiadania zatrzymuje sieÎ, podczas gdy czas zwiaÎzany ze sposobem przekazu trwa nadal20. M.A. Powell, analizujaÎc podziaø G. Genette'a,
podkresÂla, zÇe warto takzÇe zwroÂcicÂ uwageÎ na poznanie tempa narracji czy tezÇ
okresÂlenie, gdzie narrator przyspiesza, a gdzie zwalnia21.

autora, nastaÎpiøy wydarzenia w tworzeniu sÂwiata opowiadania. Czas dotyczaÎcy sposobu opowiadania odnosi sieÎ do kolejnosÂci, w jakiej wydarzenia zostaøy opisane czytelnikowi przez narratora.
15
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 37.
16
Relacja dotyczaÎca sÂmierci Jana Chrzciciela u Mateusza 14 jest analepsaÎ. Natomiast prolepsy jako takie nie wysteÎpujaÎ w Ewangeliach. Jednak biblisÂci czeÎsto stosujaÎ ten termin w szerszym
rozumieniu, odnoszaÎc je do przepowiedni. Zob. Genette, Narrative Discourse..., s. 33-85. Zob takzÇe
R.W. Funk, The Poetics of Biblical Narrative, Sonoma 1988, s. 187-206.
17
Relacje dotyczaÎce sÂmierci Jana u Mateusza 14 saÎ wewneÎtrznaÎ analepsaÎ, poniewazÇ zakøada
sieÎ, zÇe nastaÎpiøa ona w okresie czasu objeÎtym opowiadaniem, zasÂ wspomnienia Mateusza o tym, co
moÂwili starozÇytni prorocy saÎ analepsami zewneÎtrznymi, gdyzÇ przywoøujaÎ wydarzenia, ktoÂre miaøy
miejsce zanim zaczeÎøo sieÎ opowiadanie o Jezusie. Powell, What is Narrative Criticism?, s. 37.
18
Genette, Narrative Discourse, s. 86-112. Zob. takzÇe Chatman, dz. cyt., s. 67-78.
19
Czytelnik dostrzega tu, zÇe w sÂwiecie opowiadania upøyneÎøo wieÎcej czasu nizÇ potrzebowaø
narrator na przytoczenie go (np. dziecinÂstwo Jezusa ujeÎte w jednym zdaniu: ¹DziecieÎ zasÂ rosøo
i nabieraøo mocyº ± èk 2,41).
20
Np. u Mk 7,3-4 narrator, podajaÎc opowiadanie o konflikcie Jezusa z faryzeuszami, zatrzymuje sieÎ, aby przekazacÂ informacje pomocne czytelnikowi w interpretowaniu wydarzenia.
21
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 39.
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d) CzeÎstotliwosÂcÂ wydarzenÂ
Krytycy narracji interesujaÎ sieÎ roÂwniezÇ czeÎstotliwosÂciaÎ, z jakaÎ wydarzenia
nasteÎpujaÎ w opowiadaniu oraz czeÎstotliwosÂciaÎ, z jakaÎ saÎ relacjonowane. G. Genette opisuje tu mozÇliwe zalezÇnosÂci mieÎdzy czeÎstotliwosÂciaÎ zawartaÎ w sposobie
opowiadania i w czasie samego opowiadania. A wieÎc pojedyncza narracja mozÇe
relacjonowacÂ jeden raz wydarzenie, ktoÂre takzÇe wystaÎpiøo jeden raz (to najczeÎstsza i najbardziej naturalna forma opowiadania) lub tezÇ narracja powtarzajaÎca sieÎ kilkakrotnie relacjonuje wydarzenie, ktoÂre wystaÎpiøo tylko jeden
raz. Narracja mozÇe relacjonowacÂ wielokrotnie wydarzenie, ktoÂre takzÇe wysteÎpuje wielokrotnie lub tezÇ w jedynym ujeÎciu relacjonowacÂ wydarzenie, ktoÂre
wysteÎpowaøo wielokrotnie22.
e) PrzyczynowosÂcÂ wydarzenÂ
Aby zrozumiecÂ fabuøeÎ narracji, wazÇne jest roÂwniezÇ rozpoznanie elementoÂw
przyczynowosÂci øaÎczaÎcej wydarzenia. NalezÇaÎ do nich: mozÇliwosÂci dotyczaÎce
takich przypadkoÂw, w ktoÂrych jedno wydarzenie umozÇliwia wystaÎpienie drugiego; prawdopodobienÂstwa, w ktoÂrych jedno wydarzenie czyni prawdopodobnym wystaÎpienie drugiego, oraz warunkowosÂcÂ, gdy jedno wydarzenie spowodowaøo drugie23.
Wedøug S. Chatmana zasada przyczynowosÂci jest tak mocna, zÇe czytelnik
spodziewa sieÎ powiaÎzanÂ i w rzeczywistosÂci beÎdzie je zakøadaø, jezÇeli nie zostaøo
to wprost wypowiedziane24.
f) Konflikt
IntegralnaÎ czeÎsÂciaÎ narracji saÎ opozycje. Konflikt mozÇe wystaÎpicÂ na roÂzÇnych
poziomach. NajczeÎstszy jest konflikt mieÎdzy dwiema postaciami przyjmujaÎcymi
roÂzÇne punkty widzenia lub majaÎcymi niezgodne cechy charakteru, mieÎdzy postaciami i okolicznosÂciami czy mieÎdzy osobami a ich sÂrodowiskiem. Postacie
mogaÎ takzÇe bycÂ przedstawione jako pozostajaÎce w konflikcie ze spoøeczenÂstwem, z Bogiem lub tezÇ same ze sobaÎ25.
PoszczegoÂlne wydarzenia skøadajaÎce sieÎ na opowiadanie mogaÎ bycÂ analizowane pod wzgleÎdem tego, co wnoszaÎ do rozwinieÎcia i rozwiaÎzania konfliktu
w narracji jako caøosÂci. W miareÎ jak w narracji rozwija sieÎ konflikt, mozÇe
pojawicÂ sieÎ jakiesÂ nowe zagrozÇenie albo dotychczasowe zostacÂ usunieÎte. Z dru22
23
24
25

Genette, Narrative Discourse, s. 86-112.
TamzÇe.
Chatman, dz. cyt., s. 45-46.
L. Perrine, Story and Structure, New York 19744, s. 44.
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giej strony sedno konfliktu mozÇe pozostacÂ takie samo, zmieniajaÎc jedynie swojaÎ
intensywnosÂcÂ26.
Konflikt mozÇe pozostacÂ nierozwiaÎzany w narracji. NierozwiaÎzane konflikty
bardziej zwracajaÎ uwageÎ czytelnika. Czytelnik zastanawia sieÎ, co zrobiøby na
miejscu danej postaci, jak rozwiaÎzaøby konflikt i jakie wydarzenie byøoby jego
skutkiem.
AnalizujaÎc wydarzenia warto postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Jakie wydarzenie miaøo miejsce w danym epizodzie? Co sieÎ zdarzyøo
w tym fragmencie?
. Jak wazÇne jest to wydarzenie w poroÂwnaniu z innymi wydarzeniami w tej
historii? Czy jest ono punktem zwrotnym w opowiadaniu, czy jest po
prostu logicznym nasteÎpstwem czegosÂ, co juzÇ sieÎ wydarzyøo?
. Jak opisywane jest wydarzenie w konteksÂcie relacjonowanego czasu?
Czy wysteÎpuje ono poza kolejnosÂciaÎ? Czy jest opowiedziane oszczeÎdnie,
czy tezÇ obfituje w szczegoÂøy? Czy to wydarzenie powtarza sieÎ, czy saÎ inne
odniesienia do tego wydarzenia zawarte gdziesÂ w opowiadaniu?
. W jakim stosunku pozostaje to wydarzenie w relacji do innych wydarzenÂ
w opowiadaniu? DzieÎki czemu byøo mozÇliwe jego zaistnienie? Czy przyczyna ta wpøyneÎøa na prawdopodobienÂstwo czy na koniecznosÂcÂ tego wydarzenia?
. Jakie elementy konfliktu mozÇna dostrzec w danym wydarzeniu? Na
czym polega istota i jaka jest intensywnosÂcÂ konfliktu w tym fragmencie
w poroÂwnaniu z innymi wysteÎpujaÎcymi w tym opowiadaniu? W jaki
sposoÂb konflikt zostaø tu zarysowany, ewentualnie rozwiaÎzany? Czy to
wydarzenie w znaczaÎcy sposoÂb cosÂ wnosi do rozwoju i ostatecznego
rozwiaÎzania konfliktu?
. Jakie wnioski mozÇna wyciaÎgnaÎcÂ co do roli, jakaÎ wydarzenie to odgrywa
w caøej historii? Co wnosi to wydarzenie do akcji caøego opowiadania?27

1.2. POSTACIE (CHARACTERS)

Postacie saÎ bohaterami opowiadania, podejmujaÎcymi roÂzÇnorodne dziaøania. PostacÂ mozÇe bycÂ osobaÎ lub tezÇ grupaÎ osoÂb, a nawet tøumem. Krytycy
narracji zajmujaÎ sieÎ procesem, poprzez ktoÂry autor zapewnia czytelnikowi to,
co jest konieczne do rekonstrukcji postaci na podstawie narracji28.

26
27
28

Powell, What is Narrative Criticism?, s. 43.
TamzÇe, s. 103 n.
TamzÇe, s. 51.
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a) Opowiadanie i pokazywanie
Autor mozÇe ukazacÂ postacie albo moÂwiaÎc o nich czytelnikowi, albo pokaÎc
zuja mu, jakie saÎ postacie w samym opowiadaniu29. W technice moÂwienia
pojawia sieÎ gøos wiarygodnego narratora, ktoÂry moÂwi bezposÂrednio do czytelnika, okresÂlajaÎc dane postacie30. W Ewangeliach preferowanaÎ metodaÎ charakteryzowania postaci jest jednak technika pokazywania. Autor pokazuje czytelnikowi, jakie saÎ postacie poprzez stwierdzenia, ktoÂre przedstawiajaÎ albo ich
wøasny punkt widzenia, albo punkt widzenia innych postaci na ich temat. Technika ta, jak stwierdza M.A. Powell, chociazÇ jest mniej precyzyjna, zazwyczaj
jest jednak bardziej interesujaÎca, gdyzÇ czytelnik musi bardziej zaangazÇowacÂ sieÎ,
zbierajaÎc dane z roÂzÇnych zÂroÂdeø i oceniajaÎc je w celu wyobrazÇenia sobie wizji
danych postaci. Trzeba takzÇe rozwazÇycÂ wiarygodnosÂcÂ postaci, ktoÂrej punkt
widzenia jest przedstawiany31.
b) OceniajaÎcy punkt widzenia
MozÇna moÂwicÂ o oceniajaÎcym punkcie widzenia danej postaci lub grupy
postaci w opowiadaniu. W tym znaczeniu termin ten odnosi sieÎ do norm, wartosÂci i ogoÂlnego sÂwiatopoglaÎdu, ktoÂry kieruje sposobem, w jaki postacÂ patrzy na
sÂwiat i wydaje osaÎdy na jego temat. N. Petersen podkresÂla, zÇe oceniajaÎcy punkt
widzenia zazwyczaj uzÇywany jest do opisu stosunku postaci do prawdy lub
nieprawdy32. M.A. Powell zwraca uwageÎ na to, zÇe narratorzy Ewangelii saÎ
wiarygodni, staÎd tezÇ ich oceniajaÎcy punkt widzenia jest zawsze prawdziwy.
c) Cechy postaci
Postacie mozÇna odroÂzÇnicÂ poprzez cechy, ktoÂre saÎ im przypisywane. S. Chatman opisuje postacie poprzez ¹paradygmaty ich cechº33. Cechy saÎ uwazÇane za
trwaøe wøasnosÂci osobiste. E.M. Forster, na podstawie cech, rozroÂzÇnia roÂzÇne
rodzaje postaci. Przytacza tu np. tzw. postacie wielopøaszczyznowe, ktoÂre posiadajaÎ cechy roÂzÇnorodne, potencjalnie wchodzaÎce w konflikt, oraz postacie
jednopøaszczyznowe, ktoÂrych cechy saÎ spoÂjne i przewidywalne34. NiektoÂrzy
29

W. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago 19832, s. 3-20.
Np. Mateusz moÂwi nam, zÇe JoÂzef jest czøowiekiem sprawiedliwym (1,19), i zÇe Jan jest tym,
do ktoÂrego odnosi sieÎ søowo proroka (3,3).
31
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 51-56.
32
N. Petersen, Point of View in Mark's Narrative, Semeia 12(1978), s. 97-121. Zob. tezÇ
J.M. Lotman, Point of View in a Text, NLH 6(1975), s. 339-352, zwø. 343.
33
Chatman, dz. cyt.
34
Uczniowie Jezusa saÎ najlepszym przykøadem postaci wielopøaszczyznowych ± saÎ odwazÇni,
ale i tchoÂrzliwi. E.M. Forster, Aspects of the Novel, s. 103-18.
30
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teoretycy literatury moÂwiaÎ o postaciach statycznych i dynamicznych, w zalezÇnosÂci od tego, czy ich podstawowy profil jest staøy, czy tezÇ zmienia sieÎ w trakcie
narracji35.
d) Empatia, wspoÂøczucie, antypatia
Empatia jest zdolnosÂciaÎ odczuwania stanoÂw psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna) oraz umiejeÎtnosÂciaÎ przyjeÎcia sposobu mysÂlenia czy spojrzenia z perspektywy drugiego czøowieka (empatia poznawcza)36.
NajczeÎsÂciej czytelnik jest empatyczny wobec tych postaci, ktoÂre saÎ do niego
podobne (empatia realistyczna) lub tych postaci, ktoÂre reprezentujaÎ to, kim
czytelnik chciaøby bycÂ (empatia idealistyczna)37. NajlepszaÎ okazjeÎ do empatii
realistycznej oferujaÎ uczniowie Jezusa. Nie tylko podzielajaÎ oni zazwyczaj
punkt widzenia Boga, ale takzÇe charakteryzujaÎ sieÎ cechami, ktoÂre prawdopodobnie posiada takzÇe czytelnik38.
WspoÂøczucie zakøada mniej intensywnaÎ identyfikacjeÎ. Czytelnik mozÇe odczuwacÂ wspoÂøczucie dla postaci nawet wtedy, jezÇeli nie podziela jej punktu
widzenia. Jednym ze sposoboÂw na wzbudzenie wspoÂøczucia u czytelnika jest
przypisanie wspoÂøczucia takiej postaci, wobec ktoÂrej czytelnik wykazuje empatieÎ39.
Antypatia, uczucie obcosÂci lub pogardy do niektoÂrych postaci saÎ tworzone
wedøug podobnych mechanizmoÂw. JezÇeli czytelnik odczuwa sympatieÎ z postaciaÎ, ktoÂra przezÇywa awersjeÎ do kogosÂ innego, woÂwczas czytelnik prawdopodobnie roÂwniezÇ beÎdzie czuø awersjeÎ do tych postaci.
AnalizujaÎc postacie, warto postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Kim saÎ postacie w danym epizodzie i czy one pojawiajaÎ sieÎ jeszcze gdziesÂ
w narracji? Czy ktoÂresÂ z tych postaci saÎ reprezentantami grupy postaci,
czy tezÇ peøniaÎ jednostkowaÎ roleÎ w opowiadaniu?
. W jaki sposoÂb w tym fragmencie postacie zostajaÎ ujawnione czytelnikowi? Czy narrator opowiada o nich? Czy dowiadujemy sieÎ o nich poprzez
sprawozdanie o ich czynach, mowach, mysÂlach, lub wierzeniach? Czy
mozÇe dowiadujemy sieÎ o nich z wypowiedzi o czynach, mowach, mysÂlach
lub wierzeniach innych postaci z nimi zwiaÎzanych? Czy jest to spoÂjne
35

Zgodnie z taÎ typologiaÎ, Jezus byøby uwazÇany za postacÂ statycznaÎ w Ewangelii, gdyzÇ chociazÇ
dorasta fizycznie i napeønia sieÎ maÎdrosÂciaÎ (èk 2,40.52), jego cechy charakteru pozostajaÎ takie same.
Z punktu widzenia tego kryterium podziaøu uczniowie zasÂ saÎ bardziej dynamiczni. Powell, What is
Narrative Criticism?, s. 55.
36
Wikipedia.
37
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 56.
38
U Mateusza uczniowie saÎ ludzÂmi maøej wiary (6,30; 8,26; 14,31; 16,8), osobami, ktoÂrych
duch jest ochoczy, ale ciaøo søabe (26,41). Coraz wieÎcej rozumiejaÎ, ale nie zawsze od razu (16,5-12).
39
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 57.
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z tym, co dowiadujemy sieÎ o tych samych postaciach w innych miejscach
narracji?
Co jest rozpoznawczym (wartosÂciujaÎcym) punktem widzenia kazÇdej postaci w danym epizodzie? Czy postacie saÎ nastawione na daÎzÇenie do
prawdy czy nieprawdy? Czy jest to spoÂjne z ich charakterystykaÎ wysteÎpujaÎcaÎ gdziekolwiek w narracji?
Jakie cechy przypisane saÎ kazÇdej z postaci w tym epizodzie? Czy te cechy
pochodzaÎ od cech zasadniczych, czy mozÇe prowadzaÎ do innych wøasÂciwosÂci? Czy cechy rozpoznane tutaj saÎ spoÂjne z cechami przypisywanymi
tym postaciom w innych miejscach narracji? Czy te postacie w caøej narracji opisane saÎ bardziej jako charaktery wybijajaÎce sieÎ, pøaskie, czy stereotypowe?
Czy czytelnik sympatyzuje z ktoÂraÎsÂ z tych postaci? Czy nastawienie narratora albo bohatera do postaci jest czymsÂ zdeterminowane? Czy czytelnik beÎdzie patrzyø na postacie z sympatiaÎ czy antypatiaÎ?40.

1.3. OKOLICZNOSÂCI (SETTINGS)

OkolicznosÂci zapewniajaÎ kontekst dla dziaøanÂ postaci. W pewien sposoÂb
okolicznosÂci integralnie nalezÇaÎ do opowiadania, tak jak wydarzenia i postacie41.
Zdaniem S. Chatmana rozroÂzÇnienie mieÎdzy okolicznosÂciami a postaciami (jedne i drugie nazywa ¹istniejaÎcymiº) stanowi continuum42. Na przykøad tøumy
w narracji Ewangelii czasami moÂwiaÎ i dziaøajaÎ jak postacie, kiedy indziej saÎ
wmieszane w tøo. StanowiaÎ po prostu czeÎsÂcÂ kontekstu, w ktoÂrym muszaÎ dziaøacÂ
postacie. OkolicznosÂci speøniajaÎ liczne funkcje. MogaÎ bycÂ symboliczne, mogaÎ
pomagacÂ w ukazywaniu postaci, okresÂlacÂ konflikt lub zapewniacÂ struktureÎ
opowiadania43. GøoÂwnaÎ funkcjaÎ okolicznosÂci jest ¹przyczynianie sieÎ do nastroju narracjiº44.
a) OkolicznosÂci przestrzenne
OkolicznosÂci dotyczaÎce przestrzeni obejmujaÎ sÂrodowisko fizyczne, w ktoÂrym postacie opowiadania zÇyjaÎ, jak roÂwniezÇ rzeczy, ktoÂre to sÂrodowisko tworzaÎ, takie jak ubrania, sposoby transportu itd.45. UzÇycie opisu w narracji Ewan40

TamzÇe, s. 104.
Zob. Rhoads, Michie, dz. cyt., s. 63.
42
Chatman, dz. cyt., s. 138-41. Zob. tezÇ W. Kort, Narrative Elements and Religious Meanings,
Philadelphia 1975.
43
Rhoads, Michie, dz. cyt., s. 63.
44
Chatman, dz. cyt., s. 141.
45
M. Bal, Narratology: Introduction to the Theology of Narrative, Toronto 1985, s. 45 n., 94.
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gelii jest bardzo ograniczone. Czasem okolicznosÂci przestrzenne saÎ przedstawione jedynie niewielkaÎ wzmiankaÎ, np. ¹Jerozolimaº, ¹goÂraº, ¹sÂwiaÎtyniaº.
b) OkolicznosÂci czasowe
Zdaniem M.A. Powella, odniesienia do okolicznosÂci czasowych mogaÎ bycÂ
dwojakiego rodzaju: chronologiczne i typologiczne. Odniesienia chronologiczne mozÇna dalej podzielicÂ na lokatywne i duratywne. Odniesienia lokatywne
okresÂlajaÎ punkt w czasie, w ktoÂrym akcja ma miejsce. To umiejscowienie w czasie mozÇe bycÂ szerokie (rok lub stulecie) lub waÎskie (dzienÂ lub godzina). Odniesienia duratywne roÂwniezÇ wskazujaÎ chronologiczne, czasowe okolicznosÂci,
ale majaÎ na uwadze trwanie czasu. Np. w Ewangelii Jana przeciwnicy Jezusa
moÂwiaÎ Mu, zÇe sÂwiaÎtynia jerozolimska byøa budowana przez 46 lat (2,20). Odniesienie czasowe nie wskazuje na punkt w czasie, w ktoÂrym sÂwiaÎtynia zostaøa
zbudowana, ale okres, jaki upøynaÎø w czasie jej budowy46.
Odniesienia typologiczne wskazujaÎ na rodzaj czasu, w jakim upøywa dziaøanie47.
Odniesienia do okolicznosÂci czasowych w Ewangeliach saÎ zazwyczaj roÂwnie
kroÂtkie, jak opisy otoczenia czasowego. Takie odniesienia mogaÎ miecÂ bogate
znaczenie konotatywne48. Paul Ricoeur w okolicznosÂciach czasowych rozroÂzÇnia czas ograniczony (mortal time) i czas w wiecznosÂci (monumental time)49.
Czas ograniczony, ziemski, mierzaÎ kalendarze lub zegary. WiecznosÂcÂ wykracza
poza historieÎ. Nie mozÇe bycÂ zmierzona ani przez ludzi w ich sÂwiecie, ani przez
postacie w opowiadaniu. Tym niemniej ludzie majaÎ jednak pewne pojeÎcie, jaki
ten czas mozÇe bycÂ.
c) OkolicznosÂci spoøeczne
OkolicznosÂci spoøeczne obejmujaÎ instytucje polityczne, struktury klasowe,
systemy gospodarcze, zwyczaje spoøeczne i ogoÂlny kontekst kulturowy, ktoÂre
w zaøozÇeniu funkcjonujaÎ w dziele50.
46

Powell, What is Narrative Criticism?, s. 72.
Kiedy narrator Ewangelii Jana moÂwi, zÇe Nikodem przyszedø do Jezusa ¹nocaÎº (3,2), nie ma
na mysÂli wskazania, kiedy spotkanie miaøo miejsce (o ktoÂrej w nocy), ale raczej poinformowanie, zÇe
w tym czasie byøa noc. Powell, What is Narrative Criticism?, s. 73.
48
JezÇeli chodzi o Nikodema, ¹nocº sugeruje pragnienie zachowania poufnosÂci, ale takzÇe, bycÂ
mozÇe, potrzebeÎ osÂwiecenia (J 3,2, 19,21).
49
Zob. P. Ricoeur, Time and Narrative, t. 1-3, Chicago 1984, 1986, 1988. PojeÎcie czasu wiecznego (monumentalnego) jest opracowane gøoÂwnie w tomie drugim i trzecim.
50
NiektoÂrzy uczeni nie przychylajaÎ sieÎ do tego, aby w metodzie narracyjnej analizowacÂ okolicznosÂci, uwazÇajaÎc, zÇe saÎ one bardziej odpowiednie dla analizy historycznej. Jednak jak wskazuje
Rhoads (Narrative Criticism..., s. 413), zastosowanie wiedzy o historii i kulturze pierwszego wieku
47
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AnalizujaÎc okolicznosÂci, czyli scenerieÎ poszczegoÂlnych epizodoÂw, warto
postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Co stanowi przestrzennaÎ, czasowaÎ i spoøecznaÎ scenerieÎ w epizodzie i jak
ona oddziaøuje na nastroÂj narracji? Czy ta sama sceneria wysteÎpuje jeszcze gdziesÂ w narracji, czy jest tylko w danym epizodzie?
. W odniesieniu do scenerii przestrzennej ± jak oddziaøuje fizyczne sÂrodowisko postaci na ich dziaøanie? Jakimi danymi opisane jest fizyczne otoczenie; czy ten typ opisu jest typowy dla narracji? Czy ktoÂrysÂ z fizycznych
rysoÂw ma konotacje symboliczne tutaj baÎdzÂ gdziekolwiek w narracji? Czy
znaczaÎce opozycje (np. ¹wewnaÎtrzº ± ¹zewnaÎtrzº) mogaÎ bycÂ rozpoznane
w odniesieniu do ktoÂrejsÂ scenerii lub czy sceneria wytycza granice mieÎdzy
takimi opozycjami?
. W odniesieniu do scenerii czasowej ± jaki rodzaj odniesienÂ chronologicznych i typologicznych wysteÎpuje w tym epizodzie? Jakie konotacje powiaÎzane saÎ w tej narracji z ¹rodzajem czasuº (np. dzienÂ lub noc, zima lub
lato). Jak to, co tutaj sieÎ wydarza, mozÇe bycÂ interpretowane w sÂwietle
koncepcji czasu caøej narracji (wiecznosÂcÂ lub historia zbawienia)?
. W odniesieniu do scenerii spoøecznej ± jaki jest kulturalny kontekst dla
tego, co wychodzi na jaw w tym epizodzie? Jaka wiedza zakøadana jest
u czytelnika w odniesieniu do instytucji politycznych, struktur klasowych,
systemoÂw ekonomicznych, zwyczajoÂw spoøecznych itp.? Jak te informacje
dotyczaÎ interpretacji tego konkretnego epizodu w konteksÂcie caøej narracji?51.
Â B OPOWIADANIA (DISCOURSE)
2. SPOSO

Drugim aspektem narracji jest sposoÂb opowiadania, ktoÂry odnosi sieÎ do
retoryki narracji, do tego, jak dana historia jest opowiedziana. Opowiadania
dotyczaÎce tych samych wydarzenÂ, postaci i okolicznosÂci mogaÎ bycÂ przekazane
na roÂzÇne sposoby, ktoÂrych wynikiem saÎ roÂzÇne narracje. Cztery Ewangelie saÎ
tego doskonaøym przykøadem.

2.1. PUNKT WIDZENIA

Jednym ze sposoboÂw, w jaki autor wpøywa na czytelnika, jest wywieranie
nacisku, aby czytelnik przyjaÎø punkt widzenia zbiezÇny z punktem widzenia
jako pomocy w zrozumieniu poszczegoÂlnych opowiadanÂ z Ewangelii to nieco inna dziedzina nizÇ
zastosowanie elementoÂw do rekonstrukcji wydarzenÂ historycznych.
51
Por. Powell, What is Narrative Criticism?, s. 72.
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narracji. Dotyczy on norm, wartosÂci i ogoÂlnej wizji sÂwiata, ktoÂre autor ustanawia jako obowiaÎzujaÎce dla opowiadania. OceniajaÎcy punkt widzenia mozÇna
wieÎc okresÂlicÂ jako standardy, poprzez ktoÂre czytelnicy dochodzaÎ do oceny
zdarzenÂ, postaci i okolicznosÂci zawartych w opowiadaniu52.
Ewangelie zakøadajaÎ okresÂlone stanowisko etyczne, przybierajaÎce formeÎ
podstawowego rozroÂzÇnienia mieÎdzy prawdaÎ a nieprawdaÎ, czy sposoby mysÂlenia, postrzegane jako wøasÂciwe lub bøeÎdne. WøasÂciwy sposoÂb mysÂlenia jest
zgodny z punktem widzenia Boga53. BozÇy punkt widzenia mozÇe bycÂ wyrazÇony
bezposÂrednio, ale takzÇe przez anioøoÂw, prorokoÂw, cuda, jak roÂwniezÇ poprzez
sny.
Ewangelie przedstawiajaÎ roÂwniezÇ inny sposoÂb mysÂlenia ± przeciwny BozÇemu punktowi widzenia, a mianowicie oceniajaÎcy punkt widzenia szatana. Szatan, podobnie jak BoÂg, przemawia i dziaøa bezposÂrednio w narracjach lub tezÇ
poprzez posÂrednikoÂw, czyli demony, a nawet poprzez ludzkie postacie (èk
22,3; J 8,44). U Mateusza i Marka, mysÂlenie ¹po ludzkuº jest szczegoÂlnie zaznaczone jako wyrazÇajaÎce punkt widzenia szatana (Mt 16,23, Mk 8,33). IstotnaÎ
opozycjeÎ w Ewangeliach stanowi ¹obmysÂlanie rzeczy BozÇychº i ¹obmysÂlanie
rzeczy ludzkichº54.
ÂW
2.2. RODZAJE NARRATORO

W krytyce narracyjnej czeÎsto wprowadza sieÎ rozroÂzÇnienie pomieÎdzy autorem rzeczywistym a autorem domysÂlnym, czytelnikiem rzeczywistym a czytelnikiem domysÂlnym. Za autora rzeczywistego uwazÇa sieÎ tego, kto stworzyø opowiadanie. Mianem autora domysÂlnego zasÂ jest okresÂlany obraz autora, ktoÂry
wyøania sieÎ stopniowo (razem ze swymi charakterystycznymi cechami) podczas
lektury tekstu. Czytelnikiem rzeczywistym nazywa sieÎ osobeÎ, ktoÂra ma dosteÎp
do tekstu, poczynajaÎc od pierwszych odbiorcoÂw czytajaÎcych tekst lub go søyszaÎcych azÇ po czytelnikoÂw lub søuchaczy nam wspoÂøczesnych. Czytelnikiem
domysÂlnym jest ten, ktoÂrego tekst niejako zakøada albo sam kreuje; ten, ktoÂry
jest w stanie zdobycÂ sieÎ na zabiegi (umysøowe, czy uczuciowe), ktoÂre pozwalajaÎ
znalezÂcÂ sieÎ wewnaÎtrz sÂwiata opowiesÂci i zareagowacÂ nanÂ w sposoÂb odbierany
przez autora rzeczywistego za posÂrednictwem autora domysÂlnego55.
WazÇnym sposobem, w jaki domysÂlny autor prowadzi czytelnika przy zastosowaniu narratora, jest gøos, jakiego uzÇywa on w czasie opowiadania. Proces
52

TamzÇe, s. 23.
J.D. Kingsbury, The Figure of Jesus In Matthew's Story: A Literary-Critical Probe, JSNT
21(1984), s. 3-36.
54
Petersen, art. cyt., passim.
55
Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele, cz. I B 2.
53

KRYTYKA NARRACYJNA W EGZEGEZIE ANGIELSKOJEÎZYCZNEJ

59

opowiadania pociaÎga za sobaÎ ukrytaÎ ¹umoweÎº mieÎdzy autorem a czytelnikiem,
w ktoÂrym ten ostatni zgadza sieÎ ¹ufacÂ narratorowiº56.
Narratorzy roÂzÇniaÎ sieÎ pod wieloma wzgleÎdami57, zmieniajaÎ sieÎ w zalezÇnosÂci
od tego, ile wiedzaÎ i ile chcaÎ powiedziecÂ. W niektoÂrych dzieøach mamy narratora pierwszoosobowego, ktoÂrym mogaÎ bycÂ takzÇe postacie z opowiadania.
M.A. Powell podkresÂla, zÇe narratorzy z Ewangelii moÂwiaÎ jedynie w trzeciej
osobie i nie saÎ postaciami w opowiadaniach. We wszystkich czterech Ewangeliach narratorzy wydajaÎ sieÎ posiadacÂ szerokaÎ wiedzeÎ. PotrafiaÎ zdacÂ relacje nie
tylko z wydarzenÂ publicznych, ale takzÇe prywatnych (na przykøad Mk 14,32-42),
potrafiaÎ powiedziecÂ, co dziaøo sieÎ w dwoÂch roÂzÇnych miejscach w tym samym
czasie (np. J 18,12-27), znajaÎ roÂwniezÇ wewneÎtrzne mysÂli i motywacje opisywanych postaci (np. Mt 2,3). Jednak ich wiedza ma takzÇe ograniczenia. SpostrzezÇenia narratoroÂw saÎ ograniczone przestrzennie i czasowo do kroÂlestwa ziemskiego. Opisy nieba i piekøa saÎ przedstawiane jedynie przez postacie w opowiadaniach, nigdy zasÂ przez samych narratoroÂw58.

2.3. SYMBOLIZM I IRONIA

Symbolika i ironia to przydatne narzeÎdzia retoryczne. W symbolice wøasÂciwe zrozumienie nie jest wypowiedziane i czytelnik musi podjaÎcÂ wysiøek, aby
odnalezÂcÂ prawdziwe znaczenie. Czasami symboliczne saÎ caøe dziaøania lub wydarzenia. Symbolika zakøada uznanie, zÇe dana rzecz oznacza wieÎcej nizÇ poczaÎtkowo wydawaøa sieÎ znaczycÂ, ironia zasÂ, zÇe prawdziwa interpretacja jest tak
naprawdeÎ przeciwna do rzekomego znaczenia59.
56

Booth, Rhetoric of Fiction, s. 3-4.
Franz Stanzel jako pierwszy wyroÂzÇniø trzy podstawowe sytuacje narracyjne: pierwszoosobowaÎ (niem. Ich-ErzaÈhlsituation), auktorialnaÎ (niem. auktoriale ErzaÈhlung) i personalnaÎ (niem.
personale ErzaÈhlung). W sytuacji pierwszoosobowej narrator jest postaciaÎ nalezÇaÎcaÎ do sÂwiata
przedstawionego i uczestniczaÎcaÎ w akcji. Narrator auktorialny jest mniej skonkretyzowany, ale
nadal mozÇna moÂwicÂ o jego obecnosÂci jako osoby ± daje znacÂ o swoim istnieniu przez wtreÎty
i komentarze do przedstawianej fabuøy, jak gdyby na innej pøaszczyzÂnie egzystencji. Narrator
auktorialny nie uczestniczy w akcji, istnieje poza przestrzeniaÎ lub czasem akcji. Narrator personalny nie jest juzÇ wøasÂciwie narratorem, a bezosobowaÎ instancjaÎ narracyjnaÎ. W przypadku tej sytuacji
narracyjnej mozÇna powiedziecÂ, zÇe fabuøa opowiada sieÎ ¹samaº, a ¹opowiadaczº nie ujawnia w zÇaden sposoÂb swojego istnienia jako osoby poza samym aktem moÂwienia (pisania). Narrator ¹chowa
sieÎº za postacie. F. Stanzel, Typowe formy powiesÂci, tøum. R. Handke, w: Teoria form narracyjnych
w niemieckim kreÎgu jeÎzykowym, oprac. R. Handke, KrakoÂw 1980.
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Powell, What is Narrative Criticism?, s. 26.
59
Ukoronowanie Jezusa koronaÎ cierniowaÎ przez zÇoønierza (Marek 15,17) jest ironiczne, gdyzÇ
to, co w zaøozÇeniu byøo osÂmieszeniem, w rzeczywistosÂci jest zøozÇeniem szczegoÂlnego hoødu kroÂlowi,
ktoÂry panuje poprzez cierpienie. Gdy zÇoønierze pozdrawiajaÎ Jezusa jako ¹KroÂla zÇydowskiegoº, bijaÎ
Go trzcinaÎ i plujaÎ na Niego (Mk 15,18-19), ich wypowiedzÂ stanowi punkt wyjsÂcia niespoÂjny z tym,
co wyrazÇajaÎ ich czyny. R. Scholes, R. Kellogg, Nature of Narrative, New York 1966, s. 240.
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NiektoÂrzy uczeni rozroÂzÇniajaÎ ironieÎ werbalnaÎ i ironieÎ sytuacyjnaÎ. Ironia
werbalna odnosi sieÎ do takiej sytuacji, w ktoÂrej moÂwca w zamierzony sposoÂb
moÂwi jedno, a ma na mysÂli drugie. W ironii sytuacyjnej ludzie nie saÎ sÂwiadomi,
zÇe saÎ ironiczni60.
Czasami jednak ironia jest stosowana w sposoÂb bardziej ukryty. M. Booth
podkresÂla, zÇe czytelnik musi odkrycÂ ironieÎ61. PoniewazÇ z samej swej natury
ironia skøania sieÎ ku subtelnosÂci, nie zawsze mozÇnaÎ jaÎ rozpoznacÂ, a wieÎc istnieje
mozÇliwosÂcÂ, zÇe beÎdzie ona pominieÎta. Pomimo takich puøapek uwaga posÂwieÎcona ironii jest kwestiaÎ zasadniczaÎ dla krytyki narracji. Ewangelie saÎ peøne
ironii62.
A. Culpepper zauwazÇa takzÇe, zÇe zastosowanie ironii i symboliki sprzyja
wielokrotnym lekturom narracji, gdyzÇ ¹nawet najbardziej spostrzegawczy czytelnik nigdy nie jest pewny, czy odebraø wszystkie sygnaøy wysyøane przez
tekstº63.

2.4. WZORY NARRACJI

Wzory narracji obejmujaÎ powtarzajaÎce sieÎ narzeÎdzia strukturalne i zamierzone cechy wykorzystane do zorganizowania i przedstawienia opowiadania.
ObejmujaÎ one uporzaÎdkowanie tekstu w zdania, akapity i rozdziaøy. Jednak we
wspoÂøczesnych wydaniach Biblii wzory tego rodzaju mogaÎ odzwierciedlacÂ decyzje tøumaczy zamiast intencje autora domysÂlnego. Na przykøad system rozdziaøoÂw i wersetoÂw, tak dobrze znany dzisiejszym czytelnikom Biblii, to nowoczesny dodatek do tekstu. ChociazÇ uøatwia on odniesienia, w zÇaden sposoÂb
jednak nie definiuje wzoroÂw, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ w samych narracjach64.
David Bauer, ubogacajaÎc systemy opracowane przez Roberta Traina i Howarda Kuista, zaproponowaø okresÂlone kategorie zwiaÎzkoÂw kompozycyjnych
wysteÎpujaÎcych w narracji biblijnej65. NalezÇaÎ do nich: powtoÂrzenia ± oznaczajaÎce ponowne stosowanie takich samych lub podobnych elementoÂw; kontrasty ±
60
Klasyczny przykøad takiej ironii wysteÎpuje w J 11,49-52, gdzie Kajfasz oznajmia, zÇe Jezus
umrze ¹za ludº. Czytelnik uznaje to za sÂwiadectwo zbawiennego skutku sÂmierci Jezusa, chociazÇ
Kajfasz nie zamierzaø tego, aby jego søowa byøy tak interpretowane. D.C. Mueke, The Compass of
Irony, London 1969, s. 19-20.
61
Jest to prawda dla tzw. stabilnej ironii. Zob. M. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago 1974,
s. 5-6.
62
U èukasza, faryzeusz dzieÎkuje Bogu, zÇe nie jest taki jak celnik, nie zdajaÎc sobie sprawy, zÇe
to wøasÂnie celnika BoÂg uzna za usprawiedliwionego (18,9-14); lud Izraela odrzuca swojego Mesjasza; Syn Boga jest oskarzÇony o bluzÂnierstwo przez osoby, ktoÂre same saÎ bluzÂniercami; ludzie
wysteÎpujaÎcy przeciwko Bogu søuzÇaÎ jako niesÂwiadome narzeÎdzia w realizacji woli Boga. Zob. Culpepper, dz. cyt., s. 169-175.
63
TamzÇe, s. 151.
64
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 32.
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øaÎczaÎce lub zestawiajaÎce rzeczy, ktoÂre saÎ niepodobne jedna do drugiej lub saÎ
przeciwstawne; poroÂwnania ± øaÎczaÎce lub zestawiajaÎce rzeczy, ktoÂre saÎ jednakowe lub podobne; przyczynowosÂcÂ i uzasadnienia ± porzaÎdkujaÎce narracjeÎ
poprzez zwiaÎzki przyczynowo-skutkowe (przyczynowosÂcÂ to przejsÂcie od przyczyny do skutku, natomiast uzasadnienie ± od skutku do przyczyny). WyroÂzÇnia
sieÎ takzÇe punkty kulminacyjne stanowiaÎce przejsÂcie od mniejszej do wieÎkszej
intensywnosÂci; zwroty ± oznaczajaÎce zmianeÎ od wartosÂci pozytywnej do negatywnej albo odwrotnie; uszczegoÂøowienia i uogoÂlnienia obejmujaÎce przejsÂcie od
szczegoÂøu do ogoÂøu lub odwrotnie; przedstawienie celu, ktoÂre nadaje narracji
struktureÎ od sÂrodkoÂw do wynikoÂw; wzbogacenie odnoszaÎce sieÎ do wøaÎczenia
materiaøu søuzÇaÎcego przygotowaniu czytelnika do dalszej czeÎsÂci; streszczenie
przedstawiajaÎce skroÂt materiaøu, ktoÂry jest omoÂwiony w caøosÂci gdzie indziej,
oraz zapytanie ± jako zastosowanie pytania lub problemu, po ktoÂrym nasteÎpuje
jego rozwiaÎzanie. WyodreÎbnia sieÎ takzÇe inkluzjeÎ odnoszaÎcaÎ sieÎ do powtoÂrzenia
cech na poczaÎtku i na konÂcu jednostki, wymianeÎ zakøadajaÎcaÎ zmianeÎ elementoÂw wedøug okresÂlonego wzoru; chiazm polegajaÎcy na powtarzaniu elementoÂw
w odwroÂconej kolejnosÂci czy wtraÎcenie odnoszaÎce sieÎ do wøaÎczenia jednej jednostki literackiej do drugiej66.
Wszystkie te wzory mogaÎ stosowacÂ sieÎ do jednostek narracyjnych o roÂzÇnych
rozmiarach i roÂzÇnej døugosÂci, od pojedynczych zdanÂ do akapitoÂw lub caøych
ksiaÎg. SÂwiadomie czy nie, kazÇdy z autoroÂw Ewangelii wolaø opowiedziecÂ swoje
opowiadanie o Jezusie w taki, a nie inny sposoÂb. Zostaøy podjeÎte takzÇe decyzje
dotyczaÎce sposobu organizacji i uporzaÎdkowania materiaøu i decyzje te w nieunikniony sposoÂb wpøywajaÎ na zrozumienie opowiesÂci przez czytelnika.
W zakresie ogoÂlnej interpretacji warto postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Jakie sÂrodki retoryczne uzÇyte zostaøy w tym epizodzie? Czy mozÇna wykrycÂ zamierzony symbolizm lub np. ironieÎ? Jakie schematy narracyjne
zostaøy uzÇyte dla ustrukturyzowania tego fragmentu i jego bezposÂredniego kontekstu?
. Co ten epizod, rozumiany w konteksÂcie caøej narracji, moÂwi o domysÂlnym
autorze? Jakie wartosÂci, idee, preferencje kierujaÎ sposobem, w jaki ta
historia jest opowiedziana?
. Jaki efekt ten epizod wywoøa u czytelnikoÂw? KtoÂre elementy narracyjnego dyskursu przyczyniajaÎ sieÎ do uzyskania tego efektu?67
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D.R. Bauer, Structure of Matthew's Gospel: A Study in Literary Design (JSNTSS 31/BALS
15), Sheffield 1988, s. 13-20. Zob. R. Traina, Methodical Bible Study: A New Approach to Hermeneutics, Grand Rapids 1985; (wyd. 1: 1952), s. 50-59; H. Kuist, How to Enjoy the Bible, Richmond
1939.
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Por. Powell, What is Narrative Criticism?, s. 32 n.
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TamzÇe, s. 105.
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* * *

PodsumowujaÎc, warto podkresÂlicÂ, zÇe krytyka narracyjna jest tylko jednaÎ
z metod synchronicznych. Zgodnie z zaleceniem Papieskiej Komisji Biblijnej
stosowanie tej metody powinno bycÂ uzupeønione analizami diachronicznymi:
¹Metoda historyczno-krytyczna jest nieodzowna w naukowym studium starozÇytnych tekstoÂwº .
Streszczenie
Analiza narracyjna jako jedna z metod analizy tekstu biblijnego rozwineÎøa sieÎ
pod koniec lat 80. XX w. W artykule autor wskazuje twoÂrcoÂw i prekursoroÂw tej
metody (G. Genette, S. Chatman, D. Rhoas, D. Michie, A. Culpepper), nasteÎpnie
omawia podstawowe elementy narracji: tresÂcÂ i formeÎ (story, discours) oraz sposoby
ich analizy. W aspekcie tresÂciowym analizie podlegajaÎ wydarzenia, postacie i okolicznosÂci, w warstwie zasÂ formalnej analizowane saÎ okresÂlone zabiegi narracyjne decydujaÎce o sposobie przekazania danego wydarzenia. Autor zaznacza, zÇe analiza narracyjna nie powinna bycÂ stosowana w sposoÂb wyøaÎczny, ale wraz z innymi metodami,
przede wszystkim, metodaÎ historyczno-krytycznaÎ.
S ø o w a k l u c z o w e: egzegeza, analiza narracyjna, narratologia
K e y w o r d s: exegesis, narrative criticism, narratology
Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele, w: Interpretacja Biblii
w KosÂciele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistoÂw polskich, tøum. i red.
R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 28.
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Tematyka niniejszego opracowania dotyczy zasadniczo jednej dyscypliny wiedzy, chociazÇ w tytule posøuzÇono sieÎ podwoÂjnaÎ terminologiaÎ. PodwoÂjnosÂcÂ ta wynika z dwoÂch mozÇliwych aspektoÂw podejsÂcia do przedmiotu
patrologii, ktoÂre ukierunkowujaÎ zaroÂwno dydaktykeÎ, jak i metodologieÎ.
Pierwszy z nich stawia na pierwszym planie ujeÎcie historyczne. W konsekwencji sytuuje patrologieÎ wsÂroÂd dyscyplin historycznych, podkresÂlajaÎc jej
organiczny zwiaÎzek z historiaÎ KosÂcioøa. Drugi z nich preferuje podejsÂcie
teologiczne, ktoÂre zblizÇa patrologieÎ do dogmatyki. Obydwa ujeÎcia øaÎczy
baza zÂroÂdøowa. Jest niaÎ doktryna OjcoÂw KosÂcioøa, ktoÂra oczywisÂcie posiada
okresÂlony kontekst historyczny, ale posiada takzÇe charakter normatywny
dla wielu rozwiaÎzanÂ teologicznych, stanowiaÎcych dzisiaj przedmiot wøasÂciwy
teologii dogmatycznej.
W przekroju historycznym mozÇna by wieÎc moÂwicÂ o dwoÂch metodach stosowanych w patrologii, ktoÂre wprawdzie wzajemnie dopeøniaøy sieÎ, lecz stanowiøy odreÎbne podejsÂcie do badanego przedmiotu. Ta dwutorowosÂcÂ metodologiczna zauwazÇalna jest do dzisiaj wsÂroÂd patrologoÂw.
Jako wiaÎzÇaÎce jednak nalezÇy przyjaÎcÂ wskazania zawarte w Instrukcji
o studium OjcoÂw KosÂcioøa w formacji kapøanÂskiej, wydanej przez KongregacjeÎ ds. Wychowania Katolickiego 10 listopada 1989 r. W Instrukcji tej
uzÇyto, bioraÎc pod uwageÎ wyzÇej wymienione racje, podwoÂjnej terminologii,
niezalezÇnie od jednoznacznego stwierdzenia, zÇe teÎ dziedzineÎ studioÂw teologicznych nalezÇy ¹[...] organicznie wøaÎczycÂ w kontekst dyscyplin teologicznychº1. W oparciu o teÎ InstrukcjeÎ uzÇylisÂmy w tytule niniejszego opracowania takzÇe podwoÂjnej terminologii dla omawianej przez nas dziedziny studioÂw.

1

Nr 49.
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1. PATROLOGIA CZY PATRYSTYKA
± HISTORYCZNE ZASZèOSÂCI WARUNKUJAÎCE METODOLOGIEÎ

W okresie przedsoborowym posøugiwano sieÎ raczej terminem patrologia
nizÇ patrystyka. Pytanie podstawowe, ktoÂre rodzi sieÎ w zwiaÎzku z tym brzmi:
czy patrologia byøa zaliczana do dyscyplin sÂcisÂle teologicznych? Wydaje sieÎ, zÇe
nie. PrzewazÇaøa tendencja, by termin patrologia uzÇywany byø w sensie historyczno-filologicznym2. Skutkiem tego pojmowano patrologieÎ jako dyscyplineÎ
historycznaÎ, zajmujaÎcaÎ sieÎ pisÂmiennictwem starochrzesÂcijanÂskim w aspekcie
chronologicznym i literackim. Prowadziøo to w prostej linii do traktowania
patrologii jako nauki pokrewnej historii KosÂcioøa i sÂcisÂle z niaÎ zwiaÎzanej.
Pojawiøy sieÎ wprawdzie wczesÂniej, bo na przeøomie XIX i XX w. proÂby
sklasyfikowania patrologii jako gaøeÎzi wiedzy historyczno-teologicznej formowanej w oparciu o pisma OjcoÂw. Znalazøo to swoÂj wyraz zaroÂwno w definicji
patrologii sformuøowanej przez Fesslera i Jungmanna: ¹patrologia est scientia
exhibens ea quae requiruntur ad sanctorum patrum rectum usum in theologiaº3, jak i w postulacie traktowania wybranych cytatoÂw z literatury wczesnochrzesÂcijanÂskiej jako loca theologica (probatur ex Patribus) na poparcie tez
dogmatycznych. UjeÎcie to jednak nie przewazÇyøo i w rzeczywistosÂci patrologia
azÇ do Soboru WatykanÂskiego II pozostaøa dyscyplinaÎ historycznaÎ. Sytuacji tego
rodzaju nie zdoøaøo zapobiec nawet wymienienie patrologii jako jednej z gøoÂwnych dyscyplin teologicznych przez Ordinationes S.C. Sem. et Stud. do encykliki
papiezÇa Piusa XI Deus scientiarum Dominus z 1931 r.
Osobne zagadnienie stanowi problem posøugiwania sieÎ w okresie przedsoborowym terminem patrystyka. ChociazÇ byø on znany, to jednak stosowany
rzadko ze wzgleÎdu na to, zÇe praktycznie nie odroÂzÇniano go od terminu patrologia. Wprawdzie H.U. von Balthasar okresÂliø mianem patrystyki caøosÂcÂ zagadnienÂ
mysÂli wczesnochrzesÂcijanÂskiej, analogicznie do scholastyki4, ale S. Otto, autor
hasøa Patristik w Handbuch theologischer Grundbegriffe nie dostrzegø roÂzÇnicy
mieÎdzy patrystykaÎ i patrologiaÎ5. Podobnie H. Crouzel, dokonujaÎc swego rodzaju
bilansu teologii XX w., stoi na stanowisku, zÇe terminy patrystyka i patrologia
byøy uwazÇane za ekwiwalentne6. Rezultatem takiego podejsÂcia do sprawy byøo
2

Por. J. B. Bauer, Patrologie, w: Was ist Theologie, MuÈnchen 1966, s. 120-137.
J. Fessler, B. Jungmann, Institutiones Patrologiae, Innsbruck 1890-96.
4
Por. H.U. von Balthasar, Patristik, Scholastik und wir, w: Theologie der Zeit, ZuÈrich 1939, s. 65-104.
5
¹Die Patristik oder Patrologie ist jene Wissenschaft welche Schriften und Lehre der KirchenvaÈter untersucht und darsteltº. S. Otto, Patristik. Handbuch der Theologischen Grundbegriffe,
II, MuÈnchen 1936, s. 277.
6
Por. H. Crouzel, Patrologie et renouveau patristic, w: Bilan de la theÂologie du XX siecle, II,
Paris 1970, s. 661. Podobne stanowisko nierozroÂzÇniania terminologicznego patrystyki od patrologii
przyjmowaø H. von Campenhausen, Griechische KirchenvaÈter, Stuttgart 1955.
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tak silne zakorzenienie patrologii w naukach historycznych, zÇe uwazÇano jaÎ za
dyscyplineÎ pokrewnaÎ historii KosÂcioøa. Implikowaøo to takzÇe stosowanie metody badawczej wøasÂciwej naukom historycznym. SwoÂj praktyczny wydzÂwieÎk znajdowaøo to w fakcie, zÇe wykøadowcami patrologii byli zazwyczaj wykøadowcy
historii KosÂcioøa. SoboÂr WatykanÂski II zastaje taki wøasÂnie status quo.
SoboÂr ten jednak staø sieÎ czasem przeøomu dla studioÂw nad Ojcami KosÂcioøa. NasteÎpuje powolne odejsÂcie od usytuowania patrologii wewnaÎtrz nauk
historycznych. Dostrzega sieÎ potrzebeÎ umieszczenia jej wsÂroÂd dyscyplin sÂcisÂle
teologicznych i to bezposÂrednio po teologii biblijnej. Transformacji tej sprzyjaøo takzÇe wysunieÎcie na plan pierwszy terminu patrystyka, pod ktoÂrym rozumiano teologieÎ OjcoÂw KosÂcioøa. Powoli wraca do sÂwiadomosÂci przekonanie, zÇe
to wøasÂnie doktryna OjcoÂw stanowi jeden z fundamentoÂw orzeczenÂ dogmatycznych KosÂcioøa, a nie na odwroÂt. Wiele pojeÎcÂ wprowadzonych przez nich do
teologii trynitarnej i chrystologii (np.: ousia, hypostasis, physis, agenesia, ekporeusis) odegraøo decydujaÎcaÎ roleÎ w dziejach soboroÂw i weszøo do formuø dogmatycznych, a przez to takzÇe do wspoÂøczesnej terminologii teologicznej. Zaczyna sieÎ dostrzegacÂ, zÇe to wøasÂnie lektura OjcoÂw pozwoliøa na wielki posteÎp
w rozumieniu tresÂci dogmatoÂw7. W tym konteksÂcie dojrzewa bliski zwiaÎzek
patrystyki z dogmatykaÎ. Coraz czeÎsÂciej moÂwi sieÎ wreÎcz o teologii patrystycznej
dla podkresÂlenia jej sÂcisÂle teologicznego aspektu formalnego. PojawiajaÎ sieÎ
takzÇe trudnosÂci metodologiczne: jesÂli przedmiotem teologii patrystycznej jest
analiza waloru dogmatycznego pism OjcoÂw KosÂcioøa, to w takim razie na czym
polega roÂzÇnica mieÎdzy patrystykaÎ a historiaÎ dogmatoÂw? Staøo sieÎ oczywiste, zÇe
patrystyka nie mozÇe stacÂ sieÎ tylko czeÎsÂciaÎ historii dogmatoÂw, oceniajaÎcaÎ w tym
aspekcie przekazy autoroÂw starochrzesÂcijanÂskich.
Problemy te na szczeÎsÂcie nie przeszkadzajaÎ w szybkim rozwoju zainteresowania doktrynaÎ OjcoÂw KosÂcioøa, co owocuje powstawaniem specjalistycznych
osÂrodkoÂw studioÂw (np. Augustianum w Rzymie). Patrystyka uzyskuje wøasÂciwe
miejsce w Ratio studiorum, co pozostaje w bezposÂrednim zwiaÎzku ze wzrastajaÎcaÎ liczbaÎ wykwalifikowanych specjalistoÂw.

Â D INNYCH DYSCYPLIN
2. MIEJSCE PATRYSTYKI WSÂRO
TEOLOGICZNYCH

Jednoznaczne sprecyzowanie funkcji i roli patrystyki wsÂroÂd innych nauk
teologicznych podaje wspomniana juzÇ Instrukcja Kongregacji ds. Wychowania
Katolickiego. Wydaje sieÎ, zÇe køadzie ona kres sporom i niepewnosÂciom na
7

Por. B. CzeÎsz, Wpøyw odnowy studioÂw patrystycznych na pneumatologieÎ posoborowaÎ. ¹Teologia Patrystycznaº 1(2004), s. 75-86.
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temat pojeÎcia patrystyki. Jako najbardziej istotne mozÇna przytoczycÂ dwa
stwierdzenia. Pierwsze: ¹[...] patrystyka bada mysÂl teologicznaÎ OjcoÂw, [...] patrologia skupia sieÎ na ich zÇyciu i pismach. Podczas gdy pierwsza ma charakter
typowo doktrynalny i wiele wspoÂlnego z dogmatykaÎ [...], druga obraca sieÎ
raczej na poziomie badanÂ historycznych, informacji biograficznej i literackiej:
ma wieÎc naturalne zwiaÎzki z historiaÎ KosÂcioøa starozÇytnego8. I drugie stwierdzenie: ¹Patrystyka, ze swej strony, aby speøniacÂ w sposoÂb zadowalajaÎcy swoje
zadania, musi bycÂ traktowana jako samodzielna dyscyplina, uprawiana w sÂcisøej
wspoÂøpracy z dogmatykaÎ. Dlatego dekret Optatam totius (nr 16) zaleca, aby
obydwie nauki wzajemnie sieÎ wspomagaøy i ubogacaøy, pod tym jednak warunkiem, zÇe zachowajaÎ autonomieÎ i pozostanaÎ wierne wøasnym metodomº9.
Wedøug autoroÂw Instrukcji punktem wyjsÂcia i zarazem uzasadnieniem dla
przywroÂcenia patrystyce wøasÂciwego miejsca wsÂroÂd dyscyplin teologicznych jest
przekonanie, zÇe Ojcowie KosÂcioøa ¹[...] zachowujaÎ swojaÎ zÇywotnosÂcÂ i nadal
majaÎ wiele do powiedzenia studentom i nauczycielom teologiiº10. Dlatego
tezÇ studium ich doktryny jest nie tylko pozÇyteczne, ale i konieczne. Stanowi
ona nie tylko model katechezy, ale przede wszystkim zÂroÂdøo poznania Pisma
SÂwieÎtego i Tradycji. Dlatego ich autorytet w kwestiach teologicznych byø i pozostaje wielki.
Instrukcja wylicza charakterystyczne reguøy, ktoÂre saÎ obecne w nauczaniu
OjcoÂw, a o ktoÂrych nalezÇaøoby pamieÎtacÂ takzÇe dzisiaj w prowadzonych studiach
teologicznych. Do reguø tych nalezÇy:
a) ciaÎgøe odwoøywanie sieÎ do Pisma SÂwieÎtego oraz poczucie Tradycji,
b) sÂwiadomosÂcÂ oryginalnosÂci chrzesÂcijanÂskiej przy roÂwnoczesnym uznaniu
prawd zawartych w kulturze poganÂskiej,
c) obrona wiary jako dobra najwyzÇszego i ciaÎgøe zgøeÎbianie tresÂci Objawienia,
d) poczucie tajemnicy i dosÂwiadczenie elementu boskiego11.
W oparciu o powyzÇsze reguøy sformuøowany zostaje postulat organicznego
wøaÎczenia studioÂw patrystycznych w kontekst dyscyplin teologicznych. Instrukcja, stosujaÎc podwoÂjnaÎ terminologieÎ (patrystyka ± patrologia), akceptuje uwzgleÎdnianie aspektu historycznego, obejmujaÎcego informacjeÎ biograficznaÎ i literackaÎ, z drugiej strony jednak podkresÂla koniecznosÂcÂ i zasadnosÂcÂ uwzgleÎdniania aspektu teologiczno-doktrynalnego jako w ø a sÂ c i w e g o dla badania mysÂli
OjcoÂw. Dopuszcza pewne zwiaÎzki patrystyki ± patrologii z historiaÎ KosÂcioøa
starozÇytnego. Wskazuje jednak, zÇe dla zadowalajaÎcego wypeønienia swoich
zadanÂ i speønienia warunkoÂw samodzielnej dyscypliny musi bycÂ sÂcisÂle powiaÎ8
9
10
11

Nr 49.
Nr 52.
Nr 4.
Zob. nr 25.
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zana z dogmatykaÎ12. Przy tej okazji warto zwroÂcicÂ uwageÎ na to, zÇe wøasÂnie ze
wzgleÎdu na swoÂj charakter teologiczny patrologia i patrystyka nie mogaÎ bycÂ
utozÇsamiane z naukaÎ o starozÇytnej literaturze chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂra z natury
swojej nalezÇy do dyscyplin humanistycznych13. NalezÇy natomiast bracÂ pod
uwageÎ pokrewienÂstwo patrologii ± patrystyki z innymi dyscyplinami teologicznymi, takimi jak ± przede wszystkim ± dogmatyka, ale takzÇe teologia moralna,
teologia duchowosÂci, biblistyka i liturgika14.
W Instrukcji z caøaÎ mocaÎ zostaøa wyakcentowana autonomia patrystyki ±
patrologii jako dziedziny dysponujaÎcej wøasnaÎ metodologiaÎ. Nie przeszkadza to
jednak w umiejscowieniu patrystyki jako nauki, ktoÂra ¹[...] søuzÇy dogmatyce,
opisujaÎc i precyzujaÎc, na czym polegaøo dzieøo posÂrednictwa OjcoÂw KosÂcioøa
mieÎdzy Objawieniem BozÇym a sÂwiatem im wspoÂøczesnymº15. Takie usytuowanie
patrologii ± patrystyki na mapie nauk teologicznych decyduje o metodzie, ktoÂra
winna wziaÎcÂ pod uwageÎ zaroÂwno ciaÎgøosÂcÂ refleksji teologicznej, jak i specyfikeÎ
teologii epoki patrystycznej w konteksÂcie oÂwczesnych realioÂw historycznych.

3. KONSEKWENCJE METODOLOGICZNE

NajogoÂlniej metodeÎ stosowanaÎ w patrologii ± patrystyce okresÂlicÂ mozÇna
jako historyczno-teologicznaÎ. Obejmuje ona szkic biograficzny OjcoÂw i wykøad
literacko-historyczny oraz doktrynalny ich pism. OczywisÂcie, proporcjonalnie
najwieÎcej miejsca powinien zajaÎcÂ wykøad doktrynalny. Warunkuje to doboÂr
tekstoÂw zÂroÂdøowych. Na pierwszym planie powinny znalezÂcÂ sieÎ te, ktoÂre podejmujaÎ problemy teologiczne, duchowe, duszpasterskie lub spoøeczne. Wykøad
doktrynalny zakøada rozpoznanie problematyki najbardziej charakterystycznej
dla danego Ojca. NalezÇy nasÂwietlicÂ jej kontekst historyczny i odpowiedziecÂ na
pytanie, dlaczego wøasÂnie ona jest reprezentatywna dla danego pisarza starochrzesÂcijanÂskiego. Ta czeÎsÂcÂ wykøadu winna zatem odpowiadacÂ wymogom metody historycznej.
NasteÎpnie, w oparciu o analizeÎ tekstoÂw zÂroÂdøowych, nalezÇy przejsÂcÂ do prezentacji tematyki teologicznej. Wydaje sieÎ, zÇe na tym etapie metoda badawcza
patrystyki nie roÂzÇni sieÎ w sposoÂb zasadniczy od metody stosowanej w dogmatyce. Jej celem jest takzÇe mozÇliwie wyczerpujaÎce wyjasÂnienie tresÂci teologicznej
zawartej w przekazie OjcoÂw. W fazie konÂcowej nalezÇy uwypuklicÂ nie tylko

12
13
14
15

Por. nr 49-52.
Por. nr 49.
Por. tamzÇe.
Nr 52.
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aktualnosÂcÂ rozwiaÎzanÂ w doktrynie OjcoÂw, ale takzÇe ich intelektualnaÎ dociekliwosÂcÂ i intuicjeÎ, niejednokrotnie budzaÎcaÎ podziw.
Takie ujeÎcie mozÇna by nazwacÂ metodaÎ tematycznaÎ, z tym jednak zastrzeÇzeniem, zÇe nie zajmuje sieÎ ona jednym gøoÂwnym tematem, ktoÂry przewija sieÎ
w kolejnych dzieøach patrystycznych, lecz wydobywa z nich roÂzÇne tematy, beÎdaÎce dzisiaj przedmiotem badanÂ wielu dziaøoÂw teologii, zwøaszcza dogmatyki.
Sprzyja to nawiaÎzaniu kontaktu interdyscyplinarnego na gruncie wspoÂøczesnej
teologii, ktoÂra mozÇe ubogacicÂ sieÎ i odnowicÂ, czerpiaÎc ze zÂroÂdeø patrystycznych.
Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe powyzÇsza metoda zakøada ukøad chronologiczny
tematyki poruszanej przez OjcoÂw, poczaÎwszy od najwczesÂniejszych. Zakøada
takzÇe roÂzÇnorodnosÂcÂ tematyki teologicznej w zalezÇnosÂci od gøoÂwnego przedmiotu zainteresowanÂ danego Ojca. Dlatego patrystyka nie mozÇe bycÂ identyfikowana z historiaÎ dogmatu. Daje bowiem ona mozÇliwosÂcÂ zapoznania sieÎ nie tylko
z dorobkiem, ale takzÇe z ewolucjaÎ mysÂli teologicznej w starozÇytnosÂci chrzesÂcijanÂskiej.
KonsekwencjaÎ usytuowania patrologii ± patrystyki wsÂroÂd dyscyplin sÂcisÂle
teologicznych jest metoda, ktoÂra pozwala ujaÎcÂ w pewnaÎ caøosÂcÂ nauczanie OjcoÂw
KosÂcioøa w porzaÎdku chronologicznym, z ukazaniem najbardziej charakterystycznych dla kazÇdego z nich punktoÂw doktryny, majaÎcych istotne znaczenie
dla rozwoju teologii. Ojcowie KosÂcioøa peøniaÎ w niej roleÎ zaroÂwno sÂwiadkoÂw,
jak i nauczycieli wiary. Metoda ta sprzeciwia sieÎ traktowaniu patrologii ± patrystyki jako swego rodzaju ¹ksiaÎzÇki telefonicznejº, w ktoÂrej saÎ kolejno zamieszczone biogramy OjcoÂw, tytuøy ich dzieø i ich streszczenia, lecz nie towarzyszy temu
zÇadna mysÂl przewodnia. Przedsoborowy zwiaÎzek patrologii z historiaÎ KosÂcioøa
sprzyjaø takiemu ujeÎciu. ChociazÇ ± jak zostaøo powiedziane wyzÇej ± takzÇe dzisiaj
patrologia ± patrystyka posøuguje sieÎ metodaÎ, w ktoÂrej jest miejsce na aspekt
historyczny, to jednak dzieÎki dojsÂciu do gøosu aspektu teologicznego mozÇna
moÂwicÂ o radykalnej roÂzÇnicy mieÎdzy metodologiaÎ przedsoborowaÎ i posoborowaÎ.
Obecnie w metodologii patrologii ± patrystyki ujeÎcie teologiczne dominuje
nad aspektem historycznym. Biogramy OjcoÂw ogranicza sieÎ do niezbeÎdnego
minimum, a wsÂroÂd tytuøoÂw dzieø zwraca sieÎ uwageÎ na te, ktoÂre zawierajaÎ analizowanaÎ problematykeÎ teologicznaÎ. Wyzwaniem dla wykøadowcy jest okresÂlenie, ktoÂre zagadnienia mozÇna uznacÂ u danego Ojca KosÂcioøa za reprezentatywne oraz decydujaÎce o dalszym rozwoju mysÂli teologicznej. NalezÇaøoby wieÎc
omijacÂ tematy (nawet ciekawe!), ktoÂre nie mieszczaÎ sieÎ w gøoÂwnym nurcie ich
zainteresowanÂ i analiz. W przeciwnym razie teologia przekazoÂw patrystycznych
beÎdzie czyniøa wrazÇenie nauki fragmentarycznej i przypadkowej. Tymczasem
ma ona uzmysøawiacÂ ciaÎgøosÂcÂ refleksji teologicznej w odniesieniu do aspektoÂw
i zastosowanÂ szczegoÂøowych16.
16

Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, La formazione teologica dei futuri preti,
21.02.1976, nr 87.
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Na zakonÂczenie pragniemy przedstawicÂ propozycjeÎ mozÇliwego podziaøu
doktryny OjcoÂw, stanowiaÎcaÎ praktycznaÎ ilustracjeÎ omawianej powyzÇej metodologii. Materiaø zostaø podzielony na dwie zasadnicze czeÎsÂci. Pierwsza z nich
zawiera doktryneÎ OjcoÂw greckich, a takzÇe ± stosownie do wymogoÂw chronologii ± pisarzy kartaginÂskich, druga ± doktryneÎ OjcoÂw øacinÂskich (w ograniczonym zakresie). Pierwsza czeÎsÂcÂ jest dwuetapowa: oddziela dziaøalnosÂcÂ OjcoÂw
przednicejskich od ponicejskich. Najpierw omawia sieÎ doktryneÎ OjcoÂw KosÂcioøa zÇyjaÎcych przed Soborem Nicejskim (325 r.). Ich dziaøalnosÂcÂ uwarunkowana
jest przesÂladowaniami chrzesÂcijan. StaÎd tezÇ u najwczesÂniejszych OjcoÂw (Apostolskich) na plan pierwszy wysuwa sieÎ teologia meÎczenÂstwa, by nasteÎpnie u tzw.
apologetoÂw (II w.) ustaÎpicÂ miejsca uzasadnieniu prawdziwosÂci wiary chrzesÂcijanÂskiej argumentami rozumowymi. SzerzaÎce sieÎ pod koniec II w. bøeÎdy, zwøaszcza gnostycyzm, warunkujaÎ nauczanie sÂw. Ireneusza, a pojawiajaÎce sieÎ herezje czy schizmy ukierunkowujaÎ pisarzy kartaginÂskich: Tertuliana oraz sÂw. Cypriana, ktoÂry formuøuje podstawy eklezjologii.
ZreÎby teologii systematycznej powstajaÎ w tzw. szkole aleksandryjskiej, ktoÂrej przewodzi kolejno Klemens Aleksandryjski i Orygenes. Po edykcie tolerancyjnym (313 r.) w nauczaniu OjcoÂw KosÂcioøa pojawiajaÎ sieÎ nowe zagadnienia. WynikajaÎ one z koniecznosÂci ustosunkowania sieÎ do herezji arianizmu.
StaÎd nauczanie OjcoÂw tego okresu cechuje obrona boÂstwa Jezusa Chrystusa,
ktoÂra stanowi podstaweÎ chrystologii, a w konsekwencji prowadzi do uksztaøtowania teologii trynitarnej. Jej czoøowymi przedstawicielami saÎ tzw. Ojcowie
Kapadoccy: sÂw. Bazyli Wielki, sÂw. Grzegorz z Nazjanzu i sÂw. Grzegorz z Nyssy,
ktoÂrzy rozwijajaÎ teologieÎ Ducha SÂwieÎtego. Ich nauczanie uzupeønia mariologia
sÂw. Cyryla Aleksandryjskiego, zwiaÎzana z dekretami Soboru Efeskiego (431 r.).
Teologia OjcoÂw øacinÂskich, przedstawiona w drugiej czeÎsÂci wykøadoÂw, stanowi z jednej strony dopeønienie doktryny OjcoÂw greckich (odnosi sieÎ to w sposoÂb szczegoÂlny do sÂw. AmbrozÇego, ktoÂremu zawdzieÎczamy usystematyzowanie
etyki chrzesÂcijanÂskiej i do sÂw. Leona Wielkiego, ktoÂry na podstawie definicji
Soboru ChalcedonÂskiego w 451 r. uzupeønia chrystologieÎ o teologieÎ Wcielenia),
z drugiej zasÂ strony stanowi zaczaÎtek tego, co w okresie scholastycznym przyjmuje nazweÎ summa theologica. Klasycznym przedstawicielem takiego ujeÎcia
wsÂroÂd OjcoÂw KosÂcioøa jest sÂw. Augustyn, ktoÂrego wybrane aspekty teologii
omawia sieÎ w konÂcowej czeÎsÂci wykøadoÂw. Stosownie do powyzÇszej problematyki dobierane saÎ teksty OjcoÂw KosÂcioøa.
Zawarte w nich terminy posiadajaÎ kluczowe znaczenie dla interpretacji
pojeÎcÂ teologicznych, zaroÂwno w okresie patrystycznym, jak i wspoÂøczesÂnie.
Z tej racji, niektoÂre z tych terminoÂw domagajaÎ sieÎ rzetelnej analizy filologicznej, ktoÂrej przysøuguje nalezÇne miejsce w metodologii patrologii ± patrystyki.
PodsumowujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe metodologia oraz wynikajaÎcy z niej
ukøad materiaøu pozwala omawianaÎ w niniejszym opracowaniu patrologieÎ ±
patrystykeÎ nazywacÂ po prostu teologiaÎ patrystycznaÎ. OkresÂlenie to stosowane
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jest juzÇ od dawna na niektoÂrych Wydziaøach Teologicznych i osobisÂcie uwazÇam
je za najbardziej wøasÂciwe. Konsekwentnie, miejsce teologii patrystycznej w kanonie przedmiotoÂw teologicznych jest bezposÂrednio po PisÂmie SÂwieÎtym, skoro
± jak naucza SoboÂr WatykanÂski ± ¹Tradycja i Pismo SÂwieÎte stanowiaÎ jeden
sÂwieÎty depozyt Søowa BozÇego powierzony KosÂcioøowiº17.
The Methodology of Patrology ± Patristics
Summary
The methodology used in patrology ± patristics results from its classification into
purely theological disciplines. Before Vaticanum II the term patrology was used in
a historical-philosophical sense, which led to perceiving patrology as a historical field
of study. The study dealt with the old Christian writings from the chronological and
literary point of view. This approach implied using research methodology typical of
historical sciences. Since the Vatican Council II patrology has been considered
a branch of theology and the name patristics has been used more often. Gradually
its close association with dogmatics has been observed. The aim of patristics is to
present theological thoughts of the Church Fathers. To achieve this objective a researcher has to carry out a thorough analysis of the Church Fathers' writings by
means of theological and literary criteria within the historical context. By resorting to
the teaching of the Church Fathers patristics should show the development of theological thinking without identifying itself with Church history, the history of dogmas
or ancient Christian literature.
S ø o w a k l u c z o w e: Ojciec KosÂcioøa, patrologia, teologia patrystyczna
K e y w o r d s: Church Father, patrology, patristics theology
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HISTORIA KOSÂCIOèA.
PRZEDMIOT ± METODA ± PERIODYZACJA

RozwinieÎcie problematyki zwiaÎzanej z historiaÎ KosÂcioøa jako dziedzinaÎ
wiedzy naukowej i jej metodologiaÎ poprzedzicÂ trzeba wyjasÂnieniem i rozprowadzeniem dwoÂch podstawowych okresÂlenÂ, pojeÎcÂ: KosÂcioÂø i historia. Dopiero
w takim konteksÂcie pojawi sieÎ problematyka badania przeszøosÂci kosÂcielnej
(historia KosÂcioøa) i problemy zwiaÎzane z jej przedstawianiem, zwøaszcza w formie pewnych syntez (historiografia kosÂcielna).
Âè
1. KOSÂCIO

ChrzesÂcijanÂstwo i KosÂcioÂø to rzeczywistosÂcÂ historycznie wymierna. PoczaÎtek chrzesÂcijanÂstwu i jego postaci zorganizowanej w spoøecznosÂcÂ zwanaÎ KosÂcioøem daøo wydarzenie Jezusa Chrystusa. Do Chrystusa odwoøywaøa sieÎ pierwsza chrzesÂcijanÂska gmina w Jerozolimie, ewangelieÎ o Jego czynie zbawczym
chciaøa gøosicÂ i Jego naukeÎ wiernie przekazywacÂ. Wydarzeniami historycznymi
saÎ tezÇ istotne tresÂci tego przekazu, ujeÎte bardzo wczesÂnie w tzw. symbolach
wiary: ¹WierzeÎ w Jezusa Chrystusa, ktoÂry... narodziø sieÎ z Maryi Panny, umeÎczon pod Ponckim Piøatem, ukrzyzÇowan, umarø i pogrzebion, trzeciego dnia
zmartwychwstaø...º. To jest opowiadanie historyczne, a wprowadzony do wyznania wiary Poncki Piøat wskazuje czas i miejsce tych wydarzenÂ, ktoÂre monoteistycznaÎ religieÎ wyrosøaÎ z judaizmu czyniaÎ chrzesÂcijanÂstwem. Pierwsza grupa
ucznioÂw w Jerozolimie, skupiona wokoÂø apostoøoÂw ± ¹Piotra i jedenastuº
(Dz 2,14), potem ich ucznioÂw, uznajaÎca prawa ustanowionych przez nich nasteÎpcoÂw do przewodniczenia i zarzaÎdzania (episkopos ± zarzaÎdzajaÎcy, biskup),
¹trwaøa w nauce apostoøoÂw i we wspoÂlnocie, w øamaniu chleba i w modlitwieº
(Dz 2,42), modliøa sieÎ o rychøe powtoÂrne przyjsÂcie w chwale Jezusa Chrystusa,
¹ktoÂrego BoÂg uczyniø i Panem, i Mesjaszemº (Dz 2,36; ¹PrzyjdzÂ, Panie Jezu!º ±
Ap 22,20). Pokolenie ucznioÂw apostolskich nazwie teÎ spoøecznosÂcÂ obecnaÎ juzÇ
w bardzo wielu miastach, sÂwiadome jej jednosÂci, ¹wielkim KosÂcioøem, katolickim KosÂcioøemº (Ignacy z Antiochii, zm. ok. 110) i wskazÇe na widoczne, czy-
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telne znaki tego nowego Ludu BozÇego: kanon pism sÂwieÎtych, kanon wiary
i monarchiczny episkopat. One ± traditio i successio ± zapewniaøy KosÂcioøowi
jednosÂcÂ, ciaÎgøosÂcÂ i trwaøosÂcÂ. Takie tezÇ znaczenie miaøy pierwsze niekanoniczne
pisma chrzesÂcijanÂskie: akta meÎczennikoÂw ± sÂwiadkoÂw wiary (najstarsze na
Wschodzie akta sÂw. Polikarpa z ok. 168 r., na Zachodzie akta meÎczennikoÂw
scyllitanÂskich z 180 r.), apologie i polemiki z herezjami (Ireneusz z Lyonu,
zm. ok. 202), w ktoÂrych tradycja i sukcesja søuzÇyøy jako argument i gwarancja
autentycznosÂci widzialnego KosÂcioøa1; i nie nalezÇy do tego przekazu niczego
nowego dodawacÂ: nihil innovetur, nisi quod traditum est ± napisze biskup Rzymu Stefan I (zm. 257) do biskupa Kartaginy Cypriana.
Ta ludzka, widzialna, zhierarchizowana spoøecznosÂcÂ kosÂcielna nie tylko od
poczaÎtku odwoøywaøa sieÎ do Chrystusa i jego nauczania, ale z Nim sieÎ utozÇsamiaøa, widziaøa siebie nie tylko jako kontynuatora dzieøa Jezusa Chrystusa, ale
takzÇe jako kontynuacjeÎ jego obecnosÂci w sÂwiecie. SÂwiadomosÂcÂ obecnosÂci Jezusa Chrystusa budowana byøa przez jego wyznawcoÂw w oparciu o najwazÇniejsze chrzesÂcijanÂskie misteria, czyli chrzest i EucharystieÎ. Wprowadzaøy one czøowieka w dzieøo zbawcze Jezusa Chrystusa. O chrzcie pisaø Paweø: ¹zostalisÂmy
zanurzeni w Jego sÂmiercÂ, abysÂmy wkroczyli w nowe zÇycie, jak Chrystus powstaø
z martwych [...] ZostalisÂmy z nim zjednoczeni w jednoº (Rz 6,4-5), a o Eucharystii uczyø, zÇe jest udziaøem w krwi Chrystusa i w jego ciele: ¹przeto i my, liczni,
tworzymy jedno ciaøoº (1 Kor 10,16). Musiaøo bycÂ zaskoczeniem dla faryzeusza
Szawøa, gdy w godzinie nawroÂcenia pod Damaszkiem usøyszaø: ¹Dlaczego mnie
przesÂladujesz?º, skoro zawoøaø: ¹Kto jestesÂ, Panie?º. Nie spotkaø Jezusa, nie
znaø Go ani nie przesÂladowaø, sÂcigaø tych, ktoÂrzy powoøujaÎc sieÎ na jego imieÎ,
zamierzali rozbicÂ jednosÂcÂ narodu wybranego. Ale wøasÂnie Paweø rozwinaÎø
nauczanie o sÂcisøym zjednoczeniu chrzesÂcijanÂskiej wspoÂlnoty z Jezusem Chrystusem: stanowiaÎ jedno ciaøo, ktoÂre nazwie mistycznym ± tajemniczym: ¹Chrystus jest gøowaÎ dla KosÂcioøa, ktoÂry jest jego ciaøemº (Ef 1,22), jako KosÂcioÂø
¹jestesÂmy czøonkami ciaøa Chrystusowegoº (Ef 5,30); ¹jak jedno jest ciaøo, chocÂ
skøada sieÎ z wielu czøonkoÂw, a wszystkie czøonki ciaøa, mimo izÇ saÎ liczne, stanowiaÎ jedno ciaøo, tak tezÇ jest i z Chrystusem. WszyscysÂmy zostali ochrzczeni, aby stanowicÂ jedno ciaøoº (1 Kor 12,12), a ¹dla wykonywania posøug celem
jego budowaniaº ustanowiø Chrystus urzeÎdy: ¹ustanowiø jednych apostoøami,
innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielamiº
(Ef 4,11 n.). O tej wspoÂøzalezÇnosÂci Ciaøa Chrystusowego, ktoÂrym jest Chleb
eucharystyczny, i Ciaøa Chrystusowego, ktoÂrym jest KosÂcioÂø, pisaø sÂw. Augustyn (zm. 430): ¹ChrzesÂcijanie przyjmujaÎ z Ciaøem Chrystusa siebie samych,
SÂw. Ireneusz powie w Adversus haereses IV, 33, 7-8: ¹Duch BozÇy zapewnia poznanie prawdy
[...] Prawdziwym poznaniem jest nauka apostoøoÂw, prastary ustroÂj KosÂcioøa ± Ciaøo Chrystusowe
poznaje sieÎ po nasteÎpstwie biskupoÂw, ktoÂrym apostoøowie przekazali KosÂcioÂø rozprzestrzeniony na
wszystkich miejscach. W nim strzezÇe sieÎ Pisma sÂw. w niesfaøszowanej postaci [...]º (cyt. za: G. Bedouelle, KosÂcioÂø w dziejach, tøum. A. FabisÂ, PoznanÂ 1994, s. 17).
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azÇeby w ten sposoÂb coraz bardziej stawacÂ sieÎ, czym powinni bycÂ: Ciaøem Chrystusa. Sprawowanie Eucharystii jest sÂwieÎtem caøego Ciaøa Chrystusa, to znaczy
jego Gøowy i czøonkoÂwº2. WyrazÇona jest tu idea powszechnie dzisÂ obecna
w teologii katolickiej, takzÇe w opracowaniach z historii KosÂcioøa ± idea samourzeczywistniania sieÎ KosÂcioøa. Nauka o KosÂciele jako mistycznym Ciele
Chrystusa obecna jest stale w mysÂli teologicznej i w nauczaniu kosÂcielnym,
natomiast roÂzÇnie w dziejach rozkøadane byøy akcenty. O ile od sÂredniowiecza
czeÎsÂciej moÂwiøo sieÎ o KosÂciele jako ¹rzeczywistym ciele Chrystusaº, a o Eucharystii jako ¹mistycznymº, to w XIX w. nastaÎpiøa zamiana tych okresÂlenÂ: od tego
czasu azÇ do dzisÂ nazywana jest Eucharystia rzeczywistym, a KosÂcioÂø mistycznym
ciaøem Chrystusa, zasÂ w odniesieniu do KosÂcioøa rzymsko-katolickiego ¹peønym tajemnic organizmem øaski BozÇejº3. Zmiana akcentoÂw nie jest bez znaczenia dla wizji KosÂcioøa i dla historyka KosÂcioøa. O ile KosÂcioÂø jako jedno ciaøo,
budowany przez Ciaøo eucharystyczne Pana, jest raczej wspoÂlnotaÎ, w ktoÂrej
kazÇdy organ jest wazÇny, jakby roÂwnouprawniony w swoim bezposÂrednim zjednoczeniu z Chrystusem (¹Nie mozÇe oko powiedziecÂ reÎce: nie jestesÂ mi potrzebna, albo gøowa nogom: nie potrzebujeÎ was [...] Wy jestesÂcie ciaøem Chrystusa
i poszczegoÂlnymi czøonkamiº, 1 Kor 12,20-27), o tyle wizja Ciaøa mistycznego
Chrystusa zachowuje hierarchieÎ czøonkoÂw i na niaÎ zwraca uwageÎ. Te uwagi
sÂwiadczaÎ tezÇ o zmieniajaÎcej sieÎ samosÂwiadomosÂci KosÂcioøa, jego samorozumieniu. Zawsze jednak pozostaje w nauczaniu katolickim i w sÂwiadomosÂci wiernych przekonanie, zÇe KosÂcioÂø jest rzeczywistosÂciaÎ komplementarnaÎ, zespoleniowaÎ, BozÇo-ludzkaÎ, rzeczywistosÂciaÎ BozÇaÎ, nadprzyrodzonaÎ: øaski, wiary, wybrania, wcielonaÎ w spoøecznosÂcÂ grzesznych ludzi; jest mistycznym Ciaøem
Chrystusa ¹ubranymº w widzialnaÎ, zmiennaÎ, cielesnaÎ rzeczywistosÂcÂ. Jak w Jezusie Chrystusie zjednoczone zostaøy najsÂcisÂlejszaÎ osobowaÎ uniaÎ natury boska
i ludzka, tak i do istoty KosÂcioøa BozÇego nalezÇy ta dotykalna, widzialna, ludzka
rzeczywistosÂci. To poprzez niaÎ KosÂcioÂø uwikøany jest w struktury spoøeczne,
sytuacje polityczne, moralne problemy czøowieka, søowem ± w dzieje ludzkie
ze wszystkimi ziemskimi realiami. Nie istnieje KosÂcioÂø bez tego odniesienia do
sÂwiata. I to ten KosÂcioÂø, idaÎcy przez wieki, interesuje historyka; ludzie stanowiaÎcy go: papiezÇe, biskupi, duchowni i osoby zakonne, wierni w ich codziennej
aktywnosÂci, tworzaÎcy struktury i instytucje kosÂcielne; parafie, diecezje i klasztory, bractwa i stowarzyszenia ± saÎ przedmiotem jego badanÂ. PrzyglaÎdajaÎc sieÎ
im, ich obecnosÂci w KosÂciele, historyk pyta najpierw o to, jak i kiedy stali sieÎ
KosÂcioøem, jakie pieÎtno na ich zÇyciu publicznym i prywatnym wycisneÎøa przynalezÇnosÂcÂ do KosÂcioøa, ale takzÇe o to, jakie oni wycisneÎli znamieÎ na zÇyciu
spoøecznym, strukturze politycznej, na zÇyciu ludzi nienalezÇaÎcych do KosÂcioøa;
2

Cyt. za: Lexikon der katholischen Dogmatik, red. W. Beinert, Leipzig 1989, s. 147.
Zob. Cz. Bartnik, KosÂcioÂø, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 993 nn., zwøaszcza 1010.
3
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zapyta o wielkie osobowosÂci, o ¹geniuszoÂw religijnychº epoki, nadajaÎcych ton
zÇyciu i pracy KosÂcioøa4, ciaÎgle sÂwiadom, zÇe sÂledzi pierwszaÎ ¹warstweÎº KosÂcioøa,
stanowiaÎcaÎ widzialnaÎ otoczkeÎ rzeczywistosÂci niewidzialnej, Ciaøa mistycznego5.
Inne spojrzenie na KosÂcioÂø prezentujaÎ teologowie ewangeliccy czasoÂw reformacji. Ich mysÂl teologiczna dojrzewaøa w okresie zaciemnienia idei KosÂcioøa
i papiestwa wskutek wielkiej schizmy zachodniej, koncyliaryzmu, schizmy bazylejskiej, gorszaÎcego zÇycia papiezÇy doby humanizmu oraz nasteÎpstw tych wydarzenÂ dla wiary i zÇycia chrzesÂcijan; nietrudno zrozumiecÂ, zÇe nie widzieli oni
potrzeby istnienia widzialnej gøowy KosÂcioøa, czyli najwyzÇszej wøadzy zwierzchniej w KosÂciele, wobec faktoÂw, ktoÂre zdawaøy sieÎ zaprzeczacÂ jej boskiemu
ustanowieniu. Luteranizm, wyznanie ewangelicko-augsburskie, opisze KosÂcioÂø
jako spoøecznosÂcÂ lub zgromadzenie ludzi prawdziwie wierzaÎcych, sÂwieÎtych:
¹Nie jest to zewneÎtrzna, zorganizowana instytucja pewnych ludoÂw, lecz raczej
ludzie rozproszeni po caøym sÂwiecie, ktoÂrzy zgodni saÎ co do Ewangelii i majaÎ
tego samego Chrystusa i tego samego Ducha SÂwieÎtego, i te same sakramenty,
niezalezÇnie od tego, czy majaÎ te same ludzkie tradycje, czy odreÎbneº (Apologia
Konfesji augsburskiej). ChocÂ wieÎc luteranizm ¹nie negowaø nigdy zewneÎtrznego, widzialnego aspektu KosÂcioøa, to jego znakiem nie byøa zorganizowana
organizacja, lecz Søowo, ktoÂre tworzy prawdziwaÎ spoøecznosÂcÂ wierzaÎcychº6;
tymczasowaÎ gøowaÎ KosÂcioøoÂw regionalnych byli najgodniejsi chrzesÂcijanie ±
kroÂlowie lub ksiaÎzÇeÎta, jako summi episcopi. Kalwinizm, wyznanie ewangelicko-reformowane, podkresÂli jeszcze mocniej element wewneÎtrzny: przeznaczenie, wybranie odwiecznaÎ BozÇaÎ decyzjaÎ do zbawienia: ¹KosÂcioÂø chrzesÂcijanÂski
stanowiaÎ wszyscy wierzaÎcy, wybrani przez Jezusa Chrystusa od poczaÎtku azÇ do
konÂca sÂwiata i przeznaczeni do zÇycia wiecznego; [...] daje sieÎ on rozpoznacÂ
wszeÎdzie tam, gdzie w zgromadzeniu wierzaÎcych Søowo BozÇe jest wiernie gøoszone, sakramenty saÎ sprawowane zgodnie z ustanowieniem przez Jezusa,
a karnosÂcÂ kosÂcielna utrzymywanaº7.
Te eklezjologie wskazujaÎ wieÎc na znacznie mniej elementoÂw zewneÎtrznych,
poddajaÎcych sieÎ badaniu historycznemu, nizÇ eklezjologia katolicka. OdpowiedziaÎ na nie w potrydenckiej teologii katolickiej byøo okresÂlenie KosÂcioøa podane przez kard. Roberta Bellarmina: ¹Jest to zespoÂø ludzi zøaÎczonych wyznawaniem tej samej chrzesÂcijanÂskiej wiary, uczestnictwem w tych samych sakramentach i beÎdaÎcych pod zarzaÎdem prawowitych pasterzy, a szczegoÂlnie Bisku4

Zob. H. Wolf, J. Seiler, Kirchen- und Religionsgeschichte, w: Aufriû der Historischen Wissenschaften, t. 3: Sektoren, wyd. M. Maurer, Stuttgart 2004, s. 301.
5
Zob. Cz. Bartnik, Problem KosÂcioøa jako przedmiotu historii, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 22(1975) z. 4, s. 43-54.
6
PoroÂwnanie wyznanÂ rzymsko-katolickiego, prawosøawnego, ewangelicko-augsburskiego,
ewangelicko-reformowanego, wyd. Konsystorz KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego, Warszawa
1988, s. 32 n.
7
TamzÇe, s. 35.
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pa Rzymskiego, jedynego zasteÎpcy Chrystusaº. Taka definicja wychodzi od
zjawiskowej, dosteÎpnej dosÂwiadczeniu natury KosÂcioøa i daje historykowi mozÇliwosÂcÂ odtworzenia faktografii kosÂcielnej, a jednoczesÂnie wskazuje na drugi
wymiar KosÂcioøa, jego rzeczywistosÂcÂ duchowaÎ, BozÇaÎ, akcentowanaÎ w teologii
reformatoroÂw, ktoÂra pozostaje dla nas tajemnicaÎ, ktoÂraÎ wiaraÎ przyjmuje katolik, z ktoÂraÎ liczycÂ powinien sieÎ historyk agnostyk.
2. HISTORIA

Søowem ¹historiaº posøugujemy sieÎ w dwu rozumieniach: 1/ przeszøosÂcÂ,
minione czasy, to wszystko, co zaszøo, co sieÎ staøo; uzÇywamy tu czeÎsÂciej okresÂlenia ¹dziejeº; 2/ wiedza o tym, co sieÎ staøo, dziedzina nauki, ktoÂra zajmuje sieÎ
dziejami, bada je (historia) i przedstawia (historiografia)8. Historia zajmuje sieÎ
nie caøaÎ przeszøosÂciaÎ, jest dziedzinaÎ wiedzy zainteresowanaÎ tylko przeszøosÂciaÎ
czøowieka, dziejami spoøeczenÂstw ludzkich, nawet wtedy, gdy zajmuje sieÎ
obiektami innymi. ¹Przedmiotem historii jest z natury rzeczy czøowiek [...]
Spoza dostrzegalnych cech krajobrazu, spoza narzeÎdzi lub maszyn, spoza dokumentoÂw na pozoÂr zupeønie martwych i instytucji, ktoÂre na pozoÂr oderwaøy sieÎ
zupeønie od swych twoÂrcoÂw ± historia pragnie wydobycÂ ludzi [...] Historia jest
wiedzaÎ o ludziach w czasieº9, a ¹przedmiotem historiografii jest czøowiek w najpeøniejszym rozumieniu tego wyrazu. [...] Wszyscy ludzie (jednostki i zbiorowosÂci wszelkiego rodzaju) i wytworzona przez nich kultura saÎ przedmiotem
dziejopisarstwaº10. NalezÇy wieÎc historia w sposoÂb oczywisty do dziedzin humanistycznych. To stwierdzenie, zÇe przez historieÎ rozumiemy tylko dzieje czøowieka, a nie ¹historieÎ naturalnaÎº obejmujaÎcaÎ caøaÎ przyrodeÎ, dzieje Ziemi, sÂwiata
rosÂlinnego i zwierzeÎcego, okresÂla tezÇ przesøanki i wazÇne zaøozÇenia wsteÎpne.
W odniesieniu do przyrody moÂwicÂ mozÇemy o przyczynowosÂci sprawczej: o prawach fizyki i chemii, o tropizmach i instynktach w sÂwiecie rosÂlin i zwierzaÎt,
ktoÂrych zachowania saÎ przewidywalnymi reakcjami, saÎ zawsze takie same. Inaczej, gdy chodzi o czøowieka. Ludzie saÎ tylko w pewnej mierze ¹obliczalniº; ich
zachowania nie saÎ prostaÎ reakcjaÎ na podniety i nie mozÇna wnioskowacÂ z caøaÎ
pewnosÂciaÎ, co spowodowaøo takaÎ a nie innaÎ decyzjeÎ, ani przewidziecÂ, jak postaÎpi czøowiek w okresÂlonych okolicznosÂciach. Tylko skrajne ujeÎcia materializmu historycznego zaliczaøy czøowieka do szeroko rozumianej ¹przyrody ozÇywionejº i badania nad jego przeszøosÂciaÎ widziaøy w kreÎgu nauk przyrodniczych,
usiøujaÎc sformuøowacÂ historyczne prawa rzaÎdzaÎce rozwojem spoøeczenÂstw ludz8
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kich. Byøa to dla historykoÂw pewna pokusa, bo otrzymywali oni bardzo okresÂlone narzeÎdzia pracy, np. kryteria oceny faktoÂw i dzieø jako posteÎpowych czy
wstecznych; neÎciøo tezÇ dopuszczenie przyczynowego wyjasÂniania zdarzenÂ,
przede wszystkim zasÂ materializm historyczny wskazywaø jednoznacznie cel,
ku ktoÂremu zmierza ludzkosÂcÂ, co wzmacniaøo kryteria oceny ludzi i pozwalaøo
na jasnaÎ periodyzacjeÎ dziejoÂw.
Historia nie jest naukaÎ przyrodniczaÎ, nalezÇy do dziedzin humanistycznych,
nie mozÇemy wieÎc podejmowacÂ w jej zakresie proÂb wyjasÂniania wszystkiego
metodaÎ przyczyny i skutku. Jako nauka humanistyczna historia chciaøaby zrozumiecÂ czøowieka w przeszøosÂci, doprowadzicÂ do spotkania ludzi wspoÂøczesnych
z pokoleniami, ktoÂre pozostawiøy po sobie sÂlady pracy i twoÂrczosÂci: dzieøa
sztuki, dorobek wiedzy i umiejeÎtnosÂci ± poprzez caøe to dziedzictwo i zÂroÂdøa
historyk chciaøby ujrzecÂ czøowieka, ktoÂry je pozostawiø. Jest to wazÇne i jest to
mozÇliwe, zwøaszcza gdy usiøujemy odtworzycÂ przeszøosÂcÂ jednej spoøecznosÂci ±
ludu, narodu, panÂstwa ± ktoÂrej ciaÎgøosÂcÂ trwania przez stulecia nietrudno jest
uchwycicÂ, i gdy do tej przeszøosÂci jeszcze dzisÂ grupy ludzi przyznajaÎ sieÎ jak do
wøasnej, a jej decyzje, wybory sprzed lat i stuleci nadal stanowiaÎ wazÇnaÎ przesøankeÎ dla zrozumienia wspoÂøczesnej rzeczywistosÂci. JesÂli wieÎc jest tak, zÇe to, co
dokonaøo sieÎ przed laty, do dzisÂ ksztaøtuje ludzi, to znaczy, zÇe historia nie jest do
konÂca przeszøosÂciaÎ, zÇe cosÂ wydarzyøo sieÎ wprawdzie dawno, ale nie przebrzmiaøo, nadal trwa, jeszcze sieÎ dzieje.
Nakøada to na historyka szczegoÂlnaÎ odpowiedzialnosÂcÂ, by wiernie, rzetelnie
podchodziø do zÂroÂdeø, a pierwsze i podstawowe jego zadanie wyznacza postulat
sformuøowany na poczaÎtku XIX w. przez Leopolda von Ranke: opowiedziecÂ
¹jak to wøasÂciwie byøoº (wie es eigentlich gewesen ist), aby potem szukacÂ zrozumienia. Wydawaø sieÎ on prosty w realizacji, gwarantujaÎcy obiektywizm badanÂ historycznych i uczciwosÂcÂ w przedstawianiu spoøeczenÂstw danej epoki na
danym terenie. Wydawaøo sieÎ, zÇe mozÇna opisacÂ ¹jak to byøoº, nie oceniajaÎc, nie
narzucajaÎc swojego punktu widzenia. Tak jednak nie jest. Pierwszym progiem
jest w przypadku czasoÂw nowozÇytnych i najnowszych ogrom materiaøu zÂroÂdøowego, ktoÂry jest praktycznie nie do objeÎcia przez jednego historyka, a jego
wiedza okazuje sieÎ czeÎsto docta ignorantia. Ale jest proÂg drugi: sposÂroÂd wielu
poznanych informacji zÂroÂdøowych historyk musi wybieracÂ, gdyzÇ nie ma realnej
mozÇliwosÂci napisania wszystkiego, co wie. WyboÂr nie mozÇe bycÂ przypadkowy,
musi bycÂ podporzaÎdkowany kryteriom, ktoÂre pozwolaÎ jedne wydarzenia uznacÂ
za wazÇne i decydujaÎce, inne za podrzeÎdne. Uznanie bowiem za wazÇne tych,
ktoÂre miaøy wpøyw na dalszy bieg dziejoÂw lub rozwoÂj badanej spoøecznosÂci, tezÇ
nie jest jednoznaczne. WyobrazÇenia o rozwoju czøowieka i ludzkosÂci saÎ bardzo
roÂzÇne. Przychodzi nam tu z pomocaÎ przesÂwiadczenie (wynikajaÎce z dosÂwiadczenia), zÇe dzieje spoøeczenÂstwa ludzkiego stanowiaÎ pewnaÎ ciaÎgøosÂcÂ, jednosÂcÂ, decyzje podejmowane przez jedno pokolenie noszaÎ na sobie pokolenia nasteÎpne,
odczuwajaÎ ¹ciaÎzÇenie dziejoÂwº, od przeszøosÂci uwolnicÂ sieÎ nie potrafiaÎ. Trzeba
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ukazacÂ wydarzenia, ktoÂre spowodowaøy, zÇe t a k wøasÂnie, a nie inaczej potoczyøy sieÎ dzieje, zÇe to t e fakty i decyzje zdecydowaøy o biegu historii, zÇe
aktualny stan spoøeczenÂstwa ma t a k i e wøasÂnie historyczne zÂroÂdøo. Odkrywamy tu jeden z celoÂw badawczych historii i historiografii: wyjasÂnianie terazÂniejszosÂci ± historia jest jej genealogiaÎ. Takie ujeÎcie celu historiografii daje nam
pewne kryterium oceny przeszøosÂci, pozwala twierdzicÂ, zÇe jedne wydarzenia
byøy wazÇne, inne podrzeÎdne (np. przy wyjasÂnianiu dlaczego i jak doszøo po
II wojnie sÂwiatowej w 1945/46 roku do przesiedlenia tylu milionoÂw ludzi).
Takie kryterium jest w odniesieniu do czasoÂw nam bliskich stosunkowo
øatwe do zastosowania. Znacznie trudniej odniesÂcÂ je do wydarzenÂ sprzed stuleci. OdnosÂnie do sÂredniowiecza i starozÇytnosÂci jestesÂmy zazwyczaj w stanie
zapanowacÂ nad zÂroÂdøami, wszystkie je zestawicÂ i przebadacÂ, ale w efekcie ich
krytycznej oceny takzÇe tu pojawia sieÎ oÂw drugi proÂg, chocÂ w nieco innym
znaczeniu. Mianowicie najbogatsze saÎ zÂroÂdøa pisane: roczniki, kroniki, zÇywoty,
pamieÎtniki, dawne proÂby opracowania dziejoÂw. KorzystajaÎc z nich, juzÇ po ustaleniu ich autentycznosÂci i wiarygodnosÂci, historyk musi sobie usÂwiadomicÂ, zÇe
takzÇe oÂwczesÂni autorzy, kronikarze, a nawet annalista ± nie byli w stanie wyzbycÂ
sieÎ pewnych zaøozÇenÂ, zwøaszcza gdy chcieli odtworzycÂ historieÎ jako pewnaÎ ciaÎgøosÂcÂ zdarzenÂ, a nie poprzestacÂ na opowiadaniu o dowolnych, niepowiaÎzanych
ze sobaÎ faktach. Tak na pozoÂr pisali rocznikarze, zapisujaÎc pod odpowiedniaÎ
dataÎ dziennaÎ wydarzenia ze sobaÎ niezwiaÎzane: informacjeÎ o narodzinach,
sÂmierci, kataklizmach czy zwycieÎskich bitwach. Ale i oni przeciezÇ wybierali,
musieli wybieracÂ, zapisywali tylko to, co sami uznali za stosowne lub ich sÂrodowisko oceniaøo jako warte odnotowania, o ile w ogoÂle notatki nie byøy czynione zupeønie przypadkowo. Musimy wieÎc pytacÂ: dlaczego jeden fakt zostaø
zapisany, a inny, znany nam skaÎdinaÎd i oceniany przez nas dzisÂ jako wazÇniejszy,
ktoÂrego rocznikarz nie moÂgø nie znacÂ, zostaø pominieÎty?11 Jeszcze bardziej
sÂwiadomy, bardziej ¹wøasnyº byø wyboÂr kronikarza, ktoÂry chciaø opowiedziecÂ
historieÎ zøozÇonaÎ z wielu wydarzenÂ i poøaÎczycÂ znane mu fakty w jednaÎ caøosÂcÂ,
uøozÇycÂ je w ¹genealogieÎº tego, co widziaø i przezÇyø. JesÂli wieÎc nawet rocznik nie
jest czystym, obiektywnym zestawieniem faktoÂw, to tym bardziej w pisaniu
historii zawsze obecny jest moment sÂwiatopoglaÎdowy, pewien przyjeÎty system
ocen moralnych, zawsze bowiem zachodzi koniecznosÂcÂ wartosÂciowania, ktoÂre
warunkuje zrozumienie sensu dziaøania czøowieka, a tylko odsøania prawdziwy
przebieg wydarzenÂ, ¹jak to wøasÂciwie byøoº12.
Taka ¹sÂwiatopoglaÎdowosÂcÂº nie pozbawia jednak historii cechy bezstronnosÂci i charakteru naukowego, a jedynie wskazuje na mozÇliwosÂcÂ wielorakich
postaw i ocen, na mozÇliwosÂcÂ przyjeÎcia roÂzÇnych kryterioÂw wartosÂciowania ± ich
11
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obiektywizm ostatecznie beÎdzie zalezÇaø od uczciwosÂci historyka13. Wskazuje
tezÇ, dlaczego historieÎ pisze sieÎ ciaÎgle na nowo: pewne fakty uznane za wazÇne
i historycznie pewne okazujaÎ sieÎ w nasteÎpnym pokoleniu, przy innym spojrzeniu na zÂroÂdøa, drugorzeÎdne, i trzeba przyznacÂ, zÇe to zupeønie inne wydarzenia
nadaøy dziejom bieg. Wskazuje ponadto, zÇe istotne znaczenie ma nie tylko
zebranie zÂroÂdeø i ich krytyka, ale takzÇe wartosÂci (moralne, religijne, ekonomiczne), ktoÂre historyk przyjmie i uzna za kryteria wyboru faktoÂw i ich oceny.
Znaczenie ma wreszcie cel, ktoÂry przysÂwieca badaniom naukowym: dobrze, by
byøa to cheÎcÂ zrozumienia ludzi; wyraz søowo ¹zrozumienieº nabrzmiaøe jest
przede wszystkim przyjazÂniaÎ, a zaletaÎ prawdziwego historyka jest ukazanie
czøowieka jako sprawcy historii, ktoÂrego dziaøanie jest wolne, dlatego czeÎsto
zaskakujaÎce14.
Czy mozÇna na konÂcu tych uwag dotyczaÎcych historii jako nauki pokusicÂ sieÎ
o jej definicjeÎ, ktoÂra nie ograniczaøaby sieÎ do prozaicznego stwierdzenia, zÇe
historia jest wiedzaÎ o ludziach w przeszøosÂci? PoprzestanÂmy raczej na refleksji
M. Patera: ¹WsÂroÂd wszystkich nauk humanistycznych historia wyroÂzÇnia sieÎ nie
tylko tym, zÇe zajmuje sieÎ czøowiekiem przeszøosÂci, lecz takzÇe tym, zÇe jej tozÇsamosÂcÂ nie da sieÎ sprecyzowacÂ tak jasno, jak innych naukº, poniewazÇ ¹sens nauki
historii sprowadza sieÎ do samych dziejoÂw, a pytanie o sens dziejoÂw musi sieÎ
sprowadzacÂ do pytania o sens czøowiekaº15. WieÎc ostatecznie i historia pozostaje tajemnicaÎ, a ¹historyk podobny jest do pasazÇera statku, ktoÂry nocaÎ kontempluje kilka metroÂw biaøej piany oraz absolutnaÎ ciemnosÂcÂ, w jakaÎ pograÎzÇa sieÎ
dzioÂb statkuº16.
3. HISTORIA KOSÂCIOèA

Historia jest wiedzaÎ o ludziach w przeszøosÂci, historia KosÂcioøa jest wiedzaÎ
o ludziach, ktoÂrzy w przeszøosÂci stanowili KosÂcioÂø. Historyk KosÂcioøa stoi wobec
spoøecznosÂci, ktoÂra bardzo sÂwiadoma jest swoich zadanÂ, celu i sensu swojego
istnienia i jednoznacznie moÂwi takzÇe o tym, jaki jest sens dziejoÂw i sens istnienia kazÇdego czøowieka, zaroÂwno zÇyjaÎcego w KosÂciele, jak i zÇyjaÎcego poza nim.
Wniosek, ktoÂrym trzeba byøo zakonÂczycÂ zaroÂwno refleksjeÎ nad tym, kim jest
KosÂcioÂø, jak i nad tym, czym jest historia: zÇe kryjaÎ w sobie tajemniceÎ, kazÇe nam
z ogromnaÎ ostrozÇnosÂciaÎ przystaÎpicÂ do przyblizÇenia, czym jest historia KosÂcioøa.
13
Na temat wartosÂci, ktoÂrymi posøuguje sieÎ historiografia jako kryteriami wyboru i oceny
wedøug H. Rickerta zob. SwiezÇawski, dz. cyt., s. 82 n.
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M. Pater, Sens historii i etos historyka, w: Charisteria Tito GoÂrski oblata, red. S. Stabryøa,
R.M. Zawadzki, KrakoÂw 2003, s. 165 n.
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Tak H.I. Marrou. TajemnicaÎ nazywa historieÎ takzÇe J. DanieÂlou, Essai sur mystre de
l'histoire, Paris 1953 (cyt. za: Bedouelle, dz. cyt., s. 18).
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3.1. PRZEDMIOT MATERIALNY

Dzieje KosÂcioøa, takiego jaki zostaø wyzÇej opisany, zaczeÎøy sieÎ w dzienÂ
Î
PiecÂdziesiaÎtnicy, w dzienÂ zesøania Ducha SÂwieÎtego, kiedy grupa ucznioÂw Jezusa Chrystusa ujawniøa sieÎ w Jerozolimie i zaczeÎøa nauczacÂ, zÇe na Jego osobie
speøniøy sieÎ BozÇe obietnice, zÇe kroÂlestwo BozÇe zaistniaøo na ziemi, ale po
odrzuceniu Mesjasza przez starotestamentowy lud BozÇy pozostaje ono w zalaÎzÇku, ukryte w widzialnym KosÂciele, ktoÂry zøozÇony z grzesznych ludzi nie jest
w stanie objaÎcÂ caøego rodzaju ludzkiego ani nie potrafi w peøni zisÂcicÂ widzialnie tego, czym jest wewneÎtrznie: zjednoczeniem z Chrystusem, Jego mistycznym Ciaøem. W historii, w bardzo roÂzÇnych warunkach, dokonuje sieÎ urzeczywistnienia kroÂlestwa BozÇego w podwoÂjnym znaczeniu: w daÎzÇeniu, by mozÇliwie
wszyscy ludzie stali sieÎ nowotestamentowym ludem BozÇym ± KosÂcioøem oraz
by wszyscy nalezÇaÎcy do KosÂcioøa stali sieÎ sÂwieÎci. Jest zadaniem historii jako
nauki, przesÂledzicÂ te dzieje samorealizowania sieÎ KosÂcioøa17. Ten przedmiot
badanÂ jest historykowi teologowi znany, ale i historyk humanista na podstawie obserwacji potrafi poczynicÂ wazÇne ustalenia co do tak okresÂlonego
przedmiotu badanÂ, jego osobowego charakteru: do KosÂcioøa nalezÇaÎ ludzie
wyznajaÎcy te same prawdy religijne, sprawujaÎcy kult BozÇy na sÂcisÂle okresÂlony
sposoÂb, uznajaÎcy te same zasady moralne, akceptujaÎcy osobowy autorytet
w zakresie wyznawanej wiary, zasad moralnych i wewneÎtrznego øadu wspoÂlnoty (biskup, papiezÇ). SaÎ to nietrudne do ustalenia znamiona KosÂcioøa katolickiego.
MozÇe taÎ dosÂwiadczalnaÎ empirycznie spoøecznosÂciaÎ zainteresowacÂ sieÎ takzÇe
religioznawca jako zewneÎtrzny obserwator, badajaÎc wypowiedzi papieskie
i soborowe, praktyki zÇycia religijnego, usiøujaÎc dociec motywacji katolikoÂw
czy takzÇe funkcji spoøecznej chrzesÂcijanÂstwa. Fenomen KosÂcioøa jest wieÎc dosteÎpny nie tylko ¹od wewnaÎtrzº, teologicznie. Czasem oko obserwatora zewneÎtrznego, nawet niewierzaÎcego, mozÇe bycÂ bystrzejsze, pod warunkiem, zÇe
daÎzÇy on do zrozumienia spraw religijnych, dopuszcza motywacjeÎ religijnaÎ nawet jako decydujaÎcaÎ, bez uwzgleÎdnienia ktoÂrej zabrakøoby porozumienie mieÎdzy historykiem, a badanaÎ spoøecznosÂciaÎ kosÂcielnaÎ, a doszøoby na przykøad do
sprowadzenia sÂredniowiecznych bractw altarystoÂw czy wikariuszy katedralnych dysponujaÎcych zapisami ¹wieczystymiº na msze lub modlitwy do spoÂøek
bankowych operujaÎcych kapitaøami tak, by fundacja mogøa trwacÂ stulecia. Bez
uwzgleÎdnienia motywacji religijnej, bez liczenia sieÎ w badaniu dziejoÂw KosÂcioøa z tym, co gøosi on jako swoje naczelne zadanie: prowadzenie ludzi do
sÂwieÎtosÂci i do wiecznego zbawienia ± KosÂcioÂø przestaje bycÂ dla badacza spoøecznosÂciaÎ i instytucjaÎ, za jakaÎ sieÎ uwazÇa, a jego dziaøalnosÂcÂ okazaøaby sieÎ
17

A. Weiler, Historia KosÂcioøa jako ¹SelbstverstaÈndnis der Kircheº, ¹Conciliumº. MieÎdzynarodowy PrzeglaÎd Teologiczny 1-10(1971), PoznanÂ 1972, s. 303-307.
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mistyfikacjaÎ18. Byøoby tak, jak gdyby ktosÂ, komu zlecono opracowanie historii
silnika spalinowego, przyjrzawszy sieÎ jego dziaøaniu, stwierdziø, zÇe jest to
skomplikowana maszyna søuzÇaÎca do spalania benzyny, i z takim zaøozÇeniem,
koncentrujaÎc sieÎ na ilosÂci spalanego paliwa, przystaÎpiø do pracy. Aby podjaÎcÂ
sieÎ badanÂ nad dziejami KosÂcioøa katolickiego nie trzeba do KosÂcioøa nalezÇecÂ,
mozÇe nawet nie trzeba bycÂ wierzaÎcym; konieczne natomiast jest poznanie
tego, czego KosÂcioÂø o sobie uczy i uczciwe potraktowanie tego, co moÂwi
o swoich zadaniach i celach.
Jest jeszcze drugie niezwykle wazÇne zaøozÇenie wsteÎpne przy rozpoczynaniu
studium nad dziejami KosÂcioøa: przesÂwiadczenie o jego identycznosÂci, tozÇsamosÂci, o ciaÎgøosÂci jego dziejoÂw od jerozolimskich poczaÎtkoÂw do dzisÂ ± staÎd
pozostaje ten sam przedmiot materialny badanÂ. Wydaje sieÎ, zÇe tylko w czeÎsÂci
potrafimy dowiesÂcÂ tego na drodze historycznej. WskazacÂ mozÇna na dwa,
wspomniane wyzÇej sÂlady, ktoÂrymi posteÎpowaøa juzÇ starozÇytnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska:
sukcesja i tradycja, zasÂ historyk sÂwiecki odwoøacÂ sieÎ mozÇe do analogii panÂstw
i narodoÂw, ktoÂre sÂwiadomie przyznajaÎ sieÎ do swej historii liczaÎcej tysiaÎc i wieÎcej
lat, przyznajaÎ sieÎ zaroÂwno do chlubnych czynoÂw swoich przodkoÂw, czynoÂw
przynoszaÎcych chwaøeÎ, jak i do tych, ktoÂrych trzeba sieÎ wstydzicÂ. Wolno historykowi, ktoÂry nie chce korzystacÂ z przesøanek teologicznych, podobnaÎ argumentacjaÎ sieÎ posøuzÇycÂ, uznajaÎc identycznosÂcÂ historycznaÎ instytucji, ktoÂra jest
przedmiotem jego badanÂ. JuzÇ w XVI w. Centurie magdeburskie historieÎ KosÂcioøa przywoøaøy, aby dowiesÂcÂ, izÇ KosÂcioÂø rzymsko-katolicki przerwaø kontynuacjeÎ dziejoÂw kroÂlestwa BozÇego i utraciø tozÇsamosÂcÂ z KosÂcioøem Chrystusowym.
Z chwilaÎ jednak, gdy historyk nie uzna tozÇsamosÂci KosÂcioøa przez stulecia
dziejoÂw, przestaje bycÂ historykiem KosÂcioøa, a staje sieÎ religioznawcaÎ.
ChcaÎc dowiesÂcÂ na drodze historycznej identycznosÂci KosÂcioøa trzeba miecÂ
na uwadze, zÇe jego rzeczywistosÂcÂ nie jest statyczna: t e n sam nie znaczy t a k i
sam. Historyk KosÂcioøa dla wskazania, w jaki sposoÂb KosÂcioÂø pozostaje sobie
wierny, pozostaje tozÇsamy w bardzo roÂzÇnych epokach i w roÂzÇnych kreÎgach
kulturowych, przywoøa przypowiesÂcÂ o ziarnie gorczycznym, z ktoÂrego ± ¹najmniejszego ze wszystkich nasionº ± wyrasta taki krzew, izÇ ptactwo zakøada
w nim gniazda. Z ziarna gorczycznego tylko t a k i krzew moÂgø wyrosnaÎcÂ,
a ziarno swojaÎ tozÇsamosÂcÂ mogøo zachowacÂ tylko rozwijajaÎc sieÎ w t a k i krzew,
w przeciwnym razie pozostaøoby bezowocne, zdradziøoby siebie. Podobnie
dziecko, jesÂli nie rosÂnie i nie dorosÂleje, nie pozostaje dzieckiem, ale staje sieÎ
karøem. MozÇe wieÎc trzeba powiedziecÂ, zÇe i KosÂcioÂø zachowuje swojaÎ tozÇsamosÂcÂ
wøasÂnie przez to, zÇe peøen zÇycia i preÎzÇnosÂci zmienia sieÎ, powieÎksza, dojrzewa lub
tezÇ ± mozÇe w niektoÂrych epokach ± traci gaøeÎzie, usychajaÎce konary, tak ±
w stawaniu sieÎ, w rozwoju ± odsøania sieÎ jego tozÇsamosÂcÂ.
18

Z. ZielinÂski, Polskie metodologie historii a historia KosÂcioøa, w: PanÂstwo ± KosÂcioÂø ± NiepodlegøosÂcÂ, red. J. Skarbek, J. ZioÂøek, Lublin 1986, s. 106.
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Wydaje sieÎ, zÇe to przesøanki teologiczne i ostatecznie wiara (niezalezÇnie od
sÂwiadomosÂci milionoÂw katolikoÂw, ktoÂrzy historieÎ KosÂcioøa katolickiego uznajaÎ
za wøasnaÎ), daje historykowi KosÂcioøa pewnosÂcÂ, zÇe spotka swoÂj KosÂcioÂø, wyznajaÎcy teÎ samaÎ co on wiareÎ, przyjmujaÎcy te same sakramenty, ktoÂre on przyjmuje, uznajaÎcy teÎ samaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ, ktoÂrej i on jest posøuszny19. Stanowi
to dla niego jednoczesÂnie zaøozÇenie, z ktoÂrym, przysteÎpuje do badania kosÂcielnej przeszøosÂci. Wielokrotnie w czasie pontyfikatu papiezÇa Jana Pawøa II, szczegoÂlnie zasÂ w roku 2000 ± jubileuszowym, bylisÂmy sÂwiadkami odkrywania tozÇsamosÂci KosÂcioøa. Do najbardziej znamiennych nalezÇaø moment, gdy papiezÇ
w imieniu wszystkich katolikoÂw prosiø o przebaczenie krzywd wyrzaÎdzonych
niekatolikom w ciaÎgu burzliwej historii, gdy przepraszaø chrzesÂcijan Wschodu
i Zachodu, Indian i AfrykanoÂw, gdy wypominaø sobie i wszystkim katolikom
winy wobec Husa, Galileusza, ZÇydoÂw ± gdyzÇ saÎ to n a s z e , dzisÂ zÇyjaÎcych katolikoÂw, dzieje20. JuzÇ tylko wierzaÎcy historyk KosÂcioøa, w peøni sÂwiadomy jego
BozÇo-ludzkiej natury, dopowie, co istotnie stanowi o tozÇsamosÂci KosÂcioøa: nie
spoøecznosÂcÂ ludzka wspoÂøtworzaÎca jego ziemskaÎ struktureÎ ani instytucja nadajaÎca tej wspoÂlnocie okresÂlony ksztaøt, ale Jezus Chrystus zÇyjaÎcy w KosÂciele,
¹ten sam wczoraj, dzisÂ i na wiekiº. Zatem twoÂrcaÎ KosÂcioøa jest BoÂg sam. I dlatego, przede wszystkim dlatego, historia KosÂcioøa katolickiego nie jest historiaÎ
KosÂcioøoÂw, ale historiaÎ KosÂcioøa21.

3.2. PRZEDMIOT FORMALNY

Cechy indywidualne nadaje dziedzinie naukowej nie przedmiot materialny,
ktoÂrym sieÎ interesuje, ale przedmiot formalny ± aspekt, pod ktoÂrym bada wybrany obiekt. W przypadku historii KosÂcioøa nie wystarcza wyzÇej dana odpowiedzÂ, zÇe jest to dziedzina wiedzy zajmujaÎca sieÎ przeszøosÂciaÎ KosÂcioøa, bo pozostajemy na pøaszczyzÂnie historii powszechnej ± przy opisywaniu np. dziejoÂw
miasta, obok historii burmistrza i rady miejskiej, mieszczan, cechoÂw i zwiaÎzkoÂw
zawodowych, mozÇe znalezÂcÂ sieÎ rozdziaø posÂwieÎcony historii KosÂcioøa. Aspekt
badania przeszøosÂci dzieli historia KosÂcioøa z historiaÎ powszechnaÎ, tyle zÇe ogranicza zakres zainteresowanÂ do tej jednej spoøecznosÂci obecnej w panÂstwie czy
miesÂcie. Co byøoby specyficzne dla historii KosÂcioøa i co wyroÂzÇniaøoby jaÎ posÂroÂd
dziedzin historycznych zajmujaÎcych sieÎ przeszøosÂciaÎ ludzi, co byøoby najwazÇ19

Schatz, art. cyt., s. 69; H. Jedin, Kirchengeschichte als Theologie und Geschichte, ¹Theologisches Jahrbuchº 1984, s. 26.
20
Zob. L. Accattoli, Kiedy papiezÇ prosi o przebaczenie. Wszystkie ¹mea culpaº Jana Pawøa II,
tøum. A. DudzinÂska-Facca, KrakoÂw 1999.
21
R. Aubert, Wprowadzenie, w: J. DanieÂlou, H.I. Marrou, Historia KosÂcioøa, t. 1, tøum.
M. Tarnowska, Warszawa 1986, s. 16.
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niejszym zadaniem historyka przysteÎpujaÎcego do odtworzenia przeszøosÂci spoøecznosÂci, czy to KosÂcioøa powszechnego czy lokalnego?
JesÂli ten wyroÂzÇniajaÎcy aspekt badanÂ historyczno-kosÂcielnych chcemy sformuøowacÂ, i jesÂli historyk chce uczynicÂ zadosÂcÂ wskazanemu wyzÇej zadaniu kazÇdej historiografii (zrozumiecÂ, doprowadzicÂ do spotkania w zrozumieniu i przyjazÂni z pokoleniami katolikoÂw poprzednich stuleci), trzeba w punkcie wyjsÂcia
uznacÂ cel, dla ktoÂrego KosÂcioÂø zostaø ustanowiony, wskazacÂ najwazÇniejsze jego
zadania, nadajaÎce sens jego istnieniu na ziemi. KosÂcioÂø uczy o sobie, zÇe ¹zaøozÇony przez Chrystusa ma cel zbawczy i eschatologiczny, ktoÂry jedynie w przyszøym sÂwiecie mozÇe bycÂ osiaÎgnieÎty w peøni. Istnieje tu na ziemi zøozÇony z ludzi,
ktoÂrzy beÎdaÎc czøonkami ziemskiego panÂstwa, powoøani saÎ do utworzenia juzÇ
w ciaÎgu dziejoÂw ludzkich rodziny dzieci BozÇych. IdaÎc ku swemu zbawczemu
celowi daje czøowiekowi uczestnictwo w zÇyciu BozÇymº (KDK, nr 40); ¹KosÂcioÂø
jest sakramentem zbawieniaº i ¹jest w reÎku Chrystusa narzeÎdziem odkupienia
wszystkichº (KK, nr 48, 9). Cel swojego istnienia KosÂcioÂø zna od swego zaøozÇyciela, ktoÂrego samo imieÎ na to wskazuje: Jezus, tzn. BoÂg zbawia. SÂwiadomosÂcÂ
tego celu: uczynienia ludzi teraz, w ciaÎgu dziejoÂw, rodzinaÎ dzieci BozÇych i doprowadzenie ich do zbawienia wiecznego, jest wyrazÂnie obecna od pierwszych
wiekoÂw chrzesÂcijanÂstwa: sÂw. Cyprian, biskup Kartaginy (zm. 258) pisaø, zÇe
¹poza KosÂcioøem nie ma zbawieniaº, sÂw. Grzegorz Wielki (zm. 604) uczyø, zÇe
¹zbawienie dusz jest najwazÇniejszym obowiaÎzkiemº (salus animarum suprema
lex esto); takzÇe apostoø Azji Franciszek Ksawery (zm. 1552) od brzegoÂw Chin
zwracaø sieÎ do Ignacego Loyoli, by przysøaø misjonarzy, bo tam codziennie
wielu idzie na poteÎpienie, a nie ma im kto udzielicÂ chrztu, a papiezÇ Pius XI
(zm. 1939) w odpowiedzi na zarzut, zÇe z niegodnymi rzaÎdami prowadzi ukøady
konkordatowe, odpowiadaø: ¹z diabøem beÎdeÎ pertraktowaø, jesÂli uda sieÎ chocÂ
jednaÎ duszeÎ wieÎcej zbawicÂº. Jan Paweø II zasÂ bardzo dobitnie moÂwiø o celu
blizÇszym, doczesnym KosÂcioøa: o sÂwieÎtosÂci zÇycia wiernych, a takzÇe o wzajemnej
zalezÇnosÂci obydwu celoÂw: ¹Misja, ktoÂra mi zostaøa powierzona nie polega na
niczym innym, jak tylko na tym, aby usÂwieÎcacÂ siebie i innychº, bo ¹sÂwieÎtosÂcÂ
KosÂcioøa jest tajemnym zÂroÂdøem i nieomylnaÎ miaraÎ jego apostolskiego zaangazÇowania oraz misyjnego zapaøuº22. Trzeba wieÎc powiedziecÂ, zÇe historia KosÂcioøa winna ukazacÂ, jak w przeszøosÂci z tego zadania KosÂcioÂø sieÎ wywiaÎzywaø, co
i jak czyniø, by wielu ludzi staøo sieÎ KosÂcioøem (misje, rozprzestrzenianie sieÎ
chrzesÂcijanÂstwa), a nasteÎpnie co czyniø, aby juzÇ na ziemi ludzie osiaÎgneÎli sÂwieÎtosÂcÂ (stali sieÎ rodzinaÎ dzieci BozÇych) jako warunek zbawienia wiecznego (duszpasterstwo, zÇycie religijne, praktyki sakramentalne, wspoÂlnoty zakonne). Jest
to istotny aspekt dziejoÂw KosÂcioøa, ktoÂremu historyk powinien podporzaÎdkowacÂ struktureÎ badanÂ ± ukazanie caøego kontekstu dziejowego: warunkoÂw geoJ.S. Martins, SÂwieÎci i sÂwieÎtosÂcÂ wedøug Jana Pawøa II, ¹L'Osservatore Romanoº (wyd. pol.),
24(2003) nr 9, s. 26.
22
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graficznych oraz kulturowych, politycznych i spoøecznych. ZnajomosÂcÂ zadanÂ
KosÂcioøa na ziemi i jego celu ostatecznego pozwala ustalicÂ wyrazÂne kryteria
oceny decyzji i dziaøanÂ papiezÇy, biskupoÂw i duchownych, wøadcoÂw chrzesÂcijanÂskich i wiernych ± pozwala ocenicÂ, w jakim stopniu podyktowane one byøy tymi
zadaniami, oczywisÂcie na miareÎ eklezjalnej samosÂwiadomosÂci oÂwczesnych pokolenÂ. To kryterium pozwala nam roÂwniezÇ stosowacÂ kategorie oceniajaÎce dla
caøych okresoÂw historycznych: rozwoÂj ± upadek ± odnowa ± rozkwit ± rozkøad
itp., po stwierdzeniu dominujaÎcych w danym stuleciu zjawisk.
ZakonÂczycÂ trzeba powyzÇsze uwagi proÂbaÎ definicji, proÂbaÎ opisania historii
KosÂcioøa, jej zadanÂ. Gdy punktem wyjsÂcia beÎdzie wskazany podstawowy cel
KosÂcioøa ± zbawienie ludzi, to historia KosÂcioøa przedstawi najpierw jego dziaøania, w zalezÇnosÂci od warunkoÂw geograficznych, kulturowych, politycznych
i spoøecznych, zmierzajaÎce do pozyskania wszystkich dla kroÂlestwa BozÇego
oraz ukazÇe, w jaki sposoÂb i w jakich warunkach ludzie dojrzewali do sÂwieÎtosÂci,
stawali sieÎ godni zbawienia wiecznego. JesÂli zwroÂcimy uwageÎ na dosteÎpnaÎ dosÂwiadczalnie dla kazÇdego historyka zjawiskowaÎ natureÎ KosÂcioøa, zaznaczymy
w definicji, zÇe zadaniem historii KosÂcioøa jest naukowe przedstawienie dziejoÂw
ludu BozÇego na ziemi w jak najszerszym konteksÂcie geograficznym, gospodarczym, politycznym, spoøecznym, kulturowym i wyznaniowym. JesÂli mocniej
zaakcentujemy BozÇaÎ, nadprzyrodzonaÎ rzeczywistosÂcÂ KosÂcioøa, trzeba beÎdzie
dodacÂ, zÇe celem historii KosÂcioøa jest przedstawienie, jak w czasie i przestrzeni
rozwijaø sieÎ KosÂcioÂø ± ustanowiona przez Chrystus spoøecznosÂcÂ ludzi, przez
ludzi prowadzona, podlegajaÎca ludzkim søabosÂciom; trzeba beÎdzie ukazacÂ
w uchwytnych historycznie wydarzeniach dziaøanie Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry prowadzi KosÂcioÂø ku sÂwieÎtosÂci, strzezÇe go przed bøeÎdem i cudami potwierdza swojaÎ
obecnosÂcÂ w nim23. MozÇna tezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na rozwoÂj i zmiennosÂcÂ zewneÎtrznej postaci KosÂcioøa w ciaÎgu stuleci i powiedziecÂ, zÇe ¹historia KosÂcioøa usiøuje
odtworzycÂ przeszøosÂcÂ kosÂcielnej spoøecznosÂci, jej ewolucjeÎ w ciaÎgu wiekoÂw i te
szczegoÂlne cechy, ktoÂre jaÎ charakteryzowaøy w kazÇdej epoceº24.
4. METODA

Historia KosÂcioøa przejmuje i stosuje w caøej rozciaÎgøosÂci metody historyczno-krytyczne, ktoÂre w naukach historycznych zostaøy wypracowane w XVII w.
I jednostronnie rzecz ujmujaÎc, mozÇna zgodzicÂ sieÎ ze stwierdzeniem: ¹Nie poprawna teologia, ale poprawna metoda historyczna decyduje o wartosÂci pracy

23

Zob. H. Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, t. 1, Freiburg 1985, s. 2-3. Zob. tezÇ
R. Latourelle, TheÂologie ± science du salut, Bruges±Paris, 1968, s. 192.
24
Aubert, art. cyt., s. 5.
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historycznej, takzÇe z historii KosÂcioøaº25. Na metodyczne posteÎpowanie historyka skøadajaÎ sieÎ trzy etapy:

4.1. HEURYSTYKA

Historyk KosÂcioøa ma obowiaÎzek zebracÂ mozÇliwie wszystkie zÂroÂdøa zawierajaÎce wiadomosÂci o pokoleniu katolikoÂw, ktoÂrym sieÎ interesuje, i w tym zakresie, ktoÂry jest problemem badawczym ustalicÂ podstawowe szczegoÂøy miejsca
i czasu wydarzenÂ, osoÂb w nim uczestniczaÎcych; bez tego dalsze badanie jest
bezprzedmiotowe. Im blizÇej czasoÂw wspoÂøczesnych, tym obfitsze saÎ zasoby
zÂroÂdøowe, tym weÎzÇszy tezÇ powinien bycÂ temat zadania i sÂcisÂlej okresÂlony problem badawczy. Powszechne jest dzisÂ przy opracowywaniu szerszych, caøosÂciowo
ujeÎtych tematoÂw, zÇe redaktor zaprasza do wspoÂøpracy wieÎksze grono historykoÂw.
Â DEè
4.2. KRYTYKA ZÂRO

Zebrany materiaø zÂroÂdøowy trzeba przygotowacÂ do wykorzystania poprzez
wewneÎtrznaÎ i zewneÎtrznaÎ krytykeÎ, przywoøujaÎc nauki pomocnicze historii;
stwierdzicÂ autentycznosÂcÂ i wiarygodnosÂcÂ zÂroÂdeø, konfrontujaÎc je ze sobaÎ i z tym,
co w literaturze juzÇ zostaøo rozpoznane i ustalone. Krytyka zÂroÂdeø sieÎgnaÎcÂ musi
poza sam tekst i poza to wszystko, co dotyczy jego sposobu przekazania (jeÎzyk,
pismo, datacja) ± ku autorowi. Bo jesÂli chcemy poprzez zÂroÂdøo spojrzecÂ na
ludzi, o ktoÂrych ono moÂwi, i zrozumiecÂ ich, i jesÂli zrozumienie zakøada celowe
ich dziaøanie, to musimy zatrzymacÂ sieÎ przy autorze zÂroÂdøa, wejsÂcÂ w jego sposoÂb
mysÂlenia, okresÂlicÂ cel sporzaÎdzenia tekstu zÂroÂdøowego (np. w zakresie dziaøalnosÂci ludzi KosÂcioøa i instytucji kosÂcielnych bardzo czeÎsto informowani jestesÂmy o wykroczeniach i naduzÇyciach, bo wieÎkszosÂcÂ materiaøoÂw zÂroÂdøowych to
protokoøy wizytacyjne i dochodzenia saÎdowe, ktoÂrych celem byøo wytropicÂ
i ukaracÂ winnych)26. Pytanie o zamysø autora dokumentu pozwala tezÇ wøaÎczycÂ
do badanÂ historycznych ewidentne falsyfikaty i pytacÂ: kto, po co, w jakich

25

Tak V. Conzemius, Kirchengeschichte als ¹nichttheologischeº Disziplin, ¹Theologische
Jahrbuchº 1984, s. 18, co aprobujaÎco powtoÂrzyø H. Jedin, Kirchengeschichte als Theologie und
Geschichte, s. 27. Zob. tezÇ: tenzÇe, Kirchengeschichte ist Theologie und Geschichte, w: Kirchengeschichte heute, red. R. Kottje, Trier 1970, s. 40-42; M. Heim, EinfuÈhrung in die Kirchengeschichte,
MuÈnchen 2000, s. 15 n.; G. Alberigo, MeÂthodologie de l'histoire de l'Eglise en Europe, ¹Revue
d'histoire ecclesiastiqueº 18(1986), s. 401-420.
26
M. Banaszak, ZÂroÂdøa poznania historycznego, ¹Ateneum KapøanÂskieº 78(1986) z. 2, s. 207212; tenzÇe, Historia KosÂcioøa, w: Katolicyzm A±Z, red. Z. Pawlak, PoznanÂ 1989, s. 135.
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okolicznosÂciach je sporzaÎdziø? OdpowiedzÂ mozÇe bycÂ wazÇnym krokiem do ¹zrozumieniaº.

4.3. INTERPRETACJA

Byøo zøudzeniem pozytywizmu historycznego, zÇe poprzez samo zestawienie
tekstoÂw zÂroÂdøowych i faktoÂw da sieÎ ustalicÂ, ¹jak to wøasÂciwie byøoº. Nie jest to
mozÇliwe bez interpretacji. DzisÂ powszechnie akceptowane saÎ zaøozÇenia sÂwiatopoglaÎdowe historyka, jako nie stojaÎce na przeszkodzie jego obiektywizmowi,
i przyjeÎcie przezenÂ okresÂlonej teorii historii, nieodzownej przy odtwarzaniu
procesu historycznego. Punktem wyjsÂcia poczynanÂ poznawczych historyka jest
zawsze ¹okresÂlona wizja sÂwiata i czøowieka, a takzÇe dziejoÂw i nauk historycznychº27; ¹to, co historieÎ czyni historiaÎ, nie jest do wyczytania ze zÂroÂdeø, aby
w ogoÂle zÂroÂdøa sprowokowacÂ do moÂwienia, trzeba teorii historiiº28 ± pod warunkiem, zÇe jest ta teoria sprawdzalna, i zÇe historyk KosÂcioøa swoje stanowisko
beÎdzie poddawaø ustawicznej autorefleksji i usÂwiadamiaø sobie granice mieÎdzy
poznaniem przednaukowym a wiedzaÎ zdobytaÎ metodycznie. L. Ranke do wyzÇej
cytowanego powiedzenia dodawaø wazÇne, szczegoÂlnie dla historyka KosÂcioøa,
wskazanie interpretacyjne: ¹KazÇda epoka ma bezposÂrednie odniesienie do
Bogaº29. Stwierdzenie o potrzebie teorii historii dla dobrego interpretowania
faktoÂw i budowania narracji historycznej dotyczy zresztaÎ kazÇdej innej nauki:
¹nauka zakøada filozofieÎ, a nie dopiero jaÎ umozÇliwiaº30. Za takaÎ ¹teorieÎ historiiº powszechnie stosowanaÎ mozÇna uznacÂ np. osÂwieceniowaÎ kategorieÎ rozwoju podbudowanaÎ w XIX wieku ewolucjonizmem, ktoÂra takzÇe na dzieje kosÂcielne bywa przenoszona. W przypadku historii KosÂcioøa takie znaczenie ± jako
klucz interpretacyjny ± beÎdaÎ miaøy przesøanki teologiczne.
PierwszaÎ przesøankaÎ interpretacyjnaÎ jest wiara ludzi, motyw religijny obecny w ich decyzjach i czynach. Bardzo ostrozÇny historyk tej przesøanki wiary nie
potraktuje jako normy, jako oczywistosÂci w przedstawianiu dziejoÂw instytucji
kosÂcielnych i ludzi KosÂcioøa, ale jako hipotezeÎ roboczaÎ, dzieÎki ktoÂrej bardzo
wiele wydarzenÂ mozÇna wyjasÂnicÂ, przyblizÇycÂ, ktoÂra pozwoli zrozumiecÂ ludzi,
27
J. Maternicki, Historia. III. Dziedzina wiedzy, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993,
kol. 944; K. GoÂrski, Prawda w historii, ¹Ateneum KapøanÂskieº 78(1986) z. 2, s. 234-238.
28
R. Koselleck, Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historiographischen Erschlieûung der geschichtlichen Welt, w: ObjektivitaÈt und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft,
red. W.J. Mommsen, J. RuÈsen, MuÈnchen 1977, s. 45 (cyt. za: E. Iserloh, Kirchengeschichte ± eine
theologische Wissenschaft, ¹Theologisches Jahrbuchº 1984, s. 56). Zob. tezÇ: L. Bendel-Maidl,
UÈberblick uÈber den Methodenpluralismus der Gegenwart, w: Geschichte des christlichen Lebens
im schlesischen Raum, wyd. J. KoÈhler, R. Bendel, MuÈnster 2002, s. 79-93.
29
Bedouelle, dz. cyt., s. 20.
30
S. KaminÂski, Nauka i filozofia a maÎdrosÂcÂ, ¹Roczniki Filozoficzneº 31(1983) z. 2, s. 24.
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wejsÂcÂ w relacjeÎ przyjazÂni z nimi, np. zrozumiecÂ tych, ktoÂrzy oddali zÇycie za
wiareÎ i zasady moralne, pustelnikoÂw i mnichoÂw, rezygnujaÎcych ¹dla kroÂlestwa
BozÇegoº z wielu praw i swoboÂd osobistych, misjonarzy peregrinantes propter
Christum, czy takzÇe maøzÇonkoÂw sÂlubujaÎcych sobie wiernosÂcÂ azÇ do sÂmierci. Takie potraktowanie przesøanki wiary jako klucza interpretacyjnego nie jest dla
historyka wierzaÎcego zaprzeczeniem waloru teologicznego wiary, a historyka
religijnie obojeÎtnego nie zmusza do zaakceptowania jej nadprzyrodzonego
charakteru.
Za drugaÎ przesøankeÎ interpretacyjnaÎ mozÇna uznacÂ liczenie sieÎ z OpatrznosÂciaÎ BozÇaÎ, z mozÇliwosÂciaÎ nadzwyczajnej, cudownej interwencji Boga w historieÎ31.
Historyk wierzaÎcy z zaøozÇenia pozostawia w opisie dziejoÂw kosÂcielnych miejsce
na nadzwyczajne BozÇe dziaøanie; historyk agnostyk powinien, jesÂli chce bycÂ
obiektywny, umiecÂ przyznacÂ: ¹nie wiemº, ¹nie potrafieÎ wyjasÂnicÂº (np. dlaczego faryzeusz Szaweø, ktoÂry z Jerozolimy wyjechaø jako wroÂg i przesÂladowca chrzesÂcijan, do Damaszku dotarø jako ich zwolennik, a potem zostaø
apostoøem Chrystusa; jak wyjasÂnicÂ wiele wydarzenÂ niezwyczajnych z zÇycia sÂwieÎtych czy kultu ich relikwii, chocÂby ¹cud sÂw. Januaregoº, faktoÂw zwiaÎzanych
z objawieniami prywatnymi np. w Lourdes). Najsumienniej zebrane zÂroÂdøa
tylko podprowadzaÎ nas do podobnych wydarzenÂ, i jesÂli historyk chce je wyjasÂnicÂ, jesÂli chce tych ludzi zrozumiecÂ oraz wskazacÂ, zÇe ich poczynania byøy
celowe i sensowne, musi wøasÂnie odniesÂcÂ sieÎ do ¹teorii historiiº lub zatrzymacÂ
sieÎ (ºnie wiemº), o ile nie chce ocenicÂ tych zachowanÂ jako nierozumnych.
Za klucz interpretacyjny mozÇna uznacÂ zadania zbawcze KosÂcioøa: to, co
nadaje sens caøosÂci jego dziejoÂw, nadaje tezÇ sens pojedynczym wydarzeniom.
StaÎd pokusa przyjeÎcia takiej interpretacji w przypadku szczegoÂlnie wielkich
tragicznych wydarzenÂ, kataklizmoÂw, gdy dotkneÎøy jednej miejscowosÂci czy kraju, gdy wielu stawia pytania: ¹Dlaczego?º, ¹Za jakie grzechy?º, ¹Co BoÂg zamierzaø powiedziecÂ?º. JuzÇ Tomasz z Akwinu, polemizujaÎc z teologiaÎ dziejoÂw
Joachima da Fiore, przestrzegaø przed przenoszeniem na szczegoÂøowe fakty
przesÂwiadczenia o zbawczej misji KosÂcioøa32.
Historyk KosÂcioøa musi korzystacÂ z podstawowych metod wøasÂciwych
wszystkim naukom: syntezy i analizy. W opracowywaniu wielkich tematoÂw
potrzebny jest zmysø syntezy, dobry podziaø prezentowanego materiaøu, dobra
periodyzacja (bo przede wszystkim chronologia dyktuje pracom historycznym
ukøad tresÂci). W pracach dotyczaÎcych tematoÂw o waÎskim zakresie, czy to gdy
idzie o problematykeÎ, czy o czasokres, wazÇniejsza jest umiejeÎtnosÂcÂ stosowania
metody analizy na trzech jej poziomach: 1/ Analiza przez opis. Jest zwykøym,
naturalnym w pracach historycznych zabiegiem, bo trzeba nam historieÎ najpierw zaliczycÂ do nauk opisujaÎcych. SzczegoÂøowy opis ¹jak to byøoº jest punk31
32

Zob. Iserloh, art. cyt., s. 54.
TamzÇe, s. 52; Schatz, art. cyt., s. 62-65.
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tem wyjsÂcia dla wnioskoÂw i dalszych poszukiwanÂ. DuzÇa czeÎsÂcÂ ukazujaÎcych sieÎ
obecnie monografii parafii, podobnie jak i wieÎkszosÂcÂ prac magisterskich, poprzestaje na tym poziomie analizy. 2/ Analiza przez genezeÎ. Jest to bardzo
wazÇny drugi krok w badaniach historycznych: dlaczego to sieÎ zdarzyøo? A odpowiedzi beÎdziemy szukacÂ nie w øanÂcuchu przyczyna ± skutek, ale w sposobie
dziaøania wøasÂciwego ludziom. Na tym etapie analizowania wydarzenÂ ± daÎzÇenia
do zrozumienia ludzkich decyzji i dziaøanÂ wierzaÎcy historyk teolog sieÎgnie do
wspomnianych wyzÇej zaøozÇenÂ, ¹teorii historycznychº, pozostawi sÂwiadomie dla
nich miejsce, a historyk agnostyk nie powinien ich wykluczacÂ: dziaøa czøowiek
wierzaÎcy i dziaøacÂ mozÇe BoÂg. SzukajaÎc genetycznych wyjasÂnienÂ, usiøujaÎc zrozumiecÂ ludzi, nie mozÇe jednak historyk przypisywacÂ im wøasÂciwego sobie, swojemu pokoleniu, sposobu mysÂlenia. Musi uwzgleÎdnicÂ sytuacje, mysÂlenie oraz
sÂwiadomosÂcÂ oÂwczesnej spoøecznosÂci kosÂcielnej (np. co znaczyøo dla ludzi przynalezÇenie do KosÂcioøa, bycie wierzaÎcym i praktykujaÎcym katolikiem, jakie znaczenie miaø dla nich papiezÇ, jak patrzyli na pogan itp.)33. 3/ Analiza logiczna.
Odwoøujemy sieÎ do niej, gdy informacje saÎ skaÎpe i niewystarczajaÎce, zaledwie
sygnalizujaÎ, zÇe cosÂ sieÎ zdarzyøo, ograniczajaÎ sieÎ do kilku zdanÂ i nie pozwalajaÎ
odtworzycÂ przebiegu wydarzenÂ. Trzeba woÂwczas czerpacÂ analogie z szerszych
opisoÂw w tym samym zÂroÂdle lub sieÎgnaÎcÂ do podobnych wydarzenÂ w tym samym
okresie w innych diecezjach lub parafiach (na zasadzie indukcji) albo odwoøacÂ
sieÎ do prawa ogoÂlnokosÂcielnego, ogoÂlnodiecezjalnego (na zasadzie dedukcji).
WspoÂøczesÂnie historyk KosÂcioøa czerpie tematy i korzysta z przesøanek dostarczanych przez pokrewne dziedziny i korzysta roÂwniezÇ z metod przez nie
stosowanych. Od okoøo 50 lat badania historyczne, takzÇe w zakresie historii
KosÂcioøa, inspirowane saÎ przez socjologieÎ, jej tematykeÎ i metody. Kierunki te,
tzw. historia spoøeczna KosÂcioøa, opisujaÎ wiareÎ i pobozÇnosÂcÂ wiernych przy pomocy m.in. statystyk praktyk religijnych wiernych: jednorazowych, obowiaÎzkowych, pobozÇnosÂciowych; wskazujaÎ na roÂzÇnice mieÎdzy elitami religijnymi a masami34. Historia kultury kieruje uwageÎ historyka KosÂcioøa ku sÂwiadomosÂci religijnej, samosÂwiadomosÂci wiernych, mentalnosÂci religijnej, wieÎc przesøance
wazÇnej (na ktoÂraÎ wskazano wyzÇej) dla oceny i wartosÂciowania w odniesieniu
do dawnych stuleci35. Bliskie tej problematyce saÎ prace z historii sztuki, wska33

Zob. np. studium nad mentalnosÂciaÎ i sÂwiatem wyobrazÇenÂ, postaw Jana Døugosza i jego
pokolenia: U. Borkowska, TresÂci ideowe w dzieøach Jana Døugosza. KosÂcioÂø i sÂwiat poza KosÂcioøem,
Lublin 1983.
34
Zob. np. S. Lazar, Kierunki badanÂ nad historiaÎ religii i KosÂcioøa w aspekcie historycznej
socjologii religii, Znak 20(1968) nr 9, s. 1139-1159; J. Køoczowski, ChrzesÂcijanÂstwo i historia, KrakoÂw 1990; tenzÇe, Historia spoøeczno-religijna, ¹Kwartalnik Historycznyº 100(1993) nr 4, s. 269-281;
D. Olszewski, Polska kultury religijna na przeøomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996; Kultura
elitarna a kultura masowa w Polsce poÂzÂnego sÂredniowiecza, red. B. Geremek, Wrocøaw±Warszawa
1978.
35
Np. J. Ronikier, Metodologia historii mentalnosÂci w badaniach nad ksiaÎzÇkaÎ i czytelnictwem,
w: KsiaÎzÇka polska w okresie zaboroÂw, red. M. KocoÂjowa, KrakoÂw 1991; Studia z dziejoÂw kultury
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zujaÎce na to, jaki przekaz wiary niosaÎ poszczegoÂlne dzieøa malarstwa, rzezÂby
czy architektury roÂzÇnych epok36. Pogranicza historii KosÂcioøa i historii religii
dotyczaÎ studia z zakresu kultury ludowej ± prowadzone metodami etnografii
wskazujaÎ, zÇe i tu otwierajaÎ sieÎ duzÇe mozÇliwosÂci badawcze37. Temat funkcjonowania w spoøecznej sÂwiadomosÂci legend, przypowiesÂci, zmysÂlonych faktoÂw podejmuje tzw. ¹historia drugiego stopniaº, ktoÂra interesuje sieÎ nie tyle samym
faktem (czy miaø miejsce, czy nie), ale rozpowszechnieniem informacji o nim
i jego oddziaøywaniu na postawy ludzi. Bywa, zÇe dla ksztaøtowania zachowanÂ
zbiorowych nie ma wieÎkszego znaczenia, czy przekaz jest prawdziwy, czy nie,
ale jego rozpowszechnienie i reakcje ludzi na wiesÂci o widzeniach, cudach,
legendach (np. o Joannie papiezÇycy, exempla kaznodziejoÂw sÂredniowiecznych38.
5. HISTORIA KOSÂCIOèA NAUKAÎ TEOLOGICZNAÎ CZY HUMANISTYCZNAÎ?

W trakcie powyzÇszego wykøadu pojawiaø sieÎ w zwiaÎzku z kazÇdym poruszanym zagadnieniem problem, do ktoÂrego trzeba sumarycznie wroÂcicÂ: czy historia KosÂcioøa przynalezÇy do kanonu nauk teologicznych czy nauk humanistycznych? Problem ten ma swoje przedøuzÇenie: czy historyk KosÂcioøa musi bycÂ
teologiem, katolikiem, czøowiekiem wierzaÎcym, czy tezÇ dosteÎp do badanÂ historyczno-kosÂcielnych ma kazÇdy historyk? Na pytania te, zwøaszcza w pisÂmiennictwie niemieckim, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Autorzy francuscy skøaniajaÎ sieÎ ku traktowaniu historii KosÂcioøa jako czeÎsÂci teologii. Tu beÎdzie chodziøo raczej o przedstawienie problematyki nizÇ o rozstrzygnieÎcie. Trzeba jaÎ
rozwazÇycÂ w kilku aspektach.

5.1. PRZEDMIOT MATERIALNY

Opisanie KosÂcioøa jako spoøecznosÂci zespoleniowej, BozÇo-ludzkiej, ktoÂrej
wiele istotnych znamion (zasady wiary, hierarchia, struktury, instytucje, praki mentalnosÂci czasoÂw nowozÇytnych, red. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocøaw 1993; Bedouelle,
dz. cyt., s. 35-40.
36
Np. A. Karøowska-Kamzowa, Malarstwo sÂlaÎskie 1250-1450, Wrocøaw±Warszawa 1979;
J. Harasimowicz, Sztuka jako wyznanie wiary, w: ChrzesÂcijanÂstwo w dialogu kultur na ziemiach
Rzeczypospolitej, red. S. Wilk, Lublin 2002, s. 471-503.
37
Np. J. Kurek, Eucharystia, biskup i kroÂl. Kult sÂw. Stanisøawa w Polsce, Wrocøaw 1998 (Acta
Universitatis Wratislaviensis No 1923); S. Bylina, Kultura ludowa Polski i SøowianÂszczyzny sÂredniowiecznej, Warszawa 1999; tenzÇe, Chrystianizacji wsi polskiej u schyøku sÂredniowiecza, Warszawa
2002.
38
Bedouelle, dz. cyt., s. 40-44; T. Szostek, Exemplum w polskim sÂredniowieczu, Warszawa
1997.
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tyki sakramentalne) dosteÎpnych jest na drodze dosÂwiadczalnej, pozwala kazÇdemu historykowi okresÂlicÂ zasieÎg badanÂ: grupeÎ ludzi, ktoÂraÎ chce sieÎ zainteresowacÂ i problematykeÎ badawczaÎ. Wydaje sieÎ jednak, zÇe podejmujaÎc badania,
musi pozostawacÂ otwarty na religieÎ i wartosÂci religijne, na deklaracje KosÂcioøa
o tym, zÇe bardziej jeszcze nizÇ grupaÎ okresÂlonaÎ na drodze dosÂwiadczenia jest on
niewidzialnaÎ wspoÂlnotaÎ øaski, mistycznym Ciaøem Chrystusa. JesÂli straci z oczu
teÎ drugaÎ pøaszczyzneÎ rzeczywistosÂci kosÂcielnej, bardzo øatwo przyjmie postaweÎ
religioznawcy, ktoÂry nie bada dziejoÂw KosÂcioøa, ale najwyzÇej historieÎ katolicyzmu, prawosøawia czy protestantyzmu. TrudnosÂciaÎ dla historyka agnostyka
jest to, zÇe nie wolno oddzielacÂ KosÂcioøa ludzkiego ± widzialnego, od BozÇego ±
niewidzialnego; to jest jedna wspoÂlnota, majaÎca jeden cel39. Ale dodajmy uwageÎ S. KaminÂskiego: ¹JesÂli historia KosÂcioøa ma bycÂ dyscyplinaÎ teologicznaÎ,
uprawiajaÎcy jaÎ nie mozÇe nie bycÂ zaangazÇowany przez wiareÎ i nie traktowacÂ
swego przedmiotu jako misterium Christi in historia salutisº40. To stwierdzenie
pozwala, pozostajaÎc przy samym tylko przedmiocie materialnym, powiedziecÂ,
zÇe historiaÎ KosÂcioøa mozÇe zajmowacÂ sieÎ naukowo kazÇdy, kto przyswoiø sobie
wiedzeÎ teologicznaÎ o KosÂciele, niezalezÇnie od stanowiska badawczego41, i zÇe to
historyk sam czyni historieÎ KosÂcioøa teologiaÎ lub naukaÎ humanistycznaÎ. Na
takie podejsÂcie pozwala tylko eklezjologia katolicka, wskazujaÎca na stroneÎ
widzialnaÎ, instytucjonalnaÎ KosÂcioøa, jako przynalezÇnaÎ do jego istoty, do vera
ecclesia. Z punktu widzenia teologii protestanckich mozÇe historieÎ uprawiacÂ
tylko teolog; dzieje widzialnej spoøecznosÂci kosÂcielnej nie saÎ bowiem dziejami
prawdziwego KosÂcioøa (vera ecclesia to ecclesia mere spiritualis), lecz przynalezÇaÎ do dziejoÂw spoøecznosÂci sÂwieckiej42; nie ma wieÎc, konsekwentnie, napieÎcÂ
wewneÎtrznych mieÎdzy ¹KosÂcioøem grzesznikoÂwº a ¹sÂwieÎtym, katolickim KosÂcioøemº, co ± dopowiedzmy ± ogromnie uøatwia uprawianie historii KosÂcioøa
przez wierzaÎcego43.

39

Zob. Conzemius, art. cyt., s. 22 n.
S. KaminÂski, Nauka i metoda. PojeÎcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998, s. 320.
41
Tak Wolf, Seiler, art. cyt., s. 274.
42
Przykøadem mozÇe bycÂ zwieÎzøa, bardzo teologiczna synteza Ekkeharda MuÈhlenberga, Epochen der Kirchengeschichte, Heidelberg 1980, ktoÂry powie, zÇe ¹historia KosÂcioøa przedstawia objawienie sieÎ Boga w dziejachº (s. 15) i konsekwentnie dzieli je na cztery epoki: I. PoÂzÂna starozÇytnosÂcÂ ± BoÂg jako pogromca demonoÂw; II. SÂredniowiecze ± BoÂg jako zwycieÎzca nad politycznaÎ
anarchiaÎ; III. Wczesna nowozÇytnosÂcÂ ± BoÂg jako zwycieÎzca nad kosÂcielnym uciemieÎzÇeniem;
IV. Czasy nowozÇytne ± BoÂg przezwycieÎzÇa samozniewolenie sieÎ czøowieka.
43
Iserloh, art. cyt., s. 51.
40
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5.2. PRZEDMIOT FORMALNY

Opinia wyzÇej przytoczona, zÇe wystarczy przyswoicÂ sobie katolickaÎ naukeÎ
o KosÂciele, a potem uprawiacÂ historieÎ KosÂcioøa, jak kazÇdaÎ innaÎ historieÎ, wydaje
sieÎ dyskusyjna. RoÂwnie wazÇny jak przedmiot materialny jest bowiem aspekt
badawczy, a ten poznacÂ mozÇna i ustalicÂ tylko ze zÂroÂdeø teologicznych. Wskazano wyzÇej, zÇe tym najistotniejszym aspektem jest ± jako ostateczny ± cel
zbawczy KosÂcioøa, a jako posÂredni ± sÂwieÎtosÂcÂ wiernych. ¹Pierwszym celem
dziaøalnosÂci KosÂcioøa jest usÂwieÎcenie czøowiekaº, powie Jan Paweø II44. JesÂli
ten aspekt historyk pominie, to czy zdoøa ukazacÂ KosÂcioÂø w prawdzie? Ale
z drugiej strony, czy jego przyjeÎcie nie spowoduje, zÇe przystaÎpi do badanÂ z gotowaÎ tezaÎ, dla ktoÂrej w historii beÎdzie szukaø uzasadnienia? Ta ewentualnosÂcÂ
zostanie wykluczona, jesÂli respektowaø beÎdzie historyczno-krytyczne metody
badanÂ. PowtoÂrzmy opinieÎ S. KaminÂskiego: ¹nauka zakøada filozofieÎ, a nie dopiero jaÎ umozÇliwiaº. Tak wieÎc sam przedmiot materialny nie czyni historii
KosÂcioøa ¹ziemiaÎ sÂwieÎtaÎº, na ktoÂraÎ nie mogaÎ wchodzicÂ niekatolicy czy agnostycy, bo jest to rzeczywistosÂcÂ dosteÎpna takzÇe, do pewnych granic, empirycznie.
JednakzÇe przedmiot formalny ± poznanie celu KosÂcioøa, jest uchwytny wyøaÎcznie teologiczne, a nieliczenie sieÎ z nim, prowadzicÂ mozÇe do bøeÎdnych ocen
i wypaczenia jego dziejoÂw.
5.3. TOZÇSAMOSÂCÂ HISTORYCZNA KOSÂCIOèA JAKO ZAèOZÇENIE BADAWCZE

Historyk mozÇe co prawda stwierdzicÂ ciaÎgøosÂcÂ historycznaÎ spoøeczenÂstw,
przesÂledzicÂ racje, dla ktoÂrych nasteÎpujaÎce po sobie pokolenia przyznajaÎ sieÎ
do wspoÂlnego dziedzictwa, ale zwykle chodzi tu o ludy lub narody, pochodzaÎce
od tych samych przodkoÂw, zamieszkujaÎce jeden kraj, moÂwiaÎce wspoÂlnym jeÎzykiem, uformowane przez jednaÎ kultureÎ i ksztaøtujaÎce jaÎ. KosÂcioÂø jest zupeønie
innego rodzaju spoøecznosÂciaÎ, zøozÇonaÎ ¹z roÂzÇnych ludoÂw, ras i jeÎzykoÂwº, rozsianaÎ po caøym okreÎgu ziemi. Tylko bardzo ostrozÇnie mozÇna powoøacÂ sieÎ na
analogieÎ narodu i jego tozÇsamosÂci. Wskazano tezÇ wyzÇej, zÇe identycznosÂcÂ KosÂcioøa jest specyficzna: jest to identycznosÂcÂ w rozwoju i stawaniu sieÎ (t e n s a m
nie oznacza t a k i s a m), a rozpoznacÂ jaÎ ± uznacÂ za tozÇsame ziarno zasiane
i krzew, ktoÂry z niego wyroÂsø ± jest niezwykle trudno. MozÇemy pytacÂ, czy ludzie,
nawet najbardziej zdyscyplinowani, byliby w stanie zachowacÂ ciaÎgøosÂcÂ, jednosÂcÂ,
tozÇsamosÂcÂ w roÂzÇnych epokach, na roÂzÇnych kontynentach, czy tezÇ za sprawceÎ
ciaÎgøosÂci i tozÇsamosÂci uznacÂ musimy Boga, owaÎ wewneÎtrznaÎ rzeczywistosÂcÂ KosÂcioøa? Musimy uznacÂ, zÇe KosÂcioÂø jest Ciaøem mistycznym Chrystusa. Jest to nie
tylko przesøanka znana z teologii, ale przesøanka przyjeÎta wiaraÎ, a wydaje sieÎ, zÇe
44

Martins, art. cyt., s. 26.
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kazÇdy przysteÎpujaÎcy do badania dziejoÂw KosÂcioøa musi z niaÎ sieÎ zgodzicÂ lub
przyjaÎcÂ postaweÎ religioznawcy45.

5.4. ¹KLUCZE INTERPRETACYJNEº: WIARA JAKO REALNY MOTYW DZIAèANIA LUDZI,
NADZWYCZAJNE INTERWENCJE BOZÇE, SENS ZBAWCZY ISTNIENIA KOSÂCIOèA

RoÂwniezÇ tu mamy do czynienia z przesøankami teologicznymi, ale wydajaÎ
sieÎ one bycÂ nizÇszej rangi nizÇ zaøozÇenie o tozÇsamosÂci KosÂcioøa, poniewazÇ odnoszaÎ
sieÎ nie do caøego KosÂcioøa i nie do caøych jego dziejoÂw, ale do pojedynczych
wydarzenÂ i historyk nie akceptujaÎcy tego sposobu interpretowania mozÇe sieÎ
zatrzymacÂ i poprzestacÂ na zestawieniu i analizie faktoÂw. PominieÎcie tych mozÇliwosÂci interpretacyjnych nie beÎdzie bøeÎdem, a tylko niedopowiedzeniem.
5.5. WARTOSÂCIOWANIE, OCENA

Wspomniana wyzÇej opinia o tym, zÇe zadaniem historyka jest doprowadzenie do spotkania z ludzÂmi poprzednich pokolenÂ, zakøada porozumienie z nimi,
cheÎcÂ zrozumienia ich, wejsÂcia w ich mentalnosÂcÂ. To zobowiaÎzuje historyka do
przyjeÎcia norm, kryterioÂw wartosÂciowania, wøasÂciwych tamtym czasom, a nie
przerzucanych ze wspoÂøczesnosÂci na dawne stulecia. A w odniesieniu do dawnych stuleci, co trzeba bracÂ pod uwageÎ: czy ogoÂlnaÎ ¹opinieÎ publicznaÎº przecieÎtnych chrzesÂcijan, przyzwalajaÎcaÎ na postawy i sposoby dziaøania, ktoÂre my
dzisÂ poteÎpiamy, czy tezÇ odwazÇne gøosy protestu, woÂwczas nie respektowane,
a dzisÂ akceptowane jako søuszne? ± np. ocena krucjat, ocena herezji i sposoboÂw
ich zwalczania46. Tu jedynie powiedziecÂ mozÇemy, zÇe øatwiej wierzaÎcemu historykowi KosÂcioøa zrozumiecÂ zÇyjaÎcych dawniej, powszechnie wierzaÎcych ludzi,
nizÇ agnostykowi; øatwiej zrozumiecÂ zwierzchnosÂcÂ kosÂcielnaÎ dziaøajaÎcaÎ w sytuacji
przymusowej, tzn. kiedy byøa koniecznosÂcÂ podjeÎcia decyzji, a nie byøo wyboru
mieÎdzy dobrem a zøem, ale tylko mieÎdzy zøem mniejszym lub wieÎkszym, ale
przeciezÇ i tu z kolei nietrudno o bezkrytycznaÎ øatwowiernosÂcÂ. Dla ostatecznej
oceny wazÇna jest wieÎc osobowosÂcÂ historyka, jego ludzka uczciwosÂcÂ.
PowyzÇsze uwagi wskazujaÎ pewnaÎ ambiwalencjeÎ historii KosÂcioøa, zÇe jej
ujeÎcia humanistyczne i teologiczne nie stojaÎ w sprzecznosÂci, ale mogaÎ sieÎ dobrze wzajemnie uzupeøniacÂ. I taki tezÇ jest wniosek wybitnego historyka niemieckiego Huberta Jedina (zm. 1980). Twierdzi on, zÇe historia KosÂcioøa jest
teologiaÎ i historiaÎ; teologiaÎ z racji przesøanek teologicznych, w oparciu o ktoÂre
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Por. Schatz, art. cyt., 69 n.
TamzÇe, s. 71 n.
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historyk KosÂcioøa dokonuje interpretacji dziejoÂw kosÂcielnych, a historiaÎ z racji
metody historyczno-krytycznej, ktoÂraÎ stosuje47.
Trzeba do tego dodacÂ uwageÎ, zÇe w Polsce wydaje sieÎ historia KosÂcioøa bycÂ
powszechnie postrzegana jako dyscyplina teologiczna. W zÇadnym uniwersytecie panÂstwowym, poza wydziaøami teologicznymi i uczelniami papieskimi, nie
ma ani jednej katedry ani zakøadu historii KosÂcioøa. A przeciezÇ szeroki i wazÇny
dzisÂ (i modny!) temat europeistyki bez historii KosÂcioøa nie mozÇe ani nie powinien sieÎ obejsÂcÂ. To przeciezÇ KosÂcioÂø przez okoøo 1500 lat oddziaøywaø na
ksztaøt Europy i kultury europejskiej, ksztaøtowaø jej prawo i instytucje, czy
to pozytywnie swoim dziaøaniem i wpøywami, czy tezÇ wywoøujaÎc gøosy sprzeciwu: ruchy protestanckie ± religijne (Reformacja), opozycyjne ± filozoficzne
i kulturowe (OsÂwiecenie), czy nawet w negowaniu religii odwoøujaÎce sieÎ do
nauk pozytywnych (np. sposoÂb rozpropagowania ewolucjonizmu). PrzeciezÇ nie
byøoby tych bardzo wazÇnych dla ksztaøtu dzisiejszej Europy krytycznych praÎdoÂw, gdyby nie obecnosÂcÂ KosÂcioøa katolickiego.
6. PERIODYZACJA

Ostatnim poleceniem, jakie zaøozÇyciel KosÂcioøa Jezus Chrystus skierowaø
do ucznioÂw brzmiaøo: ¹IdzÂcie na caøy sÂwiat i czynÂcie ucznioÂw wsÂroÂd narodoÂwº
(Mt 28,19), wieÎc pierwszym zadaniem KosÂcioøa jest pozyskiwanie dla Ewangelii
mozÇliwie wszystkich, a uczynienie uczniem dopeønia sieÎ woÂwczas, gdy wiara
przenika zÇycie codzienne ludzi, ich kultureÎ, jak powie Jan Paweø II: ¹Wiara,
ktoÂra nie staje sieÎ kulturaÎ jest wiaraÎ nie w peøni przyjeÎtaÎ, nie w caøosÂci przemysÂlanaÎ, nie przezÇytaÎ wiernieº48. Wielkim trudem dla gøosicieli Ewangelii byøo
wejsÂcie w poszczegoÂlne kreÎgi kulturowe, co zwiaÎzane byøo z przyjeÎciem nowego
jeÎzyka, wieÎc takzÇe z ryzykiem znieksztaøcenia tresÂci Objawienia. Do pokonania
pierwszego znaczaÎcego progu ± wyjsÂcia z ¹kolebkiº chrzesÂcijanÂstwa: religii
i kultury judaizmu oraz jeÎzyka ksiaÎg biblijnych, aby wejsÂcÂ w kraÎg wysokiej
kultury hellenistycznej, przygotowaøa chrzesÂcijanÂstwo Septuaginta, tøumaczenie ksiaÎg Starego Testamentu na jeÎzyk grecki dokonane w Aleksandrii w III
i II w. przed Chr. Kultura ta, zasymilowana przez chrzesÂcijanÂstwo i nasycona
chrzesÂcijanÂskimi tresÂciami, posøugujaÎca sieÎ jeÎzykiem greckim oraz øacinÂskim,
ktoÂry utrwaliøa Wulgata (ok. 410-420), przekazana zostaøa przez KosÂcioÂø nowym ludom na terenie Europy. Uksztaøtowana zostaøa kultura europejska,
zwiaÎzana z chrzesÂcijanÂstwem tak mocno, zÇe wøasÂciwie w niezmienionej postaci
mogøa bycÂ przeniesiona do nowego sÂwiata, do Ameryki èacinÂskiej, ale zatrzy47

Jedin, Kirchengeschichte als Theologie und Geschichte, s. 31.
W przemoÂwieniu do Papieskiej Rady ds. Kultury, 20 maja 1982: Jan Paweø II, Wiara
i kultura. Dokumenty, przemoÂwienia, homilie, Lublin 1988, s. 148.
48
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maøa sieÎ u bram Azji, ktoÂra do dzisÂ pozostaje dlanÂ zamknieÎta, bo tylko 4,5%
mieszkanÂcoÂw tego najbardziej zaludnionego kontynentu stanowiaÎ chrzesÂcijanie (w tym 2,6% katolicy). Do wspomnianych kreÎgoÂw kulturowych ogranicza
sieÎ proponowana tu periodyzacja. InspiracjaÎ dla wyodreÎbnienia czasokresoÂw
w dziejach chrzesÂcijanÂskiej kultury europejskiej jest mysÂl J.H. Newmana (zm.
1890), mozÇe charakterystyczna dla konwertyty, nie ekumeniczna: ¹W prawdziwej filozofii nie ma czegosÂ posÂredniego pomieÎdzy ateizmem a katolicyzmemº
(1843 r.), powtoÂrzone kilka lat poÂzÂniej: ¹Dla zdrowo mysÂlaÎcego nie ma czegosÂ
trzeciego mieÎdzy katolicyzmem a niewiaraÎº (1849)49.
I. ZaøozÇenie KosÂcioøa. ChrzesÂcijanÂstwo w kreÎgu religii i kultury zÇydowskiej
(do 70)
II. ChrzesÂcijanÂstwo w kreÎgu kultury i religii hellenistyczno-rzymskiej (70 ±
ok. 600)
1. ChrzesÂcijanÂstwo w Imperium Rzymskim poganÂskim (do 313)
2. ChrzesÂcijanÂstwo w Imperium Rzymskim chrzesÂcijanÂskim (do ok. 600)
III. ChrzesÂcijanÂstwo w kreÎgu kultury europejskiej (ok. 600-1303)
1. Chrystianizacja Europy i tworzenie fundamentoÂw kultury europejskiej
(do 1073). KosÂcioÂø pod patronatem laikatu
2. ChrzesÂcijanÂska wspoÂlnota narodoÂw Europy (do 1303). KosÂcioÂø pod przewodem duchowienÂstwa
IV. Dezintegracja chrzesÂcijanÂskiej wspoÂlnoty narodoÂw Europy (1303-1648)
1. Dezintegracja zewneÎtrzna spoøecznosÂci kosÂcielnej (do 1517), upadek
uniwersalistycznych autorytetoÂw cesarza i papiezÇa
2. Dezintegracja wewneÎtrzna chrzesÂcijanÂstwa (do 1648), upadek wspoÂlnoty
wiary. Chrystus tak ± KosÂcioÂø (papieski) nie
V. KosÂcioÂø wobec kultury i duchowosÂci zesÂwiecczonej (1648-1914)
1. KosÂcioÂø wobec praÎdoÂw kulturowych i umysøowych achrzesÂcijanÂskich i antychrzesÂcijanÂskich (do 1789). OsÂwiecenie. BoÂg tak ± Chrystus nie
2. KosÂcioÂø wobec praÎdoÂw kulturowych i umysøowych areligijnych i antyreligijnych (do 1914). Religia tak ± BoÂg nie
VI. KosÂcioÂø w dobie kultury masowej (1918-2000). ReligijnosÂcÂ (duchowosÂcÂ) tak
± religia nie

49

Newman i jego dzieøo. WyboÂr pism J.H. Newmana, oprac. J. Klenowski, Warszawa 1965,
s. 66, 205.
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Kirchengeschichte. Gegenstand ± Methode ± Historiografie
Zusammenfassung
Der Begriff der Kirchengeschichte haÈngt von der Auffassung von der Kirche ab.
Nach der katholischen Ekklesiologie gehoÈrt die Kirche zu den Geheimnissen des
Glaubens. Als mystischer Leib Christi, als Gemeinschaft des Glaubens und der
Gnade, ist sie eine theologische Wirklichkeit. Als Volk Gottes des Neuen Bundes,
als eine sichtbare, institutionalisierte Gemeinschaft, ist sie zugleich eine geschichtliche RealitaÈt.
Auch die Geschichte als die Wissenschaft von den Menschen der Vergangenheit
bleibt fuÈr uns ein Geheimnis, weil der Ursprung und das Ziel des Menschen und der
Menschheit im Dunkel liegen. Der Historiker ist nicht imstande, den Anfang und
das Ende der Geschichte zu erforschen. Das Wissen um diese Dinge kann uns nur
der Glaube geben. Die Geschichte ist nicht nur die Vergangenheit, sie reicht in die
Gegenwart, daher muss der Historiker sehr vorsichtig mit der Geschichte und dem
Geschehenen umgehen. Die Aufgabe der Historiografie ist es, uns die Menschengenerationen der Vergangenheit naÈher zu bringen, um sie verstehen zu koÈnnen und
in einen Dialog mit ihnen zu kommen.
Der Gesichtspunkt, unter dem die Geschichte der Kirche untersucht werden
sollte, ist mit der wichtigsten Aufgabe der Kirche und dem Ziel, das ihr der GruÈnder
setzte, verbunden: moÈglichst alle Menschen zu JuÈngern Christi zu machen und zum
ewigen Leben hinzufuÈhren. Die kirchliche Historiografie sollte zeigen, wie diese
Aufgabe in den vergangenen Jahrhunderten verstanden und ausgefuÈhrt wurde.
Das ist zugleich als Kriterium fuÈr die Auswahl des ErzaÈhlten und als Kennzeichen
der wichtigen Ereignisse in der Geschichte der Kirche anzusehen.
FuÈr die Erforschung dieses Gegenstandes muss der Kirchenhistoriker alle historisch-kritischen Methoden anwenden, d. h., er muss zunaÈchst sorgfaÈltig alle Quellen sammeln und diese kritisch analysieren. Die Analyse durch eine genaue Beschreibung ist die am haÈufigsten benutzte Methode, weil die Geschichte zu den
beschreibenden Wissenschaften gehoÈrt. Ein naÈchster wichtiger Schritt ist die Interpretation, bei der der Kirchenhistoriker einer Theorie der Geschichte bedarf, welche
die gesammelten Quellen zu verstehen erlaubt. Solche Theorie setzt Folgendes
voraus: 1/ die IdentitaÈt der Kirche waÈhrend ihrer zweitausendjaÈhrigen Geschichte;
sie wird im Wandel bewahrt, die Kirche bleibt dieselbe, obwohl nicht die gleiche
(wie das wachsende Senfkorn); 2/ die goÈttliche Vorsehung, die in die Geschichte
eingreift; 3/ die heilsgeschichtliche Aufgabe der Kirche; 4/ die religioÈsen BewegkraÈfte im Bewusstsein der Menschen. Angesichts dieser Voraussetzungen scheint die
Kirchengeschichte eher eine theologische als eine rein humanistische Disziplin zu
sein.
Die Einteilung der Geschichte der Kirche in Epochen beruÈcksichtigt die verschiedenen Kulturkreise, in denen sich das Christentum verbreitete, und die europaÈischen Ideologien, mit denen sich die Kirche auseinandersetzen musste.
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METODOLOGIA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ.
DEMONSTRATIO CHRISTIANA

Teologia fundamentalna jest naukaÎ teologicznaÎ badajaÎcaÎ wiarygodnosÂcÂ
chrzesÂcijanÂstwa jako religii objawionej przez Boga. Jej przedmiotem jest fakt
zaistnienia Objawienia BozÇego w historii oraz jego trwanie w KosÂciele (demonstratio christiana et catholica). Teologia fundamentalna ogniskuje sieÎ na fakcie
chrystologicznym i eklezjologicznym oraz na wynikajaÎcych z nich motywach
wiarygodnosÂci. W demonstratio christiana jej przedmiotem jest motywowanie
Boskiego posøannictwa Jezusa Chrystusa. W demonstratio catholica przedmiotem teologii fundamentalnej jest Boskie ustanowienie KosÂcioøa ± wspoÂlnoty
wiary, nadziei i miøosÂci ± ktoÂry przekazuje Objawienie BozÇe w historii i kontynuuje zbawcze dzieøo Chrystusa1.
Celem teologii fundamentalnej jest badanie uzasadnienia wiarygodnosÂci
Objawienia chrzesÂcijanÂskiego, przez co wykazuje sieÎ nadprzyrodzonaÎ genezeÎ
chrzesÂcijanÂstwa jako religii Objawionej przez Boga i buduje metodologiczne
podstawy dla teologii. NadprzyrodzonaÎ genezeÎ chrzesÂcijanÂstwa uwiarygodnia
sieÎ przez fakt, zÇe w Jezusie Chrystusie Bogu-Czøowieku dokonaøa sieÎ peønia
BozÇego Objawienie. PojeÎciem kluczowym dla teologii fundamentalnej jest
¹wiarygodnosÂcÂº. WspoÂøczesÂnie wyroÂzÇnia sieÎ nasteÎpujaÎce koncepcje wiarygodnosÂci: semejologiczna, personalistyczna, martyrologiczna, transcendentalnoantropologiczna, agapetologiczna, aksjologiczna i historiozbawcza2.
1

M. Rusecki, Ze wspoÂøczesnej dyskusji nad przedmiotem apologetyki, ¹Studia Theologica
Varsaviensiaº (dalej: STV) 13(1975) nr 2, s. 35-45; E. KopecÂ, Teologia fundamentalna, Lublin
1976, s. 5; M. Rusecki, Demonstratio christiana jako przedmiot wspoÂøczesnej apologetyki, w: Studia
teologiczne, t. 2, red. E. KopecÂ, M. Rusecki, Lublin 1979, s. 59-75; W. Høadowski, Zarys apologetyki, Warszawa 1980, s. 14-15; M. Rusecki, Struktura naukowa teologii fundamentalnej, STV
22(1984) nr 1, s. 53-62; tenzÇe, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej,
Lublin 1994, s. 169-255; I.S. LedwonÂ, Objawienie chrzesÂcijanÂskie i jego wiarygodnosÂcÂ wedøug ReneÂ
Latourelle'a, Lublin 1996, s. 18; M. Rusecki, Fundamentalna teologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in, Lublin±KrakoÂw 2002 (dalej: LTF), s. 416-417.
2
Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, s. 83-112; tenzÇe, Fundamentalna teologia, s. 417-418.
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W teologii fundamentalnej odroÂzÇnia sieÎ cel od zadanÂ. O ile cel jest staøy,
istotnie zwiaÎzany z teologiaÎ fundamentalnaÎ i stanowi o jej specyfice, o tyle
zadania saÎ zmienne, zwiaÎzane z duchem czasu i umozÇliwiajaÎ skuteczne zrealizowanie celu w konkretnych uwarunkowaniach spoøeczno-kulturowych. Podstawowe zadania omawianej dyscypliny naukowej zwiaÎzane saÎ z teologiaÎ, dialogiem oraz z jej funkcjaÎ apologetycznaÎ3.
Teologia fundamentalna charakteryzuje sieÎ pluralizmem metod, ktoÂrych
specyfikeÎ wyznacza jej przedmiot4. Metody muszaÎ uwzgleÎdniacÂ dwa wymiary
badanej rzeczywistosÂci Objawienia ± wymiar nadprzyrodzony i historyczny.
MajaÎc to na uwadze, omawiana dyscyplina teologiczna stosuje metody podmiotowe i przedmiotowe. Zwolennicy metod podmiotowych uwazÇajaÎ, izÇ nalezÇy
uwzgleÎdniacÂ uwarunkowania i potrzeby konkretnego czøowieka, dzieÎki czemu
mozÇna øatwiej uzasadnicÂ jego wiareÎ jako decyzjeÎ osobowaÎ. Uwiarygodnienie
rozpoczynajaÎ oni od analizy osoby ludzkiej i jej potrzeb (metoda psychologiczno-egzystencjalna), od szukania w czøowieku apriorycznych warunkoÂw poznania (metoda transcendentalna) baÎdzÂ tezÇ od analizy zjawiska wiary osobowej
jako wydarzenia interpersonalnego (metoda personalistyczna). Metody typu
przedmiotowego (historyczno-syntetyczna, eklezjologiczna, historiozbawcza)
przyjmujaÎ za punkt wyjsÂcia rzeczywistosÂcÂ pozapodmiotowaÎ, co ma im zapewnicÂ
wieÎkszaÎ skutecznosÂcÂ i obiektywizm5.
W ramach tego opracowania zajmiemy sieÎ zagadnieniem demonstratio
christiana, gdyzÇ demonstratio catholica beÎdzie przedmiotem odreÎbnego opracowania. PodjeÎty temat zostanie zaprezentowany w trzech punktach. Najpierw
zostanie przedstawione tradycyjne uzasadnienie objawienia zrealizowanego
w Jezusie Chrystusie (1), nasteÎpnie zostanie zaprezentowane wspoÂøczesne ujeÎcie traktatu chrystologicznego (2), by w konÂcu wskazacÂ na mozÇliwosÂcÂ ujmowania w jednolitych kategoriach pojeÎciowych faktu chrystologicznego i eklezjologicznego (3).
1. TRADYCYJNE UZASADNIENIE OBJAWIENIA ZREALIZOWANEGO
W JEZUSIE CHRYSTUSIE

Zasadniczy problem stawiany w ramach apologetyki mozÇna wyrazicÂ w pytaniu: kim byø Jezus? PodejmujaÎc teÎ kwestieÎ, apologetyka zajmowaøa sieÎ sÂwia3

-421.

4

Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, s. 113-167; tenzÇe, Fundamentalna teologia, s. 418-

H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i KosÂciele ± dzisÂ. Teologia fundamentalna w konteksÂcie czasoÂw obecnych, Katowice 1993, s. 83.
5
Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, s. 257-330; tenzÇe, Fundamentalna teologia, LTF,
s. 421-422; tenzÇe, Metody typu podmiotowego w apologetyce wspoÂøczesnej, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº (dalej: RTK) 22(1975) z. 2, s. 19-36.
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domosÂciaÎ deklaracyjnaÎ Jezusa, czyli ukazywaøa, za kogo Jezus sieÎ uwazÇaø, oraz
sÂwiadomosÂciaÎ motywacyjnaÎ, odpowiadajaÎc na pytanie o to, jak uzasadniaø wysuwane przez siebie transcendentne roszczenia. W pierwszej kolejnosÂci nalezÇy
rozwazÇycÂ zagadnienie, w jaki sposoÂb w apologetyce tradycyjnej ujmowano
problematykeÎ mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci Jezusa i jak jaÎ uzasadniano.
1.1. TRANSCENDENTNA SÂWIADOMOSÂCÂ JEZUSA Z NAZARETU

Przedstawiciele tradycyjnej apologetyki zagadnienie mesjanÂskiej sÂwiadomosÂcÂ Jezusa zasadniczo sprowadzali do kwestii tytuøoÂw chrystologicznych.
Zwykle wskazywali na trzy tytuøy, w ktoÂrych Jezus miaø wyrazÇacÂ sÂwiadomosÂcÂ
swojego mesjanÂskiego posøannictwa, a nawet sÂwiadomosÂcÂ swojej Boskiej godnosÂci: ¹Syn Czøowieczyº, ¹Mesjaszº, ¹Syn BozÇyº.
PodkresÂlano, zÇe Jezus najczeÎsÂciej uzÇywaø tytuøu ¹Syn Czøowieczyº. Z uroczystego tonu wypowiedzi Jezusa nazywajaÎcego siebie Synem Czøowieczym
autorzy wyciaÎgali wniosek, zÇe tytuø ten ma znaczenie wyjaÎtkowe (nie pokrywa
sieÎ z pojeÎciem rodzajowym) i interpretowali go w sÂwietle wizji Daniela (Dn
7,13). GøoÂwnie na jej podstawie stwierdzali, zÇe tytuø ten wyrazÇa BoskaÎ godnosÂcÂ
Jezusa6.
Apologetyka ukazywaøa roÂwniezÇ znaczenie tytuøu ¹Mesjaszº w konteksÂcie
mesjanÂskich oczekiwanÂ narodu wybranego. Jezus w sposoÂb wyrazÂny nawiaÎzywaø do proroctw dotyczaÎcych przyszøego Mesjasza ± namaszczonego przez Boga PomazanÂca. Wprawdzie Jezus nie nazywaø siebie Mesjaszem, jednak miaø
sÂwiadomosÂcÂ tego, zÇe w Nim wypeøniajaÎ sieÎ zapowiedzi mesjanÂskie7.
W podobny sposoÂb analizowano tytuø ¹Syn BozÇyº. W religijnej terminologii zÇydowskiej syn BozÇy oznaczaø czøowieka miøego Bogu, a nawet byø odnoszony do caøego narodu zÇydowskiego. Jednak w ustach Jezusa tytuø ten ma
znaczenie wyjaÎtkowe ± Jego synostwo BozÇe jest jedyne w swoim rodzaju
(J 3,16; J 10,30 n.; Mt 11,27). W wykøadzie apologetycznym podkresÂlano, zÇe
Jezus ± skoro przypisywaø sobie ten tytuø ± uwazÇaø siebie za istoteÎ ponadludzkaÎ,
za Boga w sensie absolutnym8.
OproÂcz analizy tych trzech tytuøoÂw chrystologicznych odwoøywano sieÎ roÂwniezÇ do samosÂwiadomosÂci Jezusa. Uwypuklano fakt Jego posøania przez Boga
na sÂwiat dla dokonania dzieøa Objawienia i zbawienia, akcentowano Jego
szczegoÂlny, synowski stosunek do Boga Ojca, z ktoÂrym stanowi jedno
6

A. Iragui-Abarzuza, Manuale theologiae dogmaticae, t. 1: Theologia fundamentalis, Madrid
1957, s. 121 n.; M. Heinrich, Theologia fundamentalis, Tokyo 1958, s. 197 n.; KopecÂ, Teologia
fundamentalna, s. 134 n.
7
M. Nicolau, Sacrae theologiae summa, t. 1: Theologia fundamentalis. Introductio in theologiam, Matriti 1962, s. 295 n.; KopecÂ, dz. cyt., s. 135 n.
8
KopecÂ, dz. cyt., s. 136-138; W. Høadowski, Zarys apologetyki, Warszawa 1980, s. 144-146.

100

KS. MARIAN RUSECKI, KS. JACENTY MASTEJ

(J 10,30), oraz posiadanie przez Jezusa Boskich prerogatyw, np. wøadzy odpuszczania grzechoÂw. Sporo uwagi posÂwieÎcano tezÇ relacji Jezusa do starotestamentowego Prawa ± Jezus w sposoÂb sÂwiadomy stoi ponad Prawem oraz
ustanawia prawo nowe. Analiza powyzÇszych kwestii prowadziøa badania apologetyczne do racjonalnego uzasadniania transcendentnej sÂwiadomosÂci Jezusa.
1.2. UZASADNIENIE TRANSCENDENTNEJ SÂWIADOMOSÂCI JEZUSA Z NAZARETU

W tradycyjnej apologetyce moÂwiono o ¹dowodzeniuº prawdziwosÂci Objawienia chrzesÂcijanÂskiego i podawano trzy klasyczne argumenty na wykazanie
Boskiego (mesjanÂskiego) posøannictwa Jezusa z Nazaretu: argument biblijny
(skrypturystyczny), czyli z proroctw, argument z cudoÂw Jezusa i argument ze
Zmartwychwstania.
W pierwszym argumencie odwoøywano sieÎ do proroctw mesjanÂskich Starego Testamentu, ktoÂre zapowiadaøy przyjsÂcie na sÂwiat Mesjasza i przygotowywaøy naroÂd izraelski na jego przyjeÎcie. SaÎ to proroctwa dotyczaÎce rodowodu
Mesjasza, jego zÇycia, meÎki i sÂmierci. Wykazywano, zÇe proroctwa te zrealizowaøy sieÎ w osobie Jezusa z Nazaretu. Proroctwa rozumiano gøoÂwnie jako przepowiednie dotyczaÎce przyszøosÂci i podkresÂlano ich literale wypeønienie w zÇyciu
Jezusa Chrystusa, czeÎsto pomijano ich kontekst historiozbawczy9.
Kolejny argument stanowiøy cuda Jezusa, ukazujaÎce w sposoÂb niezwykle
wyrazisty Jego ponadludzkaÎ moc. Autorzy dzielili cuda, ktoÂre zdziaøaø Jezus, na
cztery grupy: wskrzeszenia, uzdrowienia, cuda zdziaøane nad przyrodaÎ oraz
niezwykøe zwycieÎstwa nad wolaÎ przeciwnikoÂw. Po wykazaniu historycznosÂci
cudoÂw (wszystkie cuda uwazÇane saÎ za zdarzenia historyczne) przeprowadzano
ich krytykeÎ od strony filozoficznej (stwierdzano, zÇe przewyzÇszajaÎ porzaÎdek
natury), teologicznej (analizowano okolicznosÂci religijno-moralne cudu), po
czym okresÂlono w sposoÂb jednoznaczny ich peøny walor dowodowy na potwierdzenie Boskiego posøannictwa Jezusa10. ZauwazÇycÂ trzeba, zÇe w tradycyjnej
apologetyce cud rozumiano jako fakt zewneÎtrzny wobec Objawienia. IstoteÎ
cudu sprowadzano do transcendencji fizykalnej, czyli ujmowano go w relacji
do praw przyrody i przyczyny sprawczej, tym samym widziano w cudzie jedynie
funkcjeÎ dowodowaÎ ± BoÂg w cudzie potwierdza swaÎ moc i prawdy objawione.
Trzeci argument wchodzaÎcych w zakres demonstratio christiana odwoøywaø
sieÎ do Zmartwychwstania Chrystusa. Zmartwychwstanie uwazÇano za argument
9

KopecÂ, dz. cyt., s. 140-143; Nicolau, Sacrae theologiae summa, s. 288 n.; Heinrich, Theologia
fundamentalis, s. 145-162; J.M. HerveÂ, Manuale theologiae dogmaticae, t. 1: De revelatione Christiana, de Ecclesia Christi, de fontibus revelationis, Paris 1949, s. 135-158.
10
L. Lercher, Institutiones theologiae dogmaticae, t. 1: De vera religione, de Ecclesia Christi, de
traditione et scriptura, Barcelona 1945, s. 107 n.; Nicolau, dz. cyt., s. 330-361; KopecÂ, dz. cyt., s. 146-150.
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najwazÇniejszy w uzasadnianiu Boskiego posøannictwa Jezusa. Na ogoÂø wydarzenie to rozpatrywano na pøaszczyzÂnie czysto historycznej, uwazÇajaÎc, zÇe stanowi ono przedmiot poznania naturalnego. W takiej perspektywie, po stwierdzeniu faktu sÂmierci Jezusa, na uzasadnienie rezurekcji podawano fakt pustego
grobu oraz chrystofanie, samo zasÂ Zmartwychwstanie rozumiano czeÎsto jako
reanimacjeÎ somatycznaÎ11.
Niekiedy do tych trzech argumentoÂw dodawano takzÇe inne, np. argument
personalistyczny, w ktoÂrym wskazywano na niezwykøe kwalifikacje intelektualne Jezusa, dowodzaÎc, zÇe Jego maÎdrosÂcÂ przewyzÇsza wiedzeÎ ludzkaÎ i jaÎ transcenduje; argument ze sÂwieÎtosÂci i dobroci Jezusa podkresÂlaø, zÇe byø On najdoskonalszym czøowiekiem, sÂwieÎtym i bez grzechu, caøkowicie oddanym søuzÇbie
innym12.
W zasadzie te argumenty ± wedøug tradycyjnej apologetyki ± miaøy w sposoÂb krytyczny uzasadnicÂ mesjanÂskie roszczenia Jezusa, a wieÎc wykazacÂ, zÇe jest
On prawdziwym wysøannikiem BozÇym, a Objawienie w Nim dokonane jest
nadprzyrodzone i godne wiary, tym samym religia chrzesÂcijanÂska ma charakter
nadprzyrodzony13. SøusznosÂci tego wniosku miaø dowodzicÂ fakt cudownego
rozprzestrzeniania sieÎ chrzesÂcijanÂstwa, jego trwaøosÂcÂ, a takzÇe liczne sÂwiadectwa
meÎczennikoÂw.
DodacÂ jeszcze nalezÇy, zÇe tradycyjnie ± przynajmniej w apologetyce XIX
i XX wieku ± uwazÇano, zÇe wszystkie argumenty, ktoÂre formuøuje sieÎ dla uzasadnienia tej tezy, saÎ zewneÎtrzne w stosunku do Objawienia. Co wieÎcej, paradoksalnie uznawano tzw. kryteria czy argumenty, niekiedy nazywane ¹dowodamiº (zupeønie zresztaÎ niesøusznie), za niejako wyrazÂniejsze i mocniejsze od
samego faktu Objawienia. Dlatego tezÇ tego typu podejsÂcie byøo niekrytyczne
i jednostronne; odwoøywaøo sieÎ bowiem wyøaÎcznie do ratio, pomijajaÎc fides,
chocÂ ± paradoksalnie ± wynikaøo z poszukiwania uzasadnienÂ dla wiary.
Â èCZESNE UJEÎCIA TRAKTATU CHRYSTOLOGICZNEGO
2. WSPO

W zwiaÎzku z nowym rozumieniem zÂroÂdeø biblijnych i powrotem do mysÂli
patrystycznej wspoÂøczesna teologia pod adresem tezy chrystologicznej wysuwa
postulaty jej przebudowy. Dotyczy to rozumienia mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci
Jezusa oraz poszczegoÂlnych argumentoÂw wchodzaÎcych w zakres demonstratio
christiana.

11

Iragui-Abarzuza, dz. cyt., s. 180-198; Nicolau, dz. cyt., s. 365-384.
Nicolau, dz. cyt., s. 420-477.
13
S. Nagy, Apologetyka czy teologia fundamentalna?, RTK 19(1972) z. 2, s. 111-130;
I.S. LedwonÂ, Apologetyka, LTF, s. 75-85.
12
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2.1. NOWE ROZUMIENIE MESJANÂSKIEJ SÂWIADOMOSÂCÂ JEZUSA Z NAZARETU

WspoÂøczesna chrystologia fundamentalna wyrazÂnie stwierdza, zÇe Osoby
Jezusa i Jego transcendentnej sÂwiadomosÂci nie mozÇna adekwatnie wyrazicÂ
w zÇadnym tytule mesjanÂskim, dlatego nalezÇy zwracacÂ uwageÎ przede wszystkim
na osobowosÂcÂ Jezusa. Chodzi tu o wszechstronnaÎ, wieloaspektowaÎ analizeÎ
caøoksztaøtu Jego postawy zÇyciowej, nauki i czynoÂw, w czym sieÎ wyrazÇaøa Jego
transcendentna sÂwiadomosÂcÂ. Dokøadniej moÂwiaÎc ± chodzi o stosunek Jezusa do
Ojca, ludzi Go otaczajaÎcych, do sÂwiata oraz o Jego rozumienie siebie, sposoÂb
widzenia swojej misji, dokonywanych dzieø. WøasÂnie w caøoksztaøcie zÇycia, nauczania i dziaøalnosÂci Jezusa ujawniaøa sieÎ Jego transcendentna, Boska sÂwiadomosÂcÂ, w sÂwietle ktoÂrej mozÇna poznacÂ, izÇ uwazÇaø sieÎ On za Syna BozÇego,
roÂwnego Ojcu, ktoÂry posøaø Go na sÂwiat dla dokonania dzieøa Objawienia
i zbawienia14.
OczywisÂcie, w ramach zagadnienia transcendentnej sÂwiadomosÂci Jezusa nie
sposoÂb pominaÎcÂ kwestii tytuøoÂw chrystologicznych. Jednak pod wpøywem egzegezy biblijnej i teologii patrystycznej inaczej sieÎ je interpretuje. Zdaniem
wspoÂøczesnych teologoÂw nie mozÇna wypowiedzi Jezusa o sobie, podobnie jak
proroctw, rozwazÇacÂ w kategoriach czysto historycznych. Wypowiedzi Jezusa
oraz Jego czyny powinny bycÂ rozpatrywane w konteksÂcie caøego Objawienia
dokonanego w Jego Osobie oraz w sÂwietle teologii starotestamentalnej i wiary
apostolskiej. OdwoøujaÎc sieÎ do sÂwiadectw ewangelijnych, nalezÇy wykazacÂ ciaÎgøosÂcÂ mieÎdzy wiaraÎ pierwotnej gminy a sÂwiadomosÂciaÎ synostwa BozÇego u samego
Jezusa. Tytuøy, jakie stosowaø Jezus wobec siebie lub inni odnosili do Niego,
nawiaÎzujaÎ do starotestamentalnych zapowiedzi o majaÎcym nadejsÂcÂ Mesjaszu.
W dziaøalnosÂci Jezusa tytuøy te nabraøy zupeønie nowej tresÂci. NiektoÂre z tych
tytuøoÂw Jezus odnosiø do siebie i okresÂlaø nimi swojaÎ misjeÎ, inne nadane Mu
zostaøy przez gmineÎ na podstawie wydarzenÂ paschalnych i Jego dziaøalnosÂci.
GodnosÂciowe okresÂlenia objawiajaÎ oraz uwierzytelniajaÎ Jezusowe roszczenia
transcendentne15.
W teologii biblijnej moÂwi sieÎ o ponad 70 tytuøach chrystologicznych, dlatego w ramach chrystologii fundamentalnej trzeba uwzgleÎdniacÂ ich wieÎkszaÎ nizÇ
dotychczas liczbeÎ, gdyzÇ majaÎ one zwiaÎzek z realizacjaÎ Objawienia BozÇego i po14

Taka prezentacja chrystologii fundamentalnej jest dzisÂ dominujaÎca. Por. R. Latourelle,
L'uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, Assisi 1982; tenzÇe, Teologia della rivelazione, Assisi
19837; F.J. Niemann, Jesus als Glaubensgrund in der Fundamentaltheologie, Innsbruck 1983;
H. Fries, Fundamentaltheologie, Graz 1985; Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1; J. Dupuis,
Wprowadzenie do chrystologii, KrakoÂw 1999; T. Dzidek, è. Kamykowski, A. KubisÂ, Teologia
fundamentalna, t. 3: Objawienie i Chrystus, KrakoÂw 1999; H. Seweryniak, Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001; T. Dola, Chrystologia fundamentalna, LTF, s. 219-224; tenzÇe, Teologia misterioÂw
Jezusa, Opole 2002.
15
R. Tomczak, Tytuøy chrystologiczne, LTF, s. 1280-1287.
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magajaÎ gøeÎbiej zrozumiecÂ Boskie posøannictwo Mesjasza oraz wiareÎ powielkanocnej gminy. Przykøadowo mozÇna tu wymienicÂ takie tytuøy, jak: ¹Panº,
¹KroÂlº, ¹Alfa i Omegaº, ¹PoczaÎtek i Koniec', ¹ZÇycieº, ¹Prawoº, ¹Dobroº,
¹MiøosÂcÂº, ¹Syn Dawidaº, ¹Zmartwychwstanieº, ¹Nauczycielº, ¹SÂwieÎty BozÇyº,
¹Zbawicielº. Nie sposoÂb przeanalizowacÂ wszystkie tytuøy chrystologiczne, ale
te gøoÂwne nalezÇy koniecznie wyeksponowacÂ.
W analizie tej nalezÇy zwracacÂ szczegoÂlnaÎ uwageÎ na dwa podstawowe problemy, a mianowicie, ktoÂre tytuøy majaÎ pochodzenie przedpaschalne, a ktoÂre
popaschalne, oraz ktoÂre pochodzaÎ od samego Jezusa, a ktoÂre nadaøa Mu gmina.
W samych tytuøach chrystologicznych wyrazÇa sieÎ zaroÂwno sÂwiadomosÂcÂ transcendentnego bycia Synem BozÇym, jak roÂwniezÇ dokonuje sieÎ uzasadnienie wiarygodnosÂci Jezusowego posøannictwa w perspektywie zbawczych obietnic BozÇych.

2.2. UZASADNIANIE W DZISIEJSZEJ CHRYSTOLOGII FUNDAMENTALNEJ

Jak juzÇ wspomniano w klasycznej apologetyce wyroÂzÇniano tzw. sÂwiadomosÂcÂ deklaracyjnaÎ i motywacyjnaÎ Jezusa. Takie postawienie sprawy nie jest
adekwatne do zÂroÂdeø biblijnych oraz wspoÂøczesnego rozwoju refleksji teologicznej i psychologicznej, zwøaszcza z zakresu psychologii personalistycznej. SÂwiadomosÂcÂ osoby ± czy beÎdzie ona ludzka, czy tezÇ Boska ± wyrazÇa sieÎ w caøym
zÇyciu osobowym czøowieka, w jego wypowiedziach, posteÎpowaniu, zachowaniu, w postawie wobec innych, w odniesieniu do Boga, do czøowiek, do sÂwiata,
historii, procesoÂw dziejowych itp. SÂwiadomosÂcÂ osoby poznajemy z caøoksztaøtu
jej zÇycia. Odnosi sieÎ to takzÇe do Osoby Jezusa i Jego wiarygodnosÂci: sÂwiadomosÂcÂ deklaracyjna i motywacyjna saÎ to dwa aspekty tej samej rzeczywistosÂci,
ktoÂrej nie mozÇna rozdzielacÂ16. Dla przykøadu cuda Jezusa nie tylko stanowiøy
o Jego mesjanÂskiej godnosÂci, ale i ujawniaøy mesjanÂskie roszczenia. PeøniaÎ one
tezÇ funkcjeÎ objawieniowaÎ, bo Objawienie dokonuje sieÎ w søowie i w czynach;
peøniaÎ funkcjaÎ chrystologicznaÎ ± objawiajaÎ Chrystusa; peøniaÎ funkcjaÎ soterycznaÎ, zbawczaÎ ± prowadzaÎ do zbawienia i realizujaÎ zbawienie; peøniaÎ funkcjeÎ
eklezjotwoÂrczaÎ ± przyczyniajaÎ sieÎ do budowania KosÂcioøa oraz nadaniu mu
okresÂlonych ksztaøtoÂw. Cuda speøniajaÎ tezÇ funkcjeÎ wiarotwoÂrczaÎ, a wieÎc przyczyniajaÎ sieÎ do powstawania wiary, bo na skutek cudoÂw wiele osoÂb uwierzyøo.
Cuda majaÎ takzÇe wymiar bonatywny ± realizujaÎ dobro, to naturalne, i to nadprzyrodzone zarazem. WidacÂ to, gdy Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu
16

W. Kasper, Jezus Chrystus, Warszawa 1983; H. Vorgrimler, Jesus ± Gottes und des Menschen Sohn, Freiburg im Br. 1984; Cz.S. Bartnik, Chrystus jako sens historii, Wrocøaw 1987; tenzÇe,
Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999, s. 594-597; Dupuis, dz. cyt., s. 62-68; H. Seweryniak,
SÂwiadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Pøock 2001, s. 221-277; M. Rusecki, MesjanÂska sÂwiadomosÂcÂ Jezusa, LTF, s. 780-788.
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grzechy. W tym konteksÂcie nalezÇy zapytacÂ o funkcjeÎ motywacyjnaÎ, do ktoÂrej
redukowano niegdysÂ znaczenie cudoÂw. OtoÂzÇ trzeba powiedziecÂ, zÇe w sÂwietle
najnowszych badanÂ funkcja motywacyjna to jakby drugi aspekt kazÇdej innej
funkcji, tak jak moneta ma awers i rewers ± jedna strona monety implikuje
drugaÎ. Analogicznie jest z funkcjaÎ motywacyjnaÎ ± ona nie jest abstrakcyjna,
oderwana od konkretnych wydarzenÂ, tylko jest drugaÎ stronaÎ funkcji objawieniowej, chrystologicznej, wiarotwoÂrczej itp17. Na problem sÂwiadomosÂci Jezusa
trzeba patrzecÂ tak, aby widziecÂ øaÎcznie jej aspekt deklaracyjny i motywacyjny.
We wspoÂøczesnym motywowaniu wiarygodnosÂci Objawienia zrealizowanego w Jezusie Chrystusie istotnaÎ roleÎ odgrywa argumentacja chrystologicznofundamentalna. OgoÂlnie trzeba powiedziecÂ, zÇe wszystkie argumenty, jakie formuøuje sieÎ na uzasadnienie wiarygodnosÂci Objawienia, tkwiaÎ, chocÂby implicite,
w samym Objawieniu. Odpowiada to naturze samego Objawienia, ktoÂre zrealizowaøo sieÎ w znakach epifanijnych. Objawienie posiada wymiar historyczny,
zdarzeniowy oraz tresÂci nadprzyrodzone. W Znaku, jakim jest Osoba Jezusa
Chrystusa ± Boga-Czøowieka, øaÎczy sieÎ to, co historyczne, widzialne, z tym, co
niewidzialne, transcendentne ± Boskie. Jezus jest przeciezÇ prawdziwym Czøowiekiem i prawdziwym Bogiem. W Jego Osobie rzeczywistosÂcÂ Boska jest zespolona z ludzkaÎ i przez ludzkaÎ natureÎ BoÂg manifestuje sieÎ w historii. PamieÎtacÂ
nalezÇy, zÇe w znaku nie mozÇna widziecÂ tylko elementu dostrzegalnego zmysøowo; nie mozÇna zatrzymacÂ sieÎ na czøowieczenÂstwie Jezusa Chrystusa bez odniesienia do Jego BoÂstwa, gdyzÇ popadamy wtedy w naturalizm. Natomiast gdy
pomija sieÎ sfereÎ historycznaÎ, zdarzeniowaÎ Objawienia i eksponuje tylko tresÂci
nadprzyrodzone, sprowadza sieÎ chrzesÂcijanÂstwo do mitologii. Tym samym religieÎ chrzesÂcijanÂskaÎ pozbawia sieÎ podstaw historycznych. Musi wieÎc istniecÂ
perychoreza historycznego z nadprzyrodzonym. JesÂli taka jest struktura Objawienia, to i struktura argumentoÂw, ktoÂre formuøujemy dla uzasadnienia jego
wiarygodnosÂci musi bycÂ adekwatna do uzasadnianej rzeczywistosÂci.
Dlatego dawne tezy, ktoÂre byøy lansowane w apologetyce, izÇ dyscyplina ta
w sposoÂb czysto racjonalny (naturalny) wykazuje nadprzyrodzony charakter
chrzesÂcijanÂstwa czy Boskie posøannictwo Jezusa Chrystusa, nie liczyøy sieÎ ze
zøozÇonaÎ naturaÎ badanego przedmiotu. W sposoÂb naturalny nie mozÇna dojsÂcÂ do
tego, co nadnaturalne, co Boskie. Poprawna metodologicznie zasada brzmi:
przedmiot wyznacza sposoÂb jego poznania i metody badawcze, a nie odwrotnie. To sam przedmiot decyduje o tym, jakie sposoby epistemiczne mamy
podejmowacÂ, zÇeby go wøasÂciwie poznacÂ. JesÂli zatem Objawienie ma struktureÎ
zøozÇonaÎ z elementoÂw Boskich ± nadprzyrodzonych oraz historycznych ± natu17

R. Latourelle, Miracles de JeÂsus et theÂologie du miracle, MontreÂal±Paris 1986; T. Hergesel,
Jezus CudotwoÂrca, Katowice 1987; M. Rusecki, Wierzcie moim dzieøom. Funkcja motywacyjna
cudu w teologii XX wieku, Katowice 1988; tenzÇe, Cud w mysÂli chrzesÂcijanÂskiej, Lublin 1991; tenzÇe,
Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996; tenzÇe, Funkcje cudu, Sandomierz±Lublin 1997; tenzÇe, Cud,
LTF, s. 271-283; tenzÇe, Traktat o cudzie, Lublin 2006.
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ralnych, to i metoda poznania musi bycÂ zøozÇona, a wieÎc zawieracÂ w swej strukturze poznanie naturalne (to, co historyczne, winno bycÂ poznawane za pomocaÎ
metod historycznych, np. historyczne istnienie Jezusa) oraz nadprzyrodzone
(to, co nadprzyrodzone, mozÇe bycÂ poznane za pomocaÎ metod teologicznych).
Argumentacja chrsytologicznofundamentalna musi takzÇe odwoøywacÂ sieÎ do
wiary, bo w BoÂstwo Jezusa Chrystusa trzeba po prostu uwierzycÂ. Chrystologia
fundamentalna ma øaÎczycÂ poznanie naturalne z poznaniem przez wiareÎ; w tym
tkwi jej specyfika epistemiczna i metodologiczna.
Argumenty budowane w ramach chrystologii fundamentalnej dopiero wtedy speøniajaÎ swoje zadanie (uzasadniania wiarygodnosÂci), gdy roÂwnoczesÂnie
wyrazÇajaÎ to, co nadprzyrodzone, i to, co naturalne. Na przykøad obecnie zwraca
sieÎ uwageÎ, zÇe wyøaÎcznie racjonalne i historyczne ujeÎcie argumentu z proroctw
jest niewystarczajaÎce. Autorzy postulujaÎ, by proroctwu przywroÂcicÂ sens religijny. W proroctwie bowiem chodzi nie tyle o przepowiadanie przyszøosÂci, ile
o teologiczne (historiozbawcze) spojrzenie na dzieje przeszøe, terazÂniejsze
i przyszøe w sÂwietle Objawienia BozÇego. PrzyszøosÂcÂ dotyczy nie tyle samych
faktoÂw historycznych, ile ich zbawczego sensu. Dlatego tezÇ wypeønienie proroctw to przede wszystkim zrealizowanie sieÎ ich w totalnej tajemnicy Chrystusa, a nie tylko realizacja szczegoÂøowych przepowiedni Starego Testamentu
w Nowym Testamencie18.
Na argument biblijny trzeba wieÎc patrzecÂ zgodnie z BozÇym planem Objawienia i zbawienia, dlatego chrystologia fundamentalna argument ten buduje
z danych Objawienia, prorockich zapowiedzi o Mesjaszu oraz ich wypeønienia
sieÎ w Jezusie Chrystusie; na tej podstawie wnioskujemy o mesjanÂskim posøannictwie Jezusa. OczywisÂcie, proroctwo, jako søowo obietnicy BozÇej, nalezÇy do
Objawienia. W istocie rzeczy chodzi o jednosÂcÂ zbawczego planu BozÇego i jego
realizacji, ktoÂra ujawniøa sieÎ roÂwniezÇ w proroctwach. Prorocy uczestniczyli
w transmisji søowa BozÇego, BozÇych zamiaroÂw wobec narodu wybranego i caøej
ludzkosÂci. W tym sensie søowo prorockie jest formaÎ Objawienia starotestamentalnego, a zrealizowane obietnice BozÇe w Chrystusie i KosÂciele sÂwiadczaÎ o wiarygodnosÂci Objawienia. Proroctwa nie mozÇna ograniczacÂ jedynie do argumentu z werbalnego wypeønienia zapowiedzi, ale nalezÇy je prezentowacÂ w szerokiej
perspektywie historiozbawczej, w ktoÂrej obecna jest funkcja motywacyjna.
To samo trzeba powiedziecÂ o cudach Jezusa, ktoÂre sÂwiadczaÎ o Jego Boskim
posøannictwie, a zarazem nalezÇaÎ do dzieø BozÇych i saÎ formaÎ objawiania sieÎ Boga
w Jezusie. WspoÂøczesÂnie cud ujmuje sieÎ jako znak i symbol Objawienia. Cud
jako znak stanowi sÂrodek komunikacji mieÎdzyosobowej, poprzez ktoÂry twoÂrca
cudu-znaku, czyli BoÂg, przekazuje jego odbiorcy (czøowiekowi) jakisÂ komuni18

H. Fries, Fundamentaltheologie, Graz±Wien±KoÈln 1985, s. 254-272; R. Fisichella, La profezia come segno di credibilitaÁ della rivelazion, w: Ges Rivelatore. Teologia Fondamentale, red.
R. Fisichella, Casale Monferrato 1988, s. 208-226.

106

KS. MARIAN RUSECKI, KS. JACENTY MASTEJ

kat, celem nawiaÎzania z nim kontaktu. WøasÂciwe odczytanie sensu wydarzenia
niezwykøego mozÇe sieÎ dokonacÂ jedynie w sÂwietle BozÇego Objawienia. Cud jest
znakiem ¹KogosÂº dla kogosÂ i znakiem ¹czegosÂº ± peøni funkcjeÎ komunikatywnaÎ i informatywnaÎ oraz uwierzytelniajaÎcaÎ. BoÂg nie tylko jest sprawcaÎ cudu, ale
jest w nim obecny ± dziaøa tu i teraz.
Wydarzeniem kluczowym dla demonstratio christiana jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Z Jego rangi dla wiarygodnosÂci Boskiego posøannictwa
i nadprzyrodzonego charakteru chrzesÂcijanÂstwa apologetyka i teologia fundamentalna zawsze zdawaøa sobie spraweÎ. WspoÂøczesÂnie jednak rezurekcjeÎ Jezusa rozumie sieÎ inaczej nizÇ w przeszøosÂci. PodkresÂla sieÎ, zÇe nie byøo ono tylko
reanimacjaÎ somatycznaÎ, ale uwielbieniem Jezusa Chrystusa, przejsÂciem do rzeczywistosÂci nadprzyrodzonej, eschatycznej. Zamanifestowaøa sieÎ ona w znakach
chrystofanii i pustego grobu. Ma nie tylko wymiar apologetyczny, ale jest wydarzeniem objawieniowym i zbawczym. Dlatego zmartwychwstania Jezusa nie
mozÇna rozpatrywacÂ tylko w kategoriach ¹dowoduº BoÂstwa i mesjanÂskiego posøannictwa Jezusa, chocÂ i taki argument stanowi, ale w kategoriach historiozbawczych. Rezurekcja Chrystusa to nie tylko Jego zwycieÎstwo nad sÂmierciaÎ i wielki znak Jego BoÂstwa, ale to takzÇe peønia Objawienia i zbawienia. Chrystus
w zmartwychwstaniu objawiø sieÎ jako Pan ZÇycia i ZwycieÎzca sÂmierci. DzieÎki
rezurekcji BoÂg wprowadziø pokoÂj mieÎdzy niebem a ziemiaÎ i daje czøowiekowi
realne podstawy nadziei na zÇycie wieczne. ZasiadajaÎc po prawicy BozÇej, otworzyø czøowiekowi brameÎ do domu Ojca, do wiecznego zÇycia19. Rezurekcja Jezusa ma zatem kolosalne znaczenie dla czøowieka, chrzesÂcijanÂstwa, caøej ludzkosÂci, a takzÇe dziejoÂw sÂwiata. Zmartwychwstaøy Pan swoim zbawczym dziaøaniem obejmuje nie tylko tych, ktoÂrzy juzÇ w Niego uwierzyli, ale takzÇe tych,
ktoÂrzy poszukujaÎ prawdy, sensu zÇycia, finalnego speønienia. Zmartwychwstanie
stanowi zÂroÂdøo wiary paschalnej oraz finalny akt eklezjogenezy ± odtaÎd KosÂcioÂø
zaczaÎø skutecznie i zbawczo dziaøacÂ w historii, a dziaøanie jego beÎdzie trwacÂ azÇ
do skonÂczenia sÂwiata.
Reinterpretacja tradycyjnej argumentacji chrystologicznofundamentalnej
Ç
wiaÎze sieÎ z caøosÂciowym uwzgleÎdnieniem w niej perspektywy objawieniowozbawczej. Trzeba stwierdzicÂ, zÇe nie tylko te tradycyjne argumenty saÎ mocno
osadzone w Objawieniu, ale takzÇe te nowe, ktoÂre formuøujemy wspoÂøczesÂnie.
W budowaniu nowych argumentoÂw pomagajaÎ nam znaki czasu. OtoÂzÇ poszczegoÂlne wydarzenia we wspoÂøczesnym sÂwiecie, ktoÂre majaÎ dla czøowieka znaczenie egzystencjalne, winny bycÂ zinterpretowane w sÂwietle Objawienia BozÇego.
19

E. KopecÂ, Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Chrystusa, RTK 24(1977) z. 4,
s. 107-118; tenzÇe, Chrystofanie jako znaki zmartwychwstania Chrystusa, RTK 25(1978) z. 2, s. 21-29; L. Scheffczyk, Zmartwychwstanie, Warszawa 1984; T. Dola, PojeÎcie zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa, ¹Resovia Sacraº 6(1999), s. 15-26; W. Borowski, Chrystologia rezurekcyjna Waltera
Kaspera, Sandomierz 2001; Seweryniak, SÂwiadectwo i sens..., s. 329-389; M. Rusecki, Pan zmartwychwstaø i zÇyje! Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006.
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Ono przeciezÇ daje odpowiedzÂ na podstawowe problemy ludzkiego zÇycia. Ich
wøasÂciwe rozwiaÎzanie uwiarygodnia chrzesÂcijanÂstwo. Chrystus jest ¹wczoraj,
dzisÂ i na wiekiº, a Jego Objawienie nadal trwa, gdyzÇ zÇyje On w KosÂciele.
BoÂg dziaøaø nie tylko w przeszøosÂci, ale dziaøa takzÇe dzisÂ. W zwiaÎzku z tym
mozÇna powiedziecÂ, zÇe podobnie jak Chrystus rozwiaÎzywaø problemy ludzi
oÂwczesnego czasu, tak Jego nauka, Jego Objawienie rozwiaÎzuje problemy
wszystkich czasoÂw. Zatem trzeba wszelkie zjawiska interpretowacÂ w sÂwietle
BozÇego Objawienia20.
Tytuøem egzemplifikacji warto wskazacÂ, chocÂby w ogoÂlnym zarysie, trzy
nowe argumenty, ktoÂre wypracowuje chrystologia fundamentalna dla uzasadnienia Boskiego posøannictwa Jezusa Chrystusa i Jego dzieøa, czyli chrzesÂcijanÂstwa.
WspoÂøczesna chrystologia fundamentalna buduje argument agapetologiczny. Argument z miøosÂci chrzesÂcijanÂskiej bazuje na powszechnym przekonaniu
ludzkosÂci, zÇe miøosÂcÂ stanowi najwyzÇszaÎ wartosÂcÂ oraz zÇe zÂroÂdøem wszelkiej
miøosÂci jest BoÂg w TroÂjcy SÂwieÎtej Jedyny, ktoÂry jest samaÎ miøosÂciaÎ. Agape jest
naturaÎ Boga i zasadaÎ zÇycia wewnaÎtrztrynitarnego. W Jezusie Chrystusie miøosÂcÂ
zostaøa objawiona w peøni i staøa sieÎ zasadaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. H.U. von
Balthasar søusznie twierdzi, zÇe wiarygodna jest tylko miøosÂcÂ21. Ona, realizujaÎc
sieÎ w zÇyciu wierzaÎcych w Chrystusa, czyni chrzesÂcijanÂstwo wiarygodnym22.
Sformuøowanie argumentu martyrologicznego jest zwiaÎzane z ujeÎciem wiarygodnosÂci jako wøasÂciwosÂci sÂwiadectwa samego Boga lub jako cechy sÂwiadectwa czøowieka, ktoÂry to sÂwiadectwo BozÇe przekazuje. W tym pierwszym przypadku argument martyrologiczny odnosi sieÎ do transcendentnej sÂwiadomosÂci
Jezusa Chrystusa ± Jezus jest Wiarygodnym SÂwiadkiem Boga. W drugim przypadku analizie podaje sieÎ sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie, ktoÂre realizuje sieÎ w øaÎcznosÂci z Chrystusem i dzieÎki Jego øasce. Znak martyrologiczny rozumiecÂ mozÇna
w dwojaki sposoÂb: jako meÎczenÂstwo, czyli oddanie zÇycia za wiareÎ lub blizÂnich
albo jako sÂwiadectwo zÇycia. W pierwszym znaczeniu sÂwiadectwo jest jakby
mocniejsze, bardziej widoczne, w drugim mniej wyrazÂne i potrzeba wieÎcej
czasu, aby je dostrzec i rozpoznacÂ. Wzorem dla chrzesÂcijanina jest sÂwiadectwo
Chrystusa, ktoÂry gøoszonaÎ prawdeÎ potwierdziø zÇyciem, braterskaÎ postawaÎ wobec wszystkich ludzi, w tym takzÇe nieprzyjacioÂø, oraz meÎczenÂskaÎ sÂmierciaÎ.
20

I. Korzeniowski, P. RabczynÂski, Znaki czasu, LTF, s. 1378-1381; P. RabczynÂski, Znaki
czasoÂw wedøug Marie-Dominique Chenu, Olsztyn 2007.
21 Wiarygodna jest tylko miøosÂcÂ, KrakoÂw 1997.
22
R. Fisichella, Hans Urs von Balthasar. Amore e credibilitaÁ cristiana, Roma 1981; B. Mondin,
La TrinitaÁ mistero d'amore. Trattato di teologia trinitaria, Bologna 1993; M. Rusecki, MiøosÂcÂ jako
motyw wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa, w: MiøosÂcÂ w postawie ludzkiej, red. W. Søomka (Homo
Meditans, t. 8), Lublin 1993, s. 229-247; von Balthasar, dz. cyt.; K.C. Kaucha, MiøosÂcÂ za miøosÂcÂ.
WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa wedøug Battisty Mondina, Lublin 2000; tenzÇe, Agapetologiczny argument, LTF, s. 31-35.
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ZÂroÂdøem chrzesÂcijanÂskiego sÂwiadectwa jest sam BoÂg ± w Nim chrzesÂcijanÂskie
sÂwiadectwo ma swoÂj poczaÎtek, trwanie oraz ostateczne wypeønienie23.
Uzasadnianie wiarygodnosÂci Boskiego posøannictwa Jezusa dokonuje sieÎ
Ç
takze na pøaszczyzÂnie argumentu sperancyjnego. Ten argument uwypukla znaczenie nadziei chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂra pomaga w przezwycieÎzÇeniu rozpaczy
i zwaÎtpienia, a takzÇe nadaje zÇyciu ostateczny sens. Nadzieja chrzesÂcijanÂska
ma doniosøe znaczenie w sensie antropologicznym, spoøecznym, historycznym,
dziejowym i religijnym, gdyzÇ pozwala wyzwalacÂ sieÎ z poczucia beznadziejnosÂci
i braku wizji przyszøosÂci, ktoÂrej nie da sieÎ sensownie zamknaÎcÂ w immanencji
sÂwiata. Nadzieja, obok wiary i miøosÂci, zawsze w teologii byøa zaliczana do cnoÂt
teologalnych, najbardziej elementarnych i fundamentalnych zarazem. ChrzesÂcijanÂstwo jest religiaÎ nadziei, a jej sperancyjne przesÂwiadczenie zasadza sieÎ na
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa24. Wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa staøo sieÎ ostatecznaÎ podstawaÎ naszej nadziei i sensu ludzkiego istnienia,
a takzÇe historii. Kerygmat wielkanocny moÂwiaÎcy o Bogu dziaøajaÎcym w Jezusie,
oznajmia, zÇe sÂmiercÂ nie jest kresem zÇycia ludzkiego. Speønienie sieÎ nadziei
chrzesÂcijanÂskiej jest osobowo zwiaÎzane z Jezusem Chrystusem25.
Poza wyzÇej omoÂwionymi argumentami mozÇna jeszcze wymienicÂ inne: staurologiczny, kulturotwoÂrczy, prakseologiczny, bonatywny, kaloniczny, werytatywny, personalistyczny. PowyzÇsze przykøady sÂwiadczaÎ, zÇe chrystologia fundamentalna ± obok rozwijania klasycznych argumentoÂw ± formuøuje nowe dla
uwierzytelnienia posøannictwa Jezusa i ukazania wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa. MoÂwiaÎc o tym trzeba podkresÂlicÂ, zÇe mamy na uwadze nie tylko osobeÎ
Jezusa historycznego, istniejaÎcego w ograniczonym czasie i przestrzeni, ale
Jezusa Totalnego, czyli tego istniejaÎcego od wiekoÂw, obecnego i dziaøajaÎcego
na wszystkich etapach historii zbawienia.
OgoÂlnie rzecz ujmujaÎc, argumentacja chrystologicznofundamentalna musi
bycÂ dostosowana do natury uzasadnianego przedmiotu, a ten ma charakter
23
M. Rusecki, Argumentacja prakseologiczna w teologii fundamentalnej, RTK 34(1987) z. 2,
s. 111-140; H.U. von Balthasar, SÂwiadectwo i wiarygodnosÂcÂ, ¹Communioº. MieÎdzynarodowy przeglaÎd teologiczny 9(1989) z. 6, s. 107-114; G. Dziewulski, Martyrologiczny argument, LTF, s. 774779; tenzÇe, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie, LTF, s. 1189-1191; J. Mastej, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie
jako motyw wiary, ¹Roczniki Teologiczneº (dalej: RT) 48-49(2001-2002) z. 9, s. 69-88.
24
J. Mastej, ChrzesÂcijanÂstwo religiaÎ nadziei, w: BycÂ chrzesÂcijaninem, red. M. Rusecki, Lublin
2006, s. 744-755.
25
J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, TuÈbingen 1964; M. KuÈhn, Theologie der Hoffnung,
Hoffnung fuÈr die Theologie, ¹Zeichen der Zeitº 19(1965), s. 400-404; J.B. Metz, Pour une theÂologie
du monde, Paris 1971; J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, MuÈnchen 1972; J. Arias, Christ toujours
nouveau, Paris 1972; M. Delmirani, Croce e speranza. Introduzione alla teologia di JuÈrgen Moltmann, Cassano±Bari 1976; E. Carli, La teologia della speranza di JuÈrgen Moltmann, Roma 1980;
M. Rusecki, Teologia nadziei wedøug JuÈrgena Moltmanna, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red.
W. Søomka, Lublin 1992, s. 41-67; M. Rusecki, Sperancyjny argument, LTF, s. 1126-1132; J. Moltmann, BoÂg nadziei, Lublin 2006.
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zøozÇony (Bosko-ludzki, nadprzyrodzono-historyczny). Wszystkie argumenty
stosowane w chrystologii fundamentalnej winny bycÂ odnoszone do Osoby Jezusa Chrystusa, Jego søoÂw i czynoÂw, a szczegoÂlnie Jego Zmartwychwstania,
gdyzÇ dzieÎki temu uzyskujaÎ wieÎkszaÎ siøeÎ motywacyjnaÎ26. Argumenty na uzasadnienie wiarygodnosÂci Boskiego posøannictwa Jezusa Chrystusa i nadprzyrodzonego charakteru chrzesÂcijanÂstwa powinny bycÂ traktowane øaÎcznie, gdyzÇ sieÎ
suponujaÎ, uzupeøniajaÎ, dopeøniajaÎ i wzmacniajaÎ, a tym samym dajaÎ wieÎkszaÎ
pewnosÂcÂ wiarygodnosÂci Objawienia. Argumenty te majaÎ prowadzicÂ do osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem i umocnienia tej relacji, a jednoczesÂnie
z Chrystusa czerpiaÎ siøeÎ motywacyjnaÎ.
3. èAÎCZNOSÂCÂ CHRYSTOLOGII Z EKLEZJOLOGIAÎ
W TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

BioraÎc pod uwageÎ dotychczasowe rozwazÇania dotyczaÎce demonstratio
christiana, nalezÇy zapytacÂ o mozÇliwosÂcÂ ujednolicenia przedmiotu teologii fundamentalnej w zakresie faktu chrystologicznego i eklezjologicznego. Chodzi
o spoÂjne ujmowanie w jednolitych kategoriach pojeÎciowych demonstratio christiana et catholica. SposÂroÂd kilku mozÇliwych propozycji dla przykøadu omoÂwione
zostanaÎ trzy, jak sieÎ wydaje najbardziej typowe, majaÎce najwieÎksze szanse powszechnego uznania i dalszego dopracowania. SaÎ to: koncepcja personalistyczna, historiozbawcza i symbolowa. W tych ilustratywnych koncepcjach ujednolicenia przedmiotu teologii fundamentalnej skupimy sieÎ na ujmowaniu KosÂcioøa w kategoriach, ktoÂre wskazÇaÎ wyrazÂnie na øaÎcznosÂcÂ KosÂcioøa z Chrystusem,
a zarazem Chrystusa z KosÂcioøem27.

3.1. ZASADA PERSONALISTYCZNA

PierwszaÎ zasadaÎ, pozwalajaÎcaÎ dokonacÂ ujednolicenia przedmiotu teologii
fundamentalnej, jest zasada personalistyczna. ZauwazÇycÂ trzeba, zÇe coraz wieÎcej
zwolennikoÂw zyskuje sobie personalistyczna koncepcja KosÂcioøa. Wprawdzie
nie zostaøa ona jeszcze w peøni opracowana, ale zasadnicze jej zreÎby zostaøy
wyrazÂnie okresÂlone (J.A. MoÈhler, Ch. Journet, P. Teilhard de Chardin, H. Urs
von Balthasar, J. Maritain, Cz.S. Bartnik, M. Rusecki)28.
26

M. Rusecki, Argumentacja w teologii fundamentalnej, LTF, s. 109 n.
M. Rusecki, èaÎcznosÂcÂ chrystologii z eklezjologiaÎ w teologii fundamentalnej w aspekcie
metodologicznym, w: SÂwiadek Chrystusowych cierpienÂ (1 P 5,1). Prace dedykowane KsieÎdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, red. J. Morawa, KrakoÂw 2004, s. 669-688.
28
Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, s. 42-44.
27
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KosÂcioøa nie mozÇna ujmowacÂ tylko na pøaszczyzÂnie rzeczowej ± jako narzeÎdzia zbawienia dla sÂwiata, ale nalezÇy podkresÂlacÂ jego aspekt osobowy (podmiotowy) ± KosÂcioÂø jako zbiorowosÂcÂ osoÂb, ¹jedna osoba w wielu osobachº
(H. MuÈhlen). UjeÎcie personalistyczne ± wedøug Cz.S. Bartnika ± øaÎczy w sobie
pøaszczyzneÎ teoretycznaÎ i praktycznaÎ oraz przedmiotowaÎ i podmiotowaÎ29. KosÂcioÂø jest spoøecznosÂciaÎ osoÂb, ktoÂraÎ wspoÂøtworzaÎ: BoÂg Ojciec, Wcielony Syn
BozÇy i Duch SÂwieÎty oraz zbiorowosÂcÂ osoÂb wierzaÎcych, przy czym kazÇdy czøonek
KosÂcioøa jest w indywidualnej i realnej relacji do Osoby Chrystusa i Jego dzieøa
(wymiar wertykalny) oraz nawiaÎzuje wieÎzi z innymi osobami ludzkimi (wymiar
horyzontalny). Wzorem relacji czøonkoÂw KosÂcioøa mieÎdzy sobaÎ jest jednosÂcÂ
osoÂb w TroÂjcy, czyli komunia OsoÂb TroÂjcy SÂwieÎtej. Pojedyncza osoba, pozostajaÎca w øaÎcznosÂci z osobami Boskimi, nie stanowi jeszcze KosÂcioøa we wøasÂciwym znaczeniu; dopiero spoøecznosÂcÂ osoÂb ± pewnego rodzaju ¹podmiotowosÂcÂ
spoøeczna o strukturze religijnejº, speøniajaÎca te warunki, mozÇe bycÂ okresÂlana
mianem KosÂcioøa. WøasÂciwie KosÂcioÂø nie istnieje poza osobami. Realizacja
i uobecnienie KosÂcioøa dokonuje sieÎ tylko w osobach; w odniesieniu do osoÂb
ludzkich i Boskich. W centrum KosÂcioøa jest Jezus Chrystus, jako jego Zwornik, jako Zasada spoøecznosÂci religijnej, WzoÂr ukierunkowania ku Bogu Ojcu
w Duchu SÂwieÎtym, i Przykøad relacji do czøowieka. Zadaniem KosÂcioøa jest
przekazywanie BozÇego zbawienia ludziom, a polega ono na zjednoczeniu sieÎ
z osobowym Bogiem. KosÂcioÂø jest rodzajem personalizacji zbawczej ludzkosÂci
poprzez Jezusa Chrystusa, przy czym elementy instytucjonalne i przedmiotowe
odgrywajaÎ roleÎ pewnego nosÂnika i tworzywa w perspektywie zbawczej, søuzÇaÎcej
czøowiekowi30.
Personalistyczny charakter KosÂcioøa ujawnia sieÎ juzÇ w Chrystusowych inicjatywach eklezjotwoÂrczych. W Osobie Jezusa Chrystusa dokonywaøa sieÎ peønia Objawienia i zbawienia poprzez Jego søowo i dzieøa; podobnie jest z Jego
dziaøalnosÂciaÎ eklezjotwoÂrczaÎ. Wcielone Søowo søowem powoøuje apostoøoÂw
i ucznioÂw do wspoÂlnoty z sobaÎ, odpuszcza grzechy, ustanawia EucharystieÎ,
kapøanÂstwo, czyni cuda, nadaje urzeÎdy i posøugi. Jego Boskie søowo, tozÇsame
z Nim samym, jest tezÇ Søowem-mocaÎ, Søowem-aktem, dlatego w zakresie eklezjogenezy jest ono wspoÂlnototwoÂrcze i osobotwoÂrcze. Peøni wieÎc funkcjeÎ na
wskrosÂ interpersonalnaÎ i eklezjotwoÂrczaÎ zarazem.
Do tworzenia KosÂcioøa o charakterze interpersonalnej wspoÂlnoty przyczyniøy sieÎ czyny Jezusa. Do dzieø sÂcisÂle eklezjotwoÂrczych nalezÇy zaliczycÂ cuda
Jezusa, powoøanie i przygotowanie ucznioÂw do misji, dobrowolnaÎ ofiareÎ Jezusa na krzyzÇu, Zmartwychwstanie i chrystofanie oraz zesøanie Ducha SÂwieÎ29

TenzÇe, Osobowy byt KosÂcioøa, w: KosÂcioÂø w sÂwietle Biblii, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 163175; tenzÇe, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, Wrocøaw 1982, s. 323-329.
30
J. Maritain, De l'Eglise du Christ. La personne de I'Eglise et son personnel, Paris 1970;
Bartnik, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, s. 57 n.; M. Rusecki, Czy KosÂcioÂø w Polsce jest wiarygodny?, w:
WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa wobec przemian w Polsce, red. M. Rusecki, Pelplin±Lublin 1994, s. 146-156.
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tego31. W wyniku przyjeÎcia w wierze tych dzieø powstaø KosÂcioÂø. Nauczanie
i dziaøanie Jezusa wyrazÂnie zmierzaøo do tego, by Jego dzieøo przyczyniøo sieÎ
do powstania wiary ucznioÂw (fundament KosÂcioøa) oraz by byli oni sÂwiadkami
Jego Osoby i posøannictwa azÇ po kranÂce ziemi. IdaÎc dalej mozÇna stwierdzicÂ, zÇe
KosÂcioÂø, jako osobowa wspoÂlnota Boga z ludzÂmi, w sposoÂb personalny urzeczywistnia sieÎ, gøoszaÎc Søowo adresowane do czøowieka i sprawujaÎc sakramenty sÂwieÎte, rozumiane jako znaki interpersonalnego spotkania osobowego Boga z osobaÎ ludzkaÎ, w ktoÂrym realizuje sieÎ personalna przemiana, rozwoÂj czøowieka oraz permanentne, dynamiczne stawanie sieÎ KosÂcioøa w czasie (permanentna personalna eklezjogeneza)32.

3.2. ZASADA HISTORIOZBAWCZA

Obok zasady personalistycznej organizacji przedmiotu teologii fundamentalnej mozÇna zaproponowacÂ zasadeÎ historiozbawczaÎ. Od czasu Soboru WatykanÂskiego II w sposoÂb wyrazÂny zaczyna sieÎ rozwijacÂ historiozbawcza koncepcja
KosÂcioøa, chocÂ nie jest ona jednak jednolicie rozumiana. GøoÂwnymi jej przedstawicielami saÎ: O. Cullmann, W. Kasper, J. Ratzinger, H. de Lubac, R. Fisichella, A. Beni, S. PieÂ-Ninot, J.A. SayeÂs, R. èukaszyk, Cz.S. Bartnik, A. KubisÂ,
B. Forte, K. GoÂzÂdzÂ33. NajczeÎsÂciej KosÂcioÂø ujmuje sieÎ jako historieÎ zbawienia,
rzeczywistosÂcÂ wspoÂørozciaÎgøaÎ z historiaÎ uniwersalnaÎ. W tym znaczeniu ± za
sÂw. Justynem, sÂw. Ireneuszem i sÂw. Augustynem ± moÂwi sieÎ o KosÂciele istniejaÎcym od poczaÎtku sÂwiata, czyli ab Abel. KosÂcioÂø Jezusa byøby osadzony w caøosÂci stworzenia i w caøym rodzaju ludzkim. Rozwijaøby sieÎ w dziejach wedøug
zbawczego planu Boga, jako zÇe preegzystowaø w planie BozÇym i byø niejako
zakodowany w logice stworzenia. KosÂcioÂø istniaø zatem w odwiecznym planie
Boga, a jego historiozbawcza rzeczywistosÂcÂ realizuje sieÎ przy udziale TroÂjcy
SÂwieÎtej: BoÂg Ojciec jest Inicjatorem historii zbawienia, Jezus jest jej Centralnym Kairosem, Duch SÂwieÎty jest Kontynuatorem historii zbawienia, a Lud
BozÇy jest jej nosÂnikiem34. Historia jest terenem wcielania sieÎ KosÂcioøa w dzieje.
Historia zbawienia na etapie starotestamentalnym zmierzaøa ku Chrystusowi,
ktoÂry jest ¹PeøniaÎ Czasuº. W Chrystusie i przez Niego dokonaøa sieÎ peønia
Objawienia i zbawienia oraz zaistniaø ostatecznie KosÂcioÂø, ktoÂry permanentnie
31

M. Rusecki, Boska geneza KosÂcioøa, w: KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II, red. M. Rusecki,
K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 72-77.
32
J. Mastej, Permanentna eklezjogeneza, w: KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II, s. 113-125.
33
K. GoÂzÂdzÂ, Teologia historii zbawienia wedøug Oscara Cullmanna, Lublin 1996; tenzÇe, Historiozbawcza koncepcja KosÂcioøa, RT 45(1998) z. 2, s. 35-46; Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2,
s. 41 n.; K. GoÂzÂdzÂ, Obrazy KosÂcioøa i gøoÂwne idee eklezjologiczne, w: KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa,
s. 95-97.
34
K. GoÂzÂdzÂ, Obrazy KosÂcioøa i gøoÂwne idee eklezjologiczne, s. 96.
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realizuje zbawczaÎ misjeÎ. KosÂcioÂø, beÎdaÎc ostatnim etapem historii zbawienia,
daÎzÇy do wypeønienia sieÎ w Eschatonie i jest miejscem historycznego procesu
zbawiania sieÎ ludzkosÂci35.
KosÂcioÂø nie tylko wchodzi w struktureÎ historii zbawienia i jaÎ wspoÂøtworzy,
ale roÂwniezÇ przyczynia sieÎ do jej realizacji i urzeczywistniania w czasie i przestrzeni. GøoszaÎc søowo BozÇe, z ktoÂrym zwiaÎzana jest øaska BozÇa, czy sprawujaÎc
sakramenty sÂwieÎte, KosÂcioÂø sprawia, zÇe zÇycie nadprzyrodzone uhistorycznia sieÎ
w czøowieku i we wspoÂlnocie, ktoÂra je przyjmuje. ObecnosÂcÂ Boga dziaøajaÎcego
i zbawiajaÎcego w KosÂciele ujawnia sieÎ takzÇe na wiele innych sposoboÂw, np.
w modlitwie, dzieøach miøosÂci, miøosierdzia. W ten sposoÂb proces zbawienia
przybiera realne ksztaøty, a historia celowo ukierunkowuje sieÎ na finalne wypeønienie w Eschatonie.

3.3. ZASADA SYMBOLOWA

KolejnaÎ zasadaÎ ujednolicenia przedmiotu teologii fundamentalnej jest zasada symbolowa. W naszych czasach symbolowaÎ koncepcjeÎ KosÂcioøa zaczaÎø
rozwijacÂ A. Dulles36. W rzeczywistosÂci czeÎsÂciej moÂwi on o sakramentalnym
modelu KosÂcioøa, ale oÂw model blizÇszy jest kategorii symbolu nizÇ sakramentu
i znaku, gdyzÇ w jego poglaÎdach symbolowa teologia Objawienia w sposoÂb wyrazÂny rzutuje na eklezjologieÎ. Wiele elementoÂw takiego mysÂlenia mozÇna znalezÂcÂ takzÇe u O. Semmelrotha, K. Rahnera, E. Schillebeeckxa, L. Boffa, M. Eliadego, M. Ruseckiego. W symbolowej koncepcji Chrystus jest epifaniaÎ Boga,
KosÂcioÂø zasÂ chrystofaniaÎ. Chrystofanijny charakter KosÂcioøa najlepiej oddaje
kategoria sakramentu i symbolu, ktoÂra uwidacznia to, co widzialne, empiryczne, dosÂwiadczalne, czasowe, ludzkie i historyczne, dziejowe, oraz to, co niewidzialne, ponadhistoryczne, ponaddziejowe, transhistoryczne, transtemporalne,
czyli Chrystusa uwielbionego, zøaÎczonego w nowy sposoÂb ze wspoÂlnotaÎ wierzaÎcych37.
35
J.S. Arrieta, Die heilsgeschichtliche Schau der Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, w: Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie. Oscar Cullmann zum 65. Geburtstag
gewidmet, red. F. Christ, Hamburg 1967, s. 322-341; J. Ratzinger, La destineÂe de JeÂsus et l'Eglise, w:
L'Eglise aujourd'hui, Paris 1967, s. 31-49; A. KubisÂ, Chrystologia i eklezjologia w wykøadzie teologii
fundamentalnej, ¹Analecta Cracoviensiaº 10(1978), s. 211-272; B. Nadolski, Urzeczywistnianie sieÎ
KosÂcioøa w liturgii, PoznanÂ 1981; Bartnik, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, s. 86-99; J.M.R. Tillerd,
L'Eglise de Dieu dans le dessein de Dieu, ¹Irenikonº 58(1985), s. 21-53; U. Casale, Il mistero della
Chiesa. Saggio di ecclesiologia, Leumann 1998.
36
A. Dulles, Models of Revelation, New York 1985; tenzÇe, Models of the Church, New York
1987; tenzÇe, The Catholicity of the Church, Oxford 1987; K. Kaucha, Teologia Objawienia i jej
eklezjologiczne konsekwencje w pismach Avery Dullesa, ¹Zeszyty Naukowe KULº 37(1994) nr 3-4,
s. 3-11; I. Smentek, Modele KosÂcioøa wedøug Avery Dullesa, RT 52(2005) z. 9, s. 51-76.
37
Dulles, Models of the Church, s. 171-173.
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Symbol teologiczny spaja ze sobaÎ dwa heterogenne strukturalne elementy:
symbolizujaÎcy i symbolizowany. W odniesieniu do Osoby Jezusa Chrystusa
oznacza to, zÇe øaÎczy On w sobie element ludzki i Boski. Takie rozumienie
symbolu mamy na uwadze w odniesieniu do KosÂcioøa. Symbolowe rozumienie
KosÂcioøa wyrazÇa sieÎ w dziaøaniu KosÂcioøa: zaroÂwno w gøoszeniu Dobrej Nowiny, jak i sprawowaniu sakramentoÂw. Ludzki wyraz søowa BozÇego oznajmia je
i objawieniowo-zbawczo realizuje. Sakramenty saÎ tego wyrazem, czyli w nich
spaja sieÎ rzeczywistosÂcÂ Boska, nadprzyrodzona i ludzka, przedmiotowa, historyczna. Gdy czøowiek spotyka sieÎ w sakramentach z Bogiem, zostaje symbolizowany.
W zastosowaniu symbolowej koncepcji KosÂcioøa mozÇna poÂjsÂcÂ dalej, wychodzaÎc z prostego stwierdzenia, zÇe Chrystus jest nie tylko obecny w KosÂciele, ale
takzÇe go wspoÂøtworzy; bez tego zwiaÎzku, bez sÂcisøego zespolenia Chrystusa ze
wspoÂlnotaÎ wiernych, nie byøoby KosÂcioøa. Jest on zøozÇonym bytem na wzoÂr
Jezusa Chrystusa, ktoÂry jako BoÂg-Czøowiek øaÎczyø w jednej Osobie dwie natury:
BoskaÎ i ludzkaÎ. Te podstawowe elementy konstytuujaÎce KosÂcioÂø saÎ heterogenne: jeden, gdy chcemy do wyrazÇenia KosÂcioøa zastosowacÂ kategorieÎ symbolu ±
jest naturalny, symbolizujaÎcy, tworzony przez wspoÂlnoteÎ wierzaÎcych, zjednoczonaÎ ze sobaÎ licznymi wieÎzami, drugi ± nadprzyrodzony, Boski, symbolizowany, nadajaÎcy tej wspoÂlnocie nowy byt, nowaÎ jakosÂcÂ ontycznaÎ i egzystencjalnaÎ.
KosÂcioÂø jako symbol jest bytem trwaøym, poniewazÇ beÎdzie on istniaø azÇ do
skonÂczenia sÂwiata. ¹NietrwaøosÂcÂ KosÂcioøaº, jego zanikanie ± odnosicÂ sieÎ mozÇe
tylko do poszczegoÂlnych wierzaÎcych czy okresÂlonych grup spoøecznych, ktoÂre
tracaÎ wieÎzÂ ze wspoÂlnotaÎ eklezjalnaÎ i z Chrystusem.
WspoÂøtworzenie KosÂcioøa przez Chrystusa oznacza tezÇ, zÇe wspoÂlnota wiernych jest przez Niego przenikana, dlatego dokonuje sieÎ w niej ciaÎgøy proces
personalizacji, socjologizacji i symbolizacji. KosÂcioÂø jako symbol to komunia
elementu symbolizujaÎcego z elementem symbolizowanym. To symbol zjednoczenia osobowego, to nowy byt personalny38. WspoÂøtworzenie KosÂcioøa rozpoczeÎøo sieÎ, kiedy nadprzyrodzone zÇycie przyniesione przez Chrystusa zaczeÎøo
przenikacÂ do wspoÂlnoty i jaÎ tworzycÂ. Miaøo to poczaÎtek juzÇ w czasie ziemskiego
zÇycia Chrystusa, kiedy Jezus tworzyø pewne zreÎby organizacyjne elementu
symbolizujaÎcego, ale w peøni nastaÎpiøo po wypeønieniu dzieøa zbawczego (meÎka, sÂmiercÂ krzyzÇowa, zmartwychwstanie). Proces symbolizacji wspoÂlnoty wierzaÎcych trwa nadal. Im bardziej jest ona przenikana przez zÇycie Boskie, tym
bardziej staje sieÎ symbolem, symbolem peøniejszym, silniejszym, czytelniejszym; i przeciwnie ± im zÇycie boskie przenika jaÎ mniej, tym jest søabsza, mniej
38

T. Todorov, TheÂories du symbole, Paris 1977; L.M. Chauvet, Du symbolique au symbole,
Paris 1979; M. Rusecki, Cud jako znak i symbol, RTK 28(1981) z. 2, s. 79-95; tenzÇe, PojeÎcie symbolu
religijnego a mozÇliwosÂcÂ zastosowania go w teologii, ¹Studia Paradyskieº 4(1994), s. 89-130; tenzÇe,
O pojeÎciu znaku religijnego, ¹Studia Semiotyczneº 19-20(1994), s. 257-279; tenzÇe, Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996, s. 335-504; tenzÇe, Symbol, LTF, s. 1153-1158.
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czytelna. Hierarchia w KosÂciele-symbolu søuzÇy z jednej strony do ksztaøtowania, organizowania i jednoczenia elementu symbolizujaÎcego, a z drugiej ± poprzez posøugeÎ nauczania, udzielania sakramentoÂw i sprawowania liturgii oraz
aktualizujaÎc wydarzenia zbawcze ± powoduje sakramentalne jednoczenie elementu symbolizujaÎcego z symbolizowanym.
Przedstawione powyzÇej trzy zasady wewneÎtrznej organizacji przedmiotu
teologii fundamentalnej dajaÎ mozÇliwosÂcÂ poøaÎczenia chrystologii z eklezjologiaÎ.
Daje to szanseÎ ujmowania caøego przedmiotu dyscypliny w jednolitych kategoriach i mozÇliwosÂcÂ stosowania tych samych metod badawczych.
* * *

Przedmiotem niniejszego opracowania byøo zagadnieniem demonstratio
christiana w teologii fundamentalnej. Po ukazaniu, w jaki sposoÂb w apologetyce
tradycyjnej ujmowano problematykeÎ mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci Jezusa i jak jaÎ
uzasadniano, zaprezentowano wspoÂøczesne ujeÎcie traktatu chrystologicznego,
ktoÂre bazuje na personalistycznym (odwoøujaÎcym sieÎ do osobowosÂci Jezusa)
i teologicznym (objawieniowo-zbawczym) rozumieniu mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci Jezusa oraz poszczegoÂlnych argumentoÂw wchodzaÎcych w zakres demonstratio christiana.
Niezwykle wazÇnaÎ rzeczaÎ dla teologii fundamentalnej jest ujednolicenie dwu
tez przedmiotu tej dyscypliny. W artykule wskazano na trzy mozÇliwosÂci takiego
ujednolicenia. W rozumieniu personalistycznym tezeÎ chrystologicznaÎ stanowiøoby zbawcze i osobowe posøannictwo Jezusa Chrystusa, a tezeÎ eklezjologicznaÎ
± KosÂcioÂø jako spoøeczne i osobowe uobecnianie Objawienia oraz misji Chrystusa. W aspekcie historiozbawczym przedmiotem byøaby historia zbawienia:
w tezie chrystologicznej centralny problem stanowiøby fakt zbawczy w Chrystusie, natomiast w eklezjologicznej ± fakt zbawczy realizujaÎcy sieÎ w KosÂciele.
Rozumienie symbolowe w zakresie tezy chrystologicznej pojmuje Chrystusa
i Jego Objawienie jako symbol zespalajaÎcy w sobie Boskie z ludzkim i historycznym, zasÂ w zakresie tezy eklezjologicznej ± KosÂcioÂø jako symbol Chrystusa.
Methodology of Fundamental Theology. Demonstratio Christiana
Summary
The article addresses the issue of demonstratio christiana in fundamental theology in three parts. First, traditional grounds for revelation fulfilled in Jesus Christ
are demonstrated (1), followed by the contemporary presentation of the Christological treatise (2). Finally, a possibility of presentation of Christological and ecclesiological facts in harmonized categories is suggested (3).
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Eklezjologia, chociazÇ w strukturze traktatoÂw teologicznych jest podporzaÎdkowana chrystologii i pneumatologii, nalezÇy dzisiaj do tych dziedzin teologii,
ktoÂre wzbudzajaÎ najwieÎksze zainteresowanie. KosÂcioÂø bowiem, nawet jesÂli
w sÂwiecie zachodnim przezÇywa kryzys, jest nadal dla ponad miliarda wspoÂøczesnych ojczyznaÎ zÇycia i nadziei, a dla innych przedmiotem ozÇywionego zainteresowania, wyrazÇajaÎcego sieÎ w zaciekawieniu jego przesøaniem i organizacjaÎ
(por. dni zÇaøoby po sÂmierci Jana Pawøa II), w agresji przeciw niemu lub w dialogu z nim. Niezwykle wazÇne jest zatem odpowiedzÂ na pytanie, jakie saÎ chciane
przez Boga cechy prawdziwego KosÂcioøa, oraz jak wspoÂlnota wierzaÎcych powinna ukazywacÂ swojaÎ tozÇsamosÂcÂ i bronicÂ wiarygodnosÂci. WyrazÂne sformuøowanie tego pytania u schyøku sÂredniowiecza staøo sieÎ przyczynaÎ wyodreÎbnienia
w naukach kosÂcielnych traktatu eklezjologii apologetycznej (De Ecclesia, Demonstratio catholica). TakzÇe dzisiaj eklezjologia ta jest uprawiana i rozwija sieÎ.
Mimo to, nie brak gøosoÂw kwestionujaÎcych racje jej bytu. Dlatego tak wazÇne
jest okresÂlenie jej przedmiotu, metod i zadanÂ.
RozpoczneÎ od omoÂwienia przemian historycznych, ktoÂre miaøy znaczaÎcy
wpøyw na rozwoÂj metodologii naszej dyscypliny. NasteÎpnie przejdeÎ do ukazania
przedmiotu formalnego teologii fundamentalnej, a w jej obreÎbie eklezjologii, oraz
do nakresÂlenia metod. ZakonÂczeÎ zarysem aktualnych obszaroÂw badanÂ i wykøadu.
I jeszcze jedna uwaga: moÂwiaÎc o eklezjologii fundamentalnej, warto miecÂ
na uwadze dewizeÎ bø. Kard. Augusta von Galen, biskupa MuÈnster, nieustraszonego obronÂcy ludzkiej godnosÂci i praw chrzesÂcijan w czasach narodowego
socjalizmu: Nec laudibus, nec metu. W wolnym przekøadzie oznacza ona, zÇe nie
nalezÇy kierowacÂ sieÎ ¹ani pochwaøami, ani strachemº, nie zaprawiacÂ sieÎ ani
w tryumfalizmie, ani w postawie apologetycznej.
1. CZTERY KRYZYSY

PoczaÎtki ksztaøtowania sieÎ profilu metodologicznego eklezjologii fundamentalnej upatruje sieÎ w polemice z Janem Husem w XV wieku. Od tej pory
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apologetycy i teologowie fundamentalni, odpowiadajaÎc na zarzuty stawiane
chrzesÂcijanÂstwu katolickiemu przez rozmaite nurty protestanckie, przez kreÎgi
deistyczne, a potem ateistyczne, tworzyli roÂzÇne typy argumentacji. Nie jest
przeciezÇ sprawaÎ przypadku, zÇe nasza dyscyplina rodziøa sieÎ i odradzaøa jako
dyscyplina naukowa przede wszystkim w czasach wielkich kryzysoÂw: reformacyjnego, osÂwieceniowego, komunistycznego i sekularyzacyjnego.
W dobie podziaøu KosÂcioøa zachodniego i tzw. wojen religijnych chrzesÂcijanie staneÎli przed pytaniem: kto stanowi prawdziwy KosÂcioÂø? I gdzie sieÎ znajduje ten prawdziwy KosÂcioÂø? Jedno jest pewne ± k r y z y s r e f o r m a c y j n y
dotyczyø wprost jego istoty1. Prawdziwy KosÂcioÂø jest wedøug Lutra zborem
grzesznikoÂw, ktoÂrzy caøaÎ swojaÎ ufnosÂcÂ pokøadajaÎ w Chrystusie; wspoÂlnotaÎ ucznioÂw zjednoczonych taÎ samaÎ wiaraÎ; spoøecznosÂciaÎ zrodzonaÎ ze søowa BozÇego,
ktoÂre budzi wiareÎ i øaÎczy chrzesÂcijan z Jezusem Chrystusem. Pozostaje on znany
samemu Bogu. W swej istocie jest wieÎc: ¹ukrytyº (Luter), ¹niewidzialnyº (Kalwin), ¹wewneÎtrznyº (Melanchton). StaÎd nauka twoÂrcoÂw reformacji o dwoÂch
KosÂcioøach czy, lepiej, typach chrzesÂcijanÂstwa: pierwszym ± istotowym i autentycznym, czyli duchowym i wewneÎtrznym, oraz drugim ± akcydentalnym i zafaøszowanym, czyli cielesnym i zewneÎtrznym2. Nic wieÎc dziwnego, zÇe zalaÎzÇkiem
dzieø apologetycznych, zwolna ksztaøtujaÎcych sieÎ w KosÂciele katolickim od
konÂca XVI wieku, staø sieÎ traktat De vera Ecclesia czy Demonstratio catholica,
poÂzÂniej zamieszczany zazwyczaj na konÂcu podreÎcznikoÂw teologicznofundamentalnych. Miaø on charakter apologijny, obronny, byø skierowany przeciwko
luteranom i ewangelikom reformowanym, rzadziej ± przeciwko roÂzÇnorodnym
koncepcjom prawosøawnym. W traktacie tym wykazywano, po pierwsze, zÇe
KosÂcioÂø zostaø ustanowiony ¹wprost i bezposÂrednioº (proximo ac directo) przez
ziemskiego Chrystusa; po drugie, zÇe od tegozÇ Chrystusa wywodzaÎ sieÎ prymat
i sukcesja apostolska, nieodzowne dla zÇycia prawdziwego KosÂcioøa, a ktoÂrymi
cieszy sieÎ KosÂcioÂø rzymskokatolicki; po trzecie, zÇe Chrystus ¹wyposazÇyøº swoÂj
KosÂcioÂø w znamiona jednosÂci, sÂwieÎtosÂci, powszechnosÂci i apostolskosÂci oraz zÇe
znamionami tymi takzÇe odznacza sieÎ wyøaÎcznie KosÂcioÂø rzymskokatolicki.
SzczegoÂlnie znaczaÎcy w epoce, gdy protestanci odrzucili sukcesjeÎ apostolskaÎ
i pierwszenÂstwo Rzymu, staø sieÎ argument z apostolskosÂci (prymatu).
Bardziej ¹rozøozÇona w czasieº byøa w obreÎbie eklezjologii apologetycznej
p o l e m i k a z o sÂ w i e c e n i e m. Charakterystyczne jest to, zÇe w XVII/XVIII
wieku pojawia sieÎ nowy adresat apologetyki, a w argumentacji wieÎksze znaczenie zyskujaÎ przesøanki rozumowe. Deizm, scjentyzm, przeciwstawianie
¹praw czøowieka i obywatelaº prawom Boskim ± wszystko to staøo sieÎ rzeczywistym zagrozÇeniem dla KosÂcioøa. Apogeum tego zagrozÇenia byøa hekatomba
1

H. Seweryniak, Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001, s. 23-27.
Por. J. Rigal, L'eccleÂsiologie de communion, Paris 1997, s. 29-33; tenzÇe, L'Eglise en quete
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rewolucji francuskiej. To wøasÂnie dlatego w apologetyce wzbraniano sieÎ przed
uznaniem nowozÇytnosÂci jako ¹swoich, naszych czasoÂwº. Uznawano, zÇe demokratyzujaÎcy sieÎ i sekularyzujaÎcy sieÎ sÂwiat zanurza sieÎ w køamstwie; zÇe tylko
KosÂcioÂø rzymskokatolicki jest niezawodnaÎ ostojaÎ prawdy o porzaÎdku sÂwiata
i czøowieka ± prawdy zagrozÇonej dziaøaniami ludzi chcaÎcych ¹bycÂ jako bogowieº. OsaÎdzajaÎc, nie bez søusznosÂci, osÂwieceniowe koncepcje nauki, panÂstwa,
moralnosÂci jako liberalistyczne, modernistyczne i niezdrowo wyemancypowane, apologetyka nie wypracowywaøa jednak pozytywnej nauki o ¹rzeczywistosÂciach ziemskichº. W konsekwencji KosÂcioÂø nader czeÎsto posøugiwaø sieÎ wobec
sÂwiata jeÎzykiem grozÂby i poteÎpienia, otaczajaÎc sieÎ murem, aby uchronicÂ sieÎ
przed wrogami, ktoÂrych upatrywaø w wyznawcach innych wspoÂlnot religijnych;
w politykach, zÇaÎdajaÎcych rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa; w naukowcach, promujaÎcych metody nauk matematyczno-przyrodniczych, zwøaszcza metodeÎ eksperymentu; w artystach, wyrazÇajaÎcych w swych dzieøach, z coraz wieÎkszym
rozmachem, ludzkie dramaty i peÎknieÎcia, a nie obraz BozÇy w czøowieku. Na
tym tle ideowym, w XIX wieku, w obreÎbie eklezjologii katolickiej rozwineÎøa sieÎ
nauka o KosÂciele jako societas perfecta. W dobie naciskoÂw ze strony panÂstw
liberalnych i praktycznej likwidacji panÂstwowosÂci kosÂcielnej, KosÂcioÂø rzymskokatolicki przedstawiaø siebie jako ¹spoøecznosÂcÂ doskonaøaÎº, przy czym przymiotnik perfecta nie tyle miaø znaczenie moralne, ile raczej wskazywaø, zÇe spoøecznosÂcÂ Chrystusowa dysponuje wszystkimi sÂrodkami i wøadzami koniecznymi
do tego, aby zrealizowacÂ otrzymane posøannictwo; zÇe jest instytucjaÎ niezalezÇnaÎ
od innych; co wieÎcej, zÇe mozÇe søuzÇycÂ jako wzoÂr innych spoøecznosÂci, zwøaszcza
panÂstwowej. PanÂstwo, jesÂli chce wøasÂciwie realizowacÂ swoje funkcje, powinno
bycÂ ¹panÂstwem chrzesÂcijanÂskimº3. Eklezjologia søuzÇy uzasadnieniu takiego rozumienia stosunkoÂw KosÂcioÂø±panÂstwo.
Wpøyw k r y z y s u k o m u n i s t y c z n e g o na rozumienie KosÂcioøa nie zostaø do dzisÂ przebadany. Marksizmowi nie wystarczyø osÂwieceniowy program
religii jako prywatnej sprawy obywatela ± jego promotorzy uczynili z walki
z religiaÎ, z KosÂcioøami, podstaweÎ caøej swej ideologii. Religioznawcy marksistowscy gøosili tezeÎ o spoøeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach genezy KosÂcioøa, ukazywali go w kategoriach ¹ciemnogroduº, zapowiadali jego bliski kres.
Eklezjologowie katoliccy, ktoÂrzy z reguøy nie mogli wprost odpowiadacÂ na te
zarzuty, bronili tezy o bezposÂrednim, niemal jednorazowym i instytucjonalnym
akcie zaøozÇenia KosÂcioøa przez Chrystusa; ukazywali jego ogoÂlnosÂwiatowy charakter; przedstawiali wkøad do rozwoju kultury i instytucji spoøecznych. Jednym
z owocoÂw starcia ideologicznego byøo meÎczenÂstwo ± KosÂcioÂø XX wieku staø sieÎ
KosÂcioøem najwieÎkszej liczby meÎczennikoÂw w caøych swoich, liczaÎcych przeszøo
3

M. Przybysz, ZarzaÎdzanie sytuacjami kryzysowymi w KosÂciele w Polsce za pomocaÎ public
relations. DosÂwiadczenia i postulaty (mps), Warszawa 2007, s. 15-16; Rigal, L'eccleÂsiologie..., s. 33-37; H. Seweryniak, SÂwieÎty KosÂcioÂø powszedni, Warszawa 1996, s. 46-48.
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dwa tysiaÎce lat, dziejach. Trzeba jednak bycÂ sÂwiadomym owocoÂw gorzkich tego
starcia: z jednej strony oczarowania komunizmem elit zachodnich, w tym niektoÂrych teologoÂw, z drugiej ± kolaboracji pewnej liczby katolikoÂw, m.in. duchownych, z rezÇymami komunistycznymi. Dzisiaj oba te nurty spotykajaÎ sieÎ:
protestujaÎ przeciwko utozÇsamianiu komunizmu z nazizmem, przeciwko lustracji i liczeniu ofiar ¹przodujaÎcego ustrojuº. ZmagajaÎc sieÎ z komunizmem, KosÂcioÂø Jana Pawøa II wypracowaø niezwykle wazÇne elementy katolickiej nauki
spoøecznej, dotyczaÎce: ¹bøeÎdu antropologicznegoº marksizmu, relacji KosÂcioøa
do panÂstwa i demokracji, uczestnictwa katolikoÂw w zÇyciu spoøeczno-politycznym, ¹idei przewodnichº wøasÂciwie ksztaøtowanej ekonomii, kultury itp. Pod
pewnymi wzgleÎdami nauka ta ma postacÂ jednej z najwieÎkszych apologii w dziejach KosÂcioøa ± apologii, beÎdaÎcej odpowiedziaÎ na marksizm i nurty sekularyzacyjne. Charakter apologijny ma roÂwniezÇ odnowiona i rozwinieÎta przez UrzaÎd
Nauczycielski KosÂcioøa teologia meÎczenÂstwa. Wskazuje sieÎ w niej, zÇe meÎczennicy udowodnili, izÇ panÂstwo nie ma praw rozporzaÎdzania czøowiekiem i nie
mozÇe przeksztaøcicÂ sieÎ ono w religieÎ. Warto wreszcie dodacÂ, zÇe gdy w latach
60. i 70. XX wieku w wielu krajach zachodnich niemal zrezygnowano z uprawiania teologii fundamentalnej, w Polsce, wøasÂnie z uwagi na spoÂr z realnym
socjalizmem, miaøa sieÎ ona caøkiem dobrze (szkoøa warszawska ks. W. Kwiatkowskiego, osÂrodek lubelski, apologeci: Tadeusz ZÇychiewicz, ks. JoÂzef Kudasiewicz).
¹K r y z y s s e k u l a r y z a c y j n yº jest pojeÎciem zbiorczym, niezwykle szerokim. Oznacza zmniejszanie sieÎ wpøywu religii na wieÎkszosÂcÂ sfer zÇycia, rosnaÎce
rozdzielanie w panÂstwie spraw religijnych i sÂwieckich, utrateÎ zdolnosÂci istotnego wpøywu na zÇycie spoøeczne ze strony religii instytucjonalnych (gøoÂwnie w krajach zachodniej Europy), prywatyzacjeÎ religii ± zamykanie jej w sferze osobistych wyboroÂw, podtrzymywanie tezy, zÇe religia i nowoczesnosÂcÂ saÎ w stanie
napieÎcia i wykluczenia, wzrost oferty sÂwiatopoglaÎdowej i religijnej, upowszechnienie konsumizmu jako stylu zÇycia. SÂcisÂlej, sekularyzacja to proces, w ktoÂrym
poszczegoÂlne sfery zÇycia spoøecznego uwalniajaÎ sieÎ spod wpøywu instytucji
i symboli religijnych (P. Berger). DecydujaÎcy wpøyw na ten proces majaÎ konsumpcja i komercjalizacja, ktoÂre ogarniajaÎ niemal wszystkie sfery zÇycia, wyjmujaÎc je spod wøadzy obyczajoÂw, rytuaøoÂw i sankcji religijnych. Trudno wszelako moÂwicÂ o ¹liniowej sekularyzacjiº: supermarket peøni roleÎ zasteÎpczaÎ, dajaÎc
dzisiejszemu czøowiekowi namiastkeÎ archetypalnego raju. Kupowanie rozumiane nie jako zdobywanie potrzebnych do zÇycia produktoÂw, ale jako sposoÂb
zÇycia staje sieÎ rodzajem ¹sÂwieckiej transcendencjiº. Stany Zjednoczone pozostajaÎ najbardziej religijnym krajem sÂwiata, mnozÇaÎ sieÎ sekty i religie zasteÎpcze4.
4

Por. P.L. Berger, La deÂseÂculsrisation du monde: un point de vue global, w: Le reÂenchantement du monde, red. P.L. Berger, Paris 2001, s. 13-36; B. Wieczorek, Sekularyzacja pozÇaÎdany
schyøek mitu, ¹Frondaº 2007 nr 42, s. 272-287.
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Dzisiaj mozÇna z caøaÎ pewnosÂciaÎ powiedziecÂ, zÇe eklezjologia soborowej konstytucji Gaudium et spes byøa prorockaÎ odpowiedziaÎ na sekularyzacjeÎ. Polega
ona na tym ± zÇeby posøuzÇycÂ sieÎ søowami Andrzeja Zuberbiera ± zÇe KosÂcioÂø
przestaø mysÂlecÂ na pierwszym miejscu o obronie samego siebie, a zwroÂciø sieÎ
ku obronie BozÇych i ludzkich wartosÂci w sÂwiecie. ¹Odnalazøº sÂwiat, ktoÂry BoÂg
tak umiøowaø, zÇe daø swego Syna. WyrazÂniej nizÇ dotaÎd zaczaÎø dostrzegacÂ BozÇaÎ
prawdeÎ i BozÇaÎ miøosÂcÂ w innych KosÂcioøach chrzesÂcijanÂskich, w innych religiach,
nawet w ludziach niewierzaÎcych. DowartosÂciowaø ¹a u t o n o m i eÎ r z e c z y w i s t o sÂ c i z i e m s k i c hº. Oznacza ona proces spoøeczno-kulturowy, polegajaÎcy na uksztaøtowaniu sieÎ struktur i idei autonomicznych wobec bezposÂredniego wpøywu religii: demokracji politycznej, systemu nauk eksperymentalnych,
komunikacji kulturowej i ekonomii. Ma to takzÇe swoiste konsekwencji w rozumieniu miejsca sÂwieckich w KosÂciele. Dokument konÂcowy Nadzwyczajnego
Synodu BiskupoÂw W dwudziestolecie Soboru WatykanÂskiego II (1985) stwierdziø, zÇe spoøecznosÂci panÂstwowe czy mieÎdzynarodowe, a takzÇe sami czøonkowie
KosÂcioøa o tyle, o ile tworzaÎ te spoøecznosÂci, cieszaÎ sieÎ autonomiaÎ dziaøanÂ. Nie
oczekujaÎc na bezposÂrednie wskazania autorytetu kosÂcielnego, winni kierowacÂ
sieÎ wøasnaÎ inwencjaÎ inspirowanaÎ EwangeliaÎ i rozumem osÂwieconym wiaraÎ.
SoboÂr wskazaø tezÇ, zÇe naczelnaÎ wartosÂciaÎ KosÂcioøa jest sÂwieÎtosÂcÂ. SÂwieÎtosÂciaÎ
Jezusa Chrystusa ± przypomina Joseph Ratzinger ± wielu sieÎ gorszyøo: ucztowaø
z grzesznikami, nie zrzuciø ognia na niegodziwcoÂw, gorliwcom nie pozwalaø
wyrywacÂ kaÎkolu z poÂl pszenicznych, a w konÂcu podzieliø los zbrodniarzy, przyjaÎwszy na siebie grzech. WøasÂnie w ten sposoÂb przekazaø informacjeÎ, zÇe prawdziwa sÂwieÎtosÂcÂ nie jest odejsÂciem od tzw. grzesznego sÂwiata, ale zjednoczeniem
z nim; nie jest saÎdem nad nim, ale poszukiwaniem jego zbawienia przez miøosÂcÂ.
Joseph Ratzinger uzÇywaø nawet zwrotu: ¹niesÂwieÎta sÂwieÎtosÂcÂº KosÂcioøa, a Jan
Paweø II zapraszaø spoøecznosÂcÂ ChrystusowaÎ do czynienia rachunku sumienia
i sam ten rachunek wraz z KosÂcioøem i w imieniu KosÂcioøa czyniø.
Eklezjologia fundamentalna ± rozwijajaÎca sieÎ pomieÎdzy XVI a XX wiekiem
± odpowiadajaÎc na te wielkie kryzysy, przyjmowaøa charakter apologetyczny.
MoÂwiaÎc wspoÂøczesnym jeÎzykiem, naszaÎ dyscyplineÎ wolno rozumiecÂ jako teorieÎ
kosÂcielnego crisis management, rozwiaÎzywania kryzysoÂw, ¹zarzaÎdzaniaº nimi.
To gøoÂwnie dzieÎki niej apologetyka staøa sieÎ w XIX wieku jednaÎ z czoøowych
dyscyplin akademickich. Eklezjologia ta koncentrowaøa sieÎ gøoÂwnie na podwazÇanym przez reformacjeÎ oraz ideologie liberalne aspekcie instytucjonalnym
KosÂcioøa. Byøa roÂwniezÇ skupiona na charakterze ¹prymacjalnymº KosÂcioøa,
tj. na wykazywaniu prawdziwosÂci prymatu rzymskiego jako istoty eklezjalnosÂci.
Ze wzgleÎdu na mocny trend apologijny schematy dedukcyjne przewazÇaøy w niej
nad hermeneutykaÎ biblijnaÎ. TakzÇe akcent chrystologiczno-historyczny goÂrowaø
zdecydowanie nad pneumatologicznym. Wykazywanie Chrystusowych, apostolskich korzeni KosÂcioøa katolickiego byøo bowiem mocnym argumentem
przeciwko poÂzÂniejszym KosÂcioøom czy wspoÂlnotom chrzesÂcijanÂskim. II SoboÂr
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WatykanÂski, nauczajaÎc o znakowym, komunijnym i ekumenicznym charakterze KosÂcioøa, daø eklezjologii fundamentalnej podstawy dialogiczne. W zwiaÎzku
z tym eklezjologia fundamentalna, sÂwiadoma tych przemian, wychodzi z koncentracji na strukturach KosÂcioøa, otwiera sieÎ na dialog ze ¹sÂwiatemº, stawia
pytania o istoteÎ KosÂcioøa i istoteÎ bycia w KosÂciele.
Â ZÇNICUJAÎCY
2. WIARYGODNOSÂCÂ ± ELEMENT RO

P r z e d m i o t e m b a d a nÂ eklezjologii fundamentalnej jest KosÂcioÂø, a moÂwiaÎc dokøadniej sÂwiadomosÂcÂ, jakaÎ wspoÂlnota wierzaÎcych w KosÂciele rzymskokatolickim ma (w aspekcie powinnosÂciowym) o sobie samej, o swej genezie
i zwiaÎzku z Chrystusem, o swojej tozÇsamosÂci i obecnosÂci w sÂwiecie. Takie ujeÎcie
przedmiotu materialnego zblizÇa nasz traktat do eklezjologii dogmatycznej. Nic
wieÎc dziwnego, zÇe oba traktaty albo niebezpiecznie ¹zlewanoº ze sobaÎ, albo
sztucznie rozdzielano. Elementem roÂzÇnicujaÎcym ± jak søusznie zauwazÇano ± byø
inny kaÎt widzenia problemu, czyli przedmiot formalny5. RoÂzÇniceÎ teÎ ujmowano
najczeÎsÂciej w ten sposoÂb: eklezjologia dogmatyczna zakøada istnienie KosÂcioøa
i bada jego wewneÎtrznaÎ nadprzyrodzonaÎ struktureÎ. Z kolei apologetykeÎ interesuje przede wszystkim uzasadnienie Boskiego pochodzenie KosÂcioøa oraz
jego struktur za pomocaÎ poznania naturalnego, ktoÂrego gøoÂwnym zÂroÂdøem saÎ
pisma Nowego Testamentu, traktowane jako zÂroÂdøa historyczne. Eklezjologia
apologetyczna miaøa wieÎc zajmowacÂ sieÎ KosÂcioøem instytucjaÎ jako rzeczywistosÂciaÎ naturalnaÎ. Uznawano, zÇe dopiero po uzasadnieniu za pomocaÎ naturalnego rozumu faktu Boskiego pochodzenia KosÂcioøa dogmatyka mozÇe zasadnie
badacÂ jego tajemniceÎ. Mimo zÇe dla eklezjologii fundamentalnej metoda historyczno-krytyczna w podejsÂciu do Biblii jest bardzo wazÇna, a kluczowe znaczenie majaÎ argumenty rozumowe, to przedstawiony ¹sposoÂb organizacjiº nauki
o KosÂciele miaø jednaÎ podstawowaÎ søabosÂcÂ: KosÂcioøa widzianego tylko jako
instytucja nie ma, wiwisekcja poszøa za daleko. Trzeba wieÎc niejako od poczaÎtku postawicÂ spraweÎ przedmiotu formalnego naszej dyscypliny. Propozycja najprostsza brzmi nasteÎpujaÎco: t y m, c o o d r oÂ zÇ n i a t e o l o g i eÎ f u n d a m e n t a l n aÎ p o d w z g l eÎ d e m f o r m a l n y m o d i n n y c h d y s c y p l i n j e s t
¹w i a r y g o d n o sÂ cÂº ± teologia fundamentalna wykazuje wiarygodnosÂcÂ wiary
Chrystusowej. Celem a zarazem przedmiotem formalnym eklezjologii fundamentalnej jest wykazanie wiarygodnosÂci KosÂcioøa6. Jak jednak rozumiecÂ søowo
5

Fragment niniejszego akapitu nasteÎpujaÎcy po tym zdaniu jest streszczeniem tresÂci zawartych
w: M. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, Lublin 1994, s. 220-221.
6
Celem caøej teologii fundamentalnej jest formuøowanie racji wiary i motywoÂw nadziei, a wieÎc
rozumowych, obiektywnie wartosÂciowych argumentoÂw niezbeÎdnych do dialogu z kulturaÎ wspoÂøczesnaÎ i innymi religiami, badanie ich obiektywnej wartosÂci, krytyczne poroÂwnywanie naszych
argumentoÂw z innymi oraz ich obrona.
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¹wiarygodnosÂcÂº? JakaÎ roleÎ peøni ono w dyskursie religijnym? Jak odnosi sieÎ do
KosÂcioøa katolickiego? ± oto podstawowe kwestie metodologiczne caøej teologii fundamentalnej. ProblematykeÎ teÎ pozwalam sobie ujaÎcÂ w nasteÎpujaÎce punkty:
1. Czøowiek jest zorientowany poza siebie, otwarty na sÂwiat, na drugiego;
struktura bytu ludzkiego opiera sieÎ na zaufaniu i dialogu. Wierzymy, ufamy:
Bogu, blizÂniemu, idei. MozÇemy nawet wierzycÂ w niepewnosÂcÂ wszystkiego.
¹Wszystko poprzedza wiaraº (Teofil, Ad Autolicum 1,8)7. Czøowiek musi jednak wybieracÂ, na czym ostatecznie ¹zawiesi swoje serceº. Nawet akt rezygnacji
z szukania jest wyborem.
2. W wyborze tym kryterium podstawowym jest prawda. Negacja tej tezy
prowadzi do sprzecznego w sobie nihilizmu lub sceptycyzmu.
3. ChrzesÂcijanÂstwo gøosi realizm poznawczy: natura ludzka jest skazÇona,
dlatego naturalny rozum nie mozÇe poznacÂ ostatecznej prawdy bez Objawienia.
Odrzucenie tej tezy nazywamy pelagianizmem lub deizmem.
4. IstotaÎ chrzesÂcijanÂstwa jest wiara w to, zÇe najbardziej godnym, jedynym
godnym ostatecznego zawierzenia jest BoÂg w Jezusie Chrystusie; zÇe w Nim
zostaøa objawiona Tajemnica dotyczaÎca sensu zÇycia i sÂwiata. On wyjasÂnia rzeczywistosÂcÂ i ukazuje prawdziwe miejsce czøowieka w sÂwiecie. Przedstawia jego
StwoÂrceÎ oraz cel rozwoju i historii. Uczy zwracacÂ sieÎ do Niego jako Ojca.
Przynosi nowineÎ o zbawieniu i zmartwychwstaniu. Zapewnia prawdziwaÎ wolnosÂcÂ dzieci BozÇych od siø tego sÂwiata, od fatum i sÂmierci.
5. Zgodnie z punktem 2, roÂwniezÇ w Objawienie nalezÇy wierzycÂ rozumnie.
Odrzucenie tej tezy mozÇe prowadzicÂ do skrajnego irracjonalizmu, fundamentalizmu czy nawet fanatyzmu.
6. Oznacza to roÂwniezÇ, zÇe a k t w i a r y w J e z u s a C h r y s t u s a j e s t
a k t e m p o z n a n i a, ktoÂrego istotny element stanowi wymiar intelektualny,
tj. afirmacja nadprzyrodzonej rzeczywistosÂci wyrazÇona w pojeÎciu lub zdaniu, na
przykøad: ¹Ten Jezus (tak sieÎ modlaÎcy, z takaÎ mocaÎ nauczajaÎcy, dokonujaÎcy
takich znakoÂw, tak pojmujaÎcy swojaÎ sÂmiercÂ) jest Bogiemº. Afirmacja ta, chocÂ
egzystencjalnie nie da sieÎ oddzielicÂ od wolnej decyzji woli, w analizie rozumowej jawi sieÎ jako oparta na elementach intelektualnych, na tworzaÎcych harmonijny obraz znakach obecnosÂci Boskiej osoby8. W tym aspekcie ± aspekcie
intelektualnym wiara mozÇe bycÂ postrzegana jako rodzaj zÇyciowej hipotezy,
¹ktoÂra zÇywi sieÎ nadziejaÎ przekroczenia granic hipotetycznosÂciº9.
7. ZÂroÂdøem informacji w chrzesÂcijanÂstwie, ¹miejscemº przekazu Objawienia jest sÂ w i a d e c t w o ± staje sieÎ ono dosteÎpne tylko przez sÂwiadkoÂw egzys7

Za: D. Karøowicz, Arcyparadoks sÂmierci, KrakoÂw 2000, s. 278.
W. Høadowski, Gøos w dyskusji, w: Communicata. Zebranie dyskusyjne Zespoøu Apologetyki, ¹Collectanea Theologicaº 1955 nr 26, s. 408.
9
Karøowicz, dz. cyt., s. 278.
8
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tencji ziemskiej Jezusa Chrystusa i wydarzenia paschalnego. Jego najwazÇniejsze cechy charakterystyczne saÎ nasteÎpujaÎce:
. sÂwiadkowie chrzesÂcijanÂscy nie pozostajaÎ efemerydami w sÂwiecie, nie stanowiaÎ przypadkowej zbiorowosÂci, lecz od poczaÎtku uznajaÎ sieÎ za spoøecznosÂcÂ, formowanaÎ przez samego Chrystusa w gronie ucznioÂw, z ktoÂrych
wyodreÎbniø On Dwunastu, a po Jego SÂmierci i Zmartwychwstaniu przeksztaøconaÎ w z g r o m a d z e n i e c z a s oÂ w o s t a t e c z n y c h (e k k l e s i a), c i a ø o C h r y s t u s a, ktoÂre caøaÎ swaÎ moc czerpie ze swojej ¹Gøowyº, ze ¹SÂwiadka Pierwszegoº. KosÂcioÂø ten wzywa takzÇe pewnych powoøanych przez Boga ludzi do urzeÎdowej kontynuacji sÂwiadectwa paschalnego, a przez to do kontynuacji swojego wøasnego samobytowania
(zasada sukcesji apostolskiej);
. pierwotne sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie ukazuje nie Boga filozofoÂw, Absolut, ostatecznaÎ MiareÎ Prawdy i Dobra, lecz PrawdeÎ uosobionaÎ ± zÇywego
Chrystusa, Zbawiciela i Pana, ktoÂry kocha, umiera i zmartwychwstaje10;
. ¹[...]sÂwiadkowie wszystkich epok, nasÂladujaÎc Chrystusa, odtwarzajaÎ tajemniczaÎ obecnosÂcÂ Boga w zmysøowym sÂwiecie. Za ich sprawaÎ sÂwiadectwo, ktoÂre daø On dwa tysiaÎce lat temu w Palestynie, staje sieÎ wydarzeniem wspoÂøczesnym dla kazÇdego, kto ich spotykaº11;
. wymagana jest tozÇsamosÂcÂ sÂwiadka i przedmiotu jego sÂwiadectwa, azÇ po
gotowosÂcÂ oddania zÇycia.
8. PewnosÂcÂ sÂwiadectwa chrzesÂcijanÂskiego, tj. wspomnianaÎ w punkcie 6
¹nadziejeÎ przekroczenia granic hipotetycznosÂciº12 wzmacniajaÎ k r y t e r i a,
wskazujaÎce na poziom rzetelnosÂci zÂroÂdøa informacji.
9. Rodzajem p o d s t a w o w e j w e r y f i k a c j i prawdy chrzesÂcijanÂstwa jest
p o w o ø a n i e s i eÎ n a c h a r a k t e r sÂ w i a d e c t w a w y z n a w c oÂ w, m eÎ c z e n n i k oÂ w K o sÂ c i o ø a. ¹Ludzie roÂzÇnych czasoÂw, jeÎzykoÂw, zawodoÂw, pozycji spoøecznej, formacji intelektualnej, na roÂwni ZÇydzi, Grecy i øacinnicy,
uczeni i prostacy, meÎzÇczyzÂni, kobiety, starcy i dzieci, n i e u g i eÎ c i w o b e c
sÂ m i e r c i i t o r t u r, zgodnie sÂwiadczaÎ Chrystusie. Nie idzie tu o problematyczny øanÂcuch sÂwiadectw, gdzie zaufanie do pierwszego z nich stanowi warunek
wiarygodnosÂci kolejnego. Rzecz w zdumiewajaÎcej koherencji tych, ktoÂrzy, jak
mozÇna saÎdzicÂ, «prawdeÎ widzieli i ludziom jaÎ oznajmili. Nie brali wzgleÎdu na
nikogo, nikogo sieÎ tezÇ nie leÎkali, nie ponosiøa ich zÇaÎdza proÂzÇnej chwaøy, ale
tylko to moÂwili, co søyszeli i widzieli, napeønieni Duchem SÂwieÎtym»º13.
10. P o c h o d n e , r a c j o n a l n e (ale zawsze oparte na sÂwiadectwie) d r o g i u z a s a d n i a n i a wiarygodnosÂci eklezjalnej saÎ nasteÎpujaÎce:
10
11
12
13

TamzÇe, s. 286.
TamzÇe.
TamzÇe, s. 278.
TamzÇe, s. 284-285.
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wykazanie, zÇe wydarzenia, ktoÂre z natury saÎ ponadhistoryczne (Wcielenie, Odkupienie, Zmartwychwstanie), pozostawiøy znaki w ludzkich dziejach; jakie na przykøad podstawy historyczne majaÎ narracje sÂwiadkoÂw,
przekazujaÎcych gøeÎboki sens teologiczny wydarzenÂ, z ktoÂrymi sieÎ zetkneÎli
(na przykøad narracje o odkryciu pustego grobu);
. wykazanie, zÇe istniejaÎ ksztaøty, formy zÇycia i sÂwiadectwa, ktoÂre upewniajaÎ
czøowieka, zÇe obiecany w Chrystusie sens jest mozÇliwy do osiaÎgnieÎcia, na
przykøad, zÇe dosÂwiadczenie peøni sensu, ktoÂre przezÇyli w zetknieÎciu
z Chrystusem pierwsi chrzesÂcijanie; dosÂwiadczenie, ktoÂre kazaøo im porzucicÂ wszystko i isÂcÂ za Nim, jest dosteÎpne takzÇe dzisiaj w KosÂciele i przez
KosÂcioÂø; zÇe propozycja i projekt zÇycia chrzesÂcijanÂskiego jest odpowiedziaÎ
na pytanie o sens egzystencji i najgøeÎbszaÎ teÎsknoteÎ ludzkiego serca, nie
jest zasÂ projekcjaÎ ± skutkiem tych pytanÂ, teÎsknot i pragnienÂ (Max Seckler);
. wykazanie, zÇe posÂroÂd wielu ofert sensu istnienia i ksztaøtowania swojego
zÇycia osobowego droga przedkøadana przez KosÂcioÂø katolicki jest najbardziej wierna poczaÎtkom i jednorodna w sensie moralnym, wychowawczym i egzystencjalnym14.
11. W dziedzinie religijnej, z natury przewyzÇszajaÎcej ludzki rozum, a zarazem domagajaÎcej sieÎ osobowego odniesienia, zaufania, kryteria mogaÎ miecÂ
wyøaÎcznie charakter wiarygodnosÂciowy. ¹W i a r y g o d n o sÂ cÂº ± c r e d i b i l i t a s pochodzi od credo ± wierzeÎ. Grecki termin pithanologia, przeciwienÂstwo
dowodu (apodeiksis), oznacza wykorzystanie argumentoÂw, majaÎcych znamiona
prawdopodobienÂstwa. Dzisiaj ± w zwiaÎzku z dostrzezÇeniem znaczenia warunkoÂw subiektywnych poznania ± uznaje sieÎ jej znaczenie epistemologiczne.
12. WiarygodnosÂciowa wartosÂcÂ sÂwiadectwa eklezjalnego nie oferuje pewnosÂci, w ktoÂraÎ wyposazÇony jest akt bezposÂredniego poznania przedmiotoÂw
niezmysøowych. Idzie o ¹wiarygodnosÂcÂ nadzieiº. ¹ChrzesÂcijanie wiedzaÎ, zÇe
spotkanie ze sÂwiadkiem nie musi zmienicÂ zÇycia. SÂwiadectwo nie jest przemocaÎ,
lecz szansaÎ, ktoÂraÎ mozÇna odrzucicÂ, a wiara jest nie tylko kwestiaÎ rozumu, ktoÂry
ocenia wiarygodnosÂcÂ sÂwiadectwa, lecz przede wszystkim øaskaÎ. Dlatego, gdy
dla wielu meÎczenÂstwo posiadaøo siøeÎ skøaniajaÎcaÎ do wstaÎpienia na drogeÎ prawdy, dla innych okazywaøo sieÎ i ukazuje niewystarczajaÎceº15.
13. Rezultatem procedur wiarygodnosÂciowych/uwiarygodniajaÎcych jest
p r z e sÂ w i a d c z e n i e, wyrazÇajaÎce intelektualny aspekt wiary. Polega ono na
uznaniu wiarygodnego charakteru powierzenia sieÎ Bogu w Chrystusie i w odnalezienia sensu zÇycia w przyjeÎciu Ewangelii. Daje rozumne podstawy do osobistego nawroÂcenia, a wieÎc wchodzi w skøad aktoÂw biograficzno-sÂwiatopoglaÎdo.

14
15

Por. H. Seweryniak, SÂwiadectwo i sens, Pøock 2001, s. 31-32.
Karøowicz, dz. cyt., s. 286.
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wych, ktoÂre pozwalajaÎ powziaÎcÂ decyzjeÎ wiary jako adekwatnaÎ odpowiedzÂ zaroÂwno na tajemniceÎ, jak i na zagrozÇenia ludzkiej egzystencji16.
14. PoszukujaÎc wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa, t e o l o g i a f u n d a m e n t a l n a søuzÇy uzyskaniu, wzmocnieniu pewnosÂci w wierze poprzez rozumne
posÂwiadczenie tego, co objawia sieÎ jako ostatecznie i bezwarunkowo godne
takiego posÂwiadczenia w sÂwiadectwie. StaÎd takzÇe wynikiem pracy badawczej
teologa fundamentalnego saÎ hipotezy dotyczaÎce fundamentoÂw i rozmaitych
rzeczywistosÂci pochodnych chrzesÂcijanÂstwa. WyrazÇenie ¹hipotezyº oznacza
tu, zÇe argumenty, ktoÂre nasza dyscyplina podaje, nie saÎ w stanie dacÂ ostatecznej
pewnosÂci wierze czy tezÇ urzeczywistnicÂ jej z peønaÎ konsekwencjaÎ w zÇyciu. Jest to
swoista ¹søabosÂcÂº teologii fundamentalnej jako nauki. Jej siøa polega natomiast
na tym, zÇe jesÂli argumentacja teologicznofundamentalna straciøaby sens i moc
przekonania, woÂwczas roÂwniezÇ opcja wiary traci charakter rozumnie uzasadnionej, wolnej decyzji zÇyciowej17.
15. W rozumieniu KosÂcioøa katolickiego znaczaÎcym (chocÂ takzÇe spornym)
kryterium wiarygodnosÂci eklezjalnej jest zachowanie tzw. w i d z i a l n y c h
w i eÎ z i k o m u n i i, tj.: wyznawania autentycznej wiary apostolskiej (wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela; sÂwiadomosÂcÂ jedynosÂci, sÂwieÎtosÂci, katolickosÂci i apostolskosÂci KosÂcioøa Chrystusowego); przekazywania
caøkowitej rzeczywistosÂci misterium eucharystycznego (sakramentalnego); zachowywania prawomocnego episkopatu, a w jego obreÎbie prymatu Piotrowego. MozÇna moÂwicÂ o trzech kryteriach autentycznego KosÂcioøa: chrystologicznym (trynitarnym), sakramentalnym (eucharystycznym) i apostolskim (sukcesja apostolska, ¹znak Piotrowyº). Refleksja na ten temat jest weÎzøowa dla
dialogu ekumenicznego.
16. W dialogu ekumenicznym przyjmujemy, zÇe kazÇdy wyznawca danego
KosÂcioøa nalezÇy do niego, poniewazÇ uznaje go za najbardziej autentyczne urzeczywistnienie KosÂcioøa Chrystusowego. ¹Teolog fundamentalny ± stwierdza
Hermann Josef Pottmeyer ± musi liczycÂ sieÎ z tym dosÂwiadczeniem i lezÇaÎcym
u jego podstaw zaøozÇeniem zaroÂwno u siebie, jak i u swoich adresatoÂw. Praktyka wskazuje, zÇe wpøyw tego zaøozÇenia jest na pøaszczyzÂnie refleksji teologicznej znaczny. Przy okresÂlaniu tego, co wedøug woli BozÇej skøada sieÎ na prawdziwy KosÂcioÂø, a zwøaszcza przy ocenie wøasnego KosÂcioøa i KosÂcioøoÂw innych
wyznanÂ perspektywa wøasnego punktu wyjsÂcia i lezÇaÎce u jej podstaw dosÂwiadczenia historyczne grajaÎ niemaøaÎ roleÎ. Zmiany [posoborowe] stwarzajaÎ pewnaÎ
szanseÎ. Zamiast, jak to czyniøa apologetyka konfesyjna, wyolbrzymiacÂ roÂzÇnice
i podziaøy, kierujemy naszaÎ uwageÎ bardziej na to, co mamy wspoÂlne i co nas
øaÎczyøo w przeszøosÂci i øaÎczy obecnie. èaÎczy przede wszystkim zÂroÂdøowe p y 16

Por. J. Werbick, Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheologie, Freiburg 2000,
s. 221-224.
17
Por. s. 223-224.
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t a n i e t e o l o g i i f u n d a m e n t a l n e j, d o t y c z aÎ c e c h c i a n y c h p r z e z
B o g a c e c h p r a w d z i w e g o K o sÂ c i o ø a, pytanie, ktoÂre wykracza poza
ograniczenia konfesyjno-apologetyczne i domaga sieÎ wspoÂlnych poszukiwanÂº18.
17. SoboÂr WatykanÂski I podkresÂlaø, zÇe KosÂcioÂø stanowi ¹wielki i trwaøy
motyw wiarygodnosÂci i niepodwazÇalne sÂwiadectwo swojej Boskiej misjiº
(DS 3013). II SoboÂr WatykanÂski przeprowadza proces ¹personalizacji znaku
sÂwiadectwaº . Z jednej strony øaÎczy wszystkie znaki Objawienia historycznego
z osobowym centrum, ktoÂrym jest Chrystus. Z drugiej odnosi signum testimonii
nie tylko do KosÂcioøa jako caøosÂci, lecz do kazÇdego wierzaÎcego ± to autentyczni
chrzesÂcijanie przez sÂwieÎte zÇycie i wspoÂlnoty chrzesÂcijan przez jednosÂcÂ i miøosÂcÂ
stanowiaÎ znak KosÂcioøa. Powracamy w ten sposoÂb do poczaÎtku: prawdziwy
KosÂcioÂø (a takzÇe eklezjologia) wciaÎzÇ musi sobie usÂwiadamiacÂ, zÇe podstawowaÎ
formaÎ jego obecnosÂci w sÂwiecie i ewangelizacji jest sÂwiadectwo. WyrazÇa ono
zaroÂwno jego wymiar dziejowy (w swojej istocie, strukturze i posøannictwie
KosÂcioÂø opiera sieÎ na sÂwiadectwie apostolskim jako sÂwiadectwie fundacyjnym),
jak i wydarzeniowy (moc Ducha i sÂwiadectwo apostolskie objawiajaÎ sieÎ tylko
przez sÂwiadkoÂw, kontynuatoroÂw pierwotnego sÂwiadectwa). Jedno i drugie, jak
powiedzielisÂmy, wymaga weryfikacji.
18. Na koniec nalezÇy doøaÎczycÂ k r y t e r i u m ¹s a m o r e l a t y w i z a c j iº.
KosÂcioÂø mozÇe i powinien bycÂ rozpatrywany jako znak rzeczywistosÂci BozÇej;
Ewangelii. Trzeba jednak badacÂ go jako znak paradoksalny. GøosicÂ wspoÂøczesnemu czøowiekowi, zÇe KosÂcioÂø odznacza sieÎ cudownaÎ powszechnosÂciaÎ, niewyczerpanaÎ pøodnosÂciaÎ, powszechnaÎ jednosÂciaÎ i nienaruszalnaÎ stabilnosÂciaÎ, to ±
podkresÂla kanadyjski teolog ReneÂ Latourelle ± wywoøywacÂ w nim antyeklezjalnaÎ alergieÎ i stawiacÂ na nowo przed oczyma ludzi ¹fantom KosÂcioøa tryumfujaÎcegoº. Dlatego teolog gregorianÂski proponuje drogeÎ poszukiwania sensu
wiarygodnosÂci KosÂcioøa, wychodzaÎc nie od jego atrybutoÂw absolutnych i chwalebnych, lecz od ¹paradoksoÂw i napieÎcÂ, ktoÂre w rzeczywistosÂci go stanowiaÎº19.
20. KosÂcioÂø pozostaje takzÇe podporzaÎdkowany p r a w d z i e o n a d c h o d z aÎ c y m K r oÂ l e s t w i e B o zÇ y m ± jest on tym bardziej wiarygodny, im
bardziej widzi w sobie sÂwiadka i narzeÎdzie KroÂlestwa BozÇego i søuzÇy jego
ostatecznego przyjsÂciu, ktoÂrego sprawcaÎ beÎdzie sam BoÂg.
Podsumujmy: wprawdzie w fundamentalistyce, dogmatyce i teologii pastoralnej spoglaÎdamy na teÎ samaÎ rzeczywistosÂcÂ eklezjalnaÎ, to jednak czynimy to
w roÂzÇnych aspektach. Owym zasadniczym aspektem jest dla teologa fundamen18

H.J. Pottmeyer, Die Frage nach der wahren Kirche, w: Handbuch der Fundamentaltheologie, red. W. Kern i in., t. 3, Freiburg i in. 1986, s. 213. O ile ta nadzieja Pottmeyera okazaøa sieÎ
pøonna, jesÂli chodzi o wspoÂlne poszukiwania eklezjalno-ekumeniczne, to odbija sieÎ ona w refleksji
nad znamionami autentycznego KosÂcioøa.
19
R. Latourelle, Chiesa: Motivo di credibilitaÁ, w: Dizionario di teologia fondamentale, red.
R. Latourelle, R. Fisichella, Assisi 1990, s. 164.
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talnego: u z a s a d n i e n i e r o z u m o w o - i e m p i r y c z n o - h i s t o r y c z n e
a k t u w i a r y e k l e z j a l n e j (a n i e k o n f e s y j n o - a p o l o g e t y c z n e
c z y k o n f e s y j n o - d o g m a t y c z n e), o k r e sÂ l e n i e w i a r y g o d n o sÂ c i
tego aktu oraz apologia najbardziej atakowanych punkt oÂ w w i a r y w K o sÂ c i oÂ ø. PoøaÎczenie tych wymiaroÂw daje prawdziwy obraz
styloÂw uprawiania demonstratio catholica dzisiaj.
3. VIAE ± STYLE UZASADNIANIA WIARYGODNOSÂCI EKLEZJALNEJ

W eklezjologii, podobnie jak w caøej teologii, znajdujaÎ zastosowanie wszystkie zasadnicze metody badanÂ nad problemami naukowymi w humanistyce:
krytyki zÂroÂdøowej, logicznej analizy, poroÂwnawcze, a takzÇe z dyscyplin pokrewnych (metody obserwacyjne, statystyczne itp.). JednakzÇe w obreÎbie naszej dyscypliny uksztaøtowaøy sieÎ i wciaÎzÇ ksztaøtujaÎ pewne specyficzne drogi (viae) ±
style uzasadniania wiarygodnosÂci eklezjalnej. OmoÂwieÎ najwazÇniejsze z nich.
Nieprzypadkowo najwczesÂniejszaÎ proceduraÎ uzasadniania prawdziwosÂci
chrzesÂcijanÂstwa byøo odwoøanie sieÎ do kategorii paradoksu. ChrzesÂcijanÂstwo
± przypomina Dariusz Karøowicz ± jest paradoksalne w tym sensie, zÇe idzie para
doxan - wbrew rozpowszechnionym mniemaniom. SÂw. Paweø, przeciwstawiajaÎc
¹gøupstwo krzyzÇaº maÎdrosÂci ludzkiej, nie czyni czegosÂ sprzecznego z oÂwczesnym sposobem uprawiania filozofii, rozumianej jako ¹przekraczanieº zewneÎtrznej postaci zjawisk; tego, co sieÎ wydaje; tego, co potoczne. Paradoks jest
proÂbaÎ przekazania informacji, zÇe rzekomo trwaøe i powszechne opinie mogaÎ
zostacÂ zakwestionowane w imieÎ prawdy. Paradoks, widziany w tej perspektywie, stanie sieÎ z czasem typowym jeÎzykiem chrzesÂcijanÂstwa20. SÂw. Justyn beÎdzie
pisaø w Apologii o chrzesÂcijanÂskiej wierze w mesjasza ukrzyzÇowanego: ¹Tak, to
jest nasze szalenÂstwoº, a z Tertulianem zostanie na zawsze zwiaÎzana maksyma:
Credo, quia absurdum ± ¹WierzeÎ, gdyzÇ to jest nie do po(wy)mysÂleniaº. Autor
Listu do Diogneta, jednego z najwczesÂniejszych pism chrzesÂcijanÂskich, zauwazÇy, zÇe chrzesÂcijanie, chocÂ ¹nie roÂzÇniaÎ sieÎ od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani jeÎzykiem, ani strojem [...], to przeciezÇ samym swym posteÎpowaniem
uzewneÎtrzniajaÎ owe przedziwne i wreÎcz paradoksalne prawa, jakimi sieÎ rzaÎdzaÎº
(5, 1-4). TakzÇe moÂwiaÎc o KosÂciele, podkresÂlano od poczaÎtku paradoksalnosÂcÂ
jego Bosko-ludzkiej natury. Czyniono to zazwyczaj dla ukazania wyjaÎtkowego
charakteru spoøecznosÂci Chrystusowej; charakteru, ukrytego pod søabosÂciaÎ jej
czøonkoÂw. ¹PosøugujaÎc sieÎ nieuczonymi ludzÂmi ± stwierdza, odwoøujaÎc sieÎ do
v i a p a r a d o x a e jako wypracowanym schematem argumentacyjnym, sÂw. Jan
Chryzostom ± krzyzÇ odnioÂsø zwycieÎstwo, i to na caøym sÂwiecie. Nauka krzyzÇa
nie dotyczyøa spraw pospolitych, ale Boga, prawdziwej religii, zÇycia wedøug
20

Karøowicz, dz. cyt., s. 54-62.
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Ewangelii i przyszøego saÎdu. Wszystkich niewyksztaøconych i prostakoÂw przemieniøa w meÎdrcoÂw. Popatrz, jak to, co jest gøupstwem u Boga, przewyzÇsza
maÎdrosÂciaÎ ludzi, a to, co jest søabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi. [...]. RozmysÂlajaÎc o tym sÂwieÎty Paweø powiedziaø: «To, co søabe u Boga, przewyzÇsza
mocaÎ ludzi». Jasno staÎd wynika, zÇe przepowiadanie jest dzieøem BozÇym. JakzÇe
bowiem dwunastu nieuczonym ludziom, zÇyjaÎcym wsÂroÂd jezior, rzek i na pustyni, mogøo przyjsÂcÂ na mysÂl, zÇeby sieÎ podjaÎcÂ tak wielkiego dzieøa? Ci, ktoÂrzy,
bycÂ mozÇe, nigdy nie byli w miesÂcie ani na rynku, jakzÇe mogli mysÂlecÂ o zdobyciu
caøego sÂwiata? Ten, co o nich pisaø, podaje, zÇe byli leÎkliwi i maøoduszni. Nie
zaprzecza ani nie chce ukrycÂ ich wad, co stanowi najlepszy dowoÂd prawdomoÂwnosÂciº21.
Pierwotna siøa paradoksu ± podkresÂla Dariusz Karøowicz ± wygasa wraz
z posteÎpami misji chrzesÂcijanÂskiej. ParadoksalnosÂcÂ jest przeciezÇ kategoriaÎ negatywnaÎ czy apofatycznaÎ, ktoÂra wyrazÇa sieÎ w kontestacji konkretnej rzeczywistosÂci. Dlatego rozpowszechnienie sieÎ chrzesÂcijanÂstwa steÎpi ostrze paradoksalnosÂci Objawienia, a jego moc zmieni w pozbawione siøy moralizowanie22. StaÎd
w rozwijanej od XVII/XVIII wieku do pierwszej poøowy XX wieku apologetyce i teologii fundamentalnej zostanaÎ wypracowane inne drogi (viae) argumentacji eklezjologicznofundamentalnej: via historica, via notarum (ze znamion), via empirica.
OdwoøujaÎc sieÎ do v i a h i s t o r i c a, na drodze analizy sÂwiadectw i dokumentoÂw KosÂcioøa starozÇytnego, wykazuje sieÎ przede wszystkim, zÇe KosÂcioÂø rzymskokatolicki ± przez swoje struktury hierarchiczne, widzialnaÎ formeÎ i nieprzerwane trwanie od czasoÂw apostolskich ± jest KosÂcioøem Chrystusowym. W historii drogeÎ teÎ redukowano czeÎsto do ¹d r o g i p r y m a c j a l n e jº (v i a p r i m a t u s), w ktoÂrej dowodzono, zÇe KosÂcioÂø rzymskokatolicki gøoÂwnie dlatego
jest prawdziwym KosÂcioøem, zÇe papiezÇ, jego powszechny pasterz, jest prawowitym nasteÎpcaÎ sÂw. Piotra. Wykazywano wieÎc za pomocaÎ sÂwiadectw historycznych, zÇe Piotr otrzymaø najwyzÇszaÎ wøadzeÎ w ustanowionym przez Chrystusa
KosÂciele; zÇe apostoøowaø w Rzymie, a nawet, zÇe zakøadaø tamtejszy KosÂcioÂø; zÇe
w Rzymie ponioÂsø sÂmiercÂ meÎczenÂskaÎ i zÇe tam wøasÂnie znajduje sieÎ jego groÂb; zÇe
z powodoÂw religijnych (tradycja meÎczenÂstwa i grobu Piotrowego), a nie z powodoÂw politycznych (Rzym jako stolica cesarstwa) ksztaøtowaø sieÎ prymat KosÂcioøa rzymskiego; zÇe biskup Rzymu od poczaÎtku rosÂciø sobie pretensje do wøadzy prymacjalnej i byø w tych roszczeniach utwierdzany przez inne KosÂcioøy, ich
wybitnych pasterzy i teologoÂw. Argumentacja ta, ktoÂra ± pomimo pewnej jed21

Homilia sÂw. Jana Chryzostoma, biskupa, do Pierwszego Listu do Koryntian (Homilia 4,
3. 4). Na temat viae parodoxae dzisiaj zob. H. Seweryniak, Sposoby uzasadniania wiarygodnosÂci
KosÂcioøa w nowszej literaturze teologicznej, w: WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa, red. T. Dola, Opole 1997,
s. 33-35.
22
Karøowicz, dz. cyt., s. 60.
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nostronnosÂci ± zachowaøa swojaÎ wazÇnosÂcÂ takzÇe dzisiaj, nalezÇy do najlepiej opracowanych w teologii katolickiej.
W dobie polemiki antyprotestanckiej jeszcze wieÎksze znaczenie zyskaøa
v i a n o t a r u m. O znamionach (przymiotach, znakach) KosÂcioøa pisali juzÇ:
sÂw. Ignacy AntiochenÂski, sÂw. Ireneusz, sÂw. Cyprian, Tertulian i sÂw. Augustyn.
Wymieniano kilkadziesiaÎt znamion, moÂwiaÎc zamiennie o proprietas (cecha
istotna), nota (znamieÎ) i signum (znak). DecydujaÎce jednak znaczenie przypisywano czterem: jednosÂci, sÂwieÎtosÂci, katolickosÂci i apostolskosÂci, czego wyrazem byøo ich wøaÎczenie do Symbolu nicejsko-konstantynopolitanÂskiego. W XV/
XVI wieku to, co rozumiano jako istotne rysy KosÂcioøa, przeksztaøcono w a r g u m e n t a c j eÎ z e z n a m i o n (v i a n o t a r u m). Jej poczaÎtki na Zachodzie
sieÎgajaÎ okresu walki z husytami. W dobie kontrreformacji, obie zwalczajaÎce sieÎ
strony uzÇywaøy tego argumentu do wykazywania, zÇe wyøaÎcznie u nich znajdujaÎ
sieÎ prawdziwe atrybuty KosÂcioøa Chrystusowego. Dla Lutra ¹jedynym, niezmiennym i nieomylnym znamieniem KosÂcioøaº byøo jego peøne podporzaÎdkowanie Ewangelii Chrystusowej. Do prawdziwej jednosÂci KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich ± stwierdza sieÎ w art. VII K o n f e s j i A u g s b u r s k i e j (1530) ±
wystarczy rozumne przepowiadanie Ewangelii i zgodne z Boskim søowem szafarstwo sakramentoÂw. WøasÂnie krytykujaÎc to ujeÎcie, Robert Bellarmin stworzyø
søynnaÎ definicjeÎ KosÂcioøa, w ktoÂrej podkresÂla sieÎ znaczenie wieÎzi instytucjonalnych. Katolicki schemat argumentacyjny skøadaø sieÎ z trzech elementoÂw. Najpierw stwierdzano, zÇe prawdziwy KosÂcioÂø z woli swego Boskiego ZaøozÇyciela
powinien ± w sposoÂb widzialny i rozpoznawalny przez wszystkich ludzi dobrej
woli ± bycÂ wyposazÇony w szczegoÂlny rodzaj jednosÂci, sÂwieÎtosÂci, katolickosÂci
i apostolskosÂci (przesøanka wieÎksza). NasteÎpnie wykazywano, zÇe takaÎ szczegoÂlnaÎ jednosÂciaÎ, sÂwieÎtosÂciaÎ, katolickosÂciaÎ i apostolskosÂciaÎ cieszy sieÎ tylko KosÂcioÂø
katolicki (przesøanka mniejsza). Na tej podstawie wyciaÎgano wniosek, zÇe wyøaÎcznie w tym KosÂciele urzeczywistnia sieÎ prawdziwy KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa.
W argumentacji tej jako znamiona zamierzone przez Chrystusa z goÂry przyjmowano jednosÂcÂ, sÂwieÎtosÂcÂ itd., ktoÂrymi charakteryzowaø sieÎ KosÂcioÂø rzymskokatolicki, przy czym Ecclesia catholica rozumiano wøasÂciwie jako Ecclesia Romana. ¹Zapominanoº, zÇe na przykøad prawosøawne KosÂcioøy wschodnie takzÇe
odznaczajaÎ sieÎ jednosÂciaÎ, sÂwieÎtosÂciaÎ, uniwersalnaÎ otwartosÂciaÎ i pochodzeniem
apostolskim oraz zÇe wielu ich czøonkoÂw zøozÇyøo ofiareÎ meÎczenÂskaÎ za wiareÎ23.
V i a e m p i r i c a jest nieodøaÎcznie zwiaÎzana z nazwiskiem kard. V i c t o r a
A u g u s t i n a D e c h a m p s a (zm. 1883), prymasa Belgii i wybitnego teologa,
a takzÇe ze stworzonaÎ przy jego udziale konstytucjaÎ Pastor aeternus I Soboru
WatykanÂskiego. Aby uniknaÎcÂ trudnosÂci, ktoÂre powoduje interpretacja doku23

Por. S. Nagy, Chrystus w KosÂciele, Wrocøaw 1982, s. 257-259; G. Thils, Les notes de l'Eglise
dans l'apologeÂtique catholique depuis la ReÂforme, Paris 1937; WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa, red. T. Dola,
Opole 1997.
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mentoÂw historycznych, a takzÇe konkretna weryfikacja znamion, porzuca sieÎ
tutaj poroÂwnywanie wspoÂøczesnych postaci KosÂcioøa rzymskokatolickiego
z KosÂcioøem poczaÎtkoÂw, i ukazuje KosÂcioÂø sam w sobie jako cud o wymiarze
moralnym. Na cud ten skøadajaÎ sieÎ znaki BozÇe, potwierdzajaÎce jego charakter
transcendentny: niezwykøy rozwoÂj, wielka sÂwieÎtosÂcÂ, bogactwo doÂbr duchowych, powszechna jednosÂcÂ i niepokonalna trwaøosÂcÂ. Wszystkie te cechy stanowiaÎ ¹wielki i trwaøy motyw wiarygodnosÂciº. Przedstawienie KosÂcioøa w kategoriach znaku byøo wielkim osiaÎgnieÎciem I Soboru WatykanÂskiego. Zagadnienie
to nie zostaøo jednak rozwinieÎte, a uzÇyty przez konstytucjeÎ Pastor aeternum
termin ¹znak wzniesiony posÂroÂd narodoÂwº byø mimo wszystko wyrazem eklezjologii tryumfalistycznej24.
W dobie Vaticanum II uksztaøtowaøa sieÎ czwarta droga ± v i a d i a l o g i c a.
Jej podstawy daø Jan Paweø II w encyklice Ut unum sint (1995): poza KosÂcioøem
nie rozciaÎga sieÎ proÂzÇnia eklezjalna. Oznacza to, zÇe wydobywanie ¹pierwiastkoÂw
prawdy i sÂwieÎtosÂciº mozÇe bycÂ znaczaÎce takzÇe dla samozrozumienia tozÇsamosÂci
katolickiej. KosÂcioÂø, podejmujaÎc dialog ± ekumeniczny, kulturowy, mieÎdzyreligijny ± przeciwstawia sieÎ izolacjonizmowi z jednej strony i fundamentalizmowi
z drugiej. W swoich skrajnych formach dialog przyjmowaø w ostatnich latach
postacÂ teologii sekularyzacji, teologii wyzwolenia i teologii pluralizmu religijnego. SaÎ to jednak, jak powiedziano, skrajne formy. KosÂcioÂø postrzega dzisiaj
siebie jako sakrament zbawienia caøej ludzkosÂci oraz sakrament jednosÂci
wszystkich ludzi, a dialog jako jeden z praktycznych sposoboÂw realizacji tego
samozrozumienia. Jego cel nie polega ani na pomniejszaniu wartosÂci innych czy
na tychzÇe wartosÂci wymieszaniu, lecz na wzajemnym, gøeÎbszym zrozumieniu.
Hans Waldenfels, czoøowy przedstawiciel tej drogi uzasadniania prawdy
chrzesÂcijanÂstwa, postuluje moÂwienie o KosÂciele jako wspoÂlnocie wiary, drogi,
prawdy i zÇycia. Wiarygodne chrzesÂcijanÂstwo ± podkresÂla bonÂski jezuita ± musi
miecÂ p o s t a cÂ r e l i g i i w ø aÎ c z a j aÎ c e j, co przede wszystkim oznacza, zÇe powinno ciaÎgle stawiacÂ sobie pytanie o roleÎ i znaczenie czasu, kultur i innych
religii dla oreÎdzia Ewangelii; wiarygodne chrzesÂcijanÂstwo musi bycÂ m i s y j n e,
co przede wszystkim oznacza, zÇe powinno ciaÎgle stawiacÂ innym pytanie o znaczenie oreÎdzia Ewangelii dla ich kultury i czasu; wiarygodne chrzesÂcijanÂstwo
musi bycÂ s a k r a m e n t e m wewneÎtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednosÂci
rodzaju ludzkiego, co przede wszystkim oznacza, zÇe powinno ciaÎgle pytacÂ, czy
w swojej obecnej postaci daje sÂwiatu ¹mozÇnosÂcÂ osiaÎgnieÎcia peøni udzielonej
[temu] sÂwiatu w Jezusie Chrystusieº. Takie ksztaøtowanie wiarygodnosÂci
chrzesÂcijanÂstwa wyklucza nietolerancjeÎ, ekskluzywizm, fundamentalizm, posta24

Por. H.J. Pottmeyer, Die Frage nach der wahren Kirche, w: Handbuch der Fundamentaltheologie, red. W. Kern i in., t. 3, Freiburg i.in. 1986, s. 224; S. Pie-Ninot, Introduzione alla ecclesiologia, Casale Monferrato 1994, s. 13-14. Rzecz ciekawa, wspomniany zwrot cztery razy przywoøuje II SoboÂr WatykanÂski: por. KL 2; KK 50; DM 36; DE 2 (skroÂty dokumentoÂw Soboru
WatykanÂskiego II wedøug: SoboÂr WatykanÂski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, PoznanÂ 2002).
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weÎ wyzÇszosÂci, odmoweÎ dialogu, upatrywanie w innym wroga. Pozwala zarazem
wøasÂciwie uchwycicÂ jego istoteÎ. Waldenfels dostrzega jaÎ w f a s c y n a c j i g o d n o sÂ c i aÎ i p o w o ø a n i e m c z ø o w i e k a w C h r y s t u s i e. ¹W moim przekonaniu ± stwierdza ± ¹zÇadna z religii na sÂwiecie nie zabiega tak usilnie
o wszystko to, co søuzÇy dialogowi, jak chrzesÂcijanÂstwo. Znaczy to zarazem, zÇe
zÇadna religia na ziemi nie wychodzi do tego stopnia od czøowieka jak chrzesÂcijanÂstwo. Wprawdzie chrzesÂcijanie z podziwem spoglaÎdajaÎ na inne ludy, kultury i religie i starajaÎ sieÎ poznacÂ inne drogi, na ktoÂrych BoÂg dziaøa w sÂwiecie,
jednakzÇe zarazem stwierdzajaÎ, zÇe to wøasÂnie podstawowe oreÎdzie chrzesÂcijanÂskie pozwala im rozglaÎdacÂ sieÎ za innymi. To wøasÂnie postacÂ Chrystusa otwiera
im oczy na dobro i prawdeÎ, znajdujaÎce sieÎ takzÇe wsÂroÂd innych ludoÂwº25. Via
dialogica znacznie osøabiøa akcenty polemiczne w demonstratio catholica. Jako
baza argumentacyjna w jej stosowaniu mogaÎ søuzÇycÂ rozmaite uzgodnienia ekumeniczne i mieÎdzyreligijne.
Dzisiaj mozÇna takzÇe moÂwicÂ o v i a c o m m u n i o n i s w eklezjologii fundamentalnej. RoÂwnowazÇy ona jednostronnosÂci dawnej via primatus, køadaÎc nacisk na to, zÇe prawdziwy KosÂcioÂø Chrystusowy jawi sieÎ jako komunia: Duch
SÂwieÎty øaÎczy wierzaÎcych wieÎzami nieporoÂwnanie mocniejszymi nizÇ wieÎzy krwi ±
wieÎzami wiary, nadziei i miøosÂci; pozwala On urzeczywistniacÂ Chrystusowe
zbawienie; pomaga zachowacÂ tozÇsamosÂcÂ z ewangelicznymi korzeniami i jednoczy we ¹wspoÂlnoteÎ KosÂcioøoÂwº (communio Ecclesiarum) przez urzaÎd Piotrowy
i biskupoÂw, nasteÎpcoÂw Dwunastu. Wyrazem komunii jest takzÇe fakt, zÇe wszyscy
czøonkowie mistycznego Ciaøa Chrystusa, na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania, saÎ dzisiaj uznawani za autentyczne podmioty zÇycia kosÂcielnego, søuzÇaÎ
sakramentalnej jednosÂci Boga z ludzÂmi, przepajajaÎ rzeczywistosÂcÂ EwangeliaÎ
i dzÂwigajaÎ odpowiedzialnosÂcÂ za wiarygodnosÂcÂ prawdy Chrystusowej. OczywisÂcie tam, gdzie w opracowaniach teologicznofundamentalnych pojawia sieÎ kwestia ustroju KosÂcioøa, ukazuje sieÎ roÂwniezÇ sens ± gøoÂwnie prakseologiczny ±
prymatu Piotrowego. Powszechnie jednak, korzystajaÎc z wyrazÂnego zaproszenia papieskiego, wyartykuøowanego w encyklice Ut unum sint, postuluje sieÎ
jego reinterpretacjeÎ. Nadto, doceniajaÎc wkøad Rzymu w przestrzeganie praw
czøowieka, w upowszechnianie kultury zÇycia, w dialog z naukami i religiami,
podkresÂla sieÎ, zÇe KosÂcioÂø, ktoÂry na zewnaÎtrz jawi sieÎ jako siøa wspoÂlnototwoÂrcza, wewnaÎtrz przezÇywa powazÇne ¹zakøoÂcenia w komunikacjiº (KommunikationsstoÈrungen). Via communionis przyjmuje zatem w praktyce postacÂ wizji,
projektoÂw i ideaøoÂw KosÂcioøa, ktoÂre fascynujaÎ swoim radykalizmem, a zarazem
zdajaÎ sieÎ zbytnio koncentrowacÂ na ¹wewneÎtrznych sprawach KosÂcioøaº.
Jeszcze jedna droga ± szczegoÂlnie charakterystyczna dla teologii katolickiej
± zdaje sieÎ zyskiwacÂ dzisiaj na znaczeniu w uzasadnianiu wiarygodnosÂci KosÂ25

H. Waldenfels, Fenomen chrzesÂcijanÂstwa wsÂroÂd religii sÂwiata, tøum. J. MarzeÎcki, Warszawa
1995, s. 120.
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cioøa: v i a e t h i c a26. Jan Paweø II poøozÇyø silny akcent na etycznym wymiarze
chrzesÂcijanÂstwa. Wielu czyniøo z tego PapiezÇowi zarzut. JednakzÇe mysÂliciele
bardziej wywazÇeni podkresÂlajaÎ, zÇe KosÂcioÂø, ktoÂry zawsze byø wychowawcaÎ rodzaju ludzkiego, w dzisiejszych czasach kryzysu moralnego, dramatycznego
wreÎcz nastawienia na konsumpcjeÎ i przyjemnosÂcÂ, staje sieÎ wiarygodny, czeÎsto
zresztaÎ za ceneÎ utraty popularnosÂci, jesÂli bezkompromisowo broni podstawowych wartosÂci moralnych, stawia wymagania i wskazuje drogi wzrastania ku
autentycznemu czøowieczenÂstwu. Eklezjologia fundamentalna, jesÂli chce przedstawicÂ KosÂcioÂø jako wiarygodne misterium Boga, musi umiecÂ pokazywacÂ, jak
potwierdza on i ksztaøtuje nasze czøowieczenÂstwo27. Dla chrzesÂcijanÂstwa charakterystyczny jest e t o s n a sÂ l a d o w n i c t w a i p o s ø a n i a. Z jednej wieÎc
strony KosÂcioÂø podejmuje problemy godnosÂci kazÇdego czøowieka i troszczy
sieÎ z innymi o mieÎdzyludzkaÎ jednosÂcÂ i solidarnosÂcÂ. W tym miejscu spotyka
sieÎ on z ¹etosem praw czøowiekaº. Z drugiej jednak strony wie, zÇe dla peønego
rozwoju czøowieczenÂstwa nie wystarczy samo uznanie wzajemnych praw i respektowanie wolnosÂci: nie mozÇna przeciezÇ rozwinaÎcÂ zÇycia maøzÇenÂskiego i rodzinnego czy wychowania dzieci i møodziezÇy, opierajaÎc sieÎ tylko na etosie praw
czøowieka. Wiarygodny KosÂcioÂø uczy przekraczania go i dopeøniania: wyprowadza kazÇdego czøowieka z samotnosÂci jego grzechu, proponuje mu pojednanie
w Chrystusie i ukazuje drogeÎ do peøni czøowieczenÂstwa i jednosÂci rodziny ludzkiej. W konsekwencji nasÂladowanie Chrystusa stwarza przestrzenÂ ¹eschatologicznej bezwarunkowosÂciº, ktoÂra stanowi prawdziwaÎ ¹szanseÎ speønieniaº etosu
praw czøowieka. Ksztaøtowanie takiego mysÂlenia staje sieÎ dzisiaj prawdziwaÎ via
ethica wiarygodnosÂci eklezjalnej.
Wszystkie wyzÇej przedstawione drogi, odnowione i zreinterpretowane,
skøadajaÎ sieÎ na niepowtarzalny styl uprawiania katolickiej eklezjologii fundamentalnej.
Â /WYKèADU
4. OBSZARY BADAN

PrzestrzenÂ badanÂ demonstratio catholica wyznaczajaÎ dwie podstawowe
funkcje teologii fundamentalnej: u z a s a d n i a j aÎ c a i a p o l o g i j n a. Pierwsza
nadaje naszemu przedmiotowi pewnaÎ staøosÂcÂ ± kazÇda rzeczywistosÂcÂ eklezjalna
powinna miecÂ swoje uzasadnienie rozumowe. Druga jest zÂroÂdøem pøynnosÂci:
w zwiaÎzku z przemianami w sÂwiecie, a takzÇe z kryzysami, wynikajaÎcymi zaroÂwno z atakoÂw przeciwnikoÂw, jak i z osøabieniem wiary w KosÂcioÂø u samych
katolikoÂw pojawiajaÎ sieÎ wciaÎzÇ nowe przestrzenie refleksji i zainteresowanÂ na26

Por. H. Seweryniak, Sposoby uzasadniania..., s. 39-41.
ReferujeÎ poglaÎdy zawarte w: P. HuÈnermann, Ekklesiologie im PraÈsens. Perspektiven, MuÈnster 1995, s. 75-82.
27
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szej dyscypliny. Zazwyczaj jednak w eklezjologii fundamentalnej chodzi najpierw o u w i e r z y t e l n i e n i e K o sÂ c i o ø a u jego zÂroÂdeø ± wiarygodny jest
KosÂcioÂø, wywodzaÎcy sieÎ od Chrystusa zaroÂwno co do jego podstawowych cech,
jak i co do struktur. Dalej staje przed nami pytanie: gdzie jest prawdziwy
KosÂcioÂø? Jakie zatem saÎ znamiona owego autentycznego KosÂcioøa? Jak KosÂcioÂø
jest prawdziwy? Wreszcie: jak ujawnia on swojaÎ oryginalnosÂcÂ w relacji do
innych struktur sÂwiata i innych religii? Na obszarach tych znajdujaÎ zastosowanie opisane wyzÇej style uzasadniania wiarygodnosÂci.
4.1. GENEZA KOSÂCIOèA

PodejmujaÎc teÎ problematykeÎ, wypada zdawacÂ sobie spraweÎ z tego, zÇe genezeÎ KosÂcioøa mozÇna rozpatrywacÂ w roÂzÇnych aspektach (ujeÎciach). I tak w ujeÎciu historycznym rekonstruuje sieÎ proces wyodreÎbniania sieÎ KosÂcioøa od synagogi i poczaÎtki jego dziejoÂw po Zmartwychwstaniu. W ujeÎciu historyczno-socjologicznym, dzisiaj bardzo modnym, bada sieÎ procesy spoøeczno-polityczne
oraz uwarunkowania ideologiczne, ekonomiczne i demograficzne, ktoÂre wpøyneÎøy na przyjeÎcie idei chrzesÂcijanÂskich na obszarze starozÇytnego cesarstwa
rzymskiego i przyczyniøy sieÎ do uksztaøtowania takich a nie innych struktur
eklezjalnych. W ujeÎciu teologicznym (dogmatycznym) wskazuje sieÎ misteryjnaÎ,
sakramentalnaÎ genezeÎ KosÂcioøa. Natomiast w ujeÎciu teologicznofundamentalnym ukazuje sieÎ wiarygodnosÂcÂ historycznaÎ Chrystusowej genezy KosÂcioøa (tzw.
elementy eklezjotwoÂrcze w dziele i oreÎdziu Chrystusa), nie tracaÎc z oczu jego
wymiaru misteryjnego, pneumatologicznego. Jak wiadomo, do poøowy
XX wieku gøoÂwna teza eklezjologii katolickiej w sprawie genezy KosÂcioøa
brzmiaøa: KosÂcioÂø zostaø powoøany do istnienia wprost i bezposÂrednio (proxime
ac directo) przez Chrystusa w chwili ustanowienia Piotra fundamentem widzialnej jednosÂci eklezjalnej. Teza w tej postaci zostaøa sformuøowana w odpowiedzi
na praÎdy modernistyczne, a poÂzÂniej na religioznawstwo marksistowskie. W konstytucji Lumen gentium znalazøo sieÎ juzÇ inne ujeÎcie genezy KosÂcioøa: w caøym
dokumencie tylko raz przywoøuje sieÎ terminy o zabarwieniu prawno-historycznym (¹zaøozÇenieº, ¹ZaøozÇycielº) (nr 5). UzÇywa sieÎ natomiast søownictwa, ktoÂre
we wøasÂciwszy sposoÂb oddaje specyfikeÎ genezy KosÂcioøa i dynamizm jego ¹rodzenia sieÎº w historii Izraela i w dziejach sÂwiata. W tym kierunku poszøy inne
wypowiedzi Magisterium KosÂcioøa. W 1985 r. MieÎdzynarodowa Komisja Teologiczna w dokumencie Wybrane tematy z eklezjologii wymienia 10 faz w procesie formacji KosÂcioøa. W teksÂcie podkresÂla sieÎ, zÇe zÇadna z tych faz nie mozÇe
bycÂ traktowana oddzielnie jako moment ustanowienia KosÂcioøa. NalezÇy badacÂ
zÂroÂdøa i etapy jego ¹rodzenia sieÎº, øaÎczaÎc je z ChrystusowaÎ wolaÎ zwoøania,
zgromadzenia ludu BozÇego, tj. z caøosÂciaÎ dzieøa zbawczego. Ta sama Komisja
w dokumencie posÂwieÎconym samosÂwiadomosÂci Jezusa Chrystusa (1986)
stwierdza, zÇe ¹aby zrealizowacÂ swojaÎ misjeÎ zbawczaÎ, Jezus chciaø wprowadzicÂ
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ludzi w porzaÎdek KroÂlestwa i zgromadzicÂ ich wokoÂø siebie. Dla urzeczywistnienia tego zamysøu dokonywaø konkretnych aktoÂw, ktoÂre wzieÎte w caøosÂci mogaÎ
bycÂ zrozumiane jako formowanie KosÂcioøa, ukonstytuowanego definitywnie
przez wydarzenia Paschy i Zesøanie Ducha SÂwieÎtego. Trzeba wieÎc stwierdzicÂ,
zÇe Jezus chciaø zaøozÇycÂ swoÂj KosÂcioÂø (Jesum voluisse Ecclesiam fundare)º. Ta
intencja ± podkresÂla sieÎ w dokumencie ± mozÇe bycÂ wyrazÇona terminem ¹eklezjologia impliciteº, bowiem ¹nie chodzi tutaj o stwierdzenie, zÇe zawiera ona
wyrazÂnaÎ woleÎ [...] okresÂlenia wszystkich aspektoÂw instytucjonalnych KosÂcioøa,
ktoÂre rozwineÎøy sieÎ w ciaÎgu wiekoÂwº. Katechizm KosÂcioøa Katolickiego (1992)
ujmuje zagadnienie genezy KosÂcioøa w szerokiej perspektywie dogmatycznej
i fundamentalnej. ¹Aby ± stwierdza sieÎ w nim ± zgøeÎbicÂ tajemniceÎ KosÂcioøa,
trzeba rozwazÇycÂ przede wszystkim jego zaczaÎtek w zamysÂle TroÂjcy SÂwieÎtej oraz
stopniowaÎ realizacjeÎ w historiiº (nr 758). Na teÎ perspektyweÎ wskazujaÎ tytuøy
poszczegoÂlnych punktoÂw paragrafu ¹PoczaÎtek, zaøozÇenie i posøanie KosÂcioøaº:
Zrodzony w sercu Ojca ± zapowiedziany w figurach juzÇ na poczaÎtku sÂwiata ±
przygotowany w Starym Przymierzu ± ustanowiony przez Jezusa Chrystusa ±
ukazany przez Ducha SÂwieÎtego ± wypeøniony w chwale (nr 759-769). W deklaracji Dominus Iesus Kongregacji Nauki Wiary z 2000 roku stwierdza sieÎ juzÇ
wprost, zÇe ¹caøe dzieøo budowania KosÂcioøa w ciaÎgu wiekoÂw przez Chrystusa
jako GøoweÎ [jawi sieÎ] jako proces, ktoÂrego dokonuje On w øaÎcznosÂci ze swoim
Duchemº (nr 12). Ten charakter genezy KosÂcioøa podkresÂlaø takzÇe Jan Paweø II
w encyklice Ecclesia de Eucharistia (2003), stwierdzajaÎc, zÇe ¹[...] Ofiara eucharystyczna tkwi w centrum procesu wzrastania KosÂcioøaº (nr 21). PodstawowaÎ
tezeÎ wspoÂøczesnej eklezjologii fundamentalnej na temat powstania KosÂcioøa
mozÇna wyrazicÂ nasteÎpujaÎco: nie nalezÇy moÂwicÂ o pewnym jednorazowym wydarzeniu zaøozÇenia KosÂcioøa, bowiem caøe ziemskie zÇycie Jezusa Chrystusa byøo
skierowane na powoøanie ludu Nowego Przymierza, KosÂcioøa zrodzonego w zamysÂle Ojca, zapowiedzianego i przygotowanego w Starym Przymierzu, ukazanego przez Ducha SÂwieÎtego, zmierzajaÎcego do peøni w chwale. MozÇna natomiast wyodreÎbniacÂ wydarzenia czy dziaøania Jezusa, majaÎce kluczowe znaczenie dla zaistnienia KosÂcioøa. KosÂcioÂø zrodziø sieÎ i wciaÎzÇ odradza z dzieøa miøosÂci
Jezusa Chrystusa, uobecnianego w Chrzcie i Eucharystii. W tej wizji w KosÂciele
widzi sieÎ nie tyle instytucjeÎ, ile raczej organizm ozÇywiany Duchy SÂwieÎtym
i majaÎcy jedynaÎ w swoim rodzaju dynamikeÎ wzrostu w dziejach.
ÂW
4.2. RELACJA DO IZRAELA I KOSÂCIOèA POCZAÎTKO

Zagadnienie to staje sieÎ coraz bardziej znaczaÎce w dyskusji obecnej fazy28.
Po fazie ¹dowartosÂciowaniaº Izraela, przyszøa faza ¹dowartosÂciowaniaº pierw28

Por. T. SoÈding, Jesus und die Kirche. Was sagt das Neue Testament, Freiburg im B. 2007,
s. 258-261.
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otnego KosÂcioøa judeochrzesÂcijanÂskiego i w zwiaÎzku z tym (ale takzÇe niezalezÇnie od tego zagadnienia) relacji KosÂcioøa powszechnego do KosÂcioøa lokalnego.
Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe dziaøalnosÂcÂ Jezusa Chrystusa byøa ukierunkowana na
Izrael, a przez niego na narody. Jezus jest czøonkiem tego narodu, IzraelitaÎ,
zrodzonym z zÇydowskiej Matki. Modliø sieÎ modlitwami Izraela, znaø jego dzieje
jako ludu przymierza, zachowywaø jego zwyczaje, moÂwiø jego jeÎzykiem, w swym
nauczaniu posøugiwaø sieÎ symbolami przymierzy, obrazami z dziejoÂw swojego
narodu i waÎtkami biblijnymi. EwangelisÂci lokalizujaÎ jego dziaøalnosÂcÂ zasadniczo na terenie Izraela. To Izrael jest Jego ludem, ktoÂry ma bycÂ na nowo i definitywnie powoøany do kroÂlestwa BozÇego i dlatego potrzebuje nawroÂcenia.
Nie sposoÂb zatem nie podkresÂlacÂ ciaÎgøosÂci ludu wybranego i KosÂcioøa. Na znak
tej ciaÎgøosÂci zaroÂwno Jezus, jak i Piotr, juzÇ po wydarzeniu pod CezareaÎ FilipowaÎ, pøacaÎ podatek na SÂwiaÎtynieÎ (Mt 17, 24 n.); w przypowiesÂci o przewrotnych
rolnikach BoÂg nie odrzuca swojej winnicy, lecz przyjmuje ofiareÎ Syna, a Paweø
ukazuje Izrael Starego Przymierza jako korzenÂ drzewa oliwnego, w ktoÂry zostajaÎ wszczepione nowe gaøeÎzie (por. Rz 11,23).
Od nadchodzaÎcego saÎdu nie ocala jednak wedøug Jezusa Chrystusa powoøywanie sieÎ na przynalezÇnosÂcÂ do narodu wybranego: BoÂg mozÇe wzbudzicÂ potomstwo Abrahamowi nawet z kamieni. Dlatego nie wolno zapominacÂ o drugim
aspekcie relacji KosÂcioÂø±Izrael: Jezus przez ubogich, cichych i miøosiernych
Izraela ofiaruje bøogosøawienÂstwo mesjanÂskie wszystkim ludziom, a Jego Objawienie jest wypeønieniem obietnic przyjsÂcia wszystkich narodoÂw ¹na goÂreÎ Panaº. Od momentu, gdy znaczna czeÎsÂcÂ Izraela nie przyjeÎøa Go jako Mesjasza
i Zbawcy, Synagoga nie posiada juzÇ misji zgromadzenia wszystkich ludzi wokoÂø
peøni mesjanÂskiej (por. opowiesÂcÂ o weselu w Kanie) ± misja ta spoczywa na
KosÂciele. To on jest mesjanÂskim zgromadzeniem Ludu BozÇego, jakim byøa
najpierw nadprzyrodzona, stworzona przez Boga rzeczywistosÂcÂ Izraela, w zamysÂle BozÇym otwarta na objeÎcie wszystkich narodoÂw. Narody zostaøy natomiast wszczepione w teÎ rzeczywistosÂcÂ za posÂrednictwem Jezusa, Syna Dawidowego, Syna BozÇego. KosÂcioÂø oznacza w tej perspektywie wypeønienie oczekiwanÂ Izraela na powstanie prawdziwie duchowej wspoÂlnoty Ludu BozÇego. Benedykt XVI ukazuje Jezusa, ktoÂrego zÇycie religijne jest zwiaÎzane z wiaraÎ i tradycjaÎ Izraela; ktoÂrego dialog z Ojcem jest roÂwnoczesÂnie rozmowaÎ z MojzÇeszem
i Eliaszem. W tym dialogu nie niszczy On tradycji Izraela, nie zasteÎpuje jej innaÎ,
ale przekracza, wypeønia, odnawia, a przez to potwierdza. ZaøozÇenie KosÂcioøa
mozÇna w tym aspekcie rozumiecÂ jako odnowienie i otwarcie ludu przymierza
dla caøej ludzkosÂci.
To dlatego KosÂcioÂø pierwotny, KosÂcioÂø jerozolimski, pod wpøywem wylania
Ducha SÂwieÎtego przybraø tytuø ¹zwoøaniaº ± qahal, ekklesii, KosÂcioøa BozÇego.
Paweø potwierdza to miano, gdy ¹KosÂcioÂø BozÇyº, ktoÂry przesÂladowaø i usiøowaø
zniszczycÂ, utozÇsamia z KosÂcioøem jerozolimskim (zob. Ga 1,13; l Kor 15,9).
Potem Apostoø przenosi to okresÂlenie na inne KosÂcioøy (l Kor 1,2; 10,32;
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11,16.22; 2 Kor 1,1; Ga 1,22). Nie bez racji zatem przyjaÎø sieÎ zwyczaj nazywania
Jerozolimy KosÂcioøem-MatkaÎ. Co chciano przez to wyrazicÂ? ZÇe chrzesÂcijanÂska
spoøecznosÂcÂ Jerozolimy (Ziemi SÂwieÎtej?) jest krystalizacjaÎ eschatologicznego
zgromadzenia Izraela, KosÂcioøem czasoÂw ostatecznych, ktoÂry BoÂg zebraø w tym
miesÂcie. Uczniowie nadal sÂwieÎtujaÎ szabat, chodzaÎ do sÂwiaÎtyni, pøacaÎ podatki.
Ale pojawia sieÎ podstawowa nowosÂcÂ: podobnie jak Mistrz, przynalezÇnosÂci do
Izraela nie uwazÇajaÎ oni za warunek wystarczajaÎcy do zbawienia; zbawienie
osiaÎga sieÎ przez wiareÎ w imieÎ Jezusa i nasÂladowanie Go w swoim zÇyciu. Badanie
ksztaøtu ideowego i rozwoju (a takzÇe zaniku) wspoÂlnoty judeochrzesÂcijanÂskiej
poprzez krytyczno-historycznaÎ analizeÎ danych biblijnych, odkrycÂ archeologicznych i pism rabinackich jest dzisiaj jednym z najciekawszych obszaroÂw zainteresowanÂ eklezjologii fundamentalnej. Dotyczy to takzÇe niezwykle wazÇnego
zagadnienia relacji KosÂcioøa powszechnego do KosÂcioøoÂw lokalnych. W teologii
katolickiej przyjmujemy, zÇe KosÂcioÂø powszechny wyprzedza ontologicznie i czasowo KosÂcioøy lokalne (KosÂcioÂø, ktoÂry istniaø w planach BozÇych, byø KosÂcioøem
powszechnym; KosÂcioÂø rodzaÎcy sieÎ w postaci KosÂcioøa jerozolimskiego posiadaø
wszystkie znamiona KosÂcioøa powszechnego; czøowiek, przyjmujaÎc chrzest ±
wtedy, w Jerozolimie, i dzisiaj ± wchodzi do KosÂcioøa powszechnego), chociazÇ
mozÇna bracÂ pod rozwageÎ tezeÎ o ich wspoÂøpochodnosÂci (kard. W. Kasper).
Â è CHRYSTUSOWY ± KOSÂCIO
Â è KATOLICKI
4.3. RELACJA: KOSÂCIO

Teolog fundamentalny, pytajaÎc o wiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa, nie mozÇe dzisiaj
uciec od podstawowego ± chocÂ wzgleÎdnie nowego ± pytania: Czy taka rzeczywistosÂcÂ jak KosÂcioÂø Chrystusowy realnie istnieje, czy tezÇ jest ona przedmiotem
pewnego ideaøu, daÎzÇenia, a jego historyczne realizacje saÎ wzgleÎdne, zranione?
Problematyka ta zostaøa podjeÎta w deklaracji Dominus Iesus oraz w Odpowiedziach na pytania dotyczaÎce niektoÂrych aspektoÂw nauki o KosÂciele (2007)29.
Punktem wyjsÂcia obu dokumentoÂw jest stwierdzenie Konstytucji dogmatycznej
o KosÂciele: ¹To jest ten jedyny KosÂcioÂø Chrystusowy, ktoÂry wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, sÂwieÎty, katolicki i apostolski. KosÂcioÂø ten, ustanowiony
i zorganizowany na tym sÂwiecie jako spoøecznosÂcÂ, trwa (subsistit) w KosÂciele
katolickim, rzaÎdzonym przez nasteÎpceÎ Piotra oraz BiskupoÂw pozostajaÎcych
z nim we wspoÂlnocieº (nr 8). W okresie posoborowym køadziono nacisk na
sens ekumeniczny owego subsistit. Tok argumentacyjny miaø nasteÎpujaÎcaÎ postacÂ: SoboÂr moÂgø w tym miejscu uzÇycÂ czasownika est, ktoÂry oznaczaøby utozÇsamienie, identyfikacjeÎ KosÂcioøa rzymskokatolickiego z KosÂcioøem Chrystusowym. Skoro tego nie uczyniø, uznaø, zÇe to utozÇsamienie nie ma miejsca, zÇe
wszystkie moralnie poprawne formy eklezjalnosÂci zblizÇajaÎ sieÎ na swoÂj sposoÂb
29

Oba dokumenty zostaøy opublikowane przez KongregacjeÎ Nauki Wiary.
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do jej ideaøu, chocÂ katolicka forma eklezjalnosÂci zblizÇa sieÎ do niego w stopniu
najwyzÇszym. Oba wspomniane dokumenty przeciwstawiajaÎ sieÎ temu stylowi
mysÂlenia. Deklaracja podkresÂlaøa, zÇe odwoøujaÎc sieÎ do subsistit II SoboÂr WatykanÂski chciaø ¹ujaÎcÂ øaÎcznie dwa stwierdzenia doktrynalne: po pierwsze, zÇe KosÂcioÂø Chrystusowy, pomimo podziaøu chrzesÂcijan, nadal istnieje jedynie w KosÂciele katolickim; po drugie, zÇe «liczne pierwiastki usÂwieÎcenia i prawdy znajdujaÎ
sieÎ poza jego organizmem», to znaczy w KosÂcioøach i kosÂcielnych WspoÂlnotach,
ktoÂre nie saÎ jeszcze w peønej wspoÂlnocie z KosÂcioøem katolickimº (nr 16).
W Odpowiedziach... wypowiada teÎ mysÂl jeszcze bardziej wprost: ¹W Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, n. 8, trwanie (subsistentia) to niezmienna
historyczna ciaÎgøosÂcÂ i obecnosÂcÂ wszystkich elementoÂw ustanowionych przez
Chrystusa w KosÂciele katolickim (8), w ktoÂrym rzeczywisÂcie trwa KosÂcioÂø
Chrystusa na tej ziemiº. W Komentarzu do Odpowiedzi... stwierdza sieÎ, zÇe
zachowanie jednosÂci i jedynosÂci KosÂcioøa byøyby zachwiane, gdyby przyjaÎcÂ, zÇe
istnieje wieÎcej mozÇliwosÂci trwania KosÂcioøa zaøozÇonego przez Chrystusa. Jedyny KosÂcioÂø Chrystusowy byøby tylko jakimsÂ ideaøem in fieri przyszøej jednosÂci.
SoboÂr wybraø søowo subsistit ± przypomina sieÎ noteÎ skierowanaÎ do L. Boffa30 ±
wøasÂnie dlatego, by wyjasÂnicÂ, zÇe jest wyøaÎcznie jedno ¹istnienieº prawdziwego
KosÂcioøa, a poza widzialnym z nim zwiaÎzkiem istniejaÎ tylko elementa Ecclesiae,
ktoÂre pobudzajaÎ i prowadzaÎ do KosÂcioøa katolickiego. Powraca sieÎ roÂwniezÇ do
nauki J. Ratzingera o ¹p o d m i o t o w o sÂ c i e k l e z j a l n e jº: KosÂcioÂø katolicki
istnieje jako jedyny podmiot eklezjalnosÂci w rzeczywistosÂci historycznej. Nie
wyzbyø sieÎ on zatem przekonania, zÇe jest jedynym prawdziwym KosÂcioøem
Chrystusowym. Odwoøanie do bardziej wyrafinowanego søownictwa oznacza
otwartosÂcÂ na wyzwania ekumeniczne, zmierzajaÎce do dostrzezÇenia i uznania
wartosÂci WspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich, ktoÂre nie saÎ w peønej komunii z KosÂcioøem
katolickim, ale posiadajaÎ liczne pierwiastki usÂwieÎcenia i prawdy.
4.4. CHRYSTUSOWA STRUKTURA KOSÂCIOèA

KosÂcioÂø katolicki nie waha sieÎ køasÂcÂ nacisku na to, zÇe sukcesja i prymat
nalezÇaÎ do istoty wyznawanej przez nas wiary, zÇe nie saÎ czymsÂ wzgleÎdnym czy
akcydentalnym. KosÂcioÂø katolicki nigdy nie godziø sieÎ i nie godzi na wizjeÎ siebie
jako amorficznego zbioru wspoÂlnot, ktoÂry kazÇde pokolenie formuje sobie wedøug swej woli i poczucia odpowiedzialnosÂci. Byø i pozostaje przekonany, zÇe
¹Pan Jezus nadaø swojej wspoÂlnocie struktureÎ, ktoÂra beÎdzie trwaøa azÇ do caøkowitego wypeønienia sieÎ KroÂlestwa. Przede wszystkim dokonaø tego przez
wyboÂr Dwunastu z Piotrem jako ich gøowaÎº (nr 765). Z tego wøasÂnie dziaøania
30

Kongregacja Nauki Wiary, Nota o ksiaÎzÇce ¹Church: Charism and Power [Chiesa: Carisma
e potere]. Essay on militant Ecclesiologyº o. Leonardo Boffa OFM, 11 marca 1985.
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Jezusa wynika wiara, zÇe K o sÂ c i oÂ ø j e s t w s p oÂ l n o t aÎ (k o m u n i a , k o i n o n i a), u k o n s t y t u o w a n aÎ n a f u n d a m e n c i e a p o s t o l s k i m (k o l e g i u m b i s k u p oÂ w j a k o n a s t eÎ p c y D w u n a s t u) i p r y m a c j a l n y m
(P a p i e zÇ j a k o n a s t eÎ p c a P i o t r a). W KosÂciele zatem z woli Chrystusa
istniejaÎ d w a p o d m i o t y n a j w y zÇ s z e j w ø a d z y: kolegium biskupoÂw z biskupem rzymskim na czele oraz biskup rzymski, nasteÎpca sÂw. Piotra. Eklezjologia fundamentalna wykazuje podstawy ustroju KosÂcioøa, rozpoczynajaÎc ±
podobnie jak to czyni konstytucja Lumen gentium w numerze 18 ± od uzasadnienia Chrystusowych zÂroÂdeø apostolatu i jego kontynuacji w posøudze biskupoÂw. To pierwsze zadanie realizuje badajaÎc najpierw zagadnienie ustanowienia
Dwunastu i okresÂlenia ich posøannictwa przez Chrystusa. NasteÎpnie ukazuje
korzenie sukcesji apostolskiej w woli Chrystusa oraz jej realizacjeÎ w dziaøaniach
ApostoøoÂw (argument z Pisma) i w zapisach najstarszych sÂwiadkoÂw (argument
z Tradycji).
TakzÇe prymat rozumie sieÎ w katolickiej eklezjologii fundamentalnej jako
cecheÎ koniecznaÎ, istotowo wpisanaÎ w natureÎ KosÂcioøa Chrystusowego. Jak powiedzielisÂmy, odgrywaø on znaczaÎcaÎ roleÎ w nowozÇytnym uzasadnianiu wiarygodnosÂci KosÂcioøa (via primatus) ± ubi Petrus, ibi Ecclesia (sÂw. AmbrozÇy) ± tam
jest prawdziwy KosÂcioÂø, gdzie trwa urzaÎd zlecony przez Chrystusa Piotrowi.
Dzisiaj, szczegoÂlnie zachowujaÎc w pamieÎci styl sprawowania posøugi papieskiej
przez Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, wydobywamy wizerunek biskupa Rzymu
jako Gøowy Kolegium, stroÂzÇa jednosÂci KosÂcioøoÂw, wiarygodnego sÂwiadka zÇyjaÎcego Pana i znaku sprzeciwu (wymiar martyrologiczny). W zwiaÎzku z tym
staramy sieÎ odpowiadacÂ na pytania: Jak wyroÂzÇnienie Piotra przez Jezusa wyraziøo sieÎ w rozmaitych tradycjach Nowego Testamentu? Jakie prerogatywy
przyznaø Jezus Chrystus sÂw. Piotrowi? Jakie saÎ podstawy sukcesji prymacjalnej? Dlaczego biskup Rzymu, a nie biskup innego miasta, na przykøad Jerozolimy czy Konstantynopola, jest nasteÎpcaÎ Piotra? Jakie saÎ najwczesÂniejsze sÂwiadectwa odnoszenia prymatu do Rzymu? Jakie uprawnienia ± w sÂwietle najstarszej Tradycji ± przyznawaøa sobie stolica rzymska? JakaÎ roleÎ powinna odgrywacÂ dzisiaj? Czy jest mozÇliwe zblizÇenie ekumeniczne w tym zakresie?
4.5. JEDNOSÂCÂ, SÂWIEÎTOSÂCÂ, POWSZECHNOSÂCÂ, APOSTOLSKOSÂCÂ JAKO DAR,
ZNAK I WYZWANIE

Nie uprawiamy juzÇ via notarum w jej klasycznym, wyzÇej opisanym znaczeniu, lecz staramy sieÎ opisacÂ tozÇsamosÂcÂ i dynamikeÎ KosÂcioøa katolickiego w aspekcie wyznawanej przez wiary w ¹jeden, sÂwieÎty, powszechny i apostolskiº
KosÂcioÂø. Katechizm KosÂcioøa Katolickiego, ktoÂry posÂwieÎca tej kwestii wyjaÎtkowo duzÇo miejsca, stawia znamiona w wøasÂnie w takiej, nowej perspektywie ± nie
tyle ¹argumentu przeciwko innymº, ile raczej d a r u, z n a k u i w y z w a n i a.
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Chrystus przez Ducha SÂwieÎtego sprawia, zÇe Jego KosÂcioÂø jest jeden, sÂwieÎty,
powszechny i apostolski (dar); On pragnie, aby Jego KosÂcioÂø odznaczaø sieÎ tymi
cechami (znak); On powoøuje go do urzeczywistniania tych przymiotoÂw (wyzwanie)31. Znamiona, stwierdza w tym samym duchu Wacøaw Hryniewicz, zawierajaÎ w sobie imperatyw stawania sieÎ KosÂcioøa tym, czym jest z BozÇego
wezwania. KosÂcioÂø mozÇe bycÂ KosÂcioøem prawdziwym jedynie w sensie dynamicznym: jest sÂwieÎty, a jednoczesÂnie wezwany do sÂwieÎtosÂci; jest jeden, a jednak
zobowiaÎzany do jednosÂci; jest uniwersalny, a pragnie sieÎ rozszerzacÂ; jest apostolski, a jednak daÎzÇy do peøni apostolskosÂci. Katechizm wøaÎcza takzÇe niektoÂre
zagadnienia dotyczaÎce natury czy struktur KosÂcioøa w obreÎb problematyki
znamion. MozÇna poÂjsÂcÂ jeszcze dalej. Wydaje sieÎ, zÇe znamieÎ jednosÂci wyrazÇa
istoteÎ KosÂcioøa w odniesieniu do Chrystusa; znamieÎ sÂwieÎtosÂci ± w jego celowosÂci, nachyleniu ku kroÂlestwu BozÇemu; katolickosÂci ± w jego relacji do sÂwiata;
apostolskosÂci ± w jego odniesieniu do siebie samego32.
4.6. SPRAWA ODPOWIEDZIALNOSÂCI KOSÂCIOèA ZA PRAWDEÎ

Zagadnienie nauczycielskiej odpowiedzialnosÂci KosÂcioøa dotyczy w sÂcisøym
sensie jego wiarygodnosÂci ± tylko KosÂcioÂø sÂwiadom swojej odpowiedzialnosÂci
za søowo BozÇe i jego przekazywanie ludzkosÂci jest wiarygodnym sÂwiadkiem
Jezusa Chrystusa. W dobie szczegoÂlnego pomieszania prawdy, wahanÂ w tej
dziedzinie, objawianych niestety takzÇe przez liczne wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskie,
eklezjologia fundamentalna upatruje w prawdzie o UrzeÎdzie Nauczycielskim
jako k o n s t y t u t y w n y m e l e m e n c i e K o sÂ c i o ø a (Donum veritatis, nr
14) znaczaÎcy argument wiarygodnosÂciowy. Magisterium Ecclesiae jest to ± w naszym ujeÎciu ± urzaÎd uosobiony w kolegium biskupoÂw, zøaÎczonym wieÎzami jednosÂci z papiezÇem. Spoczywa na nim prawo i obowiaÎzek autentycznego nauczania i autorytatywnej interpretacji prawdy objawionej w wiernym podporzaÎdkowaniu søowu BozÇemu, w sÂwietle Tradycji KosÂcioøa i w poczuciu troski o ewangeliczne odczytywanie znakoÂw czasu. Warto pamieÎtacÂ, zÇe jako przedmiot orzeczenÂ Magisterium wyrazÂnie i wprost przyjmuje sieÎ takzÇe prawdy moralne (por.
KKK 2036). Køadzie sieÎ dzisiaj takzÇe wieÎkszy nizÇ dawniej nacisk na j e d n o sÂ cÂ
m i eÎ d z y T r a d y c j aÎ, P i s m e m SÂ w i eÎ t y m i U r z eÎ d e m N a u c z y c i e l s k i m. W sÂwietle wiary KosÂcioøa katolickiego nie wystarczy, aby duszpasterze,
katecheci, teologowie czy katoliccy rodzice kierowali sieÎ w swoim zgøeÎbianiu
i przekazie prawdy objawionej BibliaÎ i innymi wazÇnymi zÂroÂdøami. Nawet Pismo
SÂwieÎte ± stwierdza Jan Paweø II w encyklice Fides et ratio ± ¹nie stanowi
jedynego odniesienia dla KosÂcioøa. ZÂroÂdøem «najwyzÇszego prawidøa dla wia31
32

Por. KKK 811.
Por. Seweryniak, SÂwieÎty KosÂcioÂø powszedni, s. 198.
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ry»33 jest bowiem jednosÂcÂ, jakaÎ Duch SÂwieÎty ustanowiø mieÎdzy sÂwieÎtaÎ TradycjaÎ,
Pismem SÂwieÎtym i UrzeÎdem Nauczycielskim KosÂcioøa, øaÎczaÎc je tak silnaÎ wieÎziaÎ
wzajemnosÂci, zÇe nie mogaÎ one istniecÂ niezalezÇnie od siebieº (nr 55).

4.7. PROBLEMATYKA EKLEZJALNEGO WYMIARU CUDU

KosÂcioÂø wiarygodny, to KosÂcioÂø, ktoÂry z wdzieÎcznosÂciaÎ przyjmuje nadzwyczajne znaki BozÇe, darowane jego czøonkom. Teologia fundamentalna omawia
zagadnienie cudu w traktacie chrystologicznym. Tymczasem cuda jako znaki
miøosÂci BozÇej i trwania Chrystusowego dzieøa odkupienia ujawniajaÎ sieÎ w zÇyciu
KosÂcioøa: w jego sÂwieÎtych, w sanktuariach i przy okazji objawienÂ prywatnych.
Dlatego trzeba przeniesÂcÂ rozlegøaÎ czeÎsÂcÂ tej problematyki wøasÂnie do traktatu
eklezjologicznego. Tym bardziej, zÇe cud dzisiaj albo nie jest rozumiany i z goÂry
odrzucany (agnostycyzm), albo jest traktowany z przesadaÎ jako wreÎcz nieodzowne medium spotkania Boga (niektoÂre ruchy pentekostalne). Gdy jednak
w zÇyciu KosÂcioøa dziejaÎ sieÎ znaki, ktoÂrych mozÇe dokonacÂ tylko BoÂg; gdy czøonkowie KosÂcioøa na poparcie gøoszonej nauki czyniaÎ cosÂ, co uczynicÂ mozÇe tylko
BoÂg; gdy On sam potwierdza sÂwieÎtosÂcÂ zÇycia osoÂb wynoszonych do chwaøy
oøtarzy, uwiarygodnia sieÎ roÂwniezÇ to, co KosÂcioÂø gøosi i czyni. Dlatego cuda
saÎ znakiem wiarygodnosÂci KosÂcioøa. Dawniej traktowano je jednak najczeÎsÂciej
jako akty nadprzyrodzone, przekraczajaÎce prawa natury i tym samym stanowiaÎce dowoÂd istnienia Boga, pieczeÎcÂ Objawienia Chrystusowego i znak prawdziwosÂci KosÂcioøa. JednakzÇe taka koncepcja cudu nie do konÂca odpowiada
duchowi Objawienia chrzesÂcijanÂskiego. W eklezjologii nalezÇy przedstawiacÂ
gøeÎboki sens koncepcji semejotycznej cudoÂw i ukazywacÂ zagadnienie ich rozpoznania.
Â è W RELACJI DO SÂWIATA
4.8. KOSÂCIO

UjeÎcie problematyki relacji KosÂcioøa do panÂstwa w kategoriach autonomii
i wspoÂøpracy dla dobra wspoÂlnego, uformowanie jednoznacznej katolickiej nauki spoøecznej i wybitna rola kulturotwoÂrcza, jakiej KosÂcioÂø, pomimo ¹poteÎzÇnych siø antyewangelizacjiº, nigdy nie przestaø peønicÂ ± wszystko to staøo sieÎ
w ostatnich czasach wielkim znakiem wiarygodnosÂci KosÂcioøa katolickiego.
Z jednej strony na wszystkich tych obszarach zaczeÎto liczycÂ sieÎ z gøosem KosÂcioøa, z drugiej ± zaznaczyøa sieÎ w ten sposoÂb odreÎbnosÂcÂ katolicyzmu wobec
innych religii wspoÂøczesnego sÂwiata, a zwøaszcza islamu. Dlatego eklezjologia
fundamentalna jest zobowiaÎzana do wprowadzenia tej problematyki w obreÎb
33

SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym ¹Dei verbumº, nr 21.
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swoich badanÂ i wykøadu. JesÂli chodzi o przestrzenÂ p o l i t y k i, to wykazujemy,
w jaki sposoÂb KosÂcioÂø stoi u podstaw mysÂli demokratycznej, a zarazem oferuje
etyczny fundament demokracji. FormuøujaÎc katolickaÎ ideeÎ przewodniaÎ w dziedzinie e k o n o m i i (encyklika Centesimus annus i inne), KosÂcioÂø zachowuje
prawo do krytycznej oceny jej stosowania, daje sÂwiadectwo przez heroiczne
uboÂstwo wielu swoich czøonkoÂw i uczy przyjmowania prymatu ¹bycÂº przed
¹miecÂº. NajgøeÎbszy nurt historii ma raczej charakter d u c h o w y i k u l t u r o w y,
a nie tylko polityczny i ekonomiczny. Dlatego KosÂcioÂø prowadzi ozÇywiony
dialog z twoÂrcami, naukowcami, artystami i dziennikarzami. Uznaje, zÇe odgrywajaÎ oni istotnaÎ roleÎ w tworzeniu kultury i na nich wøasÂnie spoczywa szczegoÂlna
odpowiedzialnosÂcÂ za jej obecny ksztaøt i przyszøosÂcÂ. Nie godzi sieÎ jednak na
ograniczenie kultury do samej dziaøalnosÂci artystycznej, naukowej czy dziennikarskiej. Oryginalne dla KosÂcioøa jest nauczanie, zÇe kultura stanowi sposoÂb
bytowania, zÇycia wøasÂciwy tylko czøowiekowi; to wszystko, przez co czøowiek
bardziej ¹jestº, przez co staje sieÎ bardziej sobaÎ. Trzeba wieÎc mysÂlecÂ i moÂwicÂ
o niej przede wszystkim w zwiaÎzku z samym czøowiekiem, a dopiero poÂzÂniej
w zwiaÎzku ze sÂwiatem jego wytworoÂw. Syntetyczne ukazywanie tych wszystkich
wymiaroÂw odniesienia KosÂcioøa do sÂwiata jest wazÇnym zadaniem eklezjologii
fundamentalnej.
Â è W RELACJI DO INNYCH RELIGII
4.9. KOSÂCIO

Zagadnienie relacji KosÂcioøa do innych religii staøa sieÎ tak znaczaÎca, zÇe
w obreÎbie nauk teologicznych ksztaøtuje sieÎ dzisiaj odreÎbna dziedzina, zwana
teologiaÎ religii. Eklezjologia fundamentalna powinna jednak w ramach swoich
poszukiwanÂ podejmowacÂ problematykeÎ tozÇsamosÂci KosÂcioøa w spotkaniu z innymi religiami oraz apologii w obliczu ich ekspansji, zwøaszcza medialnej. PowazÇnym argumentem wiarygodnosÂciowym katolicyzmu jest to, zÇe dialog mieÎdzyreligijny ± w tej skali, w jakiej jest rozwijany dzisiaj ± zostaø zainicjowany
przez KosÂcioÂø rzymskokatolicki. To KosÂcioÂø dostrzegø, zÇe sÂwiat wspoÂøczesny ±
sÂwiat, w ktoÂrym w sposoÂb dramatyczny potrzebna jest ¹ekologia duchaº; w ktoÂrym pokoÂj zalezÇy od pokoju mieÎdzy religiami ± potrzebuje nieodzownie nie
rywalizacji czy ¹wzniosøej obojeÎtnosÂciº, ale drogi dialogu, søuzÇaÎcej zbudowaniu
wspoÂlnoty ducha i wspoÂlnoty ogoÂlnoludzkich wartosÂci. Jan Paweø II, w przemoÂwieniu do biskupoÂw Sri Lanki w 1996 roku, nasteÎpujaÎco okresÂliø podstawowe
wartosÂci kierujaÎce dialogiem KosÂcioøa z religiami Dalekiego Wschodu: ¹[...]
niezbywalna godnosÂcÂ rodziny, szacunek dla cnotliwego zÇycia, rezygnacja z przemocy oraz zapomnienie o sobie samym, aby zadosÂcÂuczynicÂ potrzebom innychº.
Aby dialog miedzyreligijny zaistniaø, konieczna jest afirmacja tych wspoÂlnych
wartosÂci. ProwadzaÎc dialog, nie mamy wieÎc zamiaru powracacÂ do osÂwieceniowego programu stworzenia wspoÂlnej religii ludzkosÂci, lecz pragniemy solidar-
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nie szukacÂ prawdy o sobie, o czøowieku, o sÂwiecie i o Bogu. KosÂcioÂø nie ukrywa
jednak, zÇe w dialogu musi chodzicÂ o prawdeÎ, a nie o rozmoweÎ bez konÂca czy
o to, aby stacÂ sieÎ lepszym chrzesÂcijaninem, zÇydem, muzuømaninem, hinduistaÎ
lub buddystaÎ. JednaÎ z wazÇnych zasad wspoÂøczesnej mysÂli dialogicznej jest przekonanie, zÇe ani sceptycyzm, ani pragmatyzm nie øaÎczy. Wymagana jest jasna
sÂwiadomosÂcÂ swojej pozycji wiary, a wieÎc tego, dlaczego jestem katolikiem, a nie
muzuømaninem czy buddystaÎ, i roÂzÇnic dzielaÎcych mnie z innymi: kto nie potrafi
i nie chce rozmawiacÂ ze swoim sumieniem; kto jest nieszczeÎsÂliwy we wøasnej
wspoÂlnocie religijnej; kto nie zna jej zasad i nie rozumie, czym roÂzÇni sieÎ ona od
innych religii i ich propozycji, ten w gruncie rzeczy beÎdzie dokonywaø destrukcji
w przestrzeni dialogu34. Dlatego apologia podejmuje w swojej refleksji roÂwniezÇ
spraweÎ podstawowych roÂzÇnic w koncepcji Boga, stworzenia, zbawienia, relacji
ze sÂwiatem.
PODSUMOWANIE

Eklezjologia fundamentalna, rozwijajaÎca sieÎ pomieÎdzy XVI a XX wiekiem,
miaøa charakter apologetyczny. To gøoÂwnie dzieÎki niej apologetyka staøa sieÎ
w XIX wieku jednaÎ z czoøowych dyscyplin akademickich. Eklezjologia ta koncentrowaøa sieÎ gøoÂwnie na podwazÇanym przez reformacjeÎ oraz ideologie liberalne aspekcie instytucjonalnym KosÂcioøa. Byøa roÂwniezÇ skupiona na jego charakterze ¹prymacjalnymº, tj. na wykazywaniu prawdziwosÂci prymatu rzymskiego jako istoty eklezjalnosÂci. Aspekty te uznano poÂzÂniej (niesøusznie) za decydujaÎce dla odroÂzÇnienia eklezjologii dogmatycznej od fundamentalnej ± ta druga
miaøaby sieÎ zajmowacÂ wyøaÎcznie KosÂcioøem instytucjonalnym. Dzisiaj podkresÂla sieÎ, zÇe eklezjologia fundamentalna w strukturze traktatoÂw teologicznych jest
podporzaÎdkowana chrystologii i pneumatologii oraz zÇe pozostaje w sÂcisøej øaÎcznosÂci z eklezjologiaÎ dogmatycznaÎ, kanonistykaÎ i katolickaÎ naukaÎ spoøecznaÎ.
Przedmiotem materialnym jej badanÂ jest sÂwiadomosÂcÂ, jakaÎ wspoÂlnota wierzaÎcych w KosÂciele rzymskokatolickim ma (takzÇe w wymiarze powinnosÂciowym)
o sobie samej, o genezie i zwiaÎzku z Chrystusem, o swojej tozÇsamosÂci i obecnosÂci w sÂwiecie. Przedmiot formalny eklezjologii fundamentalnej stanowi wiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa (rozwazÇana gøoÂwnie w kategoriach sÂwiadectwa). Jej uzasadnienie ma w naszej dyscyplinie charakter rozumowo- i empiryczno-historyczny (a nie konfesyjno-apologetyczny czy konfesyjno-dogmatyczny). Uksztaøtowaøo sieÎ kilka styloÂw tego uzasadnienia, zwanych ¹drogamiº (viae): paradoxae, notarum, historica, a dzisiaj takzÇe: dialogica, communionis i ethica.
Obszary badawcze koncentrujaÎ sieÎ wokoÂø pytanÂ: jak wykazacÂ pochodzenie
34

E. Sakowicz, Pryncypia dialogu KosÂcioøa katolickiego z religiami dalekiego wschodu i Indii,
Warszawa 2006.
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KosÂcioøa od Chrystusa zaroÂwno co do jego podstawowych cech, jak i co do
struktur? Gdzie jest prawdziwy KosÂcioÂø? Jak KosÂcioÂø jest prawdziwy? Jak
ujawnia sieÎ jego oryginalnosÂcÂ w relacjeÎ do innych struktur tego sÂwiata i innych
religii?
Ecclesiologie fondamentale
Sommaire
L'auteur s'interroge dans cet article sur la gense, la nature et la structure meÂthodologique de l'eccleÂsiologie fondamentale. Il deÂmontre que l'originaliteÂ de cette
discipline theÂologique consiste en l'exploration de la conscience que l'Eglise a d'ellememe sous l'angle de la creÂdibliteÂ. Cette exploration doit avoir un caractre rationnel
et empirico-historique et non confessionnel-dogmatique ou confessionnel-apologetique. A la fin le peÁre Seweryniak consacre ses reÂflexions aux modes de
l'argumentation dans l'eccleÂsiologie fondamentale (viae: paradoxae, notarum, historica, aujourd'hui encore: dialogica, communionis, ethica) et ses thmes principaux.
S ø o w a k l u c z o w e: teologia fundamentalna, eklezjologia fundamentalna,
KosÂcioÂø, wiarygodnosÂcÂ
K e y w o r d s: fundamental theology, fundamental ecclesiology, Church, credibility
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METODOLOGICZNY STATUS TEOLOGII RELIGII

Teologia religii jest najmøodszaÎ dyscyplinaÎ religiologicznaÎ, podejmujaÎcaÎ
refleksjeÎ nad religiaÎ (i religiami) z perspektywy teologicznej, a wieÎc w sÂwietle
objawienia BozÇego. Jej epistemologiczny ksztaøt wciaÎzÇ jeszcze znajduje sieÎ in
statu fieri1, jakkolwiek mozÇna wskazacÂ na pewne ustalenia dotyczaÎce jej przedmiotu i natury, ale takzÇe na momenty stanowiaÎce przedmiot kontrowersji i dyskusji pomieÎdzy teologami. W niniejszym opracowaniu ukazany zostanie historyczny aspekt dyscypliny, a wieÎc proces jej wyodreÎbnienia sieÎ z nauk teologicznych i religiologicznych, nasteÎpnie jej specyfika posÂroÂd nauk o religii, przedmiot i wspoÂøczesne jego paradygmaty, a wreszcie zwiaÎzki z najbardziej do niej
zblizÇonaÎ dziedzinaÎ, jakaÎ jest teologia fundamentalna.
1. ZAINTERESOWANIE RELIGIAÎ I RELIGIAMI
W DZIEJACH FILOZOFII I TEOLOGII

Od starozÇytnosÂci do XVIII w. problematyka religii podejmowana byøa
przez szeroko rozumianaÎ filozofieÎ, ktoÂra w refleksji nad caøosÂciaÎ otaczajaÎcej
czøowieka rzeczywistosÂci ipso facto musiaøa uwzgleÎdnicÂ fakt religii, stanowiaÎcy
tej rzeczywistosÂci istotny element. Od poczaÎtku swego istnienia filozofia zajmowaøa sieÎ tezÇ kwestiaÎ istnienia i natury przedmiotu religii, czyli Boga, rozumianego jako Absolut, beÎdaÎcy racjaÎ istnienia sÂwiata i czøowieka. W ramach
filozofii w XVIII w. uksztaøtowaøa sieÎ filozofia religii, podejmujaÎca zagadnienia
istoty, genezy oraz funkcji religii. SposÂroÂd roÂzÇnych typoÂw tej filozofii w chrzesÂcijanÂstwie niemal do XX w. problematyka religii ujmowana byøa z perspektywy
tzw. realistycznej filozofii religii typu arystotelesowsko-tomistycznego, poszu-

1

Por. MieÎdzynarodowa Komisja Teologiczna, ChrzesÂcijanÂstwo a religie (1996), nr 4, w:
ChrzesÂcijanÂstwo a religie. Dokument MieÎdzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst ± komentarze
± studia, red. I.S. LedwonÂ, K. Pek, Lublin±Warszawa 1999, s. 13-54 9 (dalej: ChR).
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kujaÎcej ontycznych podstaw faktu religii i w tym konteksÂcie wyjasÂniajaÎcej jej
genezeÎ2.
W teologii møodego KosÂcioøa, ze wzgleÎdu na okresÂlone uwarunkowania
historyczno-doktrynalne, generalnie negatywnie oceniano religie pozachrzesÂcijanÂskie, czemu towarzyszyøo przekonanie o braku jakichkolwiek wartosÂci
zbawczych poza KosÂcioøem. WsÂroÂd OjcoÂw KosÂcioøa istniaø wprawdzie wyrazÂny
praÎd mysÂlowy dostrzegajaÎcy pewne wartosÂci w ¹poganÂstwieº (przede wszystkim Justyn, Klemens Aleksandryjski, Ireneusz), nie miaøo to jednak wpøywu na
jego ogoÂlnaÎ oceneÎ. Teologia nasteÎpnych wiekoÂw naznaczona byøa radykalnaÎ
interpretacjaÎ zasady Extra Ecclesiam salus nulla, wywodzaÎcej sieÎ od sÂw. Cypriana (zm. 258), ktoÂry jednakzÇe søowa te odnosiø do ludzi odchodzaÎcych od
KosÂcioøa, a nie do niechrzesÂcijan3. Za sprawaÎ Fulgencjusza z Ruspe (w VI w.)
ta pastoralna wypowiedzÂ staøa sieÎ teologicznaÎ normaÎ dotyczaÎcaÎ soterycznej
wartosÂci religii pozachrzesÂcijanÂskich oraz mozÇliwosÂci osiaÎgnieÎcia zbawienia
przez ich wyznawcoÂw, ktoÂrzy bez wøasnej winy nie znali ani Chrystusa, ani
Ewangelii czy KosÂcioøa4. W teologii sÂredniowiecza, poza nielicznymi wyjaÎtkami
(Mikoøaj z Kuzy, Aleksander z Hales, Hugon od sÂw. Wiktora, Piotr Lombardi,
Piotr Abelard, czeÎsÂciowo Tomasz z Akwinu), dominowaøo przekonanie o niemozÇliwosÂci zbawienia bez chrztu, wiary w EwangelieÎ i formalnej przynalezÇnosÂci do KosÂcioøa, przy czym przyjmowano, zÇe Ewangelia zostaøa juzÇ ogøoszona
wszystkim narodom (tzw. status post Evangelium promulgatum), w zwiaÎzku
z czym, kto jej nie zna, sam ponosi za to wineÎ, baÎdzÂ tezÇ zÇyje w warunkach
uniemozÇliwiajaÎcych dotarcie donÂ misjonarza; woÂwczas zbawienie moÂgø on
osiaÎgnaÎcÂ dzieÎki zÇyciu zgodnemu z wøasnym sumieniem. Teologia ta naznaczona
byøa wieÎc przez ekskluzywistyczny eklezjocentryzm i charakteryzowaøa sieÎ
2

Por. M. Rusecki, Istota i geneza religii, Lublin±Sandomierz 1997, s. 30-35.
(Ep. 73, 21). Por. B. Althaner, A. Stuiber, Patrologia. Warszawa 1990, s. 264. Niewiele
wczesÂniej podobne zdanie wypowiedziaø Orygenes (zm. 254): ¹Extra Ecclesiam nemo salvaturº
(In Jesu Nave III, 5). Por. A. Bober, Antologia patrystyczna, KrakoÂw 1965, s. 69.
4
Na temat omawianej zasady zob. np.: J.M. Gonzalez Ruis, ¹Extra Ecclesiam nulla salusº a la
luz de la teologa paulina, ¹Estudios Biblicosº 9(1960) z. 1, s. 25-48; Y.M. Congar, Sainte glise. tudes
et approches eccleÂsiologiques, Paris 1964, s. 417-422; J. Ratzinger, Salus extra Ecclesiam nulla est,
Znak 17(1965), s. 611-613; P. Damboriena, La salvacioÂn en las religiones non cristianas, Madrid
1973, s. 446-463; A. SÂliwinÂski, Extra Ecclesiam salus null, Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz i in., t. 4, kol. 1474 n.; F.A. Sullivan, Salvation Outside the Church? Tracing the History of the
Catholic Response, New York±Mahwah 1992, s. 3-140; G. Canobbio, Chiesa percheÂ, Cinisello
Balsamo 1994, s. 79-100; K. Kaucha, Zasada extra Ecclesiam salus nulla w sÂwietle dokumentu ChrzesÂcijanÂstwo a religie, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie..., s. 148-150; I.S. LedwonÂ, KosÂcioÂø
a zba-wienie w religiach, w: WokoÂø deklaracji Dominus Iesus, red. M. Rusecki. Lublin 2001, s. 129-135; tenzÇe, Extra Ecclesiam salus nulla, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki,
K. Kaucha, I.S. LedwonÂ, J. Mastej, Lublin±KrakoÂw 2002 (dalej: LTF), s. 389-391; tenzÇe, Extra
Ecclesiam salus nulla?, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia. KsieÎga pamiaÎtkowa w 70. roczniceÎ urodzin o. prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin
2005, s. 601-611.
3
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skrajnym rewelacjonizmem, tj. przekonaniem, zÇe jedynie chrzesÂcijanÂstwo dysponuje prawdziwym objawieniem BozÇym. Wszystkie inne religie uwazÇano za
naturalne, a wieÎc beÎdaÎce dzieøem czøowieka (w skrajnych przypadkach, zwøaszcza w teologii ReformatoroÂw, uwazÇano je nawet za dzieøo szatana), nieposiadajaÎcym nie tylko zÇadnej wartosÂci zbawczej, lecz istniejaÎcym wyøaÎcznie dzieÎki BozÇej pobøazÇliwosÂci i miøosierdziu. JesÂli religiom przyznawano jakiekolwiek
znaczenie w dziejach, to tylko przedchrzesÂcijanÂskim i z zastrzezÇeniem, zÇe utraciøy je wraz z przyjsÂciem Chrystusa i nastaniem chrzesÂcijanÂstwa (tzw. teoria
wypeønienia). Wprawdzie zdarzaøy sieÎ przypadki, zÇe w religiach odkrywano
elementy doktryny czy moralnosÂci zbiezÇne z chrzesÂcijanÂskimi, lecz zazwyczaj
tøumaczono to przy pomocy tzw. teorii zapozÇyczenÂ: elementy te miaøy zostacÂ
przejeÎte lub wreÎcz skradzione z judaizmu czy chrzesÂcijanÂstwa, ewentualnie
miaøy bycÂ sÂladami dawnej dziaøalnosÂci chrzesÂcijanÂskich misjonarzy. WynikajaÎca
z tej teologii praktyka misyjna KosÂcioøa decydowaøa o tym, zÇe mimo odkrywania coraz to nowych laÎdoÂw, ludoÂw i religii, idaÎcy za odkrywcami misjonarze
chrzcili masowo tysiaÎce osoÂb bez jakiegokolwiek przygotowania, wyøaÎcznie ze
wzgleÎdu na zagrazÇajaÎcaÎ tym ludziom perspektyweÎ wiecznego poteÎpienia5.
Dla niechrzesÂcijanina istniaøa wieÎc jedynie indywidualna mozÇliwosÂcÂ zbawienia, mimo wyznawanej religii czy niezalezÇnie od niej. W okresie sÂredniowiecza pojawiøy sieÎ wprawdzie pierwsze systematyczne opracowania dotyczaÎce
religii pozachrzesÂcijanÂskich, gøoÂwnie judaizmu i islamu, jednak utrzymywane
one byøy w duchu polemicznym i oceniaøy religie zdecydowanie negatywnie, nie
negujaÎc wszakzÇe mozÇliwosÂci udzielania przez Boga øaski poza widzialnymi granicami chrzesÂcijanÂstwa i KosÂcioøa.
ProblematykeÎ religii podejmowaøa tezÇ apologetyka katolicka w ramach
traktatu De religione in genere (tzw. demonstratio religiosa, pierwsza czeÎsÂcÂ
troÂjczøonowej struktury wykøadu apologetycznego). OpierajaÎc sieÎ na danych
filozofii, uzasadniaøa ona fakt istnienia Boga oraz niesÂmiertelnej duszy ludzkiej,
by na tej podstawie wyciaÎgacÂ wniosek o koniecznosÂci istnienia religii, ktoÂraÎ
jednak utozÇsamiano wyøaÎcznie z chrzesÂcijanÂstwem jako jedynaÎ religiaÎ prawdziwaÎ, a wieÎc objawionaÎ i zbawczaÎ6.
ChociazÇ teologia chrzesÂcijanÂska, akceptujaÎc filozoficzne podejsÂcie do religii, z rezerwaÎ poczaÎtkowo podchodziøa do empirycznych badanÂ nad religiaÎ
w ramach ksztaøtujaÎcych sieÎ od XIX w. dyscyplin religioznawczych, to jednak
czasy nowozÇytne wniosøy wiele pozytywnych elementoÂw w rozwijajaÎcaÎ sieÎ juzÇ
teologicznaÎ refleksjeÎ nad religiami. Przyczyniøy sieÎ do tego przede wszystkim
rozwoÂj misji chrzesÂcijanÂskich, systematyczny wzrost kontaktoÂw mieÎdzy naro5

I.S. LedwonÂ, ChrzesÂcijanÂstwo a religie pozachrzesÂcijanÂskie, w: BycÂ chrzesÂcijaninem, red.
M. Rusecki, Lublin 2006, s. 800 n.; tenzÇe, KosÂcioÂø a religie pozachrzesÂcijanÂskie, w: KosÂcioÂø w czasach
Jana Pawøa II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 175-179.
6
TenzÇe, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº. WyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa
w teologii posoborowej, Lublin 2006, s. 44-65.
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dami oraz podkresÂlanie znaczenia tolerancji i wartosÂci kazÇdej tradycji religijnej,
a na pøaszczyzÂnie doktrynalnej ± uksztaøtowanie sieÎ pojeÎcia i powstanie teodycei; jednak mimo to, o pozytywnej ocenie religii w tym okresie mozÇna moÂwicÂ
wyøaÎcznie w ramach filozofii religii. Na pierwszym planie teologii (a zwøaszcza
apologetyki) pozostawaøa w tym czasie polemika z protestantyzmem, zasÂ
w kwestii zbawienia niechrzesÂcijan funkcjonowaøy teorie ¹nadzwyczajnych
droÂgº. Wprawdzie przyjmowano juzÇ istnienie ¹sÂwieÎtych poganº epoki Starego
Testamentu (J. DanieÂlou), ale ich religie nie byøy uznawane za drogi zbawienia.
2. RELACJA RELIGIOZNAWSTWO±TEOLOGIA
W CZASACH NOWOZÇYTNYCH

Wraz z osÂwieceniowaÎ krytykaÎ religii, zwøaszcza chrzesÂcijanÂstwa (w konteksÂcie lansowanej koncepcji religii naturalnej), oraz z powszechnie woÂwczas przyjmowanaÎ pozytywistycznaÎ koncepcjaÎ poznania naukowego (empiryzm, skrajny
racjonalizm, a nawet sensualizm) zakwestionowano naukowy charakter teologii w ogoÂle, odmawiajaÎc jej jakiegokolwiek statusu poznawczego, co miaøo
okresÂlone nasteÎpstwa w konteksÂcie rozwijajaÎcych sieÎ dyscyplin religioznawczych. TwoÂrcy akademickiego religioznawstwa, Maxowi MuÈllerowi, chodziøo
o zerwanie zwiaÎzku religioznawstwa z teologiaÎ i o przeciwstawienie jej empirycznego badania religii jako jedynie naukowego. Pierwsze katedry religioznawstwa powstaøy w 1873 r. w Genewie i Bostonie; cztery nasteÎpne w 1876 r.
w Holandii, gdzie jednak byøo to rezultatem przejeÎcia przez panÂstwo katedr
teologicznych. We Francji sytuacja wyglaÎdaø podobnie: katedry religioznawcze
od poczaÎtku funkcjonowaøy poza wydziaøami teologicznymi (wkroÂtce zresztaÎ
zlikwidowanymi), jako ich przeciwwaga. W Niemczech natomiast pierwsza
katedra religioznawstwa powstaøa dopiero w 1910 r., dzieÎki A. von Harnackowi, ktoÂry chciaø zapobiec przeksztaøcaniu katedr teologicznych w religioznawcze. OdmawiajaÎc jednak katedrom religioznawstwa prawa istnienia w ramach
wydziaøoÂw teologicznych, przyczyniø sieÎ do ich przejsÂcia w obreÎb fakultetoÂw
nauk filozoficznych, historycznych oraz spoøecznych7.
Z krytykaÎ Harnacka wystaÎpiøa religionsgeschichtliche Schule, lansujaÎca tezeÎ, zÇe rozwoÂj chrzesÂcijanÂstwa dokonywaø sieÎ zawsze i dokonywacÂ powinien
nadal w spotkaniu i konfrontacji z religiami pozachrzesÂcijanÂskimi, dlatego tezÇ
uwzgleÎdnianie wynikoÂw badanÂ religioznawczych jest rzeczaÎ priorytetowaÎ dla
studioÂw teologicznych (J. Reville). E. Troeltsch z kolei lansowaø koncepcjeÎ
teologii zorientowanej na praktyczny wymiar chrzesÂcijanÂstwa i na kultureÎ oraz
7

H. Seweryniak, Teologia religii a teologia fundamentalna. Refleksja metodologiczno-pedagogiczna, w: Teologia religii. ChrzesÂcijanÂski punkt widzenia, red. G. Dziewulski, èoÂdzÂ±KrakoÂw
2007, s. 181.
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otwartej na dyscypliny religioznawcze. Tym samym chciaø zresztaÎ uzasadnicÂ
prawdeÎ chrzesÂcijanÂstwa i jego absolutny charakter na drodze religioznawstwa
poroÂwnawczego, z czego jednak pod koniec zÇycia ostatecznie sieÎ wycofaø8.
PoglaÎdy Troeltscha spotkaøy sieÎ po I wojnie sÂwiatowej z reakcjaÎ teologii
dialektycznej, ktoÂrej przedstawiciele (K. Barth jako jej twoÂrca oraz jego nasteÎpcy: E. Brunner, H. KraÈmer, D. Bonhoeffer) podkresÂlali naukowy charakter
teologii, jednakzÇe jako dyscypliny znajdujaÎcej swoÂj punkt wyjsÂcia w akcie wiary, a nie w religiach pozachrzesÂcijanÂskich czy w ogoÂlnym pojeÎciu religii. Prawdziwe poznanie Boga teologia ta widziaøa wyøaÎcznie w objawieniu Jezusa
Chrystusa, ktoÂremu przeciwstawiano religie jako ludzkie proÂby i pokusy samousprawiedliwienia przed Bogiem, a wieÎc de facto jako wyraz ludzkiej pychy.
Tym samym zakwestionowano mozÇliwosÂcÂ podejmowania problematyki tych
religii w ramach przedmiotu teologii. Teologia dialektyczna, cieszaÎca sieÎ szerokim poparciem, przyczyniøa sieÎ do ponownej marginalizacji religioznawstwa
w obreÎbie wydziaøoÂw teologicznych oraz do ich exodusu na inne fakultety,
w wyniku czego teologia i nauki empiryczne o religii rozwijaøy sieÎ niezalezÇnie
od siebie9.
3. POWSTANIE TEOLOGII RELIGII

Na powstanie teologii religii, a tym samym na pogøeÎbione teologicznie
i bardziej obiektywne spojrzenie na religie pozachrzesÂcijanÂskie, zøozÇyøo sieÎ
wiele czynnikoÂw. W zwiaÎzku z dokonujaÎcym sieÎ w teologii procesem odnowy
i powrotu do zÂroÂdeø biblijnych i patrystycznych, siøaÎ rzeczy zwroÂcono uwageÎ na
doktryneÎ OjcoÂw na temat religii i filozofii pozachrzesÂcijanÂskich. RozwoÂj teologii historii i teologicznej nauki o sÂcisøej relacji mieÎdzy porzaÎdkiem stworzenia
oraz porzaÎdkiem øaski spowodowaø powroÂt do szkotystycznej doktryny o powszechnym prymacie Jezusa Chrystusa i chrystocentryzmie dziejoÂw zbawienia,
rozpoczynajaÎcych sieÎ w akcie stworzenia i znajdujaÎcych swaÎ peønieÎ w Chrystusie. DostrzezÇono historiozbawczaÎ ciaÎgøosÂcÂ pomieÎdzy stworzeniem sÂwiata
a Chrystusem i KosÂcioøem, co pozwoliøo na postrzeganie religii pozachrzesÂcijanÂskich jako podporzaÎdkowanych Chrystusowi, a roÂwnoczesÂnie na odkrycie
pedagogicznego znaczenia historii religii ludzkosÂci (O. Cullmann, J. DanieÂlou).
Niemaøe znaczenie miaøo tezÇ krytyczne wykorzystanie w teologii osiaÎgnieÎcÂ
dyscyplin religioznawczych, zwøaszcza poroÂwnawczej historii religii i etnologii
religii, w ramach ktoÂrych istotny wkøad w rozwoÂj teologii religii wniesÂli:
W. Schmidt, H. Pinnard de la Boullaye, P. Tacchi-Venturi, G. Graneris,
8

Por. LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 108-118.
Seweryniak, Teologia religii a teologia fundamentalna, s. 185; LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym
innym zbawieniaº, s. 71-84.
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H. Descroche. WzrastajaÎcy pluralizm zÇycia spoøecznego i politycznego miaø swe
konsekwencje takzÇe dla zÇycia religijnego, dziaøalnosÂci KosÂcioøa w sÂwiecie oraz
dialogu mieÎdzyreligijnego. Do pozanaukowych czynnikoÂw sprzyjajaÎcych powstaniu teologii religii nalezÇy zaliczycÂ takie fakty, jak: spotkanie z bogactwem
religii sÂwiata, rodzaÎce pytanie o ich znaczenie w zbawczej ekonomi BozÇej;
potrzeba dialogu, szczegoÂlnie silna po dosÂwiadczeniach II wojny sÂwiatowej,
ale usÂwiadomiona w konÂcu takzÇe przez KosÂcioÂø (encyklika Pawøa VI Ecclesiam
suam, 1964); posteÎpujaÎcy indyferentyzm w kwestiach religijnych, dosÂwiadczany
przez wyznawcoÂw wszystkich religii i stanowiaÎcy dla nich powazÇne wyzwanie;
stanowiaÎce konsekwencjeÎ indyferentyzmu sekularystyczne i estetyczne spojrzenie na religie, dostrzegajaÎce w nich wyøaÎcznie fenomeny spoøeczno-kulturowe; propaganda widzaÎca w religiach jedynie siedlisko fundamentalizmu, agresji, zacofania, a nawet zÂroÂdøo konfrontacji. W takim konteksÂcie teologia religii
jawiøa sieÎ jako dyscyplina niezbeÎdna dla ksztaøtowania pozytywnego wizerunku
kazÇdej religii i søuzÇaÎca wypracowaniu podstaw pokojowej koegzystencji narodoÂw, opartej na wartosÂciach religijnych10. PrzypieczeÎtowaniem przemian dokonujaÎcych sieÎ w podejsÂciu teologii chrzesÂcijanÂskiej do religii pozachrzesÂcijanÂskich byøa doktryna soboru WatykanÂskiego II, dostrzegajaÎcego w religiach
pozytywne elementy i autentyczne wartosÂci11.
Teologiczna refleksja nad religiaÎ zrodziøa sieÎ w øonie teologii protestanckiej: teologowie idaÎcy po linii M. Lutra i J. Kalwina oceniali religie zdecydowanie negatywnie (teologia dialektyczna); na przeciwnym stanowisku stali
zwolennicy tendencji liberalnej, pozostajaÎcej pod wpøywem filozofii idealistycznej (E. Benz); posÂrednie stanowisko zajmowali m.in. P. Althaus i P. Tillich. Za
C.H. Ratschowem, Benzem i W. Pannenbergiem teologowie protestanccy posøugiwali sieÎ jednak raczej terminem ¹teologia historii religiiº (Theologie der
Religionsgeschichte)12. Prekursorami katolickiej teologii religii saÎ: J.P. Steffen,
O. Karrer, J. DanieÂlou, K. Rahner, natomiast za wøasÂciwego jej twoÂrceÎ uwazÇa
sieÎ H.R. Schlettego, ktoÂrego dzieøo Die Religionen als Thema der Theologie13
stanowi terminus a quo omawianej dyscypliny; od niego i od tytuøu wspomnianego dzieøa wywodzi sieÎ tezÇ sama nazwa tej nowej dziedziny teologii14.

10

LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 195-200.
Chodzi tu przede wszystkim o deklaracjeÎ Nostra aetate, ale takzÇe o konstytucje Lumen
gentium, Dei verbum, Gaudium et spes, dekret Ad gentes divinitus. Por. tenzÇe, Geneza religii
pozachrzesÂcijanÂskich w ujeÎciu Soboru WatykanÂskiego II, ¹Roczniki Teologiczneº 47(2000) z. 9,
s. 71-91.
12
TenzÇe, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 197.
13
Freiburg 1964.
14
Schlette w przedmowie do przywoøywanej tu ksiaÎzÇki zaznacza jednak, zÇe wypracowanie
tego pojeÎcia jest kontynuacjaÎ dzieøa jego mistrza, T. Ohma, a nawet stanowiøo realizacjeÎ jego
wyrazÂnej prosÂby (Die Religionen als Thema der Theologie, s. 6).
11
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4. TEOLOGIA RELIGII W KONTEKSÂCIE NAUK RELIGIOLOGICZNYCH

Teologia religii miesÂci sieÎ w zespole nauk religiologicznych podejmujaÎcych
z roÂzÇnych formalnych punktoÂw widzenia refleksjeÎ nad zøozÇonym i wieloaspektowym zjawiskiem religii. CaøosÂcÂ nauk religiologicznych reprezentuje wszystkie
mozÇliwe perspektywy badawcze religii. Dyscypliny religioznawcze posøugujaÎ sieÎ
metodaÎ empirycznaÎ, ujmujaÎc religieÎ w zasadzie jako zjawisko kulturowe i badajaÎc przede wszystkim zewneÎtrzne przejawy wewneÎtrznego religijnego odniesienia czøowieka do Boga, a wieÎc jego religijnosÂcÂ; ze wzgleÎdu na stosowane metody
nie saÎ w stanie ujaÎcÂ Boga jako przedmiotu religii, jednakzÇe ich znaczenie jest
niekwestionowane jesÂli chodzi o ukazanie bogactwa sÂwiata religii i religijnych
przezÇycÂ czøowieka. Filozofia religii ukazuje ontycznaÎ podstaweÎ faktu religii, za
ktoÂraÎ uwazÇa koniecznaÎ ontycznaÎ relacjeÎ przyczynowo-skutkowaÎ mieÎdzy czøowiekiem jako bytem przygodnym oraz Bogiem jako bytem absolutnym, beÎdaÎcym roÂwnoczesÂnie przyczynaÎ sprawczaÎ i celowaÎ czøowieka. Teologia religii natomiast w sÂwietle objawienia, a wieÎc w sÂwietle søowa Boga o sobie samym,
ukazuje natureÎ relacji religijnej i jej genezeÎ jako tkwiaÎcej w Bogu beÎdaÎcym
MiøosÂciaÎ i pragnaÎcym zbawienia kazÇdego czøowieka. Jako ostateczny i najwazÇniejszy cel religii (stanowiaÎcy w perspektywie teologicznej takzÇe kryterium
prawdziwosÂci religii, odroÂzÇniajaÎce jaÎ chociazÇby od sekty) teologia religii ukazuje
zbawienie czøowieka. Suponuje ona takzÇe, zÇe w sÂwietle danych biblijnych objawienie BozÇe jawicÂ sieÎ mozÇe jako zÂroÂdøo kazÇdej religijnej relacji czøowieka
z Bogiem. Tak wieÎc teologicznoreligijny punkt widzenia wydaje sieÎ bycÂ najszerszy, a roÂwnoczesÂnie najpeøniej ukazujaÎcy natureÎ i genezeÎ religii.
5. POJEÎCIE I PRZEDMIOT TEOLOGII RELIGII

Teologia religii jako dyscyplina religiologiczna zwiaÎzana jest z tradycjaÎ teologicznaÎ danej religii i z punktu widzenia tej religii (a wieÎc zawartego w niej
objawienia) podejmuje refleksjeÎ nad innymi tradycjami religijnymi. SposÂroÂd
innych nauk religiologicznych, jak juzÇ wspomniano, teologia religii wyroÂzÇnia sieÎ
przedmiotem formalnym, ktoÂrym jest badanie religii z perspektywy teologicznej, czyli w sÂwietle objawienia BozÇego. Teoretycznie jest mozÇliwych tyle teologii religii, ile jest religii i typoÂw teologii; praktycznie natomiast funkcjonuje
ona przede wszystkim w chrzesÂcijanÂstwie, w nieco mniejszym stopniu w ramach
islamu, judaizmu i hinduizmu, a wieÎc w tych religiach, w ktoÂrych rozwinieÎta jest
refleksja teologiczna15.
15

T. Dola, Teologia religii. ProÂba zarysu problematyki, ¹Studia Teologiczno-Historyczne
SÂlaÎska Opolskiegoº 12(1987), s. 6 n.; A. Bronk, Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk
o religii), Lublin 1996, s. 129 n.; I.S. LedwonÂ, Teologia religii, LTF, s. 1235.

152

IRENEUSZ S. LEDWONÂ OFM

Przedmiotem teologii religii mozÇe bycÂ religia w ogoÂle: jej pojeÎcie, geneza
i funkcje (theologia religionis; teologia religii w sensie szerszym) lub konkretna
religia (theologia religionum; teologia religii w znaczeniu weÎzÇszym) badana
w aspekcie jej prawdziwosÂci, a wieÎc objawionego i zbawczego charakteru,
o czym juzÇ wzmiankowano wyzÇej. W ramach pojeÎcia religii, definiowanej na
podstawie danych nauk religioznawczych i filozoficznych jako praktyczno-zÇyciowy i zbawczy zwiaÎzek czøowieka z Bogiem, badaniu podlegajaÎ: jej podmiot
(religijny wymiar i transcendentny cel ludzkiej egzystencji, ontyczne otwarcie
czøowieka na Boga okresÂlane jako capacitas Dei, podmiotowe uwarunkowania
aktu wiary rzutujaÎce na ksztaøt dosÂwiadczenia religijnego i samej religii, stopienÂ
odczytania objawienia BozÇego) oraz przedmiot (realne istnienie Boga, Jego
przymioty, odniesienie do czøowieka, wyrazÇajaÎce sieÎ w powszechnej woli zbawczej, objawieniowo-zbawczym dziaøaniu w sÂwiecie i w osobie ludzkiej), a takzÇe
cel i charakter religijnej relacji zachodzaÎcej mieÎdzy Bogiem i czøowiekiem, jako
zmierzajaÎcej do zbawienia osoby ludzkiej. Z powszechnej woli zbawczej Boga
oraz z natury czøowieka jako istoty wolnej i przeznaczonej do zbawienia wielu
teologoÂw wysuwa wniosek o koniecznosÂci objawienia BozÇego, przyjmowanego
aktem wiary, jako poczaÎtku kazÇdej religii (O. Karrer, K. Rahner, J. Dupuis,
M. Rusecki)16. Jest to zagadnienie tzw. objawieniowej genezy religii.
Badania konkretnej religii zmierzajaÎ do krytycznej weryfikacji jej roszczenÂ
nadprzyrodzonego, czyli zbawczego charakteru, zwiaÎzanego z obecnosÂciaÎ øaski
BozÇej. We wspoÂøczesnej teologii religii istniejaÎ roÂzÇnice w poglaÎdach dotyczaÎcych zÂroÂdøa tej øaski, a konsekwentnie takzÇe genezy samej religii: czy jest nim
daÎzÇenie czøowieka do Boga oparte na tzw. naturalnej religijnosÂci (homo religiosus), wspomaganej wewneÎtrznym dziaøaniem Boga w czøowieku (tak okresÂlaøa to klasyczna apologetyka oraz tzw. teoria wypeønienia prezentowana przez
czoøowych teologoÂw francuskich 1. poøowy XX wieku; tego rodzaju spojrzenie
lansowane jest jeszcze dzisÂ w nauczaniu kosÂcielnego Magisterium), czy tezÇ
w kazÇdym przypadku w greÎ wchodzi objawieniowa dziaøalnosÂcÂ Boga (objawienie przez stworzenia i w stworzeniach, tzw. objawienie transcendentalne, objawienie uniwersalne, a nawet objawienie historyczne), zwiaÎzana zawsze ze
zbawczaÎ øaskaÎ, w ramach przedchrystusowych (teologicznie, nie chronologicznie rzecz ujmujaÎc) przymierzy zawieranych przez Boga z ludzkosÂciaÎ (Adamowe, Noachickie, Abrahamowo-MojzÇeszowe), dzieÎki aktywnej obecnosÂci niewcielonego Logosu (Verbum Incarnandum, Logos Asarkos) w sÂwiecie. ZroÂzÇnicowane odpowiedzi padajaÎ tezÇ na pytanie o sposoÂb realizowania sieÎ zbawienia w religiach. CzeÎsÂcÂ autoroÂw uwazÇa, zÇe dokonuje sieÎ to niezalezÇnie od wyznawanej religii, jakkolwiek dzieÎki obecnosÂci w niej øaski i dzieÎki zÇyciu zgodnemu z sumieniem (ale tym samym niezalezÇnie od wyznawanej religii!). Inni
16
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przyznajaÎ jednak religiom funkcjeÎ obiektywnych instytucji zbawczych lub tezÇ
uznajaÎ, izÇ zbawienie to pochodzi od Chrystusa, lecz dokonuje sieÎ przy aktywnym wspoÂøudziale czøowieka zachowujaÎcego moralne nakazy swej religii i zmierzajaÎcego do Boga w sÂwietle proponowanej przez teÎ religieÎ doktryny.
MozÇliwosÂcÂ zbawienia bez chrztu i Ewangelii, dosteÎpna w religiach pozachrzesÂcijanÂskich, pociaÎga za sobaÎ w teologii problem zwiaÎzku tego zbawienia
z Chrystusem i KosÂcioøem, a w konsekwencji takzÇe pytania o znaczenie KosÂcioøa w historii zbawienia oraz o sens jego dziaøalnosÂci misyjnej. Ostatecznie
chodzi o miejsce chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd religii w konteksÂcie przede wszystkim
tradycyjnej tezy o jego wyjaÎtkowym, a nawet absolutnym (G.W.F. Hegel,
E. Troeltsch, katolicka apologetyka) charakterze. Warto tezÇ nadmienicÂ, zÇe
przyjeÎcie objawieniowej genezy religii jako kryterium jej prawdziwosÂci rodzi
pytania o zasadnosÂcÂ tradycyjnych, o religioznawczej proweniencji pojeÎcÂ, takich
jak: objawienie naturalne, religie naturalne, ludzcy zaøozÇyciele religii; takzÇe
o mozÇliwosÂcÂ dokonywania sieÎ objawienia BozÇego i powstawania nowych religii,
w tym religii synkretycznych, po historycznym zrealizowaniu sieÎ zbawczego
dzieøa Jezusa Chrystusa (tu na pierwsze miejsce wysuwa sieÎ problem islamu
jako religii objawionej i nawet doskonalszej od chrzesÂcijanÂstwa wywodzaÎcego
sieÎ wprost od Chrystusa)17.
Tak wieÎc chrzesÂcijanÂska teologia religii podejmuje dzisÂ przede wszystkim
zagadnienie relacji chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich, tj. pyta
o miejsce chrzesÂcijanÂstwa w sÂwiecie religijnego pluralizmu. Stara sieÎ zweryfikowacÂ i uzasadnicÂ chrzesÂcijanÂskie roszczenie nadrzeÎdnego i uniwersalnego charakteru posÂroÂd wszystkich innych religii. W konteksÂcie zastrzezÇenÂ i postulatoÂw
wysuwanych dzisÂ przede wszystkim przez pluralistycznaÎ teologieÎ religii (uwazÇanaÎ za najwieÎksze wyzwanie dla chrzesÂcijanÂskiej teologii od czasoÂw teologii
wyzwolenia) roszczenia te z pewnosÂciaÎ wymagajaÎ nowego uzasadnienia. Ponadto teologia religii pyta o znaczenie religii w historii zbawienia, o ich teologicznaÎ wartosÂcÂ, stara sieÎ konfrontowacÂ ich tresÂcÂ z tresÂciaÎ wiary chrzesÂcijanÂskiej,
a nawet wypracowywacÂ kryteria poroÂwnywania chrzesÂcijanÂstwa z religiami
(ChR 7).
We wspoÂøczesnej teologii religii nie chodzi juzÇ wyøaÎcznie o rozwiaÎzanie
problemu zbawienia niechrzesÂcijan poza widzialnymi ramami KosÂcioøa (mozÇliwosÂci tego zbawienia, a wieÎc mozÇliwosÂci udzielania zbawczej øaski poza widzialnymi granicami chrzesÂcijanÂstwa nigdy w KosÂciele, przynajmniej rzymskokatolickim, nie kwestionowano) czy tezÇ o dostrzezÇenie pozytywnych elementoÂw
w religiach i (lub) o praktycznaÎ postaweÎ wobec ich wyznawcoÂw, nacechowanaÎ
szacunkiem i tolerancjaÎ (co jednoznacznie ukazaø w swej doktrynie SoboÂr WatykanÂski II). Coraz wieÎcej autoroÂw skøania sieÎ dzisÂ ku twierdzeniu, zÇe teologia
religii nie tylko nie jest teologiaÎ zbawienia niewierzaÎcych, ale takzÇe nie zajmuje
17
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sieÎ ¹niewiernymiº, czyli niechrzesÂcijanami traktowanymi indywidualnie (jak
miaøo to miejsce w caøej teologicznej tradycji KosÂcioøa). Przenosi to zakres jej
zainteresowanÂ w kierunku religii ujmowanych instytucjonalnie. Tym samym
theologia religionum nabiera znaczenia dosøownego przez to, zÇe chce bycÂ teologiaÎ religii (religij) w tym sensie, izÇ pyta o ich znaczenie w zbawczej ekonomii
BozÇej18. Trudno bowiem przyjaÎcÂ, jak søusznie zauwazÇa C. GeffreÂ, zÇe przez
tysiaÎce lat swej historii ludzkosÂcÂ zÇyøa wyøaÎcznie w grzesznym zasÂlepieniu, jesÂli
chodzi o poznanie Boga. NalezÇy tezÇ pytacÂ o podstawy nie tylko trwaøosÂci, ale
coraz wieÎkszej zÇywotnosÂci i misyjnego zaangazÇowania wielu tradycyjnych religii, mimo misyjnej dziaøalnosÂci KosÂcioøa; tenzÇe autor pyta, czy wielosÂcÂ religii nie
jest przynajmniej akceptowana, jesÂli nie wprost chciana przez Boga, podobnie
jak wielosÂcÂ kultur czy jeÎzykoÂw.
JesÂli religie majaÎ genezeÎ czysto ludzkaÎ, naturalnaÎ, to nie mogaÎ prowadzicÂ
do zbawienia ani stanowicÂ sÂrodowiska BozÇej øaski zbawczej, ktoÂra pochodzi
wyøaÎcznie od Boga. Wymieniane przez Vaticanum II ¹elementy prawdy, dobra
i sÂwieÎtosÂciº takzÇe nie mogaÎ miecÂ pochodzenia czysto ludzkiego, lecz wyøaÎcznie
BozÇe19. Akceptacja obecnosÂci tych wartosÂci w religiach, ktoÂrej jednak nie towarzyszy uznanie znaczenia samych religii jako takich, niewiele wnosi nowego
do dyskusji nad soterycznym znaczeniem samych religii, skoro w KosÂciele nigdy nie odmawiano BozÇej øaski ani mozÇliwosÂci zbawienia niechrzesÂcijanom traktowanym indywidualnie. PrzyjmujaÎc zasÂ ludzkaÎ genezeÎ religii pozachrzesÂcijanÂskich, trzeba by ± nie bez oporoÂw ± uznacÂ, zÇe BoÂg akceptuje decyzjeÎ ¹zaøozÇeniaº religii przez czøowieka i wiaÎzÇe z niaÎ nawet swojaÎ oferteÎ zbawienia. Byøoby
to bowiem roÂwnoznaczne z wyrazÇeniem zgody na istnienie i powstawanie
wszelkiego rodzaju synkretyzmoÂw, ktoÂre miaøyby tym samym takaÎ samaÎ wartosÂcÂ soterycznaÎ, jak chociazÇby religie przedchrzesÂcijanÂskie. Ostatecznie wieÎc
teologowie religii skøonni saÎ uznacÂ religie pozachrzesÂcijanÂskie za wywodzaÎce
sieÎ z BozÇego planu zbawienia ludzkosÂci, a sam pluralizm religijny ± za istniejaÎcy
nie tylko de facto, ale takzÇe de iure (de principio - C. GeffreÂ; un pheÂnomne
principiel ± E. Schillebeeckx). Niestety, w tego typu dyskusjach (ale takzÇe
w wypowiedziach magisterialnych!) rzadko pada pytanie o kryterium prawdziwosÂci religii, a wieÎc o to, co jest religiaÎ, a co niaÎ nie jest, jakkolwiek panuje
zgoda co do tego, zÇe nie mozÇna wszystkim religiom przyznawacÂ takiej samej
wartosÂci. Tymczasem nie sposoÂb wyrazÇacÂ teologicznej akceptacji dla kazÇdego
zjawiska pretendujaÎcego do miana religii.
Problem uznania znaczenia religii pozachrzesÂcijanÂskich nie mozÇe tezÇ dotyczycÂ wyøaÎcznie religii przedchrystusowych, tracaÎcych jednak owo znaczenie
wraz z Wcieleniem, jak interpretowaøa to klasyczna teoria wypeønienia, gdyzÇ
18

TenzÇe, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 200-203.
Por.: ¹KazÇde dobro i wszelki dar doskonaøy przychodzaÎ [do nas] z goÂry od Ojca sÂwiatøosÂciº
(Jk 1,16).
19
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± jak juzÇ podkresÂlono ± religie te nie tylko nadal istniejaÎ i peøniaÎ okresÂlonaÎ
funkcjeÎ w nawiaÎzywaniu i utrzymywaniu religijnej relacji czøowieka z Bogiem
(boÂstwem), ale nawet przezÇywajaÎ okres swojego rozkwitu i niespotykanej
wczesÂniej aktywnosÂci, stanowiaÎc powazÇne wyzwanie rzucone chrzesÂcijanÂstwu
oraz jego roszczeniom do nadrzeÎdnosÂci i uniwersalnego charakteru20.
Postulat przejsÂcia od teologii religii pozachrzesÂcijanÂskich do teologii pluralizmu religijnego uzasadniany jest tezÇ zmianami dokonujaÎcymi sieÎ w teologii
w ogoÂle, a zwøaszcza przejsÂciem od metody dedukcyjnej do indukcyjnej. Pierwsza, stosowana gøoÂwnie w teologii chrzesÂcijanÂskiego Zachodu, wychodziøa
w swych analizach od danych Nowego Testamentu (traktowanych takzÇe juzÇ
z okresÂlonego punktu widzenia) i aplikowaøa je a priori do religii na sposoÂb
niemal abstrakcyjny, bez zwiaÎzku z konkretnaÎ rzeczywistosÂciaÎ religijnaÎ; wykluczano w ten sposoÂb z goÂry jakaÎkolwiek wartosÂcÂ zbawczaÎ religii pozachrzesÂcijanÂskich. Metoda indukcyjna nie wychodzi natomiast od zasad, lecz od konkretnie dosÂwiadczanej, egzystencjalnej sytuacji czøowieka religijnego i szuka
dla niej rozwiaÎzania w objawieniu. Towarzyszy temu praktyka dialogu mieÎdzyreligijnego i powazÇne odniesienie do dosÂwiadczenia religijnego niechrzesÂcijan,
majaÎce stanowicÂ podstaweÎ wszelkiej dyskusji teologicznej na temat religii pozachrzesÂcijanÂskich; chodzi wieÎc o wymoÂg coraz lepszej znajomosÂci innych religii, beÎdaÎcej podstawaÎ dla opracowania odpowiedniej teologii (ChR 8). Indukcji
towarzyszaÎ tu dwa inne pojeÎcia, na staøe juzÇ zadomowione w dzisiejszej teologii:
kontekstualizacja oraz hermeneutyka. Zdaniem J. Dupuis, optymalnym rozwiaÎzaniem jest metoda posÂrednia, w ramach ktoÂrej dochodzi do spotkania
danych objawienia i wiary z konkretnaÎ zÇywaÎ rzeczywistosÂciaÎ pluralizmu religijnego. Inaczej moÂwiaÎc, teologia pluralizmu religijnego miaøaby dwa zÂroÂdøa, pozostajaÎce we wzajemnej korelacji: tradycjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ (Pismo sÂw. i jego
interpretacjeÎ w chrzesÂcijanÂstwie, ale takzÇe TradycjeÎ jako zÂroÂdøo objawienia)
oraz dosÂwiadczenie konkretnej pozachrzesÂcijanÂskiej rzeczywistosÂci religijnej,
polegajaÎce przede wszystkim na praxis dialogu mieÎdzyreligijnego21.
NalezÇy tezÇ podkresÂlicÂ wkøad teologoÂw, poczaÎwszy od teorii ¹anonimowych
chrzesÂcijanº K. Rahnera, akcentujaÎcych znaczenie obiektywnych, posiadajaÎcych swoÂj historyczno-kulturowy wymiar instytucji religijnych, w ktoÂrych wyrazÇa sieÎ historyczna i spoøeczna kondycja osoby ludzkiej, rzutujaÎca zaroÂwno na
samo pojeÎcie zbawienia, beÎdaÎcego ostatecznym celem istnienia religii, jak i na
teologicznaÎ oceneÎ religii jako drogi do niego prowadzaÎcej.
Nie sposoÂb wreszcie pominaÎcÂ innego jeszcze wazÇnego problemu, a mianowicie zmian w caøej teologii chrzesÂcijanÂskiej, beÎdaÎcych wynikiem uznania istnienia teologii religii za nowaÎ i samodzielnaÎ dyscyplineÎ teologicznaÎ. Wyniki jej
20

Por. Dola, Teologia religii, s. 14-17.
Vers une theÂologie chreÂtienne du pluralisme religieux, Paris 1997, s. 33; P. Knitter, No Other
Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions, New York 1985, s. 91 n.
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badanÂ powinny bycÂ bowiem uwzgleÎdnione w wielu innych dziedzinach teologii;
nie tylko w chrystologii, ale takzÇe w eklezjologii i misjologii, dla ktoÂrych majaÎ
one najwieÎksze chyba znaczenie. Ponadto nalezÇaøoby bycÂ mozÇe w caøosÂci wykøadu teologicznego wziaÎcÂ pod uwageÎ takzÇe aspekt dialogu mieÎdzyreligijnego,
podobnie jak postuluje sieÎ to w odniesieniu do dialogu ekumenicznego22.
NalezÇy jednak zaznaczycÂ, zÇe deklaracja Dominus Iesus odrzuca proÂby
usprawiedliwienia pluralizmu religijnego de iure, uwazÇajaÎc je za relatywizacjeÎ
chrzesÂcijanÂskiego przekonania o jedynosÂci i uniwersalnosÂci Osoby i dzieøa Jezusa Chrystusa oraz o roli KosÂcioøa w ekonomii zbawienia, charakteryzujaÎce
pluralistycznaÎ teologieÎ religii (DI 4). Wydaje sieÎ jednak, zÇe pluralizm de iure
jest do zaakceptowania i uzasadnienia, aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiedniego kryterium prawdziwosÂci religii oraz z zachowaniem wyjaÎtkowej pozycji chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd religii.
Â èCZESNE PARADYGMATY W TEOLOGII RELIGII
6. WSPO

Procesy przemian dokonujaÎce sieÎ w teologicznej refleksji nad religiami
pozachrzesÂcijanÂskimi oraz nad miejscem chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd nich doprowadziøy do uksztaøtowania sieÎ trzech gøoÂwnych modeli (lub tezÇ paradygmatoÂw23): ekskluzywizmu, inkluzywizmu i pluralizmu, okresÂlajaÎcych zaroÂwno relacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich, jak i znaczenie tychzÇe
w historii zbawienia. Pierwsza klasyfikacja tego rodzaju stanowisk pochodzi
ze szczegoÂlnie znaczaÎcego dla badanÂ teologicznoreligijnych dziesieÎciolecia posoborowego, a wiaÎzÇe sieÎ z osobaÎ J.P. Schinellera, ktoÂry w 1976 r. opublikowaø
wyniki swych badanÂ, przedstawiajaÎc je jako cztery zasadnicze punkty widzenia
relacji religii pozachrzesÂcijanÂskich do Chrystusa i KosÂcioøa24. Opinie te Schineller okresÂliø nasteÎpujaÎco: 1. Uniwersum eklezjocentryczne, chrystologia eks22
Por. C. GeffreÂ, La responsabiliteÂ de la theÂologie chreÂtienne aÁ l'aÃge du pluralisme religieux, w:
La liberteÂ du theÂologien. MeÂlanges offerts aÁ Christian Duquoc. red. M. Demaison, Paris 1995, s. 126Á Cristo e pluralismo religioso. Per uno status quaes130; C. Dotolo, SingolaritaÁ rivelativa di Gesu
tionis, w: Cristologia e Missione oggi. Atti del Congresso Internazionale di Missiologia, CittaÁ del
Vaticano 2001, s. 300-303.
23
PojeÎcie paradygmatu w przeciwienÂstwie do kategorii modelu preferuje J. Dupuis (ChrzesÂcijanÂstwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, KrakoÂw 2003, s. 118), zdaniem ktoÂrego modele majaÎ
charakter raczej opisowy, bez aspiracji do definiowania danej rzeczywistosÂci. Dlatego tezÇ roÂzÇne
modele nie muszaÎ sieÎ wzajemnie wykluczacÂ, a wreÎcz przeciwnie ± mogaÎ sieÎ nawet dopeøniacÂ.
Tymczasem paradygmat jest kluczem interpretacyjnym danej rzeczywistosÂci, sposobem jej rozumienia, staÎd tezÇ paradygmaty wzajemnie sieÎ wykluczajaÎ, tak jak przykøadowo, przytaczana przez
Dupuis w nawiaÎzaniu do J. Hicka, ptolemejska i kopernikanÂska wizja sÂwiata. Paradygmaty nie
mogaÎ sieÎ uzupeøniacÂ tak, jak modele, ktoÂrych mozÇna przyjmowacÂ roÂwnoczesÂnie kilka (lub tezÇ tylko
kilka ich elementoÂw); saÎ rozøaÎczne, w zwiaÎzku z czym akceptowacÂ mozÇna tylko jeden.
24
Christ and Church: A Spectrum of Views, ¹Theological Studiesº 37(1976), s. 551-562.
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kluzywna; 2. Uniwersum chrystocentryczne, chrystologia inkluzywna; 3. Uniwersum teocentryczne, chrystologia normatywna; 4. Uniwersum teocentryczne, chrystologia nienormatywna. Stanowiska trzecie i czwarte, kwestionujaÎc
koniecznosÂcÂ KosÂcioøa do zbawienia, rozroÂzÇniajaÎ dodatkowo mieÎdzy Chrystusem jako niekonstytutywnaÎ normaÎ zbawienia, ale normatywnym i ostatecznym
objawieniem Boga, a Chrystusem, ktoÂry nie peøni jakiejkolwiek wyjaÎtkowej
roli w historii zbawienia. W sÂwietle chrystologii katolickiej oba majaÎ charakter
relatywistyczny.
Niespeøna 10 lat poÂzÂniej do Schinellera nawiaÎzaø P.F. Knitter, ktoÂry wyroÂÇzniø takzÇe cztery modele okresÂlajaÎce postaweÎ chrzesÂcijanÂstwa wobec religii:
1. Ewangelicki (konserwatywny), widzaÎcy w chrzesÂcijanÂstwie jedynaÎ religieÎ
prawdziwaÎ; 2. Protestancki, uznajaÎcy wszelkie zbawienie za pochodzaÎce od
Chrystusa; 3. Katolicki (otwarty), dla ktoÂrego Chrystus jest jedynaÎ normaÎ zbawienia mozÇliwego do osiaÎgnieÎcia we wszystkich religiach; 4. Teocentryczny,
pomijajaÎcy Chrystusa i uznajaÎcy wszystkie religie za niezalezÇnie drogi zbawienia, prowadzaÎce do tego samego Boga25. W tym samym czasie, na øamach
¹Conciliumº, prezentujaÎc syntezeÎ katolickiej teologii religii, Knitter wyroÂzÇniø
takzÇe cztery stanowiska (opierajaÎce sieÎ na podanej w 1951 r. klasyfikacji
H.R. Niebuhra dotyczaÎcej relacji Chrystusa do kultury26): 1. Chrystus przeciw
religiom; 2. Chrystus w religiach; 3. Chrystus ponad religiami; 4. Chrystus wraz
z religiami27. W swych desygnatach pokrywajaÎ sieÎ one z podziaøem Schinellera.
Wszystkie wspomniane wyzÇej paradygmaty odnoszaÎ sieÎ w punkcie wyjsÂcia
do dwoÂch podstawowych aksjomatoÂw: zÇe zbawienie osiaÎgnaÎcÂ mozÇna tylko
w Jezusie Chrystusie, oraz zÇe istnieje powszechna wola zbawcza Boga dotyczaÎca kazÇdego bez wyjaÎtku czøowieka (por. 1 Tm 2,4). RoÂzÇnica pomieÎdzy poszczegoÂlnymi stanowiskami jest wynikiem poøozÇenia akcentu na jedno tylko z tych
zaøozÇenÂ baÎdzÂ tezÇ na oba roÂwnoczesÂnie.
Ekskluzywizm (utozÇsamiany z eklezjocentryzmem28, gøoszaÎcy zbawienie
¹mimo religiiº), uwzgleÎdniajaÎcy tylko pierwszy z powyzÇszych aksjomatoÂw,
opiera sieÎ na przekonaniu, zÇe autentyczne poznanie i dosÂwiadczenie Boga
ma miejsce wyøaÎcznie w chrzesÂcijanÂstwie, beÎdaÎcym jedynaÎ religiaÎ prawdziwaÎ,
czyli objawionaÎ i zbawczaÎ. Inne religie dysponujaÎ co najwyzÇej niewyrazÂnym
obrazem Boga i posiadajaÎ nikøy walor zbawczy (lub tezÇ nie posiadajaÎ go w ogoÂle); ponadto jako dzieøo ludzkie saÎ skazÇone wieloma bøeÎdami. PoglaÎd ten dominowaø w oficjalnej teologii katolickiej do poøowy XX w., tj. do ogøoszenia
przez papiezÇa Piusa XII encykliki Mystici Corporis Christi (1943). Ostatnim
25

No Other Name?, s. 75-167.
Christ and Culture, New York 1951 (tøum. pol.: Chrystus a kultura, KrakoÂw 1996).
27
La theÂologie catholique des religions aÁ la croiseÂe des chemins, ¹Conciliumº. Revue internationale de theÂologie 1986 nr 203, s. 129-138.
28
Jako stanowisko ekskluzywistyczne zazwyczaj uznaje sieÎ takzÇe teologieÎ dialektycznaÎ. Nie
ma ona jednak charakteru eklezjocentrycznego, lecz radykalnie chrystocentryczny.
26
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powszechnie znanym jego przypadkiem saÎ poglaÎdy amerykanÂskiego teologa,
jezuity L. Feeneya29. Klasycznym przykøadem ekskluzywizmu jest tezÇ wspomniana dialektyczna teologia religii K. Bartha, jednak jej korzenie tkwiaÎ w poglaÎdach M. Lutra, uznajaÎcego chrzesÂcijanÂstwo za vera et unica religio, w ktoÂrej
zbawienie uzyskuje sieÎ przez wiareÎ ± wszystkie inne religie saÎ zøem same w sobie, oczekujaÎc zbawienia dzieÎki uczynkom czøowieka. TakzÇe kalwinizm akcentowaø absolutnaÎ niemozÇliwosÂcÂ poznania Boga inaczej nizÇ tylko przez BiblieÎ.
Podobnie D. Bonhoeffer zakwestionowaø wszelkie historyczne uwarunkowania
zjawisk religijnych, øaÎcznie z ludzkaÎ capacitas Dei. Skrajnie negatywne stanowisko wobec religii wyrazÇali w teologii protestanckiej J. Witte (religie saÎ pozbawione jakiejkolwiek prawdy, stanowiaÎ drogeÎ prowadzaÎcaÎ do zguby, saÎ pomyøkaÎ ludzkosÂci) czy H. KraÈmer (chrzesÂcijanÂstwo jest jedynaÎ prawdziwaÎ religiaÎ; nie ma zÇadnego przejsÂcia mieÎdzy sÂwiatem religii czy filozofii a sÂwiatem
objawienia chrzesÂcijanÂskiego; Chrystus jest kresem wszelkich religii). We
wspoÂøczesnej mysÂli protestanckiej podobne poglaÎdy prezentujaÎ H.A. Netland,
A.D. Clarke czy B.W. Winter.
Relatywistyczny pluralizm30 (teocentryzm, zbawienie ¹dzieÎki religiomº),
akceptujaÎc tylko fakt powszechnej woli zbawczej Boga, traktuje chrzesÂcijanÂstwo jako jednaÎ z wielu peønoprawnych i roÂwnorzeÎdnych droÂg zbawienia, prowadzaÎcych do jednego i jedynego Boga. Religie saÎ tylko roÂzÇnymi wyrazami
poznania i dosÂwiadczenia Boga, ktoÂre jest im wspoÂlne i w roÂwnym stopniu
dosteÎpne. ZÇadna religia nie jest zdolna do peønego i adekwatnego wyrazÇenia
prawdy BozÇej, co wyklucza mozÇliwosÂcÂ jakiegokolwiek wyodreÎbniania chrzesÂcijanÂstwa sposÂroÂd innych religii (m.in. J. Hick, A. Race, S.J. Samartha,
P.F. Knitter, R. Panikkar, W.C. Smith), nie istnieje bowiem zÇadna mozÇliwosÂcÂ
zweryfikowania obiektywnej prawdziwosÂci ktoÂrejkolwiek religii. Chrystus nie
jest jedynym posÂrednikiem wszelkiego zbawienia, a tylko wzorcem takiego
29
L. Feeney stanaÎø publicznie w obronie sÂwieckich teologoÂw z kolegium jezuickiego w Bostonie i z Centrum sÂw. Benedykta, gøoszaÎcych naukeÎ okresÂlonaÎ przez KongregacjeÎ sÂw. Oficjum jako
niekatolicka, a polegajaÎcaÎ na literalnej interpretacji zasady Extra Ecclesiam salus nulla, po wykluczeniu ich z Kolegium przez jego rektora (J.R. Armogathe, Oblubienica Chrystusa i Matka wierzaÎcych. W zwiaÎzku z deklaracjaÎ Dominus Iesus, ¹Commmunioº Miedzynarodowy PrzeglaÎd Teologiczny 2002 nr 1, s. 107 n.), a nawet oskarzÇyø abpa Cushinga o herezjeÎ. Zob. ¹L'affaire Feeneyº,
¹Sommaireº 18(1954), s. 44-50.
30 Â
ScisÂle rzecz ujmujaÎc, okresÂlanie trzeciego z omawianych tu paradygmatoÂw mianem wyøaÎcznie mianem ¹pluralizmuº (ktoÂre w opinii jego zwolennikoÂw ma wyrazÇacÂ samo sedno zagadnienia,
mianowicie wielosÂcÂ mozÇliwych posÂrednictw zbawczych), jest nieprecyzyjne. MozÇe bowiem oznaczacÂ zaroÂwno pluralizm religii, a wieÎc fakt istnienia wielosÂci religii w sÂwiecie, jak i ¹pluralizm
teologicznoreligijnyº, a wieÎc wielosÂcÂ mozÇliwych ujeÎcÂ samej teologii religii, w ramach kazÇdego
z paradygmatoÂw. Z ¹pluralizmem teologicznoreligijnymº wiaÎzÇe sieÎ tezÇ sama nazwa ¹pluralistyczna
teologia religiiº, ktoÂra, jako powszechnie stosowana, zostaøa zaakceptowana dla potrzeb niniejszej
pracy. Najlepszym okresÂleniem byøaby chyba ¹pluralistyczno-relatywistyczna teologia religiiº, oddajaÎca jej istoteÎ, ktoÂraÎ jest relatywistyczne odniesienie do chrzesÂcijanÂstwa i Chrystusa.
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posÂrednika albo tezÇ jednym z wielu posÂrednikoÂw. Nie jest On odwiecznym
Logosem, ale jednym z wielu Jego manifestacji w sÂwiecie; utozÇsamia sieÎ wprawdzie z Chrystusem, ale Chrystus jest kimsÂ wieÎcej nizÇ tylko Jezusem. U podstaw
pluralistyczno-relatywistycznej teologii religii, propagujaÎcej hasøa wolnosÂci, demokracji i dialogu mieÎdzyreligijnego, lezÇaÎ niektoÂre dawne bøeÎdy teologiczne,
dotyczaÎce m.in. jednosÂci dwu natur w Jezusie Chrystusie (nestorianizm, monofizytyzm, arianizm) czy rozdzielenia Jezusa historii od Chrystusa wiary
(H.S. Reimarus, R. Bultmann); takzÇe mitologiczne, synkretystyczno-symboliczne teorie dotyczaÎcych historycznosÂci Jezusa, a wreszcie aprioryczne zaøozÇenia natury teologicznej (nieaktualnosÂcÂ wielu tradycyjnych prawd chrzesÂcijanÂskich, zwøaszcza dogmatu chalcedonÂskiego, niemozÇnosÂcÂ ujeÎcia i adekwatnego
wyrazÇenia prawdy BozÇej przez jakaÎkolwiek religieÎ) i filozoficznej (kantyzm,
relatywizm i subiektywizm poznawczy, odrzucenie metafizyki), jak roÂwniezÇ
filozoficznie zdeterminowana egzegeza, kwestionujaÎca mesjanÂskaÎ sÂwiadomosÂcÂ
Jezusa31.
Nurt pluralistyczny nie jest caøkowicie jednorodny, a raczej coraz bardziej
podzielony. Warto nadmienicÂ, zÇe pod wpøywem krytyki, jakiej poddane zostaøy
poglaÎdy jego twoÂrcy J. Hicka, zwøaszcza w odniesieniu do jego enigmatycznej
koncepcji Boga, P.F. Knitter wysunaÎø propozycjeÎ zastaÎpienia teocentryzmu
Hicka czymsÂ, co sam okresÂliø jako soteriocentryzm (lub tezÇ regnocentryzm),
ukazujaÎcy jako cel wszystkich religii nie tyle samego Boga, ile zbawienie lub tezÇ
31
Na temat pluralistycznej teologii religii zob. np.: The Myth of Christian Uniqueness: Toward
a Pluralistic Theology of Religions. red. J. Hick, P. Knitter, New York 1987; P. Knitter, Ein Gott ±
viele Religionen. Gegen den Absolutheitsanspruch des Christentums, MuÈnchen 1988; G.H. Carruthers, The Uniqueness of Jesus Christ in the Theocentric Model of the Christian Theology of Religions, Roma 1988; R. Bernhardt, Der Absolutheitsanspruch des Christentums. Von der AufklaÈrung
bis zur Pluralistischen Religionstheologie, GuÈtersloh 1990; Ist Christus der einzige Weg zum Heil?,
red. K. MuÈller, W. Prawdzik, Nettetal 1990; D.S. Adaikalam, The uniqueness of Jesus Christ in the
current theological discussion, Roma 1993; G. Augustin, Gott eint ± trennt Christus? Die Einmaligkeit und UniversalitaÈt Jesu Christi als Grundlage einer christlichen Theologie der Religionen,
Paderborn 1993; Der einzige Weg zum Heil? Die Herausforderung des christlichen Absolutheitsanspruchs durch pluralistische Religionstheologien, red. M. von BruÈck, J. Werbick, Freiburg 1993; La
teologia pluralista delle religioni: un mito? L'unitaÁ cristiana riesaminata, red. G. D'Costa, Assisi
1994; Christus allein? Der Streit um die pluralistische Religionstheologie, red. R. Schwager, Freiburg±Basel±Wien 1996; J. Dupuis, Vers une theÂologie chreÂtienne du pluralisme religieux, Paris 1997;
P. Schmidt-Leukel, Theologie der Religionen. Probleme, Optionen, Argumente, Neuried 1997;
A.A. Gerth, Theologie im Angesicht der Religionen, Paderborn, Paderborn±MuÈnchen±Wien±ZuÈrich 1997; Il pluralismo religioso. Una prospettiva interdisciplinare, red. A. Fabris, M. Gronchi,
Milano 1998; Einzigkeit und UniversalitaÈt Jesu Christi im Dialog mit den Religionen, red. G.L.
MuÈller, M. Serreti, Freiburg 2001; K. Kaucha, ¹I nie ma w zÇadnym innym zbawienia [...]º WspoÂøczesne interpretacje jedynosÂci i powszechnosÂci zbawczej Jezusa Chrystusa w konteksÂcie wielosÂci
religii, w: WokoÂø deklaracji ¹Dominus Iesusº, red. M. Rusecki, Lublin 2001, s. 143-167; G. GaÈde,
Christus in den Religionen, Paderborn±MuÈnchen±Wien±ZuÈrich 2003; LedwonÂ, ChrzesÂcijanÂstwo
a religie..., s. 260-269; tenzÇe, Teologia religii, s. 1235-1247; G. Chrzanowski, Zbawienie poza KosÂcioøem, PoznanÂ 2005; LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 211-310.
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KroÂlestwo BozÇe, specyficznie jednak rozumiane, bo w kategoriach ziemskich,
historycznych, zblizÇonych do ujeÎcÂ teologii wyzwolenia. Inni, poszukujaÎc rozwiaÎzania beÎdaÎcego substytutem tradycyjnego chrystocentryzmu, wysuwajaÎ
propozycjeÎ tzw. logocentryzmu, obecnego np. w poglaÎdach A. Pierisa, zdaniem
ktoÂrego to wøasÂnie Logos BozÇy ostatecznie jest aktywny w sÂwiecie, zaroÂwno
jesÂli chodzi o objawienie, jak i zbawienie, nie zasÂ Logos Wcielony, czyli Jezus
Chrystus32.
Inkluzywizm (chrystocentryzm, ¹zbawienie w religiachº, ¹zbawienie poprzez religieº) akceptuje oba wspomniane wyzÇej aksjomaty; dopuszczajaÎc istnienie autentycznego poznania i dosÂwiadczenia Boga poza ekonomiaÎ judaistyczno-chrzesÂcijanÂskaÎ, peønieÎ tego poznania i dosÂwiadczenia widzi wyøaÎcznie
w chrzesÂcijanÂstwie. Uznaje wieÎc mozÇliwosÂcÂ osiaÎgnieÎcia zbawienia w religiach
pozachrzesÂcijanÂskich, ale zbawienie to postrzega jako pochodzaÎce od Chrystusa i KosÂcioøa. Zakres elementoÂw zbawczych obecnych w religiach, a tym
samym zbawczych mozÇliwosÂci samych religii, roÂzÇnie jest jednak postrzegany
i uzasadniany. W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposoÂb zbawienie mozÇe obejmowacÂ inne religie i jaka jest ich rola w BozÇej ekonomii zbawienia, powstaøo
kilka teorii teologicznych: teoria wypeønienia opiera sieÎ na przekonaniu, zÇe
religie pozachrzesÂcijanÂskie stanowiaÎ praeparatio evangelica w stosunku do
chrzesÂcijanÂstwa, przygotowujaÎc mu drogeÎ, podobnie jak Jan Chrzciciel Chrystusowi. SaÎ one wynikiem religijnych daÎzÇenÂ czøowieka i uprzedniego dziaøania
øaski BozÇej waÂjego sercu. Jako namiastka religii prawdziwej swojaÎ peønieÎ zyskujaÎ dopiero w chrzesÂcijanÂstwie (m.in. R. Guardini, Y. Congar, H. de Lubac,
H. U. von Balthasar). WspoÂøczesna wersja tej teorii ujmuje ¹przedchrzesÂcijanÂskosÂcÂº (¹przedchrystusowosÂcÂº) w sensie teologicznym, a nie chronologicznym.
Teoria (historycznej) obecnosÂci Chrystusa wysunieÎta zostaøa w latach 60. XX w.
przez R. Panikkara; jej wspoÂøczesÂni zwolennicy (G. Thils, K. McNamara,
H. Nys, E. de Paris, A. RoÈper) stojaÎ na stanowisku, zÇe nie wystarczy uznacÂ
mozÇliwosÂcÂ dziaøania zbawczej mocy Chrystusa w duszach jednostek, lecz zbawczaÎ wartosÂcÂ nalezÇy przyznacÂ samym religiom pozachrzesÂcijanÂskim jako obiektywnym, historycznym zjawiskom i instytucjom. Religie bowiem zachowaøy swaÎ
zbawczaÎ wartosÂcÂ roÂwniezÇ po przyjsÂciu Chrystusa i po ustanowieniu przezenÂ
nowej ekonomii. Zbawcza moc Chrystusa w odniesieniu do niechrzesÂcijan
dziaøa w sposoÂb realny, chocÂ ukryty, w ich religiach i poprzez nie, nawet jesÂli
nie znajaÎ oni oreÎdzia ewangelicznego. Teoria ¹anonimowych chrzesÂcijanº
K. Rahnera gøosi, zÇe kazÇdy czøowiek w sposoÂb ontyczny otwarty jest na transcendencjeÎ i na nieskonÂczonosÂcÂ, a zbawcza øaska Chrystusa dociera donÂ niezalezÇnie od wyznawanej religii, poprzez zachowywanie obowiaÎzujaÎcych w niej
32

EkonomieÎ Logosu jako przekraczajaÎcaÎ granice dziaøania Chrystusa uwielbionego lansujaÎ
takzÇe m.in. C. Duquoc i J. Dupuis, ktoÂrych poglaÎdy en bloc nalezÇy jednak uznacÂ za inkluzywistyczne.
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zasad. Dlatego tezÇ wyznawcy religii pozachrzesÂcijanÂskich pozostajaÎ w faktycznej, chociazÇ nieusÂwiadomionej (anonimowej) relacji do Chrystusa; saÎ wieÎc
anonimowymi chrzesÂcijanami. PrzyjeÎcie przez nich oreÎdzia ewangelicznego
powoduje, zÇe stajaÎ sieÎ oni chrzesÂcijanami w sposoÂb sÂwiadomy, zreflektowany
i obiektywny. Teoria ogoÂlnej i specjalnej historii zbawienia moÂwi o jednej
zbawczej ekonomii Boga wzgleÎdem ludzkosÂci, realizowanej na dwa sposoby:
religie pozachrzesÂcijanÂskie miesÂciøyby sieÎ w ramach ogoÂlnej historii zbawienia,
jako autentyczne i ¹normalneº drogi zbawienia dla swych wyznawcoÂw; chrzesÂcijanÂstwo natomiast jest specjalnaÎ i wyjaÎtkowaÎ drogaÎ zbawienia, ktoÂra przenika
teÎ ogoÂlnaÎ, dopeønia jaÎ i czyni zbawczo skutecznaÎ (K. Rahner, H.R. Schlette,
czeÎsÂciowo G. Thils, M. Rusecki). TeorieÎ wspoÂøinterpretacji personalnej (zwanaÎ
tezÇ teoriaÎ teologii sakramentalnej), wysunaÎø Cz.S. Bartnik, w opinii ktoÂrego
wszystkie religie jako takie saÎ niezbeÎdne do istnienia, rozwoju i tozÇsamosÂci
chrzesÂcijanÂstwa, we wszystkich tezÇ obecne jest, chociazÇ w roÂzÇnym stopniu,
autentyczne, a wieÎc nadprzyrodzone objawienie BozÇe. Zbawienie dokonuje
sieÎ jednak zawsze dzieÎki relacji osoby ludzkiej do Osoby Chrystusa, bez wzgleÎdu na formy religijne, beÎdaÎce jedynie drogaÎ do tego spotkania. ChrzesÂcijanÂstwo
jest darem dla czøowieka, sÂwiadectwem jego wybrania i wyniesieniu ku Chrystusowi; ostatecznie wszystkie religie søuzÇaÎ speønianiu sieÎ czøowieka w Misterium
Chrystusa33.
NiektoÂrzy autorzy w ramach kierunku inkluzywistycznego wyroÂzÇniajaÎ dwa
stanowiska: chrystologieÎ inkluzywistycznaÎ konstytutywnaÎ (¹Chrystus w religiachº), w ktoÂrej Chrystus jest konstytutywnaÎ przyczynaÎ wszelkiej øaski zbawczej (J. DanieÂlou, K. Rahner, J. Dupuis), oraz chrystologieÎ inkluzywistycznaÎ
normatywnaÎ (¹Chrystus ponad religiamiº), gdzie Chrystus wprawdzie stanowi
definitywnaÎ peønieÎ objawienia, ale na pøaszczyzÂnie zbawienia jest wyøaÎcznie
najdoskonalszym symbolem czy idealnym (i w tym znaczeniu normatywnym)
modelem relacji bosko-ludzkich (H. KuÈng, H. Kessler, K.J. Kuschel, A. RoÈssler, G. D'Costa)34; ten poglaÎd jednak, ze wzgleÎdu na kwestionowanie jedynosÂci Chrystusowego posÂrednictwa zbawczego, nalezÇy uznacÂ za relatywistyczny.
7. TEOLOGIA RELIGII A TEOLOGIA FUNDAMENTALNA

W sÂwietle pytania o relacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich,
zwøaszcza zasÂ w konteksÂcie jego nadrzeÎdnosÂci i wyjaÎtkowosÂci, przyjmowanych
33
I.S. LedwonÂ, WyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie..., s. 83-86;
tenzÇe, ChrzesÂcijanÂstwo a religie, s. 267 n.
34
Zob. M. Aebischer-Crettol, Vers un oecumeÂnisme interreligieux. Jalons pour une theÂologie
chreÂtienne du pluralisme religieux, Paris 2001, s. 317-404.
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w tradycyjnej, ortodoksyjnej teologii chrzesÂcijanÂskiej, opierajaÎcej teÎ wyjaÎtkowosÂcÂ na jedynosÂci i definitywnosÂci Osoby i objawieniowo-zbawczego dzieøa
Jezusa Chrystusa jako wcielonego Syna BozÇego, coraz bardziej jest widoczne,
zÇe teologia religii nie jest wyizolowana z caøego kontekstu nauk teologicznych,
lecz przeciwnie, wiaÎzÇe sieÎ z nimi sÂcisÂle; szczegoÂlnie wyrazÂny jest jej zwiaÎzek
z teologiaÎ fundamentalnaÎ, jako zÇe to wøasÂnie teologia fundamentalna uzasadnia
wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂskich roszczenÂ dotyczaÎcych Jezusa z Nazaretu jako
Mesjasza BozÇego, a w konsekwencji jako jedynego Zbawiciela wszystkich ludzi. Ten zwiaÎzek mozÇna by okresÂlicÂ jako faktyczny (historyczny), wynikajaÎcy
w pewnym sensie ze wspoÂlnych dziejoÂw obu dyscyplin, i jako zwiaÎzek natury
formalnej; oba te aspekty sÂcisÂle sieÎ ze sobaÎ øaÎczaÎ.
Jak pokroÂtce zaznaczono wyzÇej, zanim uksztaøtowaøa sieÎ teologia religii,
dyscyplinaÎ, ktoÂra podejmowaøa problematykeÎ religii, zaroÂwno w sensie ogoÂlnym (pojeÎcie i natura religii), jak i pod kaÎtem relacji chrzesÂcijanÂstwa do religii
pozachrzesÂcijanÂskich, byøa apologetyka, czeÎsÂciowo takzÇe misjologia (przede
wszystkim w wymiarze praktycznym i pod kaÎtem zapotrzebowanÂ misyjnej dziaøalnosÂci KosÂcioøa). ZaroÂwno apologetyka, jak i misjologia (czerpiaÎca zresztaÎ
z jej osiaÎgnieÎcÂ) byøy negatywnie ustosunkowane do religii pozachrzesÂcijanÂskich,
uznajaÎc (i postrzegajaÎc to jako cel ¹dowodzeniaº apologetycznego) chrzesÂcijanÂstwo za jedynaÎ religieÎ prawdziwaÎ. Toczone przez døugi czas dyskusje nad
przyznaniem teologii religii statusu dyscypliny naukowej wynikaøy wøasÂnie z troski przedstawicieli religioznawstwa o niezalezÇnosÂcÂ badanÂ empirycznych nad
religiaÎ od teologii, ktoÂrej tradycyjne ujeÎcie problematyki religii, postrzegane
wøasÂnie z perspektywy apologetyki i misjologii, uwazÇano za zbyt waÎskie, a ponadto naznaczone subiektywizmem konfesyjnosÂci35. Wraz z przeksztaøceniem
sieÎ apologetyki w teologieÎ fundamentalnaÎ powyzÇsze zagadnienia (a wieÎc traktat o religii) znalazøy sieÎ tylko w niektoÂrych ujeÎciach nowej dyscypliny (przede
wszystkim szkoøy: niemiecka, rzymska, krakowska)36. WieÎkszosÂcÂ przedstawicieli teologii fundamentalnej pozostaje zgodna co do tego, izÇ dyscyplina ta nie
powinna dublowacÂ czy przejmowacÂ przedmiotu zainteresowanÂ caøego zespoøu
samodzielnych dyscyplin religiologicznych, w tym teologii religii. Niemniej, ze
wzgleÎdu na owaÎ historycznaÎ przeszøosÂcÂ teologia religii uprawiana jest i wykøadana gøoÂwnie w ramach instytutoÂw czy katedr teologii fundamentalnej oraz
przez specjalistoÂw z tej wøasÂnie dziedziny.
35
Bronk, dz. cyt., s. 131. Zarzut konfesyjnosÂci wynikaø jednak gøoÂwnie z obowiaÎzujaÎcej woÂwczas postawy pozytywizujaÎcej, zarzuconej przez wspoÂøczesnaÎ naukeÎ (tamzÇe, s. 132).
36
Por. np.: H. DoÈring, A. Kreiner, P. Schmidt-Leukel, Den Glauben denken. Neue Wege der
Fundamentaltheologie, Freiburg±Basel±Wien 1993, s. 9-48; Handbuch der Fundamentaltheologie,
red. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler T. 1: Traktat Religion. Freiburg i. Br.±Basel±Wien 1985;
C. Skalick, Teologia fondamentale, Roma 1992, s. 9-100; Teologia fundamentalna, red. T. Dzidek,
è. Kamykowski, A. KubisÂ T. 2: Religie sÂwiata a chrzesÂcijanÂstwo, KrakoÂw 1998.
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MieÎdzy teologiaÎ fundamentalnaÎ a teologiaÎ religii istniejaÎ jednak takzÇe rozliczne zwiaÎzki natury formalnej, wynikajaÎce chociazÇby z natury kazÇdej z nich
jako teologii oraz z przedmiotu i zadanÂ teologii fundamentalnej. Przede wszystkim chrzesÂcijanÂska teologia religii, jak kazÇda inna dyscyplina teologiczna, opiera sieÎ na objawieniu BozÇym. Tymczasem fakt objawienia BozÇego i jego wiarygodnosÂcÂ uzasadniane saÎ w ramach teologii fundamentalnej. Bez uprzedniego
wywodu teologicznofundamentalnego kazÇda teologia, takzÇe teologia religii,
jest wieÎc niemal zawieszona w proÂzÇni37. Ponadto w ramach teologii religii
funkcjonujaÎ, podobnie jak w pozostaøych dyscyplinach teologicznych, takie
pojeÎcia, jak zbawienie, wiara, objawienie BozÇe, KosÂcioÂø, KroÂlestwo BozÇe, przymierze i inne, przynalezÇaÎce do jeÎzyka religijnego i teologicznego, ktoÂrego budoweÎ i usprawiedliwianie wielu znaczaÎcych wspoÂøczesnych metodologoÂw i teoretykoÂw teologii przypisuje teologii fundamentalnej, w obreÎbie tzw. zadanÂ lingwistycznych38. Od swej poprzedniczki, apologetyki, ktoÂrej zadaniem byøo bronicÂ chrzesÂcijanÂstwa przed wszelkiego rodzaju zagrozÇeniami czystosÂci doktrynalnej, wspoÂøczesna teologia fundamentalna przejeÎøa tezÇ zadania obronne
(apologijne). Pluralistyczna teologia religii, jako niemaøe zagrozÇenie dla chrzesÂcijanÂskiej chrystologii, stawia wieÎc dzisÂ takzÇe (a mozÇe przede wszystkim) przed
teologiaÎ fundamentalnaÎ obowiaÎzek reakcji i dostosowania przeprowadzanego
w ramach traktatu chrystologicznego procesu uzasadniania wiarygodnosÂci
chrzesÂcijanÂstwa do wymogoÂw dyskusji czy nawet polemiki z pluralistami. Istotne dla wspoÂøczesnej teologii religii zagadnienie relacji chrzesÂcijanÂstwa do religii
pozachrzesÂcijanÂskich, zwøaszcza w odniesieniu do wyjaÎtkowej pozycji chrzesÂcijanÂstwa posÂroÂd religii, opierajaÎcej sieÎ na absolutnosÂci i jedynosÂci Osoby i Wydarzenia Jezusa Chrystusa, podejmowane wieÎc mozÇe bycÂ wyøaÎcznie po uprzednim wykazaniu przez teologieÎ fundamentalnaÎ zasadnosÂci mesjanÂskich (transcendentnych, boskich) roszczenÂ Jezusa. Dopiero uprzednie uzasadnienie wiarygodnosÂci objawienia Chrystusowego jako pochodzaÎcego od Boskiego Legata, nasteÎpnie zasÂ wykazanie Chrystusowej (a wieÎc boskiej) genezy KosÂcioøa,
mozÇe stanowicÂ odpowiedzÂ na pytanie o relacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich (wyjaÎtkowosÂcÂ oparta na wiarygodnosÂci roszczenÂ Jezusa), o ich
znaczenie w BozÇej ekonomii zbawienia oraz o roleÎ KosÂcioøa w Chrystusowym
dziele zbawczym.
Zasadne jest tezÇ uznanie teologii religii za ¹dyscyplineÎ pograniczaº, analogicznie do teologii fundamentalnej39. Podobnie bowiem jak teologia fundamentalna, roÂwniezÇ teologia religii korzysta z wynikoÂw badanÂ innych nauk teologicznych: saÎ to przede wszystkim biblistyka, teologia dogmatyczna i wøasÂnie
37
Por. M. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa. 1. Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin
1994, s. 119 n.
38
TamzÇe, s. 134-137; tenzÇe, Fundamentalna teologia, LTF s. 419.
39
Por. np. H. Seweryniak, SÂwiadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Pøock 2001, s. 14.
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teologia fundamentalna, a takzÇe filozofia. ¹Granicznyº charakter teologii religii, podobnie jak i teologii fundamentalnej, wynika wieÎc z faktu, zÇe stoi ona na
pograniczu kilku dyscyplin naukowych cechujaÎcych sieÎ poznaniem ¹naturalnymº (racjonalnym, empirycznym) oraz nauk teologicznych, ale i staÎd, zÇe na
styku tych nauk dokonuje sieÎ przejsÂcie od wspomnianego poznania ¹naturalnegoº do teologicznego, co w jeszcze wieÎkszym stopniu ukazuje owaÎ ¹granicznosÂcÂº. TakzÇe teologia religii wychodzi bowiem od pøaszczyzny historycznej,
empirycznej ± poznania konkretnych religii istniejaÎcych w przestrzeni i czasie,
a nasteÎpnie przechodzi zaroÂwno na pøaszczyzneÎ ¹metaº, gdzie konstruowane
jest ogoÂlne pojeÎcie religii, jak i na pøaszczyzneÎ poznania teologicznego, na
ktoÂrej w sÂwietle objawienia BozÇego dokonuje sieÎ badanie danych pochodzaÎcych z nauk religioznawczych, a wieÎc z poznania empirycznego40.
The Methodological Status of Theology of Religion
Summary
In the article its author outlines the history of scientific research on religion
(engaging the perspective of philosophy, theology and religious studies), the decisive
factors influencing the rise of theology of religion and its place among the religiological sciences. Having presented the subject of the theology of religion, as well as the
current methodological discussions associated with it, the author elaborates on the
contemporary paradigms of the branch: exclusivism, pluralism and inclusivism. The
last part of the issue displays the relations existing between the theology of religion
and the fundamental theology as disciplines historically, essentially and methodologically related.
S ø o w a k l u c z o w e: teologia religii, chrzesÂcijanÂstwo a religie pozachrzesÂcijanÂskie, nauki religiologiczne, wyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa
K e y w o r d s: theology of religion, Christianity and non-Christian religions,
religiological sciences, the uniqueness of Christianity
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LedwonÂ, ¹...i nie ma w zÇadnym innym zbawieniaº, s. 522-526.
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METODOLOGIA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ

Kiedy moÂwimy o teologii dogmatycznej, to moÂwimy o teologii naukowej,
a nie o pozanaukowym traktowaniu o rzeczywistosÂci religijnej. JeÎzyk potoczny
zwykle to myli i teologiaÎ nazywa sieÎ ogoÂlnie wszelkie traktowanie o sacrum
baÎdzÂ naukowe, baÎdzÂ katechetyczne, baÎdzÂ kaznodziejskie, baÎdzÂ literackie i artystyczne, baÎdzÂ wreszcie kazÇdaÎ zwykøaÎ moweÎ o tematyce religijnej. I teologia
we wøasÂciwym, sÂcisøym i naukowym znaczeniu musi miecÂ okresÂlonaÎ metodeÎ
naukowaÎ.
1. META-TEOLOGIA DOGMATYCZNA

Traktowanie o strukturze teologii mozÇna nazwacÂ meta-teologiaÎ, czyli jakby
refleksjaÎ teologii nad sobaÎ samaÎ pod wzgleÎdem formalnym. Jak naukeÎ o etyce
jako nauce nazywa sieÎ meta-etykaÎ, tak naukeÎ o przedmiocie, zÂroÂdøach i metodzie dogmatyki mozÇna nazwacÂ meta-dogmatykaÎ. Tutaj bierzemy pod uwageÎ
teologieÎ jako naukeÎ asertorycznaÎ (stwierdzajaÎcaÎ dany stan rzeczy) o rzeczywistosÂci w aspekcie religijnym. I jest to nauka metodyczna, czyli usystematyzowana, zorganizowana, logiczna, wewneÎtrznie spoÂjna, na swoÂj sposoÂb weryfikowalna, prawdziwosÂciowa, krytyczna i tworzaÎca podstaweÎ dla odpowiednich, konkluzji teoretycznych i prakseologicznych.
StaÎd teologia, nazywana dzisÂ dogmatycznaÎ, byøa przez poÂøtora tysiaÎca lat
matkaÎ wszystkich innych dyscyplin teologicznych. Jest to nauka realistyczna,
gdyzÇ traktuje o rzeczywistosÂci religijnej, o Bogu zÇywym, o czøowieku i o sÂwiecie,
a nie jedynie o jeÎzyku religijnym, o ideach religijnych, o samej wierze czy
o zdaniach wiary i Biblii. Jej fundamentalnym zÂroÂdøem w rozumieniu katolickim jest objawienie BozÇe. RozroÂzÇniamy wszakzÇe dwie odsøony objawienia:
objawienie zsteÎpujaÎce i objawienie wsteÎpujaÎce. PierwszorzeÎdne dla nas jest
objawienie zsteÎpujaÎce. Jest to objawienie publiczne, zsteÎpujaÎce od Boga wprost
na sposoÂb empirycznie historyczny, a wieÎc praobjawienie, KsieÎgi Starego i Nowego Testamentu, Osoba i dzieøo Jezusa Chrystusa, a takzÇe kontynuacja dzieøa
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Chrystusa w postaci zÇywego KosÂcioøa, w jego istocie, historii, tradycji, dosÂwiadczeniach, doznaniach mistycznych, przebudzenia w duszach ludzkich, a wreszcie jakiesÂ promienie Chrystusa-Logosu w innych religiach, chocÂ tam w sposoÂb
niejasny i niesprawdzalny.
WtoÂrnym i raczej narzeÎdnym zÂroÂdøem teologii naukowej jest objawienie
wsteÎpujaÎce, wyøaniajaÎce sieÎ z czøowieka, sÂwiata i kosmosu w postaci obrazoÂw
BozÇych, sÂladoÂw StwoÂrcy, dawcy najwieÎkszego daru istnienia, misterium øadu
i harmonii w ostatecznych wymiarach, absolutnosÂci sÂwiata osobowego, promieniowania najwyzÇszych idei i wartosÂci, otwarcia czøowieka na transcendencjeÎ
i nieskonÂczonosÂcÂ (por. egzystencjaø nadprzyrodzony, K. Rahner) i zdolnosÂci
poznawania wszelkiej rzeczywistosÂci i doskonalenia jej (teologia naturalna,
por. M. Rusecki).
Oba te objawienia, albo raczej caøe objawienie o dwoÂch odsøonach, otrzymuje realizacjeÎ swojaÎ w osobie ludzkiej, ktoÂra percypuje søowo BozÇe w Chrystusie i w roÂzÇnych refleksach objawieniowych i jednoczesÂnie otwiera sieÎ na to
Søowo, konstruujaÎc wøasne søowo jako odpowiedzÂ na bazie porzaÎdku stwoÂrczego. W rezultacie jest to osobowy dialog mieÎdzy Osobami BozÇymi a osobami
ludzkimi. OczywisÂcie, teologia jako nauka nie jest ani objawieniem, ani nawet
wiaraÎ, lecz jest metodologicznym przenikaniem i objawienia, i wiary ze strony
osoby ludzkiej.
OczywisÂcie, nie wszyscy sieÎ na to zgadzajaÎ. Protestantyzm bowiem, inspirowany nominalizmem, wyklucza na ogoÂø objawienie wsteÎpujaÎce (teologieÎ naturalnaÎ), odrzucajaÎc na ogoÂø jakaÎkolwiek mozÇliwosÂcÂ uchwycenia rzeczy religijnych przez rozum. Tym samym teologieÎ ogranicza sieÎ jedynie do objawienia
zsteÎpujaÎcego, przyjmowanego przez samaÎ wiareÎ (sola fides). Prowadzi to w konsekwencji do ograniczenia teologii tylko do samej analizy i interpretacji tekstoÂw objawionych (teologia skrypturystyczna), nieraz abstrahujaÎc od rzeczywistosÂci wyrazÇanej przez te zdania biblijne. Co najwyzÇej wieÎc teologia typowo
protestancka nie jest naukaÎ o Bogu zÇywym, lecz o Chrystusie w Biblii i tak nie
roÂzÇni sieÎ od chrystologii. Z kolei niektoÂrzy katolicy sprowadzajaÎ znowu teologieÎ do samej niemal eklezjologii, co jest jeszcze bardziej niepoprawne. NalezÇy
zatem rozwijacÂ teologieÎ naturalnaÎ, przyznajaÎc odpowiedniaÎ roleÎ w teologii rozumowi, zÇeby uniknaÎcÂ i fideizmu, i irracjonalizmu. ¹Skoro teologia ± nauczaø
Jan Paweø II ± jest dzieøem rozumu krytycznego, prowadzonym w sÂwietle wiary
[...] to teologia potrzebuje filozofiiº.
W teologii katolickiej nie mozÇe funkcjonowacÂ wiara bez rozumu ani rozum
bez wiary. TworzaÎ one bowiem przedziwnaÎ caøosÂcÂ, jakby w analogii do struktury wcielenia, gdzie Jedna Osoba ma dwie natury: BoskaÎ i ludzkaÎ, nadprzyrodzonaÎ i naturalnaÎ. Zawsze jednak problematyczne jest rozstrzygnieÎcie, jak
oznaczycÂ granice rozumu w teologii. Rozum nie mozÇe nam wyjasÂnicÂ sÂcisøych
Tajemnic BozÇych, ktoÂre podaje nam wiara, ale rozum ujmuje i te Tajemnice
niejako z zewnaÎtrz i wciela je w naturalne zÇycie intelektualne i duchowe czøo-

METODOLOGIA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ

167

wieka. Rozum wnika jednak w prawdy BozÇe bardzo gøeÎboko i jest przez to
doskonaøym medium pomieÎdzy czøowiekiem a Bogiem na sposoÂb osobowy.
Bez rozumu nawet w wierze nie bylibysÂmy ani podmiotami wiary, ani partnerami kontaktu osobowego z Bogiem. Teologia naukowa jest najwzniosÂlejszym
dzieøem rozumu. Ale i w takim ukøadzie kryje sieÎ pewne niebezpieczenÂstwo.
Oto rozum wøasÂnie, a nie wiara, byø i jest gøoÂwnym zÂroÂdøem rozøamoÂw, herezji,
sekt, synkretyzmoÂw i roÂzÇnych dewiacji religijnych, ktoÂre wøasÂnie interpretujaÎ
prawdy objawione inaczej nizÇ KosÂcioÂø macierzysty. NajczeÎsÂciej byøo to rozbicie
horyzontu caøosÂciowego wiary chrzesÂcijanÂskiej i uchwycenie sieÎ tylko jakichsÂ
prawd czy idei czaÎstkowych, ktoÂre przesøaniaøy caøosÂcÂ. SÂw. Ignacy AntiochenÂski
genialnie nazwaø interpretacjeÎ wiary autentycznaÎ i nienaruszonaÎ jako ¹caøosÂciowaÎº, czyli po grecku ¹katolickaÎº.
Trzeba wreszcie pamieÎtacÂ, zÇe podmiotem poznania religijnego, objawionego i naturalnego, jest nie tylko osoba jednostkowa, ale i spoøecznosÂcÂ,
osoba spoøeczna. Jest to wazÇny wyroÂzÇnik w stosunku do innych poznanÂ
i nauk. W katolicyzmie spoøecznym podmiotem poznania religijnego,
w tym i teologicznego, jest KosÂcioÂø jako caøosÂcÂ ludu BozÇego z Episkopatem
i Prymatem na czele. ZresztaÎ i KosÂcioÂø partykularny lub lokalny ma tezÇ
swojaÎ okresÂlonaÎ sÂwiadomosÂcÂ spoøecznaÎ, ktoÂra jest czymsÂ wieÎcej nizÇ tylko
sumaÎ sÂwiadomosÂci jednostkowych. Poznanie spoøeczne jest bardziej zÂroÂdøowe i autentyczne, przewodzi poznaniom jednostkowym, uzupeønia i koryguje
poznania jednostek i integruje prawdy w sÂcisøaÎ caøosÂcÂ (harmonia veritatum),
czego nie ma w rozøamach, rozbijajaÎcych organizm spoøeczny KosÂcioøa.
O spoøecznym charakterze teologii czeÎsto teologowie, zwøaszcza bardziej
twoÂrczy, zapominajaÎ.
2. STRUKTURA METODOLOGICZNA

SaÎ roÂzÇne poglaÎdy na temat koniecznosÂci czy uzÇytecznosÂci stosowania okresÂlonej metody w teologii. Np. E. Schillebeeckx uwazÇa, zÇe w dogmatyce nie
potrzeba jakiejsÂ naukopodobnej metody, wystarczy sama metodyka praktycznego zdobywania i ukøadania danych, posøugujaÎca sieÎ jakaÎsÂ empatiaÎ teologicznaÎ, czy intuicjaÎ ogoÂlnego horyzontu sÂwiadomosÂci KosÂcioøa. Jednak jest to stanowisko z gruntu bøeÎdne. Metoda naukowa nie musi bycÂ stosowana w ogoÂlnym
i zwykøym przepowiadaniu OreÎdzia Chrystusowego, a wieÎc w katechezie, kaznodziejstwie, w katechizmach, w nauczaniu UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa,
nawet w encyklikach, ale jest konieczna w nauce teologicznej, zÇeby nie byøo
dowolnosÂci, sprzecznosÂci, bøaÎdzenia, pøycizny poznanÂ i chaosu doktrynalnego.
WøasÂciwa teologia jest rozumowym ujeÎciem rzeczywistosÂci religijnej, dlatego
i jej metoda nalezÇy do sfery rozumu i nauki, chocÂ, oczywisÂcie, w horyzoncie
wiary i w jej perspektywie.

168

KS. CZESèAW S. BARTNIK

Spotyka sieÎ zdania, zÇe w teologii dogmatycznej jest tylko jedna metoda,
a mianowicie ¹teologicznaº, tylko zÇe nie wiadomo, co to konkretnie znaczy.
BycÂ mozÇe, izÇ ma sieÎ tu na mysÂli kierowanie sieÎ ogoÂlnym horyzontem sÂwiadomosÂci KosÂcioøa. Jednak faktycznie posteÎpowanie naukowe realizuje sieÎ w roÂzÇnych i nawet licznych modelach metodycznych. W teologii dogmatycznej mamy
cztery gøoÂwne modele czy typy metodologiczne integralne, a ponadto coraz
wieÎcej modeli fragmentarycznych, redukcjonistycznych. OczywisÂcie, wszystkie
te modele metodologiczne bardzo czeÎsto sieÎ przeplatajaÎ. Do typoÂw wzgleÎdnie
integralnych, baÎdzÂ nawet samodzielnych nalezÇaÎ metody: historyczna, pozytywna, spekulatywna i personalistyczna.

2.1. METODA HISTORYCZNA

Metoda historyczna, czy metody historyczne wysteÎpujaÎ w teologii dogmatycznej w podwoÂjnej postaci: jako metoda wøasÂciwa w peøni naukom historycznym i jako metoda historyczna w szerokim znaczeniu, wøasÂciwa jedynie teologii.
a) Teologia zatem stosuje metodeÎ historycznaÎ w sÂcisøym znaczeniu, badajaÎcaÎ empiryczne fakty chrzesÂcijanÂstwa, historycznosÂcÂ Jezusa Chrystusa, jego historieÎ, naukeÎ, powstanie KosÂcioøa i Biblii, dzieje chrzesÂcijanÂstwa, rozwoÂj jego
doktryny, literatureÎ, dokumenty tradycji i inne. Metoda ta jest stosowana lub
przynajmniej zakøadana w wieÎkszosÂci dyscyplin teologicznych, gdyzÇ caøe chrzesÂcijanÂstwo dysponuje objawieniem historycznym i ma egzystencjeÎ historycznaÎ.
b) W XIX wieku rozwineÎøa sieÎ mocno metoda historyczna w szerokim znaczeniu, wøasÂnie jako metoda historyczno-teologiczna, ktoÂra chrzesÂcijanÂstwo traktuje nie tylko empirycznie, ale takzÇe teologicznie jako ¹historieÎ zbawieniaº (historia salutis, por. J.Ch.K. von Hofmann, J.G. Droysen, a potem R. Niebuhr,
J. DanieÂlou, H. Jedin, R.A. Markus, O. Cullmann, W. Pannenberg i coraz wieÎksza liczba autoroÂw). Ten typ teologii dogmatycznej poparø wreszcie SoboÂr WatykanÂski II. W ten sposoÂb nadaje sieÎ caøej teologii charakter historyczny: ¹teologia jako historiaº (np. B. Forte). W tym typie teologii badacz operuje faktami,
zjawiskami empirycznymi, tekstami itd., ale jednoczesÂnie w tym wszystkim ujmuje warstweÎ ponadhistorycznaÎ, nadprzyrodzonaÎ, zbawczaÎ, zakøadajaÎc, zÇe w empirycznej historii sÂwiata BoÂg realizuje ponadempirycznaÎ historieÎ zbawienia.
Teologia historiozbawcza lepiej odpowiada wspoÂøczesnej mentalnosÂci empirycznej, ale jest dosycÂ nieprecyzyjna i zdaje sieÎ miecÂ duzÇe pole dowolnosÂci.

2.2. METODA POZYTYWNA

Nazwa ¹pozytywnaº nie jest przeciwstawiona jakiejsÂ ¹negatywnejº, lecz
pochodzi od øacinÂskiego positus, positivus i oznacza cosÂ konkretnie danego,
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poøozÇonego przed nami, empirycznie przedøozÇonego badaczowi. W tym sensie
w sÂredniowieczu uksztaøtowaøa sieÎ metoda w postaci troÂjkroku: lectio, czyli
przedøozÇenie tekstoÂw kosÂcielnych, quaestio czyli postawienie problemu i szukanie odpowiedzi, oraz disputatio, czyli intelektualna interpretacja postawionej
tezy i omoÂwienie odniesienÂ do innych tez i do zÇycia religijnego. W dyspucie
odwoøywano sieÎ szeroko do autorytetoÂw (filozofoÂw, teologoÂw, uczonych), nawiaÎzywano obficie do filozofii i ogoÂlnie zakøadano wspoÂlny horyzont sÂwiadomosÂci KosÂcioøa. I w tym trzecim ¹stadiumº metoda pozytywna spotykaøa sieÎ
bardzo czeÎsto z metodaÎ spekulatywnaÎ. W tej formie metoda pozytywna jest
najbardziej rozpowszechniona do dzisÂ, chocÂ czeÎsto miejsce filozofii zajmuje
wiedza ogoÂlna lub mentalnosÂcÂ kulturowa. Przy tym staje sieÎ ona coraz bardziej
¹skøadanaº, gdy korzysta z wielu innych metod ¹po drodzeº.
Metoda pozytywna ma swoje normy poprawnosÂciowe. Oto najwazÇniejsze:
. gøoÂwnym zÂroÂdøem ma bycÂ objawienie zsteÎpujaÎce, zawarte w Biblii i Tradycji;
. autorytatywnym hermeneutaÎ objawienia jest UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa;
Ç ywego KosÂcioøa, ktoÂry realizuje dzieøo Chrys. duzÇo sÂwiatøa rzucajaÎ dzieje z
tusa stosownie do kultur i epok;
Î trzny rozwoÂj nauki chrzesÂcijanÂskiej, jej uboga. pewnaÎ normaÎ jest wewne
cenie i wzrost koherencji prawd;
. znaczaÎcaÎ roleÎ odgrywa wiara ludu BozÇego, jego zÇycie duchowe i moralne,
prakseologia chrzesÂcijanÂska, jak np. miøosÂcÂ spoøeczna i tworzenie caøego
sÂrodowiska chrystycznego;
. i wreszcie w interpretacji danych duzÇe znaczenie majaÎ ¹znaki czasuº, czyli
charakterystyczne cechy zÇycia spoøeczenÂstw, ktoÂre saÎ aktualnym aspektem mowy BozÇej do ludzkosÂci.
Metoda pozytywna ma duzÇaÎ siøeÎ obiektywnosÂci, ale jej søabaÎ stronaÎ jest
brak ogoÂlnego horyzontu czy sklepienia nad caøosÂciaÎ procesu poznawczego,
co jest konieczne dla uzyskania spoÂjnosÂci nauki.

2.3. METODA SPEKULATYWNA (SYSTEMOWA)

Metoda spekulatywna to taka, w ktoÂrej prym wiedzie spekulacja intelektualna, filozofia, tworzenie zwartego i caøkowitego systemu doktrynalnego. I to
nadaje najwyzÇszy charakter naukowy teologii katolickiej. ZÇydzi nie mieli i nie
majaÎ teologii naukowej, chrzesÂcijanie stworzyli takaÎ teologieÎ dzieÎki nawiaÎzaniu do maksymalistycznych kierunkoÂw, systemoÂw mysÂli greckiej: stoicyzmu,
platonizmu, arystotelizmu, neoplatonizmu, a potem przyszøo zwiaÎzanie z maksymalistycznymi kierunkami od patrystyki do dzisÂ: z augustynizmem, tomizmem, fenomenologiaÎ, egzystencjalizmem, filozofiaÎ procesu, ewolucjonizmem
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uniwersalnym, filozofiaÎ ducha, filozofiaÎ zÇycia, idealizmem, personalizmem i innymi. MoÂwi sieÎ czeÎsto, zÇe istnieje teologia juzÇ w KsieÎgach SÂwieÎtych, ale tylko
w sensie traktowania o objawionych tresÂciach przekazoÂw, ale nie jest to teologia w sensie naukowym. Metoda spekulatywna (termin niewøasÂciwy ± powinno sieÎ raczej nazywacÂ jaÎ teologiaÎ systemowaÎ) opiera sieÎ na szczeblach
metody pozytywnej, ale najbardziej charakterystyczny dla niej jest szczebel
ostatni, tj. intelektualna interpretacja danych i tworzenie caøosÂciowej systematyzacji.
Objawienie BozÇe nie zostaøo nam dane jako system twierdzenÂ uporzaÎdkowanych caøosÂciowo, sformalizowanych, koherentnych i odpowiednio ustawionych dla caøej prakseologii religijnej. Sama w sobie caøosÂcÂ objawienia jest spoÂjna, integralna i zwiaÎzana do gøeÎbi rozumem BozÇym, ale my dysponujemy raczej
tylko roÂzÇnymi fragmentami, elementami i tematami. Dlatego sam teolog musi
tworzycÂ caøosÂciowy system naukowy. W systemowym ujeÎciu naukowym fragmenty objawienia saÎ rozumiane przez caøosÂcÂ, a caøosÂcÂ jest rozumiana przez
interpretacjeÎ fragmentoÂw. Pojedyncze zdanie objawienia, jak na przykøad to,
zÇe ¹Søowo ciaøem sieÎ staøoº, jest absolutnie niezrozumiaøe, jesÂli nie bierze sieÎ
pod uwageÎ caøosÂci objawienia.
Jakie saÎ gøoÂwne funkcje naukowe filozofii w metodzie systemowej (spekulatywnej)?
a) Z filozofii, oczywisÂcie maksymalistycznej, jest brana wieÎkszosÂcÂ precyzyjnej terminologii i aparatury pojeÎciowej, chocÂ z dostosowaniem do
religijnego przedmiotu.
b) Metoda spekulatywna posøuguje sieÎ filozoficznymi sposobami mysÂlenia,
logiki, prowadzenia procesu mysÂlowego, dedukcji, indukcji, redukcji,
wnioskowania prakseologicznego, a wreszcie pierwszymi zasadami mysÂlenia: tozÇsamosÂci, sprzecznosÂci, dostatecznej racji, wyøaÎczonego sÂrodka,
przyczynowosÂci, celowosÂci, substancjalnosÂci i bytu (intelligibilnosÂcÂ bytu).
c) I wreszcie omawiana metoda stosuje w sposoÂb naukowy kategorie ontologiczne, logiczne, jeÎzykowe i inne.
d) W metodzie tej jest stosowana doniosøa skaÎdinaÎd ratio theologica, czyli
odnoszenie i korelowanie kwestii z innymi prawdami objawionymi,
stwierdzanie stosownosÂci jakiejsÂ tezy, nawiaÎzywanie do teologii naturalnej, trzymanie sieÎ zwiaÎzku dogmatoÂw (nexus dogmatum), stosowanie
hipotez i teorii.
e) Metoda systemowa wnika bardzo gøeÎboko w rzeczywistosÂcÂ religijnaÎ,
dowodzi, uzasadnia sensownie, na swoÂj sposoÂb weryfikuje. A przede
wszystkim stanowi najdoskonalsze narzeÎdzie do konstruowania teologii
naukowej. Jej funkcje saÎ niemal niezliczone: porzaÎdkowanie prawd religijnych i ich ranking (hierarchia veritatum), odroÂzÇnianie prawd objawionych od nieobjawionych, logiczne wiaÎzanie prawd teologicznych
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z nieteologicznymi, konstruowanie prawd teoretycznych i prakseologicznych, odroÂzÇnianie prawd dosteÎpnych dla rozumu od niedosteÎpnych
(sÂcisøe tajemnice), weryfikacja tez teologicznych i ich krytyka, ustalanie
stopnia pewnosÂci twierdzenÂ (dogmatycznej, pewnej, prawdopodobnej,
hipotetycznej, bøeÎdnej), zapeønianie roÂzÇnych luk wiedzy teologicznej.
I wreszcie metoda systemowa pozwala teologowi zbudowacÂ uniwersalny
horyzont, umozÇliwiajaÎcy ogarnieÎcie caøej rzeczywistosÂci religijnej.
W rezultacie metoda systemowa (spekulatywna) jest ± jesÂli odpowiednio
bazuje na zÂroÂdøach ± doskonalsza pod wzgleÎdem naukowym od metody historycznej i pozytywnej. Jest najbardziej pewna, precyzyjna i naukowa. Ale, niestety, wielki dzisÂ kryzys filozofii systemowej i maksymalistycznej pociaÎga za
sobaÎ nieuchronnie takzÇe kryzys teologii systemowej.

2.4. METODA SYSTEMOWO-PERSONALISTYCZNA

Metody dogmatyczne nie muszaÎ funkcjonowacÂ caøkowicie rozøaÎcznie, raczej sieÎ wzajemnie uzupeøniajaÎ, jesÂli tylko stojaÎ na odpowiednim poziomie.
KazÇda metoda musi w jakimsÂ stopniu korzystacÂ z metod historycznych, bo
chrzesÂcijanÂstwo jest rzeczywistosÂciaÎ historycznaÎ. Metody: pozytywna i spekulatywna spotykajaÎ sieÎ w punkcie procesu rozumowania. Ale trzeba postawicÂ
hipotezeÎ, zÇe wszystkie podstawowe metody teologii dogmatycznej wchodzaÎ
w spoÂjnaÎ caøosÂcÂ z metodaÎ, ktoÂra bazuje na systemie personalizmu filozoficznego (Cz.S. Bartnik, K. Guzowski, B. Gacka, K. GoÂzÂdzÂ, B. Smolka, K. Wojtkiewicz, M. Kowalczyk i wielu innych).
Metoda personalistyczna korzysta z metod historycznych, pozytywnej i spekulatywnej, ale gøoÂwnie doskonali teÎ ostatniaÎ w funkcji filozoficznej. Tutaj
sama osoba jest niejako metodaÎ, gdyzÇ øaÎczy materieÎ z duchem, empirieÎ z transcendencjaÎ, znak z sensem, pytanie z odpowiedziaÎ, poszukiwanie z dojsÂciem do
celu, skonÂczonosÂcÂ z nieskonÂczonosÂciaÎ i to, co ludzkie, z tym, co Boskie. I tak
osoba ludzka jest kluczem nie tylko do teologii, ale i do caøej rzeczywistosÂci,
jako jej centrum poznawcze i bytowe. Osoba jest punktem wyjsÂcia dla budowy
caøego uniwersalnego systemu rzeczywistosÂci w ogoÂle i rzeczywistosÂci religijnej
w szczegoÂlnosÂci. W tym sÂwietle wszelka rzeczywistosÂcÂ pozaosobowa staje sieÎ
relacjaÎ mieÎdzy Osobami Boskimi a ludzkimi.
Dlatego postacie rzeczywistosÂci, søowa, rzeczy, zjawiska, teksty, sytuacje,
doznania, przezÇycia, religijne i pozareligijne stajaÎ sieÎ znakami relacji mieÎdzy
czøowiekiem a Bogiem. Na pierwszym miejscu stojaÎ znaki religijne, ale odgrywajaÎ swojaÎ wtoÂrnaÎ roleÎ takzÇe i znaki pozareligijne. ChrzesÂcijanÂstwo przedkøada
te wszystkie znaki osobie ludzkiej, ktoÂra odczytuje w nich najgøeÎbsze, ponadempiryczne sensy. Wszystkie owe znaki ukøadajaÎ sieÎ w søowa jeÎzyka, ktoÂry
przybiera formeÎ mowy BozÇej do czøowieka.
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Osoba posiada wielkaÎ siøeÎ poznawczaÎ na swoim poziomie. Posøuguje sieÎ
poznaniem empirycznym, historycznym, dosÂwiadczalnym i umysøowym, ale
jako transcendujaÎca w swej duszy doczesnosÂcÂ chwyta roÂwniezÇ wartosÂci najwyzÇsze i nadprzyrodzone. Przy tym jest ona zasadaÎ ¹kontrakcjiº, czyli jest
streszczeniem wszelkiego bytu w sobie i posiada zdolnosÂcÂ odnoszenia sieÎ do
wszelkiej rzeczywistosÂci, a w tym i intelligibilnosÂci bytu. TotezÇ i znakoÂw objawienia nie traktuje ani jako znakoÂw konÂczaÎcych sieÎ na empirii, ani jako
sensoÂw i idei caøkowicie rozdzielonych, lecz wiaÎzÇe obie sfery, empirycznaÎ
i ponadempirycznaÎ, w jednaÎ caøosÂcÂ, nie niwelujaÎc zÇadnej z nich. Personalizm
przedstawia nowaÎ koncepcjeÎ bytu, w ktoÂrej byt osobowy jest centralny, szczytowy i omegalny dla wszelkiej rzeczywistosÂci i mozÇe osiaÎgacÂ najwyzÇszaÎ moc
poznawczaÎ. Sama osoba ludzka jest fundamentalnym i istotnym pytaniem
bytu, ale zarazem tezÇ zdolnosÂciaÎ odpowiedzi i zapowiedziaÎ tej odpowiedzi
finalnej.
A zatem system personalistyczny pozwala wszelkie najwyzÇsze poznania
religijne zwiaÎzacÂ w spoÂjnaÎ caøosÂcÂ, odkrycÂ w nich prawdziwosÂciowe sensy, przeniknaÎcÂ je ludzkaÎ personalnosÂciaÎ, a wreszcie daje mozÇnosÂcÂ przeøozÇenia sfery
poznawczej na duchowaÎ i empirycznaÎ praxis. Personalistyczna metoda teologii
dogmatycznej nie niweluje zÇadnych innych logicznych metod, ale je integruje,
jednoczesÂnie wychodzaÎc ponad nie.
3. METODY FRAGMENTARYCZNE I REDUKCJONISTYCZNE

OproÂcz metod wzgleÎdnie samowystarczalnych i caøosÂciowych saÎ opracowywane i stosowane, zwøaszcza w ostatnich czasach, takzÇe metody czaÎstkowe, wycinkowe i aspektowe, nieogarniajaÎce caøosÂci problematyki. SaÎ to metody:
. Metoda hermeneutyczna, polegajaÎca na interpretacji samego jeÎzyka biblijnego i kosÂcielnego.
. Metoda narracyjna, stosowana bardzo szeroko, zwøaszcza w Polsce, a polegajaÎca na prostym opisie søownym historii sÂwieÎtej.
. Metoda kerygmatyczna, polegajaÎca na ujeÎciu tematyki religijnej w formie
przepowiadania Ewangelii.
. Lingwistyczna czy strukturalistyczna, ktoÂra zajmuje sieÎ przede wszystkim
jeÎzykowo-literackimi i formalnymi strukturami wewneÎtrznymi Biblii,
baÎdzÂ to w caøosÂci, baÎdzÂ to w wieÎkszych fragmentach, zÇeby wydobycÂ z nich
nowe, ale gøoÂwnie naturalne i sÂwieckie, tresÂci podsÂwiadomosÂci AutoroÂw
sÂwieÎtych i KosÂcioøa, przy ograniczeniu potocznych sensoÂw religijnych.
. Metoda intuicjonistyczna, stosowana bezrefleksyjnie dosycÂ szeroko, buduje ona po prostu wywody teologiczne na podstawie intuicji, odczucÂ,
przekonanÂ i subiektywnych wrazÇenÂ.
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SaÎ i inne metody fragmentaryczne, ale jako takie nie dajaÎ one ani teologicznej wizji caøosÂci, ani peøniejszych, metodologicznych i prawdziwosÂciowych
wynikoÂw. Okazuje sieÎ, zÇe metodologia teologii dogmatycznej jest bardzo skomplikowana.
Methodologie der Dogmatik
Zusammenfassung
In der wissenschaftlichen katholischen Dogmatiktheologie werden vier methodologische Haupttypen angewandt: historischer, positivistischer, systematischer
(spekulativer) und personalistischer. DaruÈber hinaus treten zahlreiche fragmentarische oder reduktionistische Methoden auf: hermeneutische, narrative, kerygmatische, intuitive, linguistische, strukturalistische und andere. Die grundsaÈtzlichen methodologische Typen streben danach, nicht nur die GlaubenssaÈtze, sondern die gesamte religioÈse Wirklichkeit zu erfassen.
S ø o w a k l u c z o w e: teologia, meta-teologia, metoda dogmatyczna, personalizm
K e y w o r d s: theology, meta-theology, dogmatic method, personalism
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PRZYCZYNEK
DO METODOLOGII EKLEZJOLOGII INTEGRALNEJ

1. STATUS QUAESTIONIS

Aktualna sytuacja w eklezjologii jako dyscyplinie teologicznej domaga
sieÎ kilku istotnych dopracowanÂ, zwøaszcza od strony metodologicznej1.
Sam traktat o KosÂciele nie jest bynajmniej rzeczaÎ nowaÎ, jakkolwiek ta
jedna z podstawowych czeÎsÂci caøej teologii pozostaje w stadium ciaÎgøego
formowania sieÎ. Jego wykøadnia merytoryczna zalezÇy bowiem w duzÇym
stopniu od aktualnego rozumienia KosÂcioøa, a jeszcze bardziej od przyjeÎtej
metodologii.
W niniejszym przedøozÇeniu pragniemy zaprezentowacÂ kilka uwag do metodologii eklezjologii integralnej, tzn. takiej, ktoÂra øaÎczy w sobie wszystkie
wspoÂøczesne osiaÎgnieÎcia dotyczaÎce nauki o KosÂciele wypracowane przez apologetykeÎ, teologieÎ fundamentalnaÎ i dogmatycznaÎ. Jest to wyzwanie przekraczajaÎce naturalnie ramy tego elaboratu, gdyzÇ kazÇda z tych trzech dyscyplin
w ramach swojej autonomii ma wøasny cel, przedmiot i metodeÎ. Jednak podjeÎcie na ten temat naukowej refleksji mozÇe zaowocowacÂ bardziej trafnym, tzn.
peøniejszym obrazem rzeczywistosÂci KosÂcioøa, ktoÂra jest misterium boskoludzkim.

1
Te braki uwidaczniajaÎ sieÎ jaskrawo zwøaszcza w dydaktyce. Po Soborze WatykanÂskim
drugim (1962-1965) eklezjologia usytuowana byøa w ramach caøej teologii dogmatycznej, i byøa
wykøadana jako odreÎbna jej dyscyplina zgodnie z jej metodologiaÎ. W zwiaÎzku z narodzinami
teologii fundamentalnej, ktoÂra zaczeÎøa zajmowacÂ miejsce apologetyki, pojawiøa sieÎ w niej nauka
o KosÂciele. StaÎd jeszcze kilkadziesiaÎt lat temu wykøadano jaÎ zaroÂwno w ramach dogmatyki, jak
i teologii fundamentalnej. W ostatnich latach, w zwiaÎzku z reformaÎ studioÂw teologicznych,
eklezjologia zostaøa przeniesiona z dogmatyki do teologii fundamentalnej. Obecnie nauka
o KosÂciele prezentowana jest tylko w ramach teologii fundamentalnej, ale swoje ujeÎcie metodologiczne i merytoryczne zyskuje w zalezÇnosÂci od tego, czy wykøada jaÎ teolog fundamentalista,
czy dogmatyk.
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2. PIERWSZE TRAKTATY O KOSÂCIELE:
OD KANONISTYKI KU APOLOGETYCE

Jest rzeczaÎ oczywistaÎ, zÇe eklezjologia jako uporzaÎdkowana i usystematyzowana nauka o KosÂciele nie pojawiøa sieÎ od razu. Jej podstawy znajdujaÎ sieÎ
naturalnie w PisÂmie SÂwieÎtym i Tradycji. Teologia KosÂcioøa ma døugaÎ historieÎ
rozwoju. Pierwsze pojawienie sieÎ terminu eklezjologia w sensie nowozÇytnym
odnosi sieÎ do mysÂli Angelusa Silesiusa (1677). SieÎgajaÎc jednak do jej wøasÂciwej
genezy, musimy naturalnie odwoøacÂ sieÎ do Pisma SÂwieÎtego, gdzie znajdujemy
sporo tresÂci i idei eklezjologicznych, ktoÂre przez pisarzy apostolskich i OjcoÂw
KosÂcioøa zostaøy rozwinieÎte. Oni to tworzyli pierwsze dzieøa traktujaÎce o KosÂciele lub posÂwieÎcone jednemu z jego aspektoÂw. Przykøadem mozÇe bycÂ De
catholicae ecclesiae unitate (251) sÂw. Cypriana czy De civitate Dei (413-426)
sÂw. Augustyna2. Byøy to jednakzÇe opracowania czeÎsÂciowe. Bardziej caøosÂciowe
ujeÎcia KosÂcioøa, pojawiajaÎce sieÎ w obszarze cywilizacji cesarstwa rzymskiego,
upowszechniaøy ideeÎ ¹spoøecznosÂciº (sÂwieÎtej, Chrystusowej). Z kolei w sÂredniowieczu ta idea societas (takzÇe: civitas) nabraøa charakteru konkretnej spoøecznosÂci empirycznej, søabo odroÂzÇnianej od panÂstwowej. Dlatego te same w sobie
juzÇ autonomiczne opracowania o KosÂciele ujawniøy sieÎ nie tyle w obszarze
teologii, co kanonistyki. Koncepcja KosÂcioøa jako spoøecznosÂci niekiedy wreÎcz
byøa utozÇsamiana z empirycznym ksieÎstwem czy kroÂlestwem. Potwierdza to
charakter takich pism jak: Dictatus papae (1075), bulla Bonifacego VIII Unam
sanctam (1302), sÂw. Idziego De ecclesiastica sive summi pontificis potestate
(1300), Jakuba z Viterbo De regimine christiano (1301/1302) czy Augustyna
Triumphusa Summa de potestate ecclesiastica (1320). To jurydyczne podejsÂcie
sprowadziøo niejako naukeÎ o KosÂciele w sfereÎ refleksji na temat wøadzy kosÂcielnej3.
PoteÎzÇnym impulsem do wyrazÂniejszego wprowadzenia ujeÎcia teologicznego
w mysÂlenie o KosÂciele staøy sieÎ z pewnosÂciaÎ ruchy reformatorskie, z ktoÂrych
nalezÇy przede wszystkim wymienicÂ rozgorzaøe w dwunastym stuleciu zmagania
z katarami i waldensami4, a w pieÎtnastym stuleciu z husytami5. Nie wolno tu
roÂwniezÇ przeoczycÂ rozøamu, jaki dokonaø sieÎ w jedenastym stuleciu mieÎdzy
Wschodem a Zachodem, okresÂlanym czeÎsto (i chyba niewøasÂciwie) wielkaÎ
schizmaÎ wschodniaÎ, rozdzielajaÎcaÎ Rzym od Konstantynopola (1054). Skutki
2

Zob. J. Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustinus Lehre von der Kirche (MuÈnchner
theologische Studien 2/7), MuÈnchen 1954; wznowienie EOS Verlag, St. Ottilien.
3
Por. Cz.S. Bartnik, Eklezjologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki,
K. Kaucha, I.S. LedwonÂ, J. Mastej, Lublin±KrakoÂw 2002 (dalej: LTF), s. 346-352.
4
Por. Y. Congar, Die Lehre von der Kirche. Von Augustinus bis zum abendlaÈndischen Schisma (HDG 3/3c), Freiburg 1971, s. 133 n.
5
Por. Y. Congar, Die Lehre von der Kirche. Vom abendlaÈndischen Schisma bis zur Gegenwart
(HDG 3/3d), Freiburg 1971, s. 21-34.
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tego wnikneÎøy w sÂwiadomosÂcÂ wiernych dopiero w XII wieku, budzaÎc potrzebeÎ
nie tylko uniezalezÇnienia KosÂcioøa od wøadzy sÂwieckiej, lecz takzÇe zapotrzebowanie na duchowosÂcÂ eklezjalnaÎ. W tym konteksÂcie interesujaÎcaÎ sprawaÎ mogøoby bycÂ przebadanie wpøywu pneumatologicznych i autonomicznych (autokefalicznosÂcÂ) aspektoÂw patriarchalnych KosÂcioøoÂw Wschodnich na poteÎgowanie
sieÎ wieÎkszego dowartosÂciowania duchowego wymiaru Eklezji w sÂwiadomosÂci
chrzesÂcijan Europy Zachodniej. W tym nalezÇy dopatrywacÂ sieÎ jednego z bodzÂcoÂw do ksztaøtowania sieÎ w XIII stuleciu szeregu zakonoÂw tzw. zÇebraczych
(franciszkanie czy dominikanie) czy kontemplacyjnych (paulini).
Jeszcze bardziej radykalnym zwrotem od KosÂcioøa postrzeganego empirycznie i jurydycznie ku koncepcji KosÂcioøa spirytualistycznego okazaøy sieÎ
praÎdy reformatorskie w szesnastym stuleciu zainicjowane przez M. Lutra
(1483-1546), Ph. Melanchthona (1497-1560), J. Calvina (1509-1564), M. Bucera
(1491-1551), H. Zwingliego (1484-1531). Z poczaÎtkiem XIV stulecia pojawia
sieÎ zÇaÎdanie reformy KosÂcioøa tam in capite quam in membris: niedomagania
dotyczaÎ wszystkich, sÂwieckich i duchowienÂstwa, nawet szczytoÂw kosÂcielnej wøadzy. Jednak pojeÎcie reformacji staje sieÎ popularne dopiero w pieÎtnastym stuleciu. Nie chodziøo jednak o stworzenie czegosÂ zupeønie nowego, lecz o przywroÂcenie wczesÂniejszych, dobrych stosunkoÂw. Ostatecznie owa schizma zachodnia zakonÂczyøa sieÎ poteÎzÇnaÎ konfesjonalizacjaÎ: KosÂcioÂø jako caøosÂcÂ rozpadø
sieÎ na szereg (przeciwnych sobie) wspoÂlnot kosÂcielnych. KazÇda konfesja akcentowaøa racje swojego wyznania wiary, co wzmagaøo dyskusje teologiczne6.
Tym zmieniajaÎcym sieÎ sytuacjom, niekiedy znaczonym nawet krwiaÎ, towarzyszyøo intensywne zmaganie teologiczne o zrozumienie prawdziwej istoty
KosÂcioøa w procesie jego stawania sieÎ. Pojawiøy sieÎ pytania: Jakiego Chrystus
pragnaÎø KosÂcioøa? KtoÂra z wielu konfesyjnych wspoÂlnot jest prawdziwym KosÂcioøem? Jak jaÎ rozpoznacÂ i gdzie jej szukacÂ? W ten sposoÂb z problematyki
kanonistycznej zagadnienia eklezjologiczne znalazøy sieÎ w obszarze problematyki teologiczno-apologetycznej.
3. NOWOZÇYTNA APOLOGETYKA I JEJ METODY

Nowa tresÂcÂ refleksji o KosÂciele spowodowaøa naturalnie poszukiwanie innej metodologii. Pytanie o KosÂcioÂø BozÇy i prawdeÎ o nim staøo sieÎ punktem
wyjsÂcia nowozÇytnej eklezjologii apologetycznej. StaÎd od XVI stulecia kwestia
ta rozwijana systematycznie przez teologieÎ katolickaÎ przybraøa postacÂ demonstratio catholica.

6

Por. G. MuÈller, Reformation, w: Lexikon fuÈr Theologie und Kirche, red. W. Kasper, Freiburg±Basel±Rom±Wien 1999, t. 8, kol. 930-948.
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Nie wolno tracicÂ tu z oczu faktu, zÇe azÇ do sÂredniowiecza teologia byøa
uprawiana jako jedna dziedzina wiedzy. Dopiero pod koniec wiekoÂw sÂrednich
± wraz z pojawieniem sieÎ osÂrodkoÂw uniwersyteckich ± zaczeÎto wyroÂzÇniacÂ poszczegoÂlne dyscypliny teologiczne. MoÂwiaÎc o genezie apologetyki ± wedøug
M. Ruseckiego ± trudno jest jednoznacznie okresÂlicÂ jej czas narodzin. W tej
materii mozÇna wyroÂzÇnicÂ trzy podejsÂcia: apologetyka wywodzi sieÎ od G. Savonaroli (1462-1498)7 lub od J.S. Dreya (1777-1853)8 albo od A. Gardeila9 (18591931), kiedy to dokonaøo sieÎ przejsÂcie od apologii do apologetyki.
W literaturze przedmiotu nierzadko znajdujemy stanowisko, zÇe juzÇ pod
koniec XV wieku Savonarola wyodreÎbniø z teologii apologetykeÎ, zaroÂwno
pod wzgleÎdem przedmiotowym, jak i metodycznym: przedmiotem tej nauki
staøa sieÎ teza chrystologiczna i eklezjologiczna, a jej metodaÎ posteÎpowanie
racjonalne (w przeciwienÂstwie do teologii)10.
Drugie podejsÂcie wiaÎzÇe wyksztaøcenie sieÎ samodzielnej apologetyki z dorobkiem naukowym Dreya, gdyzÇ on jako pierwszy sprecyzowaø jej teoretyczne
zaøozÇenia. Niemiecki uczony okresÂliø przedmiot materialny apologetyki w fakcie chrzesÂcijanÂstwa jako historycznego zjawiska, beÎdaÎcego korelatem indywidualnej sÂwiadomosÂci religijnej, a przedmiot formalny widziaø w specyfice
chrzesÂcijanÂstwa jako religii objawionej. Wedøug Dreya wøasÂciwaÎ metodaÎ apologetyki ma bycÂ metoda filozoficzno-historyczna11.
ObradujaÎcy pod koniec XIX wieku SoboÂr WatykanÂski I wprowadziø odmienne spojrzenie na status metodologiczny apologetyki. Z tego kreÎgu wyszøo
przekonanie, izÇ gøoÂwne zadanie tej nauki ± innej nizÇ pozostaøe gaøeÎzie teologii ±
sprowadza sieÎ do racjonalnego uzasadnienia podstaw wiary i obrony depozytu
objawienia. To uzasadnienie miaøo przebiegacÂ na drodze racjonalnej analizy
cudoÂw i proroctw oraz historycznego badania faktoÂw eklezjologicznych. Zasadnicze przyczynki do takiego ujmowania apologetyki jako apologetyki racjonalistycznej wypracowaø A. Gardeil. Ten francuski dominikanin okresÂliø przedmiot formalny apologetyki, ktoÂrym ma bycÂ racjonalna wiarygodnosÂcÂ dogmatu
chrzesÂcijanÂskiego. Rusecki, podejmujaÎc refleksjeÎ nad tezami Gardeila, trafnie
zauwazÇa niezgodnosÂcÂ mieÎdzy wiarygodnosÂciaÎ racjonalnaÎ a wiarygodnosÂciaÎ
przezÇywanaÎ przez wierzaÎcego. Apologetyka racjonalistyczna redukuje wiarygodnosÂcÂ do elementoÂw intelektualnych, nie uwzgleÎdniajaÎc nieintelektualnych12.
7

Zob. G. Savonarola, Apologeticus de ratione poeticae artis, Pescia 1492; tenzÇe, Compendio
di rivelazione, Firenze 1495.
8
Zob. J.S. Drey, Die Apologetik als wissenschaftliche Nachweisung der GoÈttlichkeit des
Christentums in seiner Erscheinung, t. 3, TuÈbingen 1838-47 (I-II, 1844-472).
9
Yob. A. Gardeil, La structure de l'me et l'expeÂrience mystique, Paris 1927.
10
Por. M. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa. Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin
1994, t. 1, s. 7.
11
Por. tamzÇe, s. 8.
12
Por. tamzÇe, s. 12.
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NiewystarczalnosÂcÂ takiego metodologicznego ujeÎcia apologetyki wywoøaøa
potrzebeÎ jej uzupeønienia. Z ciekawaÎ propozycjaÎ wystaÎpiø M. Blondel (18611949), postulujaÎc ubogacenie apologetyki tradycyjnej przez aspekty podmiotowe. ProponujaÎc apologetykeÎ subiektywnaÎ, oparø sieÎ na analizie psychofizycznej
czøowieka. Apologetyka immanentna Blondela zaakcentowaøa przygotowanie
czøowieka do afirmacji objawienia ujawnionego w Chrystusie i Jego KosÂciele13.
Krytyczne refleksja zaroÂwno nad apologetykaÎ racjonalistycznaÎ jak i nad
immanentnaÎ (woluntarystycznaÎ) pozwalaøa dostrzec ich braki i rodziøa koniecznosÂcÂ konstrukcji nowych rozwiaÎzanÂ. StaÎd nie bez przyczyny P. Rousselot (18781915)14 zauwazÇyø, zÇe obie koncepcje pomijaøy aspekt øaski. Chciaø on tym samym bardziej wydobycÂ wyjaÎtkowaÎ roleÎ øaski w akcie wiary jako wydarzenia
nadprzyrodzonego. Tylko ¹oczami wiaryº mozÇemy dojsÂcÂ do tajemnicy Jezusa
jako Chrystusa i zblizÇycÂ sieÎ do Niego w rzeczywistosÂcÂ eklezjalnej.
InnaÎ proÂbaÎ uzupeønienia apologetyki intelektualistycznej i woluntarystycznej okazaøy sieÎ postulaty A. Poulpiqueta, ktoÂry podjaÎø wysiøek stworzenia apologetyki integralnej, ktoÂraÎ zdefiniowaø jako systematyczne poznanie wiarygodnosÂci i wartosÂci chrzesÂcijanÂstwa15. Zadaniem apologetyki winno polegacÂ nie
tylko na przygotowaniu rozumu, lecz nade wszystko woli, ktoÂra w akcie wiary
ma decydujaÎce znaczenie. To wøasÂnie w ujeÎciu Poulpiqueta stanowi przedmiot
formalny apologetyki16.
W historii dalszego rozwoju teorii apologetyki pojawiøy sieÎ postulaty uzupeønienia przedstawionych koncepcji. Godny odnotowania wkøad w teÎ dziedzineÎ badanÂ wniesÂli E. Masure i W. Kwiatkowski. Pierwszy z nich zaproponowaø ujecie podstawowego kryterium objawienia ± jakim jest cud ± w kategoriach znaku. Drugi z kolei przedøozÇyø implikatywne ujeÎcie przedmiotu materialnego i aksjologiczne ujeÎcie przedmiotu formalnego, zaznaczajaÎc przy tym
religioznawczy charakter apologetyki. Natomiast w latach czterdziestych dwudziestego wieku ± pod wpøywem egzystencjalizmu, personalizmu i filozofii
zÇycia ± na apologetykeÎ i jej zadania proÂbowano spojrzecÂ z pozycji fenomenologicznych i egzystencjalno-personalistycznych (J. Mouroux, R. Gaurdini,
G. Marcel)17.

13

Zob. M. Blondel, Lettre sur les exigences de la penseÂe contemporaine en matieÁre
d'apologeÂtique et sur la meÂthode de la philosophie dans l'eÂtude du probleÁme religieux, Paris 1896;
tenzÇe, L'Action: Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratique, Paris 1893.
14
Zob. P. Rousselot, Les yeux de la foi, Paris 1910.
15
Zob. TenzÇe, L'object inteÂgral de l'aÂpologeÂtique, Paris 1912.
16
Por. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa..., s. 14-15; por. I.S. LedwonÂ, Apologetyka,
LTF, s. 78-85.
17
Por. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa..., s. 17-18.
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4. APOLOGETYKA A TEOLOGIA FUNDAMENTALNA:
ODMIENNOSÂCÂ METOD I ZADANÂ

Na wsteÎpie nalezÇy jednak posÂwieÎcicÂ kilka søoÂw, aby rozjasÂnicÂ terminy: apologetyka i teologia fundamentalna. W znacznej czeÎsÂci publikacji teologicznych
wciaÎzÇ jeszcze uzÇywa sieÎ zamiennie obu tych terminoÂw. Jakkolwiek w najnowszej
refleksji powszechnie zasteÎpuje sieÎ pojeÎcie apologetyka pojeÎciem teologia fundamentalna. Ten kryzys apologetyki, prowadzaÎcy nawet do zaniku tej dziedziny, ma kilka przyczyn. Przede wszystkim saÎdzi sieÎ, zÇe sama apologetyka jest
zbyt obciaÎzÇona historycznymi zaszøosÂciami, øaÎcznie z dramatycznymi rozdarciami KosÂcioøa. Ponadto jej zadanie obrony i uzasadnienia prawdziwosÂci roszczenÂ
chrzesÂcijanÂstwa (katolickiego) nie pasuje do wspoÂøczesnego kontekstu ekumenicznego otwarcia czy tezÇ dialogu mieÎdzyreligijnego. StaÎd uwazÇa sieÎ, zÇe jej
zmodyfikowane zadanie oraz status metodologiczny przejeÎøa w duzÇej mierze
teologia fundamentalna.
Nie negujaÎc jednak dalszej potrzeby istnienia i zadanÂ autonomicznej apologetyki, wieÎkszosÂcÂ autoroÂw opowiada sieÎ za zachowaniem przez niaÎ funkcji
defensywnej, a teologii fundamentalnej przypisuje funkcjeÎ pozytywnaÎ, uzasadniajaÎcaÎ.
Z pewnosÂciaÎ KosÂcioÂø katolicki potrzebuje dzisiaj apologetyki, ktoÂra ± badajaÎc fakt objawienia BozÇego i eklezjotwoÂrczaÎ dziaøalnosÂcÂ Jezusa Chrystusa ±
broniøaby i wykazywaøby wyjaÎtkowosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa. Argumenty przedkøadane przez wspoÂøczesnaÎ apologetykeÎ powinny miecÂ charakter historyczno-filozoficzny, walentny dla krytycznego rozumu, takzÇe dla czøowieka niewierzaÎcego.
KosÂcioÂø musi wieÎc bycÂ ujmowany jako rzeczywistosÂcÂ naturalna. I.S. LedwonÂ
w nowoczesnej apologetyce wyroÂzÇnia metodeÎ psychologiczno-religijnaÎ (ujmowanaÎ niekiedy jako wiele metod typu podmiotowego) i metodeÎ historycznokrytycznaÎ (metody typu przedmiotowego)18.
W okresie posoborowym doszøo do wyrazÂnego rozroÂzÇnienia apologetyki od
teologii fundamentalnej. Podstawowa roÂzÇnica polega na odmiennosÂci przedmiotu i metody, ktoÂra musi bycÂ kompatybilna z przedmiotem. W apologetyce ±
powtoÂrzmy to jeszcze raz ± uzasadnienie jest czysto racjonalne, czeÎsto o charakterze apagogicznym. Z kolei w teologii fundamentalnej przedmiot (objawienie BozÇe) ma charakter nadprzyrodzony, staÎd metody badania tej rzeczywistosÂci saÎ racjonalno-teologiczne.
A poniewazÇ KosÂcioÂø jest rzeczywistosÂciaÎ zøozÇonaÎ, czyli øaÎczaÎcaÎ w sobie element boski i ludzki, duchowy i materialny, to jego adekwatne uchwycenie
domaga sieÎ metody racjonalno-teologicznej. Wydaje sieÎ, zÇe teologia fundamentalna ± skupiona na fakcie zaistnienia objawienia BozÇego w historii i uzasadnieniu jego wiarygodnosÂci oraz trwania w KosÂciele (demonstratio christiana et
18

Por. LedwonÂ, Apologetyka, s. 84.
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catholica) ± lepiej zgøeÎbia tajemniceÎ Eklezji. Metoda racjonalna okazuje sieÎ bycÂ
niewystarczajaÎca w nauce o KosÂciele, aby wystarczajaÎco uzasadnicÂ jego Boskie
ustanowienie wraz z okresÂlonaÎ strukturaÎ organizacyjnaÎ jako nowego ludu BozÇego, jako wspoÂlnoty wiary, nadziei i miøosÂci19.
5. EKLEZJOLOGIA FUNDAMENTALNA A EKLEZJOLOGIA DOGMATYCZNA

Wydaje sieÎ, zÇe Ph. Melanchton i J. Kalwin jako pierwsi w systematycznym
wykøadzie wiary wøaÎczyli naukeÎ o KosÂciele do dogmatyki20. Po stronie katolickiej zasÂ swoÂj odpowiednik znalazøo to w Enchirydionie Jana Groppera (1538)21.
Eklezjologia ± jak juzÇ wspomniano ± nie stanowiøa pierwotnie odreÎbnego
przedmiotu refleksji, zaistniaøa samodzielnie i autonomicznie dopiero w dobie
konfesyjnych kontrowersji. Pojawiø sieÎ woÂwczas problem jej umiejscowienia,
gdyzÇ jej elementy rozwazÇane dotaÎd w ramach roÂzÇnych czeÎsÂci wykøadu teologii
domagaøy sieÎ swojego systematycznego zestawienia. JednaÎ z proÂb wyjsÂcia z parcjalnego traktowania nauki o KosÂciele byøo øaÎczenie jej z pneumatologiaÎ. Uzasadnianie takiego ujeÎcia widziano w starokosÂcielnych juzÇ tekstach Credo, gdzie
nauczanie o Eklezji stanowiøo przedøuzÇenie wiary w Ducha SÂwieÎtego. W Skøadzie Apostolskim czytamy: ¹credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam
catholicam, sanctorum communionemº (¹WierzeÎ w Ducha SÂwieÎtego, sÂwieÎty
KosÂcioÂø powszechny, sÂwieÎtych obcowanieº). KosÂcioÂø jawiø sieÎ tu jako stworzenie Ducha ± creatura Spiritus Sancti22.
Okres reformacyjnych sporoÂw kwestieÎ KosÂcioøa redukowaø jednak w swoisty sposoÂb do pytania o prawdziwy KosÂcioÂø. OdpowiedzÂ na te poszukiwania
przeksztaøcaøa sieÎ ostatecznie w chrystologieÎ, gdyzÇ kazÇda wyznaniowa spoøecznosÂcÂ pragneÎøa swojego uwiarygodnienia: powoøywaøa sieÎ zatem na Chrystusa
jako swojego zaøozÇyciela i twierdziøa, zÇe jest posÂrednikiem Jego zbawczych
doÂbr. Zmartwychwstaøy swoje sÂrodki zbawcze zawarø w eklezjalnej rzeczywistosÂci, staÎd KosÂcioÂø ma je przekazywacÂ swoim czøonkom i sÂwiatu poprzez søowo
i sakramenty. Dlatego w systematycznym ukøadzie dogmatyki eklezjologia zostaøa umieszczona mieÎdzy chrystologiaÎ a sakramentologiaÎ23.
Eklezjologia dogmatyczna traktuje o KosÂciele z punktu widzenia prawd
dogmatycznych. IstniejaÎ jednak spore waÎtpliwosÂci, czy wystarczajaÎce jest moÂ19

Por. M. Rusecki, Fundamentalna teologia, LTF, s. 415-422.
Por. W. Pannenberg, Systematische Theologie, GoÈttingen 1993, t. 3, s. 34.
21
Zob. H. Filser, Ekklesiologie und Sakramentenlehre des Kardinals Johannes Gropper. Eine
Glaubenslehre zwischen Irenik und Kontroverstheologie im Zeitalter der Reformation, MuÈnster
1995.
22
Por. P. Neuner, Eklezjologia ± nauka o KosÂciele, tøum. W. Szymona (PodreÎcznik Teologii
Dogmatycznej, red. W. Beinert, traktat VII), KrakoÂw 1999, s. 209-210.
23
Por. tamzÇe, s. 211.
20
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wienie o KosÂciele jedynie na bazie wiary i przy pomocy jednej metody teologicznej. Wystarczy poddacÂ analizie ostatnie dokumenty UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa, aby zauwazÇycÂ swoiste zaciesÂnienie do nadprzyrodzonego aspektu epistemologicznego. Do wazÇniejszych watykanÂskich dokumentoÂw, z ktoÂrych wyczytujemy naukeÎ o KosÂciele trzeba zaliczycÂ: Drugiego Soboru WatykanÂskiego KonstytucjeÎ dogmatycznaÎ o KosÂciele ¹Lumen gentiumº (1964) oraz
Dekret o ekumenizmie ¹Unitatis redintegratioº (1964) i Dekret o KosÂcioøach
wschodnich ¹Orientalium Ecclesiarumº (1964). RoÂwniezÇ ostatni papiezÇe ± pogøeÎbiajaÎc to soborowe nauczanie ± ogøosili encykliki: Paweø VI ± Ecclesiam
suam (1964) i Jan Paweø II ± Ut unum sint (1995). Nie mozÇna tu pominaÎcÂ
publikacji Kongregacji Nauki Wiary: deklaracji Mysterium Ecclesiae (1973),
Communionis notio (1992) czy Dominus Iesus (2000). Caøkiem innej juzÇ metody domaga sieÎ Konstytucja Duszpasterska o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym
¹Gaudium et spesº (1965). Szeroki zakres problematyki eklezjologicznej pobudza refleksjeÎ naukowaÎ, ktoÂra ± ze wzgleÎdu na przedmiot swoich badanÂ ± nie
daje sieÎ interpretowacÂ jednaÎ metodaÎ, lecz poszukuje metod zøozÇonych.
6. PRZEDMIOT EKLEZJOLOGII INTEGRALNEJ

Jakkolwiek przedmiot formalny w eklezjologii fundamentalnej po wieÎkszej
czeÎsÂci pokrywa sieÎ z przedmiotem formalnym w eklezjologii dogmatycznej, to
istniejaÎ pewne roÂzÇnice, ktoÂre powodujaÎ zastosowanie metody zøozÇonej. ZwroÂciø
na to uwageÎ juzÇ M. Rusecki, ktoÂry søusznie podkresÂla odmiennosÂci metodologiczne. I tak, eklezjologia dogmatyczna zakøada istnienie KosÂcioøa i poddaje
analizie nade wszystko jego wewneÎtrznaÎ, nadprzyrodzonaÎ struktureÎ. Ta forma
eklezjologii przyjmuje dane objawienia za pewny, niepodlegajaÎcy waÎtpliwosÂci
punkt wyjsÂcia, ktoÂry nie potrzebuje dodatkowego dowodzenia. StaÎd konsekwentnie opiera sieÎ ona na nieomylnych twierdzeniach UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa i na wierze w prawdziwosÂcÂ objawienia. Z kolei eklezjologia fundamentalna rzeczywistosÂcÂ kosÂcielnaÎ pragnie opisacÂ raczej od strony zjawiskowej ±
jej zewneÎtrznaÎ struktureÎ. OczywisÂcie, wychodzaÎc z przesøanek objawieniowych,
ta forma eklezjologii korzysta jednak wyrazÂnie ze zdobyczy nauk pokrewnych
i uwzgleÎdnia (niekiedy azÇ nazbyt) postulaty nauk przyrodniczych, filozoficznych, antropologii, nauk biblijnych, teologii dogmatycznej, ekumenizmu czy
tezÇ religiologii24.
Wydaje sieÎ, zÇe pojawiajaÎce sieÎ coraz wyrazÂniejsze tendencje do syntetycznego ujmowania rzeczywistosÂci KosÂcioøa saÎ wazÇnym znakiem stopniowego odkrywania mysterium Ecclesiae. W tym kierunku musi poÂjsÂcÂ dzisiaj wieÎkszosÂcÂ
analiz ± aby adekwatnie proÂbowacÂ odsøaniacÂ zøozÇonaÎ rzeczywistosÂcÂ Eklezji.
24

Por. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa..., s. 220.
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KosÂcioÂø nie jest bytem abstrakcyjnym. On nie jest teoriaÎ, lecz konkretnaÎ, egzystencjalnaÎ przestrzeniaÎ urzeczywistniania sieÎ Boga i czøowieka. Nie istnieje
bowiem KosÂcioÂø jedynie jako instytucja czy sprawnie zarzaÎdzany organizm. Nie
istnieje tezÇ KosÂcioÂø jedynie duchowy, ezoteryczny. Warto zatem podejmowacÂ
proÂby konstruowania integralnej metodologii, ktoÂra ujmowaøaby zaroÂwno jego
widzialne elementy organizacyjne, jak i niewidzialnaÎ øaskeÎ zbawienia, ktoÂra jest
udzielana sÂwiatu i czøowiekowi; czøowiek zasÂ w sposoÂb wolny mozÇe jaÎ przyjaÎcÂ.
AKTUALNE KONCEPCJE KOSÂCIOèA

Przedmiotem eklezjologii integralnej jest bogata rzeczywistosÂcÂ KosÂcioøa.
PomocaÎ do wøasÂciwego okresÂlenia przedmiotu badanÂ winno bycÂ najpierw
przedøozÇenie wspoÂøczesnych koncepcji KosÂcioøa. Posoborowa literatura przedmiotu jest tu dosÂcÂ bogata, dlatego zdecydujemy sieÎ tu jedynie na kilka wiodaÎcych ujeÎcÂ KosÂcioøa. WychodzaÎc zwøaszcza z przesøanek biblijnych oraz teologicznych opracowanÂ ostatniego czasu, do najbardziej adekwatnych koncepcji
mozÇemy zaliczycÂ: lud BozÇy, mistyczne ciaøo Chrystusa, sÂwiaÎtynia Ducha SÂwieÎtego, sakrament oraz communio25.
Samorozumienie bogactwa KosÂcioøa wyrazÇone w tych pierwszych czterech
kategoriach przewodnich ± wøasÂciwych dla eklezjologii Drugiego Soboru WatykanÂskiego ± zbiega sieÎ ostatecznie w pojeÎciu wspoÂlnoty (communio). W historii rozwoju mysÂli o KosÂciele daøo sieÎ zauwazÇycÂ, zÇe wysoka pozycja jednej idei
jest z czasem obnizÇana lub zasteÎpowana przez innaÎ, jako skutek jednostronnego akcentowania, co prowadzi do nieporozumienÂ i wiaÎzÇe sieÎ z koniecznosÂciaÎ
korektur. Jakkolwiek podkresÂlanie jednej idei wcale nie oznacza, zÇe inne tracaÎ
swoje znaczenie w sÂwiadomosÂci czy tezÇ w opisywaniu Eklezji. Bogactwem jest
wøasÂnie owa wielosÂcÂ i roÂzÇnorodnosÂcÂ idei i metafor. Ten rodzaj pluralizmu teologicznego ± kiedy intelektualnie i z wiaraÎ usiøujemy zblizÇacÂ sieÎ do tajemnicy
KosÂcioøa ± staje sieÎ nie tylko pozÇaÎdany, lecz wreÎcz konieczny. MozÇna zauwazÇycÂ,
izÇ posoborowe preferowanie kategorii KosÂcioøa jako ludu BozÇego ± chociazÇby
w celu wieÎkszego dowartosÂciowania pozycji i zadanÂ sÂwieckich ± doprowadziøo
do przesadnej socjologizacji, demokratyzacji a nawet ostatnio psychologizacji,
powodujaÎc niekiedy zagubienie mysterium Ecclesiae. Taka sytuacja niejako
wymusiøa rewizjeÎ soborowej recepcji i wskazaøa communio jako bardziej odpowiednie okresÂlenie KosÂcioøa.

25
ZblizÇone podejsÂcie prezentuje K. Kaucha, ktoÂry moÂwi o pieÎciu koncepcjach KosÂcioøa w posoborowej literaturze: 1. instytucjonalna, 2. historiozbawcza, 3. inkarnacyjna (wspoÂlnotowa / komunijna), 4. znakowo-sakramentalna, 5. personalistyczna. Por. tenzÇe, WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa, w:
KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 339-344.
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O tym, zÇe koncepcja communio zajmuje w dzisiejszej eklezjologii miejsce
centralne zdecydowaøo kilka czynnikoÂw. Po pierwsze, jest to owoc osiaÎgnieÎcÂ
nauk biblijnych. NasteÎpnie ± wynik odnowionej i duchowo pogøeÎbionej relektury tekstoÂw ostatniego Soboru. Kolejny impuls daøy obrady Synodu BiskupoÂw
w 1985 r., ktoÂry niejako usankcjonowaø takie rozumienie KosÂcioøa. Ta data
wyznacza zresztaÎ wyrazÂnaÎ cezureÎ ± wtedy ojcowie synodalni podsumowali recepcjeÎ eklezjologii posoborowej i skonstatowali jej nadmiernaÎ koncentracjeÎ na
socjologicznym, zewneÎtrznym wymiarze KosÂcioøa (pojeÎcie ludu BozÇego)26.
Z kolei dwa znaczaÎce listy apostolskie zwiaÎzane z wielkim jubileuszem chrzesÂcijanÂstwa, tj. Tertio Millennio Adveniente (1994) oraz Novo Millennio Ineunte
(2001), nakresÂliøy dalszaÎ perspektyweÎ teologieÎ komunii. Natomiast adhortacja
apostolska Ecclesia in Europa przypomina o komunii nadziei. Nie mozÇna tu tezÇ
nie wspomniecÂ ostatniej encykliki Jana Pawøa II Ecclesia de Eucharistia, ktoÂra
odsøania bardzo pogøeÎbione, duchowe rozumienie jednosÂci czøowieka z Bogiem,
azÇ do ontycznego zjednoczenia. Pojawia sieÎ tu termin communio perfecta, ktoÂry
wystaÎpiø juzÇ wczesÂniej w encyklice Ut unum sint z 1995 r. (nr 23). Ojciec SÂwieÎty
moÂwi o doskonaøej komunii, ktoÂraÎ postrzega jako ostateczny cel wszelkich
daÎzÇenÂ ekumenicznych; chodzi o komunieÎ peønaÎ, jakaÎ sieÎ cieszyø KosÂcioÂø apostolski. Z kolei w encyklice Ecclesia de Eucharistia w IV rozdziale pt. Eucharystia a komunia kosÂcielna przez communio perfecta PapiezÇ rozumie wielkie wezwanie dla KosÂcioøa. Chodzi o staøe podtrzymywanie i pogøeÎbianie komunii
z Bogiem w TroÂjcy Jedynym, jak i w komunii mieÎdzy wiernymi27.
7. METODY EKLEZJOLOGII INTEGRALNEJ

Tak zasygnalizowany przedmiot eklezjologii caøosÂciowej, beÎdaÎcej syntezaÎ
eklezjologii ujmowanej z pozycji teologii fundamentalnej oraz dogmatycznej,
26
Zob. II Nadzwyczajny Synod BiskupoÂw, Dwudziestolecie Soboru WatykanÂskiego II, Wrocøaw 1986.
27
Por. A. NapioÂrkowski, Homo ecclesiasticus. Szkice a antropologii eklezjologicznej, KrakoÂw
2007, s. 244-250. WazÇnymi przyczynkami do teologicznego pogøeÎbiania rozumienia eklezjalnej
komunii staø sieÎ list Kongregacji Nauki Wiary Communionis notio (1992) oraz dyskusja, jakaÎ on
wywoøaø. Dokument ten wyrazÇa misterium KosÂcioøa jako tajemniceÎ communio w podwoÂjnym sensie: wertykalnym i horyzontalnym. Wertykalnie (niewidzialnie) communio oznacza, zÇe odwieczny
Ojciec niebieski w swym opatrznosÂciowym stwoÂrczo-zbawczym planie powoøaø nas do uczestnictwa
w trynitarnym zÇyciu miøosÂci. Ta communio realizuje sieÎ jako caøe dzieje zbawienia, a swoje uszczytowienie znajduje w Jezusie Chrystusie, w ktoÂrym stajemy sieÎ uczestnikami natury BozÇej. Horyzontalnie (widzialnie) zasÂ communio realizuje sieÎ mieÎdzy ludzÂmi, a jej zÂroÂdøem jest sakramentalne
zÇycie KosÂcioøa, ze swym szczytem i centrum w sakramencie Eucharystii (nr 3-6). Por. List do
BiskupoÂw KosÂcioøa katolickiego o niektoÂrych aspektach KosÂcioøa pojeÎtego jako komunia ¹Communionis notioº, w: W trosce o peønieÎ wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994,
TarnoÂw 1995, s. 390-401.
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narzuca podejmowanym badaniom odpowiedniaÎ metodeÎ, ktoÂra z pewnosÂciaÎ
beÎdzie zøozÇeniem kilku metod. Nie mozÇna bowiem oczekiwacÂ, zÇe te nieprzebrane tresÂci poteÎzÇnej rzeczywistosÂci KosÂcioøa poddadzaÎ sieÎ systematyzacji jednej metody.
Naturalnie, to uprawianie nauki o KosÂciele beÎdzie dziaøaniem w KosÂciele.
Teologia bowiem nie jest zbiorem prywatnych stwierdzenÂ, lecz poruszaniem sieÎ
w przestrzeni eklezjalnej. Zgodnie z zasadaÎ fides quaerens intellectum, teologia
musi daÎzÇycÂ do rozumowego uchwycenia wiary. Bez wiary teologia nie istnieje.
Z jednej strony wspoÂøczesna eklezjologia nie mozÇe sieÎ wieÎc zadowalacÂ samaÎ
wiaraÎ ani odwoøywacÂ sieÎ do argumentacji opartej wyøaÎcznie na autorytecie,
a z drugiej ± w sposoÂb racjonalny musi przedstawiacÂ dowody nadprzyrodzonosÂci i wyjasÂniacÂ, dlaczego Dobra Nowina zasøuguje na wiareÎ. W zwiaÎzku z tym,
KosÂcioøa nie nalezÇy proÂbowacÂ uchwycicÂ jedynie w perspektywie wiary i widziecÂ
w nim wielkosÂcÂ, ktoÂra jest tradentem tresÂci wiary, albowiem sam KosÂcioÂø jawi
sieÎ jako przedmiot wiary. Wyznanie wiary w KosÂcioÂø nie jest jedynie czwartym
z kolei artykuøem Credo, lecz miesÂci sieÎ w ramach wyznania wiary w Ducha
SÂwieÎtego. Eklezjologia znajduje swojaÎ peøniejszaÎ tresÂcÂ w pneumatologii28.
Wedøug KaminÂskiego metodeÎ mozÇna rozwazÇacÂ na trzy sposoby: od strony
formalnej, epistemologicznej i tresÂciowej. NajczeÎsÂciej zwraca sieÎ uwageÎ na
tresÂciowy wymiar metody. JednakzÇe ze wzgleÎdu na zøozÇonosÂcÂ przedmiotu badawczego nalezÇy koniecznie uwzgleÎdnicÂ zaroÂwno aspekt formalny, poznawczy
i tresÂciowy. Wydaje sieÎ, zÇe aktualnie eklezjologia integralna jest wolna od takiej
redukcjonistycznej postawy, dzieÎki pluralistycznie rozwijajaÎcej sieÎ teologii zaroÂwno fundamentalnej, jak i dogmatycznej, ktoÂre ujmujaÎ tajemniceÎ KosÂcioøa
w perspektywie historiozbawczej, semejotycznej, personalistycznej, transcendentalno-antropologicznej, symbolowej czy immanentnej29.
Znawcy omawianego zagadnienia moÂwiaÎ o dwoÂch rodzajach metod: typu
podmiotowego i przedmiotowego. Zagadnienie metody, w istotny sposoÂb weryfikujaÎce danaÎ dyscyplineÎ naukowaÎ, nieustannie warto przypominacÂ: zawsze
bowiem domaga sieÎ søusznej korekty. WspoÂøczesny zwrot ku czøowiekowi skoncentrowaø uwageÎ naukowcoÂw na metodach typu podmiotowego. Dlatego
z uznaniem trzeba odnotowacÂ powazÇny wkøad wielu teologoÂw w rozwoÂj metody
psychologiczno-egzystencjalnej, transcendentalnej i personalistycznej. Analiza
chrzesÂcijanÂstwa w jego eklezjalnej rzeczywistosÂci ± pod kaÎtem czøowieka i jego
potrzeb ± pozwoliøa odkrycÂ aspekty KosÂcioøa dotaÎd mozÇe mniej eksponowane.
JednakzÇe wobec tego typu metod podmiotowych podnoszaÎ sieÎ zarzuty braku ich dostatecznej obiektywnosÂci i skutecznosÂci uzasadnienia przez nie wiarygodnosÂci objawienia. Takie gøosy krytyczne wypowiadane saÎ najczeÎsÂciej
przez zwolennikoÂw metod o charakterze przedmiotowym. Do metod o charak28
29

Por. Neuner, dz. cyt., s. 213-215.
Por. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa..., s. 259-260.
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terze przedmiotowym zwyczajowo zalicza sieÎ: historyczno-syntetycznaÎ, eklezjologiczno-analitycznaÎ i historiozbawczaÎ30.
W eklezjologii dogmatycznej i fundamentalnej wiele zmieniøo sieÎ w posoborowym okresie. Wypada tu wymienicÂ zasøugi takich znaczaÎcych badaczy jak
L. Balter, Cz.S. Bartnik, A. Czaja, A. Dulles, R. Fisichella, H. Fries, Z. Glaeser,
P. JaskoÂøa, è. Kamykowski, W. Kasper, P. Knauer, R. Latourelle, J. Majewski,
J.B. Metz, J. Mouroux, H. MuÈhlen, S. Nagy, A. Nossol, G. O'Collins, E. Ozorowski, W. Pannenberg, S. PieÂ-Ninot, K. Rahner, M. Rusecki, M. Seckler,
H. Seweryniak, J.P. Torell, D. Tracy, H. Verweyen.
Niech beÎdzie wolno dodacÂ i to, zÇe zaprezentowane powyzÇej rodzaje metod
(podmiotowe: psychologiczno-egzystencjalna, transcendentalna i personalistyczna oraz przedmiotowe: historyczno-syntetyczna, eklezjologiczno-analityczna i historiozbawcza) saÎ najczeÎsÂciej niestety ujmowane dosÂcÂ jednostronnie.
Wydaje sieÎ, zÇe w metodologii brakuje wciaÎzÇ holistycznego podejsÂcia do tajemnicy Eklezji.
Trzeba tezÇ umiecÂ dostrzec niewystarczalnosÂcÂ kazÇdej metodologii, roÂwniezÇ tych, ktoÂre traktujaÎ eklezjologieÎ integralnie. ZÇadna bowiem metoda nie
jest wolna od niedomaganÂ, roÂwniezÇ poszukiwana dla promowanej przez nas
eklezjologii integralnej. Sam badacz, aby moÂgø dalej sieÎ posuwacÂ w konstruowaniu swojej metody, juzÇ na wsteÎpie musi podjaÎcÂ kilka wazÇnych decyzji,
ktoÂre zdeterminujaÎ jego dalsze prace. Musi wieÎc przyjaÎcÂ nie tylko jednaÎ
z koncepcji KosÂcioøa, lecz takzÇe okresÂlicÂ cel i zadania swojego sposobu
uprawiania teologii. RoÂwniezÇ i w tym ostatnim wzgleÎdzie pojawia sieÎ szereg
opcji. A mianowicie, eklezjologia fundamentalna stawia sobie za cel wykazanie wiarygodnosÂci objawienia chrzesÂcijanÂskiego w fakcie KosÂcioøa. Przedstawiciele szkoøy lubelskiej wyliczajaÎ azÇ dziewieÎcÂ koncepcji wiarygodnosÂci
(intelektualistyczna, woluntarystyczna, integralna, kumulatywna, semejotyczna, personalistyczna, martyrologiczna, transcendentalna, historiozbawcza) i siedem roÂzÇnych grup zadanÂ (ukazywanie sensu zÇycia, praktycznopolityczne, lingwinistyczno-hermeneutyczne, agapetologiczna, ekumeniczne,
dialogiczne i defensywne)31. Z kolei eklezjologia dogmatyczna pragnie naukowo ukazacÂ, objasÂnicÂ i zanalizowacÂ aktualnaÎ samosÂwiadomosÂcÂ KosÂcioøa,
jego rozumienie wøasnej misji zbawczej w sÂwiecie i sposoÂb, w jaki chce siebie
urzeczywistniacÂ. Natomiast cel eklezjologii jako traktatu teologii dogmatycznej jest juzÇ bardziej zroÂzÇnicowany. Najpierw zmierza ona do tego, aby pomoÂc samemu KosÂcioøowi siebie samego lepiej rozumiecÂ, ukazacÂ ludowi BozÇemu bogactwo zbawczej tajemnicy, w ktoÂrej on uczestniczy. PrzewodniaÎ
mysÂl refleksji wyznacza pytanie: KosÂciele, co ty sam saÎdzisz o sobie samym
30

Por. tamzÇe, s. 289-330.
Por. tamzÇe, s. 83-167; K. Kaucha, WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa, w: KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa
II, s. 344-351.
31
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i o swoim posøannictwie?32 Ponadto ten typ nauki o KosÂciele ma bycÂ nieustannym aggiornamento, czyli z jednej strony wychodzeniem KosÂcioøa do
sÂwiata i wypowiadaniem ewangelicznego oreÎdzia jeÎzykiem wspoÂøczesnym,
a z drugiej ± w duchu ostatniego Soboru w szczegoÂlny sposoÂb skoncentrowanego na tematyce eklezjalnej ± ksztaøtowaniem rzeczywistosÂci sÂwiata33.

* * *

Niniejsze analizy na temat metodologii nauki o KosÂciele, ktoÂre ujeÎøyby
zaroÂwno problematykeÎ Ecclesia ad intra i Ecclesia ad extra, majaÎ naturalnie
charakter przyczynkarski. To poszukiwanie elementoÂw eklezjologii integralnej
nie znajduje tutaj swojego (nawet parcjalnego) rozstrzygnieÎcia; jest ono bardziej postawieniem kwestii nizÇ wypracowaniem chocÂby nawet skromnego rozwiaÎzania. Z pewnosÂciaÎ owa metoda eklezjologiczna musi bycÂ konstruowana
w oparciu o wspoÂøczesne, soborowe widzenie KosÂcioøa. Sugerowane przez nas
okresÂlenie KosÂcioøa jako communio (nie eksluzywistycznie, lecz kongruencyjnie) mozÇe speønicÂ w tym zakresie swojaÎ roleÎ i prowadzicÂ do koncentracji na
miøosnej wspoÂlnocie osoÂb Boskich i ludzkiej w dramacie zbawienia, juzÇ rozpoczeÎtym w historii, a jeszcze niemajaÎcym swojej ostatecznej finalizacji.
A Contribution to the Methodology of Integral Ecclesiology
Summary
In the entire field of theological sciences, especially after the Second Vatican
Council, many essential changes have taken place which relate not only to their
meritorical aspect, but even more to methodology. A need of new precision and
polishing up is particularly obvious in the tract on the Church.
The above article presents a few considerations relating to the methodology of
integral ecclesiology, i.e. that which brings together the entirety of contemporary
achievements of science about the Church accomplished by apologetics, fundamental and dogmatic theology. This challenge naturally exceeds the framework of this
elaboration because each of these three fields has its own aim, subject and method
within its own autonomy. Nevertheless, an undertaking of a scientifical reflection in
this respect may bear fruit in a more accurate, i.e. more complete, picture of the
reality of the Church which is a divine-human mysterium.

32

Por. A. Czaja, Traktat o KosÂciele (Dogmatyka, t. 2), Warszawa 2006, s. 297-299.
Zob. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja duszpasterska o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym
¹Gaudium et spesº.
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Presently integral ecclesiology, thanks to the pluralistically developing fundamental as well as dogmatic theology which express the mystery of the Church in the
historico-salvific, semiotic, personalistic, transcendental-anthropological, symbolical
or immanent perspective, applies two kinds of methods: of the subjective and of the
objective type.
The contemporary turn towards man caused more attention to be given to the
methods of the subjective type. Therefore the input of many theologians in the
development of the psychologico-existential, transcendental and personalistic methods must be noted with acknowledgements. The analysis of Christianity in its
ecclesial reality, in the aspect of man and his needs, led to the discovery of some
aspects of the Church not so well exposed until now.
Nevertheless, objections towards methods of the subjective type referring to
their lack of satisfactory objectivization and successfullness in justification of the
credibility of revelation are raised. Such critical voices are most often raised by
representatives of methods of the objective type. Customarily put forward among
the methods of the objective type are the historico-synthetical, ecclesiologico-analytical and historico-salvific methods.
The methods mentioned above (subjective and objective) are unfortunately
expressed rather one-sidedly. It seems that a holistic approach to the mystery of
the Church from the methodological position is still missing in them. It is also
necessary to be able to perceive the inadequacy of any methodology, also in those
attempts to create a methodology for integral theology declared by us. Every ecclesiological method which we would announce, even within the framework of total
ecclesiology, also will not be void of deficiencies. The investigator himself, in order
for him to advance in the construction of his method, already in the beginning faces
a few important choices, which will determine his further work. He must not only
accept one of the conceptions of the Church, but also describe the aim and tasks of
his way of doing theology. In this last regard a wide optionality for the method of
synthetical ecclesiology appears as well.
S ø o w a k l u c z o w e: apologetyka, teologia fundamentalna, eklezjologia dogmatyczna, eklezjologia fundamentalna, eklezjologia integralna, metodologia
K e y w o r d s: apologetics, fundamental Theology, dogmatic ecclesiology, fundamental ecclesiology, Integral ecclesiology, methodology
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TEOLOGIA MORALNA
± POSZUKIWANIE TOZÇSAMOSÂCI METODOLOGICZNEJ

Opracowanie zasad uprawiania okresÂlonej dyscypliny naukowej wiaÎzÇe sieÎ
nade wszystko z pytaniem o jej tozÇsamosÂcÂ, o jej specyfikeÎ, a wieÎc takzÇe o jej
odreÎbnosÂcÂ w stosunku do innych dyscyplin. Taka metodologiczna refleksja jest
niezwykle istotna dla zachowania spoÂjnosÂci danej dyscypliny naukowej, a takzÇe
dla poprawnego, a zarazem øatwiejszego jej uprawiania. Jest ona dzisiaj szczegoÂlnie konieczna w odniesieniu do teologii moralnej, gdyzÇ wspoÂøczesne dyskusje na temat istoty moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej oraz posoborowej odnowy tej
dyscypliny teologicznej postawiøy na nowo problem jej statusu.
Katolicka teologia moralna jest dziedzinaÎ zøozÇonaÎ, podobnie jak zÇycie, ktoÂremu søuzÇy. Zanim osiaÎgneÎøa aktualny stan, przeszøa døugaÎ i uciaÎzÇliwaÎ drogeÎ
swojego rozwoju. UwazÇny czøowiek wspoÂøczesny ma wrazÇenie, zÇe jej rozwoÂj
dokonuje sieÎ skokami. Przed teologiaÎ moralnaÎ stajaÎ wciaÎzÇ nowe wyzwania, a jej
wskazoÂwek oczekuje coraz bardziej zøozÇony sÂwiat, w ktoÂrym zÇyjemy. Wszystkie te czynniki znajdujaÎ swoje odzwierciedlenie w sposobie rozumienia i praktykowania teologii moralnej jako wiedzy teologicznej zwiaÎzanej z KosÂcioøem1.
Przy czym w obliczu mentalnosÂci zsekularyzowanej, ktoÂra szuka punktu
oparcia takzÇe w agnostycznym sÂwiatopoglaÎdzie, wydaje sieÎ istotne przypomnienie, zÇe chodzi tu o dyscyplineÎ teologicznaÎ, a wieÎc naukeÎ pøynaÎcaÎ z wiary
i w sposoÂb fundamentalny zøaÎczonaÎ ze zbawczym posøannictwem KosÂcioøa2.
1
JuzÇ w roku 1964 ks. S. Olejnik stwierdziø jednoznacznie, zÇe przed teologiaÎ moralnaÎ, jako
naukaÎ majaÎcaÎ za zadanie oceniacÂ i normowacÂ w sÂwietle wskazanÂ Objawienia i rozumu zÇycie
ludzkie, stawiajaÎ czasy wspoÂøczesne wiele nowych i wazÇnych zagadnienÂ, na ktoÂre musi ona odpowiedziecÂ. WidzaÎ to wszyscy teologowie moralisÂci i w swoich publikacjach dajaÎ temu wyraz, zÇe
teologia moralna nie mozÇe isÂcÂ tylko wøasnym rozpeÎdem wewneÎtrznym, nie mozÇe sieÎ izolowacÂ od
tego, co sieÎ rodzi i narasta, co sieÎ zmienia i powstaje, chocÂ jej zasadnicze zaøozÇenia i podstawowe
normy nie ulegajaÎ przedawnieniu i zmianie. Por. Kierunki rozwoju teologii moralnej, w: Pod
tchnieniem Ducha SÂwieÎtego. WspoÂøczesna mysÂl teologiczna, PoznanÂ±Warszawa±Lublin 1964, s. 463.
2
Por. J. NagoÂrny, Wprowadzenie, w: TozÇsamosÂcÂ i metodyka nauczania teologii moralnej, red.
J. NagoÂrny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 13.
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Teologowie moralisÂci zdawali sobie i zdajaÎ spraweÎ z tego, zÇe teologia moralna
koniecznie potrzebuje tu wsparcia innych dziedzin teologicznych, przede
wszystkim dogmatyki i teologii fundamentalnej, poniewazÇ musi sieÎ na nowo
nauczycÂ ujmowacÂ tresÂci moralne w odniesieniu do Boga, czyniaÎc je zrozumiaøymi i przejrzystymi dla innych ludzi. Problem Boga jest wyzwaniem naszego
czasu ± moralista nie mozÇe zadowolicÂ sieÎ uzasadnieniem poszczegoÂlnych obowiaÎzkoÂw czystaÎ racjaÎ rozumowaÎ, poniewazÇ w greÎ wchodzi peøna i ostateczna
realizacja ludzkiego zÇycia przekraczajaÎcego sÂmiercÂ. Wobec tego teologia moralna nie mozÇe stracicÂ z oczu swojego obowiaÎzku, nawet gdyby miaøa narazicÂ
swojaÎ pozycjeÎ teologicznaÎ.
Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe liczne prace na temat kierunku rozwoju teologii
moralnej i to z wyrazÂnaÎ propozycjaÎ okresÂlonego modelu dziedziny czerpiaÎ swe
inspiracje z nauki Soboru WatykanÂskiego II oraz z encykliki Jana Pawøa II
Veritatis splendor. W Dekrecie o formacji kapøanÂskiej (Optatam totius) SoboÂr
WatykanÂski II wzywaø do gruntownego odnowienia teologii moralnej, ktoÂra
powinna bycÂ przede wszystkim wyrazÂnie chrzesÂcijanÂska. Co wieÎcej, w postulatach i dyrektywach soborowych mozÇna byøo nawet upatrywacÂ oficjalne autoryzowanie niektoÂrych orientacji reformistycznych. SoboÂr wyrazÂnie poparø takie
wysiøki reformatorskie, ktoÂre w swych programach jasno deklarowaøy: 1/ Pismo
SÂwieÎte ± jako principium cognoscendi, 2/ ZÇycie w Chrystusie ± jako principium
essendi, 3/ sÂwiadectwo miøosÂci ± jako principium agendi3.
BioraÎc pod uwageÎ dosÂcÂ precyzyjne wskazania Soboru co do odnowy teologii moralnej, jak roÂwniezÇ bardzo liczne ± w Europie i w Polsce roÂwniezÇ ±
publikacje na temat przebudowy tej dyscypliny, a takzÇe pewne proÂby caøosÂciowego podreÎcznikowego opracowania zagadnienÂ moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej,
wydawacÂ by sieÎ mogøo, zÇe ta czeÎsÂcÂ teologii raz na zawsze opusÂciøa poøozÇenie
kryzysowe. Tak jednak nie jest. Z roÂzÇnych sÂrodowisk naukowych pøynaÎ nowe
propozycje zmierzajaÎce do uwyrazÂnienia ± w aspekcie historiozbawczym ±
teologicznego charakteru tej dyscypliny z metodologicznaÎ gwarancjaÎ jej naukowosÂci. Propozycji modelowych mozÇna byøoby wyodreÎbnicÂ wiele, wskazujaÎc na
pewne nowe akcenty caøosÂciowej wizji moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Czy saÎ one
zadawalajaÎce?
OdpowiedzÂ na to pytanie nie mozÇe abstrahowacÂ od dorobku przeszøosÂci,
a polska teologia moralna ma do czego sieÎ odwoøywacÂ. StaÎd tak wazÇna staje sieÎ
znajomosÂcÂ dziejoÂw uprawianej dyscypliny. To pozwala jednoczesÂnie zrozumiecÂ, zÇe chocÂ z goÂry nalezÇy zakøadacÂ roÂzÇnorodnosÂcÂ nurtoÂw teologii moralnej
i wielosÂcÂ szkoÂø teologicznych, to jednak prawdziwy rozwoÂj polega nie tyle na
tworzeniu wciaÎzÇ nowych modeli ujeÎcÂ teologii moralnej, co raczej na proÂbie jak
najpeøniejszego (integralnego) ujeÎcia istoty moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej.
3

Por. J.G. Ziegler, Moraltheologie nach dem Konzil, ¹Theologie und Glaubeº 59(1969),
s. 164 nn.
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RoÂwnoczesÂnie trzeba jednak stwierdzicÂ, zÇe rozwoÂj teologii moralnej po
Soborze WatykanÂskim II wskazuje, izÇ nie mozÇna pominaÎcÂ problemu pewnych
zagrozÇenÂ i niebezpieczenÂstw, przed ktoÂrymi stoi ta dyscyplina. I o tych niebezpieczenÂstwach moÂwi bardzo wyrazÂnie Jana Paweø II w encyklice Veritatis splendor (VS). Najpierw Ojciec sÂwieÎty podkresÂla, zÇe w obliczu takich proÂb interpretacji moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂre wyrazÂnie køoÂcaÎ sieÎ z prawdaÎ objawionaÎ,
Magisterium ma prawo i obowiaÎzek zabracÂ gøos. Jakkolwiek PapiezÇ zaznacza,
zÇe w swoim nauczaniu ¹UrzaÎd Nauczycielski nie zamierza [...] narzucacÂ wiernym zÇadnego okresÂlonego systemu teologicznego ani tym bardziej filozoficznegoº (VS 29), to jednak speøniajaÎc wiernie swojaÎ misjeÎ prorockaÎ, Magisterium
KosÂcioøa musi rozstrzygacÂ, ktoÂre dziaøania ze swej natury saÎ zgodne z wymogami wiary, a ktoÂre zasÂ saÎ z nimi sprzeczne z powodu wewneÎtrznego zøa; musi
czuwacÂ i ostrzegacÂ wiernych przed bøeÎdami, jakie im zagrazÇajaÎ; musi pouczacÂ
wiernych o szczegoÂøowych nakazach i wskazywacÂ i moralnaÎ obowiaÎzywalnosÂcÂ
(por. VS 110).
I w tym konteksÂcie Jan Paweø II podkresÂla, zÇe posøuga teologoÂw moralistoÂw
ma ¹pierwszorzeÎdne znaczenie nie tylko dla zÇycia i misji KosÂcioøa, ale takzÇe dla
spoøeczenÂstwa i ludzkiej kulturyº (VS 111). Wydaje sieÎ jednoczesÂnie, zÇe tymi
søowami PapiezÇ wyznacza teologii moralnej szczegoÂlnie dalekosieÎzÇne zadania,
ktoÂre rozszerzajaÎ jej perspektyweÎ poza widzialne granice KosÂcioøa. To jednak
w niczym nie osøabia jej wewneÎtrznych, konstytutywnych wieÎzoÂw z samym
KosÂcioøem, ktoÂry jest z istoty swojej naturalnym terenem zÇycia kazÇdej zdrowej
teologii. Do istoty bowiem teologii nalezÇy jej gøeÎboka wieÎzÂ z KosÂcioøem. Teologia musi søuzÇycÂ KosÂcioøowi, musi bycÂ wøaÎczona w jego misjeÎ i uczestniczycÂ
w jego zÇyciu (VS 109). W oparciu o te zaøozÇenia Jan Paweø II nazywa bardzo
konkretne obowiaÎzki, ktoÂre spoczywajaÎ na teologach moralistach, uwzgleÎdniajaÎce ich fundamentalne odniesienie do KosÂcioøa. Zatem teolog powinien:
. pouczacÂ wiernych o wszystkich przykazaniach i normach praktycznych,
jakie KosÂcioÂø autorytatywnie ogøasza;
. poszukiwacÂ coraz gøeÎbszych rozumowych uzasadnienÂ dla kosÂcielnego nauczania;
. przekonywacÂ o søusznosÂci nakazoÂw formuøowanych w KosÂciele oraz ich
powadze poprzez ukazywanie wzajemnych powiaÎzanÂ oraz odniesienia do
ostatecznego celu czøowieka;
. daÎzÇycÂ do coraz peøniejszego nasÂwietlenia podstaw biblijnych, znaczenÂ
etycznych oraz motywacji antropologicznych, ktoÂre stanowiaÎ podøozÇe
gøoszonej przez KosÂcioÂø doktryny moralnej i wizji czøowieka (por. VS
110).
Chodzi wieÎc o to, by teologowie moralisÂci, wypeøniajaÎc misjeÎ nauczania
doktryny KosÂcioøa, tak wychowywali wiernych, by ci ¹byli zdolni do rozeznania
moralnego, daÎzÇyli do prawdziwego dobra i z ufnosÂciaÎ szukali pomocy øaski
BozÇejº (VS 113). Dlatego z jednej strony nie wolno sprowadzicÂ teologii mo-
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ralnej do ¹rzeÎdu dyscypliny wiedzy uksztaøtowanej wyøaÎcznie w konteksÂcie tak
zwanych nauk o czøowiekuº, a z drugiej ± jej tresÂci nie mozÇna ustalacÂ ¹wedøug
zasad i form wøasÂciwych dla rozstrzygnieÎcÂ typu demokratycznegoº (VS 111113).
Czy w oparciu o wskazania Soboru WatykanÂskiego II i papieskaÎ wizjeÎ
istotnego powoøania teologa moralisty w KosÂciele mozÇna beÎdzie wytyczycÂ jakisÂ
± chocÂby ogoÂlny ± kierunek rozwoju teologii moralnej? Wydaje sieÎ, izÇ na podstawie bardzo juzÇ znaczaÎcych dokonanÂ teologoÂw moralistoÂw, takzÇe w Polsce,
bazujaÎcych na inspiracjach nauki KosÂcioøa i osiaÎgnieÎciach wielu znaczaÎcych
teologoÂw w sÂwiecie, da sieÎ ukazacÂ gøoÂwne nurty i perspektywy rozwoju tej
nauki teologicznej na najblizÇsze dziesieÎciolecia.
1. POMIEÎDZY WIARAÎ A ROZUMEM MORALNYM

Posøugiwanie sieÎ wøasnym rozumem bez koniecznosÂci odwoøywania sieÎ do
autorytetu innych jest ideaøem wspoÂøczesnego czøowieka osÂwieconego. Søowo
¹autonomiaº, jak sieÎ wydaje, doskonale odpowiada obecnemu duchowi czasu.
Na tej samej pøaszczyzÂnie pojawia sieÎ dziaøanie moralne traktowane jako osobowa samorealizacja: to takzÇe jest kluczowym pojeÎciem odzwierciedlajaÎcym
ducha epoki. Dlatego coraz wyrazÂniej søychacÂ woøanie o etykeÎ obiektywnaÎ,
mozÇliwaÎ do zaakceptowania przez wszystkich ludzi dobrej woli.
PojeÎcie etyki obiektywnej okresÂla klimat, ktoÂry odpowiada spoøeczenÂstwu
charakteryzujaÎcemu sieÎ mentalnosÂciaÎ naukowaÎ; wymagania moralne winny
odznaczacÂ sieÎ akceptacjaÎ rozumowaÎ, opieracÂ sieÎ na naturze przedmiotu i nie
stanowicÂ przymusu dla wolnosÂci. ObowiaÎzuje natomiast zasada: im bardziej
rozumne wymaganie, tym wieÎksze powinno bycÂ poszanowanie wolnosÂci adresata4. JesÂli natomiast rodzi sieÎ koniecznosÂcÂ moÂwienia o przymusie w dziedzinie
moralnosÂci, powinno to wypøywacÂ z przekonujaÎcej siøy samej argumentacji.
W ten sposoÂb zostaø wyznaczony obszerny teren, wewnaÎtrz ktoÂrego rozwijacÂ
sieÎ beÎdzie ustalona problematyka.
Studium teologii moralnej znajduje sieÎ w samym centrum teologii: jest to
prawdziwie nauka teologiczna i jej kryteria harmonizujaÎ z kryteriami innych
dziedzin teologicznych. JednakzÇe teologia moralna zajmuje pozycjeÎ szczegoÂlnaÎ,
4

W ostatnim czasie, w imieÎ szlachetnych pobudek twoÂrcoÂw teorii teologicznych, zakwestionowana zostaøa tozÇsamosÂcÂ osoby w imieÎ absolutyzacji wolnosÂci. OdpowiedziaÎ na te nurty tzw.
¹nowej teologii moralnejº staøa sieÎ encyklika Jana Pawøa II Veritatis splendor (6.08.1993). Punktem
jej wyjsÂcia mozÇna uczynicÂ stwierdzenie, zÇe ¹w niektoÂrych nurtach mysÂli wspoÂøczesnej do tego
stopnia podkresÂla sieÎ znaczenie wolnosÂci, zÇe czyni sieÎ z niej absolut, ktoÂry ma bycÂ zÂroÂdøem wartosÂci
[...] Wizja ta øaÎczy sieÎ z etykaÎ indywidualistycznaÎ, wedøug ktoÂrej kazÇdy czøowiek staje wobec wøasnej
prawdy, roÂzÇnej od prawdy innych. PosunieÎty do skrajnych konsekwencji indywidualizm prowadzi
do zaprzeczenia samej idei natury ludzkiejº. VS 32.
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ktoÂra wyroÂzÇnia jaÎ w kanonie dyscyplin teologicznych, jako zÇe speønia ona funkcjeÎ ogniwa pomieÎdzy teologiaÎ a wszystkimi dziedzinami naukowymi, ktoÂre
w jakisÂ sposoÂb dotyczaÎ czøowieka5. Presja wewneÎtrzna jest wieÎc w teologii
moralnej wielka, uwazÇa sieÎ ona bowiem za naukeÎ wiary i nie mozÇe ryzykowacÂ
tej swojej pozycji, ale roÂwnoczesÂnie uwazÇa sieÎ tezÇ za naukeÎ uniwersalnaÎ w tym
sensie, zÇe nie mozÇe porzucacÂ sÂwiata, w ktoÂrym zÇyje czøowiek. Program jest wieÎc
zobowiaÎzujaÎcy, poniewazÇ teÎ sfereÎ ducha nalezÇy zbadacÂ caøosÂciowo. Nie wystarczy wieÎc, zÇeby teolog moralista byø tylko dobrym teologiem, ale powinien on
takzÇe rozwijacÂ wolne od uprzedzenÂ kontakty z naukami pokrewnymi, ktoÂre
dostarczajaÎ znaczaÎcych danych do formuøowania pytanÂ. Teolog moralista traktuje swojaÎ dyscyplineÎ jako system otwarty i dynamiczny.
U podøozÇa otwartosÂci kryje sieÎ z jednej strony zatroskanie, aby teologia
moralna mogøa zwracacÂ sieÎ do wszystkich ludzi dobrej woli; z drugiej jednak
strony mozÇe jej grozicÂ niebezpieczenÂstwo zatracenia tego, co specyficznie
chrzesÂcijanÂskie ± principium essendi ± zÇycia w Chrystusie. W tym konteksÂcie
pojawia sieÎ pytanie o znaczenie objawienia chrzesÂcijanÂskiego. I tak, niektoÂrzy
twierdzaÎ, zÇe wiara i objawienie dotyczaÎ sfery motywacji i nie dodajaÎ nowych
tresÂci do powszechnie obowiaÎzujaÎcego moralnego prawa naturalnego, poniewazÇ nie istnieje jakasÂ specyficzna etyka chrzesÂcijanÂska, a wieÎc chrzesÂcijanin nie
mozÇe odwoøywacÂ sieÎ do rzekomo wieÎkszej mozÇliwosÂci poznawczej w odniesieniu do norm kategorycznych. Pod wzgleÎdem tresÂci moralne prawo naturalne
i prawo Chrystusa saÎ raczej identyczne; wierzaÎcy i niewierzaÎcy roÂzÇniaÎ sieÎ w swoim dziaøaniu tylko innaÎ motywacjaÎ: czyniaÎ to samo, ale w roÂzÇny sposoÂb, to
znaczy, zÇe kierujaÎ ich posteÎpowaniem roÂzÇne motywacje6.
Etyka wiary w odniesieniu do tego modelu zgøasza zastrzezÇenia, poniewazÇ
obawia sieÎ sekularyzacji prawie wszystkich dziedzin zÇycia ludzkiego poddanych
refleksji teologicznomoralnej. Zdecydowana wieÎkszosÂcÂ teologoÂw moralistoÂw
uwazÇa, izÇ punktem wyjsÂcia dla teologii moralnej nie mozÇe stacÂ sieÎ rozumna
refleksja nad etosem, lecz zbioÂr zasad etycznych Objawienia Starego i Nowego
5

Zamieszanie wokoÂø istoty etyki teologicznej w ponowoczesnosÂci nie mozÇe nie wpøywacÂ na
identycznosÂcÂ teologii moralnej. S.Th. Ponckaers (ZÂroÂdøa moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Jej metoda,
tresÂcÂ, historia, PoznanÂ 1994, s. 29) pisze, zÇe ¹wszyscy zgodzaÎ sieÎ z twierdzeniem, zÇe teologia
moralna to czeÎsÂcÂ teologii rozpatrujaÎca ludzkie czyny w sÂwietle Objawienia. RozbiezÇnosÂci pojawiajaÎ sieÎ w sÂrodkowej czeÎsÂci definicji, gdzie nalezÇy okresÂlicÂ zasady kierujaÎce dziaøaniem moralnymº.
6
NiektoÂrzy uwazÇajaÎ, zÇe wysteÎpujaÎce w PisÂmie SÂwieÎtym normy czy postawy moralne pod
wzgleÎdem ich materialnej okresÂlonosÂci nie saÎ specyficznie chrzesÂcijanÂskie, lecz oznaczajaÎ wartosÂci
ogoÂlnoludzkie. SwoistosÂcÂ etyki chrzesÂcijanÂskiej miaøaby swoje miejsce w wymiarze jedynie ¹chrzesÂcijanÂskiej intencjonalnosÂciº. PodkresÂla sieÎ bowiem to, zÇe Objawienie wnosi do moralnosÂci ¹humanistycznejº nowy i gøeÎbszy horyzont widzenia czøowieka, zÇe chrzesÂcijanÂska motywacja nadaje gøeÎbszy sens posteÎpowaniu ludzkiemu. Por. J. Fuchs, Gibt es eine spezifisch christliche Moral?, ¹Stimmen der Zeitº 1970 t. 185, s. 101; A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glauben, DuÈsseldorf
1971, s. 213 n.
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Testamentu7. PrzyjeÎcie natomiast moralnosÂci czysto ¹naturalnejº byøoby wedøug niektoÂrych teologoÂw roÂwnoznaczne z popadnieÎciem w naturalizm, racjonalizm i pelagianizm, ktoÂry nie uwzgleÎdnia dziaøania øaski8. Tymczasem, twierdzi
wielu teologoÂw, moralnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska juzÇ pod wzgleÎdem tresÂciowym jest
osobliwaÎ rzeczywistosÂciaÎ z racji swej specyficznej zalezÇnosÂci od misterium wiary9. I ten zwiaÎzek ma znaczenie decydujaÎce dla zrozumienia moralnosÂci. ZÇycie
moralne chrzesÂcijanina nie nabiera charakteru chrzesÂcijanÂskiego dzieÎki dodatkowym wymaganiom i specyficznej motywacji religijnej ani tezÇ z racji odwoøywania sieÎ do autorytetu BozÇego w uzasadnianiu naturalnych norm moralnych,
lecz o istocie chrzesÂcijanÂskiego zÇycia decyduje øaska jako nowa natura czøowieka zÇyjaÎcego w przyjazÂni z Bogiem. Dziaøanie moralne chrzesÂcijanina jest ¹noweº nie tylko w sferze motywacji. Z tego wzgleÎdu moÂwi sieÎ o sakramentalnym
charakterze moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej, o udziale czøowieka w zÇyciu TroÂjcy
SÂwieÎtej, a szczegoÂlnie o chrystocentrycznym rysie tej moralnosÂci. Chrystus jest
normaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, a wieÎc chrzesÂcijanÂskiej moralnosÂci, nie tylko
jako osobowy wzoÂr do nasÂladowania, lecz przede wszystkim jako bytowa podstawa zÇycia czøowieka.
NalezÇy sobie jasno powiedziecÂ, zÇe swoistosÂcÂ moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej
ujawnia sieÎ przede wszystkim w nowym jakosÂciowo sposobie pojmowania zÇycia. I chociazÇ etyczne dobro mozÇe bycÂ poznane przez funkcjeÎ rozumu, to jednak
dogøeÎbny wzglaÎd w istoteÎ wartosÂci moralnych staje sieÎ mozÇliwy jedynie w wierze. Z wiary w Chrystusa i Jego oreÎdzia wyrasta nowe rozumienie etycznych
powinnosÂci i zarazem czøowiek otrzymuje nowe uzdolnienie, by moÂgø odpowiedziecÂ Bogu w akcie wiary i czynach moralnie doniosøych.
2. MORALNOSÂCÂ EKLEZJALNA

Egzystencja ludzka urzeczywistnia sieÎ we wspoÂlnocie, w ktoÂrej nie jest
wyøaÎczony czynnik dziaøania moralnego. Prawda moralna dotyczy czøowieka
takiego, jaki jest, we wszystkich wymiarach jego zÇycia i relacjach, czy to wewneÎtrznych ± jego duchowej dyspozycji, czy to zewneÎtrznych ± jego czynach.
StaÎd osaÎd i czyn moralny beÎdaÎ z koniecznosÂci naznaczone przez wspoÂlnoty,
ktoÂre otaczajaÎ jednostkeÎ, poniewazÇ nikt nie przezÇywa swego zÇycia w samot7
MozÇna tu wymienicÂ przede wszystkim takich autoroÂw, jak: J.G. Ziegler, J. Rief, J. Piegsa,
B. StoÈckle, B.Fraling; z obszaru polskiego: S. Olejnik, B. Inlender, J. Pryszmont, J. Bajda, J. NagoÂrny, P. GoÂralczyk i inni.
8
Por. B. HaÈring, Etyka chrzesÂcijanÂska i wychowanie w dobie krytyki, ¹Collectanea Theologicaº 42(1972) z. 2, s. 6 n.
9
Por. Z. Perz, MoralnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska jako funkcja misterium wiary, ¹Studia Theologica
Varsaviensiaº 2(1964) nr 1-2, s. 489-500.
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nosÂci10. Dotyczy to roÂwniezÇ czøowieka wierzaÎcego, ktoÂry przezÇywa swojaÎ
chrzesÂcijanÂskaÎ egzystencjeÎ we wspoÂlnocie KosÂcioøa.
Eklezjalny wymiar moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej odpowiada wspoÂlnotowej
wøasÂnie specyfice ludzkiej egzystencji. Eklezjologia Soboru WatykanÂskiego II
daøa wyrazÂne wskazoÂwki takzÇe teologii moralnej. KosÂcioÂø jawi sieÎ jako lud BozÇy
pielgrzymujaÎcy poprzez wieki ku speønieniu ostatecznej obietnicy eschatologicznej, kiedy to BoÂg beÎdzie wszystkim we wszystkich. KosÂcioÂø stanowi przede
wszystkim zÇywaÎ komunieÎ wierzaÎcych, a dopiero wtoÂrnie otrzymuje formy
prawno-instytucjonalne. Wszystko to posiada swe implikacje moralne, ktoÂre
w pierwszym rzeÎdzie dotyczaÎ osaÎdu moralnego.
KosÂcioÂø jest wspoÂlnotaÎ pamieÎci, pojmowania prawd oraz ich interpretowania, w ktoÂrej mozÇliwe jest realne spotkanie z zÇywym Jezusem Chrystusem.
KosÂcioÂø nieustannie spoglaÎda ku swemu poczaÎtkowi, wciaÎzÇ z nowym entuzjazmem, starajaÎc sieÎ zrealizowacÂ peønieÎ swojej egzystencji i rozwijacÂ sieÎ w zmieniajaÎcym sieÎ czasie. Na pewno nie zamyka sieÎ w samym sobie, poniewazÇ samowystarczalnosÂcÂ duchowa nie jest mu wøasÂciwa. KosÂcioÂø traktuje nurty duchowe
kazÇdej epoki jako wielkie wyzwania. Aby moÂgø im sprostacÂ, mobilizuje swoje
najlepsze siøy i angazÇuje elity intelektualne.
JednakzÇe nie tylko wiara pobudza mysÂlenie, lecz takzÇe mysÂlenie kieruje sieÎ
ku wierze. W tej perspektywie KosÂcioÂø mozÇna poroÂwnacÂ do otwartego i dynamicznego systemu, poniewazÇ jego samopoznawanie mozÇe czerpacÂ wiedzeÎ ze
sÂwiadomosÂci teoretyczno-naukowej wspoÂøczesnosÂci. W ten sposoÂb dopeønia sieÎ
i zostaje rozwinieÎta refleksja dotyczaÎca wspoÂlnoty, w ktoÂrej wszyscy czøonkowie
KosÂcioøa uczestniczaÎ z jednakowaÎ odpowiedzialnosÂciaÎ, jakkolwiek w roÂzÇny
sposoÂb11. Tak rodzi sieÎ tradycja ± zÇywa rzeczywistosÂcÂ, ktoÂraÎ mozÇna bez obawy
okresÂlicÂ jako wielkosÂcÂ otwartaÎ na udoskonalenie.
KosÂcioÂø jako komunia nie jest tylko wspoÂlnotaÎ pamieÎci, wartosÂciowania czy
mysÂlenia, lecz takzÇe braterskaÎ wspoÂlnotaÎ przezÇywanej i sÂwiadczonej solidarnosÂci12. KosÂcioÂø jako caritas nie wyczerpuje sieÎ w porzaÎdku hierarchicznym, nie
jest tylko kosÂcioøem ± urzeÎdem. W KosÂciele saÎ sprawowane funkcje kierownicze, powierzone ludziom przez Boga; istnieje wøadza, ktoÂra w kwestiach wiary
i moralnosÂci przedstawia sieÎ jako Magisterium, przedkøadajaÎce wymagania
10

Odwoøanie sieÎ do kategorii wspoÂlnoty osoÂb wskazuje, zÇe fundamentem zÇycia wspoÂlnotowego jest miøosÂcÂ pojeÎta jako bezinteresowny dar z siebie. Przez wzajemne obdarowanie osoÂb i przez
wzajemne przyjeÎcie tego obdarowania ± bez naruszenia personalnego charakteru daru ± rodzi sieÎ
wspoÂlnota, a zarazem odsøania sieÎ najgøeÎbsza godnosÂcÂ ludzkiej osoby. Prawdziwie osobowa wspoÂlnota jest takaÎ wspoÂlnotaÎ miøosÂci, w ktoÂrej istnieje wspoÂlnota obdarowania i przyjmowania. Por.
D.J. Hilla, Osoba jako zasada teologii moralnej. Wkøad Karola Wojtyøy ± Jana Pawøa II w wypracowanie podstaw teologii moralnej, ¹Ethosº 4(1991) nr 15-16, s. 143.
11
¹Teologia ma wymiar eklezjalny, poniewazÇ jest dojrzaøaÎ refleksjaÎ nad wiaraÎ KosÂcioøa,
prowadzonaÎ przez teologa beÎdaÎcego czøonkiem KosÂcioøaº Jan Paweø II, Adhortacja Pastores dabo
vobis (25.03.1992), nr 53.
12
Por. Jan Paweø II, Adhortacja Christifideles laici (30.12.1988), nr 19.
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moralne sumieniu wierzaÎcego. Magisterium KosÂcioøa ma za zadanie przedstawianie i interpretowanie caøego prawa naturalnego, jest tezÇ kompetentne, aby
odsøaniacÂ wierzaÎcym te prawdy moralne, ktoÂre nie zostaøy formalnie objawione.
KazÇdy wierny ± laik czy kapøan ± jest odpowiedzialnym partnerem Magisterium, zdolnym do wøaÎczenia sieÎ w rozwijanie w KosÂciele zÇywej tradycji moralnej; kazÇdy mozÇe wiesÂcÂ wøasne kompetencje zawodowe i osobiste talenty
w dialog wewnaÎtrzkosÂcielny, nawet jesÂli czasem mozÇe okazacÂ sieÎ partnerem
niewygodnym. ZÇadna moralnosÂcÂ, jak dotychczas, nie upadøa z powodu otwartosÂci.
Søusznie zauwazÇa sieÎ, zÇe Magisterium KosÂcioøa nie podporzaÎdkowuje sieÎ
zÇadnym, wøasÂciwym dla danego czasu praÎdom czy szkoøom filozoficznym: powageÎ swoich twierdzenÂ potwierdza wøasnym autorytetem. Tym niemniej nawet
Magisterium nie mozÇe argumentowacÂ inaczej, jak tylko filozoficznie i teologicznie, nawet jesÂli na pierwszy rzut wydaje sieÎ inaczej. UrzaÎd Nauczycielski ustala
relacjeÎ pomieÎdzy prawem naturalnym a prawem Chrystusa, ale rozstrzygajaÎca
argumentacja pochodzi z prawa naturalnego. Ponadto odwoøuje sieÎ ono do
asystencji Ducha SÂwieÎtego, wychodzaÎc z zaøozÇenia, zÇe KosÂcioÂø ± pojmowany
caøosÂciowo ± nie mozÇe sieÎ mylicÂ.
JesÂli zasÂ argumentuje sieÎ przy uzÇyciu terminologii prawa naturalnego, trzeba takzÇe bycÂ gotowym ± z natchnienia Ducha SÂwieÎtego ± na rewizjeÎ wøasnych
poglaÎdoÂw, nawet gdyby nalezÇaøo tego dokonacÂ poprzez konstruktywnaÎ krytykeÎ
wiernych, ktoÂrzy winni zÇycÂ wedle wskazanÂ Magisterium. WspoÂøodpowiedzialnosÂcÂ oznacza tu zaangazÇowanie wøasnych poglaÎdoÂw. Sensus fidelium i opinie
Magisterium oddziaøujaÎ na siebie, a Duch SÂwieÎty czuwa, by nie pojawiø sieÎ
w KosÂciele bøaÎd. Recepcja nauki ze strony caøego ludu BozÇego jest uwarunkowana w sposoÂb istotny od jej wazÇnosÂci. Nie umniejsza to jednak w niczym
decydujaÎcej roli Magisterium w kwestiach moralnych.
TeologieÎ i Magisterium øaÎczy wspoÂlny cel, ktoÂrym jest ¹zachowanie Ludu
BozÇego w wyzwalajaÎcej prawdzieº13. Dlatego chociazÇ roÂzÇna jest ich natura
i poniekaÎd odmienny charakter wøasÂciwych im misji, to jednak ¹saÎ to dwie
witalne funkcje KosÂcioøa, ktoÂre dla dobra Ludu BozÇego powinny sieÎ wzajemnie
przenikacÂ i wzbogacacÂº14. W zÇadnym przypadku wieÎc nie wolno przeciwstawiacÂ sobie teologii i UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa. IstniejaÎca mieÎdzy nimi
zalezÇnosÂcÂ powinna sieÎ wyrazÇacÂ takzÇe w tym, zÇe teologia ma wspomagacÂ Magisterium, a z drugiej strony sama tezÇ potrzebuje od niego pomocy. Magisterium
zasÂ w gøoszeniu autentycznej nauki winno korzystacÂ z dorobku teologii. WzajemnosÂcÂ powinna sieÎ wyrazÇacÂ w dialogu opierajaÎcym sieÎ na dwoÂch zasadach:
13

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powoøaniu teologa w KosÂciele ¹Donum veritatisº
(24.05.1990), nr 21.
14
TamzÇe, nr 40.
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unitas veritatis i unitas caritatis15. WøasÂnie w dialogu prowadzonym w duchu
komunii kosÂcielnej nalezÇy szukacÂ rozwiaÎzanÂ, gdy pojawiajaÎ sieÎ trudnosÂci.
Forma wypowiedzi Magisterium jest oczywisÂcie teologiczna. Odnosi sieÎ to
roÂwniezÇ do autentycznego przedstawiania i interpretowania naturalnego prawa
moralnego. Nie zakøada ono celu samego w sobie, ale jest zawsze przejrzyste
w odniesieniu do Objawienia, mozÇe wieÎc posiadacÂ formeÎ wiaÎzÇaÎcaÎ. JesÂli Magisterium posiada niezachwiany zmysø wiary wspoÂlnoty kosÂcielnej i jest niejako
urzeÎdowaÎ formaÎ wyrazÇenia tego zmysøu, dokonuje sieÎ to naturalnie w harmonii
ze zbawczym posøaniem samego Jezusa Chrystusa. Bowiem antropologiczny
wymiar zbawczego spotkania z Jezusem Chrystusem jest zachowywany jako
zÇywy i aktualny w KosÂciele.
W ten sposoÂb nieuchronnie nauczanie Magisterium KosÂcioøa przenika radykalizm posøania ewangelicznego, jego specyfika, ktoÂra nie jest cechaÎ zewneÎtrznaÎ,
lecz ksztaøtuje od wewnaÎtrz kazÇdaÎ poszczegoÂlnaÎ wypowiedzÂ. Z tego faktu zdaje
sobie spraweÎ Magisterium, kiedy moÂwi o swojej profetycznej misji. Do tej profetycznej misji nalezÇy bez waÎtpienia odwazÇna interwencja na rzecz nienaruszalnej godnosÂci czøowieka i jego niezbywalnych praw, szczegoÂlnie tam, gdzie saÎ one
deptane i gdzie nikt ich nie broni. KosÂcioÂø daje sÂwiadectwo odpowiedzialnosÂci za
nie, wyrazÇone w sposoÂb wyjaÎtkowy w pontyfikacie Jana Pawøa II.
Ostatecznym punktem odniesienia dla nauczania i przepowiadania moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej jest Kazanie na GoÂrze, przede wszystkim z uwagi na
wysteÎpujaÎce w nim antytezy pierwszorzeÎdne i wtoÂrne. DoniosøosÂcÂ teologicznaÎ
tego fragmentu Ewangelii wciaÎzÇ sieÎ na nowo odkrywa i zachowuje on swaÎ
zÇywotnosÂcÂ w KosÂciele. W ten sposoÂb KosÂcioÂø angazÇuje sieÎ z caøaÎ stanowczosÂciaÎ
w interioryzacjeÎ moralnosÂci i jest to teologicznie uzasadnione, gdyzÇ sprzeciwia
sieÎ w rezultacie wszelkiej formie przesadnego legalizmu oraz nadmiernie rozbudowanej kazuistyce. BoÂg oczekuje od chrzesÂcijanina serca, a nie pojedynczych ± dokøadnie opisanych i okresÂlonych ± uczynkoÂw.
BoÂg wymaga przede wszystkim miøosierdzia; rys antyfaryzejski oreÎdzia Jezusa nie mozÇe zaniknaÎcÂ w KosÂciele. KosÂcioÂø zabiega takzÇe, szczegoÂlnie poprzez
zÇycie swoich sÂwieÎtych, o przeøamanie barier zøa i zniweczenie historycznych
podstaw konfliktoÂw. Czyni to na drodze przebaczenia i ukazywania sposoboÂw
dziaøania moralnego, ktoÂre dzieÎki sile fascynacji mogaÎ stacÂ sieÎ udziaøem nie
tylko wierzaÎcych, ale przede wszystkim ludzi dobrej woli. Tym samym KosÂcioÂø
przyczynia sieÎ do pomnazÇania nadziei w historii sÂwiata.
3. SèUZÇBA PRAWDZIE I OTWAROSÂCÂ NA DIALOG

Od teologa moralisty, ktoÂry zwraca sieÎ do wspoÂøczesnych mu ludzi i chce
bycÂ przez nich zrozumiaøy, søusznie wymaga sieÎ, aby byø intelektualnie otwarty
15

Por. tamzÇe, nr 26.
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i speøniaø wymogi czasu. Moralista nie powinien ulegacÂ øatwej pokusie zadowolenia z uproszczenÂ ani fascynowacÂ sieÎ rozwiaÎzaniami szybkimi, powinien
natomiast bycÂ zdolnym do zaangazÇowania sieÎ w søuzÇbeÎ prawdy, ktoÂraÎ odsøania
mu rzeczywistosÂcÂ. W przedsieÎwzieÎciu tym nie mozÇna sieÎ ograniczycÂ do dyskutowania wyøaÎcznie o tresÂciach moralnych, ktoÂre stanowiaÎ tylko jeden z aspektoÂw problemu, i to nawet nie najwazÇniejszy. Gdyby tak byøo, teologia moralna
zostaøaby zredukowana do wiedzy uzÇytkowej opartej na kazuistyce, ktoÂra preferuje rozumowanie wychodzaÎce od istniejaÎcego dysonansu pomieÎdzy normaÎ
a sytuacjaÎ. Wymagania naukowe teologii moralnej saÎ wieÎksze: daÎzÇy sieÎ do
refleksji nad ksztaøtem koncepcji zdolnych rozwiaÎzacÂ problemy. Na tym poziomie dokonuje sieÎ autentyczny trud tworzenia podstaw.
Teologia moralna dziaøa jak czuøy sejsmograf rejestrujaÎcy tendencje filozoficzne swego czasu i moralista musi posiadacÂ kultureÎ filozoficznaÎ, jezÇeli chce
bycÂ uznany i zrozumiaøy. W ostatnich czasach nie zabrakøo proÂb wzbogacenia
warsztatu filozoficznego moralisty. NastaÎpiøa zÇywa wymiana, z ktoÂrej teologia
moralna odnosi wiele korzysÂci. UjmujaÎc w wielkim skroÂcie zasøugi filozofii dla
teologii moralnej, mozÇna sÂmiaøo powiedziecÂ, izÇ aspekt transcendentny i aspekt
hermeneutyczny saÎ zasøugaÎ przede wszystkim kontynentu europejskiego i øaÎczaÎ
sieÎ z tradycjaÎ filozofii historii, idealizmu niemieckiego, a nawet neoplatonizmu.
IstniejaÎ takzÇe nurty filozofii anglosaskiej, ktoÂrym teologia moralna musi posÂwieÎcicÂ uwageÎ, jesÂli chce zyskacÂ znaczenie w skali sÂwiatowej. Chodzi tu o filozofieÎ analitycznaÎ i filozofieÎ jeÎzyka (Ludwig Wittgenstein). MysÂlenie analityczne
zawiera znaczaÎce dla teologii moralnej implikacje. Rozwija ono idee nosÂne
tradycji moralnej, søuzÇaÎc sprecyzowaniu twierdzenÂ normatywnych. Analityka,
ktoÂrego gøoÂwny wysiøek filozoficzny okresÂla semantyka i logika, interesuje
przede wszystkim jasnosÂcÂ pojeÎcÂ i ich zastosowanie. System moralny, aby odpowiadaø absolutnosÂci prawdy moralnej i wolnosÂci akceptacji, powinien cechowacÂ sieÎ wewneÎtrznaÎ spoÂjnosÂciaÎ16.
OczywisÂcie zÇadne ujeÎcie filozoficzne nie pretenduje do wyøaÎcznosÂci, ale
osiaÎgnieÎcia wielu z nich integrujaÎ sieÎ przy odkrywaniu na nowo roÂzÇnych zagadnienÂ. W pracy poszczegoÂlnych moralistoÂw nie zdarza sieÎ, aby znalazø zastosowanie tylko jeden model mysÂlenia, lecz w ogromnej wieÎkszosÂci przypadkoÂw
filozofie splatajaÎ sieÎ, co nie wyklucza sÂwiadomego doboru tresÂci i akcentoÂw.
Czasem zostajaÎ tezÇ uwzgleÎdnione poÂzÂniejsze tendencje filozoficzne, jak na
przykøad wielorakie formy personalizmu, ktoÂre przygotowujaÎ teren dla zrozumienia prawdy moralnej i dla uczciwej argumentacji moralnej. Dla teologa
rzeczywistosÂcÂ przedstawia sieÎ zawsze jako juzÇ otwarta i filozoficznie ¹wyposÂrodkowanaº.

16

Por. P. Bortkiewicz, Teologia moralna a etyka, w: TozÇsamosÂcÂ i metodyka nauczania teologii
moralnej, red. J. NagoÂrny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 33-46.
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Byøoby tezÇ oznakaÎ nieliczenia sieÎ z rzeczywistosÂciaÎ, gdyby moralista stale
traciø z pola widzenia to wszystko, co podpada pod kompetencjeÎ nauk empirycznych. Dialog z naukami empirycznymi nie jest niczym nowym dla moralisty. Prowadzony byø zawsze w roÂzÇnych formach i nauki empiryczne od czasu do
czasu skutecznie modelowaøy kategorie moralistoÂw, czasem nawet tak dalece,
zÇe mozÇna byøo moÂwicÂ o przewadze elementoÂw obcych w teologii moralnej,
oczywisÂcie ze szkodaÎ dla niej. Prawdziwie wielcy teologowie zawsze stawali
na wysokosÂci zadania. Przewidywali oni, zÇe pomieÎdzy chrzesÂcijanÂskaÎ wiaraÎ
a wiedzaÎ nie mozÇe bycÂ konfliktu, poniewazÇ prawda jest jedna. Konflikty mogaÎ
powstawacÂ ewentualnie mieÎdzy teoriami teologicznymi a teoriami naukowymi.
Obydwie strony stawiajaÎ sobie za zadanie eliminowanie kwestii spornych, a nawet zapobieganie powstawaniu nowych. Bowiem badacz natury powinien znacÂ
granice swoich specyficznych kompetencji i nie powinien wkraczacÂ na teren
filozofii czy teologii. Podobnie teolog nie ma ani prawa, ani kompetencji kwestionowacÂ zastosowanych metod czy tezÇ osiaÎgnieÎcÂ innych dziedzin badawczych
i nie mozÇe inaczej postaÎpicÂ, jak tylko je przyjaÎcÂ, poniewazÇ on sam nie jest
specjalistaÎ w dziedzinie nauk empirycznych. Nie oznacza to, zÇe teolog nie ma
niczego do powiedzenia w kwestiach, w ktoÂrych chodzi o czøowieka i jego
caøosÂciowaÎ wizjeÎ. Bowiem bardzo czeÎsto nauki empiryczne redukujaÎ czøowieka
tylko do wymiary biologicznego.
Na pøaszczyzÂnie wspoÂøpracy interdyscyplinarnej moralista spotyka sieÎ z rozÇnymi oczekiwaniami; w swym otwarciu na poznanie jest przede wszystkim
wyczulony na wyniki badanÂ naukowych majaÎcych znaczenie etyczne i te przede
wszystkim wykorzystuje. Moralista nie tylko korzysta z wynikoÂw badanÂ nauk
empirycznych / przyrodniczych (np. biologii), lecz takzÇe ma cosÂ do zaoferowania. Nadaje interdyscyplinarnemu dialogowi nowaÎ perspektyweÎ, zasadniczo
niedosteÎpnaÎ naukom empirycznym. Interweniuje krytycznie, ilekrocÂ badacz
zamierza przekraczacÂ granice swojej kompetencji, gdy wprowadza interpretacje lub oceny, ktoÂre nie zostaøy zweryfikowane dosÂwiadczalnie i w najlepszym
razie wywodzaÎ sieÎ z przesaÎdoÂw.
Dlatego wymagana jest solidarnosÂcÂ w krytyce. WroÂg teologii moralnej nie
ukrywa sieÎ w naukach badajaÎcych natureÎ, ale znajduje sieÎ raczej tam, gdzie
bezkrytyczne filozofowanie uzbraja sieÎ w dane nauk przyrodniczych, aby je
wykorzystacÂ jako odpowiedniaÎ bronÂ w søuzÇbie wøasnej ideologii. Jest to wystarczajaÎca racja, azÇeby moralisÂci zaczeÎli przyjmowacÂ postaweÎ krytycznej solidarnosÂci, zaczynajaÎc od samokrytyki i troszczaÎc sieÎ o solidne podøozÇe metafizyczne, ktoÂre na pewno w jego istotnych elementach mozÇna znalezÂcÂ wewnaÎtrz
wielkiej tradycji scholastycznej.
Przypadki podobnego przekroczenia granic pojawiøy sieÎ przede wszystkim
na polu psychologii i bioetyki. Oczywiste jest, zÇe psycholog tworzy hipotezy,
ktoÂre oproÂcz tego, zÇe determinujaÎ jego interpretacje i oceneÎ fenomenu dziaøania, determinujaÎ takzÇe pozÇytek pøynaÎcy z jego badania. MozÇe sieÎ zdarzycÂ, zÇe
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wszystkie strategie badawcze søuzÇaÎ jedynie potwierdzaniu wøasnych przesaÎdoÂw,
i zÇe wszystko, co wydaje sieÎ bycÂ im przeciwne, zostaje bez wahania obalone.
W dialogu interdyscyplinarnym zawsze wielkim bøeÎdem jest wymuszanie interpretacji poszczegoÂlnych zjawisk17.
PowazÇnym bøeÎdem jest takzÇe przyjmowanie rezultatoÂw badanÂ niepotwierdzonych jeszcze w sposoÂb wystarczajaÎcy, bez wyjasÂnienia i sprawdzenia, czy
w poszczegoÂlnym przypadku ma sieÎ do czynienia z powazÇnaÎ teoriaÎ, czy tylko
z hipotezaÎ. Dzieje sieÎ podobnie, gdy teren badany zdominowany jest przez
pozytywizm naukowy, ktoÂry zamyka wszelkaÎ poÂzÂniejszaÎ dyskusjeÎ. Przede
wszystkim dialog na temat bioetyki mozÇe ulec tego rodzaju pokusom. Czasem
bez wieÎkszego namysøu spraweÎ odnosi sieÎ do fenomenoÂw biologicznych dotychczas nieznanych i wyciaÎga sieÎ szybko wnioski moralne, oparte na naturalistycznej wizji czøowieka.
ZasøugaÎ nauk nowozÇytnych jest wykazanie w sposoÂb jeszcze bardziej oczywisty anizÇeli w poprzednich epokach trwaøej ambiwalencji natury. Ona faktycznie i wspiera, i zagrazÇa czøowiekowi, zawiera w sobie elementy oczywistego
øadu, lecz takzÇe jakiegosÂ nieporzaÎdku (przynajmniej pozornego), elementy
doskonaøosÂci i niedoskonaøosÂci. JednakzÇe czøowiek nie przystosowuje sieÎ tak
po prostu, lecz krytycznie przyjmuje wskazania natury i interpretuje je w odniesieniu do swojej idei zÇycia, zÇycia dobrego i rozumnego. StaÎd tezÇ, jezÇeli natura cosÂ tworzy ± nie oznacza to, zÇe czøowiek musi sieÎ temu bezkrytycznie
poddacÂ. Natura jest niewaÎtpliwie mistrzyniaÎ, ale takzÇe czøowiek ze swej strony
kieruje naturaÎ i w tej dialektyce wchodzi w kontakt z wynikami badanÂ nauk
przyrodniczych. W tym aspekcie moralista otrzymuje wyzwanie i jest jego zadaniem wprowadzicÂ w natureÎ wymogi porzaÎdku, odpowiednie tresÂci i konkretne normy etyczne. W wypeønieniu tego zadania nie mozÇe moralisÂcie pomoÂc
zÇaden biolog; autonomia prawdy moralnej jest jedynym wyzwaniem18.

* * *

Teolog moralista traktuje swojaÎ dziedzineÎ jako naukeÎ teologicznaÎ. Teologia moralna znajduje swe miejsce w samym centrum teologii, nie ogranicza sieÎ
do jakiejsÂ ochrzczonej etyki pochodzenia poganÂskiego. Dlatego jej zwiaÎzek
z innymi dyscyplinami teologicznymi ± z teologiaÎ fundamentalnaÎ, dogmatycznaÎ, antropologiaÎ teologicznaÎ ± nie powinien søabnaÎcÂ. Teologa moralisteÎ interesuje roÂwniezÇ nauczanie o Bogu: jak mozÇna mysÂlecÂ o Bogu we wspoÂøczesnym
sÂwiecie? Jak mozÇna øaÎczycÂ wiecznosÂcÂ Boga i doczesnosÂcÂ czøowieka oraz w jakim

17
18

Por. J. NagoÂrny, Posøannictwo chrzesÂcijan w sÂwiecie, Lublin 1998, s. 318-341.
Por. J.Trigo, Køamstwo, prawda, miøosÂcÂ, ¹Communioº 20(2000) nr 1, s. 40.
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sensie obietnica zÇycia wiecznego determinuje aktualne dziaøanie ¹wº i ¹wobecº
tego sÂwiata?
Tak sformuøowane pytania pozwalajaÎ szerzej spojrzecÂ na inne kwestie teologiczne. BoÂg chrzesÂcijan jest Bogiem Jezusa Chrystusa, przeto nie mozÇe istniecÂ
zÇadna refleksja teologicznomoralna bez wyrazÂnego odniesienia do chrystologii.
Chrystologia jest wynikiem dociekania interpretacyjnego wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskiej. Nie mozÇna wieÎc dziwicÂ sieÎ, zÇe teolog moralista poszerza swoje pole
badawcze o eklezjalny wymiar wartosÂciowania oraz posteÎpowania moralnego.
Trzeba roÂwniezÇ wspomniecÂ o teologii øaski. Teologa moralisteÎ interesujaÎ informacje zwiaÎzane z rzeczywistosÂciaÎ bycia chrzesÂcijaninem, a wieÎc posteÎpowanie
czøowieka zakorzenia sieÎ ostatecznie w dziaøaniu Boga w czøowieku. Wynika
staÎd oczywisÂcie, zÇe teologia moralna jest zÇywo zainteresowana egzegezaÎ Starego i Nowego Testamentu, wøasÂnie dlatego Pismo SÂwieÎte stanowi zasadnicze
podøozÇe Tradycji.
Teolog moralista nie mozÇe w swej refleksji pomijacÂ dorobku nauk humanistyczno-empirycznych, ale tezÇ nie mozÇe popadacÂ w naturalizm. Zjawiska
empirycznie dosieÎzÇne dostarczajaÎ rozumowi moralnemu materiaøu obserwacyjnego. Ale dosÂwiadczenie wchodzi w osaÎd moralny tylko po krytycznej ocenie
i interpretacji. Teologia moralna peøni swoje zadanie na granicy pomieÎdzy
naukaÎ sÂcisøaÎ a wplatajaÎcym sieÎ w niaÎ sÂwiadectwem zÇycia. Kto chce sieÎ jej posÂwieÎcicÂ, powinien bycÂ gotowy do øaÎczenia tych dwoÂch aspektoÂw. Ale zÇycie nie
pozwala sieÎ zamknaÎcÂ w system, poniewazÇ obejmuje cosÂ przekraczajaÎcego
wszelkie schematy, co wypøywa z wneÎtrza czøowieka wierzaÎcego i dosÂwiadczajaÎcego Boga. DosÂwiadczenie zÇycia i dosÂwiadczenie wiary domagajaÎ sieÎ przekonywajaÎcej i zÇywej syntezy. Takie syntezy powstawaøy w historii teologii moralnej, powstajaÎ i beÎdaÎ powstawaøy.
The Moral Theology
Summary
The study of the principles of the pursuance of a certain scientific discipline is
related over all to the question of its identity, its specificity and that is why also of its
separateness from other disciplines. This methodological reflection is very essential
for maintaining the unity of the scientific discipline but also for its correct and easier
pursuance. When the moral theology is concerned it is particularly essential today
because contemporary discussions about postcouncil restoration of this discipline
have resulted in the new research for the status of this discipline.
The concern about the identity of the moral theology should be connected with
the concern about the future development of this discipline. It depends on the one
hand on a better, fuller and more and more integral recognition and utilization of the
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specific Christian sources. On the other hand it depends also on a bolder utilization
of the sources in general as well as also these non-theological which are connected
over all with a development of the human sciences. It must not be forgotten that the
moral theology as a separate discipline of the scientific reflection on the Gospel,
guarding its status as a normative science, can ¹cannot be reduced to a body of
knowledge worked out purely in the context of the so-called behavioural sciences.
The latter are concerned with the phenomenon of morality as a historical and social
fact; moral theology, however, while needing to make use of the behavioural and
natural sciences, does not rely on the results of formal empirical observation or
phenomenological understanding aloneº (Veritatis Splendor 111). The aspiration
for the development of this scientific discipline can not take no account of the
fundamental truth that it still remains the theological discipline, it means it is the
science springs from the faith and it is fundamentally connected with the salutary
mission of the Church.
S ø o w a k l u c z o w e: etyka autonomiczna, etyka wiary, moralnosÂcÂ eklezjalna,
moralnosÂcÂ chrystocentryczna, wolnosÂcÂ, specyfika moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej, nowa
motywacja
K e y w o r d s: authonomy ethics, faith ethics, the ecclesial morality, the christocentric morality, freedom, the specificity of the Christian morality, new motivation
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Â SKIEJ
HISTORIA DUCHOWOSÂCI CHRZESÂCIJAN
W ASPEKCIE METODOLOGICZNYM

W roÂzÇnych okresach historii chrzesÂcijanie pragneÎli odczytywacÂ EwangelieÎ
Chrystusa oczyma swego wieku. TakzÇe w naszych czasach czøowiek wierzaÎcy
w Chrystusa daÎzÇy nie tylko do jej odczytania, ale tezÇ i do przeøozÇenia na zwiaÎzane z wymaganiami wspoÂøczesnego zÇycia, zabiegajaÎc przy tym o to, by zostaø
zachowany autentyczny duch Ewangelii oraz zapewniony wøasÂciwy rozwoÂj
wszystkich wartosÂci humanistycznych wøasÂciwych czøowiekowi i jego ziemskiej
egzystencji.
Historia duchowosÂci zajmujaÎca sieÎ badaniem dziejoÂw przezÇywania przez
czøowieka jego kontaktoÂw z Bogiem jako IstotaÎ NajwyzÇszaÎ jest zwiaÎzana sÂcisÂle
z teologiaÎ duchowosÂci religijnej. DzieÎki transcendencji sprawiajaÎcej, zÇe duch
ludzki potrafi nawiaÎzacÂ kontakt z Absolutem mozÇna moÂwicÂ o historii duchowosÂci judaistycznej, muzuømanÂskiej, buddyjskiej, braministycznej, hinduistycznej i oczywisÂcie chrzesÂcijanÂskiej. Historia duchowosÂci odrzuca zatem przekonanie, jakoby ludzki duch nie byø w stanie nawiaÎzacÂ kontaktu z Bogiem. Jest
rzeczaÎ oczywistaÎ, zÇe nas interesowacÂ beÎdzie w szczegoÂlny sposoÂb historia duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej.
ÂJ
1. GENEZA I ROZWO

Historia duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej uksztaøtowaøa sieÎ w poczaÎtkach XX
stulecia, a jej znaczenie wzrosøo wraz z rozwojem nauk historycznych, gøoÂwnie
zasÂ historii KosÂcioøa, a takzÇe historii teologii.
Panuje opinia, zÇe historia jako nauka pojawiøa sieÎ na przeøomie XVIII i XIX
wieku; w przekonaniu niektoÂrych historia wiaÎzÇe sieÎ z okresem odrodzenia, zasÂ
wedøug innych sama jej idea uksztaøtowaøa sieÎ w øonie judaizmu i chrzesÂcijanÂstwa1.
1

Por. Cz.S. Bartnik, Historia ludzka i Chrystus. Szkice chrzesÂcijanÂskiej wizji dziejoÂw, Katowice 1987, s. 7.
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MoÂwi sieÎ roÂwniezÇ o tym, zÇe juzÇ na przeøomie wiekoÂw sÂrednich i czasoÂw
nowozÇytnych, gdy rodziø sieÎ krytycyzm co do zÂroÂdeø, a rozumienie przemian
dziejowych ulegøo pogøeÎbieniu, mozÇna doszukiwacÂ sieÎ poczaÎtkoÂw historii jako
nauki. W mysÂl wywodoÂw ks. prof. Cz.S. Bartnika, historia ¹dzieje sieÎ w osobie
ludzkiej i w osobowosÂci spoøecznej, przy wzajemnym uzalezÇnieniu jednej od
drugiej oraz jednej i drugiej ± od sÂwiata bytu i naturyº2. OczywisÂcie, prymat
posiada spoøecznosÂcÂ, ktoÂra jednak nie niweluje historii jednostkowej, gdyzÇ bez
niej nie mozÇe istniecÂ. Ludzka historia miesÂci sieÎ w czøowieku, a wieÎc zaroÂwno
w jednostce, jak tezÇ w spoøecznosÂci, z ktoÂraÎ jest zøaÎczona. PamieÎtacÂ jednak
nalezÇy, zÇe zwornikiem osoby jest duch ludzki; ma on pierwszenÂstwo wsÂroÂd
czynnikoÂw, ktoÂre tworzaÎ historieÎ w sensie jak najbardziej wøasÂciwym. JuzÇ od
XIX wieku wzrosøo zainteresowanie historiaÎ jako naukaÎ, ktoÂra daÎzÇy do poznawania spraw i wydarzenÂ przez ich przyczyny i uwarunkowania sÂrodowiskowoczasowe. Od poczaÎtku natomiast XX stulecia zaznaczyøa sieÎ tendencja daleko
idaÎcego zblizÇenia mieÎdzy mysÂleniem teologicznym a historycznym. W zwiaÎzku
z tym moÂwi sieÎ o rozwoju wieÎzi ludzkich z Jezusem Chrystusem i TroÂjcaÎ SÂwieÎtaÎ
w ramach tego sÂwiata, jak tezÇ o samorealizacji osobowej czøowieka w jego
relacji do Jezusa jako Syna BozÇego, baÎdzÂ wreszcie o ksztaøtowaniu sieÎ wieÎzi
pomieÎdzy osobami ludzkimi, tworzaÎcymi okresÂlonaÎ caøosÂcÂ eklezjalno-duchowaÎ3. W takiej koncepcji znajduje sieÎ wieÎc miejsce na historieÎ duchowosÂci, ktoÂra
bada dzieje przezÇywania przez czøowieka jego relacji do Boga.
Jednym z pierwszych z zakresu historii duchowosÂci jest wielotomowe dzieøo
francuskiego duchownego (poczaÎtkowo jezuity) H. BreÂmonda (zm. 1933) Histoire litteÂrarie du sentiment religieux en France (t. I-XI, Paris 1916-36). Jak
wskazuje tytuø, autor ograniczyø sieÎ w swym dziele do zanalizowania dziejoÂw
chrzesÂcijanÂskiego zÇycia duchowego na podstawie literatury pieÎknej. PoglaÎdy
teologiczne BreÂmonda w zakresie teologii duchowosÂci, wyrazÇone m.in. w tym
dziele, wzbudziøy liczne polemiki. Gøosiø on bowiem prymat uczucia w religijnej
postawie czøowieka, ktoÂrej najbardziej wymownym wyrazem jest modlitwa.
Dostrzegaø przy tym duzÇy stopienÂ pokrewienÂstwa pomieÎdzy poezjaÎ i mistykaÎ,
staÎd tezÇ u mistykoÂw XVII stulecia podziwiaø dziecieÎcaÎ wprost pobozÇnosÂcÂ4.
Charakterystyczne, zÇe pierwszy tom swego dzieøa zatytuøowaø on jako
L'humanisme deÂvot dla okresÂlenia tendencji wysteÎpujaÎcych w duchowosÂci
chrzesÂcijanÂskiej we Francji na przeøomie XVI i XVII wieku, zmierzajaÎcych
do zastosowania zasad chrzesÂcijanÂskiego humanizmu w pogøeÎbionym zÇyciu
2

TamzÇe, s. 11.
Por. Cz.S. Bartnik, Problem KosÂcioøa jako podmiotu historii, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 22 (1975) z. 4, s. 43-54; tenzÇe, KosÂcioÂø uniwersalny, tamzÇe, 26(1979) s. 2, s. 41-52.
4
Por. K.R. Dutton, PoeÂsie et mystique dans l'oeuvre d'Henri BreÂmond, ¹Revue d'histoire
litteÂraire de la Franceº 70(1970) s. 435-444. Por. takzÇe E. Goichot, Une source nouvelle pour
l'histoire de la spiritualiteÂ. Les ¹Etudes bremondiennesº, ¹Revue d'histoire de la spiritualiteÂº
49(1973), s. 91-116.
3
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duchowym. Z biegiem czasu jednak termin ten byø krytycznie oceniany przez
wielu uczonych, ktoÂrzy proponowali innaÎ jego interpretacjeÎ5. PowyzÇsze wzgleÎdy sprawiøy, zÇe dzieøo BreÂmonda nie odegraøo znaczaÎcej roli w historii duchowosÂci, zainicjowaøo jednak dalsze poszukiwania, roÂwniezÇ na gruncie francuskim, do podejmowania podobnych badanÂ, chocÂ juzÇ nie skoncentrowanych
wokoÂø literatury pieÎknej.
Jednym z podstawowych dzieø, ktoÂre stworzyøo metody prac badawczych
w tym zakresie, jest czterotomowe La spiritualiteÂ chreÂtienne (t. I-IV, Paris 191928) P. Pourrata. Dzieøo to obejmuje analizeÎ dzieø pisarzy z zakresu teologii
ascetycznej i mistycznej zgrupowanych wokoÂø szkoÂø duchowosÂci zakonnej albo
tezÇ narodowych.
PodkresÂlicÂ nalezÇy, zÇe dzieøa z zakresu historii duchowosÂci zaroÂwno H. BreÂmonda, jak i P. Pourrata ograniczyøy sieÎ w swych badaniach do literatury pieÎknej albo tezÇ pism ascetyczno-mistycznych, nie zwracano natomiast dostatecznej
uwagi na powiaÎzanie zasad, ktoÂrymi kierowaøa sieÎ dana szkoøa z praktykaÎ zÇycia
duchowego i ksztaøtowaniem postaw wiernych6.
Nic dziwnego, zÇe L. Cognet w swym dziele De la deÂvotion moderne aÂ la
spiritualiteÂ franaise (Paris 1958) ograniczyø sieÎ do zwieÎzøego zarysowania zadanÂ
szczegoÂøowych i ogoÂlnych zÇycia duchowego; tego rodzaju metoda miaøa swe
usprawiedliwienie we wsteÎpnych badaniach podjeÎtych przez BreÂmonda i Pourrata. Warto dodacÂ, zÇe dzieøo Cogneta nacechowane jest duzÇaÎ erudycjaÎ autora.
Dla rozwoju historii duchowosÂci duzÇe znaczenie majaÎ prace hiszpanÂskiego
dominikanina G.J. Arintero (zm. 1928), zwøaszcza zasÂ Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia (t. I-IV, Salamanca 1903-06) i La evolucionÂ mistica (Salamanca 1909).
W 1919 r. Arintero wspoÂøuczestniczyø w zaøozÇeniu przez francuskich dominikanoÂw czasopisma ¹La vie spirituelleº, a w 1920 r. zaøozÇyø on czasopismo
¹Vida sobrenaturalº posÂwieÎcone zagadnieniom z dziedziny mistyki7. Dzieøem
z zakresu historii duchowosÂci jest takzÇe praca zbiorowa autorstwa J. Leclercqua, F. Vanderbroucke'a i L. Bouyera pt. Histoire de la spiritualiteÂ chreÂtienne
(t. I-III, Paris 1960-65). Rozpatruje ona zjawisko zÇycia duchowego na podstawie przezÇycÂ psychicznych roÂzÇnych grup spoøecznych, w tym monastycznych,
a nadto w KosÂcioøach prawosøawnym i protestanckich. Niekiedy na plan pierwszy wysuwa sieÎ tu problematyka spoøeczna przy zarzuceniu pojeÎcia ¹szkoøa
duchowosÂciº. Wydaje sieÎ zatem, zÇe zastosowana przez autoroÂw metoda badawcza nie da sieÎ utozÇsamicÂ z metodaÎ ¹socjologicznaÎº, pojeÎcie bowiem ¹szkoøyº
5

Por. E. Goichot, ºL'humanisme deÂvotº de l'abbeÂ BreÂmond. Reflexions sur un lieu commun,
¹Revue d'ascetique et de mystiqueº 45(1969), s. 121-160; tenzÇe, Encore ¹l'humanisme deÂvotº.
A propos d'un livre recent, ¹Revue d'histoire de la spiritualiteÂº 48(1972), s. 315-321.
6
Por. K. GoÂrski, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 13.
7
Por. M.M. Gorce, Arintero Gonzales Juan, w: Dictionnaire de spiritualiteÂ asceÂtique et mystique, red M. Viller, t. I, Paris 1937, s. 855-859.
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stosowane w historii duchowosÂci ma znaczenie szersze. PodkresÂlicÂ jednak trzeba zaroÂwno duzÇaÎ erudycjeÎ autoroÂw dzieøa, jak i odwoøanie sieÎ przez nich do
najnowszych woÂwczas badanÂ8.
Na uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ obszerne studium posÂwieÎcone dziejom zÇycia
duchowego poza obreÎbem KosÂcioøa katolickiego; zawiera je dzieøo La mystique
et les mystiques (Paris 1965) pod redakcjaÎ A. Raviera. Ponadto uwageÎ zwraca
H. Graefa L'heÂritage des grands mystiques (Paris 1968) i Histoire de la mystique
(Paris 1972) pod redakcjaÎ J. Duque i S. Balusta, nadto Historia de la espiritualidad (Burgos 1972) i Espiritualidad medieval (Burgos 1974) hiszpanÂskiego
karmelity J.M. Molinera oraz A. Royo-Marina Los grandes maestros de la vida
espiritual. Historia de la espiritualidad cristiana (Madrid 1973) i J. Aumanna ±
Christian Spirituality in the Catholic Tradition (London 1983; przekøad polski:
Zarys historii duchowosÂci, Kielce 1993); dziejami wøoskiej duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej zajaÎø sieÎ M. Petrucchi w pracy Storia della spiritualit italiana (Roma 1984). Zagadnienie szkoÂø duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej omawia dzieøo zbiorowe Le grandi scuole della spiritualit cristiana (Roma 1984) przygotowane pod
redakcjaÎ E. Ancillego. Problematyka historii duchowosÂci obecna jest roÂwniezÇ
w encyklopedycznym dziele World Spirituality. An Encyclopedic History of the
Religious Quest, zainicjowanym w 1986 r. w Londynie; zamierza ono w 25
tomach przedstawicÂ dzieje religijnej duchowosÂci wschodniej i zachodniej. Historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej w poczaÎtkowym okresie zostaø posÂwieÎcony
tom Christian Spirituality (London 1986)9.
Wiele materiaøu zÂroÂdøowego dotyczaÎcego historii duchowosÂci dostarczajaÎ
nam niektoÂre prace typu encyklopedycznego, jak np. J. Fergusona An Illustrated Encyclopaedia of Mysticism (London 1976), EncyclopeÂdie des mystique (t.
I-IV, Paris 1977), wydana przez M.M. Davy, nadto anglojeÎzyczny Dictionary of
Christian Spirituality (London 1984), wydany przez G. Wakefielda, Praktisches
Lexikon der SpiritualitaÈt (Freiburg im Br. 1988), wydany przez Ch. SchuÈtza,
zawierajaÎcy m.in. biogramy niektoÂrych teologoÂw duchowosÂci i kroÂtkaÎ bibliografieÎ pod hasøami oraz WoÈrterbuch der Mystik (Stuttgart 1989), wydany przez
P. Dinzelbachera z zamieszczonymi tu przedstawicielami chrzesÂcijanÂskiej mistyki i kroÂtkaÎ bibliografiaÎ pod hasøami, ktoÂrej zabrakøo w polskim przekøadzie
pt. Leksykon mistyki (Warszawa 2002), uzupeønionym przez ks. prof. S. UrbanÂskiego o polskich przedstawicieli (z zamieszczonaÎ pod koniec dzieøa bibliografiaÎ obcojeÎzycznaÎ i polskaÎ)10.
Teologii i historii duchowosÂci posÂwieÎcone saÎ tezÇ inne søowniki, takie jak:
Dizionario degli istituti di perfezione (t. I-VIII, Roma 1973-83) G. Pellicia
8

Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 12.
Por. J. Misiurek, Historia duchowosÂci, w: Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1983, kol.
949-950.
10
Por. J. Misiurek, Wybrane encyklopedie i søowniki duchowosÂci, w: Nova et vetera polskiej
duchowosÂci, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 17.
9
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i G. Rocca, Dizionario enciclopedico di spiritualitaÁ (t. I-II, Roma 1975 i wyd.
rozszerzone I-III, Roma 1990) E. Ancillego, Dizionario di spiritualitaÁ dei laici
(t. I-II, Milano 1981) pod redakcjaÎ E. Ancillego, Nuovo dizionario di spiritualitaÁ (Roma 1979) S. De Fioresa i F. Goffiego oraz C.M. Martiniego Dizionario
di spirituale. Piccola guida per l'anima (Casa Monfferato 1997; przekøad polski:
Søownik duchowy. Maøy przewodnik dla duszy, KrakoÂw 1999), jak wreszcie
Dizionario di mistica (CittaÁ del Vaticano 1998) wydany przez L. Boriello,
E. Caruana, M.R. del Genio i N. Suffi, zawierajaÎcy terminy, przedstawicieli
mistyki katolickiej, a takzÇe kroÂtkaÎ bibliografieÎ11.
W ostatnich latach ukazaøo sieÎ kilkutomowe dzieøo, przygotowane przez
kilku autoroÂw, gøoÂwnie wøoskich, beÎdaÎce proÂbaÎ przedstawienia historii duchowosÂci poczaÎwszy od Starego Testamentu azÇ do czasoÂw najnowszych; ostatni,
sioÂdmy tom traktuje o duchowosÂci religii niechrzesÂcijanÂskiej (Rzym 19832002). Opracowanie to ukazaøo sieÎ w przekøadzie polskim pt. Historia duchowosÂci (t. I-VI, KrakoÂw 1998-2005), ktoÂremu patronuje Wydawnictwo ¹Homo
Deiº. Dzieøo to skupia sieÎ na ¹roÂzÇnorodnosÂci praÎdoÂw i zjawisk, na przyspieszonej ewolucji roÂzÇnych wymiaroÂw dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego, na zwiaÎzkach pomieÎdzy historiaÎ politycznaÎ a przezÇyciem religijnym, pomieÎdzy kontekstem kulturowym a przejawami chrzesÂcijanÂskiej egzystencjiº. Ponadto stara sieÎ
ono ¹o pewnaÎ syntezeÎ i zestawienie, o wydobycie na jaw tych czynnikoÂw i wartosÂci, ktoÂre mimo caøej roÂzÇnorodnosÂci i ewolucji, jednak okresÂlajaÎ i charakteryzujaÎ epokeÎº12. Brak i tutaj jednoznacznego przedstawienia poszczegoÂlnych
szkoÂø duchowosÂci, jak tezÇ wkøadu polskich teologoÂw duchowosÂci w rozwoÂj tej
dyscypliny. Pomimo to widoczna jest w tym dziele proÂba nakresÂlenia pewnych
linii charakterystycznych ¹dla aktualnego dosÂwiadczenia KosÂcioøaº13, przy
czym samo pojeÎcie duchowosÂci rozumiane jest szeroko.
UwageÎ zwraca roÂwniezÇ wydana ostatnio wielotomowa The Story of Christian Spirituality. Two thousand years from East to West (Oxford 2001; przekøad
polski uzupeøniony: DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska. Zarys 2000 lat historii od
Wschodu do Zachodu, CzeÎstochowa 2004).
Na gruncie polskim, obok pojawiajaÎcych sieÎ przekøadoÂw dzieø obcych autoroÂw, widoczne saÎ roÂwniezÇ proÂby oryginalnych ujeÎcÂ historii duchowosÂci. Na
uwageÎ zasøugujaÎ tu opracowania K. GoÂrskiego (zm. 1988): DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska (Wrocøaw 1978), Studia i materiaøy z dziejoÂw duchowosÂci (Warszawa
1980) oraz Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce (KrakoÂw 1986). W pracach tych
akcentowany jest zwøaszcza historyczno-religijny aspekt zagadnienia. Poznaniu
dziejoÂw polskiej duchowosÂci katolickiej pomaga trzytomowe dzieøo ks. J. Mi11

TamzÇe, s. 18.
WsteÎp wydawcy wøoskiego, w: L. Boriello, Giovanna della Croce, B. Secondin, Historia
duchowosÂci, t. VI: DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska czasoÂw wspoÂøczesnych, tøum. M. Pierzchaøa, KrakoÂw
1998, s. 7.
13
TamzÇe, s. 8.
12
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siurka pt. Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej (t. I-III, Lublin
1997-2001), natomiast jego Zarys historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej (Lublin
1992, CzeÎstochowa 20032) uwzgleÎdnia w sposoÂb syntetyczny gøoÂwne zaøozÇenia
szkoÂø duchowosÂci, jak tezÇ najbardziej charakterystyczne nurty wspoÂøczesnej
duchowosÂci. Dzieje mistyki chrzesÂcijanÂskiej omawia P.P. OgoÂrek OCD w swych
dzieøach: Mistrz Jan Eckhart i sÂwieÎty Jan od KrzyzÇa (Warszawa 1999) i Mistyka
chrzesÂcijanÂskiego Wschodu i Zachodu (Warszawa 2002). Publikowane saÎ roÂwniezÇ prace monograficzne zwiaÎzane z historiaÎ duchowosÂci przez takich teologoÂw, jak W. Søomka, S. UrbanÂski, J. WerbinÂski, J.W. Gogola, J.M. Popøawski,
M. Chmielewski, K. Burski, S. Zarzycki, A. Rybicki i J. MiczynÂski. WazÇnym
wydarzeniem w najnowszych dziejach duchowosÂci w Polsce jest opublikowanie
pierwszego Leksykonu duchowosÂci katolickiej (Lublin-KrakoÂw 2002) pod redakcjaÎ ks. M. Chmielewskiego. Artykuøy naukowe posÂwieÎcone roÂzÇnym zagadnieniom z zakresu historii duchowosÂci ukazujaÎ sieÎ m.in. w ¹Ateneum KapøanÂskimº, a takzÇe w seriach: ¹Homo Meditansº i ¹Homo Oransº14. DodacÂ trzeba,
zÇe w 1982 r. powstaøa pierwsza w Polsce katedra historii duchowosÂci na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; katedra historii duchowosÂci istnieje roÂwniezÇ
na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Â DèA
2. ZÂRO

Do pierwszorzeÎdnych zaliczycÂ nalezÇy pisma wøasÂciwe dla kazÇdego dziaøu
teologii: Pismo sÂw., Ojcowie KosÂcioøa i pisarze wczesnochrzesÂcijanÂscy oraz
dokumenty Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa. Historyk duchowosÂci ma bezposÂredni dosteÎp do zÂroÂdeø objawienia, w ktoÂrych sÂwietle mozÇe oceniacÂ wyniki
osiaÎgane przez teologoÂw. WazÇnym zÂroÂdøem historii duchowosÂci saÎ dzieøa teologoÂw duchowosÂci, pisma sÂwieÎtych i zmarøych w opinii sÂwieÎtosÂci, autobiografie
i dzienniki duchowe, pisma ascetoÂw i mistykoÂw, materiaøy z procesoÂw kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych. PisÂmiennictwo to roÂzÇnicuje sieÎ pod wzgleÎdem
merytorycznym i formalnym, co stanowi o jego wartosÂci jako zÂroÂdøa. Historyk
duchowosÂci winien wykorzystywacÂ zÂroÂdøa nie tylko najwyzÇszej wagi (np. traktaty), ale takzÇe o mniejszym znaczeniu dla teologii jako nauki (np. kazania,
teksty modlitw i rozwazÇanÂ) lub z jej pogranicza (np. przemoÂwienia, poezja
religijna).
ZÂroÂdøem dla historii duchowosÂci jest tezÇ wszystko, co przekazuje i utrwala
wiareÎ religijnaÎ. Jest rzeczaÎ oczywistaÎ, zÇe najwyzÇszy autorytet majaÎ w tym wzgleÎdzie orzeczenia soboroÂw powszechnych i papiezÇy ex cathedra. DuzÇaÎ rangeÎ ma
roÂwniezÇ zwyczajne nauczanie KosÂcioøa, ktoÂre wyraziøo sieÎ w symbolach wiary
i w dokumentach Stolicy Apostolskiej oraz w doktrynalnych wypowiedziach
14

Por. J. Misiurek, Zarys historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, Lublin 1992, s. 8.
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synodoÂw kosÂcielnych baÎdzÂ biskupoÂw, czy tezÇ w konstytucjach i dyrektoriach
zakonnych. Dla historyka duchowosÂci mogaÎ one stanowicÂ punkt odniesienia
przy interpretacji jakiegosÂ zjawiska z zakresu zÇycia duchowego. Nie bez znaczenie jest roÂwniezÇ wiara ludzi sÂwieckich, ktoÂrzy w øaÎcznosÂci ze swymi pasterzami cieszaÎ sieÎ nadprzyrodzonym ¹zmysøem wiaryº (por. Konstytucja Dogmatyczna o KosÂciele, nr 12). SÂwiadectwem tej wiary saÎ obrzeÎdy i zwyczaje religijne, nawet budownictwo sakralne, a takzÇe malarstwo, piesÂni religijne, poezja.
Dla historii duchowosÂci pomniki te saÎ zÂroÂdøami pomocniczymi, bowiem pozwalajaÎ na poznanie i zrozumienie mysÂli teologicznej danego okresu historii. WyboÂr zÂroÂdeø uzalezÇniony jest od zadanÂ, jakie wyznacza sobie historyk duchowosÂci w konkretnym przypadku. Niekiedy istnieje potrzeba zweryfikowania tych
zÂroÂdeø poprzez konfrontacjeÎ z dokumentami kulturowymi i osiaÎgnieÎciami np.
socjologii, psychologii, etnologii i historii literatury15.
Â SKIEJ
3. PRZEDMIOT HISTORII DUCHOWOSÂCI CHRZESÂCIJAN

Zasadniczo przedmiot historii duchowosÂci wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z przedmiotem
teologii rozumianej jako refleksja nad objawieniem BozÇym lub jako krytyczne
badanie tego, w co wierzy KosÂcioÂø. W tych przypadkach historia duchowosÂci
ma do czynienia z tresÂciaÎ nauczania teologicznego, z ludzÂmi zajmujaÎcymi sieÎ
teologiaÎ i ze szkoøami duchowosÂci. BeÎdaÎc czeÎsÂciaÎ teologii duchowosÂci, historia
duchowosÂci wiaÎzÇe sieÎ z dziejami wiary i KosÂcioøa; historyczny kontekst zÇycia
kosÂcielnego okresÂla zakres przedmiotu historii duchowosÂci. Teologowie zgodni
saÎ co do tego, zÇe jej przedmiotem jest zÇycie duchowe baÎdzÂ duchowosÂcÂ poszczegoÂlnych ludzi lub wspoÂlnot kosÂcielnych w roÂzÇnych okresach historii, poczaÎwszy
od starozÇytnosÂci do czasoÂw najnowszych. Ostatnio moÂwi sieÎ, zÇe tym przedmiotem jest chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe, roÂzÇnie jednak pojmowane.
ChrzesÂcijanÂska historia duchowosÂci bada i wyjasÂnia relacje dosÂwiadczalne
czøowieka z Bogiem w TroÂjcy jedynym, ktoÂry najpeøniej objawiø sieÎ w Jezusie
Chrystusie. Wiadomo jednak, zÇe studium kontaktoÂw z Bogiem chrzesÂcijan
zÇyjaÎcych w roÂzÇnych czasach i miejscach musi uwzgleÎdniacÂ ich mentalnosÂcÂ oraz
sposoby pojmowania nauki Chrystusa. Przedmiotem zainteresowania historii
duchowosÂci jest duchowosÂcÂ zaroÂwno wschodnia, jak i zachodnia, a takzÇe nurty
i ruchy o charakterze religijnym, np. neokatechumenat, fokolaryni, ¹Wiara
i SÂwiatøoº, a ponadto zÇycie duchowe instytutoÂw sÂwieckich, zakonoÂw i zgromadzenÂ zakonnych, kapøanoÂw i laikatu oraz szkoÂø duchowosÂci. Historia duchowosÂci uwzgleÎdnia w swych badaniach dzieøa pisarzy ascetycznych i mistycznych,
relacje z zÇycia sÂwieÎtych i zmarøych w opinii sÂwieÎtosÂci, a takzÇe tzw. pobozÇnosÂcÂ
15

Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej, Lublin 1999, s. 201-234.
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ludowaÎ, modlitwy i pielgrzymki. DaÎzÇaÎc do stworzenia mozÇliwie peønej syntezy
religijnych przezÇycÂ duchowych i dosÂwiadczenia mistycznego, historia duchowosÂci uwzgleÎdnia roÂwniezÇ trudnosÂci wynikajaÎce z relacji zachodzaÎcych mieÎdzy
czøowiekiem jako istotaÎ ograniczonaÎ a transcendentnym Bogiem16.
Â
4. METODY BADAN

Metoda naukowa jako zmierzanie najkroÂtszaÎ drogaÎ do usystematyzowanej
prawdy o badanej rzeczywistosÂci bywa pojmowana w roÂzÇnym znaczeniu i zakresie. W znaczeniu sÂcisøym jest to umiejeÎtnosÂcÂ formuøowania naukowych hipotez, gromadzenie naukowych materiaøoÂw i ich analiza oraz porzaÎdkowanie
i prezentacja teorii naukowych, jak tezÇ praktyczne wykorzystanie wynikoÂw
badanÂ naukowych. Teologia jako nauka posøuguje sieÎ roÂwniezÇ metodami, ktoÂre
majaÎ na celu poznanie rzeczywistosÂci w sÂwietle BozÇego objawienia. JesÂli chodzi
o historieÎ duchowosÂci, to nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe jest ona jeszcze møodaÎ dyscyplinaÎ,
staÎd nie zostaøa dotaÎd metodologicznie dopracowana. Na etapie heurystycznym
posøuguje sieÎ ona metodami wøasÂciwymi historii w ogoÂle i naukom pomocniczym historii, przy czym zawsze tu chodzi o dotarcie do autentycznych przekazoÂw o zÇyciu duchowym ludzi danej epoki i miejsca. DzieÎki zastosowaniu
metody historycznej istnieje mozÇliwosÂcÂ odczytania tresÂci zÇycia duchowego ludzi
zÇyjaÎcych w roÂzÇnych okresach i ukazania odpowiednich form, a przez poroÂwnanie ich tresÂci ± do odczytania staøych elementoÂw duchowosÂci jednej lub wielu
religijnych kultur. Zdaniem Y. Congara anachronicznaÎ i wreÎcz niewystarczajaÎcaÎ byøaby teologia, ktoÂra by podawaøa prawdy bez ich genetycznego nasÂwietlenia, a dokumenty pisane rozpatrywaøaby w sposoÂb bezkrytyczny i ahistoryczny17.
Na etapie interpretacji zÇycia duchowego poszczegoÂlnych jednostek lub
wspoÂlnot religijnych historia duchowosÂci sieÎga do metod wøasÂciwych teologii.
Aby bowiem zrozumiecÂ dany przekaz zÂroÂdøowy, nalezÇy dotrzecÂ do samej wiary,
ktoÂraÎ sieÎ ktosÂ kierowaø, i do jej interpretacji. G. Bove uwazÇa, zÇe odpowiednie
metody historii duchowosÂci nalezÇy dopiero opracowacÂ. IstniejaÎ bowiem obiektywne trudnosÂci w zwiaÎzku z samym przechodzeniem od tego, co zewneÎtrzne,
do przezÇycÂ wewneÎtrznych i mozÇliwosÂci bezbøeÎdnego odczytywania ludzkiego
dosÂwiadczenia, ktoÂre czeÎsto nie pozwala sieÎ odniesÂcÂ do wymiaru kulturowego.
DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska bowiem odnosi sieÎ do Boga i ksztaøtuje pod wpøywem Ducha SÂwieÎtego dziaøajaÎcego w duszy ludzkiej. DzieÎki temu historia du16

-144.

17

-100.

Por. Misiurek, Zarys historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, s. 8; Chmielewski, dz. cyt., s. 81Por. Y. Congar, Historia KosÂcioøa ¹miejscem teologicznymº, ¹Conciliumº 6(1970) z. 2, s. 93-
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chowosÂci ¹staje sieÎ interdyscyplinarnym ujeÎciem wewneÎtrznego wymiaru dosÂwiadczalnego w historii, a sÂcisÂlej bioraÎc, opisem ciaÎgøej konfrontacji mieÎdzy
søowem Boga zÇywego a ludzkimi dziejamiº18. Zdaniem G. Dumeige, ¹historia
duchowosÂci, ze swej natury wielodyscyplinarna, powinna posøugiwacÂ sieÎ roÂzÇnymi metodami, a spotyka sieÎ maøo specjalistoÂw, ktoÂrzy potrafiliby sprowadzicÂ
do jednosÂci wyniki odnosÂnych poszukiwanÂº19. OgoÂlnie moÂwiaÎc, historia duchowosÂci powinna kierowacÂ sieÎ metodami nauk historycznych przy wykorzystaniu
danych wiary i wiedzy, a takzÇe metodami wøasÂciwymi dla teologii. Istnieje
jednak problem periodyzacji historii duchowosÂci, chocÂ w zasadzie przewazÇa
podziaø przyjeÎty w historii kultury: starozÇytnosÂcÂ kosÂcielna, sÂredniowiecze, czasy
nowozÇytne i najnowsze; umowne saÎ natomiast granice poszczegoÂlnych epok.
5. TENDENCJE

MozÇna zauwazÇycÂ tendencje koncentrujaÎce sieÎ wokoÂø pytania: Czym ma bycÂ
historia duchowosÂci, a wieÎc czy rekonstrukcjaÎ przeszøosÂci, czy uprawianiem na
wzoÂr zwykøej faktografii pobozÇnosÂci indywidualnej lub zbiorowej w sensie
przedmiotowym (pisma w zakresie duchowosÂci, organizowanie zÇycia duchowego) i podmiotowym (szkoøy duchowosÂci, wybitni teologowie duchowosÂci). Wiadomo, zÇe w takim przypadku historia duchowosÂci niewiele mogøaby sieÎ roÂzÇnicÂ
od historii KosÂcioøa, ktoÂra takzÇe odwoøuje sieÎ w swych badaniach do zÂroÂdeø
w postaci pozostaøosÂci roÂzÇnych przedmiotoÂw materialnych albo sÂwiadectw20.
Søusznie tedy J. Colosio podkresÂla, zÇe historia duchowosÂci powinna w ocenie
faktoÂw historycznych sieÎgacÂ do teologii, by nie zagubicÂ duchowego dosÂwiadczenia, ktoÂre obce jest zwyczajnemu kronikarstwu21.
Istnieje oczekiwanie, by historia duchowosÂci byøa raczej usystematyzowanaÎ
obiektywizacjaÎ dosÂwiadczenÂ zÇycia duchowego chrzesÂcijan zÇyjaÎcych w konkretnym czasie i miejscu. Chodzi zatem o historycznaÎ wiedzeÎ zwiaÎzanaÎ z procesem
ksztaøtowania sieÎ postaw duchowo-religijnych na gruncie duchowego dosÂwiadczenia. Z tego wzgleÎdu jest rzeczaÎ søusznaÎ uprawianie historii duchowosÂci z roÂwnoczesnym uwzgleÎdnieniem kontekstu teologicznego, bioraÎc pod uwageÎ dany
okres dziejoÂw albo tezÇ kraÎg kulturowy. Na chrzesÂcijanÂskie zÇycie duchowe nalezÇy patrzecÂ pod kaÎtem duchowosÂci realizujaÎcej sieÎ w ciaÎgu dziejoÂw, bowiem
np. studium nauczania OjcoÂw KosÂcioøa i pisarzy wczesnochrzesÂcijanÂskich po18
Por. G. Bove, Wprowadzenie, w: B. Calati, R. GreÂgoire, A. Blasucci, Historia duchowosÂci,
t. IV: DuchowosÂcÂ sÂredniowiecza, KrakoÂw 2005, s. 6.
19
G. Dumeige, Storia della SpiritualitaÂ, w: Nuovo dizionario di spiritualitaÂ, Roma 1982, kol.
1570.
20
Por. Chmielewski, dz. cyt., s. 279.
21
Por. J. Colosio, Suggerimenti metodologici per ricerche storiche nel campo della spiritualit,
¹Rivista di Ascetica e Misticaº 10(1965), s. 492-508.
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zwala na odpowiedniaÎ interpretacjeÎ oÂwczesnych pojeÎcÂ i duchowego dosÂwiadczenia. PamieÎtacÂ przy tym trzeba, zÇe kazÇdy z okresoÂw ludzkiej historii posiada
wiele przykøadoÂw alternatywnych postaw zÇycia duchowego, ktoÂre nalezÇy ukazywacÂ w ich wøasnym konteksÂcie, a nie w oderwaniu od chrzesÂcijanÂskiej duchowosÂci22. Uzasadnione wieÎc beÎdzie rozpatrywanie historii duchowosÂci w øaÎcznosÂci z teologiaÎ duchowosÂci. Umiejscowienie zatem historii duchowosÂci w ramach
teologii duchowosÂci pozwala na ukazywanie zaroÂwno najwazÇniejszych szkoÂø,
jak tezÇ duchowosÂci poszczegoÂlnych osoÂb, zwøaszcza sÂwieÎtych, bøogosøawionych
i kandydatoÂw na oøtarze, a takzÇe teologoÂw ascetyczno-mistycznych23. Wynika
staÎd, zÇe studium historii duchowosÂci powinno obejmowacÂ takzÇe najogoÂlniej
pojeÎtaÎ hagiografieÎ ilustrujaÎcaÎ tajemniceÎ dziaøania BozÇej øaski w czøowieku. Studium to jednak powinno miecÂ charakter historyczno-krytyczny.
MoÂwiaÎc o historii duchowosÂci, powinnisÂmy pamieÎtacÂ, zÇe obiektywna wiedza ma wartosÂcÂ samaÎ z siebie. TotezÇ ustalenie, opis i interpretacja faktoÂw,
ktoÂrymi zajmuje sieÎ historia duchowosÂci, ma znaczenie dla kultury ludzkiej
w ogoÂle. Znaczenie historii duchowosÂci wzrasta dzieÎki jej powiaÎzaniu z historiaÎ
KosÂcioøa, historiaÎ teologii, teologiaÎ moralnaÎ i dogmatycznaÎ, a takzÇe z wiaraÎ
i kulturaÎ ludzi. SÂwiadczy to o interdyscyplinarnym charakterze historii duchowosÂci i jej randze wsÂroÂd dyscyplin teologicznych.
Storia della spiritualit cristiana sotto il aspetto metodologico
Sommario
L'oggetto della storia della spiritualit lo studio dell'esperienza dell'uomo nella
sua relazione con Dio come Essere Assoluto, che si attua e sviluppa nel corso dei
tempi. la trascendenza a permettere allo spirito umano di mettersi in contatto con
l'Assoluto e in tale caso si pu parlare della storia di spiritualit giudaica, musulmana,
buddista, induista e ovviamente cristiana. La storia della spiritualit come disciplina
scientifica nata agli inizi del XX secolo, la sua importanza incresciuta grazie allo
sviluppo delle scienze storiche soprattutto della storia della Chiesa e della teologia. Il
suo constante sviluppo attestano molte ricerche scientifiche, periodici, specialistiche
edizioni enciclopediche, dizionari. La storia della spiritualit cristiana analizza e cerca
di dare la spiegazione della relazione che l'uomo sperimenta nel suo contatto con
Dio Uno e Trino, che si rivelato pienamente in Ges Cristo. Essendo di sua natura
una disciplina scientifica interdisciplinare usa metodi adatti per arrivare alla verit. La
costatazione, la descrizione e l'interpretazione dei fatti, di cui si occupa la storia della
spiritualit, ha un valore enorme per la cultura umana.
22

Por. Chmielewski, dz. cyt., s. 280.
Por. A.G. MatanicÂ, Esigenze per una ¹storia della spiritualitaÁ, w: La spiritualit. Inspirazione.
Ricerca. Formazione, red. B. Secondin, J. Janassens, Roma 1984, s. 95-103.
23
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METODOLOGIA TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

DuchowosÂcÂ jest terminem, ktoÂry nie tylko pojawia sieÎ w pisÂmiennictwie
teologicznym, ale bardzo czeÎsto w jeÎzyku potocznym. Dlatego temu søowu
przypisuje sieÎ roÂzÇne znaczenie, obejmujaÎc nim ogromne bogactwo duchowe
zaroÂwno osoÂb, jak tezÇ historii, tradycji czy zwyczajoÂw. W ostatnich latach czeÎsto
dyskutuje sieÎ nad naturaÎ teologii duchowosÂci, przyjmujaÎc jej naukowy charakter. ChociazÇ od samego poczaÎtku chrzesÂcijanÂstwa Ojcowie KosÂcioøa, sÂwieÎci
oraz wielcy mistrzowie zakonnych szkoÂø duchowosÂci ukazywali drogeÎ posteÎpu
duchowego, to jednak obecnie najwieÎcej uwagi posÂwieÎca sieÎ refleksji zrozumienia duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Rozwijaøa sieÎ ona jako dyscyplina naukowa
w wyzÇej wymienionych szkoøach, ale ¹obywatelstwoº uniwersyteckie dopiero
otrzymaøa w 1929 roku na Gregorianum w chwili powoøania pierwszej katedry
ascetyki i mistyki. W Polsce nieco poÂzÂniej w 1974 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w 1982 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Istniaøa zawsze w literaturze duchowej, szczegoÂlnie w formie ksiaÎzÇek pobozÇnosÂciowych i hagiograficznych. PomijajaÎc aspekt historycznego rozwoju
teologii duchowosÂci jako nauki, trzeba przede wszystkim przedstawicÂ podstawowe jej zaøozÇenia metodologiczne.
1. DEFINICJE TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

W tradycji KosÂcioøa funkcjonowaøy i nadal funkcjonujaÎ roÂzÇnorodne okresÂlenia teologii duchowosÂci. NiektoÂre z nich byøy uwazÇane za jej synonimy, chociazÇ w rzeczywistosÂci nimi nie saÎ. Dlatego nie sposoÂb omoÂwicÂ szerokiej gamy
definicji, jakie ksztaøtowaøy sieÎ w ciaÎgu wiekoÂw, a nawet w ostatnich latach.
Pomijam takzÇe roÂzÇne pojeÎcia duchowosÂci, jakimi posøugujaÎ sieÎ religie niechrzesÂcijanÂskie, sekty, a takzÇe te, ktoÂrych sens wynika z pewnych ogoÂlnoludzkich intuicji, z powszechnego zmysøu religijnego. W ciaÎgu wiekoÂw na okresÂlenie
teologii duchowosÂci uzÇywano nasteÎpujaÎcych nazw: teologia ascetyczna, teologia mistyczna, teologia ascetyczna i mistyczna, teologia zÇycia wewneÎtrznego,
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teologia zÇycia duchowego, teologia doskonaøosÂci chrzesÂcijanÂskiej, teologia dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego oraz teologia komunii z Bogiem ± jak proponuje
o. J. Gogola1. Trzeba podkresÂlicÂ, zÇe Ojcowie KosÂcioøa oraz sÂredniowiecze azÇ do
konÂca XII wieku nazywali teologieÎ duchowosÂci roÂwniezÇ teologiaÎ mistycznaÎ.
Dopiero poÂzÂniej, gdy wieÎkszy akcent poøozÇono na podmiot, ascezeÎ zarezerwowano dla aktywnych osiaÎgnieÎcÂ ze strony czøowieka, a mistykeÎ ograniczono do
biernego dosÂwiadczenia Boga. Z biegiem czasu sprowadziøo to interpretacjeÎ
terminu ¹duchowosÂcÂº do wynaturzonej ascezy lub do patologicznego mistycyzmu; do powstania polemicznej, racjonalistycznej i kazuistycznej literatury. Aby
przywroÂcicÂ wøasÂciwe znaczenie duchowosÂci, a przede wszystkim odrzucicÂ jej
negatywne znaczenie, w XIX wieku nazwano teologieÎ duchowosÂci teologiaÎ
ascetyczno-mistycznaÎ. Dzisiaj wieÎkszosÂcÂ teologoÂw zachodnich opowiada sieÎ
z powrotem za terminem teologia mistyczna. SaÎ tezÇ autorzy, ktoÂrzy søowo
¹duchowosÂcÂº wyrazÇajaÎ terminem: pobozÇnosÂcÂ, doskonaøosÂcÂ, sÂwieÎtosÂcÂ. SaÎ to nazwy roÂzÇnych aspektoÂw jednej i tej samej rzeczywistosÂci duchowej, ktoÂre powstawaøy w rozmaitych epokach i wyrazÇajaÎ daÎzÇenia ludzi do Boga, czyli pragnienie upodobnienia sieÎ do Niego2.
AnalizujaÎc historyczne i wspoÂøczesne definicje, mozÇemy powiedziecÂ, zÇe
duchowosÂci sÂcisÂle zdefiniowacÂ sieÎ nie da. Ale we wspoÂøczesnych definicjach
zauwazÇamy posteÎp w precyzowaniu istoty duchowosÂci. MozÇna zauwazÇycÂ trzy
dominujaÎce tendencje. Pierwsza polega na bardzo mocnym akcentowaniu
przedmiotu, czyli chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia duchowego; mniej uwagi
natomiast posÂwieÎca sieÎ teorii. PodkresÂla sieÎ duzÇe znaczenie przezÇycÂ oraz osobistego dosÂwiadczenia religijnego jako czynnika dajaÎcego poczucie autentycznosÂci ducha. Przedmiot ten tworzy dosÂwiadczenie Misterium Chrystusa. Propagatorami tej koncepcji saÎ B. Secondin i T. Goffi. Jej zwolennicy proponujaÎ
okresÂlenie: ¹teologia chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczeniaº3.
DrugaÎ tendencjaÎ ¹nowejº duchowosÂci jest dowartosÂciowanie rzeczywistosÂci
ziemskich. Kierunek ten otworzyø przed teologiaÎ duchowosÂci wszystkie tajniki
zÇycia psychicznego oraz wyeksponowaø wszystkie wartosÂci doczesne. UwazÇa
sieÎ, zÇe peøne zaangazÇowanie we wszystko, co ludzkie i ziemskie, pozwala prawidøowo rozwijacÂ zÇycie duchowe. Tendencja ta szczegoÂlnie rozwineÎøa sieÎ pod
wpøywem tzw. ¹teologii rzeczywistosÂci ziemskichº w obszarze jeÎzyka francuskiego i niemieckiego. Prekursorzy tej teologii saÎ sÂwiadomi, zÇe materia w pewnym stopniu oddziela czøowieka od Boga, ale roÂwnoczesÂnie ± w nasteÎpstwie
1

Por. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, KrakoÂw 2001, s. 28.
Por. A. ZÇynel, ChrzesÂcijanÂstwo zÇywe, Warszawa 1985, s. 35-37.
3
Por. tamzÇe, s. 42; Gogola, Teologia..., s. 29; Corso di spiritualitaÂ. Esperienza ± sistematica ±
proiezioni, red. B. Secondin, T. Goffi, Brescia 1989; T. Goffi, L'esperienza spirituale, oggi. Le linee
essenziali delia spiritualita cristiana contemporanea, Brescia 1984; W. Søomka, DosÂwiadczenie
chrzesÂcijanÂskie i jego rola w poznaniu Boga. Studium w sÂwietle fenomenologicznej metody Husserla,
Lublin 1972; Ch. Bernard, Teologia spirituale, Roma 1983.
2
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Wcielenia ± jest drogaÎ czøowieka ku Bogu. Dlatego chrzesÂcijanin nie mozÇe
osiaÎgnaÎcÂ doskonaøosÂci przez caøkowite odrzucenie kroÂlestwa materii i ostatecznaÎ ucieczkeÎ od egzystencji cielesnej. Przeciwnie, realizacja jego doskonaøosÂci
implikuje koniecznosÂcÂ otwarcia sieÎ na caøy sÂwiat, zaangazÇowania sieÎ w caøaÎ
rzeczywistosÂcÂ, to znaczy roÂwniezÇ w sÂwiat materii4.
TrzeciaÎ cechaÎ duchowosÂci wspoÂøczesnej jest zaakceptowanie dynamicznego
charakteru rozwoju zÇycia duchowego, czyli uwzgleÎdnienie wszystkich aspektoÂw
tego zÇycia ± od strony podmiotu oraz przedmiotu. Innymi søowy, teologia duchowosÂci opisuje rozwoÂj naturalnych i nadprzyrodzonych daroÂw, ktoÂre chrzesÂcijanin otrzymuje w formie niejako ¹zarodkaº, a nasteÎpnie mozÇe je rozwijacÂ
poprzez wspoÂøpraceÎ z øaska BozÇaÎ. Dlatego tradycja duchowosÂci caøy ten proces
rozwoju zÇycia duchowego ujeÎøa w trzy klasyczne drogi: oczyszczajaÎcaÎ, osÂwiecajaÎcaÎ i jednoczaÎcaÎ. ProwadzaÎ one chrzesÂcijanina do osiaÎgnieÎcia najdoskonalszego stanu, czyli mistycznego zjednoczenia z Bogiem, wyrazÇajaÎcego peønieÎ
sÂwieÎtosÂci5. W ramach tak rozumianej duchowosÂci nalezÇy umiesÂcicÂ teologieÎ
mistycznaÎ oraz hagiologieÎ. Ten aspekt duchowosÂci szczegoÂlnie uwzgleÎdnia teologia prawosøawia: walkeÎ duchowaÎ i przeboÂstwienie czøowieczenÂstwa, czyli wymiar ontologiczny i mistyczny czøowieka.
MozÇna powiedziecÂ, zÇe wspoÂøczesne definicje duchowosÂci wyrazÇajaÎ pewnaÎ
syntezeÎ elementoÂw ontologicznych i ontycznych, akcentujaÎc jednakzÇe wybrany
element jako gøoÂwnaÎ tresÂcÂ tej syntezy. Za taÎ koncepcjaÎ opowiada sieÎ o. A. ZÇynel,
ktoÂry uwazÇa, zÇe przyjmujaÎ one ¹za podstaweÎ syntezeÎ cech ludzkich i ewangelicznychº6. Pisze, zÇe ¹nowa duchowosÂcÂ stara sieÎ odczytacÂ EwangelieÎ oczami
naszego wieku i przeøozÇycÂ jaÎ na mozÇliwosÂci ludzi dzisiejszych i na warunki zÇycia
spoøecznego, dbajaÎc o to, by roÂwnoczesÂnie zachowany byø autentyczny duch
Ewangelii i zapewniony peøny rozwoÂj humanistycznych wartosÂci czøowieka i jego zÇyciaº7.
W tym duchu roÂwniezÇ wypowiadajaÎ sieÎ polscy autorzy, tacy jak o. J. Majkowski8 oraz ks. W. Granat9, ktoÂrzy rozumiejaÎ duchowosÂcÂ jako syntezeÎ doj4

Por. M. Chenu, La SpiritualiteÂ du travail, Paris 1941; tenzÇe, SpiritualiteÂ de la mateÂrie. Etudes
religieuses historiaÎues et litteÂraries, Paris 1962, s. 454-459; G. Thils, TheÂologie des reÂalites terrestres. I.
Preludes, Burges±Paris 1947; tenzÇe, Transcendance et Incarnation, Louvain 1950; tenzÇe, SainteteÂ
chreÂtienne. PreÂcis de theÂologie asceÂtique, Paris 19632; P. Teilhard de Chardin, La Mystique de la
Science, w: L'Energie humaine, Paris 1939, s. 201-223; M. Graczyk, Francuska teologia rzeczywistosÂci ziemskich. ProÂba retrospekcji i reinterpretacji, Warszawa 1992, s. 380-382.
5
Por. ZÇynel, dz. cyt., s. 42-43; R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy zÇycia wewneÎtrznego wsteÎpem do zÇycia w niebie, tøum. T. Landy, NiepokalanoÂw 1998.
6 Ç
Zynel, dz. cyt., s. 45.
7
TamzÇe.
8
Por. J. Majkowski, Psychologia religii a duchowosÂcÂ czasoÂw posoborowych, w: Ku odnowie
zÇycia wewneÎtrznego, PoznanÂ±Warszawa 1972, s. 47.
9
Por. W. Granat, ZÇycie wewneÎtrzne powoøaniem kazÇdego chrzesÂcijanina, ¹Ateneum KapøanÂskieº (dalej: AK) 67(1975) z. 400, s. 195.
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rzaøej osobowosÂci w wierze, uksztaøtowanej z jednej strony wedøug specyfiki
osobowosÂci, jej charyzmatu, a z drugiej strony wedøug wskazanÂ nauki chrzesÂcijanÂskiej10. Podobnie przekonanie wyrazÇajaÎ tezÇ o. B. Przybylski11 i ks. A. Søomkowski12. Ojciec A. Bazelich13 i ks. J. Majka14 rozumiejaÎ powyzÇszaÎ syntezeÎ jako
¹reakcjeÎ sÂwiadomosÂci religijnej na przedmioty odnoszaÎce sieÎ wprost i bezposÂrednio do Boga (asceza, mistyka), tak w wymiarze intelektualnym, jak tezÇ
praktycznymº15. W tym samym duchu wypowiada sieÎ K. GoÂrski ± historyk
duchowosÂci, pojmujaÎcy duchowosÂcÂ jako przezÇycie relacji czøowieka do Boga
w ramach KosÂcioøa, w oparciu o jego dogmaty, sakramenty i naukeÎ o øasce16.
Na uwageÎ zasøuguje definicja o. E. Werona, ktoÂry ± z jednej strony ± okresÂlaø przedmiot duchowosÂci jeszcze jako doskonaøosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ, a z drugiej
strony podkresÂlaø zÂroÂdøa duchowosÂci: Objawienie i dosÂwiadczenie chrzesÂcijanÂskie. Jego zdaniem, duchowosÂcÂ jest ¹naukaÎ teologicznaÎ o daÎzÇeniu do chrzesÂcijanÂskiej doskonaøosÂci, czyli o podstawach i rozwoju zÇycia øaski, o jego etapach
i prawach, jak tezÇ o sÂrodkach wøasÂciwych do osiaÎgnieÎcia tejzÇe doskonaøosÂci ±
w oparciu o dane Objawienia i chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczeniaº17.
Warto w tym miejscu wspomniecÂ o traktacie z teologii duchowosÂci, napisanym przez polskiego franciszkanina Chryzostoma Dobrosielskiego, pt. Summarium asceticae et mysticae theologiae (Cracoviae 1655), uwazÇanym za pierwszy w teologii zachodniej. Autor, zgodnie z oÂwczesnaÎ metodaÎ scholastycznaÎ,
dzieli duchowosÂcÂ na ascetykeÎ i mistykeÎ, a jednoczesÂnie po raz pierwszy je øaÎczy.
Traktat jest jakby syntezaÎ dotychczasowych wysiøkoÂw, gøoÂwnie ze strony polskich autoroÂw zajmujaÎcych sieÎ poruszonaÎ w nim problematykaÎ: K. DruzÇbickiego i M. èeÎczyckiego. J. Guibert uwazÇa, zÇe Dobrosielski jest pierwszym autorem, ktoÂry uzÇyø sformuøowania ¹teologia ascetycznaº18. Z taÎ opiniaÎ nie zgadza
sieÎ ks. J Misiurek, bioraÎc pod uwageÎ napisany w jeÎzyku polskim traktat Mikoøaja z MosÂcisk pt. Akademia pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628)19.
Por. ZÇynel, dz. cyt., s. 45.
Por. B. Przybylski, ZÇycie wewneÎtrzne dzisÂ, AK 67(1975) z. 400, s. 255-259, 272.
12
Por. A. Søomkowski, Istota zÇycia wewneÎtrznego, AK 55(1963) z. 326-327, s. 192-195.
13
Por. A. Bazelich, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, AK 67(1975) z. 398, s. 455.
14
Por. J. Majka, Przedmowa, w: K. GoÂrski, DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska, Wrocøaw 1978, s. 12.
15 Ç
Zynel, dz. cyt., s. 45.
16
Por. K. GoÂrski, Od religijnosÂci do mistyki. Zarys dziejoÂw zÇycia wewneÎtrznego w Polsce, cz. 1,
Lublin l962, s. 5. Por. ZÇynel, dz. cyt., s. 45; M. Chmielewski, Metodologia duchowosÂci katolickiej, w:
Teologia duchowosÂci katolickiej, red. zb., Lublin 1993, s. 52.
17
E. Weron, Problem odreÎbnosÂci teologii zÇycia wewneÎtrznego, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 29(1991) nr 1, s. 80.
18
Por. W. Søomka, SpoÂr wokoÂø wydania i tresÂci ¹Summarium asceticae et mysticae theologiaeº
Chryzostoma Dobrosielskiego OFM, ¹Archiwa, Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 1970 t. 21, s. 247254.
19
Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1 (w. X-XVII), Lublin
1994, s. 353.
10
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SposÂroÂd wspoÂøczesnych polskich autoroÂw definicjeÎ teologii duchowosÂci
podaje ks. W. Søomka: ¹DuchowosÂcÂ jest zbiorem postaw, przez ktoÂre, zgodnie
z mysÂlaÎ kardynaøa Wojtyøy, rozumiemy zajeÎte stanowisko a zarazem gotowosÂcÂ
dziaøania wedøug zajeÎtego stanowiska, ktoÂre zgodnie z licznymi badaniami psychologicznymi majaÎ do swego przedmiotu odniesienia intelektualne, emocjonalno-wartosÂciujaÎce i behawioralneº20. Postawy czøowieka Autor nie utozÇsamia z aktem poznawczym ani z dziaøaniem, chociazÇ postawa zakøada poznanie
i wyrazÇa sieÎ w dziaøaniu. ZajeÎcie stanowiska i dziaøanie wedøug tegozÇ stanowiska oznacza, zÇe w postawie odgrywajaÎ roleÎ zaroÂwno podmiot, jak i przedmiot.
Tak rozumiana postawa jest dynamicznym sposobem bycia podmiotu w relacji
do jakiegosÂ przedmiotu. To odniesienie podmiotu do przedmiotu stanowi staøaÎ
dyspozycjeÎ nabytaÎ w døugim procesie dosÂwiadczenia czy tezÇ przemieniajaÎcego
nawroÂcenia. Postulowana zmiana postawy mozÇe miecÂ miejsce jedynie w døugim
procesie oddziaøywania czynnikoÂw intelektualnych, emocjonalnych i behawioralnych albo tezÇ w wyniku przemieniajaÎcego przezÇycia, ktoÂre zwykle utozÇsamia
sieÎ z cudem nawroÂcenia21. Dlatego Søomka pisze o ¹stylu zÇyciaº wedøug Ducha,
ktoÂry najpeøniej realizuje sieÎ na pøaszczyzÂnie chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia,
na tzw. drodze dosÂwiadczenia afektywnego, czyli dosÂwiadczenia serca, rozumianego jako centrum i szczyt ludzkiego bytu, mocaÎ ktoÂrego identyfikuje sieÎ
wspomniany sÂwiat wartosÂci i pozostaje z nim w komunii miøosÂci. Owocem tej
komunii miøosÂci jest mistyczne doznawanie obecnosÂci i dziaøania Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry powoduje przeboÂstwienie i komunieÎ z Bogiem oraz ze stworzeniem22. StaÎd tezÇ nazywa teologieÎ duchowosÂci ± teologiaÎ wychowania23. Do
tej koncepcji odwoøujaÎ sieÎ: ks. E. Walewander24 i ks. H. Wejman25.
Ks. J. Misiurek podkresÂla mocno aspekt chrystocentryczny teologii duchowosÂci. Dlatego kazÇdy czøowiek wciaÎzÇ odczytuje DobraÎ NowineÎ w swoim zÇyciu
i kieruje sieÎ jej zasadami. W tym dosÂwiadczeniu Dobrej Nowiny kryje sieÎ
bogactwo i wielosÂcÂ droÂg prowadzaÎcych do osiaÎgnieÎcia zjednoczenia z Bogiem26.
Z kolei o. J. Nowak rozpatruje teologieÎ duchowosÂci w aspekcie chrystocentrycznym i eklezjalnym, czyli od strony Objawienia i Magisterium KosÂcioøa.
W tym konteksÂcie tworzy pojeÎcie osoby eklezjalnej, sakramentalnej i konsekrowanej, w ktoÂrej odwzorowuje sieÎ osobowosÂcÂ Chrystusa, czyli nasteÎpuje chrys20

W. Søomka, DuchowosÂcÂ kapøanÂska, AK 83(1991) t. 116, s.109.
Por. tenzÇe, WolnosÂcÂ i zniewolenie, Wallington 1988, s. 14.
22
Por. tenzÇe, Teologia duchowosÂci, w: M. Chmielewski, W. Søomka, Polscy teologowie duchowosÂci, t. 1, Lublin 1993, s. 240-241.
23
Por. tenzÇe, ProÂba ujeÎcia teologii ascetyczno-mistycznej jako teologii wychowania, ¹Studia
i Materiaøyº. Instytut StudioÂw KosÂcielnych w Rzymie, Rzym 1982, s. 97-131.
24
Por. E. Walewander, Wychowanie chrzesÂcijanÂskie w nauczaniu i praktyce KosÂcioøa Katolickiego na ziemiach polskich w II poøowie XIX w., Lublin 19962.
25
Por. H. Wejman, Miøosierdzie jako istotny element duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, Szczecin
1997.
26
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 8.
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toformizacja. WprowadzajaÎc do teologii duchowosÂci psychologieÎ personalistycznaÎ, moÂwi o psychologii eklezjalnej, sakramentalnej itd.27
Ks. S. Witek przypisuje teologii duchowosÂci dosÂwiadczenie wiary nie o charakterze mistycznym, a raczej intelektualnym, ktoÂre pomaga czøowiekowi odkrycÂ drogeÎ prowadzaÎcaÎ do Boga oraz uksztaøtowacÂ osobowosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ.
Dlatego przypisuje jej znaczenie mistagogiczne28.
Nie mozÇna w tym miejscu pominaÎcÂ najpeøniejszego i jedynego w Polsce
opracowania ks. M. Chmielewskiego pt. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej (Lublin 1999). W sposoÂb bardzo dokøadny
Autor przedstawiø analizeÎ dorobku naukowego teologoÂw zachodnich oraz polskich w tym zakresie. Szeroka analiza definicji pozwoliøa dokøadniej ukazacÂ
natureÎ teologii duchowosÂci oraz zaprezentowacÂ jej przedmiot, zÂroÂdøa, a przede
wszystkim metodeÎ wskazujaÎca na jej samodzielnosÂcÂ, czyli naukowaÎ autonomieÎ.
Dlatego ta systematyczna i syntetyczna pozycja jest dla niniejszego opracowania szczegoÂlnie cenna.
DefiniujaÎc teologieÎ duchowosÂci, o. J. Gogola powoøuje sieÎ na F. Ruiz Salvadora i pisze, zÇe nalezÇy uwzgleÎdnicÂ jej zÂroÂdøa teologiczne i zÂroÂdøa dosÂwiadczalne oraz przedmiot, ktoÂrym jest realizacja Misterium Chrystusa (roÂwnoznaczny z chrzesÂcijanÂskim dosÂwiadczeniem); nalezÇy tezÇ uwzgleÎdnicÂ KosÂcioÂø
jako sÂrodowisko zÇycia duchowego oraz roleÎ Ducha SÂwieÎtego ± sprawcy tegozÇ
zÇycia i wspoÂøpraceÎ czøowieka z øaskaÎ. Dlatego podaje definicjeÎ: ¹Teologia duchowosÂci jest dyscyplinaÎ teologicznaÎ, ktoÂra wychodzaÎc od Objawienia i wzniosøego dosÂwiadczenia (esperienza qualificata), systematycznie studiuje posteÎpujaÎcaÎ asymilacjeÎ misterium Chrystusa w zÇyciu chrzesÂcijanina i KosÂcioøa, w nieustannym i stopniowym procesie zmierzajaÎcym ku doskonaøosÂciº29.
Do teologii duchowosÂci zaliczamy tezÇ mistykeÎ, stanowiaÎca znaczaÎcaÎ czeÎsÂcÂ
caøej teologii. Nie sposoÂb w niniejszym opracowaniu przedstawicÂ caøaÎ gameÎ
definicji mistyki. Teologowie zakøadajaÎ, zÇe nie ma zÇadnego powszechnie akceptowanego pojeÎcia ¹mistykiº, poniewazÇ dzisiaj szuka sieÎ dosÂwiadczenia Boga
przez tradycjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Dlatego koncepcje ¹mistykiº saÎ roÂzÇne, w zalezÇnosÂci od kultury, od religii i od dosÂwiadczenia poszczegoÂlnych osoÂb. Wobec
tego nie ma mistyki jako takiej, a mozÇemy moÂwicÂ o mistyce jako okresÂlonej
formie religii, a wieÎc o mistyce chrzesÂcijanÂskiej, islamu itp.30 Trzeba zaznaczycÂ,
zÇe ta dziedzina wiedzy jest w dalszym ciaÎgu ¹zaniedbanaº na poziomie uniwersyteckim.
27

1998.

28

Por. A. Nowak, OsobowosÂcÂ sakramentalna, Lublin 1992; tenzÇe, Nowy czøowiek, Rybnik

Por. S. Witek, Teologia zÇycia duchowego, Lublin 1986, s. 18.
F. Ruiz Salvador, Le vie dello Spirito. Sintesi de teologia spirituale, Bologne 1999, s. 25.
Por. Gogola, Teologia..., s. 30.
30
Por. J. Szedbrack, Mistyka, tøum. B. Biaøecki, KrakoÂw 1996, s. 8.
29
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MoÂwiaÎc ogoÂlnie, do zrozumienia fenomenu mistyki prowadzi pieÎcÂ droÂg:
droga psychologiczna, historyczno-socjologiczna, estetyczno-symboliczna, filozoficzna, a przede wszystkim religijna (teologiczna). W ten sposoÂb mozÇna odroÂzÇnicÂ autentycznaÎ mistykeÎ od pejoratywnego ¹mistycyzmuº31. Mistyka ± podobnie jak teologia duchowosÂci ± mozÇe bycÂ uprawiana jako nauka oraz jako
praktyka, ale zawsze posiada pewne jeÎzykowo-kulturowe tøo. Bowiem na przezÇycie dosÂwiadczenia Boga wpøyw majaÎ kulturalne i religijne uwarunkowania.
Mistyka nie jest zjawiskiem irracjonalnym.
Niezrozumienie mistyki wynikaøo z zarezerwowania tegozÇ terminu dla wyÇzszych stanoÂw zÇycia duchowego. W takim wypadku stan mistyczny jest pojmowany jako szczegoÂlny rodzaj zjednoczenia z Bogiem, szczegoÂlny dar dla dusz
wybranych. Dlatego mistyk nie mozÇe posøugiwacÂ sieÎ tym darem (øaskaÎ) wedøug
swego upodobania i nie mozÇe go sobie w zÇaden sposoÂb wysøuzÇycÂ. Jest on zatem
dany niektoÂrym ludziom.
Obecnie wieÎkszosÂcÂ teologoÂw uwazÇa, zÇe kazÇdy chrzesÂcijanin zostaø powoøany do zÇycia mistycznego i kazÇdy ma w sobie ¹istotnaÎ zasadeÎ mistykiº. Dlatego
mistyka jest elementem normalnego rozwoju øaski w czøowieku, a stan mistyczny wyrazÇa peønieÎ chrzesÂcijanÂskiej sÂwieÎtosÂci. Wobec tego kazÇdy sÂwieÎty wyniesiony na oøtarze jest mistykiem, poniewazÇ w stopniu heroicznym rozwinaÎø cnoty
teologalne pod wpøywem dziaøania daroÂw Ducha SÂwieÎtego. WoÂwczas stan sÂwieÎtosÂci jest roÂwnoznaczny z zÇyciem mistycznym32. ChrzesÂcijanin dosÂwiadcza rzeczywistosÂci Misterium Chrystusa w sposoÂb bezposÂredni. W tym stanie dominuje dziaøanie Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry uzdalnia do poznania i miøowania wedøug
swojego boskiego sposobu. NiebezpieczenÂstwem dla zÇycia mistycznego jest
psychologizm, synkretyzm, gnostycyzm itd., poniewazÇ dosÂwiadczenie misterium jest mozÇliwe dzieÎki dziaøaniu Boga w chrzesÂcijaninie, ktoÂry jest na Jego
dziaøanie otwarty. Jest to misterium gøoszone przez Søowo BozÇe i uobecniajaÎce
sieÎ w sakramentach KosÂcioøa; staje sieÎ tezÇ obecne w czøowieku i niejako przyswojone przez Niego33. Z tego wynika, zÇe zÇyciu mistycznemu nie musi towarzyszycÂ takie dosÂwiadczenie mistycznego, jakie opisywali sÂw. Jana od KrzyzÇa
i sÂw. Teresa od Jezusa. Takie dosÂwiadczenie nie jest konieczne, by moÂwicÂ
o zÇyciu mistycznym34.
Dlatego mistyka nalezÇy do fundamentalnych zagadnienÂ w teologii duchowosÂci.

31

Por. tamzÇe, s. 11-16.
Por. R. Marin, La teologia de la perfeccioÂn Cristiana, Madrid 19583, s. 255-279; E. Ancilli,
La mistica: Alla sicerca di una definizione, w: La mistica, I, Roma 1984, s. 30-31.
33
Por. Gogola, Teologia..., s. 250-251.
34
Por. tamzÇe, s. 252.
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2. PRZEDMIOT TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

Aby moÂwicÂ o autonomii teologii duchowosÂci, trzeba wyodreÎbnicÂ jej przedmiot. Obecnie teologowie uwazÇajaÎ, zÇe wøasÂciwym i specyficznym przedmiotem
jest chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe.
2.1. DOSÂWIADCZENIE DUCHOWE (MISTYCZNE)

WspoÂøczesÂni teologowie duchowosÂci coraz bardziej rozumiejaÎ duchowosÂcÂ
jako dosÂwiadczenie lub przezÇycie chrzesÂcijanÂskie, realizujaÎce sieÎ w roÂzÇnych
formach zÇycia duchowego ludzi wierzaÎcych. W celu peønego wyjasÂnienia przedmiotu teologii duchowosÂci ks. M. Chmielewski proponuje rozroÂzÇnienie przedmiotu materialnego i formalnego. Za przedmiot materialny nalezÇaøoby uznacÂ
zÇycie duchowe, czyli duchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ, zasÂ za przedmiot formalny ±
chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe w jego wymiarze afektywnym. StaÎd tezÇ
niektoÂrzy teologowie duchowosÂcÂ nazywajaÎ teologiaÎ afektywnaÎ. PoniewazÇ teologia duchowosÂci nie prowadzi analizy naukowej tylko od strony tresÂciowej
zÇycia duchowego, ale przede wszystkim od strony jego dynamizmu, czyli rozwoju dosÂwiadczenia duchowego, w ktoÂrym duzÇe znaczenie ma afektywnosÂcÂ35.
Dlatego ks. M. Chmielewski uwazÇa, zÇe dosÂwiadczenie duchowe w wymiarze
afektywnym jest przedmiotem formalnym ¹quodº wspoÂøczesnej teologii duchowosÂci36. Twierdzi, zÇe zdanie to podzielajaÎ tezÇ teologowie Zachodu.
To dosÂwiadczenie duchowe ma wymiar eklezjalno-wspoÂlnotowy, ze wzgleÎdu na Chrystusa ± GøoweÎ Mistycznego Ciaøa. W mysÂl Jeana-Pierra Torrell'a,
ktoÂrego cytuje ks. Chmielewski, powyzÇsze dosÂwiadczenie ma cztery zasadnicze
cechy. Po pierwsze, znajduje sieÎ ono w siatce wzajemnych relacji czøowieka ze
sÂwiatem, ludzÂmi i Bogiem. Po drugie, nie przyjmuje ono charakteru wyøaÎcznie
subiektywnego, ale jest oceniane sÂwietle wiary. W tej ocenie dosÂwiadczenie
KosÂcioøa jako zbiorowego podmiotu jest przedmiotem refleksji teologicznej,
interpretowanej w sÂwietle danych Objawienia. WoÂwczas dosÂwiadczenie chrzesÂcijanÂskie jest caøosÂciaÎ partykularnych dosÂwiadczenÂ w KosÂciele, ktoÂre stajaÎ sieÎ
szczegoÂlnym locus theologicus. Po trzecie, chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe dokonujaÎce sieÎ w ramach KosÂcioøa kreuje wieÎzi wspoÂlnotowe, ktoÂre
niosaÎ w sobie element afektywny. Po czwarte, ma ono charakter paschalny37.
Nie wnikajaÎc gøeÎbiej w istoteÎ chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia duchowego,
trzeba podkresÂlicÂ, zÇe jego szczegoÂlnaÎ postaciaÎ jest dosÂwiadczenie mistyczne. Co
do jego interpretacji istniejaÎ roÂzÇne opinie. Jedni uwazÇajaÎ je za intensywnaÎ
35
36
37

Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 105.
Por. tamzÇe, s. 107.
Por. tamzÇe, s. 117-118.
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formeÎ dosÂwiadczenia duchowego. WoÂwczas zÇycie ascetyczne i zÇycie mistyczne
saÎ kolejnymi etapami rozwoju zÇycia duchowego. Inni akcentujaÎ istniejaÎcaÎ mieÎdzy nimi roÂzÇniceÎ. WoÂwczas dosÂwiadczenie duchowe jest dosÂwiadczeniem posÂrednim, zasÂ dosÂwiadczenie mistyczne jest wyjaÎtkowym darem Boga, pojawiajaÎcym sieÎ nagle, bezposÂrednio, przekraczajaÎcym naturalne dziaøanie czøowieka,
podczas ktoÂrego podmiot zachowuje sieÎ biernie. Trzecia grupa teologoÂw wyrazÇa stanowisko posÂrednie: dosÂwiadczenie duchowe i mistyczne nie roÂzÇniaÎ sieÎ
mieÎdzy sobaÎ przedmiotem, a jedynie sposobem jego aktualizacji. Jest to roÂzÇnica
psychologiczna. Samo zasÂ dosÂwiadczenie mistyczne jest owocem dosÂwiadczenia duchowego i najwyzÇszym stopniem uczestnictwa czøowieka w Misterium
Paschalnym Chrystusa, do ktoÂrego zostaø upowazÇniony na mocy chrztu sÂwieÎtego, oraz ktoÂrego dary rozwija w praktykowaniu zÇycia sakramentalnego, modlitwy i cnoÂt38.
To posÂrednie rozwiaÎzanie ± mozÇna powiedziecÂ ± przewazÇa we wspoÂøczesnej
teologii duchowosÂci. JesÂli w zÇyciu duchowym widzi sieÎ nieustanny proces zblizÇania sieÎ chrzesÂcijanina do mistycznego zjednoczenia z Bogiem, to konsekwentnie teologieÎ duchowosÂci rozumie sieÎ jako dziedzineÎ opartaÎ na modelu
¹drogiº. Na teÎ ¹drogeÎº skøada sieÎ zaroÂwno element ascetyczny, jak i mistyczny;
wraz z rozwojem zÇycia duchowego ulegajaÎ one zmianie. Pierwszy element,
ascetyczny, jest ograniczony do minimum, drugi zasÂ przewazÇa i prowadzi
chrzesÂcijanina do osiaÎgnieÎcia dosÂwiadczenia Boga39, ktoÂre jest czeÎsto okresÂlane
przez mistykoÂw jako dar gøeÎbszego (chociazÇ zazwyczaj niekonceptualnego,
nietematycznego, niewypowiedzianego) zrozumienia prawdy wiary gøoszonej
przez KosÂcioÂø. Chodzi o jedno: aby chrzesÂcijanin dosÂwiadczyø Boga. Dlatego
ascetyzm nie mozÇe bycÂ oddzielony od mistycyzmu ± ziarno i owoc zawierajaÎ
siebie nawzajem. Zatem owoc ± mistycyzm ± nie mozÇe bycÂ osiaÎgnieÎty bez
ascetyzmu, czyli umierajaÎcego ziarna i nowego zÇycia kultywowanego w walce
duchowej. Proces umierania bowiem nie tworzy BozÇych owocoÂw. Tylko Duch
SÂwieÎty mozÇe spowodowacÂ ukazanie sieÎ owocu Ojca (por. J 15,4), ktoÂrego On
udziela chrzesÂcijaninowi jako nowego zÇycia. StaÎd tezÇ zÇycie ascetyczne jest koniecznym oczyszczeniem, aby siøa Ducha SÂwieÎtego mogøa rozpalicÂ w nim zÇycie
mistyczne. WoÂwczas chrzesÂcijanin uczy sieÎ ¹umierania kazÇdego dniaº (1 Kor
15,31), aby moÂgø osiaÎgnaÎcÂ duchowaÎ dojrzaøosÂcÂ zÇycia, czyli zjednoczenie z Bogiem w caøkowitej miøosÂci (por. Rz 8,38). Zaczyna wieÎc w swojej drodze do
sÂwieÎtosÂci, czyli w swoim ciele, dosÂwiadczacÂ ± poprzez cÂwiczenia ascetyczne
i zdobywanie cnoÂt Jezusa ± ¹czegosÂº z nadprzyrodzonosÂci, przewagi dziaøania
Boga w nim. Proces ascetycznego umierania prowadzi do mistycznego zjednoczenia z Bogiem, to znaczy do peønego udziaøu w Jego zÇyciu. Tak rozumiane
38

Por. tamzÇe, s. 125-127.
Por. M.J. Lozano, Theology and Spirituality of the Apostolic life, w: Ministerial Spirituality
and Religious Life, Chicago 1988, s. 35.
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zÇycie mistyczne jest pierwszym i gøoÂwnym darem Boga i dopiero tak rozumiane
staje sieÎ ono roÂwniezÇ zadaniem dla obdarowanego chrzesÂcijanina ± aby moÂgø
zrealizowacÂ ten dar. W tym konteksÂcie mozÇemy zdefiniowacÂ chrzesÂcijanÂskaÎ
duchowosÂcÂ jako ¹strategieÎº osiaÎgania mistycznego zjednoczenia z Bogiem,
w ktoÂrym wysteÎpuje najwyzÇszy stopienÂ aktualizacji wøadz czøowieka pod wpøywem dziaøania Ducha SÂwieÎtego.
W zjednoczeniu mistycznym, w ktoÂrym skutki dziaøania mistycznego odgrywajaÎ decydujaÎcaÎ roleÎ, nasteÎpuje zintegrowanie wøadz czøowieka, czyli jego
osobowosÂci, oraz dochodzi nowa ¹formaº poznania. DzieÎki temu chrzesÂcijanin
dokonuje reinterpretacji sÂwiata oraz podejmuje efektywne dziaøania apostolskie wypøywajaÎce z dosÂwiadczenia miøosÂci Boga.
PowyzÇszy proces zjednoczenia mistycznego z Bogiem najpeøniej poznajemy
w tzw. mistyce przezÇyciowej, wyrazÇanej w ¹Dzienniczkach duszyº. SaÎ one niezwykøym fenomenem moÂwiaÎcym wiele o zÇyciu mistycznym chrzesÂcijanina; mimo roÂzÇnych form stylistycznych, jeÎzyka autoroÂw, poziomu ich wyksztaøcenia,
przedstawiajaÎ sÂwiadectwo wiary przezÇywanej kontemplacyjnie. Samemu jeÎzykowi mistykoÂw trzeba przyznacÂ wøasÂciwe miejsce w teologii, by lepiej poznacÂ
istotnaÎ tresÂcÂ tego, co chcaÎ przekazacÂ. Ostatecznie jest to poszukiwanie nowej
drogi interpretacji pism, ktoÂra mozÇe otworzycÂ drzwi do bogatych tresÂci w nich
zawartych. MozÇemy je nazwacÂ dokumentami wiary, gdyzÇ podmiot mistyczny
wyjasÂnia jaÎ osobistymi przezÇyciami w sÂwietle rozwijajaÎcej sieÎ miøosÂci w stanie
mistycznego zjednoczenia. UkazujaÎ wieÎc ¹proces twoÂrczyº ich powstawania
pod wpøywem posøuszenÂstwa Bogu oraz ¹nadprzyrodzonaÎ strategieÎº, ktoÂra jest
gøoÂwnaÎ zasadaÎ ich tworzenia oraz kluczem do prawidøowego odczytania ich
tresÂci. W ten sposoÂb stanowiaÎ one sÂwiadectwo zÇycia duchowego czøowieka oraz
zawierajaÎ tresÂci dla teologii mistycznej.
Dlatego mistyka wchodzi w zakres badanÂ teologii duchowosÂci. ChociazÇ stan
mistycznego zjednoczenia jest procesem dynamicznym i u kazÇdego mistyka
oryginalnym, to jednak w sÂwietle uksztaøtowanej tzw. mistyki studyjnej mozÇna
dokonacÂ w miareÎ jednoznacznego jego opisu i klasyfikacji. MozÇna zatem
stwierdzicÂ, zÇe dosÂwiadczenie Boga zawarte w dosÂwiadczeniu mistycznym jest
zasadniczym przedmiotem badanÂ teologii duchowosÂci. Staje sieÎ ono w ostatnich
latach nie tylko przedmiotem badanÂ od strony teoretycznej, ale takzÇe od strony
psychologicznej oraz filozoficznej. Psychologia zajmuje sieÎ raczej jego wymiarem afektywnym40, zasÂ filozofia ± poznawczym.
PowyzÇsza analiza juzÇ wskazuje, zÇe teologia duchowosÂci posiada wøasÂciwy
sobie przedmiot badawczy, czyli okresÂlonaÎ rzeczywistosÂcÂ teologiczno-antropologicznaÎ. W sÂwietle tych badanÂ ks. M. Chmielewski stwierdza, zÇe ¹przedmiotem
materialnym posoborowej teologii duchowosÂci jest duchowosÂcÂ jako zÇycie w Du40

Por. Ch. Bernard, TheÂologie affective, Paris 1984; tenzÇe, La spiritualitaÁ del Chore di Cristo,
Cinisello Batsamo 1991; M. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 130-143.
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chu SÂwieÎtym, rozumiane takzÇe od strony fenomenologicznej jako zespoÂø albo
ksztaøt postaw, majaÎcych wzgleÎdem fundamentalnych wartosÂci odniesienie intelektualno-poznawcze, emocjonalno wartosÂciujaÎce i behawioralne. ZasÂ jej
przedmiotem formalnym ¹quodº jest widziany od strony podmiotu sposoÂb
przezÇywania obecnosÂci Boga w duszy angazÇujaÎcej przede wszystkim sfereÎ afektywnaÎº41. Autor, w swojej definicji odwoøujaÎc sieÎ od koncepcji ks. W. Søomki,
pisze, zÇe ¹personalistycznie zorientowana posoborowa teologia duchowosÂci
katolickiej zøozÇonaÎ problematykeÎ zÇycia duchowego, jako zÇycia w Duchu SÂwieÎtym, ujmuje przede wszystkim pod kaÎtem indywidualnego dosÂwiadczenia
i przezÇywania obiektywnych tresÂci wiary przekazywanych w KosÂciele SÂwieÎtymº42. W tym sensie dosÂwiadczenie duchowe stanowi przedmiot formalny
¹quodº teologii duchowosÂci.
Tak rozumiane dosÂwiadczenie duchowe ma nie tylko aspekt naukowy, ale
przede wszystkim praktyczny (pastoralny). Dlatego badajaÎc ¹dosÂwiadczenie
i przezÇywanie obiektywnych tresÂci wiaryº, moÂwi sieÎ o apropriacji wiary. Wobec
tego o. J. Gogola uwazÇa mistagogieÎ za wøasÂciwaÎ metodeÎ teologii duchowosÂci.
Wprowadza ona ¹wierzaÎcego w misteria wiary, przekazywane i asymilowane
drogaÎ duchowego dosÂwiadczenia i praktyki zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, przy pomocy dosÂwiadczonego mistrzaº43. Mistagogia wieÎc wprowadza wierzaÎcego
w misterium; misterium wiary i chrzesÂcijanÂskiego zÇycia, z pomocaÎ mistrza ±
przewodnika, ku peøni komunii z Bogiem44. Teologia duchowosÂci wieÎc peøni
funkcjeÎ pedagogicznaÎ (ks. W. Søomka moÂwi o wychowawczej) i funkcjeÎ przewodnika na duchowych drogach, tj. na drogach sÂwieÎtosÂci. W historii KosÂcioøa
najwieÎkszy wkøad w teologieÎ duchowosÂci wniesÂli mistrzowie duchowosÂci, ktoÂrzy byli jednoczesÂnie znani ze sÂwieÎtosÂci. StaÎd tezÇ pole dziaøania duchowosÂci
zostaøo obecnie poszerzone.
2.2. TEOLOGIA SÂWIEÎTYCH

Pole to zostaje poszerzone o ¹teologieÎ sÂwieÎtychº, ktoÂra jest przedmiotem
badanÂ ¹hagiologiiº. Bada ona w sposoÂb naukowy zÂroÂdøa i opracowuje gøoÂwne
zagadnienia dotyczaÎce sÂwieÎtosÂci45. Dlatego A. Sicari nazywa dosÂwiadczenie
duchowe sÂwieÎtego swoistym ¹istnieniem teologicznymº46. A jest nim tym bardziej, im bardziej stara sieÎ on identyfikowacÂ z Jezusem i z otrzymanaÎ misjaÎ
w KosÂciele. Czyni to poprzez caøkowite ¹zatracenie sieÎ w MiøosÂciº. StaÎd tezÇ
41
42
43
44
45
46

TamzÇe, s. 143-144.
TamzÇe, s. 144.
Gogola, Teologia..., s. 34.
Por. tamzÇe.
Por. I. WerbinÂski, Problemy i zadania wspoÂøczesnej hagiologii, TorunÂ 2004, s. 14.
Ç ycie duchowe chrzesÂcijanina, tøum. M. Brzezinka, PoznanÂ 1999, s. 78.
A. Sicari, Z
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zÇycie sÂwieÎtych jest najpeøniejszym wypeønieniem zaøozÇenÂ ¹teologii sÂwieÎtychº,
gdyzÇ zawierajaÎ ¹wiedzeÎ miøosÂciº oraz akty ofiarowania jako odpowiedzÂ na
dosÂwiadczenie BozÇej miøosÂci. A samo dosÂwiadczenie rozumie sieÎ jako zauwazÇenie i opisanie konkretnego faktu historycznego, ktoÂry sÂwieÎty przezÇyø osobisÂcie47. Nie chodzi tutaj ¹o oddolny rozwoÂj biograficzno-psychologiczny, co o rodzaj nadprzyrodzonej fenomenologii pewnego posøannictwa z goÂryº48. By przeprowadzicÂ swoje plany w danym momencie historii ludzkosÂci, BoÂg potrzebuje
tylko jednej rzeczy: zgody czøowieka, wspoÂøpracy z Nim, doskonaøego ¹narzeÎdziaº, proroka, ktoÂrego posÂle. Odrzucenie sÂwieÎtych jako teologoÂw spowodowaøo, zÇe ¹ich przekonania byøy na ogoÂø umieszczane w jakimsÂ skrzydle bocznym zwanym duchowosÂciaÎº49. Tymczasem sÂwieÎci ± wedøug Ch. SchoÈnborna ±
saÎ teologami na podstawie swojego zÇycia i swojej misji50.
H.U. von Balthasar, ktoÂry stworzyø podstawy ¹teologii sÂwieÎtychº, pisze, zÇe
BoÂg, chcaÎc objawicÂ miøosÂcÂ, ktoÂraÎ ma dla sÂwiata, chce, aby ona byøa takzÇe przez
sÂwiat rozpoznawana, pomimo jej ¹caøkowicie-innego-bytuº i wøasÂnie w nim.
Bowiem sÂwieÎci znajaÎ Boga najlepiej poprzez miøosÂcÂ i modlitweÎ51. Jest to wieÎc
dynamiczne ujeÎcie sÂwieÎtosÂci wyrazÇajaÎce sieÎ w utozÇsamieniu z zÇyciem samego
Boga ± dlatego sÂwieÎtosÂcÂ jest obecna w zÇyciu czøowieka i wciaÎzÇ w nim wzrasta.
WiaÎzanie zasÂ poznania ze sÂwieÎtosÂciaÎ ± podobnie jak z miøosÂciaÎ ± jest nie tylko
pragnieniem sÂwieÎtych, ale ma swoje korzenie roÂwniezÇ w tradycyjnej teologii
spekulatywnej. Dlatego postulat sÂwieÎtosÂci, zdaniem F. LeÂthela, podnosi na
najwyzÇszy poziom wymagania powyzÇszych studioÂw. Tak wieÎc forma spekulatywna jest roÂwniezÇ jednaÎ z podstawowych form ¹teologii sÂwieÎtychº. Wobec
tego na pierwszym miejscu LeÂthel stawia teologieÎ mistycznaÎ, a nie spekulatywnaÎ. UwazÇa, zÇe nie rozum nadaje teologii charakter naukowy, ale nadprzyrodzona znajomosÂcÂ Boga w wierze i miøosÂci. Dla teologii jeÎzyk symboliczny Pisma
SÂwieÎtego pozostanie na zawsze najbardziej naukowy ze wszystkich, bardziej
naukowy nizÇ jeÎzyk spekulatywny, racjonalny. Ostatecznie ± pisze ± nauka teologiczna jest par excellence wizjaÎ Boga twarzaÎ w twarz, i najbardziej sieÎ do niej
przyblizÇa teologia mistyczna, najbardziej naukowa ze wszystkich teologii ¹tu na
doleº. LeÂthel dodaje, zÇe to nie oznacza, izÇ w ten sposoÂb podejmuje sieÎ proÂbeÎ
dewaloryzacji teologii spekulatywnej; wreÎcz przeciwnie, chodzi o jej maksymalizm, przywroÂcenie jej wøasÂciwego miejsca precyzujaÎcego jej charakter naprawdeÎ naukowy.
47

Por. tamzÇe, s. 79.
Por. A. Sicari, Elisabetta delia TrinitaÂ. Un'esperienza teologica, Milano 1984; tenzÇe, La
teologia di. S. Teresa di Lisieux, Dottore Della Chiesa, Milano 2001.
49
Ch. SchoÈnborn (wspoÂøpr. M. Konrad i H.Ph. Weber), BoÂg zesøaø swego Syna. Chrystologia,
tøum. L. Balter, PoznanÂ 2002, s. 495.
50
Por. tamzÇe, s. 405.
51
Por. H.U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miøosÂcÂ, tøum. E. Piotrowski, KrakoÂw 1997,
s. 61-62, 86.
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Nie chodzi o zahamowanie refleksji intelektualnej, ale trzeba jaÎ dokøadnie
zintegrowacÂ. W ten sposoÂb teologia spekulatywna jest zintegrowana z mistycznaÎ, zapøadniana przez niaÎ, rozwija sieÎ z wielkaÎ wolnosÂciaÎ i odwagaÎ52.
A wieÎc ¹teologia sÂwieÎtychº jest teologiaÎ dosÂwiadczenia duchowego (mistycznego) tak daleko posunieÎtaÎ, zÇe u niektoÂrych sÂwieÎtych to przybiera nawet
postacÂ dosÂwiadczenia samego Jezusa53. Dlatego mozÇna powiedziecÂ, zÇe teologia
duchowosÂci jest konkretnaÎ formaÎ ¹teologii sÂwieÎtychº, najsÂcisÂlej zwiaÎzanaÎ z mistykaÎ, gdyzÇ jest ze swojej istoty stosowaniem miøosÂci w zÇyciu duchowym, stosowaniem ¹wiedzy miøosÂciº54 zaczerpnieÎtej z modlitwy55.
Mocno teÎ prawdeÎ podkresÂla kard. J. Ratzinger, gdy pisze, zÇe teologia jest
niejako ¹zawieszonaº na wiedzy sÂwieÎtych, na ich wizji. Wizja ta jest punktem
odniesienia mysÂli teologicznej, punktem, ktoÂry grwarantuje jej trafnosÂcÂ. W tym
sensie praca teologoÂw jest zawsze ¹drugorzeÎdnaº wobec dosÂwiadczenia sÂwieÎtych. Bez tego punktu odniesienia, bez tego wewneÎtrznego zakorzenienia w takim dosÂwiadczeniu teologia traci swoÂj grunt. Teologia staje sieÎ czysto intelektualnaÎ graÎ i traci swoÂj naukowy charakter bez dosÂwiadczenia sÂwieÎtych, bez ich
kontaktu z rzeczywistosÂciaÎ, o ktoÂraÎ tu chodzi56.
Tak rozumiana teologia duchowosÂci, ktoÂrej przedmiotem badanÂ jest ¹teologia sÂwieÎtychº, mozÇe ¹utozÇsamiacÂº sieÎ z teologicznaÎ hagiografiaÎ, czyli hagiologiaÎ. Dotychczasowa hagiografia ukazywaøa zÇycie i dzieøa sÂwieÎtych wyøaÎcznie
w historycznych i psychologicznych kategoriach, zapominajaÎc, zÇe jej wøasÂciwym
przedmiotem jest sÂwieÎtosÂcÂ w caøym zakresie swojego przedmiotu, czyli istota
i struktura, zÂroÂdøa, ascetyczny i mistyczny jej wymiar oraz wszystko, co ma
wpøyw na jej rozwoÂj57. Zatem sÂwieÎtosÂcÂ jest rzeczywistosÂciaÎ, ktoÂra jest celem
i kresem zÇycia duchowego chrzesÂcijanina. Oznacza ona roÂwniezÇ proces dynamiczny, ktoÂrego ¹kresemº jest osiaÎgnieÎcie zjednoczenia mistycznego. Dlatego
sÂwieÎtosÂcÂ zawsze jest zakorzeniona w mistycznym wymiarze zÇycia. Innymi søowy, kazÇda sÂwieÎtosÂcÂ zawiera element mistyczny58. Bowiem w drodze sÂwieÎtosÂci,
wszystkie stopnie rozwoju zÇycia duchowego, azÇ do mistycznego dosÂwiadczenia,
stanowiaÎ naturalnaÎ drogeÎ rozwoju sÂwieÎtosÂci59. W mistycznym spojrzeniu na
52
Por. F. LeÂthel, Connaitre l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La theÂologie
des Saints, Venasque 1989, s. 42-43.
53
Por. SchoÈnborn, dz. cyt., s. 407.
54
Por. J. Gauthier, Teresa od DzieciaÎtka Jezus, Doktor KosÂcioøa, tøum. J. Fenrychowa, KrakoÂw 2002, s. 108. Por. WerbinÂski, dz. cyt., s. 49.
55
Por. Jan Paweø II, Divini Amoris Scientia. List apostolski wydany z okazji ogøoszenia
Teresy od DzieciaÎtka Jezus Doktorem KosÂcioøa, ¹L'Osservatore Romanoº (wyd. pol.) 18(1997)
nr 12, s. 29-36.
56
Por. J. Ratzinger, PatrzecÂ na Chrystusa, tøum. J. Merecki, KrakoÂw 2005, s. 31.
57
Por. WerbinÂski, dz. cyt., s. 49.
58
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja dogmatyczna o KosÂciele ¹Lumen gentiumº,
nr 39-41.
59
Por. WerbinÂski, dz. cyt., s. 49.
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sÂwieÎtosÂcÂ wysteÎpuje wieÎc wyrazÂnie dosÂwiadczenie duchowe (mistyczne). StaÎd
tezÇ dosÂwiadczenia duchowo-mistyczne sÂwieÎtych stajaÎ sieÎ przedmiotem teologii
duchowosÂci, ktoÂre Jan Paweø II nazywa ¹teologiaÎ zÇyciaº60. A wieÎc miøosÂcÂ stanowi istoteÎ sÂwieÎtosÂci, wobec tego daÎzÇenie do sÂwieÎtosÂci oznacza daÎzÇenie do peøni
miøosÂci, ktoÂra jednoczy chrzesÂcijanina z Bogiem. Tym samym przenika ona caøaÎ
osobeÎ sÂwieÎtego i realizuje sieÎ w miøosÂci blizÂniego zÇyjaÎcego we wspoÂlnocie.
SÂwieÎtosÂcÂ w konteksÂcie wspoÂlnoty staje sieÎ bardziej autentyczna.
W ten sposoÂb sÂwieÎtosÂcÂ kazÇdego chrzesÂcijanina z jednej strony wyrazÇa jednosÂcÂ mistycznaÎ z Jezusem za posÂrednictwem Ducha SÂwieÎtego, z drugiej strony
mamy do czynienia z proÂbaÎ realizowania tej sÂwieÎtosÂci w konkretnym czasie
i konkretnej sytuacji zÇyciowej. Innymi søowy, chrystoformizacja kazÇdego sÂwieÎtego, czyli upodobnienie do Jezusa i Jego nasÂladowanie, beÎdzie indywidualnaÎ
drogaÎ realizacji sÂwieÎtosÂci kazÇdego chrzesÂcijanina. A wieÎc beÎdzie przezÇywana na
ksztaøt czøowieczenÂstwa Chrystusa i przezÇywana w osobistym zÇyciu.

2.3. LOCUS THEOLOGICUS

NajogoÂlniej pojeÎcie locus theologicus oznacza ¹miejsce teologiczneº, w ktoÂrym i poprzez ktoÂre aktualizuje sieÎ chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe.
Miejsca te dzielaÎ sieÎ na klasyczne i nowe. Do pierwszych zalicza sieÎ kult, modlitweÎ, mistykeÎ itd. Ale nowe ¹miejscaº saÎ zwiaÎzane z nowymi dosÂwiadczeniami
duchowymi ludzkosÂci. PojawiajaÎ sieÎ wraz z docieraniem do coraz gøeÎbszego
rozumienia sÂwiata i jego duchowego wymiaru (np. odkrywanie znaczenia rzeczywistosÂci ziemskiej lub wartosÂci zaangazÇowania w sprawy doczesne).
Ks. M. Chmielewski pisze, zÇe zamiast moÂwicÂ o klasycznych i nowych
¹miejscachº, powinno sieÎ wskazywacÂ na ¹miejscaº o charakterze wertykalnym
i horyzontalnym, ze wzgleÎdu na dwa roÂwnorzeÎdne aspekty dosÂwiadczenia duchowego, ktoÂre øaÎczy w sobie wymiar nadprzyrodzony z doczesnym. Do
¹miejscº o charakterze wertykalnym nalezÇy zaliczycÂ zÂroÂdøa i przejawy dosÂwiadczenia, takie jak modlitwa, sakramenty, liturgia oraz wspoÂlnota KosÂcioøa. Natomiast ¹miejscaº horyzontalne stanowicÂ beÎdaÎ: ciaøo i materia oraz zwiaÎzana
z nimi sfera zaangazÇowania doczesnego61. Ponadto mozÇna do nich zaliczycÂ:
Pismo SÂwieÎte, w sposoÂb szczegoÂlny EucharystieÎ, KosÂcioÂø sÂwieÎty62. Docenienie
antropologii po Soborze WatykanÂskim II skierowaøo roÂwniezÇ uwageÎ na kwestie
cierpienia i pøciowosÂci ludzkiej rozumianej jako istotny wymiar osobowosÂci
i duchowosÂci, a takzÇe na rzeczywistosÂcÂ maøzÇenÂstwa63. Natomiast dowartosÂcio60
61
62
63

Jan Paweø II, List apostolski ¹Novo millennio ineunteº, 6.01.2001, nr 27.
Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 120-121.
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wanie zaangazÇowania doczesnego, pozwoliøo lepiej dostrzec palaÎcy problem
zÇycia ludzi ubogich. Dlatego moÂwi sieÎ dzisiaj o duchowosÂci ubogich sÂwiata.
Jednak wyzÇej wymienione ¹miejscaº nie wyczerpujaÎ wszystkich aspektoÂw
dosÂwiadczenia duchowego, poniewazÇ ciaÎgle w historii ludzkosÂci aktualizuje sieÎ
historia zbawienia. Dlatego dzisiaj jako ¹miejsce teologiczneº wymienia sieÎ
takzÇe literatureÎ pieÎknaÎ. Stanowi ona inspirujaÎce zÂroÂdøo dla badanÂ w teologii,
roÂwniezÇ w teologii duchowosÂci. Zawiera bowiem ¹poznawcze tresÂci objawienia
BozÇegoº, ktoÂre poprzez rozumowanie osÂwiecone wiaraÎ mogaÎ bycÂ wydobyte
i zdefiniowane w formie twierdzenia o okresÂlonej kwalifikacji teologicznej,
zwanej cenzuraÎ. Cechuje tezÇ jaÎ ¹proporcjonalnosÂcÂ tresÂci do zasad poznania
teologicznegoº64. RoÂwniezÇ takim ¹miejscemº jest poezja mistyczna, np.
sÂw. Jana od KrzyzÇa, dlatego pojawia sieÎ problem zwiaÎzkoÂw pomieÎdzy literaturaÎ
i mistykaÎ65. MozÇemy zaliczycÂ takzÇe piesÂni religijne, poezjeÎ modlitewnaÎ, teksty
nabozÇenÂstw ± Gorzkie zÇale, nieszpory, teksty modlitw itd. Wszystkie te teksty
umozÇliwiajaÎ wyrazÇenie prawdy objawionej, czyli uøatwiajaÎ jej poznanie. WyrazÇajaÎ to, co dla teologii jako takiej jest niezwykle istotne66.
Autorzy podkresÂlajaÎ, zÇe literatura pieÎkna beÎdzie rzeczywistym zÂroÂdøem
poznania teologicznego, jezÇeli stanowi faktycznie sÂwiadectwo dosÂwiadczenia
wiary jej autora. Dlatego mozÇna w niej szukacÂ sÂladoÂw recepcji tresÂci wiary67.
Nie jest to novum w teologii duchowosÂci, poniewazÇ tradycja mistyczna, ktoÂra
nie szøa drogaÎ teologii uniwersyteckiej, jest przykøadem sÂwiadectwa wiary, czyli
stanowi locus theologicus w swojej formie poetyckiej.
DzisÂ chyba nie ma dziedziny kultury, w ktoÂrej nie moÂwiøoby sieÎ o duchowosÂci czy o mistyce. Chodzi tutaj nie tylko o poezjeÎ, literatureÎ, ale o muzykeÎ,
ekologieÎ, politykeÎ, malarstwo itd. RoÂwniezÇ jeÎzyk nowej duchowosÂci wydaje sieÎ
proÂbaÎ tworzenia nowego jeÎzyka sacrum, ktoÂrym moÂwiliby ¹zwykliº ludzie,
nieobeznani z teologiaÎ uniwersyteckaÎ i wiedzaÎ historycznaÎ. Jest to jeÎzyk przekazujaÎcy dosÂwiadczenie duchowe czøowieka wspoÂøczesnego, jeÎzyk przezÇycia,
dosÂwiadczenia, syntezy nauki, sztuki i religii.
3. METODA TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

ToczaÎca sieÎ dyskusja na przeøomie XIX i XX wieku dotyczaÎca roÂzÇnych
zagadnienÂ z teologii duchowosÂci przyczyniøa sieÎ do podjeÎcia badanÂ nad metodologiaÎ tej dyscypliny. Jednak nie wypracowaøa ona metody zintegrowanej.
Dlatego ks. M. Chmielewski w swojej pracy analizuje aktualne poglaÎdy na
64
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metodeÎ w teologii duchowosÂci, m.in. prezentuje metodeÎ kompleksowaÎ
A.G. MatanicÂ'a. WyodreÎbnia podejsÂcie do metody: doktrynalno-sapiencjalne
oraz egzystencjalno-antropologiczne68. W swoich badaniach stwierdza, zÇe metody klasyczne w teologii, bazujaÎce na dedukcyjnym lub indukcyjnym sposobie
rozumowania, saÎ niewystarczajaÎce. Dlatego istnieje potrzeba wypracowania
metody integralnej, øaÎczaÎcej w sobie elementy fenomenologii i posteÎpowania
indukcyjno-dedukcyjnego. W mysÂl wspoÂøczesnych teologoÂw oczekiwania te
powinna speønicÂ metoda personalistyczna. Badania przeprowadzone przez
ks. M. Chmielewskiego prowadzaÎ do wniosku, zÇe w teologii duchowosÂci elementy klasycznych metod teologicznych, fenomenologii i personalizmu, znajdujaÎ zastosowanie. PoniewazÇ jednak brakuje uporzaÎdkowania i zintegrowania
tych metod, mamy wrazÇenie, jakoby w teologii duchowosÂci w ogoÂle ich brakowaøo69.
Siostra T. Paszkowska, opowiadajaÎc sieÎ za metodaÎ zintegrowanaÎ, dodaje, zÇe
trzeba miecÂ sÂwiadomosÂcÂ, izÇ duchowosÂcÂ czøowieka nie wyczerpuje sieÎ w funkcji
poznania. Umysø jest tylko jednym z wymiaroÂw ducha osoby. Ale istotnym
elementem jest zdolnosÂcÂ miøowania. Integralne ujeÎcie tych dwoÂch dyspozycji
ducha strzezÇe przed apoteozaÎ samego intelektu, samych metod naukowych;
pozwala tezÇ na ujeÎcie bardziej osobowe. Teologia zdominowana apoteozaÎ metod narazÇa sieÎ na pozostawienie na uboczu Tego, ktoÂry winien bycÂ centrum
naszego poznania i daÎzÇenia osobowego70.
Teologia duchowosÂci odwoøuje sieÎ do personalizmu, poniewazÇ on wyznacza
wøasÂciwaÎ metodeÎ badanÂ dosÂwiadczenia duchowego, ktoÂre jest udziaøem osoby
ludzkiej. Personalizm pozwala ujaÎcÂ wøasÂciwaÎ relacjeÎ czøowieka i Boga, gdyzÇ
w tej prawidøowej relacji zawiera sieÎ proces dynamicznego rozwoju sÂwieÎtosÂci71.
SpoÂr natomiast toczy sieÎ o zastosowanie metody fenomenologicznej w teologii duchowosÂci. MetodeÎ teÎ ks. M. Chmielewski uzasadnia jako potrzebnaÎ
w punkcie wyjsÂcia fenomenologicznego opisu subiektywnego dosÂwiadczenia
mistycznego. Ale w dalszych etapach badanÂ teologia duchowosÂci nie mozÇe
zrezygnowacÂ z weryfikacji i obiektywizacji dosÂwiadczenia duchowego w sÂwietle
Objawienia i nauki KosÂcioøa. Dlatego nie korzysta z przyjeÎcia fenomenologii
jako systemu, a tylko wykorzystuje niektoÂre elementy tej metody badawczej72.
UwazÇa, zÇe zastosowanie elementoÂw metody fenomenologicznej wynika z samego przedmiotu materialnego, ujmowanego zÂroÂdøowo, jak i celu, ktoÂry stawia
sobie teologia duchowosÂci. Zastosowanie niektoÂrych elementoÂw metod fenomenologii obejmuje trzy fazy: weryfikacjeÎ fenomenologicznie opisanego dosÂwiadczenia duchowego, obiektywizacjeÎ w sÂwietle danych Objawienia i naucza68
69
70
71
72

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.

Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 164-180.
tamzÇe, s. 180-181.
T. Paszkowska, IntegrujaÎca rola Søowa, Lublin 2000, s. 19-22.
Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 183-184.
tamzÇe, s. 189, 192-200.
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nia KosÂcioøa oraz ustalenie praktycznych norm aktualizacji zÇycia duchowego.
Dlatego ks. M. Chmielewski twierdzi, zÇe integralna metoda personalistyczna,
ktoÂraÎ przedstawiø w formie syntezy dotychczasowych poglaÎdoÂw na metodeÎ
w posoborowej teologii duchowosÂci, mozÇe speøniacÂ wszystkie wymogi wynikajaÎce z charakteru tej dyscypliny oraz wspoÂøczesne kryteria naukowosÂci73. Caøkowicie przeciw metodzie fenomenologicznej wypowiada sieÎ o. A. Nowak,
oceniajaÎc jaÎ jako bardzo szkodliwaÎ, nawet bardziej nizÇ materializm, gdyzÇ stanowi zakamuflowany neokantyzm74.
Za wspomnianaÎ metodaÎ zastosowania elementoÂw metod wøasÂciwych dla
fenomenologii i psychologii opowiada sieÎ ks. W Søomka. Przyjmuje on jako
zÂroÂdøo chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe, poniewazÇ teologia duchowosÂci
czerpie swoje tresÂci nie tylko z Pisma SÂwieÎtego i Tradycji, ale tezÇ z dosÂwiadczenia wiary, nadziei i miøosÂci, i w sÂwietle tego dosÂwiadczenia ± mozÇe zostacÂ
zweryfikowana. Przekonanie o obiektywizmie tego dosÂwiadczenia wynika z kolei z danych Objawienia, a takzÇe z dosÂwiadczenia KosÂcioøa jako wspoÂlnoty ludu
BozÇego, wyrazÇonego takzÇe gøosem UrzeÎdu Nauczycielskiego75. Tak rozumiana
metoda nie sprowadza teologii duchowosÂci tylko do systematycznej doktryny,
ale ukazuje jej wymiar praktyczny, wychowawczy, pedagogiczny. Wedøug Autora nie powinna bycÂ ona systemem wyciaÎgania wnioskoÂw z uprzednio przyjeÎtych przesøanek, na drodze rozumowania tylko dedukcyjnego, lecz naukowaÎ
eksplifikacjaÎ nadprzyrodzonego dosÂwiadczenia Boga (w chrzesÂcijanÂskiej wierze, nadziei i miøosÂci) oraz dosÂwiadczenia mistycznego76. W tym konteksÂcie
metodeÎ badanÂ nalezÇy wyprowadzacÂ z przedmiotu analizy naukowej, a nie narzucacÂ jej badanej rzeczywistosÂci w sposoÂb aprioryczny. BioraÎc za przedmiot
badanÂ dosÂwiadczenie duchowe jako osobowaÎ relacjeÎ czøowieka z Bogiem, metoda powinna wieÎc respektowacÂ ontologicznaÎ i egzystencjalnaÎ niepowtarzalnosÂcÂ osoby77.
Najbardziej powyzÇszaÎ metodeÎ rozwinaÎø H. Wejman w swych badaniach
koncepcji duchowosÂci jako zespoøu postaw, majaÎcych do przedmiotu odniesienie intelektualno-poznawcze, emocjonalno-wartosÂciujaÎce i behawioralne. PrzyjmujaÎc metodeÎ fenomenologicznaÎ, Wejman prowadzi badania, zaczynajaÎc od
okresÂlenia przedmiotu dosÂwiadczenia duchowego podmiotu na drodze jego
opisu, a konÂczaÎc na okresÂleniu, w jaki sposoÂb rozpoznana wartosÂcÂ zostaøa
73

Por. tamzÇe; W. Søomka, Teologia duchowosÂci, s. 231-232; tenzÇe, Teologia jako refleksja nad
dosÂwiadczeniem chrzesÂcijanÂskim, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 12(1974) nr 1, s. 57-59.
74
Por. A. Nowak, PosøuszenÂstwo KosÂcioøowi sÂwieÎtemu fundamentem duchowosÂci kapøanÂskiej
w sÂwietle Jana Pawøa II posynodalnej adhortacji apostolskiej ¹Pastores dabo vobisº, ¹Roczniki
Teologiczneº 42(1995) z. 5, s. 57. Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 189.
75
Por. S. UrbanÂski, Teologia duchowosÂci KsieÎdza Profesora Waleriana Søomki, w: NajwieÎksza
jest miøosÂcÂ, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 83-89.
76
Por. Søomka, Teologia jako refleksja..., s. 57-59.
77
Por. tenzÇe, WolnosÂcÂ i zniewolenie, s. 55.
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uznana za czynnik motywujaÎcy oraz wskazaniu sposobu dziaøania, beÎdaÎcego
potwierdzeniem dokonanego przez podmiot wyboru. NasteÎpnie poddaje tak
uporzaÎdkowane dane interpretacji teologicznej78. W duchu tej metody wypracowanej przez ks. W. SøomkeÎ prowadzaÎ badania ks. E. Walewander,
ks. J. Machniak, ks. bp A. Siemieniewski, H. Wejman. OdwoøujaÎ sieÎ do niej
takzÇe ks. S. UrbanÂski i o. P. OgoÂrek.
Podobne stanowisko zajmuje o. A. Nowak, ale w poszukiwaniu metody
idzie w kierunku psychologii personalistycznej i chrystocentryzmu, szukajaÎc
pewnej pøaszczyzny dla psychologii i zÇycia duchowego. Dlatego pisze o chrystoformizacji, czyli o ksztaøtowaniu w sobie osobowosÂci Chrystusa, a tym samym
osobowosÂci eklezjalnej, sakramentalnej i konsekrowanej, w ktoÂrych fundamentalne znaczenie odgrywa odwzorowanie osobowosÂci Chrystusa. StosujaÎc psychologieÎ w interpretacji zÇycia duchowego osoby, o. Nowak pisze o psychologii
eklezjalnej i sakramentalnej79. MetodaÎ taÎ posøuguje sieÎ s. T. Paszkowska, ktoÂra
odwoøuje sieÎ do orientacji ontologiczno-personalistycznej i chrystoformizacji80.
Z kolei ks. J. Misiurek, jako badacz historii duchowosÂci, odwoøuje sieÎ zasadniczo do faktu historycznego i do postaw duchowych konkretnych osoÂb,
ktoÂre poprzez swoje dziaøanie oraz pisÂmiennictwo wywarøy wpøyw na zÇycie
religijno-spoøeczne. Dlatego ks. Misiurek bierze pod uwageÎ zÂroÂdøa, czyli pisma
duchowe, ktoÂre zawierajaÎ informacje o faktach historycznych i o tresÂci zÇycia
duchowego. W ten sposoÂb øaÎczy historieÎ i teologieÎ duchowosÂci. W tej metodzie
bardzo istotne jest odniesienie do Jezusa Chrystusa81. W swoich badaniach do
tej metody odwoøuje sieÎ ks. J. Popøawski82.
Ks. I. WerbinÂski w badaniach hagiologicznych proponuje metody wypracowane przez nauki historyczne, psychologieÎ oraz przez nauki teologiczne.
Odwoøuje sieÎ tezÇ do personalizmu. Zwraca uwageÎ, zÇe w sÂwietle Jezusa Chrystusa nalezÇy badacÂ caøaÎ rzeczywistosÂcÂ dziejoÂw ludzkiej duchowosÂci ( w tym
ksztaøt sÂwieÎtosÂci poszczegoÂlnych osoÂb). PodkresÂla tezÇ potrzebeÎ badania hermeneutyki tekstu. Dlatego poznanie hagiologiczne powinno sieÎ dokonywacÂ z perspektywy wiary, czyli z perspektywy Boga udzielajaÎcego sieÎ czøowiekowi, i powinno bycÂ wyrazÇone za pomocaÎ odpowiednich sÂrodkoÂw komunikacji83.

78
Por. Wejman, Miøosierdzie jako istotny element...; tenzÇe, Zbawcza wartosÂcÂ duchowosÂci
miøosierdzia, PoznanÂ 1999; tenzÇe, WspoÂøpraca czøowieka z miøosiernym Bogiem, KrakoÂw 2001.
79
Por. Nowak, OsobowosÂcÂ sakramentalna; tenzÇe, Czøowiek wiary, nadziei i miøosÂci, Katowice
1988; tenzÇe, Nowy czøowiek. Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 163.
80
Por. Paszkowska, dz. cyt., s. 22.
81
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 8. Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy...,
s. 161-162.
82
Por. J. Popøawski, Confessio trinitas jako podstawa zÇycia duchowego w pismach polskich
zmartwychwstanÂcoÂw, Lublin 2003.
83
Por. WerbinÂski, dz. cyt., s. 49.
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Autor niniejszego opracowania podkresÂla, zÇe teologia duchowosÂci ma wiele zÂroÂdeø. A wieÎc od rozpoznania zÂroÂdeø oraz od sposobu ich analizy zalezÇy
wyboÂr metody. ProwadzaÎc badania nad historiaÎ duchowosÂci i mistyki polskiej,
zwraca uwageÎ, zÇe nie chodzi tylko o odczytanie teologii systematycznej (szkolnej), czego zresztaÎ nie pomija, ale o odczytanie tego, co jest nowe, co zawiera
jakiesÂ posøannictwo, oreÎdzie, co jest znakiem czasu, dziaøania Boga w dziejach,
nadzwyczajnej Jego interwencji w historieÎ (np. mistyka przezÇyciowa). Chodzi
o odczytanie indywidualnych przezÇycÂ mistycznych, dosÂwiadczenia mistycznego,
dziaøanÂ, motywoÂw ± w konteksÂcie powszechnych dosÂwiadczenÂ KosÂcioøa. Mistyk, wchodzaÎc w relacjeÎ z Bogiem, tworzy rzeczywistosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ majaÎcaÎ odniesienie do niego i innych ludzi w Bogu. Nie chodzi tu o ukazanie
rozwoju biograficzno-psychologicznego, ale o rodzaj nadprzyrodzonej fenomenologii, tzw. mistyki posøania. JesÂli BoÂg interweniuje poprzez znaki czasu, to
teologia duchowosÂci musi sieÎ posøugiwacÂ metodaÎ pozwalajaÎcaÎ skutecznie te
znaki interpretowacÂ w sÂwietle Objawienia. W niektoÂrych badaniach chodzi
o metodeÎ zwanaÎ obecnie ¹teologiaÎ sÂwieÎtychº. Jest to teologia, ktoÂra rodzi sieÎ
ze zjednoczenia z Bogiem i wywiera wpøyw na mysÂl danej epoki. Trzeba zaznaczycÂ, zÇe wiele zÂroÂdeø z teologii duchowosÂci, mistyki i hagiologii charakteryzuje abiblijnosÂcÂ i ateologicznosÂcÂ, tzn. nie cytujaÎ Pisma SÂwieÎtego i nie odwoøujaÎ
sieÎ w sposoÂb wyrazÂny do tradycji teologicznej. StajaÎ sieÎ w ten sposoÂb loci
theologici najnowszej teologii duchowosÂci i saÎ czeÎsto literackim dzieøem mistycznym. Dlatego wymagajaÎ usystematyzowania istotnych tresÂci teologicznych
w nich zawartych84. PowyzÇszaÎ metodeÎ badawczaÎ uprawiajaÎ: o. P. OgoÂrek85,
ks. J. Machniak86, o. J. Gogola87.
Teologowie saÎ zgodni, zÇe ze wzgleÎdu na roÂzÇnorodnosÂcÂ zÂroÂdeø powinna bycÂ
stosowana metoda dedukcyjna i indukcyjna. A metody czysto opisowe i historyczne, psychologiczne i socjologiczne nie saÎ wystarczajaÎce. Dlatego uwazÇajaÎ,
zÇe metoda powinna bycÂ zøozÇona oraz zintegrowana, czyli powinna uwzgleÎdniacÂ
± oproÂcz wyzÇej wymienionych ± metodeÎ spekulatywnaÎ i dosÂwiadczalnaÎ88. Ojciec J. Gogola podkresÂla, zÇe teologia duchowosÂci, peøniaÎc funkcje pedagogicznaÎ
84
Por. S. UrbanÂski, Formacja zÇycia duchowego w ujeÎciu gøoÂwnych przedstawicieli szkoøy
zmartwychwstanÂskiej, Warszawa 1988; tenzÇe, Teologia zÇycia mistycznego, Warszawa 19922; tenzÇe,
Mistyczny sÂwiat ducha, Warszawa 20002; tenzÇe, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999;
tenzÇe, Teologia modlitwy, Warszawa 1999; tenzÇe, DuchowosÂcÂ zmartwychwstanÂcza, Warszawa
2003.
85
Por. P. OgoÂrek, Mistyka wedøug T. Mertona, Warszawa 1996; tenzÇe, Mistrz J. Eckhart
a sÂwieÎty Jan od KrzyzÇa, Warszawa 1999.
86
Por. J. Machniak, DosÂwiadczenie Boga w tajemnicy Jego Miøosierdzia u bø. siostry Faustyny
Kowalskiej, KrakoÂw 1999.
87
Por. J. Gogola, ZÇycie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej, KrakoÂw 1995.
88
Por. J. MamicÂ, Metodo induttivo e deduttivo nelle teologia spirituale, w: La teologia spirituale. Atti del Congresso Internazionale, Roma 2001, s. 623-638.
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i beÎdaÎc przewodnikiem po drogach sÂwieÎtosÂci, wymaga odpowiedniej metody,
ktoÂraÎ jest mistagogia89.
ZAKONÂCZENIE

Przeprowadzona analiza nie wyczerpuje omoÂwienia metodologii teologii
duchowosÂci. PoniewazÇ to zagadnienie jest wciaÎzÇ otwarte po Soborze WatykanÂskim II. Niemniej posoborowa teologia duchowosÂci jest dyscyplinaÎ naukowaÎ,
teologicznaÎ, posiadajaÎcaÎ wøasny przedmiot badawczy i metodeÎ, zÂroÂdøa i wøasna
nazweÎ. W swych badaniach nie tylko zatrzymuje sieÎ na identyfikacji i analizie
dosÂwiadczenia duchowego, ale na ksztaøtowaniu osobistej sÂwieÎtosÂci o charakterze mistycznym.
The Methodology of Spiritual Theology
Summary
This article presents various definitions as well as the object and the method of
spiritual theology in the concept of post Vatican Council II.
Referring to Western literature the author manifests various efforts in his attempt to define the essence of spiritual theology propagated by Polish theologians
from the time of Vatican Council II. Therefore, it is a kind of synthesis of Polish
thought portraying various kinds of concepts in the defining of spiritual theology.
This article also shows the unique Polish method in the way of proceeding research
in the field of theoretical and experiential mysticism. The author also refers to the
spirituality of the religious and to various aspects of the history of Polish spirituality.
S ø o w a k l u c z o w e: dosÂwiadczenie mistyczne, teologia sÂwieÎtych, mistyka przezÇyciowa, mistyka posøania, zÂroÂdøo teologiczne
K e y w o r d s: mystical experiences, the theology of the saints, experiential mysticism, mysticism of the mission, theological source

89

Por. Gogola, Teologia..., s. 33-34.

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

Â SKI
KS. RYSZARD KAMIN

Z METODOLOGII TEOLOGII PASTORALNEJ

Terminu ¹teologia pastoralnaº albo ¹teologia praktycznaº1 uzÇywa sieÎ
w dwojakim znaczeniu. W rozumieniu szerszym uzÇywa sieÎ go na oznaczenie
kilku dyscyplin teologii pastoralnej (praktycznej), z ktoÂrych kazÇda zajmuje sieÎ
zbawczaÎ dziaøalnosÂciaÎ KosÂcioøa. Do tych dyscyplin nalezÇy katechetyka, homiletyka, liturgika, misjologia pastoralna oraz teologia pastoralna (praktyczna)
w waÎskim znaczeniu. KazÇda z wymienionych dyscyplin czaÎstkowych teologii
pastoralnej (praktycznej) zajmuje sieÎ odpowiednim zakresem dziaøalnosÂci KosÂcioøa, posiada swoÂj wøasny sposoÂb prowadzenia refleksji naukowej oraz wøasny
warsztat metodologiczny2. Wszystkie dyscypliny czaÎstkowe teologii pastoralnej
zajmujaÎ sieÎ rozwojem KosÂcioøa i okresÂlonym zakresem jego dziaøalnosÂci zbawczej w konkretnej sytuacji historycznej.
Teologia pastoralna (praktyczna) w waÎskim znaczeniu to jedna z wymienionych powyzÇej dyscyplin czaÎstkowych teologii pastoralnej (praktycznej). Jej
przedmiotem jest dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa jako Ludu BozÇego w sÂwiecie. W zwiaÎzku
z tym, zÇe przedstawiciele roÂzÇnych kierunkoÂw i ujeÎcÂ tej dyscypliny akcentujaÎ
1
Obecnie w krajach jeÎzyka niemieckiego prawie powszechnie uzÇywa sieÎ nazwy ¹teologia
praktycznaº, chociazÇ wydane w ostatnim okresie podreÎczniki tej dyscypliny noszaÎ tytuø ¹teologia
pastoralnaº. Zob. J. MuÈller. Pastoraltheologie. Ein Handbuch fuÈr Studium und Seelsorge. Graz±
Wien 1993; P.M. Zulehner, Pastoraltheologie, t. 1-4 DuÈsseldorf 1999-2000. W publikacjach z kreÎgu
jeÎzyka francuskiego, hiszpanÂskiego, wøoskiego i angielskiego na okresÂlenie interesujaÎcej nas dyscypliny teologicznej stosowane saÎ obie nazwy. W Polsce przewazÇa stosowanie terminu ¹teologia
pastoralnaº. PoniewazÇ jednak dla wielu ludzi nazwa ta kojarzy sieÎ z dziaøalnosÂciaÎ tylko hierarchii
kosÂcielnej, a nie caøego Ludu BozÇego, dlatego zasadne wydaje sieÎ stopniowe zasteÎpowanie tej
nazwy terminem ¹teologia praktycznaº. Wielu duszpasterzy jest przywiaÎzanych do nazwy ¹teologia pastoralnaº. Zmiana nazwy powinna bycÂ zwiaÎzana z pewnymi inicjatywami formacyjnymi.
Formacja pastoralna powinna obejmowacÂ wyjasÂnienie istoty, celu i specyfiki tak rozumianej dyscypliny naukowej. PowyzÇsze racje wzieÎto pod uwageÎ przy wyborze nazwy dla niedawno wydanego
podreÎcznika tej dyscypliny w Polsce. Zob. Teologia pastoralna, red. R. KaminÂski, t. 1-2, Lublin
2000-2002.
2
W. FuÈrst. Die praktische Theologie und ihre FaÈcher, w: Katholische Theologie heute,
red. F. Wohlmuth, WuÈrzburg 1990, s. 317.
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odmienne aspekty dziaøalnosÂci zbawczej KosÂcioøa w refleksji teologicznopastoralnej, podkresÂlajaÎc elementy eklezjologiczne albo wspoÂlnotowe, prakseologiczne lub spoøeczno-polityczne, istnieje wiele, i to zroÂzÇnicowanych, okresÂlenÂ
teologii pastoralnej.
Wedøug przedstawicieli nurtu eklezjologicznego teologia pastoralna jest
naukaÎ teologicznaÎ o urzeczywistnianiu sieÎ KosÂcioøa w terazÂniejszosÂci3. Wedøug
K. Rahnera teologia praktyczna (pastoralna) jest naukaÎ teologicznaÎ, ktoÂra
dzieÎki refleksji nad terazÂniejszaÎ sytuacjaÎ KosÂcioøa prowadzi badania nad urzeczywistnianiem sieÎ KosÂcioøa dzisiaj4. Dla F. Klostermanna teologia praktyczna
(pastoralna) jest naukaÎ o urzeczywistnianiu sieÎ KosÂcioøa jako wspoÂlnoty we
wspoÂøczesnym sÂwiecie5. Wedøug N. Greinachera teologia praktyczna (pastoralna) jest krytycznaÎ teoriaÎ praktyki KosÂcioøa w spoøeczenÂstwie6. R. Zerfass traktuje teologieÎ praktycznaÎ (pastoralnaÎ) jako naukeÎ o dziaøalnosÂci praktycznej
KosÂcioøa7. Przedstawiciele nurtu spoøeczno-politycznego okresÂlajaÎ teologieÎ
pastoralnaÎ jako naukeÎ o dziaøalnosÂci zbawczej KosÂcioøa w sÂwietle historycznej
praktyki wyzwolenia8.
Na bazie koncepcji eklezjologicznej teologii pastoralnej, z uwzgleÎdnieniem
aspektu socjologicznego, sytuujaÎ sieÎ definicje teologii pastoralnej formuøowane
przez socjologoÂw religii. ZblizÇonaÎ do F. Houtarta9 i J. Laloux10 jest definicja ks.
W. Piwowarskiego, ktoÂry okresÂla teologieÎ pastoralnaÎ jako ¹naukeÎ zmierzajaÎcaÎ
za pomocaÎ teologiczno-socjologicznej analizy konkretnej terazÂniejszej sytuacji
KosÂcioøa do wypracowania aktualnych modeli teologicznych oraz odpowiadajaÎcych im imperatywoÂw i programoÂw dziaøania11, wedøug ktoÂrych KosÂcioÂø w tej
3

s. 156.

4

Zob. H. Schuster, Istota i zadania teologii pastoralnej. ¹Conciliumº 1-2(1965-1966) nr 1-10,

¹Die Praktische Theologie ist die theologische Wissenschaft die aus einer theologischen
Reflexion und Deutung der je jetzt gegebenen Situation der Kirche heraus auf den je jetzt faÈlligen
Selbstvollzug der Kirche reflektiertº. K. Rahner. Pastoraltheologie, w: Handbuch der Pastoraltheologie, red. F.X. Arnold, K. Rahner i in., t. 5, Freiburg im Br. 1972, s. 394.
5
F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogoÂlna, cz. l, Lublin 1970, s. 57.
6
N. Greinacher, Teologia praktyczna jako krytyczna teoria praktyki KosÂcioøa w spoøeczenÂstwie, ¹Collectanea Theologicaº 61(1991) fasc. 2, s. 55-71.
7
Zob. R. Zerfass, Praktische Theologie als Handlungswissenschaft, w: Praktische Theologie
heute, red. F. Klostermann, R. Zerfass, MuÈnchen±Mainz 1974, s. 164-177.
8
M. Midali, Teologia pastorale o pratica, Roma 1991, s. 379-385.
9
Zob. F. Houtart, Sociologie et pastorale, Paris 1963, s. 171.
10
Zob. J. Laloux, Manuel d'initiation a la sociologie religieuse, Paris 1967, s. 105.
11
Aktualny model teologiczny jest to wzoÂr (ideaø) wypracowany przez pastoralisteÎ dla chrzesÂcijan i wspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich w oparciu o dyscypliny teologii systematycznej i teologii historycznej oraz w oparciu o nauki humanistyczne. Przesøanki wieÎkszej dostarczajaÎ wymienione nauki
teologiczne, przesøanki mniejszej nauki humanistyczne. Wniosek ze wzgleÎdu na przesøankeÎ wieÎkszaÎ
ma charakter teologiczny. Modele teologiczne stanowiaÎ podstaweÎ do opracowania imperatywoÂw
i programoÂw dziaøania. Imperatyw pastoralny jest to zespoÂø dyrektyw (nakazoÂw i zalecenÂ) odnoszaÎcych sieÎ do realizacji modeli teologicznych w okresÂlonym miejscu i czasie. Programy dziaøania saÎ
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konkretnej, terazÂniejszej sytuacji aktualizuje wøasnaÎ istoteÎ, wypeøniajaÎc misjeÎ
posÂrednictwa zbawczegoº12.
Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis Jana Pawøa II ujmuje teologieÎ
pastoralnaÎ jako ¹naukowaÎ refleksjeÎ o codziennym wzrastaniu KosÂcioøa, w mocy
Ducha SÂwieÎtego, w konteksÂcie historii: a wieÎc o KosÂciele jako powszechnym
sakramencie zbawienia, jako znaku i zÇywym narzeÎdziu zbawienia Jezusa Chrystusa, dziaøajaÎcym przez søowo, sakramenty i posøugeÎ miøosÂciº (PDV 57). W dokumencie tym czytamy takzÇe, zÇe: ¹teologia pastoralna nie jest tylko umiejeÎtnosÂciaÎ, zespoøem wskazanÂ, dosÂwiadczenÂ i metod. Ma status peønoprawnej dyscypliny teologicznej, poniewazÇ czerpie z wiary zasady i kryteria dziaøalnosÂci
duszpasterskiej KosÂcioøa w historii [...]. WsÂroÂd tych zasad i kryterioÂw szczegoÂlnie wazÇne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji spoøeczno-kulturalnej i kosÂcielnej, w ktoÂrej prowadzona jest dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaº
(PDV 57).
Wydaje sieÎ, zÇe teologowi pastoralisÂcie bliskie jest nasteÎpujaÎce okresÂlenie
teologii pastoralnej: nauka teologiczna zmierzajaÎca do wypracowania ± w sÂwietle Objawienia BozÇego i analizy terazÂniejszej sytuacji KosÂcioøa ± zasad i dyrektyw pastoralnych, wedøug ktoÂrych KosÂcioÂø w terazÂniejszej sytuacji wypeønia
misjeÎ posÂrednictwa zbawczego.
1. PRZEDMIOT MATERIALNY I FORMALNY TEOLOGII PASTORALNEJ

Zadaniem teologii pastoralnej jest naukowe uksztaøtowanie samosÂwiadomosÂci aktualnie dziaøajaÎcego KosÂcioøa. SÂwiadomosÂcÂ ta jest konieczna, aby dziaøanie KosÂcioøa byøo skuteczne. Bez tej naukowej refleksji KosÂcioøa nad swojaÎ
istotaÎ, na bazie terazÂniejszej sytuacji, jego dziaøalnosÂcÂ nie odpowiadaøaby uwarunkowaniom wspoÂøczesnosÂci. Poprzez wypracowanie zasad i dyrektyw pastoralnych teologia pastoralna przyczynia sieÎ do skutecznosÂci planowania w KosÂciele, do wytyczenia droÂg urzeczywistniania sieÎ KosÂcioøa dzisÂ i w przyszøosÂci.
Nie mozÇe jednak teologia pastoralna zasteÎpowacÂ konferencji czy rad duszpasterskich, podczas ktoÂrych dyskutuje sieÎ, co ¹tu i terazº jest do zrobienia i na ile
pewne zasady praktycznoteologiczne nadajaÎ sieÎ w okresÂlonej sytuacji do zastosowania. Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis potwierdza, zÇe ¹wiedzeÎ, zdobytaÎ dzieÎki studiom teologii pastoralnej nalezÇy wykorzystywacÂ w zastosowaniach praktycznych, to jest w okresÂlonych formach posøugi duszpasterskiej
[...]º (PDV 57).
to merytorycznie i metodycznie zaplanowane etapy urzeczywistniania modeli teologicznych. W. Piwowarski, Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie, ¹ChrzesÂcijanin
w sÂwiecieº 5(1973) nr 26, s. 32-33.
12
Piwowarski, Perspektywa teologiczna..., s. 30.
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Teologia pastoralna jest naukowaÎ dyscyplinaÎ, w ktoÂrej zbiegajaÎ sieÎ roÂzÇne
refleksje, analizy, propozycje pochodzaÎce z teologicznych osÂrodkoÂw badawczych, od hierarchii kosÂcielnej, instytucji duszpasterskich i poszczegoÂlnych
pastoralistoÂw jej zadaniem jest systematyzowacÂ je, koordynowacÂ oraz w miareÎ
obiektywnie przedstawiacÂ z uwagi na wspoÂlny cel, jakim jest samourzeczywistnianie KosÂcioøa w aktualnych warunkach miejsca i czasu13. MozÇna powiedziecÂ,
zÇe zadaniem teologii pastoralnej jest ksztaøtowanie naukowej refleksji KosÂcioøa
nad samym sobaÎ.
Zadaniem teologii pastoralnej jest takzÇe ksztaøcenie duszpasterzy i apostoøoÂw sÂwieckich oraz przygotowanie ich do pracy w KosÂciele14. Chodzi tutaj
o formacjeÎ teologicznopastoralnego sposobu mysÂlenia, o umiejeÎtnosÂcÂ oceniania i rozwiaÎzywania konkretnych problemoÂw i sytuacji duszpasterskich w sÂwietle teologicznych zasad wynikajaÎcych z istoty dzieøa zbawczego i jego uobecniania sieÎ w KosÂciele. Zmierza sieÎ do wyrobienia zdolnosÂci samodzielnego przeprowadzania diagnozy i podejmowania adekwatnych decyzji w konfrontacji
z konkretnaÎ sytuacjaÎ zÇyciowaÎ (zob. PDV 57).
Przedmiotem materialnym teologii pastoralnej jest zÇycie i dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa w warunkach, jakie dyktuje wspoÂøczesnosÂcÂ. Przedmiot ten nalezÇy widziecÂ
w perspektywie soborowej wizji KosÂcioøa jako wspoÂlnoty Ludu BozÇego i Mistycznego Ciaøa Chrystusa. Tak rozumiana teologia pastoralna prowadzi naukowaÎ refleksjeÎ nad zÇyciem i dziaøalnosÂciaÎ KosÂcioøa, nad podmiotami dziaøalnosÂci
zbawczej KosÂcioøa, nad funkcjami, strukturami i uwarunkowaniami jego urzeczywistniania sieÎ w terazÂniejszosÂci. Zasady dziaøalnosÂci KosÂcioøa saÎ formuøowane na podstawie Objawienia BozÇego i nauczania KosÂcioøa. StanowiaÎ one
kryteria oceny aktualnej reakcji KosÂcioøa na wezwania do urzeczywistniania
siebie i swego posøannictwa w obecnym czasie. OpierajaÎc sieÎ na tych zasadach,
ustala sieÎ imperatywy dla dziaøalnosÂci KosÂcioøa na dzisÂ i na najblizÇszaÎ przyszøosÂcÂ.
Teologia pastoralna dokonuje takzÇe analizy aktualnej sytuacji KosÂcioøa,
w ktoÂrej realizuje on swojaÎ dziaøalnosÂcÂ. Jest to analiza o charakterze teologiczno-socjologicznym lub teologiczno-psychologicznym, dokonana przy pomocy
metod wøasÂciwych tym dyscyplinom. Analiza ta søuzÇy sprawdzeniu zasadnosÂci
i skutecznosÂci istniejaÎcych form dziaøalnosÂci KosÂcioøa w aktualnych warunkach.
WazÇne miejsce przypada tutaj interpretacji dotychczasowych form dziaøalnosÂci
KosÂcioøa, søuzÇaÎcych temu instytucji oraz istniejaÎcych zwiaÎzkoÂw KosÂcioøa z kulturaÎ. Teologiczna interpretacja powyzÇszych zjawisk zwiaÎzana jest z odczytywaniem znakoÂw czasu, ktoÂrymi saÎ zjawiska z roÂzÇnych dziedzin aktywnosÂci ludzkiej, wyrazÇajaÎce potrzeby i aspiracje dzisiejszej ludzkosÂci. Te zjawiska stajaÎ sieÎ
znakami czasu dopiero wtedy, gdy dojdaÎ do sÂwiadomosÂci w biegu historii15.
13
14
15

Schuster, Istota i zadania..., s. 159-160. Zob. PDV 57.
R. KaminÂski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992, s. 98.
A. Zuberbier, Materiaøy do teorii teologii praktycznej, Warszawa 1974, s. 74-77.
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Teologia pastoralna ustala takzÇe konkretne dyrektywy i wskazania pastoralne, wedøug ktoÂrych powinna przebiegacÂ dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa. FormuøujaÎc
teologicznie uzasadnione zasady i dyrektywy pastoralne dotyczaÎce dziaøalnosÂci
KosÂcioøa dzisiaj i na przyszøosÂcÂ, teologia pastoralna przyczynia sieÎ do ksztaøtowania sÂwiadomosÂci tych, ktoÂrzy za teÎ dziaøalnosÂcÂ pastoralnaÎ KosÂcioøa saÎ odpowiedzialni.
PowyzÇsze rozumienie przedmiotu materialnego teologii pastoralnej pozwala odroÂzÇnicÂ teologieÎ pastoralnaÎ od eklezjologii, uprawianej w ramach teologii
systematycznej. Teologia pastoralna natomiast zajmuje sieÎ KosÂcioøem w jego
wymiarze egzystencjalnym i dynamicznym, a wieÎc jego wielorakaÎ dziaøalnosÂciaÎ
w sÂwiecie, rozumianaÎ zarazem jako dziaøalnosÂcÂ spoøeczno-historyczna i transcendentna. PoniewazÇ oba aspekty eklezjologii: esencjalny i egzystencjalny wzajemnie sieÎ przenikajaÎ i dopeøniajaÎ, dlatego potrzebna jest wspoÂøpraca teologii
pastoralnej i teologii systematycznej16.
Przedmiotem formalnym teologii pastoralnej jest urzeczywistnianie sieÎ
KosÂcioøa w terazÂniejszosÂci. Oznacza to, zÇe teologia pastoralna przyjmuje jako
swoÂj podstawowy punk widzenia uwarunkowania, w jakich dokonuje sieÎ uobecnianie KosÂcioøa w aktualnej sytuacji. Przedmiotem tym nie zajmujaÎ sieÎ
podstawowe nauki teologiczne, gdyzÇ nie dysponujaÎ odpowiednimi dla analizy
terazÂniejszej sytuacji KosÂcioøa narzeÎdziami badawczymi. Przedmiotem dla tych
dyscyplin jest KosÂcioÂø w swojej istocie. Analiza aktualnej dziaøalnosÂci KosÂcioøa
ze wszystkimi jej faktorami jest zadaniem teologii pastoralnej17. One to okresÂlajaÎ mozÇliwosÂci urzeczywistniania sieÎ KosÂcioøa, a ich znajomosÂcÂ pozwala odpowiednio reagowacÂ na narastajaÎce problemy eklezjalne.
Konkretna sytuacja, w ktoÂrej przypada KosÂcioøowi speøniacÂ swoje posøannictwo, nie jest przypadkiem, ale przewidzianym przez Boga czasem, w ktoÂrym
KosÂcioÂø musi istniecÂ i dziaøacÂ. W takim rozumieniu aktualna sytuacja, w ktoÂrej
KosÂcioÂø urzeczywistnia zbawienie, jest elementem konstytutywnym Jego zbawczej dziaøalnosÂci. Zainteresowanie KosÂcioøa poznaniem wspoÂøczesnosÂci jest
roÂwnoczesÂnie rozpoznaniem wøasnej kondycji i droÂg urzeczywistniania sieÎ w terazÂniejszosÂci. Analiza aktualnej sytuacji KosÂcioøa jest analizaÎ teologicznaÎ, chociazÇ odwoøuje sieÎ do wynikoÂw nauk pozateologicznych18.

16

Schuster, Istota i zadania..., s. 157; Zuberbier, dz. cyt., s. 105-107.
Schuster, Istota i zadania..., s. 158; W. Piwowarski. Eklezjologiczna koncepcja teologii
pastoralnej. ¹Ateneum KapøanÂskieº 58(1966) z. 5, s. 304-306.
18
F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogoÂlna, cz. 2, Lublin 1971, s. 92-93; Piwowarski. Eklezjologiczna koncepcja..., s. 306.
17
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2. PRAKTYCZNY I NORMATYWNY CHARAKTER TEOLOGII PASTORALNEJ

O specyfice teologii pastoralnej decyduje jej praktyczny i zarazem normatywny charakter. Oba elementy, normatywny i praktyczny, stanowiaÎ w badaniach teologicznopastoralnych jednaÎ caøosÂcÂ19.
Teologia pastoralna jest naukaÎ praktycznaÎ ze wzgleÎdu na swoÂj przedmiot,
ktoÂrym jest dziaøalnosÂcÂ zbawcza KosÂcioøa jako wspoÂlnoty Ludu BozÇego. Dlatego zajmuje sieÎ ona badaniem rzeczywistosÂci spoøecznej i indywidualnej, poznaniem warunkoÂw miejsca i czasu, w ktoÂrych dokonuje sieÎ dziaøalnosÂcÂ zbawcza KosÂcioøa, poznaniem historycznego dosÂwiadczenia duszpasterskiego KosÂcioøa i wszystkiego, co rzuca sÂwiatøo na postawy i zachowania poszczegoÂlnych
ludzi i spoøecznosÂci. Skuteczna dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa zakøada znajomosÂcÂ rzeczywistosÂci spoøecznej, historycznej, religijno-duszpasterskiej i psychologicznej,
czyli znajomosÂcÂ osoÂb i grup ludzi, na ktoÂre KosÂcioÂø oddziaøuje. Refleksja pastoralna musi bracÂ pod uwageÎ, zÇe rzeczywistosÂcÂ, ktoÂraÎ bada, podlega ciaÎgøym
zmianom20. Te same formy oddziaøywania duszpasterskiego mogaÎ miecÂ rozÇne
znaczenie i roÂzÇnaÎ skutecznosÂcÂ w zalezÇnosÂci od okolicznosÂci historycznych, spoøecznych i religijnych.
Teologia pastoralna jest takzÇe naukaÎ normatywnaÎ, gdyzÇ wypracowuje normy i zasady, ktoÂrymi powinny kierowacÂ sieÎ wspoÂlnoty eklezjalne i ich reprezentanci w roÂzÇnych dziedzinach i na roÂzÇnych szczeblach dziaøalnosÂci KosÂcioøa.
ProÂby podporzaÎdkowania albo nadrzeÎdnego traktowania elementu praktycznego lub normatywnego byøyby wypaczeniem teologii pastoralnej (jednak sytuacje takie miaøy juzÇ niejednokrotnie miejsce w przeszøosÂci). Teoria i praktyka
ani nie saÎ przeciwstawne, ani nie stojaÎ obok siebie, ani naprzeciw siebie ±
stanowiaÎ dwubiegunowaÎ i zroÂzÇnicowanaÎ jednosÂcÂ21.
Wzajemny stosunek teorii i praktyki kosÂcielnej polega na wzajemnym oddziaøywaniu obu dziedzin. MieÎdzy normatywnym i praktycznym elementem
refleksji teologicznopastoralnej zachodzi jakosÂciowa przemiana. Teoria potrzebuje sprawdzenia lub wykluczenia jej przez praktykeÎ; z kolei praktyka zawsze
powinna wyrastacÂ z uzasadnionych i teoretycznie przemysÂlanych zaøozÇenÂ. Praktyka wprowadza w zÇycie teoretyczne modele. Teoria jest mieÎdzy innymi takzÇe
bodzÂcem dziaøania22. Na caøosÂcÂ mysÂlenia teologicznopastoralnego skøada sieÎ
zaroÂwno normatywny, jak i praktyczny aspekt poznania naukowego. Nie mozÇ19

Teologia pastoralna, red. R. KaminÂski, t. 1, Lublin 2000, s. 20.
J. Majka. Metodologia nauk teologicznych, Wrocøaw 1981, s. 207-208.
21
N. Greinacher, Das Theorie-Praxis Problem in der Praktischen Theologie, w: F. Klostermann, R. Zerfass, Praktische Theologie heute, MuÈnchen-Mainz 1974, s. 109-110; T. Neufeld, Das
Theorie-Praxis Probleme als Anfrage an die Praktische Theologie, ¹Franziskanische Studieº
61(1979) nr 2-3, s. 210-235.
22
Neufeld, dz. cyt., s. 218.
20
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na konstruowacÂ zasad i imperatywoÂw dziaøalnosÂci eklezjalnej bez uprzedniej
refleksji nad rzeczywistosÂciaÎ i kryteriami jej oceny.
Aspekt praktyczny i aspekt normatywny poznania naukowego stanowiaÎ
w teologii pastoralnej zwartaÎ caøosÂcÂ; nie mozÇna bowiem konstruowacÂ zasad
i modeli dziaøalnosÂci eklezjalnej bez uprzedniej naukowej refleksji nad rzeczywistosÂciaÎ i podstawami jej oceny. Wypracowanie zasadnych teorii i praktycznych programoÂw wymaga odwoøania sieÎ do obu wymienionych zÂroÂdeø. Od
rzetelnego traktowania tych zÂroÂdeø zalezÇy wartosÂcÂ i przydatnosÂcÂ refleksji teologicznopastoralnej.
3. RODZAJE BADANÂ W TEOLOGII PASTORALNEJ

Specyfika teologii pastoralnej polega takzÇe na tym, zÇe prowadzone przez
niaÎ badania naukowe opierajaÎ sieÎ na dwoÂch rodzajach zÂroÂdeø: Objawieniu
BozÇym i dosÂwiadczeniu wspoÂlnot religijnych i poszczegoÂlnych ludzi. Zadaniem
teologii pastoralnej jest opracowanie teologicznych zasad okresÂlajaÎcych zbawczaÎ dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa we wspoÂøczesnym sÂwiecie. Dlatego najpierw poznaje
ona wymogi, jakie stawia Objawienie BozÇe i nauczanie KosÂcioøa dzieøu realizacji zbawczej misji KosÂcioøa, czyli co ± w sÂwietle prawd i zasad objawionych ± ma
czynicÂ KosÂcioÂø na roÂzÇnych polach dziaøalnosÂci duszpasterskiej. Badania te søuzÇaÎ
poznaniu celoÂw, tresÂci, sÂrodkoÂw i metod prowadzenia duszpasterstwa. Zgodnie
ze wspomnianymi zasadami teologia pastoralna prowadzi refleksjeÎ nad poszczegoÂlnymi formami dziaøalnosÂci zbawczej KosÂcioøa, aby ocenicÂ wartosÂcÂ form
aktualnie stosowanych i sformuøowacÂ wskazania na przyszøosÂcÂ.
WazÇne dla teologii pastoralnej jest pytanie, czy KosÂcioÂø, aktualizujaÎcy swaÎ
dziaøalnosÂcÂ w okresÂlonych warunkach miejsca i czasu, realizuje ± w swojej
strukturze, celach i sposobach dziaøania, w osiaÎganych rezultatach i w zÇyciu
jego czøonkoÂw zbawczaÎ misjeÎ, do ktoÂrej zostaø powoøany. OdpowiedzÂ na to
pytanie musi zawieracÂ odniesienie do Objawienia BozÇego i nauk teologicznych,
zwøaszcza eklezjologii oraz z drugiej strony do konkretnej sytuacji, ktoÂra mozÇe
bycÂ badana metodami socjologicznymi, psychologicznymi itd. Badania rzeczywistosÂci spoøecznej i indywidualnej, poznanie warunkoÂw miejsca i czasu, w ktoÂrych dokonuje sieÎ dziaøalnosÂcÂ zbawcza KosÂcioøa, poznanie historycznego dosÂwiadczenia duszpasterskiego KosÂcioøa i wszystkiego, co rzuca sÂwiatøo na postawy i zachowania poszczegoÂlnych ludzi i spoøecznosÂci ludzkich stanowi wazÇny
etap badanÂ teologii pastoralnej.
Teologia pastoralna wyprowadza wnioski søuzÇaÎce skuteczniejszej dziaøalnosÂci zbawczej KosÂcioøa. Na podstawie Objawienia BozÇego i nauczania KosÂcioøa oraz dosÂwiadczenia chrzesÂcijan teologia pastoralna formuøuje wnioski
w postaci zasad, dyrektyw i wskazanÂ pastoralnych. StanowiaÎ one istotny element teorii duszpasterstwa, uwzgleÎdniajaÎcej aktualne potrzeby i wyzwania cza-
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su. Teologia pastoralna uzasadnia wnioski pastoralne na podstawie Objawienia
BozÇego i dosÂwiadczenia ludzkiego. KazÇda zasada pastoralna, reguøa czy wskazanie powinno sprowadzacÂ sieÎ do prawd i zasad wyprowadzonych z Objawienia
BozÇego albo bycÂ uzasadnione empirycznie i poparte wynikami badanÂ socjologicznych, psychologicznych itd. Wypracowanie zasadnych wnioskoÂw i teorii
dotyczaÎcych duszpasterstwa wymaga uwzgleÎdnienia zaroÂwno teologicznych,
jak i empirycznych zÂroÂdeø.
Ze wzgleÎdu na zøozÇonosÂcÂ przedmiotu istniejaÎ w teologii pastoralnej roÂzÇne
rodzaje uprawiania refleksji naukowej. Johannes A. van der Ven moÂwi o czterech typach badanÂ naukowych: monodyscyplinarne, multidyscyplinarne, interdyscyplinarne i intradyscyplinarne23.
Badania monodyscyplinarne charakteryzujaÎ sieÎ wspoÂlnym celem i metodaÎ.
Ten typ badanÂ naukowych wysteÎpowaø w teologii pastoralnej do roku 1777.
W tym okresie teologia pastoralna byøa integralna czeÎsÂciaÎ caøej teologii i przechodziøa te same, co i ona fazy rozwojowe. Refleksja pastoralna byøa woÂwczas
zbiorem refleksji, reguø, rad i zalecenÂ odnoszaÎcych sieÎ do duszpasterskiej praktyki, a wypracowanych przez roÂzÇne teologiczne dyscypliny.
Po wprowadzeniu w roku 1777 na uniwersytety teologii pastoralnej jako
dyscypliny samodzielnej rozpoczaÎø sieÎ okres jej znaczaÎcego rozwoju, chocÂ korzystaøa ona nadal z metod badawczych stosowanych w innych dziedzinach.
JednakzÇe badania monodyscyplinarne nie mogøy døuzÇej sprostacÂ zadaniom teologii pastoralnej. Otworzyøo to drogeÎ badaniom adekwatnym dla tej dyscypliny.
Badania multidyscyplinarne prowadzone w ramach teologii pastoralnej
majaÎ roÂzÇne cele i roÂzÇne metody. WskazujaÎ one, zÇe teologia pastoralna nie mozÇe
realizowacÂ sieÎ tylko w jednym wymiarze. Ona musi takzÇe odniesÂcÂ sieÎ do badanÂ
prowadzonych przez inne dyscypliny naukowe. Jej zadaniem powinno bycÂ
metodyczne i systematyczne powiaÎzanie w caøosÂcÂ poglaÎdoÂw teologicznych z wynikami badanÂ empirycznych. Dyscypliny te badajaÎ ten sam temat, ale kazÇda
przyjmuje inny punkt widzenia i stosuje wøasne metody. Nauki empiryczne
dostarczajaÎ danych, ktoÂre teologia pastoralna wykorzystuje w prowadzonej
przez siebie refleksji naukowej. Teologia pastoralna uwzgleÎdnia wyniki badanÂ
empirycznych, zestawia je z teologicznaÎ teoriaÎ i nasteÎpnie interpretuje teologicznie. W naukach empirycznych chodzi o wyjasÂnienie zjawisk indywidualnego i spoøecznego zÇycia w perspektywie psychologicznej, socjologicznej i prakseologicznej. Natomiast w teologicznej refleksji chodzi o krytyczne przemysÂlenia w perspektywie Ewangelii i teologicznego nauczania24. ChociazÇ badania
multidyscyplinarne daøy teologii pastoralnej szanse rozwojowe, to jednak po23
J. A. van der Ven, Unterwegs zu einer empirischen Theologie, w: Theologie und Handeln,
red. O. Fuchs, DuÈsseldorf 1984, s. 102-128. Zob. S. Knobloch, Was ist Praktische Theologie?
Freiburg/Schweiz 1995, s. 206.
24
Knobloch, dz. cyt., s. 209.

Z METODOLOGII TEOLOGII PASTORALNEJ

243

wiaÎzanie kompatybilne dwu rodzajoÂw postrzegania tej samej rzeczywistosÂci
wymaga przygotowania szerszego nizÇ teologiczne i dlatego prowadzenie takich
badanÂ nastreÎcza teologom pastoralistom wielu trudnosÂci25.
Badania interdyscyplinarne, jak sama nazwa wskazuje, bazujaÎ na wzajemnej zalezÇnosÂci mieÎdzy teologiaÎ pastoralnaÎ a innymi dyscyplinami naukowymi.
Badania interdyscyplinarne charakteryzuje wspoÂlny cel, ale i rozmaitosÂcÂ metod.
U podstaw prowadzenia tych badanÂ znajduje sieÎ przekonanie, zÇe mieÎdzy teologiaÎ pastoralnaÎ i dyscyplinami naukowymi empirycznymi istniejaÎ wielostronne
relacje. J. A. van der Ven okresÂla multidyscyplinarnosÂcÂ jako nasteÎpowanie po
sobie (Nacheinander), zasÂ interdyscyplinarnosÂcÂ jako realizowanie roÂwnoczesne
(Miteinander). W pierwszym przypadku moÂwi o ¹powtarzalnym monologuº,
w drugim o ¹paralelnym dialoguº mieÎdzy dyscyplinami naukowymi26. RozwoÂj
teologii pastoralnej i coraz weÎzÇsza specjalizacja w ramach szeroko rozumianej
teologii pastoralnej (praktycznej) otwiera perspektywy przed badaniami interdyscyplinarnymi. DzieÎki badaniom interdyscyplinarnym mozÇe dokonywacÂ sieÎ
wzajemna wymiana i ubogacanie sieÎ pomieÎdzy poszczegoÂlnymi dziedzinami
teologicznymi i naukami empirycznymi. Ze wzgleÎdu na specyfikeÎ teologii pastoralnej (praktycznej) badania interdyscyplinarne saÎ szczegoÂlnie potrzebne.
JednakzÇe aby prowadzicÂ takie badania, pastoralista powinien posiadacÂ kompetencje zaroÂwno teologiczne, jak i w zakresie nauk empirycznych27.
W badaniach intradyscyplinarnych teologiczne i empiryczne metody badawcze i wyniki badanÂ øaÎczaÎ sieÎ w jednaÎ metodycznaÎ i metodologicznaÎ caøosÂcÂ.
Oznacza to, zÇe teologia pastoralna sama powinna bycÂ ¹empirycznaº. Powinna
ona stosowacÂ takie instrumentarium metodologiczne, w ktoÂrym metody i techniki badawcze innych nauk zostanaÎ zintegrowane w teologii28 ChociazÇ podejmowane saÎ juzÇ przez pastoralistoÂw takie badania, to jednak dotychczas nie
zostaøy wypracowane kryteria skutecznego ich realizowania29.
4. PARADYGMAT ANALIZY TEOLOGII PASTORALNEJ

Nowsze badania wskazujaÎ, zÇe przedmiot teologii pastoralnej (praktycznej)
obejmuje trzy elementy tresÂciowe. Wedøug H. Schustera tymi elementami tresÂ25

W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 90-92; J. Mikoøajec, Metody teologii pastoralnej, ¹Ateneum KapøanÂskieº 97(2005) nr 576 z. 2, s. 256-257.
26
Mikoøajec, dz. cyt., s. 257.
27
Piwowarski, Socjologia religii, s. 88-90.
28
Knobloch, dz. cyt., s. 210; Mikoøajec, dz. cyt., s. 258-259; R. KaminÂski, Wprowadzenie do
teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, s. 23-24.
29
ProÂbeÎ zastosowania tej metody podjaÎø J.A. van der Ven w badaniu motywacji pastoralnego
zaangazÇowania woluntariuszy w trosce pastoralnej KosÂcioøa o ludzi znajdujaÎcych sieÎ w sytuacjach
granicznych. Zob. Knobloch, dz. cyt., s. 210; Mikoøajec, dz. cyt., s. 259.
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ciowymi saÎ: znajomosÂcÂ istoty KosÂcioøa, przez aktualizacjeÎ ktoÂrej wypeønia KosÂcioÂø misjeÎ posÂrednictwa zbawczego, analiza terazÂniejszej sytuacji KosÂcioøa oraz
wnioski pastoralne wskazujaÎce na zasady i dyrektywy pastoralne, wedøug ktoÂrych ma przebiegacÂ dziaøalnosÂcÂ duszpasterska30. PoglaÎd ten podzielali takzÇe
F. Blachnicki31 i W. Piwowarski32. N. Greinacher wspomniane powyzÇej elementy tresÂciowe teologii pastoralnej okresÂla jako: analiza aktualnej sytuacji,
sprawa Jezusa i pragmatyka33. Chodzi w teologii pastoralnej o poøaÎczenie tych
trzech elementoÂw bo ± jak zauwazÇa N. Greinacher ± wszystkie trzy elementy
wøaÎczone saÎ w jeden proces. Ze znajomosÂci istoty KosÂcioøa albo ± wedøug
niektoÂrych (N. Greinacher, H. Schuster) ± ¹sprawy Jezusaº34 wynikajaÎ pytania
pod adresem aktualnej sytuacji, i na odwroÂt. Aktualna sytuacja i ¹sprawa Jezusaº stawiajaÎ pytania pragmatyce. TakzÇe z rozwazÇanÂ nad pragmatykaÎ wyøaniajaÎ sieÎ pytania pod adresem znajomosÂci istoty KosÂcioøa (sprawy Jezusa), jak
roÂwniezÇ analizy aktualnej sytuacji.
PoniewazÇ zadaniem teologii pastoralnej jest poøaÎczenie trzech wyzÇej wymienionych elementoÂw, co nie jest rzeczaÎ øatwaÎ, dlatego metody teologii pastoralnej nie mogaÎ miecÂ charakteru czysto dedukcyjnego, bo z Pisma sÂw., nauczania KosÂcioøa i prawa kanonicznego nie mozÇna wydedukowacÂ norm zÇycia
dzisiejszego KosÂcioøa. Ale metody teologii pastoralnej nie mogaÎ miecÂ tezÇ charakteru czysto indukcyjnego, bo nie mozÇna tylko na podstawie empirycznie
zbadanej sytuacji KosÂcioøa udzielacÂ odpowiedzi dotyczaÎcej rozwiaÎzania dzisiejszych jego problemoÂw. Dlatego ± jak søusznie zauwazÇyø N. Greinacher ± ¹teologia pastoralna ma nie tylko odpowiadacÂ na pytania zadawane dzisiaj przez
ludzi, ale ma takzÇe sama stawiacÂ pytania wspoÂøczesnym ludziom, ma dociekacÂ
rzeczywistosÂci, struktur mysÂlowych i wiarygodnosÂci w dzisiejszym spoøecznym
systemie wartosÂci. Teologia pastoralna (praktyczna) stosuje zatem metody
empiryczne i normatywneº35.
Zasygnalizowane powyzÇej problemy wskazujaÎ na zasadnosÂcÂ paradygmatu
analizy teologii pastoralnej. Paradygmat ten wychodzi z zaøozÇenia, zÇe trzy elementy tresÂciowe teologii pastoralnej mozÇna ujaÎcÂ z punktu widzenia tej dyscy30
H. Schuster, Wesen und Aufgabe der Pastoratheologie der Praktischer Theologie, w: Handbuch der Pastoraltheologie, t. 1, red. F.X. Arnold, K. Rahner, Freiburg±Basel±Wien 1970, s. 102-106. (tøum. pol.: Istota i zadania teologii pastoralnej. ¹Conciliumº 1-2(1965-1966) nr 1-10, s. 154-159).
31
F. Blachnicki, Problem metody w teologii pastoralnej, ¹SÂlaÎskie Studia Historyczno-Teologiczneº 6(1973), s. 146-147.
32
W. Piwowarski, Eklezjologiczna koncepcja... , s. 304-307.
33
N. Greinacher, Teologia praktyczna jako krytyczna teoria praktyki KosÂcioøa w spoøeczenÂstwie, ¹Collectanea Theologicaº 61(1991) fasc. 2, s. 64-71.
34
Greinacher, dz. cyt., s. 67-71; H. Schuster, Die Praktische Theologie unter dem Ansoruch der
Sache Jesu, w: Praktische Theolohie heute, red. F. Klostermann, R. Zerfass, MuÈnchen±Mainz 1974,
s. 150-169.
35
Greinacher, dz. cyt., s. 71.
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pliny jako trzy etapy posteÎpowania badawczego. Wspomniany paradygmat
(schemat) analizy teologii pastoralnej oparty jest na sylogizmie praktycznym.
W konstrukcji tego sylogizmu praktycznego przesøanka wieÎksza zawiera normy
dla danego problemu, czyli odpowiada na pytanie, jak powinno bycÂ. Przeprowadza sieÎ tu naukowaÎ refleksjeÎ nad istotaÎ KosÂcioøa, nad podmiotami dziaøalnosÂci zbawczej KosÂcioøa, nad funkcjami, strukturami i uwarunkowaniami jego
urzeczywistniania sieÎ w terazÂniejszosÂci. Zasady dziaøalnosÂci KosÂcioøa, sformuøowane na podstawie Objawienia BozÇego, nauczania Magisterium KosÂcioøa
i obowiaÎzujaÎcego prawa kanonicznego, stanowiaÎ fundament dla teologicznej
analizy aktualnej sytuacji duszpasterskiej, saÎ kryteriami oceny aktualnej reakcji
KosÂcioøa na wezwanie do urzeczywistniania siebie i swego posøannictwa. OpierajaÎc sieÎ na tych zasadach, mozÇna ustalicÂ imperatywy dla dziaøalnosÂci KosÂcioøa
na dzisÂ i najblizÇszaÎ przyszøosÂcÂ36.
Przesøanka mniejsza wspomnianego powyzÇej sylogizmu praktycznego zawiera opis i analizeÎ rzeczywistosÂci aktualnej. Jest to drugi etap badawczy paradygmatu analizy teologii pastoralnej. Na tym etapie badawczym dokonuje sieÎ
analizy aktualnej sytuacji KosÂcioøa, w ktoÂrej realizuje on swojaÎ dziaøalnosÂcÂ. Jest
to analiza o charakterze historyczno-teologicznym, socjologiczno-teologicznym
i antropologiczno-teologicznym, dokonana za pomocaÎ metod wøasÂciwych tym
dyscyplinom. Tradycyjne formy dziaøalnosÂci KosÂcioøa rozpatrywane saÎ tutaj
jako owoc historycznej refleksji KosÂcioøa nad jego oÂwczesnaÎ sytuacjaÎ. Wiele
z tych form utraciøo dzisiaj swoje znaczenie i skutecznosÂcÂ, i dlatego nie wyrazÇa
dzisiejszej sÂwiadomosÂci KosÂcioøa. StaÎd rodzi sieÎ potrzeba sprawdzenia zasadnosÂci i skutecznosÂci istniejaÎcych form dziaøalnosÂci KosÂcioøa w obecnych warunkach. Istotne jest umozÇliwienie adekwatnej reakcji KosÂcioøa na problemy
wspoÂøczesnego sÂwiata, a nie sposoÂb zachowania dotychczasowych form zÇycia
kosÂcielnego. W tym celu teologia pastoralna musi prowadzicÂ krytycznaÎ refleksjeÎ nad dziaøalnosÂciaÎ KosÂcioøa w sÂwiecie37.
Teologiczna analiza terazÂniejszosÂci, opierajaÎc sieÎ na badaniach socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych i pedagogicznych, obejmuje zagadnienia dotyczaÎce sytuacji wspoÂøczesnego sÂwiata w wymiarze globalnym, w roÂzÇnych spoøecznosÂciach ludzkich oraz sytuacji jednostek. Chodzi o sprawdzenie
skutecznosÂci i sensownosÂci istniejaÎcych form dziaøalnosÂci KosÂcioøa w aktualnych
warunkach. Rezultatem dokonanej w sÂwietle kryterioÂw teologicznych analizy
sytuacji KosÂcioøa w konkretnym okresie historycznym powinny bycÂ imperatywy
dziaøania okresÂlajaÎce, co nalezÇy w danym miejscu i czasie czynicÂ, aby zapewnicÂ
urzeczywistnianie sieÎ KosÂcioøa zgodne z jego istotaÎ oraz z zamierzeniami Boga.
Wniosek sylogizmu praktycznego ma charakter normatywny i aktualny.
Stanowi on trzeci etap badawczy omawianego paradygmatu analizy teologii
36
37

R. KaminÂski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, KrakoÂw 2001, s. 118.
Zuberbier, dz. cyt., s. 71.
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pastoralnej. Wnioski pastoralne obejmujaÎ wskazania i postulaty pastoralne.
Wedøug tych wskazanÂ pastoralnych powinna przebiegacÂ dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa,
zmierzajaÎca do jego autorealizacji obecnie i w przyszøosÂci. PozwalajaÎ one na
wypracowanie programoÂw duszpasterskich dostosowanych do biezÇaÎcej sytuacji. FormuøujaÎc teologicznie uzasadnione zasady dotyczaÎce dziaøania KosÂcioøa,
teologia pastoralna przyczynia sieÎ jednoczesÂnie do ksztaøtowania sÂwiadomosÂci
tych, ktoÂrzy za teÎ dziaøalnosÂcÂ saÎ odpowiedzialni. W postulatach wyrazÇa sieÎ
kierunek realizowania dziaøanÂ KosÂcioøa38.
Wszystkie trzy etapy posteÎpowania badawczego zachowujaÎ wewneÎtrznaÎ
jednosÂcÂ. WyrazÇa sieÎ ona w tym, zÇe analiza terazÂniejszej sytuacji KosÂcioøa zakøada wczesÂniejszaÎ refleksjeÎ nad jego istotaÎ, zasady zasÂ i dyrektywy dziaøania
wynikajaÎ z dwoÂch poprzednich etapoÂw badawczych39.
Przedstawiony powyzÇej opis paradygmatu analizy teologii pastoralnej ma
charakter ogoÂlny. Na kazÇdym etapie badawczym paradygmatu analizy teologii
pastoralnej mogaÎ bycÂ stosowane roÂzÇne metody robocze. O doborze metod
roboczych decyduje przedmiot wøasÂciwy prowadzonych badanÂ.
5. METODY ROBOCZE

PoszukujaÎc aktualnych zasad wyznaczajaÎcych dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa,
w pierwszym etapie badawczym paradygmatu teologii pastoralnej (eklezjologicznym) korzystamy przede wszystkim z metody dedukcyjnej. Stosuje sieÎ tutaj
roÂzÇne postacie rozumowanÂ, w ktoÂrych punktem wyjsÂcia jest Objawienie BozÇe
i nauczanie Magisterium KosÂcioøa, a takzÇe teologia dogmatyczna, eklezjologia,
teologia fundamentalna, teologia moralna, prawo kanoniczne. Wykorzystuje
sieÎ tutaj takzÇe analizeÎ i syntezeÎ, metodeÎ pozytywnaÎ, poroÂwnawczaÎ, redukcji,
egzegezy, interpretacji tekstu, analogii. DzieÎki tym metodom wyprowadzamy
z Objawienia BozÇego, nauczania KosÂcioøa wspoÂøczesnego, podstawowych nauk
teologicznych i prawa kanonicznego podstawy do refleksji nad dziaøalnosÂciaÎ
KosÂcioøa wspoÂøczesnego.
W drugim etapie badawczym (kairologicznym) teologia pastoralna nie
mozÇe zadowolicÂ sieÎ analizaÎ sytuacji wspoÂøczesnego sÂwiata, dokonanaÎ przez
nauki empiryczne (socjologia, psychologia, pedagogika, antropologia). KazÇda sytuacja ma bowiem takzÇe aspekt teologiczny, poniewazÇ przez niaÎ BoÂg
przemawia do KosÂcioøa. Aspekt teologiczny w analizie wspoÂøczesnej sytuacji polega na swoistej interpretacji danych w perspektywie wiary KosÂcioøa
i planoÂw BozÇych wobec niego. OpierajaÎc sieÎ na takiej refleksji, stawia sieÎ
najpierw pytania teologiczne, a potem dopiero socjologiczne, psychologiczne, antropologiczne, historyczne itp. W tym znaczeniu mozÇna moÂwicÂ o ba38
39

KaminÂski, Wprowadzenie..., s. 119-120.
Blachnicki, Problem metody..., s. 147; KaminÂski, Wprowadzenie..., s. 120.
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daniach i metodzie historyczno-teologicznej (F.X. Arnold), socjologicznoteologicznej (H. Schuster)40, psychologiczno-teologicznej, antropologicznoteologicznej itp. W ramach swoich badanÂ teologia pastoralna korzysta z metod badawczych ogoÂlnie stosowanych w naukach empirycznych. (obserwacja bezposÂrednia, w tym takzÇe obserwacja uczestniczaÎca oraz obserwacja
posÂrednia, wywiady ustne i pisemne, skategoryzowane i nieskategoryzowane, sondazÇe, eksperyment, badania w oparciu o kwestionariusz ankiety
itd.)41. W badaniach opartych na dokumentach wykorzystuje sieÎ metody
historyczne, krytyki i interpretacji zÂroÂdeø, poroÂwnawczaÎ, analizy tekstu,
selekcji i inne. We wszystkich badaniach nalezÇy, zaroÂwno w sposobie stawiania problemoÂw badawczych, jak i w ocenie oraz interpretacji wynikoÂw
badanÂ, odwoøywacÂ sieÎ do kryterioÂw teologicznych. Charakter teologiczny
tych badanÂ i metod wyrazÇa sieÎ w swoistym stawianiu problemoÂw, jak tezÇ
interpretowaniu faktoÂw badanych przy pomocy wspomnianych powyzÇej
metod empirycznych i historycznych.
Na trzecim etapie badawczym, zmierzajaÎcym do ustalenia aktualnych zasad
dziaøalnosÂci oraz postulatoÂw pastoralnych, wedøug ktoÂrych ma bycÂ prowadzona
dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa, stosuje sieÎ roÂzÇne metody badawcze. MozÇna tutaj wymienicÂ metodeÎ syntezy, metodeÎ interpretacji, klasyfikowania.

ZAKONÂCZENIE

Teologia pastoralna osiaÎgneÎøa wazÇny etap rozwoju po Soborze WatykanÂskim II. Nauczanie soborowe otworzyøo przed teologiaÎ pastoralnaÎ nowe perspektywy i zadania, wytyczyøo nowy styl i metodeÎ prowadzenia badanÂ teologicznopastoralnych. Do badania coraz bardziej komplikujaÎcej sieÎ rzeczywistosÂci spoøeczno-religijnej teologia pastoralna wykorzystuje zespoÂø metod wøasÂciwych praktycznym dyscyplinom teologicznym. Adekwatnie do praktycznego
i normatywnego charakteru teologii pastoralnej dyscyplina ta stosuje metody
empiryczne i normatywne. Wszystkie metody w zharmonizowany sposoÂb funkcjonujaÎ w ramach paradygmatu analizy teologii pastoralnej.
ChociazÇ na metodologicznym polu teologii pastoralnej jest jeszcze bardzo
duzÇo do zrobienia, to jednak dotychczasowe osiaÎgnieÎcia przysøuzÇyøy sieÎ badaniom naukowym, a te z kolei ± realizacji zbawczej dziaøalnosÂci KosÂcioøa w sÂwiecie wspoÂøczesnym. Ze wzgleÎdu jednak na coraz wieÎksze trudnosÂci w dostosowaniu dziaøalnosÂci KosÂcioøa do burzliwych i wielokierunkowych przemian
w sÂwiecie, teologia pastoralna musi poszukiwacÂ metod jeszcze bardziej odpo40
41

Blachnicki, Problem metody..., s. 148-149.
Por. J. Sztumski, WsteÎp do metod i badanÂ nauk spoøecznych, Katowice 1995, s. 85-140.
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wiadajaÎcych wyzwaniom obecnego czasu. Wydaje sieÎ, zÇe trzeba poÂjsÂcÂ drogaÎ
syntezy metod stosowanych w ramach nurtu eklezjologicznego42 i prakseologicznego teologii pastoralnej. Takie podejsÂcie otworzy szanse bardziej wszechstronnego prowadzenia badanÂ przy wykorzystaniu peønego spektrum metod
dedukcyjnych i indukcyjnych oraz roÂwnego traktowania teologii pastoralnej
ogoÂlnej i szczegoÂøowej, a takzÇe eklezjologii esencjalnej i egzystencjalnej.
From Methodology of the Pastoral Theology
Summary
Pastoral theology conducts four kinds of research: monodisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary and intradisciplinary research.
The first kind of research is characterized by the common aim and method, the
second has the common aim but the methods are different, the third one has both
different aims and methods, the forth one has the same methods but different aims.
Contemporary pastoral theology requires multidisciplinary, interdisciplinary and
intradisciplinary research, and the pastor of this theology needs to possess the necessary qualifications to do his job properly.
The paradigm of pastoral theology is based on the practical syllogism. In the
construction of this syllogism, the major preamble of faith contains the general
principles of the given case, while the minor preamble of faith contains the analysis
of the contemporary reality; the conclusion is normative and timely. In each phase of
the pastoral theology research, there are used various working methods.
In the first phase of the pastoral theology research (the ecclesiastical phase),
apart from the deductive method, there are employed other methods such as: the
comparative method, the positive method, exegesis, the interpretation of the text
and analogy, etc. The second phase of the research (kairological) includes the historical and theological method, sociological and theological method, and the methods commonly used in the empirical science, such as: observation, interview, soundings, a study based on a questionnaire, and a study based on documents. The study
of documents uses such methods as: the historical method, criticism and interpretation of the source material, comparisons, the analysis of the text etc. The third phase
(praxeological) of the research of the pastoral theology paradigm, uses synthesis,
interpretation and classification, etc.
Translated by Monika Gierak
42

Na potrzebeÎ syntezy elementoÂw wypracowanych w ramach rozÇnych koncepcji nurty eklezjologicznego teologii pastoralnej zwracali juzÇ uwageÎ niektoÂrzy teologowie pastoralisÂci prawie
40 lat temu. Do chwili obecnej nic w tej kwestii nie zmieniøo sieÎ. Zob. F. Blachnicki, Teologia
pastoralna ogoÂlna, cz. 2, Lublin 1971, s. 149-150; P.A. LieÂgeÂ, Position de la theÂologie pastorale. ¹La
Point theÂologiqueº 1971, s. 51-96.
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PLURALIZM METOD STOSOWANYCH
W NAUCE O LITURGII

OdreÎbna dyscyplina, jakaÎ jest nauka o liturgii, zwana u nas takzÇe liturgikaÎ1,
nalezÇy do nauk teologicznych, gdyzÇ w liturgii zakorzenionej na Objawieniu
i Tradycji wiara chrzesÂcijanÂska w uobecniajaÎce sieÎ misterium paschalne Chrystusa wyrazÇa sieÎ oraz konkretyzuje w roÂzÇnych tradycjach i formach obrzeÎdowych. Ta odreÎbna dyscyplina teologiczna posiada wøasny profil badawczy i dydaktyczny: analizuje nie tylko teksty liturgiczne, ale takzÇe inne czynnosÂci obrzeÎdowe, roÂzÇne znaki, øaÎcznie z dzÂwieÎkiem (muzykaÎ), czasem i przestrzeniaÎ
sakralnaÎ (miejscem), naczyniami, szatami, kolorami itp.
Nauka o liturgii posiada dlatego roÂwniezÇ wøasnaÎ pluralistycznaÎ metodologieÎ. ZaroÂwno pracom badawczym, jak i dziaøalnosÂci dydaktycznej towarzyszaÎ
okresÂlone przez niaÎ pytania: o powstanie i poczaÎtki oraz rozwoÂj dziedziny
(historia liturgii), o prawdy teologiczne wyrazÇane w liturgii (teologia liturgii),
o uczestnictwo wiernych w konkretnych formach obrzeÎdowych oraz pastoralne
znaczenie tych form (liturgika pastoralna), o wpøyw form liturgicznych na rozwoÂj zÇycia duchowego wiernych (duchowosÂcÂ liturgiczna)2. PoniewazÇ liturgia nie
jest sprawaÎ prywatnaÎ, ale wspoÂlnym dziedzictwem KosÂcioøa, wazÇny zawsze
beÎdzie jej aspekt prawny. Do takiego ujmowania liturgii zobowiaÎzuje wykøadowcoÂw i badaczy takzÇe soborowa Konstytucja o liturgii sÂwieÎtej, ktoÂra przypomina, zÇe w uczelniach teologicznych nalezÇy uprawiacÂ teÎ dyscyplineÎ ¹z uwzgleÎdnieniem zaroÂwno aspektu teologicznego i historycznego, jak i duchowego,
duszpasterskiego oraz prawnegoº (KL 16).
1

OkresÂlenie to czasem posiada pewne konotacje zbyt zaciesÂniajaÎce zakres tej dyscypliny
teologicznej, utozÇsamianej dawniej z historyczno-prawnym aspektem liturgii (rubrycystyka). Publikacje obcojeÎzyczne odeszøy od tej nazwy i najczeÎsÂciej stosujaÎ okresÂlenia ¹nauka o liturgiiº, np.
scienza liturgica, Liturgiewissenschaft, the study of Liturgy.
2
Zob. R. Guardini, UÈber die systematische Methode in der Liturgiewissenschaft, ¹Liturgisches
Jahrbuchº (dalej: LJ) 1(1921), s. 97-108; F. Nakagaki, Metodo integrale. Discorso sulla metodologia
nell'interpretazione dei testi eucologici, w: Fons Vivus. Miscellanea liturgicain memoria di don
E.M. Vismara, red. A. Cuva, ZuÈrich 1971, s. 269-286; F. Brovelli, Il mistero celebrato. Per una
metodologia dello studio della liturgia, Roma 1989.
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Aby jednak dojsÂcÂ do takiego sposobu rozumienia nauki o liturgii, KosÂcioÂø
musiaø przejsÂcÂ døugaÎ drogeÎ. Troska o wøasÂciwe pojmowanie liturgii ± w roÂzÇnych
formach ± zawsze KosÂcioøowi towarzyszyøa. W starozÇytnosÂci chrzesÂcijanÂskiej
wystarczaøy katechezy i kazania mistagogiczne, ktoÂre wtajemniczaøy, zwøaszcza
nowo ochrzczonych, w liturgiczne obrzeÎdy sakramentalne; w tym czasie jednak
poszczegoÂlne elementy liturgii byøy dla wiernych czytelne, gdyzÇ wyrastaøy
z oÂwczesnej kultury i cywilizacji sÂroÂdziemnomorskiej. W wiekach sÂrednich posøugiwano sieÎ w teologicznej interpretacji liturgii niezbyt szczeÎsÂliwaÎ metodaÎ
alegorycznaÎ (np. Amalariusz z Metzu, zm. 850; Durandus, zm. 1296). Dopiero
praÎdy humanistyczne i zapoczaÎtkowana reforma katolicka zwroÂciøy uwageÎ na
zÂroÂdøa liturgiczne. Od XVI wieku zaczeÎto wydawacÂ wielkie serie dokumentoÂw
i komentarzy (np. J. Pamelius, zm. 1587; J. Mabillon, zm. 1707; A.L. Muratori,
zm. 1750). RoÂwnoczesÂnie rozwijaøa sieÎ tzw. rubrycystyka, ktoÂra zajmowaøa sieÎ
szczegoÂøowaÎ interpretacjaÎ przepisoÂw poprawnego celebrowania liturgii (rubryki). Rubrycystyka dominowaøa w nauce o liturgii i w samej dydaktyce do XX
wieku, a w niektoÂrych osÂrodkach nawet do II Soboru WatykanÂskiego. Takie
podejsÂcie do liturgii wprawdzie gwarantowaøo zgodnaÎ z ksieÎgami jej celebracjeÎ,
ale dalekie byøo od zainteresowania teologiaÎ i historiaÎ poszczegoÂlnych obrzeÎdoÂw. Nowe impulsy do rozwoju nauki o liturgii przynosi dopiero katolickie
osÂwiecenie (antropologiczne nastawienie w teologii) przeøomu XVIII i XIX
wieku, kiedy to powstajaÎ nowe podreÎczniki, rytuaøy oraz liczne modlitewniki
i sÂpiewniki. RozwoÂj ten nasteÎpnie poteÎguje klasyczny ruch liturgiczny, sÂcisÂle
sprzeÎzÇony z ruchem biblijnym i patrystycznym, a takzÇe z wieÎkszym otwarciem
antropologicznym w teologii i powstawaniem jej nowych dyscyplin (chociazÇby
teologii pastoralnej). W roÂzÇnych osÂrodkach zaczeÎto wydawacÂ czasopisma liturgiczne i materiaøy duszpasterstwa liturgicznego. Celem byøo pogøeÎbianie wsÂroÂd
duchowienÂstwa i wiernych rozumienia liturgii, co miaøo z kolei zaowocowacÂ
bardziej sÂwiadomym uczestnictwem w jej celebracji3.
Ta døugie poszukiwanie przez naukeÎ o liturgii wøasnej tozÇsamosÂci i nalezÇnego znaczenia posÂroÂd roÂzÇnych dyscyplin teologicznych znalazøo swoje zwienÂczenie w zaliczeniu jej przez soborowaÎ KonstytucjeÎ o liturgii do gøoÂwnych
przedmiotoÂw w programach studioÂw teologicznych na wyzÇszych uczelniach:
¹W seminariach i zakonnych domach studioÂw naukeÎ sÂwieÎtej liturgii nalezÇy
zaliczycÂ do przedmiotoÂw koniecznych i wazÇniejszych, na wydziaøach zasÂ teologicznych do przedmiotoÂw gøoÂwnychº (KL 16)4.
PowyzÇsze uwarunkowania historyczne wywarøy zdecydowany wpøyw roÂwniezÇ na stosowanie metod w badaniach liturgicznych. Okazaøo sieÎ, zÇe szeroki
3

Szerzej na temat etapoÂw rozwoju nauki o liturgii zob. A. Gerhards, B. Kranemann, EinfuÈrung in die Liturgiewissenschaft, Darmstadt 2006, s. 24-42.
4
H.B. Meyer, Liturgie als Hauptfach. ErwaÈgungen zu Stellung und Aufgabe der Liturgiewissenschaft im Grenzen des theologischen Studiums, ¹Zeitschrift fuÈr Katolische Theologieº 88(1966),
s. 315-335.
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wachlarz zagadnienÂ badawczych w nauce o liturgii wymaga zastosowania wielu
metod. NiektoÂre saÎ stosowane takzÇe przez inne dyscypliny teologiczne. JesÂli
dotychczasowe badania liturgiczne korzystaøy przede wszystkim z metod nauk
historycznych i filologicznych, to wspoÂøczesne badania, ktoÂre poszerzyøy swoÂj
zakres o zagadnienia teologiczne, a takzÇe antropologiczne i empiryczne, sieÎgajaÎ
roÂwniezÇ po metody empiryczne, typowe dla nauk spoøeczno-kulturowych (komunikacja spoøeczna, badania socjologiczne, muzykologiczne itp.)5. W zalezÇnosÂci od podejmowanego zagadnienia, ktoÂre czeÎsto ma charakter interdyscyplinarny, w posteÎpowaniu badawczym trzeba posøuzÇycÂ sieÎ roÂzÇnymi metodami
lub ich kombinacjami. MozÇna zatem wskazacÂ caøy katalog metod. W wielkim
skroÂcie zostanaÎ one nizÇej przedstawione6.
1. METODA HISTORYCZNO-GENETYCZNA

Metoda ta stawia pytania dotyczaÎce rozwoju form liturgicznych (tekstoÂw,
obrzeÎdoÂw) na przestrzeni dziejoÂw, poczaÎwszy od ich stadium poczaÎtkowego
poprzez kolejne fazy rozwojowe azÇ do momentu, w ktoÂrym osiaÎgneÎøy obecny
ksztaøt. Krytycznie bada sieÎ i zestawia chronologicznie kolejne zÂroÂdøa, na podstawie ktoÂrych rekonstruuje sieÎ formy liturgiczne. W metodzie tej nie chodzi
tylko o samaÎ historycznaÎ rekonstrukcjeÎ, ale takzÇe o ukazanie struktury i istotnych elementoÂw badanego zjawiska. Przykøadem poprawnego zastosowania tej
metody mozÇe bycÂ do dzisÂ bardzo cenne i wciaÎzÇ aktualne dwutomowe dzieøo
A. J. Jungmanna (zm. 1975) o celebracji i obrzeÎdach Mszy sÂwieÎtej7.
Metoda ta ma roÂwniezÇ swoje ograniczenia, gdyzÇ koncentruje sieÎ przede
wszystkim na rozwoju samych tekstoÂw i obrzeÎdoÂw, natomiast nie wykracza
poza liturgiczne zÂroÂdøa pisane, nie interesuje sieÎ mentalnosÂciaÎ ludzi tworzaÎcych
formy liturgiczne, nie uwzgleÎdnia ponadto uwarunkowanÂ spoøeczno-eklezjalnych, a takzÇe recepcji celebrowanej liturgii przez jej uczestnikoÂw.
A. Baumstark (zm. 1948) omawianaÎ metodeÎ poszerzyø o studium poroÂwnawcze ± podjaÎø sieÎ poroÂwnania liturgii chrzesÂcijanÂskiej z roÂzÇnymi jej rytami,
zwøaszcza wschodnimi, nie wyøaÎczajaÎc obrzeÎdoÂw judaistycznych, a nawet po5
Brovelli, dz. cyt.; K. Lehmann, Gottesdienst als Ausdruck des Glaubens. PlaÈdoyer fuÈr ein
neues GespraÈch zwischen Liturgiewissenschaft und dogmatischer Theologie, LJ 30(1980), s. 197214; I. Werlen, Ritual als kommunikatives Handeln. Perspektiven der Linguistik, w: Gottesdienst als
¹Mitteilungº. Kommunikative Aspekte rituellen Handelns, red. K. Ermert, Loccum 1987, s. 41-885.
6
B. Kranemann, Liturgiewissenschaft angesichts der ¹Zeitenwendeº. Die Entwicklung der
theologischen Disziplin zwischen den beiden Vatikanischen Konzilien, w: Die katholisch-theologischen Disziplinen in Deutschland 1870-1962. Ihre Geschichte, ihr Zeitbezug, red. H. Wolf, Paderborn 1999, s. 351-375.
7
A.J. Jungmann, Missarum Sollemnia. Eine genetische ErklaÈrung der roÈmischen Messe, Wien
19625.
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ganÂskich. W badaniach uwzgleÎdniaø roÂwniezÇ kontekst etniczno-kulturowy8.
Stworzyø tym samym tzw. metodeÎ komparatywnaÎ9. Metodzie tej zarzucano
jednak, zÇe zakøada zbyt duzÇe podobienÂstwo mieÎdzy rozwojem liturgii a procesami ewolucji natury lub zmianami kulturowymi zachodzaÎcymi w roÂzÇnych spoøeczenÂstwach i cywilizacjach. Przekonywano, zÇe opracowania historyczno-genetyczne powinny opieracÂ sieÎ na zÂroÂdøach, a nie na poroÂwnawczych konstrukcjach mysÂlowych, czeÎsto trudnych do naukowego zweryfikowania. W swoich
badaniach poroÂwnawczych Baumstark nie uwzgleÎdniaø roÂwniezÇ liturgii wspoÂlnot poreformacyjnych10, co przyczyniøo sieÎ do krytyki tym bardziej, zÇe we
wspoÂøczesnych ocenach wymiar ekumeniczny w badaniach liturgicznych jest
czymsÂ koniecznym i nieodzownym.
Na kolejny aspekt w historycznych badaniach liturgicznych zwroÂciø uwageÎ
A.L. Mayer, zdaniem ktoÂrego wazÇne znaczenie dla powstawania i rozwoju
form liturgicznych posiada roÂwniezÇ wpøyw kontekstu kulturowego i innych
elementoÂw duchowosÂci, zwøaszcza literatury i sztuki. Czynniki te decydujaÎ
w duzÇym stopniu nie tylko o poprawnym rozwoju, ale takzÇe o procesie deformacji liturgii, ktoÂry miaø miejsce w roÂzÇnych okresach historii, nie wyøaÎczajaÎc
pod tym wzgleÎdem takzÇe ostatnich lat posoborowej reformy i odnowy11.
W stosowaniu metody historyczno-genetycznej nalezÇy koniecznie uwzgleÎdniacÂ wskazania wypracowane przez nauki historyczne, w tym roÂwniezÇ przez ich
nauki pomocnicze. Przykøadowo, w badaniach nad sÂredniowiecznymi reÎkopisami liturgicznymi, jakie wciaÎzÇ czekajaÎ na dalsze opracowywanie w naszych
bibliotekach, trzeba posøuzÇycÂ sieÎ znajomosÂciaÎ paleografii, jesÂli teksty tam zawarte majaÎ bycÂ poprawnie odczytane i interpretowane.
Konieczna jest roÂwniezÇ znajomosÂcÂ krytyki zÂroÂdeø historycznych. Nie mozÇna
przyjmowacÂ ich bezkrytycznie, dlatego zawsze nalezÇy stawiacÂ pytania: Kto stoi
za konkretnym zÂroÂdøem? Jaki jest to rodzaj zÂroÂdøa? W naszym przypadku
pytamy o to, czy dotyczy ono tekstoÂw liturgicznych, czy jedynie opisu celebracji
liturgicznych (np. sÂredniowieczny Liber ordinarius byø ksieÎgaÎ tylko opisujaÎcaÎ
liturgieÎ). Dalej nalezÇy pytacÂ, kto jest autorem lub wydawcaÎ zÂroÂdøa, jakaÎ speøniaøo roleÎ, do kogo byø adresowane i kto miaø z niego korzystacÂ.
Badania historyczne nad liturgiaÎ byøy konieczne i bardzo owocne nie tylko
w ostatnich dwoÂch stuleciach, ale potrzebne beÎdaÎ zawsze, bo do istoty liturgii
nalezÇy jej wymiar historyczny. W niej uobecniajaÎ sieÎ (anamneza) nie tylko
zbawcze wydarzenia, ale takzÇe wypeøniajaÎ sieÎ biblijne zapowiedzi starotestamentalne, a ponadto podczas liturgii dokonuje sieÎ odwieczny dialog Boga
8

A. Baumstark, Vom geschichtlichen Werden der Liturgie (Ecclesia Orans, 10), Freiburg
im Br. 1923.
9
TenzÇe, Liturgie compareÂe. ConfeÂrences faites au PrieureÂ d'Amay, Chevetogne 1939.
10
Gerhards, Kranemann, dz. cyt., s. 38.
11
A.L. Mayer, Die Liturgie in der europaÈischen Geistesgeschichte. Gesammelte AufsaÈtze,
red. E. von Severus, Darmstad 1971.
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z czøowiekiem i gøoszona jest caøa historia zbawienia (zwøaszcza w czytaniach
biblijnych). Panem historii w konÂcu pozostanie zawsze uobecniany w liturgii
Jezus Chrystus i Jego zbawcze dzieøo12.
Badania historyczne potrzebne saÎ roÂwniezÇ do poznania zÇycia liturgicznego
i pobozÇnosÂci ludowej w KosÂcioøach lokalnych, krajowych i diecezjalnych.
W Polsce wielkie zasøugi na tym polu odegraøy badania naukowe tzw. szkoøy
lubelskiej, zaøozÇonej przez znanego mediewisteÎ bpa Mariana Rechowicza
(KUL), a nasteÎpnie kontynuowanej i rozbudowywanej przez ks. Wacøawa
Schenka (zm. 1982)13. NalezÇy zÇywicÂ nadziejeÎ, zÇe badania nad dziejami liturgii
w Polsce beÎdaÎ nadal prowadzone w naszych osÂrodkach naukowych. W stosunku
do innych krajoÂw jestesÂmy w tej dziedzinie mocno spoÂzÂnieni.
PodsumowujaÎc, trzeba stwierdzicÂ, izÇ to gøoÂwnie dzieÎki badaniom historycznym mozÇliwe byøy soborowe reformy liturgiczne, zaroÂwno Soboru Trydenckiego, jak i WatykanÂskiego II, gdyzÇ oba czerpaøy z dotychczasowej tradycji i na
niej sieÎ wzorowaøy14. ZnajomosÂcÂ procesoÂw rozwoju zÇycia liturgicznego pozwala
ponadto na wøasÂciwaÎ, coraz lepszaÎ recepcjeÎ ostatniej posoborowej reformy
i odnowy liturgicznej.
Liturgia jednak posiada nie tylko wymiar historyczny, dlatego nie wystarczaÎ jedynie badania nad jej dziejami; roÂwnie wazÇne saÎ badania nad teologiaÎ
liturgii, a zwøaszcza nad jej testami i obrzeÎdami, a takie badania wymagajaÎ juzÇ
odreÎbnych metod.
2. METODA SYNTETYCZNO-TEOLOGICZNA

Do wyrwania nauki o liturgii z dominujaÎcych ujeÎcÂ historyczno-prawnych
i ukierunkowania jej na teologieÎ przyczyniø sieÎ najpierw w latach 20. ubiegøego
wieku Romano Guardini, ktoÂry za przedmiot systematycznych badacÂ liturgicznych uwazÇaø ¹zÇywy, modlaÎcy sieÎ, ofiarujaÎcy i peøen ukrytych øask KosÂcioÂø, wyrazÇajaÎcy sieÎ w konkretnym i zewneÎtrznym sprawowaniu kultuº15. Teologiczny
wymiar liturgii pogøeÎbiø nasteÎpnie Odo Casel (zm. 1948), ktoÂry w oparciu o patrystyczne zÂroÂdøa uwazÇaø liturgieÎ za uwielbiajaÎce wspomnienie i uobecnienie
misterium paschalnego Chrystusa, w ktoÂrym wierni uczestniczaÎ w sposoÂb sa12

A. Gerhards, Geschichtskonstruktion in liturgischen Texten des Judentums und Christentums, w:, KontinuitaÈt und Unterbrechung. Gottesdienst und Gebet in Judentum und Christentum,
red. A. Gerhards, S. Wahle, Paderborn 2005, s. 123-139.
13
Profesor i duszpasterz. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci ks. Wacøawa Schenka, red. H.J. Sobeczko, Opole 1988. Zob. takzÇe E. Mateja, Fons et culmen. Liturgiczna dziaøalnosÂcÂ ks. Wacøawa
Schenka (1913-1982), Opole1997.
14
B. Neunheuser, Liturgie in steter Reform, w: Costituzione liturgica ¹Sacrosanctum Conciliumº. Studi, red. Congregazione per il Culto Divino, Roma 1986.
15
R. Guardini, UÈber die systematische Methode, s. 104.
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kramentalny (Mysterientheologie)16. Wbrew poczaÎtkowym oporom i dyskusjom
byø to prawdziwy zwrot w nauce o teologii liturgii, przyjeÎty nasteÎpnie w soborowym nauczaniu KosÂcioøa (KL 10)17.
OdkaÎd konstytucja Sacrosanctum Concilium zaliczyøa naukeÎ o liturgii do
przedmiotoÂw gøoÂwnych w studium teologii i zaakcentowaøa jej teologiczny charakter (KL 16), badania liturgiczne muszaÎ ukazywacÂ, obok wymiaru historycznego, roÂwniezÇ tresÂci teologiczne, posøugujaÎc sieÎ wszystkimi mozÇliwymi metodami. Refleksja naukowa nad teologiaÎ liturgii staøa sieÎ zatem bardzo potrzebna
po soborowej reformie, ktoÂra postawiøa nowe pytania, przede wszystkim teologicznej natury. Przykøadowo dowartosÂciowanie liturgii søowa BozÇego, poprzez obfitsze zastawienie stoøu søowa BozÇego i szersze otwarcie skarbca biblijnego (por. KL 51), domaga sieÎ pogøeÎbionego rozumienia istoty søowa BozÇego, ktoÂre nie tylko naucza, ale roÂwniezÇ podczas proklamacji uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze misterium (KL 7)18.
Teologia liturgii nie jest jakimsÂ usystematyzowanym traktatem lub uporzaÎdkowanym zbiorem prawd teologicznych, niemniej wszystkie te prawdy
zawiera w swoich tekstach i obrzeÎdach. WieÎcej, podstawowe prawdy saÎ nie
tylko tresÂciaÎ wyznania wiary, ale roÂwniezÇ przedmiotem sÂwieÎtowania na przestrzeni caøego roku liturgicznego (wcielenie, narodzenie, meÎka i sÂmiercÂ, zmartwychwstanie, zesøanie Ducha SÂwieÎtego itd.). W badaniach liturgicznych zatem
zawsze muszaÎ bycÂ ukazywane i zgøeÎbiane istotne zagadnienia i wymiary liturgii,
zwøaszcza jej wymiar trynitarny, chrystologiczny, pneumatologiczny i eklezjalny19.
DzieÎki metodzie syntetyczno-teologicznej z analizy tekstoÂw, poszczegoÂlnych wyrazoÂw i zdanÂ, a takzÇe z analizy roÂzÇnych znakoÂw i symbolicznych czynnosÂci obrzeÎdowych mozÇemy wydobycÂ istotne prawdy naszej wiary i stworzycÂ
rodzaj syntezy teologicznej w mysÂl zasady lex orandi statuat legem credendi.
Badania liturgiczne muszaÎ miecÂ roÂwniezÇ wymiar ekumeniczny, gdyzÇ celebracja misterium paschalnego Chrystusa stanowi centrum kazÇdej liturgii
chrzesÂcijanÂskiej. O rozwoju i ksztaøcie celebracji w innych KosÂcioøach i wspoÂlnotach chrzesÂcijanÂskich decydowaøy roÂzÇne okolicznosÂci historyczne. Badania
16

O. Casel, Die Liturgie als Mysterienfeier, (Ecclesia Orans, 9), Freiburg im Br. 1922.
A. Schilson, Teologie als Sakramententheologie. Die Mysterientheologie Odo Casel, Mainz
1982; A. HaÈuûling, Odo Casel ± noch von AktualitaÈt? Eine RuÈckschau in eigener Sache aus Anlaû
des hundertsten Geburtstages des ersten Herausgebers, ¹Archiv fuÈr Liturgiewissenschaftº (dalej:
ALw) 28(1986), s. 357-387; Gerhards, Kranemann, dz. cyt., s. 40.
18
Szerzej zob. Wie das Wort Gottes feiern? Der Wortgottesdienst als theologische Herausforderung, red. B. Kranemann, T. Sternberg, Freiburg im Br. 2002, s. 41-81; F. Tommaso, Parola di
Dio e liturgia della Chiesa nella Costituzione ¹Sacrosanctum Conciliumº, w: Costituzione liturgica,
red. Congregazione per il Culto Divino, s. 269-305.
19
Obszerniej istotne zagadnienia teologii liturgii omawiajaÎ autorzy w obszernej monografii
wydanej z okazji 20-lecia Konstytucji o liturgii sÂwieÎtej przez KongregacjeÎ Kultu BozÇego ± zob.
Costituzione liturgica.
17
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naukowe pozwalajaÎ na lepsze rozumienie teologii i liturgii jako wspoÂlnego
fundamentu caøego chrzesÂcijanÂstwa i majaÎ znaczaÎcy wpøyw na toczaÎcy sieÎ dialog
ekumeniczny20.
PoniewazÇ zÂroÂdøem teologii liturgii saÎ przede wszystkim teksty liturgiczne,
dlatego omoÂwione zostanaÎ dokøadniej metody ich interpretacji.
Â W LITURGICZNYCH
3. METODY INTERPRETACJI TEKSTO

Metody interpretacji tekstoÂw w pewnym sensie podporzaÎdkowane saÎ obu
metodom wyzÇej omoÂwionym. Przedmiotem badanÂ naukowych mogaÎ bycÂ
wszystkie teksty liturgiczne21. RozroÂzÇniamy dwie podstawowe grupy tych tekstoÂw: pierwszaÎ stanowiaÎ teksty biblijne (czytania, psalmy, responsoria i czeÎsÂcÂ
antyfon), drugaÎ grupeÎ stanowiaÎ teksty modlitewne (euchologiczne). Dla tej
drugiej grupy powstaøa nawet specjalna nauka liturgiczna, nazwana ¹euchologiaÎº. Dyscyplina ta analizuje lingwistycznie i teologicznie teksty modlitw liturgicznych, a takzÇe zajmuje sieÎ prawami, jakie rzaÎdzaÎ ich powstawaniem22.
W naukowej analizie tekstoÂw liturgicznych wymaga sieÎ poprawnego zastosowania roÂzÇnych metod badawczych, ktoÂre tezÇ roÂzÇnie sieÎ okresÂla. MoÂwi sieÎ
o metodzie integralnej23, ktoÂraÎ inni uzupeøniajaÎ ogoÂlnymi zasadami doktrynalnymi (teologicznymi)24. Inni autorzy moÂwiaÎ natomiast o stopniowym lub progresywnym studium tekstoÂw25. W oparciu o wyzÇej wymienione metody badanÂ
tekstoÂw euchologicznych powstaøo ostatnio sporo prac, w tym roÂwniezÇ polskich
autoroÂw26. W pacach tych zaobserwowacÂ mozÇemy roÂzÇny zakres zastosowania
wspoÂøczesnych metod interpretacyjnych, a takzÇe spory brak klarownych i spoÂjÈ kumeninische Perspektiven, red. M. Meyer-Blanck,
Zob. Liturgiewissenschaft und Kirche. O
Rheinbach 2003; F. Lurz, FuÈr eine oÈkumenische Liturgiewissenschaft, ¹Trierer theologische Zeitschriftº 108(1999, s. 273-290.
21
Bardziej szczegoÂøowe omoÂwienie tych metod na konkretnych tekstach zob. H.J. Sobeczko,
Metody interpretacji tekstoÂw liturgicznych, w: Ratio et revelatio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych. KsieÎga pamiaÎtkowa dedykowana ksieÎdzu profesorowi JoÂzefowi Herbutowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. J. CichonÂ, Opole 1998, s. 231-240.
22
Opis tej dyscypliny i podstawowej literatury zob. M. AugeÂ, Eucologia, w: Nuovo dizionario
di liturgia, red. D. Sartore, A.M. Triacca, Torino 1993, s. 474-484.
23
Zob. Nakagaki, dz. cyt., s. 269-286.
24
M. AugeÂ, Principi di interpretazione dei testi liturgici, w: Anamnesis, t. 1, Torino 1974, s. 167-179.
25
A.M. Triacca, R. Farina, Studio e lettura dell'eucologia. Note metodologiche, w: Teologia,
Liturgia, Storia. Miscellanea in onore di Carlo Manziana, Vescovo di Cremona, red. C. Ghidelli,
Brescia 1977, s. 197-224.
26
S. Czerwik, Prefacje o misteriach Chrystusa w Mszale Rzymskim Pawøa VI. Geneza i teologia, Warszawa 1984; A. Durak, TresÂci uczestnictwa we mszy sÂwieÎtej w sÂwietle formuø euchologicznych Mszaøu rzymskiego dla diecezji polskich (Niedziele Wielkiego Postu i Paschy), Piøa 1992;
J. Miazek, Misterium Wielkiego Postu w modlitwach mszalnych dawnej i wspoÂøczesnej liturgii
20
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nych zasad interpretacyjnych. Tymczasem w badaniach nad tekstami obowiaÎzujaÎ przede wszystkim podstawowe zasady metody lingwistycznej ± metody
stosowanej przy analizie tekstoÂw literackich i biblijnych, a do nich nalezÇaÎ roÂwniezÇ w znacznej mierze teksty liturgiczne.
PewnaÎ pomocaÎ w korzystaniu z najnowszych metod interpretacyjnych,
zwøaszcza lingwistycznych, mozÇe okazacÂ sieÎ wydana w 1993 r. instrukcja Papieskiej Komisji Biblijnej27. Z punktu widzenia naukowego w badaniach nad
tekstami liturgicznymi, ktoÂre zasadniczo bazujaÎ na tekstach biblijnych, nalezÇy
w wieÎkszym stopniu uwzgleÎdnicÂ wskazania metodologiczne powyzÇszej instrukcji, a takzÇe wspoÂøczesne osiaÎgnieÎcia nauk biblijnych. Stosunkowo udanaÎ proÂbeÎ
caøosÂciowego omoÂwienia metod interpretacji ksiaÎg Nowego Testamentu stanowi praca opolskiego biblisty ks. J. Czerskiego28. Jego opis posøuzÇyø w duzÇym
stopniu do zastosowania tych metod w badaniach nad tekstami liturgicznymi.
UwzgleÎdniajaÎc roÂwniezÇ cytowanaÎ wyzÇej literatureÎ wøoskaÎ, mozÇna stwierdzicÂ, izÇ
metody posteÎpowania naukowego zmierzajaÎcego do wyjasÂnienia tekstoÂw liturgicznych dzielaÎ sieÎ na dwie grupy: historyczno-krytyczne (diachroniczne) oraz
literackie (synchroniczne).
Przykøadowe zastosowanie tych metod zostanie ukazane w analizie modlitwy dnia (kolekty) ze wtorku 3. tygodnia Adwentu:
BozÇe, Ty w Chrystusie uczyniøesÂ nas nowym stworzeniem,
wejrzyj øaskawie na dzieøo swojego miøosierdzia
i uwolnij nas od wszelkich skutkoÂw grzechu przez przyjsÂcie Twojego Syna, naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
KtoÂry z TobaÎ zÇyje i kroÂluje w jednosÂci Ducha SÂwieÎtego, przez wszystkie wieki wiekoÂw29.
Deus, qui novam creaturam
per Unigenitum tuum nos esse fecisti,
in opera misericordiae tuae propitius intuere,
et in adventu Filii tui
ab omnibus nos maculis vetustatis emunda.
Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,
Deus, per omnia saecula saeculorum.30

rzymskiej. Studium liturgiczno-teologiczne, Warszawa 1997; A. ZÇaÎdøo, Eklezjologiczny wymiar
kolekt adwentu w Mszale Rzymskim Pawøa VI. Studium lingwistyczno-teologiczne, KrakoÂw 2002.
27
Die Interpretation der Bibel in der Kirche, Citta del Vaticano 1993.
28
Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997.
29
Mszaø Rzymski dla diecezji polskich, PoznanÂ 1986, s. 18.
30
Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, s. 135.
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3.1. METODA HISTORYCZNO-KRYTYCZNA

Metoda ta traktuje teksty liturgiczne jako dokumenty historyczne i bada je
przy zastosowaniu metod naukowych, jakimi posøugujaÎ sieÎ nauki historyczne,
a wieÎc zasadami juzÇ wspomnianymi. Dlatego w metodzie tej usiøuje sieÎ odtworzycÂ genezeÎ i dzieje tekstu azÇ do momentu jego ostatecznej redakcji. OkresÂla
sieÎ nasteÎpnie historyczny okres kompozycji tekstu, sieÎgajaÎc do najstarszych
tekstoÂw oryginalnych. W liturgii rzymskiej beÎdaÎ to zwøaszcza øacinÂskie teksty
sakramentarzy. Metoda ta jest krytycznaÎ analizaÎ tekstu, jednak nie okresÂla ona
wzajemnej zalezÇnosÂci poszczegoÂlnych jego elementoÂw.
Do omawianej grupy metod nalezÇy roÂwniezÇ analiza intertekstualna (kontekstualna) ± pytamy o pochodzenie tekstu. ZÂroÂdøem lub inspiracjaÎ tekstu
liturgicznego, zwøaszcza euchologicznego, beÎdzie czeÎsto tekst biblijny31. Specyficzny jest roÂwniezÇ jeÎzyk øacinÂski modlitw liturgicznych. W starozÇytnosÂci chrzesÂcijanÂskiej, kiedy powstaøa wieÎkszosÂcÂ uzÇywanych do dzisÂ modlitw liturgicznych
(IV-VI w.), liturgiczny jeÎzyk øacinÂski roÂzÇniø sieÎ od jeÎzyka oficjalnych dokumentoÂw. JeÎzyk ten byø hieratyczny, a takzÇe unikaø wszelkich okresÂlenÂ i zwrotoÂw,
ktoÂre mogøyby sugerowacÂ kult poganÂski, np. zamiast amor uzÇywano søowa
caritas lub dilectio, zamiast templum stosowano okresÂlenie ecclesia32. O tej
specyfice jeÎzykowej nalezÇy pamieÎtacÂ przy analizie tekstoÂw odnowionych ksiaÎg
liturgicznych, tøumaczonych na jeÎzyki wspoÂøczesne. KsieÎgi liturgiczne na przestrzeni wiekoÂw ksztaøtowaøy sieÎ w konkretnych warunkach kulturowych i duszpasterskich. Mszaø rzymski i inne ksieÎgi liturgiczne, mimo potrydenckiej i powatykanÂskiej reformy, zawierajaÎ w duzÇym mierze teksty najstarszych sakramentarzy (gelazjanÂskiego i gregorianÂskiego).
Tekst przytoczonej wyzÇej kolekty ze wtorku 3. tygodnia Adwentu pochodzi
z ok. 750 r. i znajduje sieÎ w Sakramentarzu GelazjanÂskim w nieco zmienionej
formie33:
Omnipotens sempiterne deus, qui unigenito tuo nouam creaturam nos tibi esse fecisti,
custodi opera misericordiae tuae et ab omnibus nos maculis uetustatis emunda, ut per
auxilium gratiae tuae in illius inueniamur forma, in quo tecum est nostra substantia: per.34
31

Szerzej na ten temat zob. AugeÂ, Principi di interpretazione..., s. 162-170.
Istnieje bogata literatura dotyczaÎca jeÎzyka øacinÂskiego najstarszych tekstoÂw liturgicznych:
zob. W. DuÈrig, Pietas liturgica. Studien zum FroÈmmigkeitsbegriff und zur Gottesvorstellung der
abendlaÈndischen Liturgie, Regensburg 1958; A. Blaise, Le vocabulaire latin des principaux themes
liturgiques, Turnhout 1966; A. Dumas, Pour mieux comprendre les textes liturgiques du Missel
Romain, ¹Notitiaeº 6(1970), s. 194-213.
33
Zob. C. Johnson, The sources of the Roman Missal (1975). Proprium de Tempore, proprium
de Sanctis, ¹Notitiaeº 32(1996), s. 20.
34
Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae ordinis anni circuli (cod. Vat. Reg. lat. 316 /Paris
Bibl. Nat. 7193, 41/56) (Sakramentarium Gelasianum), red. L.C. Mohlberg, L. EizenhoÈfer, P. Siffrin,
Roma 1960, nr 49, s. 13.
32
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Tekst tej oracji w Sakramentarzu GelazjanÂskim znajduje sieÎ w formularzu
na OktaweÎ Narodzenia PanÂskiego (In octavas Domini). W nowym Mszale
rzymskim uproszczono szyk zdanÂ i uwzgleÎdniono czas Adwentu poprzez dodanie søoÂw ¹in adventu Filii tuiº. Tekst tej modlitwy znajduje sieÎ ponadto
w nieco poÂzÂniejszym Sakramentarzu z Bergamo (IX w.)35.
PojeÎcie nova creatura ± ¹nowe stworzenieº ma korzenie biblijne i wysteÎpuje
dwukrotnie w Nowym Testamencie: ¹JezÇeli wieÎc ktosÂ pozostaje w Chrystusie,
jest nowym stworzeniemº (2 Kor 5, 17); ¹Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani
nieobrzezanie, tylko nowe stworzenieº (Ga 6, 15).

3.2. METODA LINGWISTYCZNA

IstniejaÎ roÂzÇne okresÂlenia metody stosowanej przy analizie tekstoÂw literackich. NajczeÎsÂciej nazywa sieÎ jaÎ metodaÎ lingwistycznaÎ lub semiotycznaÎ (nie
semantycznaÎ, bo to jeden z etapoÂw tej metody). Po ustaleniu genezy tekstu
i po jego oddzieleniu od kontekstu (modlitwy liturgiczne saÎ z natury oddzielone
od kontekstu i stanowiaÎ integralne jednostki pod wzgleÎdem literackim) analizeÎ
lingwistycznaÎ przeprowadza sieÎ w trzech etapach36:
a) analiza syntaktyczna,
b) analiza semantyczna,
c) analiza pragmatyczna.
Przykøadowo etapy te zostanaÎ zilustrowane na teksÂcie tej samej modlitwy
(kolekty) z wtorku 3. tygodnia Adwentu.
a) Analiza syntaktyczna
Analiza syntaktyczna zajmuje sieÎ badaniem ksztaøtu jeÎzykowego okresÂlonego tekstu, a wieÎc relacjami, jakie zachodzaÎ pomieÎdzy poszczegoÂlnymi elementami jeÎzyka (znakami) wysteÎpujaÎcymi w badanym teksÂcie oraz zasadami,
na podstawie ktoÂrych te elementy zostaøy wprowadzone do tekstu. Podstawowymi sÂrodkami, jakimi posøuguje sieÎ analiza syntaktyczna, saÎ: konÂcoÂwki odmian (fleksji), szyk wyrazoÂw, przyimki, spoÂjniki i partykuøy. Analiza syntaktyczna bierze takzÇe pod uwageÎ zmiany czasoÂw. Jej celem jest ustalenie struktury tekstu, zbadanie jego jednosÂci oraz wydzielenie z badanego tekstu mniejszych jednostek tematycznych.
35

Sacramentarium Bergomense: Manoscritto del secolo IX della Biblioteca di S. Alessandro in
Colonna in Bergamo, red. A. Paredi, Bergamo 1962, s. 52.
36
Dokøadny opis poszczegoÂlnych etapoÂw zob. Czerski, Metody interpretacji..., s. 125-149.
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Analiza syntaktyczna obejmuje nasteÎpujaÎce dziaøania metodyczne: 1) sporzaÎdzenie inwentarza søoÂw (tzw. leksykonu); 2) okresÂlenie czeÎsÂci mowy i form
gramatycznych, 3) zbadanie struktury zdanÂ oraz sposobu ich øaÎczenia; 4) charakterystykeÎ stylu; 5) podziaø tekstu jako konÂcowy efekt tego etapu analizy
lingwistycznej.
Charakterystyczny leksykon badanego tekstu powyzÇszej kolekty adwentowej stanowiaÎ:
± Imiona OsoÂb TroÂjcy SÂwieÎtej: BoÂg, Chrystus ± Syn (Boga), Duch SÂwieÎty
± rzeczowniki: stworzenie, miøosierdzie, grzech, przyjsÂcie
± czasowniki: czynicÂ, wejrzecÂ (øaskawie), uwolnicÂ, zÇycÂ, kroÂlowacÂ
Czasy, w jakich wysteÎpujaÎ czasowniki:
± czas terazÂniejszy tryb oznajmujaÎcy: w 3 os. 1. poj.: zÇyje, kroÂluje
± czas terazÂniejszy tryb rozkazujaÎcy: wejrzyj, uwolnij
± czas przeszøy dokonany 2 os. 1. poj.: uczyniøesÂ
Tekst modlitwy skøada sieÎ z dwoÂch zdanÂ (typowe dla stylu modlitw liturgicznych obrzaÎdku rzymskiego): døugiego zdania gøoÂwnego oraz kroÂtkiego zdania, beÎdaÎcego konkluzjaÎ modlitwy.
Zdanie gøoÂwne z kolei skøada sieÎ z trzech zdanÂ wspoÂørzeÎdnych (parataksa)
o nasteÎpujaÎcej syntaksie: podmiot [BoÂg] + orzeczenie + dopeønienie.
Konkluzja ma podobnaÎ budoweÎ i skøada sieÎ z dwoÂch zdanÂ. W caøosÂci zauwazÇa sieÎ wieÎc nasteÎpujaÎcaÎ syntakseÎ badanej modlitwy:
1) BozÇe, Ty w Chrystusie uczyniøesÂ nas nowym stworzeniem.
2) Wejrzyj øaskawie na dzieøo swojego miøosierdzia.
3) Uwolnij nas od wszelkich skutkoÂw grzechu przez przyjsÂcie Twojego Syna, naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
4) KtoÂry z TobaÎ zÇyje.
5) KroÂluje w jednosÂci Ducha SÂwieÎtego, przez wszystkie wieki wiekoÂw.

Z budowy zdanÂ oraz wysteÎpujaÎcych w nich czasownikoÂw mozÇna ustalicÂ
nasteÎpujaÎcaÎ struktureÎ badanej modlitwy:
±
±
±
±

zwrot do Boga,
uzasadnienie prosÂby: nowe stworzenie,
przedmiot prosÂby: wejrzyj i uwolnij od grzechu,
konkluzja trynitarna.

b) Analiza semantyczna
Analiza semantyczna bada znaczenie poszczegoÂlnych znakoÂw, to znaczy
søoÂw, zdanÂ i caøych tekstoÂw oraz szuka odpowiedzi na pytanie, co okresÂlony
tekst pragnie wyrazicÂ i jak nalezÇy rozumiecÂ poszczegoÂlne wyrazÇenia i zdania
wysteÎpujaÎce w teksÂcie.
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Celem analizy semantycznej søoÂw jest ustalenie znaczenÂ poszczegoÂlnych
leksemoÂw w zalezÇnosÂci od kontekstu, w jakim wysteÎpujaÎ. Wyraz droga posiada
inne znaczenie w Mt 2,12, a inne w Mt 7,13. W pierwszym przypadku moÂwi
o szlaku, ktoÂrym magowie ze wschodu powroÂcili do siebie, natomiast w drugim
± okresÂla posteÎpowanie.
Søowa øaÎczaÎ sieÎ z kontekstem w dwojaki sposoÂb: syntagmatycznie lub
paradygmatycznie. Syntagma (z gr. sintagma ± oddziaø zÇoønierzy w szeregu)
oznacza szereg nasteÎpujaÎcych po sobie jednostek znaczeniowych w danym
ciaÎgu wypowiedzeniowym, tworzaÎcy pewnaÎ caøosÂcÂ. Wyrazy w zwiaÎzku syntagmatycznym saÎ obok siebie zestawione szeregowo, to znaczy nasteÎpujaÎ po
sobie w kierunku horyzontalnym, jak w zdaniu. èaÎczaÎ sieÎ ze sobaÎ linearnie.
SyntagmeÎ mozÇna inaczej okresÂlicÂ jako kombinacjeÎ morfemoÂw. W zdaniu:
¹I natychmiast Duch wyrzuca go na pustynieÎº (Mk 1,12) wyrazy: i, natychmiast, Duch, wyrzucacÂ, on, na, pustynia, nasteÎpujaÎ po sobie szeregowo,
tworzaÎc relacjeÎ syntagmatycznaÎ. W relacji syntagmatycznej poszczegoÂlne
wyrazy saÎ elementami niepowtarzalnymi. Paradygmat (z gr. paradeigma ±
wzoÂr, model, przykøad) okresÂla w jeÎzykoznawstwie zespoÂø powtarzajaÎcych
sieÎ roÂwnolegle form w okresÂlonej klasie wyrazoÂw. Przez relacje paradygmatyczne rozumie sieÎ natomiast relacje zachodzaÎce pomieÎdzy wyrazami,
ktoÂre na podstawie wspoÂlnej cechy saÎ do siebie podobne. Elementy paradygmatyczne saÎ powtarzalne i pozwalajaÎ wydzielicÂ w ciaÎgu wypowiedzeniowym elementy niepowtarzalne, czyli syntagmatyczne. Przykøadem mozÇe bycÂ
pojeÎcie miøosierdzia Chrystusa w funkcji powoøania ludzi do kroÂlestwa BozÇego w Ewangelii Mateusza. PojeÎcie to posiada wiele cech semantycznych,
ktoÂre stajaÎ sieÎ widoczne po zestawieniu odpowiednich tekstoÂw (syntagm),
co prezentuje nasteÎpujaÎce zestawienie (9,13; 9,36; 18,27.33b): relacja, nieroÂwnosÂcÂ relacji, strona nizÇsza w krytycznej sytuacji duchowej, czøowiek sam
sobie nie mozÇe pomoÂc, czyn, akt øaski, przebaczenie, wezwanie do nasÂladowania.
WysteÎpujaÎce w teksÂcie wyrazy (søowa) mozÇna zgrupowacÂ na podstawie
pewnych wspoÂlnych cech. Na przykøad w przypowiesÂci o niemiøosiernym ministrze (Mt 18,23-35) wysteÎpujaÎ dwie grupy czasownikoÂw. JednaÎ z nich tworzaÎ
czasowniki wyrazÇajaÎce ruch: bycÂ prowadzonym, upadacÂ, odsyøacÂ, wychodzicÂ,
odchodzicÂ, wrzucacÂ. InnaÎ natomiast czasowniki wyrazÇajaÎce wewneÎtrznaÎ postaweÎ i uczucia: miecÂ cierpliwosÂcÂ, doznawacÂ lub okazywacÂ miøosierdzie, nie chciecÂ,
smucicÂ sieÎ.
KolejnaÎ cechaÎ semantycznaÎ tekstu saÎ opozycje zachodzaÎce pomieÎdzy jego
elementami znaczeniowymi. W przypowiesÂci Mt 18,23-35 tworzaÎ je søowa: okazacÂ cierpliwosÂcÂ ± nie chciecÂ, okazacÂ miøosierdzie ± nie chciecÂ, oraz osoby: pan ±
søuga, søuga ± wspoÂøsøuga, BoÂg ± chrzesÂcijanin.
Po zestawieniu tych grup okazuje sieÎ, zÇe wysteÎpujaÎ w nich wspoÂlne
cechy, ktoÂre lingwistyka okresÂla jako linie znaczeniowe. W tej samej
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przypowiesÂci otrzymujemy nasteÎpujaÎce linie znaczeniowe, wynikajaÎce
z opozycji:
pan
domaga sieÎ zwrotu
nakazuje sprzedacÂ døuzÇnika
okazuje miøosierdzie

søuga
nie ma z czego oddacÂ
prosi o cierpliwosÂcÂ
odchodzi wolno

StosujaÎc te zasady do analizy semantycznej modlitwy dnia ze wtorku 3.
tygodnia Adwentu, ustala sieÎ naprzoÂd opozycje, a nasteÎpnie linie znaczeniowe.
Podstawowa opozycja w teksÂcie odnosi sieÎ do podmiotu modlitwy i przeciwstawia fakt nowego stworzenia (egzystencja chrzesÂcijanÂska) obecnosÂci grzechu
w zÇyciu chrzesÂcijanina.
Z tej opozycji wynikajaÎ nasteÎpujaÎce linie znaczeniowe:
nowe stworzenie
stajemy sieÎ w Chrystusie
dzieøo miøosierdzia
uwolnienie przez przyjsÂcie Chrystusa

grzech
uwolnienie od grzechu
skutki grzechu pozostajaÎ

Z kolei nalezÇy wyjasÂnicÂ znaczenie semantyczne takich søoÂw i pojeÎcÂ, jak:
1) nowe stworzenie37
2) w Chrystusie38,
3) biblijne pojeÎcie miøosierdzia,
4) problem skutkoÂw grzechu,
5) sens konkluzji konÂczaÎcej modlitweÎ.
JezÇeli juzÇ te pojeÎcia byøy wyjasÂniane, to mozÇna sieÎ do tych objasÂnienÂ odwoøacÂ.
c) Analiza pragmatyczna
Zadaniem jeÎzyka i tekstu pisanego jest komunikacja. JeÎzyk skierowany jest
na odbiorceÎ, pragnie przekazacÂ jakaÎsÂ informacjeÎ. Funkcje komunikatywne jeÎzyka bada analiza pragmatyczna tekstu. Pragmatyka, podobnie jak semantyka
zajmuje sieÎ ustaleniem sensu wypowiedzi.
W zwiaÎzku z tym okresÂla sieÎ pragmatykeÎ jako ¹studium wszystkich tych
aspektoÂw sensu, jakich nie uwzgleÎdnia teoria semantycznaº39.
37
38

Zob. komentarze NT, np. do Ef, Kol.
TamzÇe.
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Pragmatyka stara sieÎ poza znaczeniem søoÂw uchwycicÂ wøasÂciwe intencje
tekstu. Pragmatyka ma na uwadze wszystkie inne teksty, ktoÂre pozostajaÎ
w zwiaÎzku z tekstem badanym.
MozÇliwe funkcje jeÎzyka:
1) ekspresywna (emocjonalna) ± wyrazÇa uczucia nadawcy tekstu
2) dyrektywna, gdy autor apeluje do czytelnika
3) informacyjna ± przedstawienie jakiejsÂ sprawy
4) kontekstualna, gdy chodzi o uwzgleÎdnienie kontekstu sytuacyjnego
5) kontaktowa, w wypadku utrudnionej komunikacji pomieÎdzy autorem,
a adresatami
6) metalingwistyczna ± tekst staje sieÎ sam w sobie tematem
Funkcje jeÎzyka, ktoÂre pozwalajaÎ odczytacÂ oddziaøywanie tekstu. MozÇna je
zestawicÂ w nasteÎpujaÎcych grupach:
1) opisacÂ, powiadomicÂ, opowiedziecÂ, informowacÂ, zauwazÇycÂ, sprzeciwicÂ sieÎ
2) potwierdzicÂ, zapewnicÂ, twierdzicÂ, zaprzeczycÂ, kwestionowacÂ
3) objawicÂ, odsøonicÂ, wydacÂ, przyznacÂ, przedstawicÂ w dobrym sÂwietle, wyprzecÂ sieÎ;
4) rozkazacÂ, zarzaÎdzacÂ, wezwacÂ, prosicÂ, domagacÂ sieÎ, pragnaÎcÂ, napominacÂ,
zezwalacÂ, radzicÂ, ostrzegacÂ, pocieszacÂ, wahacÂ sieÎ, obiecywacÂ, uzgadniacÂ,
usprawiedliwiacÂ sieÎ, proponowacÂ
5) pozdrawiacÂ, zÇyczycÂ, dzieÎkowacÂ
Funkcje mowy:
1) reprezentatywna (twierdzenia, stwierdzenia, wnioski konÂcowe itp.)
2) dyrektywna (rozkazy, rozporzaÎdzenia, prosÂby, rady itp.)
3) zobowiaÎzujaÎca (commissiva: roÂzÇne zobowiaÎzania, sÂluby, osÂwiadczenia
odnosÂnie planoÂw itp.)
4) ekspresywna (podzieÎkowania, usprawiedliwienia, gratulacje itp.)
5) deklaratywna (chrzty, wypowiedzenia wojen, komunikaty, ktoÂre zmieniajaÎ sytuacje)
6) deklaracje reprezentatywne (np. orzeczenia saÎdowe)
WskazoÂwki praktyczne:
1) UstalicÂ kontekst sytuacyjny.
2) ZwroÂcicÂ szczegoÂlnaÎ uwageÎ na wysteÎpowanie trybu rozkazujaÎcego,
gdyzÇ forma rozkazujaÎca najbardziej okresÂla sposoÂb mysÂlenia i posteÎpowania.
39

Czerski, Metody interpretacji..., s. 138.
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3) ZbadacÂ, jakaÎ skaleÎ wartosÂci przedstawia autor i jak ocenia posteÎpowanie osoÂb. Najøatwiej odczytacÂ intencje tekstu, gdy autor stawia za przykøad posteÎpowanie jakiejsÂ osoby.
4) PrzeanalizowacÂ dynamicznaÎ funkcjeÎ opowiadania, to znaczy zbadacÂ,
jaki model posteÎpowania proponuje autor w swoim teksÂcie.
W oparciu o te wskazoÂwki szukamy sensu pragmatycznego modlitwy dnia
ze wtorku 3. tygodnia Adwentu:
1) Zwraca uwageÎ spoøeczny charakter modlitwy, na co wskazuje trzykrotnie forma zaimka ¹myº, ¹nasº (2 razy), ¹naszegoº (1 raz).
2) Imperatywy: ¹wejrzyjº, ¹uwolnijº nadajaÎ modlitwie charakter bøagalny.
3) Tekst stara sieÎ umotywowacÂ modlitweÎ ¹nowym stworzeniemº oraz faktem przyjsÂcia Jezusa Chrystusa.
4) Modlitwa ma roÂwniezÇ charakter doksologiczny, co wyrazÇa konkluzja.

3.3. METODA ANALIZY INTERTEKSTUALNEJ

KazÇdy tekst, w tym roÂwniezÇ tekst liturgiczny, mozÇe bycÂ poddany takzÇe
analizie intertekstualnej. Metoda ta zakøada, izÇ kazÇdy tekst zbudowany jest
na wzoÂr mozaiki, na ktoÂraÎ skøadajaÎ sieÎ rozmaite fragmenty (cytaty)40. Intertekst
zakøada relacjeÎ mieÎdzy tekstami. W wymiarze horyzontalnym jest to relacja
typu: tekst autora ± tekst odebrany przez czytelnika, natomiast w wymiarze
wertykalnym relacja typu: tekst ± pratekst, czyli tekst poÂzÂniejszy ± tekst pierwotny41.
W tekstach liturgicznych bardzo czeÎsto mozÇemy zaobserwowacÂ caøy øanÂcuch zalezÇnosÂci jednych tekstoÂw od drugich. W øanÂcuchu tym znajdaÎ sieÎ teksty
biblijne, patrystyczne, w tym zwøaszcza teksty najstarszych sakramentarzy. PoszczegoÂlne elementy strukturalne jakiegosÂ tekstu, jego søownictwo, syntaksa,
semantyka dzielaÎ swoje charakterystyczne cechy z innymi tekstami. Teoria
intertekstualnosÂci ma na uwadze nie tylko teksty literackie, lecz wszelkie inne
teksty, a nawet kazÇde wyrazÇenie uzÇywane w zÇyciu codziennym. Odniesienia te
dotyczaÎ w konkretnym teksÂcie struktur, kodoÂw i systemoÂw znaczeniowych
wysteÎpujaÎcych w tekstach wczesÂniejszych. Przez kody literaturoznawstwo rozumie zÂroÂdøa, wszelkie wpøywy, cytaty lub aluzje do nich, parafrazy, nasÂladowanie, przekøady, adaptacje itp.42

40
Do teorii literatury analizy intertekstualnej wprowadziøa J. Kristeva, SeÂmeiotikeÂ. Recherches pour une seÂmanalyse, Paris 1969, s. 143-173 (za: Czerski, Metody interpretacji..., s. 225).
41
TamzÇe, s. 145.
42
Czerski, Metody interpretacji..., s. 227.
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W analizie intertekstualnej podaje sieÎ pieÎcÂ grup mozÇliwych relacji pomieÎdzy tekstami (odniesienia tekstu do pratekstu):
1) IntertekstualnosÂcÂ ± jest to wspoÂøistnienie dwoÂch lub wieÎcej tekstoÂw, przy
czym obecnosÂcÂ jednego tekstu w drugim musi bycÂ uchwytna (chodzi tu
o cytaty, aluzje, plagiaty).
2) ParatekstualnosÂcÂ ± jest to relacja pomieÎdzy tekstem a jego tytuøem,
wprowadzeniem do niego lub zakonÂczeniem.
3) MetatekstualnosÂcÂ ± komentarz lub krytyczna ocena pratekstu.
4) HypertekstualnosÂcÂ ± polega na wykorzystaniu jakiegosÂ tekstu jako kliszy lub tøa dla drugiego tekstu (w formie nasÂladowania, adaptacji, parodii lub uzupeønienia).
5) ArchitekstualnosÂcÂ ± to relacje dotyczaÎce gatunkoÂw okresÂlonego tekstu43.
W analizie naszej modlitwy (kolekty) ze wtorku 3. tygodnia Adwentu mozÇemy wskazacÂ na intertekstualnosÂcÂ przejawiajaÎcaÎ sieÎ w wysteÎpowaniu tej samej
idei i pojeÎcia ¹nowe stworzenieº, ktoÂre swoÂj pratekst znajduje w teksÂcie biblijnym (2 Kor 5,17 oraz Ga 6,15). W tym wypadku metoda ta jest swego rodzaju
uzupeønieniem metody historyczno-krytycznej.
W badaniach tekstoÂw liturgicznych mozÇemy w oparciu o analizeÎ intertekstualnaÎ wypracowacÂ model centralnych tematoÂw i pojeÎcÂ biblijnych, teologicznych i liturgicznych. Chodzi gøoÂwnie o wspoÂlne waÎtki tematyczne i pojeÎcia
w tekstach biblijnych i liturgicznych, zwøaszcza euchologicznych. Przykøadowo
w omawianej przez nas modlitwie, oproÂcz ¹nowego stworzeniaº mogaÎ to bycÂ
pojeÎcia: dzieøo miøosierdzia BozÇego, dzieøo zbawcze Chrystusa, grzech i jego
skutki, uwolnienie od grzechu przez przyjsÂcie Chrystusa.
W Polsce przedstawiona wyzÇej lingwistyczna metoda hermeneutyczna interpretacji tekstoÂw liturgicznych jest w stadium ciaÎgøego doprecyzowania i udoskonalania, zwøaszcza pod wzgleÎdem wieÎkszej jej przydatnosÂci w pracach nad
zgøeÎbianiem teologii liturgii. przyczyniajaÎ sieÎ do tego ± w wieÎkszym lub mniejszym stopniu ± kolejno pojawiajaÎce sieÎ opracowania44.
4. METODY EMPIRYCZNO-KRYTYCZNE

Metody empiryczne, stosowane przede wszystkim w naukach teologii praktycznej, zastosowane powinny bycÂ roÂwniezÇ w badaniach liturgicznych, zwøa43

G. Genettes, Palimpsestes: La litteÂrature au second degreÂ, Paris 1982, s. 7, cyt. za: Czerski,
Metody interpretacji, s. 228.
44
Bardzo przydatne wskazoÂwki zaproponowaø w pracy habilitacyjnej A. ZÇaÎdøo, Eklezjologiczny wymiar kolekt adwentu w Mszale Rzymskim Pawøa VI. Studium lingwistyczno-teologiczne,
KrakoÂw 2002.
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szcza w zakresie liturgiki pastoralnej. Samo pojeÎcie ¹liturgika pastoralnaº pojawiøo sieÎ dopiero w latach 20. ubiegøego wieku i obejmuje ten zakres nauki
o liturgii, ktoÂry dotyczy relacji liturgii do problematyki duszpasterskiej, to jest
formacji wiernych, uczestnictwa w liturgii i rozwoju zÇycia liturgicznego w zÇyciu
jednostki i caøej wspoÂlnoty KosÂcioøa45. Jak juzÇ zaznaczono wyzÇej, w nauce
o liturgii obok wymiaru historycznego i teologicznego istotny jest roÂwniezÇ wymiar pastoralny. Te wymiary wzajemnie sieÎ uzupeøniajaÎ i muszaÎ bycÂ traktowane roÂwnorzeÎdnie46.
W liturgii uzewneÎtrzniajaÎ sieÎ uchwytne zmysøami czynnosÂci, ktoÂre roÂwnoczesÂnie stajaÎ sieÎ sÂrodkami komunikacyjnymi i przedmiotem dosÂwiadczenia ze
strony uczestnikoÂw. Pytamy o jakosÂcÂ przezÇytego dosÂwiadczenia oraz o to, w jakim stopniu jest ono usÂwiadomione i uzewneÎtrznione. We wspoÂøczesnych badaniach naukowych liturgieÎ traktuje sieÎ roÂwniezÇ jako medium komunikacyjne.
InterdyscyplinarnosÂcÂ w badaniach liturgicznych musi uwzgleÎdniacÂ te wymiary
liturgii. RoÂwniezÇ wspoÂøczesne badania nauk humanistycznych zajmujaÎ sieÎ rytuaøem i symbolem (Ritual Studies), na przykøad bada sieÎ tzw. ryty przejsÂcia47.
Takie zjawiska interdyscyplinarne mozÇna analizowacÂ i opisywacÂ roÂwniezÇ
w oparciu o metody empiryczno-krytyczne, stosowane w naukach o charakterze
empirycznym, zwøaszcza w psychologii i socjologii, i w naukach kulturoznawczych.
W badaniach liturgicznych, na przykøad nad recepcjaÎ posoborowej reformy,
nalezÇaøoby posøuzÇycÂ sieÎ nasteÎpujaÎcymi metodami empirycznymi: ankietaÎ, wywiadem i obserwacjaÎ48. Badacz operujaÎcy tymi metodami musi jednak dobrze
je znacÂ, gdyzÇ w przeciwnym razie osiaÎgnieÎte rezultaty badawcze beÎdaÎ niewiarygodne. JesÂli metody te saÎ stosowane poprawnie, to nie mogaÎ bycÂ søuszne
zastrzezÇenia apriorycznie wysuwane przez niektoÂrych socjologoÂw, kwestionujaÎcych badania empiryczne prowadzone w roÂzÇnych dyscyplinach teologicznych.
5. WNIOSKI KONÂCOWE

1) Istnieje potrzeba wszechstronnych badanÂ liturgicznych przy zastosowaniu roÂzÇnorodnych metod naukowych, aby ¹teksty i obrzeÎdy jasÂniej wyrazÇaøy
45

Jednym z pierwszych, ktoÂrzy te zagadnienia usystematyzowali byø A. Wintersig, Pastoralliturgik. Ein Versuch uÈber Wesen, Weg, Einteilung und Abgrenzung einer seelsorgswissenschaftlichen
Behandlung der Liturgie, JLw 4(1924), s. 153-167.
46
Gerhards, Kranemann, dz. cyt., s. 40-41.
47
Zob. Ritualtheorien. Ein einfuÈhrendes Handbuch, red. A. Belliger, D.J. Krieger, OpladenWiesbaden 1998; A. Odenthal, Liturgie als Ritual. Theologische und psychologische UÈberlegungen
zu einer praktisch-theologischen Theorie des Gottesdienstes als Symbolgeschehen, Stuttgart 2002.
48
H.W. GaÈrtner, M.B. Merz, Prolegomena fuÈr eine integrative Methode in der Liturgiewissenschaft. Zugleich ein Versuch zur Gewinnung der empirischen Dimension, ALw 24(1982), s. 177-185.
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sÂwieÎte misteria, ktoÂrych saÎ znakiem, i aby lud chrzesÂcijanÂski øatwo moÂgø je
zrozumiecÂ i w nich uczestniczycÂ w sposoÂb peøny, czynny i wspoÂlnotowyº
(KL 21).
WyboÂr zastosowanych metod badawczych, a w konsekwencji wyniki otrzymanych rezultatoÂw nalezÇy zawsze oceniacÂ poroÂwnawczo, krytycznie i kompleksowo. Przy faworyzowaniu tylko jednej lub dwoÂch metod mozÇemy otrzymacÂ
zbyt jednostronny, a wieÎc nienaukowy i bezkrytyczny wynik pracy badawczej.
2) Badania naukowe nad liturgiaÎ majaÎ przede wszystkim charakter hermeneutyczny, dlatego szczegoÂlnym polem badawczym zawsze beÎdaÎ teksty liturgiczne, kontekst historyczno-kulturowy ich powstawania i rozwoju, budowa
i struktura, a przede wszystkim ich tresÂcÂ teologiczna. StaÎd metodom analizy
tekstoÂw posÂwieÎcono najwieÎcej uwagi, sieÎgajaÎc gøoÂwnie do metod stosowanych
w naukach biblijnych i w teorii literatury.
Badaniami nalezÇy objaÎcÂ wszystkie teksty liturgiczne, a nie tylko euchologiczne. W liturgii szczegoÂlne znaczenie majaÎ teksty biblijne. ¹Pismo sÂwieÎte ma
doniosøe znaczenie w celebracji liturgicznej. Z niego bowiem wyjeÎte saÎ czytania, ktoÂre wyjasÂnia sieÎ w homilii, oraz psalmy przeznaczone do sÂpiewu. Z niego
czerpiaÎ swe natchnienie i swego ducha prosÂby, modlitwy i piesÂni liturgiczne.
W nich trzeba szukacÂ znaczenia czynnosÂci i znakoÂwº (KL 24).
Teksty liturgiczne nalezÇy badacÂ w konteksÂcie caøego obrzeÎdu, ktoÂrego saÎ
integralnaÎ czeÎsÂciaÎ. Trzeba badacÂ, kto teksty wypowiada, do kogo saÎ skierowane
i jakie towarzyszaÎ mu gesty i postawy (stojaÎca, kleÎczaÎca, siedzaÎca), a takzÇe
w jakiej przestrzeni sakralnej tekst jest wypowiadany.
3) Polskie osÂrodki teologiczne mogaÎ poszczycicÂ sieÎ stosunkowo dobrymi
opracowaniami zagadnienÂ z dziejoÂw przedtrydenckiej i potrydenckiej liturgii
rzymskiej; wciaÎzÇ jednak zbyt søabo badamy teksty liturgiczne odnowionych
ksiaÎg liturgicznych, chociazÇ w ostatnich latach obserwujemy na tym polu dosÂcÂ
znaczny posteÎp.
4) Istotnym elementem celebracji liturgicznej jest roÂwniezÇ muzyka, zaroÂwno wokalna, jak i instrumentalna. Jest to bardzo szerokie i specjalistyczne pole
badawcze, dotaÎd søabo uwzgleÎdniane w nauce o liturgii. To samo dotyczy zagadnienÂ architektury i sztuki sakralnej w søuzÇbie liturgii. W tej sytuacji nasuwa
sieÎ istotny podstawowy wniosek i postulat: wszechstronne badania liturgiczne
muszaÎ przede wszystkim opieracÂ sieÎ na wieÎkszej interdyscyplinarnej wspoÂøpracy.
Die Methodenvielfalt in der Liturgiewissenschaft
Zusammenfassung
Die Liturgiewissenschaft als eigene theologische Disziplin verwendet in ihrer
wissenschaftlichen Forschung verschiedene Methoden. Auûer bisher am oÈftesten
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gebrauchten historisch-genetischen und synthetisch-theologischen Methoden muss
sie heutzutage auch die Methoden, die aus der pastoralen Dimension der Liturgie
hervorgehen, verwenden. Daher muÈssen die Methoden benutzt werden, welche man
in den Humanwissenschaften verwendet um die interdisziplinaÈre Forschung zu ermoÈglichen.
Die besondere Bedeutung haben die hermeneutischen Methoden der Textkritik. Mann soll nach der Semantik, Syntaktik und Pragmatik der verschiedenen Elemente des Textes fragen. Die Liturgie als die Welt der Auûenzeichen und Symbole
muss auch mit der empirischen Methoden erforscht werden (Fragebogen, Interview
und Beobachtung), wie man es in den Sozialwissenschaften tut. Die obengenanten
Methoden werden abhaÈngig vom Forschungsziel und Aufgabenkreis verwendet.
S ø o w a k l u c z o w e: liturgia, nauka o liturgii, metody badanÂ liturgicznych, metody empiryczne, hermeneutyka liturgiczna
K e y w o r d s: liturgy sciences, science about liturgy, methods of liturgy searches, empirical methods, the liturgical hermeneutic
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METODOLOGIA KATECHETYKI
± PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Przedstawienie ogoÂlnych zarysoÂw metodologii danej dyscypliny naukowej
zwykøo sieÎ rozpoczynacÂ od okresÂlenia jej przedmiotu. Katechetyka jest naukowaÎ refleksjaÎ na temat katechezy. Taka teza determinuje juzÇ pewien porzaÎdek
prezentowania materiaøu. PrzedstawieÎ najpierw problem niejednoznacznosÂci
terminu katecheza, nasteÎpnie ukazÇeÎ proÂby okresÂlenia statusu katechetyki jako
nauki, aby dojsÂcÂ do okresÂlenia specyfiki wnioskowania na terenie katechetyki
i wyodreÎbnienia modeli badanÂ stosowanych w tej dyscyplinie naukowej.
1. PROBLEM DEFINICJI KATECHEZY

Znalezienie w dokumentach Magisterium baÎdzÂ w podreÎcznikach katechetycznych sÂcisøej definicji katechezy nastreÎcza pewnych trudnosÂci. Wiele publikacji z zakresu katechetyki uchyla sieÎ wreÎcz od definiowania katechezy. Stanowi to niemaøy køopot dla prowadzenia badanÂ z zakresu katechetyki. Co jest
przyczynaÎ takiego stanu rzeczy? Jak zauwazÇa Roman Murawski, pojeÎcie katechezy jest bardzo bogate i dlatego ¹niezwykle trudno jest wyrazicÂ za pomocaÎ
jasnej definicji caøe bogactwo tresÂci, ktoÂre to pojeÎcie w sobie zawieraº1. Uwaga
ta w jakisÂ sposoÂb usprawiedliwia brak sÂcisøej definicji katechezy, ma duzÇe znaczenie dla praktyki katechetycznej, niemniej jednak w dalszym ciaÎgu pozostawia nierozstrzygnieÎte pytanie o granice terytorium, na ktoÂrym mozÇe poruszacÂ
sieÎ katechetyk w swoich poszukiwaniach naukowych.
JednoczesÂnie nalezÇy uzmysøowicÂ sobie, izÇ katecheza nie jest jednak terminem zupeønie niezdefiniowanym. Istnieje wiele, mozÇe wøasÂnie zbyt wiele,
okresÂlenÂ katechezy. Prezentacja tych proÂb przekracza zaøozÇenia niniejszego
opracowania2. JednakzÇe wskazanie na wspoÂlny mianownik, istotny rdzenÂ tych
1

R. Murawski, Co to jest katecheza?, ¹SzczecinÂskie Studia KosÂcielneº 1995 t. 6, s. 27.
Zestawienia takie mozÇna znalezÂcÂ w nasteÎpujaÎcych pozycjach: W. Kubik, Zarys dydaktyki
katechetycznej, KrakoÂw 1990, s. 70 nn.; P. Tomasik, Ewangelizacja ± katecheza ± nauczanie religii
2
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okresÂlenÂ, pozwoli z grubsza nakresÂlicÂ granice badanÂ i dyskusji naukowej w zakresie katechetyki.
Warto zatem przytoczycÂ najbardziej rozpowszechnione, wielokrotnie cytowane w dokumentach KosÂcioøa okresÂlenie pochodzaÎce z adhortacji Jana Pawøa
II Catechesi tradendae: ¹Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, møodziezÇy i dorosøych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrzesÂcijanÂskiej przekazywane na ogoÂø w sposoÂb systematyczny i caøosÂciowy, dla
wprowadzenia wierzaÎcych w peønieÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiegoº3. Co prawda
okresÂlenie to nie jest sÂcisøe, jednakzÇe wskazuje na cel, adresatoÂw, funkcje
i zasadnicze sÂrodowisko katechezy. Celem jest wprowadzenie w peønieÎ zÇycia
chrzesÂcijanÂskiego, co w innych miejscach jest okresÂlane jako spotkanie z Chrystusem, zjednoczenie, a nawet gøeÎboka z Nim zazÇyøosÂcÂ4. Cel katechezy jest
definiowany roÂwniezÇ jako doprowadzenie do dojrzaøosÂci nawroÂcenie poczaÎtkowe, a takzÇe zÇywe, bezposÂrednie i czynne wyznanie wiary5. Adresatami katechezy saÎ ludzie wierzaÎcy, dorosÂli, ale tezÇ møodziezÇ oraz dzieci. Funkcje, jakie
winna speøniacÂ katecheza, to wychowanie, nauczanie oraz wtajemniczenie (inicjacja). O katechezie mozÇna moÂwicÂ tylko wtedy, gdy wszystkie te funkcje saÎ
wypeønione. WspoÂøczesÂnie wskazuje sieÎ takzÇe na zwiaÎzek miedzy katechezaÎ
a ewangelizacjaÎ, zwøaszcza nowaÎ ewangelizacjaÎ. Polskie Dyrektorium katechetyczne ewangelizacjeÎ uznaje za koniecznaÎ funkcjeÎ katechezy6. Skoro cel katechezy wiaÎzÇe sieÎ z wiaraÎ zÇywaÎ, to zasadniczym sÂrodowiskiem katechezy staje sieÎ
wspoÂlnota kosÂcielna. Ten punkt widzenia potwierdza Dyrektorium ogoÂlne
o katechizacji, gdy stwierdza, zÇe ¹wspoÂlnota kosÂcielna jest poczaÎtkiem, miejscem i celem katechezyº7.
Katecheza zwiaÎzana jest takzÇe z rozmaitymi miejscami czy sÂrodowiskami.
Miejscem katechezy jest zatem ± zgodnie z tym, co zostaøo powiedziane ±
wspoÂlnota kosÂcielna, szczegoÂlnie parafia, o ktoÂrej Jana Paweø II w adhortacji
Catechesi tradendae pisaø, izÇ ¹powinna [ona] pozostacÂ krzewicielkaÎ i inspiratorkaÎ katechezyº8. JednakzÇe miejscem katechezy jest roÂwniezÇ rodzina9, zasÂ szkoøa
± jak zauwazÇa sieÎ w tym samym dokumencie ± ¹stwarza katechezie mozÇliwosÂci
w szkole. WyjasÂnienie podstawowych terminoÂw, w: EwangelizowacÂ czy katechizowacÂ?, red. S. DziekonÂski, Warszawa 2002, s. 36 nn.; P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacjaÎ. Studium na temat
korelacji nauczania religii katolickiej z polskaÎ edukacjaÎ szkolnaÎ, Warszawa 2004, s. 23 n.
3
Jan Paweø II, Adhortacja ¹Catechesi tradendaeº, 16.10.1979 (dalej: CT), nr 18.
4
CT 5. To ujeÎcie jest powtarza KKK 426; Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Dyrektorium
ogoÂlne o katechizacji, 15.08.1997 (dalej: DOK), nr 80; Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, 20.06.2001 (dalej: PDK), nr 21.
5
DOK 66; 82.
6
Por. PDK 20.
7
DOK 254.
8
CT 67.
9
CT 68.
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nie do pogardzeniaº10. Adhortacja ± a za niaÎ inne dokumenty ± wskazuje na
stowarzyszenia i ruchy jako na miejsca katechezy11. Z kolei dokumenty katechetyczne dosÂcÂ jasno rysujaÎ roÂzÇniceÎ pomieÎdzy nauczaniem religii w szkole i katechezaÎ ¹wøasÂciwaÎº12, zasÂ roÂzÇnica ta rzutuje ± chocÂ nie ona jedyna ± na odreÎbnosÂcÂ koncepcji katechezy w roÂzÇnych krajach13. Sytuacja ta oddziaøuje na problem, ktoÂrego rozwiaÎzaniu ma søuzÇycÂ niniejsze opracowanie. OtoÂzÇ katechetyka
jako nauka musi z jednej strony uwzgleÎdniacÂ specyfikeÎ poszczegoÂlnych miejsc
katechezy lub majaÎcych odniesienie do katechezy, z drugiej zasÂ musi patrzecÂ na
katechezeÎ integralnie jako na roÂzÇnorodne i wielopøaszczyznowe dziaøanie KosÂcioøa. KazÇda z tych perspektyw domaga sieÎ nieco innych narzeÎdzi metodologicznych.
2. KATECHETYKA JAKO NAUKA PEDAGOGICZNA

RozwazÇania na temat definicji katechezy wskazujaÎ ± na razie w sposoÂb dosÂcÂ
ogoÂlny ± izÇ koncepcja katechezy, obowiaÎzujaÎca w danym czasie i miejscu, rzutowaøa na sposoÂb rozumienia katechetyki. W okresie, kiedy zasadniczaÎ, a niekiedy jedynaÎ formaÎ katechezy byøa lekcja religii w szkole, katechetyka przybieraøa postacÂ nauki pedagogicznej.
Nie jest zadaniem niniejszego opracowania prezentowanie caøej historii
katechetyki14. W tym miejscu warto jedynie wymienicÂ pewne fazy tworzenia
koncepcji katechetyki jako nauki pedagogicznej, z bardzo istotnym zastrzezÇeniem, zÇe chociazÇ wspoÂøczesÂnie istnieje dosÂcÂ jasno zarysowany inny paradygmat
katechetyki, to jednak pojawiajaÎ sieÎ proÂby ± zaroÂwno wsÂroÂd katechetykoÂw
praktykoÂw, jak i przedstawicieli dyscyplin teologicznych oraz pedagogicznych
± by wedle owych historycznych modeli uprawiacÂ katechetykeÎ roÂwniezÇ dzisÂ.
W katechetyce 2. poø. XIX wieku køadziono nacisk na ujeÎcie metodyczne nauczania religii w szkole. WiaÎzaøo sieÎ to z dominujaÎcym w oÂwczesnej dydaktyce
sÂwieckiej herbartyzmem. MozÇna powiedziecÂ, izÇ wysiøek katechetykoÂw nakierowany byø na dostosowanie lekcji religii do nowej metody, obiecujaÎcej, bo
pozwalajaÎcej zintegrowacÂ nauczanie religii z resztaÎ nauczania szkolnego, a sa10

CT 69.
CT 70. W tym wypadku nalezÇy jednakzÇe zdacÂ sobie spraweÎ, izÇ katecheza prowadzona
w ruchach i stowarzyszeniach raczej nie ma charakteru podstawowego, lecz jest mocno naznaczona
charyzmatem danej wspoÂlnoty. Por. DOK 262.
12
Por. DOK 73 nn. Zob. takzÇe PDK 82 nn.
13
Zob. zwøaszcza DOK 74; 269.
14
Zob. syntetyczne ujeÎcia tematu: J. Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika
religii (religijna) ± katechetyka. PodobienÂstwa i roÂzÇnice, w: AbysÂmy podtrzymywali nadziejeÎ, red.
P. Tomasik, Warszawa 2005, s. 42 nn.; R. Czekalski, Katecheza komunikacjaÎ wiary. Studium
z katechetyki fundamentalnej, Pøock 2006, s. 28 nn.
11
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mej lekcji religii wyrwacÂ sieÎ ze schematyzmu modelu neoscholastycznego15.
Katechetyka na tym etapie nie byøa jeszcze samodzielnaÎ naukaÎ, jednakzÇe zyskiwaøa pewnaÎ autonomieÎ przez zadzierzgnieÎcie wieÎzoÂw z dydaktykaÎ i uwolnienie sieÎ spod wpøywoÂw teologii systematycznej. Cena zapøacona za teÎ wolnosÂcÂ
byøa wysoka. Jest to wazÇny moment, do ktoÂrego trzeba beÎdzie jeszcze powroÂcicÂ.
Dalszy rozwoÂj katechetyki jest zwiaÎzany z rozszerzaniem pola zainteresowanÂ
dydaktyki, na gruncie ktoÂrej pojawia sieÎ nurt pedagogiki przezÇyciowej i pedagogiki szkoøy pracy16. Dostrzec tu mozÇna zatem ciaÎgøy i przemozÇny wpøyw
dydaktyki sÂwieckiej, za posÂrednictwem ktoÂrej do katechetyki docierajaÎ osiaÎgnieÎcia rozwijajaÎcej sieÎ pedagogiki i psychologii. Tak rozumiana katechetyka
zajmowaøa sieÎ ¹procesem, uwarunkowaniami, sposobami i skutecznosÂciaÎ przekazu tresÂci wiaryº17.
W ten sposoÂb katechetyka wøaÎcza sieÎ w szerszy nurt naukowej pedagogiki.
WazÇne jest, by pamieÎtacÂ, izÇ chodzi tu o pedagogikeÎ jako naukeÎ, bowiem od
samego poczaÎtku refleksja katechetyczna, chocÂ nieuporzaÎdkowana, niezamknieÎta w ramy systemu naukowego, miaøa sÂcisøy zwiaÎzek z refleksjaÎ na temat
wychowania czy nauczania. Katechetyka rozumiana jako pedagogika religijnomoralna wiaÎzaøa sieÎ z odnowionaÎ koncepcjaÎ katechezy, nie zaweÎzÇonaÎ do samego nauczania, ale otwartaÎ na wychowanie zaroÂwno w zakresie religijnym, jak
i moralnym18. Interesowaøa sieÎ podmiotem katechezy, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem relacji mieÎdzyosobowych oraz ich znaczenia ogoÂlnoludzkiego i eklezjalnego19.
Mimo zÇe rozumienie katechetyki ewoluowaøo w dalszym ciaÎgu, to czas,
kiedy katechetyka byøa rozumiana jako pedagogika moralno-religijna, zaowocowaø na trwaøe pojawieniem sieÎ pedagogiki religii (religijnej). Istnieje ona jako
odreÎbna dyscyplina naukowa baÎdzÂ jako kierunek w mysÂli pedagogicznej. Jako
dyscyplina naukowa pedagogika religijna bada ¹caøosÂcÂ procesoÂw religijnego
nauczania i wychowania, formacji religijnej pojeÎtej caøosÂciowo, ukierunkowanej na zÇycie wedøug zasad religii chrzesÂcijanÂskiej. W ten sposoÂb pedagogika
religijna jest teoriaÎ procesu nauczania i wychowania religijnego, zorientowanaÎ
na praktykeÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiegoº20, staje sieÎ ona naukaÎ o nauczaniu religii
15

Zob. szerzej T. PanusÂ, WspoÂøczesne kierunki katechetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, TarnoÂw 2003, s. 117 nn.
16
Szerzej na ten temat zob. R. Czekalski, Metody nauczania katechetycznego w I poøowie
XX wieku, w: w: Dydaktyka w søuzÇbie katechezy, red. S. DziekonÂski, KrakoÂw 2002, s. 95 nn.;
W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, KrakoÂw 1990, s. 44 nn.
17
M. Majewski, Katechetyka ± kierunki, teorie, w: Encyklopedia katolicka (dalej: EK), t. 8,
Lublin 2000, kol. 1023.
18
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 44 n.;
M. Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, KrakoÂw 1998, s. 36 nn.
19
Majewski, Katechetyka ± kierunki, teorie, kol. 1023.
20
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 36 n.
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w szkole, uprawianaÎ z wieÎkszym lub mniejszym uwzgleÎdnieniem zÂroÂdeø teologicznych21.
Pedagogika religii bywa tezÇ rozumiana jako kierunek w mysÂli pedagogicznej. WoÂwczas podkresÂla ona ¹znaczenie religii dla caøosÂciowego wychowania
czøowiekaº oraz podejmuje refleksjeÎ nad potencjaøem edukacyjnym poszczegoÂlnych religii i wyznanÂ religijnych, roÂwniezÇ nowych ruchoÂw religijnych (zwanych potocznie sektami). Potencjaø ten odnosi sieÎ do rozwoju i wychowania
poszczegoÂlnych osoÂb, do wychowania rodzinnego, nauczania religii w szkole;
ma istotne znaczenie dla spoøeczenÂstwa pluralistycznego22.
3. KATECHETYKA JAKO NAUKA TEOLOGICZNA

Zaprezentowane ujeÎcia katechetyki jako nauki pedagogicznej okazaøy sieÎ
niewystarczajaÎce. Konstatacja ta zwiaÎzana jest z rozwijajaÎcym sieÎ po I wojnie
sÂwiatowej w katechetyce i teologii przepowiadania ruchem kerygmatycznym.
Dotychczasowe proÂby odnawiania katechezy skupiaøy sieÎ na jej funkcji nauczania i wychowania, czyli na aspekcie dydaktycznym i pedagogicznym, co ± jak sieÎ
okazuje ± byøo niewystarczajaÎce. Katecheza tak odnawiana wciaÎzÇ nie budziøa
motywacji wiary. Konieczne byøo zwroÂcenie uwagi nie na metodeÎ, ale na samaÎ
tresÂcÂ. Odnowa kerygmatyczna dokonuje w tej mierze rewolucyjnej zmiany:
tresÂciaÎ katechezy staje sieÎ oreÎdzie o zbawieniu, a nie sama tylko wiedza. Kierunek kerygmatyczny w katechezie zmieniø w ten sposoÂb oblicze katechetyki.
Przedmiotem jej zainteresowanÂ staøo sieÎ Søowo BozÇe, ¹proces zbawczy, dokonywany przez Boga w Chrystusie i w KosÂciele oraz odpowiedzÂ czøowieka na
BozÇe wezwanieº23. Katechetyka przeniosøa punkt cieÎzÇkosÂci badanÂ z metody
(dydaktycznej czy wychowawczej) na teologiczne rozumienie tresÂci24. W ten
sposoÂb katechetyka staøa sieÎ czeÎsÂciaÎ teologii przepowiadania.
Stwierdzenie to domaga sieÎ kilku wyjasÂnienÂ. Po pierwsze, katechetyka jako
nauka teologiczna pojawiaøa sieÎ juzÇ w XVIII wieku, w planie studioÂw pastoralnych Rautenstraucha. Katechetyka byøa tu uznawana jako jedna z nauk uczaÎcych zastosowania teologii w duszpasterstwie, obok homiletyki, liturgiki i teo21

R. Chaøupniak, MieÎdzy katechezaÎ a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole
publicznej w Niemczech w latach 1945-2000, Opole 2005 (Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 79),
s. 337 n. WieÎcej na temat perspektywy pedagogicznoreligijnej zob. C. Rogowski, Koncepcje katechetyczne po Soborze WatykanÂskim II, Lublin 1997; C. Rogowski, Edukacja religijna. ZaøozÇenia ±
uwarunkowania ± perspektywy rozwoju, Lublin 2002.
22
J. Bagrowicz, Pedagogika religii (religijna), w: WokoÂø katechezy posoborowej, red. R. Chaøupniak i in., Opole 2004 (Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 70), s. 318 nn.
23
Czekalski, Katecheza komunikacjaÎ wiary..., s. 40.
24
Zob. F. Blachnicki, Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005 (Pisma katechetyczne ks. F. Blachnickiego, red. M. Marczewski, t. 1), s. 82 nn. Autor zestawia poszczegoÂlne
podreÎczniki katechetyki i wykazuje, w jaki sposoÂb zmieniaøa sieÎ ich struktura.
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logii pastoralnej25. Czyli juzÇ wtedy ± jak sieÎ okazuje ± katechetyka byøa uznawana za naukeÎ teologicznaÎ. Pojawia sieÎ pytanie, czy zatem istotnie to dopiero
odnowa kerygmatyczna pozwoliøa definiowacÂ katechetykeÎ jako naukeÎ nalezÇaÎcaÎ
do teologii. OtoÂzÇ ± jak twierdzi Jan CharytanÂski ± zwiaÎzek mieÎdzy teologiaÎ
a katechetykaÎ byø zewneÎtrzny, bowiem Rautenstrauch skupiø sieÎ jedynie na
metodzie, a pominaÎø stroneÎ tresÂciowaÎ. StaÎd jego nasÂladowcy i nasteÎpcy rozwijali katechetykeÎ jako naukeÎ pedagogicznaÎ26.
Po drugie, przemiana paradygmatu katechetyki nie jest niczym szczegoÂlnym, jesÂli chodzi o rozwoÂj nauk, bo ¹daÎzÇenie do prawdy realizuje sieÎ [...] przez
identyfikacjeÎ i reidentyfikacjeÎ dziedzin. Reidentyfikacja dziedziny jest roÂwnoznaczna z wyborem lepszego, ze wzgleÎdu na okresÂlone potrzeby poznawcze,
ukøadu pojeÎciowego ± lepszej schematycznej reprezentacji pewnego wycinka
rzeczywistosÂci. DzieÎki istniejaÎcym zwiaÎzkom mieÎdzy dziedzinami posteÎpy
w jednej dziedzinie wymuszaÎ posteÎpy w niektoÂrych innych dziedzinachº27.
Warto zauwazÇycÂ, izÇ zmiany w katechetyce wysteÎpowaøy w ten wøasÂnie sposoÂb:
rozwoÂj pedagogiki, a potem teologii, powodowaø tworzenie sieÎ nowego modelu
katechezy i sposobu podejmowania refleksji naukowej nad katechezaÎ.
Po trzecie, zdaniem Franciszka Blachnickiego, zmiana paradygmatu katechetyki nastaÎpiøa dzieÎki przejsÂciu katechezy z pozycji antropocentrycznych na
pozycje teocentryczne28. Uwaga ta jest bez waÎtpienia søuszna, jesÂli chodzi o historyczny rozwoÂj katechetyki. Katechetyka mogøa sieÎ stacÂ rzeczywisÂcie naukaÎ
teologicznaÎ dzieÎki zasygnalizowanej zmianie. JednakzÇe zmiana ta bynajmniej
nie jest dogmatem. Pod wpøywem zwrotu antropologicznego w teologii29 i katechetyce30 powstaø model antropologiczny (i pochodne), co wpøyneÎøo zasadniczo na tresÂcÂ katechezy: nie byøo niaÎ juzÇ wyøaÎcznie Søowo BozÇe, ale takzÇe sytuacja egzystencjalna katechizowanego, jego dosÂwiadczenie wiary i zÇycia. Tym, co
na trwaøe pozostaøo po ruchu kerygmatycznym w katechetyce, jest dowartosÂciowanie Søowa BozÇego i liturgii jako zÂroÂdeø katechezy, wskazanie na tresÂcÂ
katechezy jako na istotny przedmiot badanÂ katechetycznych, a takzÇe wyodreÎbnienie sieÎ poszczegoÂlnych dziaøoÂw katechetyki.
Co zatem jest zadaniem katechetyki? Jest nim badanie jakosÂciowe i ilosÂciowe rzeczywistosÂci katechetycznej, na ktoÂraÎ skøada sieÎ osoba katechety i katechizowanego, tresÂcÂ i metoda, kontekst spoøeczny i religijny, ponadto planowa25

s. 224.

26

J. CharytanÂski, Katechetyka a teologia praktyczna, ¹Ateneum KapøanÂskieº 1974 z. 391,

TamzÇe, s. 225 nn.
A. Grobler, Metodologia nauk, KrakoÂw 2006, s. 307 n.
28
Por. Blachnicki, Kerygmatyczna odnowa katechezy, s. 52 nn.
29
Na ten temat zob. szerzej: C. Vagaggini, Teologia. Pluralizm teologiczny, KrakoÂw 2005,
s. 68 nn.
30
Na ten temat zob. szerzej: R. Murawski, Katecheza korelacji, ¹Communioº 1983, nr 1,
s. 99 nn.
27
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nie modeli i projektoÂw katechetycznych oraz ich weryfikacja31. Takie, dosÂcÂ
zresztaÎ ogoÂlnikowe, zarysowanie przedmiotu badanÂ nie daje odpowiedzi na
pytanie o specyfikeÎ katechetyki jako nauki, mimo uprzedniego oddzielenia
katechetyki i pedagogiki religijnej. Wydaje sieÎ konieczne ukazanie tej specyfiki
przez wskazanie na relacjeÎ pomieÎdzy katechetykaÎ a teologiaÎ pastoralnaÎ.
We wspoÂøczesnych publikacjach pastoralistoÂw katechetyka traktowana jest
jako integralna czeÎsÂcÂ teologii pastoralnej32. Daniel Bourgeios umieszcza zagadnienia katechetyczne w traktacie pastoralnym, zatytuøowanym ZÇycie pasterskie wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskiej, w rozdziale o wspoÂlnocie chrzesÂcijanÂskiej
jako ludzie wierzaÎcych33. W KUL-owskim podreÎczniku teologii pastoralnej
szczegoÂøowej katechizacja ukazywana jest jako czeÎsÂcÂ duszpasterstwa zwyczajnego, w ramach posøugi nauczania, ktoÂra pojawia sieÎ obok posøugi usÂwieÎcania
i posøugi pasterskiej34. Przedmiotem formalnym katechetki saÎ ± w ujeÎciu Franciszka Blachnickiego ± ¹uwarunkowania wynikajaÎcej z aktualnej sytuacji KosÂcioøaº, zasÂ sama katechetyka to ¹nauka o katechumenacie jako funkcji KosÂcioøa, zmierzajaÎcej do jego urzeczywistnienia sieÎ w katechumenachº35. ChociazÇ
autor definicji uwazÇa jaÎ za podsumowanie rozwinieÎtych w historii rozmaitych
koncepcji katechetyki36, to jednak takie postawienie sprawy wywoøuje pewne
waÎtpliwosÂci. Po pierwsze, czy terazÂniejszosÂcÂ, aktualna sytuacja KosÂcioøa, mozÇe
bycÂ przedmiotem formalnym jakiejkolwiek nauki?37 NasteÎpnie ± na ile tak
ujeÎta katechetyka mozÇe okresÂlicÂ swoÂj status, przede wszystkim przez tworzenie
koncepcji katechezy? Wreszcie, czy katechumenat pokrywa sieÎ tresÂciowo z pojeÎciem ¹katechezyº, czy mozÇe jednak dokumenty katechetyczne, ktoÂre pouczajaÎ o wzorczym charakterze katechumenatu wobec katechezy, odroÂzÇniajaÎ te
dwie rzeczywistosÂci?38 Owszem, katechetyka jest naukaÎ o katechumenacie,
w tym sensie, zÇe katechumenat stanowi czeÎsÂcÂ dziaøanÂ katechetycznych. JednakzÇe wspoÂøczesna koncepcja katechezy wydaje sieÎ duzÇo szersza. Uznanie kate31

M. Mendyk, Katechetyka jako nauka, w: WokoÂø katechezy posoborowej, s. 142. Zob. takzÇe:
G. Stachel, Catechetica, w: Dizionario di catechetica, red. J. Gevaert, Torino 1987, s. 110.
32
Por. np. M. Marczewski, Katechetyka integralnaÎ czeÎsÂciaÎ teologii pastoralnej (refleksja nad
koncepcjaÎ i teologiaÎ katechezy), w: KatechizowacÂ dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce
2004, s. 119 nn. Podobne stanowisko zajmowaø takzÇe Franciszek Blachnicki: Katechetyka fundamentalna, Warszawa 2006 (Pisma katechetyczne ks. F. Blachnickiego, red. M. Marczewski, t. 2),
s. 31 nn.
33
Por. D. Bourgeios, Duszpasterstwo KosÂcioøa, PoznanÂ 2001 (Amateca, red. G. Bedoulle i in.,
t. 2), s. 496 nn.
34
Por. Teologia pastoralna, red. R. KaminÂski, t. 2: Teologia pastoralna szczegoÂøowa, Lublin
2002 (Teologia Praktyczna, t. 6), s. 179 nn.
35
Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, s. 40.
36
R. Murawski, PojeÎcie ¹katechetykiº w refleksji wspoÂøczesnych autoroÂw polskich, ¹Studia
Pastoralneº 2005 nr 1, s. 77.
37
A. Zuberbier, Teologia praktyczna wsÂroÂd innych dyscyplin teologicznych, ¹Ateneum KapøanÂskieº 1974 z. 390, s. 77.
38
Por. DOK 90 n.
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chetyki za subdyscyplineÎ teologii pastoralnej, uzalezÇnienie jej od teologii pastoralnej, mozÇe znacznie utrudniacÂ wypracowywanie koncepcji katechezy, teorii
wychowania religijnego39 czy ukierunkowanej katechetycznie teorii lekcji religii. Ciekawe, znaczaÎce i rewolucyjne jak na tamte czasy saÎ rozwazÇania Franciszka Blachnickiego o teologicznych pryncypiach dedukcji koncepcji katechezy40, jednakzÇe, odpowiadajaÎc na pytanie o specyfikeÎ katechetyki jako nauki,
trzeba roÂwniezÇ podkresÂlacÂ jej zwiaÎzek z naukami humanistycznymi jako naukami pomocniczymi.
Traktowanie katechetyki jako nauki teologicznej mozÇe wiaÎzacÂ sieÎ takzÇe
z podkresÂlaniem jej autonomii, ktoÂra wynika z jej interdyscyplinarnego charakteru. Emilio Alberich pisze o dwoÂch duszach katechetyki: teologicznej i pedagogicznej, a takzÇe o zwiaÎzku z naukami teologicznymi i pedagogicznymi,
zwiaÎzku caøkiem wspoÂøczesnym i realnym, a nie tylko historycznym41. Podobnie w podreÎczniku katechetyki, ktoÂrego redaktorami saÎ Emilio Alberich i Ubaldo Gianetto, zauwazÇa sieÎ, izÇ katechetyka poszukuje swego miejsca posÂroÂd nauk
teologicznych i humanistycznych nauk o wychowaniu42. Mieczysøaw Majewski
stwierdza, izÇ ¹katechetyka jest autonomicznaÎ naukaÎ praktycznaÎ, korzystajaÎcaÎ
z osiaÎgnieÎcÂ tak nauk teologicznych, jak i antropologicznych. Zajmuje sieÎ ona
urzeczywistnianiem sieÎ KosÂcioøa w zakresie formacji wiary osoÂb i wspoÂlnotº43.
Podobnie ideeÎ teÎ oddaø Jerzy Bagrowicz, stwierdzajaÎc, zÇe ¹katechetyka jest
naukaÎ interdyscyplinarnaÎ: teologicznaÎ i antropologicznaÎº, a jednoczesÂnie naukaÎ empirycznaÎ, praktycznaÎ, normatywnaÎ, historycznaÎ, poroÂwnawczaÎ, prospektywnaÎ44. Te ostatnie okresÂlenia wskazujaÎ na perspektyweÎ metodologicznaÎ
badanÂ podejmowanych w ramach katechetyki. Trzeba beÎdzie do nich powroÂcicÂ
w dalszej czeÎsÂci niniejszego opracowania, przy prezentacji modeli badanÂ katechetycznych.
Pewne problemy mogaÎ wiaÎzacÂ sieÎ z przedstawianiem katechetyki jako nauki praktycznej. Problem stwarza przede wszystkim mozÇliwosÂcÂ sprowadzenia
caøosÂci refleksji katechetycznej do wymiaru czysto praktycznego45. Nawet jesÂli
byøoby takie zapotrzebowanie ze strony katechetoÂw praktykoÂw oraz przedstawicieli dyscyplin systematycznych teologii, to konieczne jest przeciezÇ tworzenie
podbudowy teoretycznej, ktoÂra søuzÇy praktyce katechezy nie tylko przez podawanie gotowych recept, ale tezÇ przez gromadzenie dosÂwiadczenÂ, stawianie
39
40
41

s. 13 n.
42

s. 11.

43
44
45

Zob. S. DziekonÂski, Wychowanie religijne, w: WokoÂø katechezy posoborowej, s. 440.
Por. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, s. 114 nn.
E. Alberich, Katecheza dzisiaj. PodreÎcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003,
Andate e insegnate. Manuale di catechetica, red. E. Alberich, U. Gianetto, Torino 2002,
Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, s. 64.
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 45 n.
Murawski, PojeÎcie ¹katechetykiº w refleksji wspoÂøczesnych autoroÂw polskich, s. 75.
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norm oraz wielorakie weryfikowanie teorii i modeli46. Podobne problemy zresztaÎ stojaÎ przed pedagogikaÎ, ktoÂra swoÂj naukowy charakter zyskuje przez przekroczenie redukcjonistycznych tendencji uczynienia z niej jedynie zapisu dosÂwiadczenÂ czy przewodnika dla praktyki wychowawczej47. OczywisÂcie, perspektywa, w ktoÂrej definiuje katechetykeÎ Jerzy Bagrowicz, wskazuje ± jak sieÎ
wydaje ± na praktycznosÂcÂ katechetyki jako na jeden z jej aspektoÂw, ale powyzÇsze uwagi saÎ o tyle istotne, izÇ katechetyka ujmowana jako nauka autonomiczna
beÎdzie przeciezÇ zaliczana do teologii praktycznej, o czym beÎdzie mowa poÂzÂniej.
NormatywnosÂcÂ katechetyki jest zwiaÎzana zaroÂwno z jej teologicznym charakterem, jak tezÇ z odniesieniem jej do pedagogiki. Normy katechetyczne,
zasady, sama koncepcja katechezy, majaÎ swoje zÂroÂdøo w wyjasÂnieniu teologicznym, czerpiaÎcym swoje dane ze zÂroÂdøa Objawienia i zÇycia KosÂcioøa, natomiast
normy dotyczaÎce zasad katechezy wiaÎzÇaÎ sieÎ z odkryciem na gruncie pedagogicznym zaøozÇenÂ przekazu czy wychowania48. Warta podkresÂlenia jest specyfika normatywnosÂci katechetyki w odniesieniu do zaøozÇenÂ pochodzaÎcych z nauk
humanistycznych. Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji nakazuje, z jednej strony,
poszanowanie autonomii nauk, z drugiej natomiast ± dokonywanie ¹ewangelicznej oceny roÂzÇnych tendencji lub szkoÂø psychologicznych, socjologicznych
i pedagogicznych: ich wartosÂci i ograniczenÂº. Korzystanie z tych nauk nie jest
celem samym w sobie, winno bycÂ zawsze mocno zwiaÎzane ze sÂwiadomosÂciaÎ
wychowywania w wierze49. Mimo zÇe omoÂwiony fragment Dyrektorium odnosi
sieÎ do formacji katechetoÂw, to przeciezÇ w istotny sposoÂb warunkuje takzÇe
struktureÎ katechetyki jako nauki. Okazuje sieÎ mianowicie, zÇe norma teologiczna staje sieÎ kryterium oceny danych pochodzaÎcych na terenie katechetyki z nauk humanistycznych.
To ostatnie stwierdzenie jest bardzo istotne. KazÇe mianowicie patrzecÂ na
katechetykeÎ nie jako na naukeÎ pomieÎdzy teologiaÎ i pedagogikaÎ, ale jako na
naukeÎ teologicznaÎ, majaÎcaÎ fundamentalne odniesienie do zweryfikowanych za
pomocaÎ normy teologicznej danych nauk humanistycznych. W tym miejscu
warto zasygnalizowacÂ problem relacji pomieÎdzy katechezaÎ a teologiaÎ, ktoÂry
rzutuje na relacjeÎ miedzy katechetykaÎ a innymi dyscyplinami teologicznymi.
Zagadnienie to doczekaøo sieÎ dosÂcÂ gruntownego opisu50, staÎd w ramach niniejszego opracowania mozÇna przedstawicÂ je syntetycznie. RoÂzÇnica mieÎdzy kate46

Zob. Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, s. 64.
Szerzej na ten temat zob. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, KrakoÂw 2005, s. 195 n.; K. Konarzewski, Czy pedagogika wybicÂ sieÎ mozÇe na naukowosÂcÂ?,
w: Odmiany mysÂlenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, KrakoÂw 1995, s. 126 nn.
48
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 45.
49
DOK 243.
50
Zob. zwøaszcza M. Majewski, Spotkania katechezy z teologiaÎ, KrakoÂw 1995, s. 141 nn.;
P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna,
s. 277 nn.
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chezaÎ a teologiaÎ wiaÎzÇe sieÎ z faktem, izÇ katecheza ma za zadanie budzenie
pewnosÂci wiary, zasÂ teologia ± jako nauka ± posøuguje sieÎ sÂrodkami spekulatywnymi, formuøuje oraz weryfikuje (baÎdzÂ falsyfikuje) hipotezy. W zÇadnym
wypadku opinie teologiczne nie mogaÎ stanowicÂ normy nauczania katechetycznego, podczas gdy ich formuøowanie jest normalnaÎ proceduraÎ uprawiania teologii51. W tym miejscu nie od rzeczy beÎdzie przypomnienie, izÇ relacja katechezy
i teologii jest obciaÎzÇona mysÂleniem neoscholastycznym, w ktoÂrym katecheza
byøa podporzaÎdkowana spekulacji.
Z drugiej jednak strony zwiaÎzek teologii i katechezy jest bezsporny. Teologia tworzy fundament (koncepcjeÎ) katechezy, okresÂla i weryfikuje jej tresÂcÂ.
Z kolei katecheza podejmuje posøugeÎ tøumacza teologii (tj. tej czeÎsÂci teologii,
ktoÂra znalazøa sieÎ w nauczaniu kosÂcielnym), ukazuje teologii problemy, ktoÂrymi zÇyje sÂwiat, i z ktoÂrymi muszaÎ sieÎ zmierzycÂ katechizowani, wreszcie wysuwa
pod jej adresem postulat tworzenia konstrukcji ± obrazoÂw, ktoÂre jako ortodoksyjne, majaÎ znaczenie dla wspoÂøczesnego czøowieka. Katecheza potrzebuje dzisÂ
teologii systematycznej, a nie rozdrobnionej na poszczegoÂlne dziaøy, odpowiadajaÎcej na wspoÂøczesne zagrozÇenia w dziedzinie wiary, zakorzenionej w Biblii
i Tradycji KosÂcioøa. PoniewazÇ katecheza jest wychowaniem w wierze, winna
budzicÂ pewnosÂcÂ wiary; warunkiem zasÂ koniecznym i fundamentem uprawiania
teologii jest wiara52. StaÎd wøasÂnie wiara staje sieÎ pøaszczyznaÎ spotkania teologii
i katechezy. Odniesienie do rzeczywistosÂci wiary staje sieÎ tezÇ ± co zostaøo powiedziane ± wewneÎtrznym kryterium katechetyki, ustalajaÎcym relacje mieÎdzy
danymi pochodzaÎcymi z nauk humanistycznych i teologicznych.
Katechetyka, jako nauka teologiczna, winna zostacÂ takzÇe uwzgleÎdniona na
mapie dyscyplin teologicznych. Stanowi bowiem czeÎsÂcÂ pewnej caøosÂci ± teologii
wøasÂnie. JednosÂcÂ teologii oznacza jednosÂcÂ przedmiotu i zasad jej uprawiania (co
stanowi istotnaÎ kwestieÎ dla niniejszego opracowania)53. JesÂli przyjaÎcÂ podziaø na
nauki teologiczne pozytywne (dotyczaÎce zÂroÂdeø i faktoÂw historycznych, kulturowych oraz teologicznych), systematyczne (tworzaÎce tematyczny system zagadnienÂ) i praktyczne (odnoszaÎce sieÎ do ksztaøtowania praktyki zÇycia chrzesÂcijanÂskiego)54, to katechetyka nalezÇy do teologii praktycznej, przy czym nalezÇy
pamieÎtacÂ o tym, co juzÇ wczesÂniej zostaøo powiedziane na temat niewøasÂciwego
rozumienia praktycznosÂci nauki. PoniewazÇ katecheza roÂzÇni sieÎ od duszpasterstwa w ogoÂlnosÂci, liturgii, homilii, misji, wykonywania urzeÎdu w KosÂciele oraz
dzieø charytatywnych, staÎd beÎdzie ona autonomiczna w stosunku do pozosta51

Zob. CT 60 n.
J. Ratzinger, Czym jest teologia?, ¹Ethosº 1999 nr 1-2, s. 20; J. Ratzinger, Prawda w teologii,
KrakoÂw 2001, s. 62.
53
Por. J. Morales, Wprowadzenie do teologii, KrakoÂw 2006, s. 331.
54
Podziaø zaczerpnieÎty z: J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocøaw 1995, s. 185 nn.
Podobny, chocÂ nieco zmodyfikowany podziaø mozÇna znalezÂcÂ w: S.C. NapioÂrkowski, Jak uprawiacÂ
teologieÎ?, Wrocøaw 2002, s. 99 nn.
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øych dziedzin teologii praktycznej. RoÂzÇnica na pøaszczyzÂnie metodologicznej
przekøada sieÎ na zwiaÎzek, jaki historycznie i realnie øaÎczy katechetykeÎ z pedagogikaÎ i jej naukami pomocniczymi.
Zadaniom, jakie stajaÎ przed katechetykaÎ, odpowiadajaÎ poszczegoÂlne jej
dziaøy. Katechetyka fundamentalna podejmuje refleksjeÎ nad rozumieniem katechezy przez KosÂcioÂø w konkretnym momencie jego historii. StaÎd zajmuje sieÎ
wyjasÂnieniem celu, zadanÂ, funkcji i wymiaroÂw katechezy, badaniem zwiaÎzku
mieÎdzy formami katechezy a sÂrodowiskami katechetycznymi, analizaÎ dokumentoÂw katechetycznych, ale roÂwniezÇ przygotowywaniem rozwiaÎzanÂ koncepcyjnych, ktoÂre w owych dokumentach zostanaÎ umieszczone. Katechetyka materialna podejmuje dzieøo doboru i porzaÎdkowania istotnych tresÂci katechezy.
W ramach katechetyki materialnej podejmowana jest tezÇ posøuga weryfikacji ±
za pomocaÎ narzeÎdzi teologicznych ± ortodoksyjnosÂci tresÂci i ich zwiaÎzku z nauczaniem KosÂcioøa. Katechetyka formalna (dydaktyka katechetyczna) podejmuje badania w zakresie skutecznosÂci oraz adekwatnosÂci sposoboÂw uczenia sieÎ
± nauczania w procesie katechetycznym. Katechetyka szczegoÂøowa podejmuje
badania nad specyfikaÎ katechezy w zalezÇnosÂci od adresatoÂw: dzieci, møodziezÇy,
dorosøych, osoÂb dotknieÎtych niepeønosprawnosÂciaÎ. Do tych wymienionych
dziaøoÂw winno sieÎ jeszcze dodacÂ historieÎ katechezy, ktoÂra czeÎsto jest øaÎczona
z katechetykaÎ fundamentalnaÎ55. PoøaÎczenie to wydaje sieÎ logiczne, bowiem
historia katechezy ukazuje koncepcjeÎ dyscypliny w jej rozwoju historycznym.
JednakzÇe nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe badania z zakresu historii katechezy przekraczajaÎ
pole zainteresowanÂ katechetyki fundamentalnej, mogaÎ bowiem dotyczycÂ takzÇe
tresÂci, dydaktyki oraz adresatoÂw. Nie sposoÂb zapomniecÂ roÂwniezÇ o nowym
dziale katechetyki, ktoÂrym saÎ badania dotyczaÎce jej podstaw pedagogicznych
i psychologicznych. RozwoÂj nauk humanistycznych, koniecznosÂcÂ przyswojenia
wynikoÂw ich badanÂ, ale takzÇe dokonania ich ewangelicznej oceny domagajaÎ sieÎ
stworzenia nowego obszaru badawczego dla katechetyki.
4. NAUKI HUMANISTYCZNE JAKO NAUKI POMOCNICZE KATECHETYKI

Temat metodologii katechetyki domaga sieÎ roÂwniezÇ wskazania, ktoÂre z nauk humanistycznych i ich subdyscyplin, majaÎ szczegoÂlne znaczenie w rozwoju
katechetyki, jako jej nauki pomocnicze.
W swoich badaniach katechetyka winna odnosicÂ sieÎ najpierw do wynikoÂw
badanÂ i refleksji pedagogicznej, zwøaszcza w zakresie realizowania funkcji wychowawczej katechezy. Katechetyka musi podjaÎcÂ dialog z gøoÂwnymi dyscypli55

Klasyczny podziaø na subdyscypliny katechetyki omoÂwiony zostaø szerzej w: F. Blachnicki,
Kerygmatyczna odnowa katechezy, s. 85 nn.; Z. Marek, Katechetyka. Podziaø, EK, t. 8, kol. 1022 n.;
Nowy program wykøadoÂw z katechetyki, red. R. Murawski, Pøock 1998.
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nami pedagogiki. W pierwszym rzeÎdzie z pedagogikaÎ ogoÂlnaÎ, ktoÂra podejmuje
m.in. zagadnienie filozoficznych podstaw edukacji i analizeÎ doktryn pedagogicznych. Jest zatem bardzo przydatna w poszukiwaniu przedzaøozÇenÂ kierunkoÂw pedagogicznych, a przez to w ich poÂzÂniejszej ocenie. Teoria wychowania
zajmuje sieÎ badaniem celoÂw, tresÂci, metod i organizacji wychowania. Katechetyka winna czerpacÂ z osiaÎgnieÎcÂ zwøaszcza teorii wychowania moralnego i umysøowego. Dydaktyka bada dziaøalnosÂcÂ osoÂb nauczajaÎcych i uczaÎcych, cele, tresÂci, metody i sÂrodki ksztaøcenia. GøoÂwnym zadaniem dydaktyki jest ustalenie
zalezÇnosÂci warunkujaÎcych proces nauczania ± uczenia sieÎ. Z osiaÎgnieÎcÂ dydaktyki ogoÂlnej beÎdzie czerpacÂ przede wszystkim dydaktyka katechetyczna (katechetyka formalna). Pedagogika spoøeczna bada warunki sÂrodowiskowe, w jakich przebiegajaÎ procesy wychowawczo-opiekunÂcze. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny saÎ przede wszystkim warunki spoøeczne, kulturowe, przyrodnicze i biopsychiczne. Odkrycia pedagogiki spoøecznej saÎ dla katechetyki
niezwykle przydatne w ksztaøtowaniu katechezy adekwatnej do konkretnego
kontekstu spoøecznego i kulturowego56. Pedagogika specjalna jest dyscyplinaÎ
pedagogicznaÎ, ktoÂra zajmuje sieÎ teoriaÎ i praktykaÎ rewalidacji i resocjalizacji,
czyli ksztaøcenia osoÂb niepeønosprawnych i niedostosowanych spoøecznie. W zalezÇnosÂci od rodzaju niepeønosprawnosÂci wyroÂzÇnia sieÎ w pedagogice specjalnej
poszczegoÂlne dziaøy: oligofrenopedagogikeÎ (dotyczaÎcaÎ uposÂledzonych umysøowo), surdopedagogikeÎ (niesøyszaÎcych i søabo søyszaÎcych), tyflopedagogikeÎ (niewidomych i søabo widzaÎcych), pedagogikeÎ terapeutycznaÎ (przewlekle chorych
i niepeønosprawnych ruchowo) i resocjalizacyjnaÎ (niedostosowanych spoøecznie)57. Katechetyka podejmuje sÂcisøaÎ wspoÂøpraceÎ z pedagogikaÎ specjalnaÎ w ramach katechetyki specjalnej. Andragogika, czyli pedagogika dorosøych, bada
zagadnienia ksztaøcenia, samoksztaøcenia i wychowania møodziezÇy pracujaÎcej
i dorosøych. Andragogika wykazuje szczegoÂlne zainteresowanie kwestiaÎ ksztaøcenia ustawicznego. Katechetyka wspoÂøpracuje z andragogikaÎ, zwøaszcza
w konteksÂcie programowania katechezy dorosøych. Pedeutologia podejmuje
zagadnienia dotyczaÎce nauczajaÎcych, a wieÎc kwestieÎ osobowosÂci nauczyciela,
doboru kandydatoÂw do zawodu nauczycielskiego, ksztaøcenia i doskonalenia
nauczycieli. WspoÂøpraceÎ katechetyki i pedeutologii wyznaczajaÎ zagadnienia
zwiaÎzane z formacjaÎ katechetoÂw.
Istotne jest takzÇe korzystanie przez katechetykeÎ z osiaÎgnieÎcÂ socjologii, ktoÂra bada procesy i prawidøowosÂci zjawisk spoøecznych. Procesy spoøeczne majaÎ
niekiedy charakter ogoÂlny i dlatego wyniki socjologii saÎ interesujaÎce dla okresÂlenia kontekstu spoøeczno-kulturowego katechezy. Nieodzowne jest zwøaszcza
korzystanie przez katechetykeÎ z dwoÂch dziaøoÂw socjologii: wychowania i religii.
56

Zob. Pedagogika ogoÂlna i subdyscypliny, red. L. Turos, Warszawa 1999.
Zob. E. Tomasik, Podstawowe zagadnienia pedagogiki specjalnej, w: Katecheza specjalna
dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2003, s. 85 nn.
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Socjologia wychowania interesuje sieÎ tymi procesami spoøecznymi, ktoÂre wysteÎpujaÎ w wychowaniu i nauczaniu, bada m.in. sÂrodowiska i instytucje wychowawcze. Wyniki tej dyscypliny søuzÇaÎ okresÂleniu specyfiki katechezy w jej roÂzÇnorodnych formach organizacyjnych i w ramach roÂzÇnych sÂrodowisk katechetycznych. Z kolei socjologia religii zajmuje sieÎ badaniem zjawiska religijnosÂci.
Socjologiczny opis religijnosÂci uøatwia katechetyce odpowiedzÂ na pytanie, jaki
rodzaj katechezy jest skuteczny.
NaukaÎ pomocniczaÎ katechetyki jest wreszcie psychologia, ktoÂrej osiaÎgnieÎcia przenikajaÎ na grunt katechetyczny bezposÂrednio lub posÂrednio, w tym drugim przypadku zwøaszcza przez wypracowane koncepcje pedagogiczne. Psychologia jest naukaÎ o czynnosÂciach psychicznych czøowieka i o regulacji jego
stosunkoÂw z otoczeniem. Psychologia ogoÂlna bada prawidøowosÂci procesoÂw
psychicznych, zachowanie czøowieka traktuje jako proces regulacji jego stosunkoÂw z otoczeniem. Psychologia kliniczna bada natomiast zaburzenia normalnego przebiegu czynnosÂci psychicznych. Psychologia rozwojowa jest naukaÎ
badajaÎcaÎ rozwoÂj procesoÂw poznawczych, emocjonalnych, motywacji i zainteresowanÂ, wyodreÎbnianie poszczegoÂlnych faz rozwojowych. Psychologia wychowawcza, zwana niekiedy psychologiaÎ pedagogicznaÎ, bada psychologiczne zagadnienia procesu nauczania ± uczenia sieÎ oraz wychowania. Podejmuje m.in.
tematykeÎ tresÂci nauczania i wychowania, procesu uczenia sieÎ, rozwijania zdolnosÂci, nabywania pojeÎcÂ, zainteresowanÂ, przekonanÂ i postaw. Wyniki tej dyscypliny psychologicznej saÎ, jak sieÎ wydaje, niezastaÎpione dla okresÂlenia skutecznego modelu katechezy. Psychologia religii bada charakterystyczne cechy religijnosÂci na odpowiednich etapach rozwoju czøowieka. Psychologia spoøeczna
bada spoøeczne uwarunkowania procesoÂw psychicznych i ludzkich zachowanÂ,
jest naukaÎ sytuujaÎcaÎ sieÎ na pograniczu psychologii i socjologii. Odkrycia tej
dyscypliny w takich kwestiach, jak mechanizmy powstawania opinii spoøecznej,
wpøyw osoby na zbiorowosÂcÂ i zbiorowosÂci na osobeÎ, mozÇliwosÂcÂ wykorzystania
pracy grupowej w celu zoptymalizowania procesoÂw dydaktyczno-wychowawczych, mogaÎ bycÂ dla katechetyki bardzo przydatne.
5. SPECYFIKA WNIOSKOWANIA KATECHETYCZNEGO

Skoro katechetyka jest naukaÎ teologicznaÎ, korzystajaÎcaÎ w duzÇej mierze
z wynikoÂw badanÂ nauk humanistycznych, to takie ujeÎcie musi znalezÂcÂ odzwierciedlenie w sposobach wnioskowania katechetycznego. Wnioskowanie to beÎdzie opieracÂ sieÎ zaroÂwno na przesøankach teologicznych, jak i zaczerpnieÎtych
z nauk humanistycznych.
Praca badawcza katechetyka jest pracaÎ teologa. StaÎd metoda, jakaÎ on stosuje, jest zasadniczo teologiczna. Jej ostatecznym celem nie jest znalezienie
systemu dogmatoÂw i prawomocnych orzeczenÂ, ale wiara i droga zÇycia w BozÇym
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sÂwietle58. NalezÇy sobie uwiadomicÂ, zÇe ¹nie istnieje jeden paradygmat teologiczny, ktoÂry nalezÇaøoby uwazÇacÂ za jedynaÎ naukowaÎ formeÎ teologiiº59. ZÂroÂdøem
pluralizmu teologicznego jest dwubiegunowosÂcÂ rzeczywistosÂci, ktoÂra jest
przedmiotem badanÂ teologicznych60. Tego rodzaju pluralizm wynika takzÇe
z roÂzÇnorodnosÂci typoÂw poznania w rozmaitych dyscyplinach teologicznych61.
Pluralizm wiaÎzÇe sieÎ wreszcie z faktem, izÇ w posteÎpowaniu teologicznym mozÇna
wyroÂzÇnicÂ dwa procesy: jeden akcentuje element ¹witalnyº, praktyczny, towarzyszaÎcy poznaniu wiary i idaÎcy w sÂlad za tym poznaniem, drugi proces ¹køadzie
nacisk na to, co abstrakcyjne, konceptualne, racjonalne i wyroÂzÇnia konceptualnaÎ kontemplacjeÎ bytu rzeczy objawionych i ich istotnych przyczynº62.
RoÂzÇnorodnosÂcÂ typoÂw poznania wysteÎpujaÎcych we wnioskowaniu na terenie
katechetyki nie mozÇe jednak bycÂ skwitowana stwierdzeniem, zÇe jest to zÂroÂdøo
pluralizmu. Potrzebne jest ± jak sieÎ wydaje ± wyodreÎbnienie kilku typoÂw przesøanek dla tego wnioskowania63. Pierwszym typem saÎ normatywne przesøanki
teologiczne, ktoÂre obejmujaÎ nakaz gøoszenia Ewangelii, sÂwiadczenia o prawdzie. WskazujaÎ one na sposoÂb dziaøania katechety: ma to bycÂ dziaøanie godziwe, szanujaÎce wolnosÂcÂ dziecka BozÇego ± adresata katechezy. Drugi rodzaj
przesøanek to ogoÂlne przesøanki teologiczne dotyczaÎce istoty Søowa BozÇego
i wspoÂlnoty eklezjalnej. Przydatne saÎ one w konstruowaniu koncepcji katechezy. Trzeci rodzaj przesøanek ma charakter interdyscyplinarny, pochodzi z filozofii i teologii, ale jednoczesÂnie odnosi sieÎ do fundamentalnych danych z dziedziny nauk humanistycznych. Przesøanki te saÎ uzÇyteczne do wypeøniania przez
katechetykeÎ obowiaÎzku dokonywania ewangelicznego osaÎdu rozmaitych szkoÂø
w naukach o czøowieku. Czwarty rodzaj przesøanek pochodzi z teologii i odnosi
sieÎ do tresÂci katechezy oraz kwalifikacji teologicznej poszczegoÂlnych twierdzenÂ.
Sprawa jest istotna, bowiem ± jak to zostaøo powiedziane ± katecheza ma
budzicÂ pewnosÂcÂ wiary, a zatem normaÎ nauczania nie beÎdaÎ hipotezy. Wreszcie
we wnioskowaniu katechetycznym pojawiajaÎ sieÎ przesøanki z dziedziny nauk
humanistycznych (zwøaszcza pedagogiczne), warunkujaÎce skutecznosÂcÂ dziaøania w specyficznym konteksÂcie kulturowym i spoøecznym, w jakim podejmowane jest dzieøo katechezy. Przesøanki te saÎ dwojakie: saÎ nimi zaroÂwno ¹suroweº wyniki badanÂ empirycznych, jak i dokonywane na gruncie tych
nauk wyjasÂnienia genetyczne, funkcjonalne, teleologiczno-funkcjonalne oraz
logiczne64.
58

J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, KrakoÂw 1995 (MysÂl Teologiczna, red.
A. Baron, H. Pietras, t. 3), s. 72.
59
Morales, Wprowadzenie do teologii, s. 301.
60
Szerzej na ten temat zob. Vagaggini, dz. cyt., s. 181 n.
61
NapioÂrkowski, Jak uprawiacÂ teologieÎ?, s. 236 n.
62
Vagaggini, dz. cyt., s. 183.
63
Zob. Majka, Metodologia nauk teologicznych, s. 292 n.
64
T. Pilch, Zasady badanÂ pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 13 nn.
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Nie mozÇna tezÇ pominaÎcÂ zasadniczej trudnosÂci, przed ktoÂraÎ stajaÎ dyscypliny
nalezÇaÎce do teologii praktycznej, roÂwniezÇ katechetyka. Chodzi mianowicie
o metodologicznaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ jeÎzyka teologicznego, nauk historycznych oraz
roÂzÇnorakich nauk o czøowieku65. Do katechetyki fundamentalnej nalezÇy zatem
trudne zadanie wypracowania jeÎzyka spoÂjnego i jednoznacznego66.
6. MODELE BADANÂ KATECHETYCZNYCH

We wspoÂøczesnej katechetyce przyjmuje sieÎ, zÇe badania w dziedzinie katechetyki winny obejmowacÂ trzy zasadnicze aspekty: fenomenologiczny, hermeneutyczny i prakseologiczny67. StaÎd badania te ¹majaÎ wychodzicÂ od opisu zjawisk, nasteÎpnie koncentrowacÂ sieÎ na ich mozÇliwie wszechstronnej interpretacji
oraz ocenie, a konÂczycÂ projektowaniem i realizacjaÎº68. Takie ujeÎcie domaga sieÎ
stosowania na roÂzÇnych etapach badanÂ metod wøasÂciwych zaroÂwno dla teologii,
jak i pedagogiki. Mieczysøaw Majewski rozroÂzÇnia metody teoretyczne i empiryczne. Do pierwszej grupy zalicza metodeÎ genetycznaÎ, analizy, syntezy i poroÂwnawczaÎ, do drugiej zasÂ ± obserwacjeÎ, wywiad oraz ankieteÎ69.
Metody badanÂ katechetycznych saÎ zwiaÎzane z cechami katechetyki jako
nauki, podanymi przez Jerzego Bagrowicza. Zgodnie z podanymi juzÇ ustaleniami katechetyka jest naukaÎ empirycznaÎ, praktycznaÎ, normatywnaÎ, historycznaÎ, poroÂwnawczaÎ i prospektywnaÎ70. Metody badanÂ odniesÂcÂ nalezÇy takzÇe do
typoÂw rozpraw z katechetyki, ktoÂre Mieczysøaw Majewski dzieli na: zÂroÂdøowe,
koncepcyjne, opisowe, empiryczne i poroÂwnawcze71.
Badania empiryczne saÎ badaniami z zakresu nauk spoøecznych. Ich celem
jest odpowiedzÂ na pytanie o skutecznosÂcÂ dziaøanÂ katechetycznych. Badania te
mogaÎ przyjaÎcÂ postacÂ pomiaru lub badanÂ jakosÂciowych72. PodejmujaÎcy tego
rodzaju badania katechetyk winien zasadniczo trzymacÂ sieÎ danych wypracowanych przez metodologieÎ pedagogiki. NalezÇy tezÇ pamieÎtacÂ nie tylko o sÂcisøym
przestrzeganiu reguø tych badanÂ, ale takzÇe moralnym ich aspekcie73. Badania
65

Majka, Metodologia nauk teologicznych, s. 286 n.
Przed tego rodzaju trudnosÂciami stajaÎ roÂwniezÇ subdyscypliny pedagogiki. Por. uwagi na ten
temat: E. Kubiak-Szymborska, D. ZajaÎc, WokoÂø podstawowych zagadnienÂ teorii wychowania,
Bydgoszcz 2002, s. 41 nn.
67
Majewski, Katechetyka ± kierunki, teorie, kol. 1024.
68
TenzÇe, Katechetyka jako nauka, s. 141.
69
TenzÇe, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, s. 127 nn.
70
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 45 n.
71
Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, s. 93 nn.
72
H.H. KruÈger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, tøum. D. Sztobryn, GdanÂsk 2005, s. 156 nn.; K. Rubacha, Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych,
w: Pedagogika, red. Z. KwiecinÂski, B. SÂliwerski, t. 3, Warszawa 2003, s. 34 nn.
73
M. èobocki, Wprowadzenie do metodologii badanÂ pedagogicznych, KrakoÂw 2006, s. 211 nn.
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empiryczne dokonywane saÎ przy pomocy kilku metod. PierwszaÎ z nich jest
obserwacja, stanowiaÎca ¹osobliwy sposoÂb postrzegania, gromadzenia i interpretowania poznawanych danych w naturalnym ich przebieguº, przyjmujaÎca charakter zaprogramowany lub swobodny74. InnaÎ metodaÎ, szeroko wykorzystywanaÎ zwøaszcza w badaniach dydaktycznych, jest eksperyment pedagogiczny, polegajaÎcy na wywoøywaniu lub zmienianiu przebiegoÂw procesoÂw pedagogicznych przez wprowadzanie jakiegosÂ nowego czynnika75. SkutecznosÂcÂ dydaktycznaÎ w postaci przyswojenia wiadomosÂci i ich rozumienia badajaÎ testy osiaÎgnieÎcÂ szkolnych76. W badaniach empirycznych mozÇe bycÂ wykorzystywana metoda socjometryczna. Polega ona na ¹podawaniu przez osoby badane nazwisk
czøonkoÂw grupy, do ktoÂrej one przynalezÇaÎ, zgodnie z okresÂlonymi kryteriami
doboruº. Metoda ta pozwala na odkrycie relacji mieÎdzy czøonkami grupy77.
Metoda sondazÇu diagnostycznego, popularna, chocÂ czeÎsto krytykowana z powodu trudnosÂci, jakie nastreÎcza doboÂr reprezentatywnej grupy, ma na celu
gromadzenie wiedzy o atrybutach i dynamice zjawisk spoøecznych, opiniach
i poglaÎdach wybranych zbiorowosÂci, nasilaniu sieÎ i kierunkach rozwoju okresÂlonych zjawisk78.
OkresÂlenie katechetyki jako nauki praktycznej podkresÂla zwiaÎzek teorii
z praktykaÎ katechetycznaÎ. CzeÎsÂcÂ omoÂwionych powyzÇej metod badanÂ empirycznych mozÇe zostacÂ zastosowana roÂwniezÇ do takiego ujmowania katechetyki.
ZwroÂcicÂ nalezÇy tutaj uwageÎ na szczegoÂlne wykorzystanie kilku metod pedagogicznych. PierwszaÎ z nich jest metoda analizy dokumentoÂw, ktoÂraÎ stosuje sieÎ
zwøaszcza w odniesieniu do programoÂw i podreÎcznikoÂw katechetycznych79. Dla
katechetyki przydatna mozÇe bycÂ ponadto metoda monografii placoÂwek wychowawczych oraz indywidualnych przypadkoÂw80.
Normatywny charakter katechetyki wywoøuje pewne zastrzezÇenia metodologiczne81. Ustalanie norm w postaci zasad katechetycznych wiaÎzacÂ sieÎ beÎdzie
w pierwszym rzeÎdzie z analizaÎ wytycznych Magisterium, jak i innych dokumentoÂw katechetycznych. Podobne metody beÎdaÎ stosowane w badaniach poroÂwnawczych, majaÎcych na celu poroÂwnanie dorobku katechetycznego w roÂzÇnych
krajach lub wyznaniach chrzesÂcijanÂskich. Badania poroÂwnujaÎce rozmaite kon-
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TamzÇe, s. 232 nn.
Pilch, dz. cyt., s. 43 nn.
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M. èobocki, Wprowadzenie do metodologii badanÂ pedagogicznych, KrakoÂw 2006, s. 242 nn.
W polskiej literaturze pedagogicznej podstawowaÎ monografiaÎ odnoszaÎcaÎ sieÎ do tej metody jest
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cepcje katechezy mogaÎ zakøadacÂ, poza analizaÎ dokumentoÂw, metody empiryczne, ktoÂre pozwalajaÎ lepiej zbadacÂ skutecznosÂcÂ poroÂwnywanych modeli82.
Historyczny wymiar katechetyki jest reprezentowany przez badania historyczne, posøugujaÎce sieÎ metodami historycznymi. Badania te dotyczaÎ zÂroÂdeø
pisanych, a majaÎ na celu ustalenie roÂzÇnych elementoÂw rzeczywistosÂci katechetycznej w przeszøosÂci.
Wreszcie wypeønianie przez katechetykeÎ funkcji prospektywnej, polegajaÎcej na odczytaniu znakoÂw czasu, ustaleniu aktualnego stanu katechezy i perspektyw jej rozwoju, domaga sieÎ przede wszystkim wyciaÎgnieÎcia wnioskoÂw
z poprzednio zarysowanych kierunkoÂw badanÂ.
* * *

Zaprezentowane opracowanie, dotyczaÎce metodyki katechetyki, nie wyczerpuje, rzecz jasna, wszystkich tematoÂw i nie rozwiaÎzuje wszystkich problemoÂw, przed ktoÂrymi stajaÎ badania katechetyczne. SÂwiadomosÂcÂ metodologiczna
katechetyki potrzebuje pogøeÎbienia. Dokøadniejszego okresÂlenia domaga sieÎ
zwøaszcza relacja pomieÎdzy jeÎzykami i metodami tak roÂzÇnych dziedzin, ktoÂre
katechetyka koreluje. To jest wymoÂg jej interdyscyplinarnosÂci, ktoÂry przesaÎdza
o specyfice i oryginalnosÂci katechetyki jako nauki.
Catechetics Methodology ± Basic Issues
Summary
Author defines catechetics as a research on catechesis and points, that the definition of catechetics as a science is conditional upon the comprehension of catechesis in the Church, which was altering through the centuries. Therefore, catechetics was beeing defined either as a pedagogical or a theological science. In the second
case, catechetics is implied either as a subdiscipline of the pastoral theology or
autonomous and interdisciplinary theological science. Pronouncing for this last answer, the author indicates the relation between catechetics and its supporting scientific disciplines: pedagogics, sociology and psychology, elucidates the pecularity of
catechetical deduction and itemises models of catechetical research.
S ø o w a k l u c z o w e: katechetyka, katecheza, nauka interdyscyplinarna, model
badanÂ naukowych
K e y w o r d s: catechetics, catechesis, interdisciplinary science, model of research
82

Zob. A. SeredynÂska, Zarys pedagogiki poroÂwnawczej, KrakoÂw 2006, s. 12.
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O METODOLOGII HOMILETYKI

Przepowiadanie søowa BozÇego nalezÇy od poczaÎtkoÂw KosÂcioøa do podstawowych jego funkcji. Od poczaÎtku dokonuje sieÎ tezÇ jakiejsÂ teoretycznej refleksji nad jej speønianiem, czego przykøadem mogaÎ bycÂ pouczenia udzielane przez
sÂw. Pawøa Apostoøa uczniowi Tymoteuszowi (por. 2 Tm 4,2), wzgleÎdnie zawarte w Didache (XI, 1-10) zasady odroÂzÇniania prorokoÂw prawdziwych od faøszywych1. Refleksja ta z biegiem lat coraz bardziej sieÎ rozwija2. WielkaÎ roleÎ w jej
rozwoju odegraøo dzieøo sÂw. Augustyna De doctrina christiana, ktoÂre wbrew
intencjom autora, uzasadniajaÎc korzystanie z poganÂskiej przeciezÇ retoryki
w gøoszeniu søowa BozÇego, legøo u podstaw zasad kosÂcielnej wymowy3. W sÂredniowieczu teoria kosÂcielnej wymowy wchodzi w zakres retoryki i traktowana
jest jako sztuka mowy sakralnej. ZbioÂr jej zasad w XVII wieku przyjmuje
nazweÎ ¹homiletykaº (gr. homilein ± obcowacÂ z kimsÂ po przyjacielsku, rozmawiacÂ, przemawiacÂ). Dzieje sieÎ tak najprawdopodobniej za sprawaÎ ewangelickiego teologa W. Leysera, ktoÂry w 1649 roku swoje dzieøo o zasadach gøoszenia
søowa BozÇego zatytuøowaø Cursus homileticus4. Kiedy w XVIII wieku w zakresie studioÂw teologicznych zostaøa wyodreÎbniona teologia pastoralna (teologia
praktyczna) jako nowa dyscyplina teologiczna, w sposoÂb naturalny zaliczono
do niej homiletykeÎ5.
1
Por. Nauka (didacheÁ) dwunastu ApostoøoÂw, w: Pierwsi sÂwiadkowie, oprac. M. Starowieyski,
KrakoÂw 1988, s. 48-49.
2
Por. H. Pagiewski, Dydaktyka homiletyki w dotychczasowej refleksji homiletycznej, w: W drodze na amboneÎ, red. G. Siwek, KrakoÂw 1991, s. 30.
3
Por. J. Sulowski, WsteÎp, w: SÂw. Augustyn, De doctrina christiana ± o nauce chrzesÂcijanÂskiej.
Tekst øacinÂsko-polski, Warszawa 1989, s. XVIII.
4
Por. K. MuÈller, Homiletyka na trudne czasy (Homiletik. Ein Handbuch fuÈr kritische Zeiten),
tøum. M. Mijalska, KrakoÂw 2003, s. 15. Dotychczas wprowadzenie tej nazwy wiaÎzano z dzieøami
takich autoroÂw jak: S. GoÈbel, Methodologia homiletica (1672); J.W. Baier, Compendium theologiae
homileticae (1677). Por. G. Fesenmayer, Homiletik, w: Lexikon fuÈr Theologie und Kirche, red.
J. HoÈfner, K. Rahner, t. 5, Freiburg im Br. 1960, kol. 439.
5
W publikacjach pastoralnych obok nazwy ¹teologia pastoralnaº funkcjonuje tezÇ okresÂlenie
¹teologia praktycznaº. W niniejszym opracowaniu wyrazÇenia ¹teologia praktycznaº uzÇywa sieÎ na
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1. ISTOTA HOMILETYKI

Koncepcja homiletyki jako dyscypliny teologicznej rozwija sieÎ po Soborze
WatykanÂskim II. WiaÎzÇe sieÎ to z soborowym spojrzeniem na KosÂcioÂø, z nowaÎ
koncepcjaÎ teologii praktycznej, a takzÇe z nowym rozumieniem kosÂcielnej posøugi søowa6.
SoboÂr przedstawia integralnaÎ wizjeÎ KosÂcioøa jako wspoÂlnoteÎ ludzi zjednoczonych søowem Boga zÇywego przez Jezusa Chrystusa w Duchu SÂwieÎtym. KonsekwencjaÎ owej wizji jest caøosÂciowe widzenie duszpasterstwa rozumianego
jako samobudowanie sieÎ KosÂcioøa, w ktoÂrym uczestniczy caøy lud BozÇy, czyli
biskupi, prezbiterzy i ludzie sÂwieccy7. To samobudowanie dokonuje sieÎ przez
realizacjeÎ trzech podstawowych funkcji: prorockiej (nauczycielskiej), kapøanÂskiej (liturgicznej) i pasterskiej (kroÂlewskiej) nazywanej w posoborowych opracowaniach pastoralnych diakoniaÎ. Funkcja prorocka polega na przepowiadaniu søowa BozÇego, kapøanÂska ± na sprawowaniu sakramentoÂw, zwøaszcza
Eucharystii, a pasterska ± na pøynaÎcej z miøosÂci søuzÇbie Chrystusowi w blizÂnich
(por. np. Lumen gentium, nr 36).
Z tej odnowionej przez Vaticanum II wizji KosÂcioøa wyrasta eklezjologiczna
koncepcja teologii praktycznej, ktoÂrej zadaniem jest naukowe uksztaøtowanie
samosÂwiadomosÂci aktualnie dziaøajaÎcego KosÂcioøa. JezÇeli przedmiotem zainteresowanÂ teologii esencjalnej (systematycznej) jest istota KosÂcioøa, to przedmiotem zainteresowania teologii praktycznej saÎ aspekty dziaøalnosÂci KosÂcioøa
(np. posøuga miøosÂci) w warunkach wspoÂøczesnosÂci, a przedmiotem formalnym
± aktualne uwarunkowania (spoøeczne, kulturowe, eklezjalne) owej aspektowej dziaøalnosÂci KosÂcioøa. Natomiast przedmiotem zainteresowanÂ teologii pastoralnej jest caøa duszpasterska dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa jako wspoÂlnoty ludu BozÇego i Mistycznego Ciaøa Chrystusa w warunkach wspoÂøczesnosÂci, przedmiotem formalnym zasÂ ± urzeczywistnianie sieÎ tak pojmowanego KosÂcioøa w terazÂniejszosÂci8.
Owo urzeczywistnianie sieÎ KosÂcioøa realizuje sieÎ w pierwszym rzeÎdzie przez
funkcjeÎ prorockaÎ, czyli przepowiadanie søowa BozÇego9. InteresujaÎce doprecyzowanie owego pierwszenÂstwa znalazøo sieÎ w lisÂcie skierowanym do duchooznaczenie dziaøu teologii zajmujaÎcego sieÎ zbawczaÎ dziaøalnosÂciaÎ KosÂcioøa, do ktoÂrego nalezÇaÎ m.in.:
teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, natomiast nazwy ¹teologia pastoralnaº ±
na okresÂlenie jednej z tych dyscyplin, a mianowicie teologii pastoralnej sensu stricto.
6
Por. L. Kuc, KroÂtki traktat o teologii komunikacji, Leszno k/Bøonia 1997, s. 166-177.
7
Por. R. KaminÂski, Historyczny rozwoÂj teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, t. 1,
red. R. KaminÂski, Lublin 2000, s. 84.
8
Por. R. KaminÂski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, t. 1,
s. 17-18.
9
Szerokie omoÂwienie podstawowych funkcji KosÂcioøa ± zob. W. Przygoda, Istota posøannictwa KosÂcioøa, w: Teologia pastoralna, t. 1, s. 117-149.
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wienÂstwa w 1999 roku przez KongregacjeÎ ds. DuchowienÂstwa, gdzie czytamy
¹[...] z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze miejsce w porzaÎdku dziaøania przysøuguje przepowiadaniu. W porzaÎdku zamierzenia lub celowosÂci pierwsze miejsce nalezÇy przyznacÂ sprawowaniu sakramentoÂw, zwøaszcza pokuty i Eucharystiiº10. PoniewazÇ przepowiadanie søowa BozÇego stanowi zasadniczy
przedmiot zainteresowanÂ homiletyki, dlatego wchodzi ona w sposoÂb naturalny
w ramy teologii praktycznej. PotwierdzajaÎ to klasyfikacje nauk teologicznych11,
teologowie pastoralisÂci12, a takzÇe homileci13.
Zdaniem M. Brzozowskiego (zm. 1991) homiletyka, pozostajaÎc w ramach
teologii praktycznej, czerpie z niej swojaÎ samosÂwiadomosÂcÂ14. Jest wieÎc ona
naukaÎ praktycznaÎ, gdyzÇ dotyczy urzeczywistniania sieÎ KosÂcioøa we wspoÂøczesnosÂci. Jest dyscyplinaÎ samodzielnaÎ, poniewazÇ posiada swoÂj przedmiot zainteresowanÂ i przedmiot formalny. Przedmiotem zainteresowanÂ jest dziaøalnosÂcÂ
prorocka KosÂcioøa w warunkach wspoÂøczesnosÂci, natomiast przedmiotem formalnym saÎ aktualne uwarunkowania tej dziaøalnosÂci. Oznacza to, zÇe formalnym
punktem widzenia przedmiotowej dziedziny homiletyki saÎ zmieniajaÎce sieÎ uwarunkowania historyczne, sÂrodowiskowe, kulturowe i komunikacyjne uobecniania sieÎ KosÂcioøa w aktualnej sytuacji. Rozszyfrowanie owych uwarunkowanÂ
przez homiletykeÎ i uwzgleÎdnianie ich w praktyce przepowiadania jest wymogiem wiernosÂci Bogu, ktoÂry przemawiajaÎc przez prorokoÂw i przez Chrystusa,
czyniø to w sposoÂb odpowiadajaÎcy kulturze danej epoki. Jest takzÇe wymogiem
wiernosÂci czøowiekowi, ktoÂry ± dosÂwiadczajaÎc umiejeÎtnosÂci uwzgleÎdniania kontekstoÂw jego zÇycia ze strony nadawcoÂw reprezentujaÎcych roÂzÇne sektory kultury
masowej ± ma prawo oczekiwacÂ podobnej umiejeÎtnosÂci od gøosiciela søowa
BozÇego. Jest naukaÎ teologicznaÎ, gdyzÇ stosuje teologicznaÎ interpretacjeÎ swego
przedmiotu w sÂwietle BozÇego Objawienia. Jest w konÂcu dyscyplinaÎ normatywnaÎ, poniewazÇ ustala normy i wypracowuje dyrektywy dotyczaÎce przepowiadania søowa BozÇego na dzisÂ i na przyszøosÂcÂ.
PodsumowujaÎc, mozÇna powiedziecÂ, zÇe homiletyka w ujeÎciu eklezjologicznym jest dyscyplinaÎ teologicznopraktycznaÎ zajmujaÎcaÎ sieÎ wypracowaniem ±
w sÂwietle Objawienia i analizy aktualnej sytuacji kosÂcielnej posøugi søowa ±
10

Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Kapøan ± gøosiciel søowa, szafarz sakramentoÂw i przewodnik wspoÂlnoty w drodze do trzeciego tysiaÎclecia chrzesÂcijanÂstwa, TarnoÂw 1999, s. 22.
11
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocøaw 1981, s. 33; S.C. NapioÂrkowski,
Jak uprawiacÂ teologieÎ, Wrocøaw 19963, s. 76.
12
Por. KaminÂski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, s. 15.
13
Por. H.D. Bastian, Verfremdung in der VerkuÈndigung, w: Handbuch der VerkuÈndigung, t. 1,
red. B. Dreher, N. Greinacher, F. Klostermann, Freiburg±Basel±Wien 1970, s. 97; A. Lewek,
WspoÂøczesna odnowa kaznodziejstwa, t. 2, Warszawa 1980, s. 19; Kuc, dz. cyt., s. 164; Z. Adamek,
Homiletyka, TarnoÂw 1992, s. 31; MuÈller, dz. cyt., s. 17.
14
Por. M. Brzozowski, Istotne elementy dydaktyki homiletycznej, w: W drodze na amboneÎ,
s. 63.
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zasad i dyrektyw, dzieÎki ktoÂrym mozÇe ono dzisÂ i jutro wypeøniacÂ misjeÎ posÂrednictwa zbawczego15.
2. PODZIAè HOMILETYKI

W swej wewneÎtrznej strukturze homiletyka ujawnia dwa naturalne dziaøy:
dziaø teoretyczny, dotyczaÎcy tego, co istotne, niezmienne, oparte na teologicznych pryncypiach, oraz dziaø praktyczny, dotyczaÎcy tego, co zmienne, uzalezÇnione od okolicznosÂci, nastawione na dotarcie do konkretnych søuchaczy. Taki
tezÇ wewneÎtrzny podziaø homiletyki zostaø zastosowany przez redaktora i autoroÂw pierwszego w Polsce posoborowego ujeÎcia problematyki homiletycznej:
tom pierwszy nosi tytuø Teologia przepowiadania søowa BozÇego (Warszawa
1971), a drugi ± Praktyka przepowiadania søowa BozÇego (Warszawa 1973)16.
TakzÇe Klaus MuÈller we wsteÎpie do swojej Homiletyki na trudne czasy zapowiada, zÇe zamierza omoÂwicÂ dwie sprawy, a mianowicie teoretyczne rozumienie
przepowiadania i problemy zwiaÎzane z jego wykonaniem, chocÂ ± zgodnie
z przyjeÎtaÎ przez siebie metodaÎ ± nie trzyma sieÎ owego podziaøu nazbyt rygorystycznie17. Podobny podziaø przyjmuje tezÇ Herbert Simon w opracowaniu hasøa
¹homiletykaº, zamieszczonym w Dizionario di omiletica z 1998 roku18.
NiektoÂrzy homileci pozostajaÎ jednak przy bardziej tradycyjnym wewneÎtrznym podziale homiletyki na: fundamentalnaÎ, materialnaÎ, formalnaÎ i szczegoÂøowaÎ19. Nie zatrzymujaÎc sieÎ døuzÇej przy tej kwestii, nalezÇy wszakzÇe zauwazÇycÂ, zÇe
opowiedzenie sieÎ za bardziej tradycyjnym podziaøem ma swoje racje. Podziaø
caøosÂci problematyki homiletycznej na teorieÎ (teologieÎ) przepowiadania i jego
praktykeÎ, chocÂ jest naturalny, jasny i prosty, pozostaje jednak maøo precyzyjny.
Dziaø teoretyczny, czyli teologia przepowiadania, przy najczeÎsÂciej stosowanym
szerokim rozumieniu terminu ¹przepowiadanieº, zaciera graniceÎ mieÎdzy ho15
OproÂcz prezentowanego tutaj ujeÎcia eklezjologicznego homiletyki, saÎ mozÇliwe jeszcze dwa
inne: teologiczne i teologicznokomunikacyjne. W nurcie teologicznym homiletyka poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak dzieøo zbawcze dokonane przez Boga w przeszøosÂci aktualizuje sieÎ dzisÂ
i wbudowuje w jutro przez przepowiadania søowa BozÇego. Natomiast wedøug nurtu teologicznokomunikacyjnego homiletyka jest naukowaÎ refleksjaÎ nad komunikacjaÎ oreÎdzia zbawczego wspoÂøczesnemu czøowiekowi.
16
Planowane kolejne tomy posÂwieÎcone historii kaznodziejstwa i pastoralnym problemom
ekspresji kaznodziejskie nie ukazaøy sieÎ. Por. L. Kuc, WsteÎp, w: Teologia przepowiadania søowa
BozÇego, red. L. Kuc, Warszawa 1971, s. 17.
17
Por. MuÈller, dz. cyt., s. 21.
18
H. Simon, Omiletica, w: Dizionario di omiletica, red. M. Sodi, A.M. Triacca, Torino±Bergamo 1998, s. 1031. TenzÇe autor we wczesÂniejszym opracowaniu tego hasøa przyjmuje podziaø
homiletyki na fundamentalnaÎ, materialnaÎ, formalnaÎ i szczegoÂøowaÎ. Por. Homiletyka, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz i in., t. 4, Lublin 1993, kol. 1170-1171.
19
Por. Lewek, dz. cyt., s. 16-17; Brzozowski, dz. cyt., s. 64.
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miletykaÎ a innymi dyscyplinami pastoralnymi, gøoÂwnie katechetykaÎ. Dziaø
praktyczny natomiast zawiera wiele odniesienÂ do teologii, jak chociazÇby
w kwestiach dotyczaÎcych podmiotu i tresÂci przepowiadania. Podziaø ten zdaje
sieÎ tezÇ sugerowacÂ, jakoby praktyka przepowiadania søabo byøa zwiaÎzana z jego
teologiaÎ. Gdyby tak sieÎ rzeczywisÂcie staøo, praktyczny dziaø przepowiadania
zamieniøby sieÎ powoli w zbioÂr zasad dotyczaÎcych publicznych wystaÎpienÂ, czyli
w retorykeÎ stosowanaÎ w przestrzeni kosÂcielnej. Wydaje sieÎ, zÇe jest on juzÇ tak
niekiedy postrzegany, nie tylko przez neutralnych badaczy wszelkiego typu
publicznych wystaÎpienÂ, lecz takzÇe przez samych gøosicieli søowa BozÇego.
Natomiast podziaø homiletyki na: fundamentalnaÎ, materialnaÎ, formalnaÎ
i szczegoÂøowaÎ podkresÂla bardziej jej samodzielnosÂcÂ, nie zawøaszcza problematyki wspoÂlnej z pokrewnymi dyscyplinami teologii praktycznej i pozwala na
jasÂniejsze ukazanie faktu, niedostatecznie jeszcze postrzeganego, zÇe jest ona
naukaÎ teologicznaÎ we wszystkich swoich dziaøach, a wieÎc takzÇe w dziale formalnym, czyli sÂcisÂle praktycznym. Przedmiotem jej zainteresowanÂ jest przeciezÇ
wydarzenie przepowiadania, ktoÂre w caøosÂci, nie tylko w poszczegoÂlnych czeÎsÂciach, posiada teologiczny charakter.
Przedmiotem zainteresowania homiletyki fundamentalnej saÎ przede
wszystkim podstawy przepowiadania rozwazÇane w sÂwietle BozÇego Objawienia.
W ich zakres wchodzi teologia søowa BozÇego w ujeÎciu dogmatyczno-pastoralnym, czyli søowo BozÇe w aspekcie historiozbawczym jako podstawowy element
posÂrednictwa zbawczego. Z niej wyprowadza istoteÎ, cel, skutecznosÂcÂ zbawczaÎ,
podmiot i przedmiot przepowiadania. Dokonuje ona takzÇe typologii przepowiadania, czyli ukazuje wywodzaÎce sieÎ z Pisma SÂwieÎtego i Tradycji podstawowe
jego nurty, takie jak: przepowiadanie misyjne (kerygmatyczne), katechetyczne
(didaskalijne), homilijne (mistagogiczne). Do homiletyki fundamentalnej nalezÇy roÂwniezÇ historia przepowiadania rozumiana jako poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak w poszczegoÂlnych epokach, w wydaniu poszczegoÂlnych søug
søowa KosÂcioÂø rozumiaø i speøniaø swojaÎ funkcjeÎ posÂrednictwa zbawczego oraz
jakie pozostawiøo to historycznie uchwytne owoce. W tym ujeÎciu przestaje ona
bycÂ zbiorem biografii kaznodziejoÂw poszczegoÂlnych epok, opisem ich kaznodziejskiej spusÂcizny oraz kaznodziejskiej metody, a staje sieÎ historiaÎ przepowiadania, czyli dyscyplinaÎ teologicznaÎ.
Homiletyka materialna rozwazÇa tresÂcÂ przepowiadania. Ukazuje ona Pismo
SÂwieÎte jako podstawowe jego zÂroÂdøo, Jezusa Chrystusa jako jego centrum oraz
pomaga rozstrzygnaÎcÂ, co z caøego skarbca BozÇego Objawienia w danej epoce,
w konkretnych okolicznosÂciach zÇycia nalezÇaøoby w szczegoÂlny sposoÂb zaakcentowacÂ i przyblizÇacÂ søuchaczowi.
Homiletyka formalna zajmuje sieÎ analizaÎ ludzkiej szaty søowa BozÇego. Podejmuje wieÎc takie zagadnienia, jak: metoda przygotowywania jednostki przepowiadania, jej forma jeÎzykowa, sposoÂb wygøoszenia, osobowosÂcÂ podmiotu
przepowiadania, znajomosÂcÂ søuchaczy itp. Wbrew pozornemu osaÎdowi i ten
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dziaø homiletyki posiada teologiczny charakter20. TraktujaÎc dbaøosÂcÂ o jakosÂcÂ
ludzkiego søowa jako posøugeÎ Søowu (por. Dz 6, 4), staje sieÎ ona refleksjaÎ na
temat sposoboÂw posøugiwania ludzkim søowem søowu BozÇemu. WspoÂøczesna
homiletyka formalna, zasady dotyczaÎce sposobu przepowiadania, czerpie
przede wszystkim z samej tresÂci przepowiadania, wychodzaÎc z przekonania,
zÇe søowo BozÇe nalezÇy gøosicÂ po ¹BozÇemuº. Zachowuje przy tym, rzecz zrozumiaøa, zwiaÎzek z retorykaÎ, zwøaszcza w wydaniu wspoÂøczesnej teorii komunikacji interpersonalnej, ale ocenia jaÎ w sÂwietle przydatnosÂci w søuzÇbie søowu BozÇemu. Oznacza to odejsÂcie od bezkrytycznego korzystania z retoryki jako sÂrodka skuteczniejszego nacisku (perswazji), jak czyni to reklama, a zaproponowanie podejsÂcia krytycznego, posøugujaÎcego sieÎ tymi wyøaÎcznie jej sÂrodkami, ktoÂre
søuzÇaÎ zaistnieniu autentycznej mieÎdzyludzkiej komunikacji stwarzajaÎcej przestrzenÂ spotkania z Bogiem.
Homiletyka szczegoÂøowa klasyfikuje i omawia rozmaite rodzaje jednostek
przepowiadania, ktoÂre mozÇna wyroÂzÇnicÂ w ramach typoÂw wskazanych przez
homiletykeÎ fundamentalnaÎ. BeÎdaÎ to odmiany homilii, kazanÂ i konferencji. Teologiczny wymiar tego dziaøu nie wypøywa z ¹teologicznosÂciº samej klasyfikacji,
lecz z przekonania, zÇe dokonuje sieÎ klasyfikacji czegosÂ, co ± beÎdaÎc w caøosÂci
wydarzeniem teologicznym ± posiada teologiczny charakter roÂwniezÇ w swoich
jednostkowych przejawach.
Â B UPRAWIANIA HOMILETYKI
3. SPOSO

Homiletyka ± jak to zostaøo podkresÂlone wczesÂniej ± jest naukaÎ teologicznaÎ.
Z teologiaÎ øaÎczy jaÎ wiele, m.in.: materia badanÂ, stosowane metody i sposoÂb jej
uprawiania. Materiaøem badawczym dla homiletyki saÎ teksty biblijne, dokumenty kosÂcielne, teksty teologiczne oraz teksty homilii, kazanÂ, konferencji,
rzadziej dane empiryczne. Teksty te bada sieÎ zazwyczaj za pomocaÎ metod
stosowanych w naukach humanistycznych, np. analizy i syntezy, metody hermeneutycznej, poroÂwnawczej itp. Natomiast stawiane pytania badawcze i wyniki tych badanÂ majaÎ charakter teologiczny, czyli saÎ interpretowane w sÂwietle
Objawienia i nauczania KosÂcioøa wspoÂøczesnego. Tomasz WeÎcøawski moÂwi
w tym miejscu o podwoÂjnym wymiarze pracy teologicznej. Jego zdaniem,
¹[...] nie mozÇna powiedziecÂ, zÇe jest taki jej wymiar, w ktoÂrym nie roÂzÇni sieÎ
ona niczym od pracy przedstawicieli innych nauk nad wøasÂciwaÎ tym naukom
materiaÎ (tekstami-dokumentami czy tezÇ danymi empirycznymi). Nie mozÇna tezÇ
pokazacÂ osobno tych momentoÂw, w ktoÂrych do «zwyczajnej» pracy humanisty
doøaÎcza «posøuszenÂstwo wiary». Obie rzeczywistosÂci pozostajaÎ ± przy zacho20

Por. G. Siwek, Miejsce retoryki w homiletyce, w: Retoryka dzisÂ. Teoria i praktyka, red.
R. Przybylska, W. Przyczyna, KrakoÂw 2001, s. 283-300.
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waniu istotnej mieÎdzy nimi roÂzÇnicy ± nierozøaÎczne, a powstajaÎce w ten sposoÂb napieÎcie ujawnia sieÎ w specyfice spoøecznego usytuowania teologa i jego
pracyº21.
Homiletyka jest jednak przede wszystkim dyscyplinaÎ teologicznopraktycznaÎ ± nalezÇy do grupy nauk teologicznych praktycznych. MozÇna wieÎc jaÎ uprawiacÂ nie tylko tak, jak uprawia sieÎ teologieÎ historycznaÎ lub systematycznaÎ, lecz
takzÇe wedøug paradygmatu pastoralnego. Paradygmat ten jest zbudowany na
sylogizmie praktycznym. Przesøanka wieÎksza w tym sylogizmie zawiera odpowiedzÂ na pytanie: jak powinno bycÂ? OdpowiedzÂ teÎ formuøuje sieÎ na podstawie
Objawienia i wspoÂøczesnego nauczania KosÂcioøa. DzieÎki temu staje sieÎ ona
kryterium oceny prorockiej dziaøalnosÂci KosÂcioøa i podstawaÎ do opracowania
imperatywoÂw na dzisÂ i na najblizÇszaÎ przyszøosÂcÂ. Na tym etapie, zwanym kryteriologicznym, przydatne saÎ m.in. nasteÎpujaÎce metody: pozytywna, poroÂwnawcza, redukcji, egzegezy, interpretacji tekstu, analogii itp.
PrzesøankeÎ mniejszaÎ sylogizmu tworzaÎ dane uzyskane w wyniku analizy
konkretnych tekstoÂw homilii, kazanÂ, konferencji lub dostarczone przez socjologieÎ czy psychologieÎ. Dane te pozwalajaÎ zorientowacÂ sieÎ w aktualnej sytuacji
kosÂcielnej posøugi søowa ± czy jest ona skuteczna, czy speønia cele postawione
jej przez Boga. W badaniach nad tekstami wykorzystuje sieÎ metody: historycznaÎ, krytyki i interpretacji zÂroÂdeø, poroÂwnawczaÎ, analizy zawartosÂci tresÂci, selekcji itp. Natomiast w badaniach socjologicznych lub psychologicznych korzysta
sieÎ z metod ogoÂlnie stosowanych w naukach empirycznych: obserwacji bezposÂredniej, obserwacji posÂredniej, wywiadu, sondazÇu, badanÂ z wykorzystaniem
kwestionariusza, ankiety itd. Jednak w jednych i drugich nalezÇy odwoøywacÂ sieÎ
do kryterioÂw teologicznych w tym, co tyczy sieÎ sposobu stawiania problemoÂw
badawczych, jak i ich oceny oraz interpretacji wynikoÂw. Ten etap badanÂ nazywa sieÎ kairologiczny.
Wniosek sylogizmu praktycznego ma charakter normatywny. Zawiera on
aktualne zasady, na podstawie ktoÂrych formuøuje sieÎ dyrektywy dotyczaÎce
dziaøania w badanym zakresie. Wedøug tych zasad i dyrektyw powinna rozwijacÂ
sieÎ kosÂcielna posøuga søowa obecnie i w przyszøosÂci. Na tym etapie badawczym,
nazwanym prakseologicznym, stosuje sieÎ metodeÎ syntezy, interpretacji, klasyfikowania itp.
Przedstawione tutaj etapy posteÎpowania badawczego zachowujaÎ wewneÎtrznaÎ jednosÂcÂ. WyrazÇa sieÎ ona w tym, zÇe analiza wspoÂøczesnej sytuacji przepowiadania søowa BozÇego zakøada wczesÂniejszaÎ refleksjeÎ nad jego istotaÎ, zasady zasÂ
i dyrektywy dziaøania saÎ wnioskami wynikajaÎcymi z dwoÂch poprzednich etapoÂw
badawczych jako ich przesøanek22.
21

T. WeÎcøawski, Metodologia teologii, ¹PoznanÂskie Studia Teologiczneº 18(2005), s. 14.
Por. J. Mikoøajec, Metody teologii pastoralnej, ¹Ateneum KapøanÂskieº 97(2005) t. 576,
s. 256-263.
22
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4. HOMILETYKA A INNE DYSCYPLINY TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Jakkolwiek homiletyka ujawnia wiele miejsc wspoÂlnych z naukami humanistycznymi, nie rozluzÂnia jednak swego zwiaÎzku z teologiaÎ praktycznaÎ. Ale
wydaje sieÎ, zÇe zwiaÎzek ten jakby nieco zmieniaø swoÂj charakter. Coraz trudniejsze staje sieÎ bowiem jasne okresÂlenie specyfiki poszczegoÂlnych dyscyplin teologii praktycznej. Komunikacyjnie zorientowana homiletyka spotyka sieÎ dzisÂ
z podobnaÎ koncepcjaÎ liturgiki23, a nawet samej teologii pastoralnej, wyznaczajaÎcej sobie zadanie posÂredniczenia (Vermittlungsaufgabe) w komunikowaniu
Ewangelii24. Kluczowe dla homiletyki pojeÎcie przekazu na dobre zadomowiøo
sieÎ w katechetyce25. PojeÎcie przepowiadania jako interpretacji ludzkich dosÂwiadczenÂ w sÂwietle søowa BozÇego26 spotyka sieÎ z podobnaÎ koncepcjaÎ w teologii
pastoralnej27. Problematyka szeroko rozumianego nauczania, przepowiadania,
gøoszenia, ewangelizowania, interpretacji ludzkiej egzystencji w sÂwietle BozÇego
Objawienia staje sieÎ ¹miejscem wspoÂlnymº wielu dyscyplin teologicznych.
SzczegoÂlnym w tym wzgleÎdzie przykøadem mozÇe bycÂ poszerzanie sieÎ miejsc
wspoÂlnych homiletyki i katechetyki. Wystarczy zauwazÇycÂ, zÇe w katechetyce
moÂwi sieÎ na przykøad (pomijajaÎc juzÇ samo zagadnienie teologii przepowiadania
søowa BozÇego) o katechezie przepowiadania, o katechezie ewangelizacyjnej28,
o katechezie kerygmatycznej, o katechezie wtajemniczajaÎcej czy tezÇ peøniaÎcej
zadania misyjne29. PomijajaÎc w tej chwili istniejaÎcy niewaÎtpliwie chaos terminologiczny w tej materii i zdajaÎc sobie spraweÎ z zachodzenia na siebie zakresoÂw
poszczegoÂlnych funkcji kosÂcielnych, trzeba zauwazÇycÂ, zÇe miejsca wspoÂlne dyscyplin teologii praktycznej coraz bardziej sieÎ poszerzajaÎ. Prowadzi to do kurczenia sieÎ specyficznych obszaroÂw stanowiaÎcych wøasÂciwy przedmiot zainteresowanÂ poszczegoÂlnych dyscyplin. Wydaje sieÎ wieÎc, zÇe dyscypliny te, w tym
i homiletyka, saÎ dzisÂ wezwane do okresÂlenia na nowo specyficznego dla nich
przedmiotu zainteresowanÂ30. W przypadku homiletyki narasta tendencja zaciesÂniania jej przedmiotu do samej homilii. Rodzi sieÎ wszakzÇe pytanie, czy teÎ
23

Por. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, KrakoÂw 2004, s. 287-290.
Por. R. Schmidt-Rost, Kommunikation des Evangeliums. Zur Vermittlungsaufgabe der
Praktischen Theologie, ¹Diakoniaº 33(2002), s. 354-359.
25
Por. Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, KrakoÂw 2002, p. 168.
26
Por. W. Przyczyna, Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku, ¹Ateneum KapøanÂskieº 93(2001) t. 554, s. 30-31. 179-183.
27
Por. KaminÂski, Historyczny rozwoÂj teologii pastoralnej, s. 97.
28
Por. H. WronÂska, Katechizacja, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. KaminÂski, Lublin 2002,
s. 181-183.
29
Por. Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji, PoznanÂ 1998,
s. 52-78.
30
Poszerzony zakres przedmiotu zainteresowanÂ katechetyki sprawia, zÇe ma ona køopoty
z ustaleniem tak dla niej istotnego pojeÎcia, jak katecheza. Por. Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, p. 16.
24
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tendencjeÎ, zubazÇajaÎcaÎ tradycyjnaÎ homiletycznaÎ problematykeÎ, nalezÇy spokojnie akceptowacÂ.
5. HOMILETYKA CZY TEOLOGIA PRZEPOWIADANIA?

Wypadaøoby w tym miejscu dotknaÎcÂ nieco marginalnego, chociazÇ nie tak
bardzo, zagadnienia nazwy owej dyscypliny naukowej zajmujaÎcej sieÎ przepowiadaniem søowa BozÇego. W historii pojawiaøy sieÎ juzÇ zresztaÎ propozycje
zmiany przyznanej jej w XVII wieku nazwy ¹homiletykaº. WiaÎzaøy sieÎ one
tak z jej samosÂwiadomosÂciaÎ, jak i ze samosÂwiadomosÂciaÎ teologii praktycznej.
W XIX wieku proponowano nazywacÂ jaÎ ¹halieutykaÎº (gr. halieuein ± øowicÂ
ryby), ¹keryktykaÎº (gr. keryssein ± gøosicÂ, obwieszczacÂ), ¹martytetykaÎº
(gr. martyrein ± sÂwiadczycÂ)31. W drugiej poøowie XX wieku, naznaczonego
pojawianiem sieÎ w jeÎzyku KosÂcioøa katolickiego terminu ¹ewangelizacjaº
(gr. euangelizein ± zwiastowacÂ DobraÎ NowineÎ), proponowano dla homiletyki
okresÂlenie ¹teologia ewangelizacjiº, a wraz z przyjeÎciem terminu martyria na
okresÂlenie podstawowej funkcji KosÂcioøa, proponowano nazweÎ ¹teologia
sÂwiadectwaº32. OkresÂlenia te nie przyjeÎøy sieÎ jako maøo precyzyjne i nazbyt
ogoÂlne.
W zwiaÎzku z nowym modelem uprawiania tej dyscypliny wydawaøoby sieÎ
zasadne odstaÎpienie od naznaczonego pejoratywnymi reminiscencjami historycznymi terminu ¹homiletykaº33. Termin ten zdaje sieÎ tezÇ wiaÎzacÂ nazbyt mocno przepowiadanie søowa BozÇego z homiliaÎ, a przez to i z duchownymi jako
jedynymi prawnymi jej gøosicielami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kan.
767 § 1)34. Tymczasem homiletyka zajmuje sieÎ roÂwniezÇ paralelnaÎ do homilii
postaciaÎ przepowiadania, jakaÎ jest kazanie lub konferencja, a sÂwieccy chrzesÂcijanie saÎ takzÇe podmiotami przepowiadania (por. KPK, kan. 766). Czasem
znaczenie owego terminu uzÇywa sieÎ w sensie szerszym, np. gdy moÂwi sieÎ o ¹homiletyce dla søuchaczyº35.
31

Por. Simon, Omiletica, s. 1030.
Por. Majka, dz. cyt., s. 210-211.
33
J. Czuj miaø waÎtpliwosÂci co do stosowania terminu ¹homiletykaº na okresÂlenie teorii gøoszenia søowa BozÇego, uwazÇajaÎc, zÇe zaciesÂnia ono je do homilii i dlatego sÂwiadomie wybiera nazweÎ
¹wymowaº ze specyfikujaÎcym jaÎ przymiotnikiem ¹kosÂcielnaº. Por. J. Czuj, Wymowa kosÂcielna,
Warszawa 1955, s. 35, przypis 21.
34
Zob. takzÇe Instrukcja o niektoÂrych aspektach wspoÂøpracy sÂwieckich wiernych z kapøanami
w ich pasterskim posøugiwaniu, Rzym 1997; w kwestii interpretacji zob. kan. 767 § 1; A. Kaczor,
Homilia sÂwieckich ± dlaczego nie?, w: KapøanÂstwo powszechne a kapøanÂstwo hierarchiczne, red.
Z. Kaczor, Lublin 1998, s. 55-64.
35
Por. G. Siwek. Homiletyka dla søuchaczy, ¹Materiaøy Homiletyczneº 25(1999) nr 180,
s. 4-19.
32
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MozÇna by w sÂlad za niektoÂrymi autorami przyjaÎcÂ okresÂlenie ¹teologia kaznodziejstwaº36. Nie jest to jednak dobre wyjsÂcie z dwoÂch powodoÂw: po pierwsze, termin ¹kaznodziejstwoº mozÇe budzicÂ nie mniejsze nizÇ termin ¹homiletykaº pejoratywne konotacje; po drugie, zdaje sieÎ on sprowadzacÂ caøosÂcÂ problematyki homiletycznej do kazania, podczas gdy uznaje sieÎ je dzisÂ za paralelnaÎ do
homilii i konferencji postacÂ jednostki przepowiadania. Homilia stanowiaÎca
uprzywilejowanaÎ formeÎ przepowiadania byøaby niejako jemu podporzaÎdkowana i w niedostateczny sposoÂb zauwazÇona. Wydaje sieÎ wieÎc, zÇe pozostanie przy
okresÂleniu ¹teologia przepowiadaniaº (øac. praedicare) jest niezøym wyjsÂciem.
OkresÂlenie to jest juzÇ w teologii zadomowione i wskazuje jednoznacznie na
teologiczny charakter caøosÂci omawianej problematyki. PrzyjeÎcie owego okresÂlenia nie miaøoby jednak prowadzicÂ do wyeliminowania terminu ¹homiletykaº.
Za jego zachowaniem zdajaÎ sieÎ przemawiacÂ pewne niebagatelne racje: historyczna ciaÎgøosÂcÂ omawianej dyscypliny oraz wyrazÂne etymologiczne odniesienie
do homilii, stanowiaÎcej dzisÂ uprzywilejowanaÎ i wzorcowaÎ formeÎ przepowiadania søowa BozÇego.
6. A MOZÇE NAUKA O PODSTAWACH?

Na zakonÂczenie warto jeszcze raz nawiaÎzacÂ do Homiletyki na trudne czasy
Klausa MuÈllera. Autor obraca sieÎ w konteksÂcie roÂzÇnych nauk, zaroÂwno teologicznych, jak i humanistycznych, tj. biblistyki, teologii fundamentalnej, prawa
kanonicznego, psychologii, pedagogiki, teorii komunikacji, jeÎzykoznawstwa.
Tkwi w przeroÂzÇnych kontekstach naukowych i kulturowych; jest zarazem teologiem i humanistaÎ. HomiletykeÎ zgodnie z tradycjaÎ zalicza do teologii praktycznej. Wypowiada jednak sugestieÎ, ktoÂra w jakimsÂ sensie przenosi jaÎ z teologii
praktycznej i umieszcza u podstaw teologii w ogoÂle. Twierdzi on, zÇe homiletyka
dzisÂ przejmuje funkcjeÎ nauki o podstawach. Jego zdaniem, przepowiadanie ±
przedmiot zainteresowania homiletyki stanowi ¹historieÎ zbawienia in nuceº37.
NalezÇy wieÎc je traktowacÂ jako jedno integralne wydarzenie, ktoÂre øaÎczy w sobie
tresÂci teologiczne, urzaÎd, osobeÎ, refleksjeÎ i dosÂwiadczenie38.
Funkcja nauki o podstawach przypada homiletyce ± wedle Klausa MuÈllera
± nie tylko w obszarze teologii, lecz takzÇe w obszarze jeÎzyka. Problem jeÎzyka
bowiem nie ogranicza sieÎ do przepowiadania, gdyzÇ dotyczy caøej teologii, wreÎcz
caøego KosÂcioøa. Przemawianie nieodpowiednim jeÎzykiem stwarza bariery porozumienia sieÎ nie tylko kaznodziei ze søuchaczami, lecz takzÇe KosÂcioøa ze
wspoÂøczesnym sÂwiatem. Dlatego zadaniem homiletyki, roÂwnolegle do jej funk36
37
38

Por. Lewek, dz. cyt., s. 15-16.
MuÈller, dz. cyt., s. 371.
Por. tamzÇe, s. 17-18.
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cji w obreÎbie teologii, jest ¹wyostrzenie uwagi na oznaki upadku jeÎzyka i ± tam
gdzie juzÇ do niego doszøo ± przygotowanie terapiiº39. Homiletyce przypadøoby
wieÎc zadanie ukazywania newralgicznych punktoÂw wspoÂøczesnosÂci, peønienie
roli papierka lakmusowego pokazujaÎcego aktualne wyzwania w tym wzgleÎdzie.
OczywistosÂcÂ owego zadania ujawnia sieÎ na pøaszczyzÂnie pastoralnej praktyki,
gdyzÇ ± konkluduje Klaus MuÈller ± dla duszpasterzy przepowiadanie bywa jedynym zadaniem angazÇujaÎcym ich jako teologoÂw. Kto bowiem peøni posøugeÎ
søowa jest wezwany do bycia teologiem, z czego wynika, zÇe ¹znaczna czeÎsÂcÂ jego
tozÇsamosÂci dojrzewa w ramach homiletykiº40. Koncepcja homiletyki jako nauki o podstawach jest interesujaÎcaÎ proÂbaÎ nadania jej jakiejsÂ nowej samosÂwiadomosÂci. Stawia jaÎ bowiem w nowej relacji do teologii praktycznej oraz do
teologii w ogoÂle. Miaøaby to bycÂ relacja bardziej interaktywna, polegajaÎca
nie tylko na korzystaniu homiletyki z osiaÎgnieÎcÂ pokrewnych dyscyplin teologicznych, lecz takzÇe na ubogacaniu ich wøasÂciwym sobie szczegoÂlniejszym uwrazÇliwieniem na wspoÂøczesnosÂcÂ. Stawiaøoby to homiletyce zadanie przemysÂlenia swojej natury w nowej perspektywie.
* * *

Przeprowadzone rozwazÇania wykazaøy, zÇe zwiaÎzek homiletyki z teologiaÎ
praktycznaÎ posiada tak merytoryczne, jak i historyczne podstawy. Ulegaø on
niekiedy osøabieniu, niekiedy zasÂ wzmocnieniu. Bardziej szczegoÂøowe przedstawienie losoÂw owego zwiaÎzku, stopnia wzajemnego ubogacania sieÎ przez owe
dyscypliny, niuanse ich wzajemnych relacji w ciaÎgu dziejoÂw wymagaøoby przeprowadzenia dodatkowych badanÂ. Podobnie dokøadniejszych badanÂ wymagaøoby ustalenie relacji mieÎdzy homiletykaÎ a interdyscyplinarnosÂciaÎ pozostaøych
dyscyplin teologii praktycznej czy tezÇ dyscyplin teologicznych w ogoÂle. Pozwoliøoby to roÂwniezÇ odpowiedziecÂ na stawiane niekiedy pytanie, czy homiletyka
nie rozpøywa sieÎ przypadkiem w teologii praktycznej, tracaÎc samosÂwiadomosÂcÂ
swojej naukowej odreÎbnosÂci. Obawy te wydajaÎ sieÎ bycÂ uzasadnione, kiedy
obserwuje sieÎ, jak homiletyka wøaÎczona w jej ramy zaciesÂnia niekiedy swoÂj
przedmiot do przekazywania paru praktycznych pouczenÂ dotyczaÎcych wygøaszania homilii lub kazania, podczas gdy inne jej dziaøy przejmujaÎ pozostaøe
dyscypliny. Czy nie mielibysÂmy tutaj do czynienia z proÂbaÎ przywoøania negatywnych dosÂwiadczenÂ z przeszøosÂci? Czy nie lepszym wyjsÂciem byøoby daÎzÇenie
do zachowania jasnej samosÂwiadomosÂci homiletyki jako odreÎbnej dyscypliny
teologicznopraktycznej i formuøowanie na jej gruncie homiletycznych problemoÂw, a rozwiaÎzywanie ich przy pomocy innych nauk teologicznych i humanis39
40

TamzÇe, s. 20.
TamzÇe, s. 21.
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tycznych? Sytuacja bowiem, w ktoÂrej problemy homiletyczne byøyby stawiane
na gruncie innych nauk, zwøaszcza pozateologicznych, i na tym gruncie rozwiaÎzywane, mogøaby prowadzicÂ do ponownego zagubienia przez homiletykeÎ charakteru dyscypliny teologicznej, a w konsekwencji teologicznego charakteru
samej funkcji przepowiadania. Z symptomami owego zjawiska mozÇna sieÎ juzÇ
spotkacÂ, roÂwniezÇ w polskiej rzeczywistosÂci duszpasterskiej.
Sulla metodologia di omiletica
Sommario
L'omiletica fa parte della teologia pratica. Essa lÂ una riflessione scientifica sulla
predicazione della parola di Dio nella situazione d'oggi. L'omiletica viene suddivisa
in fondamentale, materiale, formale e particolare. L'oggetto di studio omiletico
sono: testi della Sacra Scrittura, documenti della Chiesa, testi teologici ed anche
i testi delle omelie, prediche e conferenze, come anche, pi raramente, i dati
dell'esperienza umana. I metodi della ricerca sono quelli applicati nelle scienze
non teologiche;aÂle conclusioni derivati da questa ricerca hanno per sempre un carattere teologico.
S ø o w a k l u c z o w e: homiletyka, teologia przepowiadania, søowo BozÇe, funkcje
KosÂcioøa, przepowiadanie, homilia, kazanie, konferencja, metody robocze, paradygmat teologii pastoralnej, teologia pastoralna, teologia praktyczna, nauka teologiczna
K e y w o r d s: homiletics, theology of preaching, word of God, functions of
Church, preaching, homily, sermon, conference, working methods, paradigm of pastoral theology, pastoral theology, practical theology, theological education
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EKUMENICZNY WYMIAR METODY TEOLOGICZNEJ

Grecki termin oikumene pierwotnie miaø charakter geograficzny i oznaczaø
ziemieÎ zamieszkanaÎ i uprawianaÎ w przeciwienÂstwie do pustyni czy puszczy
(Herodot, Arystoteles). W Nowym Testamencie termin ten zachowuje swoje
sÂwieckie znaczenie, ale obejmuje roÂwniezÇ rzeczywistosÂcÂ religijnaÎ: sÂwiat stworzony i saÎdzony przez Boga (èk 21,26), sÂwiat, w ktoÂrym Apostoøowie gøoszaÎ
EwangelieÎ (Mt 24,14) czy tezÇ sÂwiat jako miejsce historii zbawienia (Dz 17,31).
W znaczeniu tresÂciowym terminem ekumenizm najczeÎsÂciej okresÂla sieÎ zjednoczeniowaÎ dziaøalnosÂcÂ podejmowanaÎ od konÂca XIX przez niektoÂre wspoÂlnoty
anglikanÂskie i protestanckie, a potem takzÇe przedstawicieli chrzesÂcijanÂstwa
wschodniego i wreszcie KosÂcioÂø katolicki1. SoboÂr WatykanÂski II, wypowiadajaÎc
sieÎ w dekrecie Unitatis redintegratio (1964) o ¹sÂwieÎtej tajemnicy jednosÂciº
(DE 2)2, zakøada trzy rodzaje ekumenizmu: duchowy, doktrynalny i praktyczny3. W odniesieniu do ekumenizmu duchowego Ojcowie Vaticanum II stwierdzajaÎ:
Rzeczywisty ekumenizm nie istnieje bez wewneÎtrznej przemiany. Wszak z nowosÂci
ducha, z zaparcia sieÎ samego siebie i z swobodnego wylania miøosÂci pochodzaÎ i dojrzewajaÎ pragnienia jednosÂci. Dlatego u Ducha SÂwieÎtego musimy wypraszacÂ øaskeÎ szczerego umartwienia, pokory i cichosÂci w posøudze, a takzÇe braterskiej wspaniaøomysÂlnosÂci ducha wobec drugich (DE 7).

Ekumenizm doktrynalny z kolei bazuje na studium i dialogu:
NalezÇy poznawacÂ ducha braci odøaÎczonych. NiezbeÎdne do tego jest studium, ktoÂre
trzeba podejmowacÂ w prawdzie i zÇyczliwosÂci. NalezÇycie przygotowani katolicy powinni
1

Por. W. Hanc, Ekumenizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995, kol. 853.
Cytaty oraz skroÂty dokumentoÂw Soboru WatykanÂskiego II wedøug: SoboÂr WatykanÂski II.
Konstytucje, dekrety, deklaracje, PoznanÂ 2002.
3
Por. A. Skowronek, ProÂba okresÂlenia ekumenizmu, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza Lublin 1997, s. 32-37;
A.A. NapioÂrkowski, Zagadnienia ekumeniczne, KrakoÂw 2001, s. 12.
2
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koniecznie osiaÎgnaÎcÂ lepszaÎ znajomosÂcÂ doktryny i historii, duchowego i liturgicznego
zÇycia, psychologii religii i kultury wøasÂciwej braciom. Do osiaÎgnieÎcia tego celu bardzo
pomocne saÎ spotkania obu stron, zwøaszcza z zamiarem omoÂwienia zagadnienÂ teologicznych, podczas ktoÂrych kazÇdy moÂgøby dyskutowacÂ jak roÂwny z roÂwnym, byleby
tylko uczestnicy tych spotkanÂ, dziaøajaÎcy pod kierunkiem biskupoÂw, byli naprawdeÎ
znawcami przedmiotu (DE 9).

Wreszcie ekumenizm praktyczny polega najogoÂlniej na wspoÂøpracy:
[...] wszyscy wierzaÎcy w Chrystusa mogaÎ sieÎ øatwo nauczycÂ, jak sieÎ lepiej wzajemnie
poznacÂ i wyzÇej cenicÂ oraz torowacÂ drogeÎ do jednosÂci chrzesÂcijan (DE 12).

Ekumenizm jest zatem zjawiskiem zÇywym, zøozÇonym i powazÇnym. Na gruncie naukowym zajmuje sieÎ nim przede wszystkim teologia ekumeniczna.
W. Hanc zauwazÇa jednak, zÇe caøkowite powiaÎzanie zagadnienÂ ekumenicznych
z jednaÎ tylko dyscyplinaÎ mozÇe doprowadzicÂ do ¹zaprzepaszczenia ekumenicznego wymiaru innych dyscyplin teologicznychº4. Nic wieÎc dziwnego, zÇe teolog
ten opowiada sieÎ takzÇe za ekumenicznym wymiarem caøej teologii czy wreÎcz
caøej chrzesÂcijanÂskiej praxis: ¹Ekumenizm wytycza i okresÂla skierowanie teologii ku misji pojeÎtej uniwersalistycznie dla okazania peøni prawdy chrzesÂcijanÂskiejº5; ¹[...] moÂwiaÎc o ekumenicznym wymiarze teologii, musimy miecÂ na
uwadze zaroÂwno teorieÎ, jak i praktykeÎ zÇycia, formacjeÎ doktrynalnaÎ i duchowaÎ,
postaweÎ profesoroÂw i studentoÂw, ekumeniczny charakter chrzesÂcijanÂskich pism
i praktykeÎ duszpasterskaÎ w parafiachº6.
Papieska Rada ds. JednosÂci ChrzesÂcijan w Dyrektorium ekumenicznym
(1993) stwierdza:
ChociazÇ wymiar ekumeniczny winien przenikacÂ caøaÎ formacjeÎ teologicznaÎ, jest rzeczaÎ
szczegoÂlnie wazÇnaÎ, by kurs ekumenizmu byø realizowany w ramach cyklu pierwszego,
w momencie jak najbardziej do tego wskazanym. Kurs ten powinien bycÂ nawet obowiaÎzkowy. NajogoÂlniej rzecz bioraÎc oraz majaÎc na uwadze konkretne okolicznosÂci,
kurs ten mozÇe miecÂ tresÂcÂ nasteÎpujaÎcaÎ: a) pojeÎcia katolickosÂci, jednosÂci organicznej
i widzialnosÂci KosÂcioøa, oikoumene ekumenizmu, z uwzgleÎdnieniem ich poczaÎtkoÂw
historycznych i aktualnego znaczenia z katolickiego punktu widzenia; b) doktrynalne
podstawy dziaøalnosÂci ekumenicznej ze szczegoÂlnym zwroÂceniem uwagi na wieÎzi komunii, istniejaÎce obecnie mieÎdzy KosÂcioøami i WspoÂlnotami eklezjalnymi; c) historia
ekumenizmu, zawierajaÎca takzÇe historieÎ podziaøoÂw oraz licznych daÎzÇenÂ i przedsieÎwzieÎcÂ
podejmowanych w ciaÎgu wiekoÂw, aby przywroÂcicÂ jednosÂcÂ, a takzÇe ich osiaÎgnieÎcÂ i niepowodzenÂ; roÂwniezÇ aktualny stan daÎzÇenia do jednosÂci; d) cel i metoda ekumenizmu,
roÂzÇne formy zjednoczenia i wspoÂøpracy, nadzieja na przywroÂcenie jednosÂci, warunki
jednosÂci, pojeÎcia peønej i doskonaøej jednosÂci; e) ¹instytucjonalnyº aspekt oraz aktualne zÇycie roÂzÇnych wspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich; daÎzÇenia doktrynalne, rzeczywiste przy4
5
6

W. Hanc, Teologia ekumeniczna i jej potrzeba, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra..., s. 579.
TenzÇe, Ekumeniczny wymiar caøej teologii, w : Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra..., s. 582.
TamzÇe, s. 586.
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czyny podziaøoÂw, wysiøki misyjne, duchowosÂcÂ, formy kultu BozÇego, troska o lepsze
poznanie teologii duchowosÂci wschodniej; f) niektoÂre bardziej specyficzne problemy,
takie jak: wspoÂlny udziaø w kulcie, prozelityzm i irenizm, wolnosÂcÂ religijna, maøzÇenÂstwa
mieszane, miejsce sÂwieckich, zwøaszcza kobiet, w KosÂciele; g) ekumenizm duchowy,
a zwøaszcza modlitwy o jednosÂcÂ i inne formy zblizÇenia sieÎ do jednosÂci, o ktoÂraÎ modliø sieÎ
Chrystus (nr 79)7.

I dalej:
Gdy chodzi o organizacjeÎ planoÂw i programoÂw studioÂw, sugeruje sieÎ, co nasteÎpuje:
a) Byøoby rzeczaÎ dobraÎ, gdyby ogoÂlny wsteÎp do ekumenizmu miaø miejsce mozÇliwie
szybko, tak by studenci mogli bycÂ wyczuleni od samych poczaÎtkoÂw studioÂw teologicznych na ekumeniczny wymiar caøych studioÂw. WsteÎp ten ukazywaøby podstawowe
elementy ekumenizmu. b) SzczegoÂlna czeÎsÂcÂ nauki o ekumenizmie znajdowaøaby swoje
normalne miejsce przy konÂcu pierwszego cyklu studioÂw teologicznych albo tezÇ przy
konÂcu studioÂw odbywanych w seminariach, tak by studenci, zdobywajaÎc szerokaÎ znajomosÂcÂ ekumenizmu, byli w stanie dokonacÂ pewnej jego syntezy z caøaÎ formacjaÎ teologicznaÎ. NalezÇy dobieracÂ starannie teksty do studiowania i podreÎczniki; powinny one
wiernie przedstawiacÂ naukeÎ innych chrzesÂcijan w historii, w teologii i w duchowosÂci,
tak by mozÇna byøo uczciwie i obiektywnie skonfrontowacÂ jaÎ oraz pobudzicÂ do dalszego
pogøeÎbienia doktryny katolickiej (nr 80).

Ponadto, w jednym z dalszych punktoÂw znajdujemy dopowiedzenie:
BeÎdzie rzeczaÎ wskazanaÎ wprowadzicÂ kursy specjalizacji z ekumenizmu, na ktoÂrych,
poza elementami wskazanymi juzÇ wyzÇej w numerze 79, mozÇna by omawiacÂ to, co
nasteÎpuje: a) aktualny stan odniesienÂ istniejaÎcych mieÎdzy KosÂcioøem katolickim a innymi KosÂcioøami i WspoÂlnotami eklezjalnymi, w oparciu o publikowane wyniki dialogu; b) studium dziedzictwa i tradycji innych chrzesÂcijan Wschodu i Zachodu; c) znaczenie SÂwiatowej Rady KosÂcioøoÂw dla ruchu ekumenicznego oraz aktualny stan odniesienÂ KosÂcioøa katolickiego do tej Rady; d) rola Rad KosÂcioøoÂw narodowych i ponadnarodowych, ich osiaÎgnieÎcia i trudnosÂci. Trzeba ponadto przypomniecÂ, zÇe wymiar
ekumeniczny winien bycÂ obecny w nauczaniu i w badaniach teologicznych (nr 88).

M. Rusecki, nawiaÎzujaÎc do konstytucji apostolskiej Jana Pawøa II Sapientia
christiana (1979), zauwazÇyø, zÇe sposÂroÂd roÂzÇnych dyscyplin teologicznych szczegoÂlnie ¹teologia fundamentalna jest podstawowaÎ dyscyplinaÎ ekumenicznaÎ albo
tezÇ podstawowaÎ dla teologii ekumenicznej, bowiem bada ona i uzasadnia fakt
zaistnienia Objawienia w sÂwiecie oraz jego przekazywania w KosÂciele, czyli to,
co zawsze interesuje wszystkie wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskie. Innymi søowy ± interesujaÎ jaÎ korzenie chrzesÂcijanÂstwaº8. NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe w ramach ekumenicznego nurtu teologii fundamentalnej na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje ksiaÎzÇka
niemieckiego jezuity P. Knauera (ur. 1935) zatytuøowana Der Glaube kommt
7

Korzystam z serwisu internetowego: www.apologetyka.katolik.net.pl
M. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. I: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin
1994, s. 68.
8
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È kumenische Fundamentaltheologie (1999), w ktoÂrej dziaøanie
vom HoÈren: O
Ducha SÂwieÎtego zostaøo zaprezentowane jako warunek zaistnienia wiary i gwarancja jednosÂci chrzesÂcijan.
W niniejszym opracowaniu chodzi mi wøasÂnie o rozwinieÎcie tych intuicji,
aczkolwiek w jeszcze szerszym zakresie, mianowicie o nakresÂlenie ekumenicznego wymiaru samej metody teologicznej. ¹Ekumenia jawi sieÎ jako zadanie
teologiiº9. Ekumenizm stanowi przeciezÇ zjawisko, ktoÂre daje podstawy zaroÂwno dla istnienia teologii ekumenicznej, jak i akceptacji ekumenicznego wymiaru teologii jako takiej.
Â è PODZIELONY
1. KOSÂCIO

Ojcowie Soboru WatykanÂskiego II w Dekrecie o ekumenizmie wypowiedzieli sieÎ na temat ¹dwoÂch gøoÂwnych kategorii rozøamoÂw rozrywajaÎcych nieszytaÎ szateÎ ChrystusowaÎº:
Pierwsze rozøamy dokonaøy sieÎ na Wschodzie, czy to na skutek zaprzeczenia dogmatycznym orzeczeniom soboroÂw Efeskiego i ChalcedonÂskiego, czy tezÇ w poÂzÂniejszym
okresie, na skutek zerwania wspoÂlnoty kosÂcielnej (ecclesiastica communio) mieÎdzy
patriarchami wschodnimi a StolicaÎ RzymskaÎ. Inne rozøamy pojawiøy sieÎ ponad cztery
wieki poÂzÂniej na Zachodzie w nasteÎpstwie wydarzenÂ okresÂlanych powszechnie nazwaÎ
Reformacji. Wskutek tego wiele wspoÂlnot, czy to narodowych, czy wyznaniowych,
odøaÎczyøo sieÎ od Stolicy Rzymskiej. WsÂroÂd tych, w ktoÂrych trwajaÎ w pewnej mierze
tradycje i struktury katolickie, szczegoÂlne miejsce zajmuje WspoÂlnota anglikanÂska
(DE 13).

KosÂcioøy Prawosøawne, obejmujaÎce KosÂcioøy autokefaliczne, wyøoniøy sieÎ
po schizmie w 1054 r. Prawosøawie bazuje na orzeczeniach siedmiu pierwszych
soboroÂw powszechnych. Biskup wraz ze swojaÎ eparchiaÎ (diecezjaÎ) reprezentuje
KosÂcioÂø lokalny. Wszyscy biskupi saÎ sobie roÂwni (autokefalia), gromadzaÎ sieÎ na
SÂwieÎtych Synodach Hierarchii, aczkolwiek posÂroÂd KosÂcioøoÂw autokefalicznych
naczelne miejsce w sensie honorowym zajmuje Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola (dalej: Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy oraz Moskiewski). Jak
pisaø O. CleÂment, teolog prawosøawny: ¹JednosÂcÂ KosÂcioøa wypeønia sieÎ przez
EucharystieÎ. KosÂcioÂø opiera sieÎ nie tylko na Chrystusie Prawdzie, lecz takzÇe na
Chrystusie ZÇyciu. To ZÇycie przekazuje sieÎ wiernym poprzez EucharystieÎ
i wszystkie sakramenty (w tym takzÇe czytanie Ewangelii), ktoÂrych punktem
centralnym i jakby søonÂcem jest Eucharystia. OtoÂzÇ sakramenty domagajaÎ sieÎ
apostolskiego sÂwiadectwa episkopatu. PotwierdzajaÎc wiernosÂcÂ Boga w tych

È kumene als
Jest to podtytuø znakomitego studium: M. Kappes i in., Trennung uÈberwinden. O
Aufgabe der Theologie, Freiburg i in. 2007.
9
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«tajemnicach», jako seÎdziowie Prawdy, ktoÂrej wszyscy chroniaÎ, jako pasterze
Chrystusowej owczarni, biskupi saÎ «nasteÎpcami» Piotraº10.
JesÂli chodzi o skutki Reformy z XVI wieku, nalezÇy najpierw wspomniecÂ
o dwoÂch najwazÇniejszych WspoÂlnotach, a mianowicie: Ewangelicko-LuteranÂskiej i Ewangelicko-Reformowanej. ChociazÇ chcaÎ one opieracÂ swojaÎ wiareÎ
tylko na PisÂmie SÂwieÎtym (sola Scriptura), to praktycznie odwoøujaÎ sieÎ takzÇe
do przyjeÎtych ksiaÎg wyznaniowych. Wedøug protestantoÂw, ¹KosÂcioÂø znajduje
sieÎ tam, gdzie zgodnie z EwangeliaÎ gøosi sieÎ Søowo BozÇe oraz udziela sakramentoÂw Chrztu i Wieczerzy PanÂskiejº11. Negacja sakramentalnosÂci SÂwieÎcenÂ
oznacza przerwanie sukcesji apostolskiej, mimo zÇe niektoÂre WspoÂlnoty charakteryzuje nie tylko ustroÂj prezbiterialno-synodalny, ale roÂwniezÇ episkopalnosynodalny. KosÂcioÂø AnglikanÂski, ktoÂry korzeniami swymi sieÎga zerwania kontaktoÂw z papiestwem przez kroÂla Henryka VIII w 1533 r., charakter reformacyjny przybraø nieco poÂzÂniej. W XIX w. sÂcieraøy sieÎ w nim trzy nurty: ewangelicki (Low Church), liberalny (Broad Church) i katolicyzujaÎcy (High Church).
Dzisiaj WspoÂlnota KosÂcioøoÂw AnglikanÂskich trzyma sieÎ Pisma SÂwieÎtego,
dwoÂch sakramentoÂw (chrztu i Wieczerzy PanÂskiej) oraz stolic biskupich w Canterbury i Yorku. Wprawdzie papiezÇ Leon XIII ogøosiø w 1896 r. niewazÇnosÂcÂ
sÂwieÎcenÂ anglikanÂskich, ale mozÇna stwierdzicÂ, zÇe anglikanizm stanowi ¹w duzÇej
mierze syntezeÎ katolicko-protestanckaÎº12.
29 czerwca 2007 r. Kongregacja Nauki Wiary wydaøa Odpowiedzi na pytania dotyczaÎce niektoÂrych aspektoÂw nauki o KosÂciele. Pytanie drugie w tym
dokumencie brzmiaøo: Jak nalezÇy rozumiecÂ stwierdzenie Soboru WatykanÂskiego II (konstytucja Lumen gentium, nr 8), zÇe ¹jedyny KosÂcioÂø Chrystusa [...] trwa
w KosÂciele katolickim, rzaÎdzonym przez NasteÎpceÎ Piotra oraz BiskupoÂw pozostajaÎcych z nim w komuniiº? OdpowiedzÂ Kongregacji Nauki Wiary jest nasteÎpujaÎca:

10
O. CleÂment, Rzym inaczej. Prawosøawny wobec papiestwa, Warszawa 1999, s. 18. IstniejaÎ
takzÇe starozÇytne KosÂcioøy wschodnie, ktoÂre uznajaÎ uchwaøy tylko trzech pierwszych soboroÂw powszechnych (pieÎcÂ tzw. KosÂcioøoÂw przedchalcedonÂskich) czy nawet tylko zasadniczo dwoÂch soboroÂw (KosÂcioÂø asyryjski). Por. J.S. Gajek, StarozÇytne KosÂcioøy wschodnie, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu
jutra..., s. 115-135. JednoczesÂnie jednak z biegiem czasu powstaøy roÂwniezÇ katolickie KosÂcioøy
Wschodnie, zjednoczone z Rzymem, reprezentujaÎce pieÎcÂ orientalnych tradycji (aleksandryjska,
antiochenÂska, ormianÂska, chaldejska i bizantyjska), ktoÂre ¹powierzajaÎ sieÎ duszpasterskiemu przewodnictwu Biskupa Rzymuº (DKW 3).
11
K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o KosÂcioøach i wspoÂlnotach chrzesÂcijanÂskich, Warszawa 1994, s. 132.
12
TamzÇe, s. 105. NalezÇy wspomniecÂ, zÇe z kolei przede wszystkim w opozycji do orzeczenÂ
Soboru WatykanÂskiego I (1870) dotyczaÎcych prymatu i nieomylnosÂci papiezÇa powstaøy KosÂcioøy
Starokatolickie, uwazÇajaÎce sieÎ za spadkobiercoÂw daÎzÇenÂ koncyliarnych i episkopalnych w øonie
KosÂcioøa zachodniego. Por. J. Bajorek, KosÂcioøy starokatolickie, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra...,
s. 214-221.
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Trwanie (subsistentia) to niezmienna historyczna ciaÎgøosÂcÂ i obecnosÂcÂ wszystkich
elementoÂw ustanowionych przez Chrystusa w KosÂciele katolickim, w ktoÂrych
rzeczywisÂcie trwa KosÂcioÂø Chrystusowy na tej ziemi. Wedøug doktryny katolickiej
mozÇna wprawdzie powiedziecÂ, zÇe KosÂcioÂø Chrystusowy jest obecny i dziaøa
w KosÂcioøach i WspoÂlnotach nie beÎdaÎcych w peønej komunii z KosÂcioøem katolickim ± dzieÎki elementom usÂwieÎcenia i prawdy, ktoÂre saÎ w nich obecne, tym
niemniej pojeÎcie ¹trwa (subsistit)º mozÇe bycÂ przypisane wyøaÎcznie KosÂcioøowi
katolickiemu, poniewazÇ dotyczy jego charakteru jedynosÂci, wyznawanego w symbolu wiary (WierzeÎ w... ¹jedenº KosÂcioÂø); i ten ¹jedenº KosÂcioÂø trwa w KosÂciele
katolickim.

Pytanie czwarte odnosi sieÎ do charakteru KosÂcioøoÂw wschodnich odøaÎczonych od peønej komunii z KosÂcioøem katolickim. OdpowiedzÂ Kongregacji Nauki Wiary jest nasteÎpujaÎca:
Skoro KosÂcioøy te mimo odøaÎczenia posiadajaÎ prawdziwe sakramenty, szczegoÂlnie
zasÂ, na mocy sukcesji apostolskiej, KapøanÂstwo i EucharystieÎ, dzieÎki ktoÂrym saÎ
dotaÎd z nami zøaÎczone najsÂcisÂlejszym weÎzøem, zasøugujaÎ na imieÎ KosÂcioøoÂw partykularnych czy lokalnych i saÎ nazywane KosÂcioøami siostrzanymi katolickich KosÂcioøoÂw partykularnych. Dlatego przez sprawowanie Eucharystii PanÂskiej w tych poszczegoÂlnych KosÂcioøach buduje sieÎ i rozrasta KosÂcioÂø BozÇy. PoniewazÇ jednak komunia z KosÂcioøem katolickim, ktoÂrego widzialnaÎ GøowaÎ jest Biskup Rzymu i NasteÎpca Piotra, nie jest jakimsÂ zewneÎtrznym uzupeønieniem KosÂcioøa partykularnego,
ale jednym z jego wewneÎtrznych elementoÂw konstytutywnych, oznacza to, zÇe sytuacja KosÂcioøa partykularnego, w ktoÂrej pozostajaÎ te czcigodne WspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskie, naznaczona jest ± niemniej ± brakiem. Z drugiej strony peønia powszechnosÂci KosÂcioøa, rzaÎdzonego przez NasteÎpceÎ Piotra i BiskupoÂw w komunii z nim,
z powodu podziaøu chrzesÂcijan, natrafia na przeszkodeÎ w jej peønym urzeczywistnianiu sieÎ w historii.

Wreszcie piaÎte i ostatnie pytanie dotyczyøo WspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich powstaøych w wyniku Reformy XVI wieku. OdpowiedzÂ Kongregacji Nauki Wiary
jest tym razem nasteÎpujaÎca:
Te WspoÂlnoty nie posiadajaÎ sukcesji apostolskiej w sakramencie SÂwieÎcenÂ, przez co
brakuje im koniecznego elementu konstytutywnego do bycia KosÂcioøem. Wspomniane
WspoÂlnoty kosÂcielne, ktoÂre, szczegoÂlnie na brak kapøanÂstwa sakramentalnego, nie
zachowaøy wøasÂciwej i integralnej rzeczywistosÂci Misterium Eucharystycznego, wedøug
nauki katolickiej nie mogaÎ bycÂ nazywane ¹KosÂcioøamiº we wøasÂciwym tego søowa
znaczeniu.

Autorzy tego dokumentu powtarzajaÎ swoje wczesÂniejsze nauczanie, zawarte w wydanej w 2000 r. deklaracji Dominus Iesus: ¹WspoÂlnoty kosÂcielne,
ktoÂre nie zachowaøy prawomocnego Episkopatu oraz wøasÂciwej i caøkowitej
rzeczywistosÂci Eucharystycznego Misterium, nie saÎ KosÂcioøami w sÂcisøym sensie; jednak ochrzczeni w tych wspoÂlnotach saÎ przez chrzest wszczepieni
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w Chrystusa i dlatego saÎ w pewnej wspoÂlnocie, chocÂ niedoskonaøej, z KosÂcioøemº (nr 17)13.
2. SPECYFIKA TEOLOGII

Ojciec scholastyki, sÂw. Anzelm (zm. 1109), stworzyø najsøynniejszaÎ definicjeÎ
teologii, mianowicie: fides quaerens intellectum (wiara poszukujaÎca zrozumienia). W dziele Proslogion pisaø on nasteÎpujaÎco: ¹Nie usiøujeÎ, Panie, przeniknaÎcÂ
Twojej gøeÎbi, gdyzÇ w zÇadnym razie nie przyroÂwnujeÎ do niej mego intelektu;
pragneÎ jednak do pewnego stopnia zrozumiecÂ TwojaÎ prawdeÎ, w ktoÂraÎ wierzy
i ktoÂraÎ kocha moje serce. Nie staram sieÎ bowiem zrozumiecÂ, abym uwierzyø, ale
wierzeÎ, bym zrozumiaø. Albowiem i w to wierzeÎ, zÇe jezÇeli nie uwierzeÎ, nie
zrozumiemº14. Teologia oznacza wieÎc prowadzonaÎ w sposoÂb metodyczny rozumowaÎ refleksjeÎ nad przyjeÎtym w wierze Objawieniem BozÇym. Objawienie
BozÇe ± jak definiuje H. Seweryniak ± to ¹zbawcze darowanie sieÎ Boga ludziom;
dokonuje sieÎ ono w historii przez Jego nadprzyrodzone dziaøanie i interpretujaÎce søowo, wprowadzajaÎc we wspoÂlnoteÎ z Ojcem przez Chrystusa w Duchu
SÂwieÎtymº15. Teologia zatem sieÎga samej TroÂjcy SÂwieÎtej, niedosteÎpnej w peøni
dla czystego rozumu, ale dotyczy egzystencji czøowieka, ktoÂry wiaraÎ odpowiada
na zbawczaÎ inicjatyweÎ Boga. Objawienie osiaÎgneÎøo swojaÎ peønieÎ i kres w Jezusie
Chrystusie. Do tego momentu BoÂg byø ¹Bogiem ukrytymº (Iz 45,15). Wprawdzie ujawniø On swoje imieÎ Jahwe (por. Wj 3,1-15), przemawiaø przez prorokoÂw, a nade wszystko dziaøaø w historii Izraela, to jednak do MojzÇesza rzekø:
¹Nie beÎdziesz moÂgø oglaÎdacÂ mojego oblicza, gdyzÇ zÇaden czøowiek nie mozÇe
oglaÎdacÂ mojego oblicza i pozostacÂ przy zÇyciu»º (Wj 33,20). Dopiero z perspektywy Wcielenia, kiedy Syn BozÇy staø sieÎ czøowiekiem (por. J 1,14), sÂw. Jan moÂgø
napisacÂ: ¹[To wam oznajmiamy], co byøo od poczaÎtku, cosÂmy usøyszeli o Søowie
ZÇycia, co ujrzelisÂmy wøasnymi oczami, na co patrzylisÂmy i czego dotykaøy nasze
reÎce ± bo zÇycie objawiøo sieÎº (1 J 1,1-2). BoÂg w Jezusie, Søowie Wcielonym,
pozwoliø sieÎ søyszecÂ, widziecÂ i dotknaÎcÂ. ¹Chrystus ± czytamy w Katechizmie
KosÂcioøa Katolickiego ± Syn BozÇy, ktoÂry staø sieÎ czøowiekiem, jest jedynym,
doskonaøym i ostatecznym Søowem Ojca. W Nim powiedziaø On wszystko i nie
beÎdzie juzÇ innego søowa oproÂcz Niegoº (KKK 65). ¹Ekonomia Objawieniaº
obejmuje jednak roÂwniezÇ dzieøo Ducha SÂwieÎtego. Nasze peøne poznanie Boga
dokonuje sieÎ bowiem ostatecznie ¹w Duchu SÂwieÎtymº: ¹Duch przenika wszystko, nawet gøeÎbokosÂci Boga samegoº (1 Kor 2,10). Sam Jezus moÂwiø: ¹Duch
13

Zob. takzÇe erudycyjne studium W. Hanca: Ekumeniczny wymiar sakramentoÂw chrzesÂcijanÂskiej inicjacji w sÂwietle mieÎdzywyznaniowych dialogoÂw doktrynalnych. Studium ekumeniczne,
Wøocøawek 2003.
14 Â
Sw. Anzelm, Proslogion, Warszawa 1982, s. 144.
15
H. Seweryniak, Apologia pokolenia JPII, Pøock 2006, s. 64.
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SÂwieÎty, ktoÂrego Ojciec posÂle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziaøemº (J 14,46); ¹Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do caøej prawdyº (J 16,13). Teologiczna teoria poznania oznacza zatem drogeÎ poznania Boga biegnaÎcaÎ od Ducha
SÂwieÎtego przez Syna BozÇego do Ojca.
Objawienie, ktoÂre w peøni dokonaøo sieÎ dwadziesÂcia wiekoÂw temu, przekazywane jest w KosÂciele mocaÎ Ducha SÂwieÎtego. ¹Biblia i Tradycjaº ± to ¹dwa
sposobyº (KKK 76), pisemny i ustny, przekazywania Objawienia BozÇego, a jednoczesÂnie dwa zasadnicze zÂroÂdøa teologii. MieÎdzy Pismem SÂwieÎtym i TradycjaÎ
istnieje zwiaÎzek nierozerwalny. Jak czytamy w konstytucji Soboru WatykanÂskiego II Dei verbum:
SÂwieÎta Tradycja i Pismo SÂwieÎte sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ z sobaÎ i przenikajaÎ. Obydwa bowiem
wypøywajaÎ z tego samego BozÇego zÂroÂdøa, zespalajaÎ sieÎ jakby w jedno i zmierzajaÎ do
jednego celu (KO 23).
SÂwieÎta Tradycja i Pismo SÂwieÎte stanowiaÎ powierzony KosÂcioøowi jeden sÂwieÎty depozyt
søowa BozÇego, na ktoÂrym opierajaÎc sieÎ, caøy lud sÂwieÎty zjednoczony wokoÂø swoich
pasterzy trwa nieustannie w nauce ApostoøoÂw, we wspoÂlnocie, w øamaniu chleba i modlitwie (por. Dz 2,42), tak izÇ w trzymaniu sieÎ przekazanej wiary, w jej praktykowaniu
i wyznawaniu pojawia sieÎ szczegoÂlna jednomysÂlnosÂcÂ przeøozÇonych i wiernych (KO 10).

Konstytucja Dei verbum okresÂla nasteÎpnie, jak nalezÇy rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte i jak nalezÇy rozumiecÂ TradycjeÎ. W odniesieniu do pierwszej rzeczywistosÂci
mozÇna moÂwicÂ o definicji: ¹Pismo SÂwieÎte jest søowem Boga utrwalonym na pisÂmie pod natchnieniem Ducha BozÇegoº16. Nic wieÎc dziwnego, zÇe KosÂcioÂø uwazÇa
ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego ¹za najwyzÇsze prawidøo swej wiaryº (KO 21) ± Biblia
stanowi norma normans non normata. Z kolei o Tradycji SoboÂr wypowiada sieÎ
przez wskazanie na jej funkcjeÎ: ¹sÂwieÎta zasÂ Tradycja søowo Boga powierzone
Apostoøom przez Chrystusa Pana i Ducha SÂwieÎtego przekazuje w caøosÂci nasteÎpcom ApostoøoÂw, aby w swoim przepowiadaniu osÂwiecani Duchem prawdy
wiernie go strzegli, ukazywali je i szerzyliº (KO 9). Katechizm KosÂcioøa Katolickiego jest blizÇszy definicji: ¹Tradycja apostolska pochodzi od ApostoøoÂw
i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykøadu Jezusa, oraz to, czego
nauczyø ich Duch SÂwieÎtyº (KKK 83). W konsekwencji ± konÂczaÎ Ojcowie Vaticanum II ± ¹KosÂcioÂø swojaÎ pewnosÂcÂ odnosÂnie do wszystkich spraw objawionych
czerpie nie z samego tylko Pisma SÂwieÎtego. TotezÇ i Pismo SÂwieÎte, i TradycjeÎ
nalezÇy przyjmowacÂ z jednakim pietyzmem i otaczacÂ takaÎ samaÎ czciaÎº (KO 9).
Tradycja wskazuje na wydarzenie poczaÎtkowe, ktoÂrym jest przekazywanie
± traditio ± przez Boga Ojca wøasnego Syna ludziom (por. Rz 4,25 i 8,32),
aktualizowane w historii mocaÎ Ducha SÂwieÎtego. ¹CiaÎgøa obecnosÂcÂ Chrystusa
w dziele Ducha SÂwieÎtego ± stwierdza F. Ardusso ± ustanawia rzeczywistosÂcÂ
16

KO 9.
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Tradycjiº17. Tradycji nie wolno utozÇsamicÂ sÂcisÂle z tym, co mozÇna udokumentowacÂ za pomocaÎ tekstoÂw patrystycznych; teksty te saÎ sÂwiadectwami zÇywej
Tradycji, niejako jej pomnikami. Tradycja ± wyjasÂnia papiezÇ Benedykt XVI
± ¹nie jest zbiorem rzeczy i søoÂw, niczym szkatuøa peøna martwych przedmiotoÂwº18. W konstytucji Dei verbum czytamy: ¹To, co zostaøo przekazane przez
ApostoøoÂw, obejmuje wszystko, co pomaga Ludowi BozÇemu prowadzicÂ sÂwieÎte
zÇycie oraz przyczynia sieÎ do wzrostu jego wiary. W ten sposoÂb KosÂcioÂø w swojej
doktrynie, w zÇyciu i kulcie przedøuzÇa i przekazuje wszystkim pokoleniom
wszystko, czym jest i w co wierzyº (KO 8). Tradycja ± komentuje Benedykt
XVI ± ¹jest zÇywaÎ EwangeliaÎº, ¹historiaÎ Ducha, ktoÂry dziaøa w dziejach KosÂcioøa dzieÎki posÂrednictwu apostoøoÂw i ich nasteÎpcoÂwº19. Tradycja to zatem
¹organiczna ciaÎgøosÂcÂ KosÂcioøaº, ¹nie jest ona zwyczajnym materialnym przekazem tego, co w poczaÎtkach zostaøo dane Apostoøom, lecz skutecznaÎ obecnosÂciaÎ Pana Jezusa, ukrzyzÇowanego i zmartwychwstaøego, ktoÂry przewodzi
i towarzyszy w Duchu zgromadzonej przez siebie wspoÂlnocieº20; ¹Tradycja
to staøa obecnosÂcÂ Zbawiciela, ktoÂry wychodzi nam na spotkanie, przychodzi
nas odkupicÂ i usÂwieÎcicÂ w Duchu przez posøugeÎ Jego KosÂcioøa, na chwaøeÎ Ojcaº21; Tradycja jest ¹nieustannaÎ obecnosÂciaÎ søowa i zÇycia Jezusa posÂroÂd Jego
luduº22.
Jan Paweø II w encyklice Fides et ratio (1998) pisaø: ¹Struktura teologii jako
nauki wiary uksztaøtowana jest przez podwoÂjnaÎ zasadeÎ metodologicznaÎ: auditus
fidei i intellectus fidei. W sÂwietle pierwszej z nich teologia przyswaja sobie tresÂci
Objawienia w miareÎ jak saÎ one stopniowo wyjasÂniane przez SÂwieÎtaÎ TradycjeÎ,
Pismo SÂwieÎte i zÇywy UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa. StosujaÎc drugaÎ zasadeÎ,
teologia stara sieÎ speønicÂ specyficzne wymogi rozumu przez refleksjeÎ spekulatywnaÎº (nr 65)23. NalezÇy dodacÂ, zÇe J. Wicks uzÇywa w tym wzgleÎdzie okresÂlenia
¹dwie fazy metody teologicznejº24 W pierwszej fazie swej pracy teolog sieÎga do
zÂroÂdeø, w drugiej ± dokonuje rozumowej refleksji nad tymi zÂroÂdøami. ¹Teologia
± podkresÂlaø kard. J. Ratzinger ± zÇyje z paradoksu zwiaÎzku wiary i wiedzy. Kto
chce usunaÎcÂ ten paradoks, znosi teologieÎ [...]. Wiara jest podarowanym nam
nowym poczaÎtkiem mysÂlenia, ktoÂrego my o wøasnych siøach nie moglibysÂmy
podjaÎcÂº25.
17

F. Ardusso, Magisterium KosÂcioøa. Posøuga søowa, KrakoÂw 2001, s. 32.
Benedykt XVI, Tradycja apostolska ± audiencja generalna, 3 maja 2006 r.
19
TamzÇe.
20
Benedykt XVI, Komunia w czasie ± Tradycja ± audiencja generalna, 26 kwietnia 2006 r.
21
TamzÇe.
22
Benedykt XVI, Sukcesja apostolska ± audiencja generalna, 10 maja 2006 r.
23
Jan Paweø II, Encyklika ¹Fides et ratioº, nr 65.
24
J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, tøum. J. OzÇoÂg (MysÂl Teologiczna, t. 3),
KrakoÂw 1995, s. 35-38.
25
J. Ratzinger, Prawda w teologii, KrakoÂw 2001, s. 62-63.
18
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Â è TRWA W PRAWDZIE?
3. JAK KOSÂCIO

F. Ardusso, badajaÎc roÂzÇne KosÂcioøy czy WspoÂlnoty eklezjalne, zauwazÇa, zÇe
Î
sa one zgodne w tym, izÇ ¹trwanie KosÂcioøa w prawdzie jest przede wszystkim
i zasadniczo dzieøem Ducha SÂwieÎtegoº26. JednakzÇe takiej zgody juzÇ nie ma
w odniesieniu do ¹okresÂlenia posÂrednictwa ludzkiego i instytucjonalnego, ktoÂrym Duch SÂwieÎty moÂgøby sieÎ posøugiwacÂ dla zachowania KosÂcioøa w prawdzieº27. Wprawdzie caøe chrzesÂcijanÂstwo wskazuje BiblieÎ jako najwyzÇszaÎ reguøeÎ
wiary, ale juzÇ sam kanon ksiaÎg biblijnych i ich interpretacja nie saÎ jednolite.
Zasadniczo katolicy, prawosøawni i protestanci zgadzajaÎ sieÎ juzÇ dzisiaj, zÇe Pismo SÂwieÎte mozÇna w peøni zrozumiecÂ wyøaÎcznie dzieÎki Tradycji28. JednakzÇe
tylko katolicy wskazujaÎ, zÇe dopiero za posÂrednictwem UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa mozÇliwa jest autentyczna interpretacja Objawienia. Ten UrzaÎd
tworzaÎ ¹biskupi w komunii z nasteÎpcaÎ Piotra, Biskupem Rzymuº (KKK 85).
Ojcowie Soboru WatykanÂskiego II stwierdzajaÎ:
Zadanie autentycznego wyjasÂniania søowa BozÇego spisanego baÎdzÂ przekazanego
w Tradycji, powierzone zostaøo samemu tylko zÇywemu UrzeÎdowi Nauczycielskiemu
KosÂcioøa, ktoÂry autorytatywnie dziaøa w imieniu Jezusa Chrystusa. Ten UrzaÎd Nauczycielski nie jest ponad søowem BozÇym, lecz jemu søuzÇy, nauczajaÎc tylko tego, co zostaøo
przekazane. Z nakazu BozÇego i przy pomocy Ducha SÂwieÎtego pobozÇnie søucha on
BozÇego søowa, sÂwieÎcie strzezÇe i wiernie wykøada. I wszystko, co z tego jednego depozytu wiary czerpie, podaje do wierzenia jako objawione przez Boga (KO 10).

SÂw. Ireneusz w Adversus haereses (ok. 180 r.) odwoøaø sieÎ wyrazÂnie do
pojeÎcia sukcesji apostolskiej, wysteÎpujaÎc przeciw heretykom: ¹Tradycja ApostoøoÂw, ktoÂra zostaøa objawiona na caøym sÂwiecie, jest dosteÎpna w kazÇdym KosÂciele dla wszystkich, ktoÂrzy prawdziwie chcaÎ zobaczycÂ prawdeÎ. MozÇemy wyliczycÂ tych, ktoÂrzy zostali ustanowieni przez ApostoøoÂw jako biskupi w poszczegoÂlnych KosÂcioøach i saÎ ich nasteÎpcami azÇ do naszych czasoÂw. [...] Na podstawie
[...] sukcesji tradycja apostolska w KosÂciele i gøoszenie prawdy przechodzi azÇ do
nas. I jest to najpeøniejszy dowoÂd, zÇe w KosÂciele jest przechowana i przekazana
w prawdzie jedna i ozÇywiajaÎca wiara, od ApostoøoÂw azÇ do dzisiajº (III, 3, 1-3)29.
Wedøug H. Seweryniaka sukcesja apostolska to ¹nieprzerwany proces przekazu posøannictwa Dwunastu, dokonujaÎcy sieÎ w mocy Ducha SÂwieÎtego przez
sakramentalny akt sÂwieÎcenÂ biskupich dla zachowania tozÇsamosÂci ewangelicznej
KosÂcioøaº30.
26
27
28

1994.

29
30

Ardusso, dz. cyt., s. 71-72.
TamzÇe, s. 72.
Por. KO 8. Zob. Tradycja w KosÂciele, red. T. Dzidek, B. SienÂczak, J.D. Szczurek, KrakoÂw
SÂw. Ireneusz z Lyonu, ChwaøaÎ Boga zÇyjaÎcy czøowiek, KrakoÂw 1999, s. 36-39.
Seweryniak, Apologia pokolenia JP II, s. 267.
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Nauczania Magisterium Ecclesiae nie mozÇna jednak rozpatrywacÂ w oderwaniu od wyznania wiary caøego KosÂcioøa31. SoboÂr WatykanÂski II w konstytucji
dogmatycznej Lumen gentium zwroÂciø baczniejszaÎ uwageÎ na tzw. sensus fidelium, ktoÂry oznacza wyczucie reguøy wiary:
OgoÂø wierzaÎcych, majaÎcych namaszczenie od SÂwieÎtego (por. J 2,20.27), nie mozÇe zbøaÎdzicÂ w wierze i teÎ swojaÎ szczegoÂlnaÎ wøasÂciwosÂcÂ ujawnia przez nadprzyrodzony zmysø
wiary (sensus fidei) caøego ludu, gdy poczynajaÎc od biskupoÂw azÇ po ostatniego z wiernych sÂwieckich ujawnia on swaÎ powszechnaÎ zgodnosÂcÂ w sprawach wiary i moralnosÂci.
DzieÎki temu zmysøowi wiary, ktoÂry jest pobudzany i podtrzymywany przez Ducha
prawdy, Lud BozÇy pod przewodnictwem UrzeÎdu Nauczycielskiego ± za ktoÂrym idaÎc
wiernie, juzÇ nie ludzkie, lecz prawdziwie BozÇe przyjmuje søowa (por. 1 Tes 2,13) ±
niezachwianie trwa przy wierze raz przekazanej sÂwieÎtym (Jud 3), wnika w niaÎ gøeÎbiej
z pomocaÎ søusznego osaÎdu i w sposoÂb peøniejszy stosuje jaÎ w zÇyciu (KK 12).

Wedøug definicji J. Majewskiego ¹zmysø wiary to udzielona w chrzcie przez
Ducha SÂwieÎtego i podtrzymywana przez Niego zdolnosÂcÂ kazÇdego wierzaÎcego
do intuicyjnego, dosÂwiadczeniowego i przedpojeÎciowego poznania w miøosÂci
prawdy objawionej, trwania w niej i pojmowania tego, w co KosÂcioÂø wierzy i co
gøosi w okresÂlonym czasie i w okresÂlonej kulturzeº32. W tym konteksÂcie nalezÇy
wreszcie wysøuchacÂ gøosu kard. Ch. SchoÈnborna: ¹Dla Magisterium [KosÂcioøa]
± podobnie jak dla egzegezy i teologii ± ostateczny punkt odniesienia, zÂroÂdøo
i kryterium stanowi reguøa wiary. UrzaÎd Nauczycielski sprawdza, czy dane
twierdzenia teologii saÎ zgodne z taÎ reguøaÎ wiary. Gøosi oreÎdzie wiary w ciaÎgle
odnawianej wiernosÂci wobec tej reguøy. Z kolei egzegeza i teologia systematyczna mogaÎ w sposoÂb twoÂrczy wyjasÂniacÂ Pismo SÂwieÎte i odpowiadacÂ na wyzwania chwili obecnej wtedy tylko, kiedy ich poszukiwania i refleksja wyrastajaÎ
z zÇywego kontaktu z reguøaÎ wiary. «Zwykøy» wierny wreszcie, nie piastujaÎcy
w KosÂciele urzeÎdu nauczania czy poszukiwania prawdy, nie ma ani odrobineÎ
mniej dosteÎpu do wspoÂlnej podstawy wiary nizÇ biskupi i teologowie. Bo reguøa
wiary nie jest uzalezÇniona ani od urzeÎdu, ani od stanu wiedzy. W postaci okresÂlonego wyznania wiary (Credo) [...] stanowi ona raczej teÎ wspoÂlnaÎ podstaweÎ
wiary, ktoÂra juzÇ w KosÂciele starozÇytnym byøa warunkiem jednosÂci chrystologii
i teologii przy caøej ich roÂzÇnorodnosÂci, a takzÇe dzisiaj obejmuje oszaøamiajaÎcaÎ
niekiedy wielosÂcÂ sformuøowanÂ kosÂcielnych i teologicznych oraz wyznacza jej
graniceº33. Przez sensus fidei chrzesÂcijanin wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z zÇywaÎ TradycjaÎ
KosÂcioøa.
W odniesieniu do orzeczenÂ UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa ± jak przypomina W. Beinert ± nalezÇy zawsze pamieÎtacÂ, zÇe saÎ one takzÇe czeÎsÂciaÎ wyznania
31

Por. W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, tøum. J. Fenrychowa (PodreÎcznik Teologii
Dogmatycznej, t 1, red. W. Beinert) KrakoÂw 1998, s. 260.
32
J. Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej (Dogmatyka, red. E. Adamiak,
A. Czaja, J. Majewski, t. 1), Warszawa 2005, s. 91.
33
Ch. SchoÈnborn, JednosÂcÂ w wierze, PoznanÂ 2000, s. 7.
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wiary caøego KosÂcioøa. Oznacza to, zÇe ¹recepcja [...] wypowiedzi UrzeÎdu Nauczycielskiego jest istotnym momentem w teologicznym procesie poznania. Nie
ma wprawdzie mocy prawnej w tym sensie, zÇe dopiero recepcja przez wierzaÎcych sprawiøaby, izÇ akt UrzeÎdu Nauczycielskiego staøby sieÎ wiaÎzÇaÎcy. UrzaÎd
Nauczycielski jest bowiem, podobnie jak zmysø wiary wierzaÎcych, instancjaÎ
rzaÎdzaÎcaÎ sieÎ wøasnymi prawami. Ale wøasÂnie z powodu tej samodzielnosÂci recepcja nie jest samym tylko aktem posøuszenÂstwa, lecz zgodaÎ wierzaÎcych na
podstawie ich wøasnego saÎduº34. Ponadto trzeba pamieÎtacÂ, zÇe ± jak kontynuuje
W. Beinert ± wszelka wypowiedzÂ tego UrzeÎdu ¹pozostaje wypowiedziaÎ ludzkaÎ
i jako taka jest bardziej lub mniej odpowiednia, rozumna, zrozumiaøa, dobrze
sformuøowana, zwiaÎzana z kontekstem historycznym. Z kazÇdego z tych powodoÂw mozÇe bycÂ ewentualnie sformuøowana na nowo, wøaÎczona w wieÎksze zespoøy, przedstawiona w sposoÂb bardziej zrozumiaøy. [...] Niezmienne pozostaje
zawsze tylko to, co dana wypowiedzÂ ma na mysÂli. [...] Wynika staÎd, zÇe nieomylnosÂcÂ danej wypowiedzi UrzeÎdu Nauczycielskiego nie chroni jej przed krytycznymi pytaniami ani tezÇ w zÇaden sposoÂb nie zamyka definitywnie procesu poznania prawdyº35.
4. BIBLIA JAKO FUNDAMENT

Zgodnie z dekretem Soboru WatykanÂskiego II Optatam totius, ¹studiowanie Pisma SÂwieÎtego [...] powinno bycÂ jakby duszaÎ caøej teologiiº (DFK 16).
SoboÂr wskazaø dwa ogoÂlne kryteria interpretacji Pisma SÂwieÎtego. Pierwsze
kryterium dotyczy zwracania uwagi na gatunki literackie Biblii:
ChcaÎc odkrycÂ zamiar hagiografoÂw, nalezÇy uwzgleÎdnicÂ [...] gatunki literackie. Niejednakowo bowiem podawana jest i wyrazÇana prawda w tekstach historycznych roÂzÇnego
typu, w prorockich, w poetyckich lub tezÇ w innych jeszcze rodzajach wypowiedzi. Jest
przeto konieczne, aby interpretator szukaø tego znaczenia, jakie w okresÂlonych okolicznosÂciach swego czasu i kultury hagiograf zamierzaø wyrazicÂ i rzeczywisÂcie wyraziø za
pomocaÎ stosowanych woÂwczas gatunkoÂw literackich (KO 12).

Drugie kryterium brzmi nasteÎpujaÎco:
Celem odszukania wøasÂciwego znaczenia tekstoÂw sÂwieÎtych z nie mniejszaÎ pieczoøowitosÂciaÎ nalezÇy uwzgleÎdnicÂ tresÂcÂ i jednosÂcÂ caøego Pisma, majaÎc na uwadze zÇywaÎ TradycjeÎ
caøego KosÂcioøa oraz analogieÎ wiary (KO 12)36.

34
35
36

Beinert, dz. cyt., s. 295.
TamzÇe, s. 261.
Zob. takzÇe KKK 110-114.
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OdnoszaÎc sieÎ do roÂzÇnych sensoÂw Pisma SÂwieÎtego, Katechizm KosÂcioøa Katolickiego wskazuje ¹sens dosøownyº i ¹sens duchowyº; ten drugi dzieli sieÎ
jeszcze na ¹sens alegorycznyº, ¹sens moralnyº i ¹sens anagogicznyº37. Zgodnie
ze sÂredniowiecznym adagium, ¹sens dosøowny przekazuje czyny, alegoria prowadzi do wiary, sens moralny moÂwi, co nalezÇy czynicÂ, anagogia ± dokaÎd daÎzÇycÂº
(KKK 118). Katechizm KosÂcioøa Katolickiego okresÂla Chrystusa ¹jedynym
Søowem Pisma SÂwieÎtegoº (sÂroÂdtytuø przed nr 101), a Ducha SÂwieÎtego ± ¹Interpretatoremº Biblii (sÂroÂdtytuø przed nr 109). Przypomina roÂwniezÇ adagium
sÂw. Augustyna: ¹Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjasÂnienie w Nowymº (KKK 129).
Najbardziej drobiazgowo zagadnienie interpretacji Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele przedstawiøa Papieska Komisja Biblijna w dokumencie L`interpretation de
la Bible dans l`Eglise (1993). Autorzy tego dokumentu wychodzaÎ od metody
historyczno-krytycznej.
Jest to metoda historyczna nie tylko dlatego, zÇe zajmuje sieÎ tekstami starozÇytnymi ±
w tym przypadku biblijnymi ± bada ich aspekt historyczny, ale takzÇe ± i mozÇe przede
wszystkim ± dlatego, zÇe usiøuje ukazacÂ procesy historyczne powstawania tekstoÂw biblijnych [...] Jest to metoda krytyczna, poniewazÇ odwoøuje sieÎ do kryterioÂw naukowych
obiektywnych, o ile to tylko jest mozÇliwe na poszczegoÂlnych etapach jej stosowania (od
krytyki tekstu poczynajaÎc, a na krytyce redakcji konÂczaÎc) [...] Jako metoda analityczna
pozwala traktowacÂ tekst biblijny w ten sam sposoÂb, jak traktuje sieÎ kazÇdy inny tekst
starozÇytny, napisany jeÎzykiem ludzkim38.

NasteÎpnie Autorzy dokumentu wyszczegoÂlniajaÎ kroki badawcze, ktoÂre egzegeta powinien poczynicÂ, aby zastosowana przez niego metoda historycznokrytyczna przyniosøa wøasÂciwe owoce:
Caøy szereg operacji naukowych otwiera uprawiana od dawna krytyka tekstu. OpierajaÎc sieÎ na sÂwiadectwie najstarszych i najlepszych reÎkopisoÂw øaÎcznie z papirusami,
tøumaczeniami starozÇytnymi i patrystycznymi, za pomocaÎ tej metody, stosujaÎc okresÂlone normy, ustala sieÎ tekst biblijny, w miareÎ mozÇliwosÂci jak najbardziej zblizÇony do
tekstu oryginalnego. Tekst jest poddawany nasteÎpnie analizie lingwistycznej (morfologia i syntaksa) i semantycznej, posøugujaÎcej sieÎ osiaÎgnieÎciami z zakresu filologii historycznej. Na tym etapie krytyka literacka proÂbuje ukazacÂ poczaÎtek i kres formowania
sieÎ jednostek tekstualnych, wieÎkszych i mniejszych, po to, by dostrzec spoistosÂcÂ tekstoÂw. [...] Analiza poszczegoÂlnych rodzajoÂw tekstoÂw pozwala okresÂlicÂ gatunek literacki,
sÂrodowisko, w jakim ten gatunek zaistniaø, jego cechy specyficzne, a takzÇe etapy ewolucyjne. Krytyka tradycji rozpatruje tekst w konteksÂcie tradycji na poszczegoÂlnych
etapach jej historycznego rozwoju. I wreszcie przychodzi krytyka redakcji, ktoÂra bada
modyfikacje, jakim tekst byø poddawany, zanim jeszcze przybraø swojaÎ ostatecznaÎ
postacÂ. WøasÂnie przy zastosowaniu krytyki redakcji bada sieÎ teÎ ostatecznaÎ postacÂ tek37
38

Por. KKK 115-117.
I, A, 2 (wyd. pol.: PoznanÂ 1994, s. 28-29).
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stu, proÂbujaÎc ukazacÂ intencje decydujaÎce o takiej formie tekstu. [...] PoniewazÇ analizowany tekst przynalezÇy do jednego z gatunkoÂw literackich historycznych albo pozostaje w zwiaÎzku z okresÂlonymi wydarzeniami historycznymi, krytykeÎ literackaÎ uzupeønia sieÎ krytykaÎ historycznaÎ po to, zÇeby ukazacÂ wyrazÂniej wartosÂcÂ historycznaÎ tekstu
w dzisiejszym rozumieniu tego okresÂlenia39.

OceniajaÎc pozytywnie metodeÎ historyczno-krytycznaÎ, Autorzy dokumentu
Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele stwierdzajaÎ, zÇe metodeÎ teÎ nalezÇy uzupeønicÂ innymi podejsÂciami do Biblii, aczkolwiek ¹zÇadna z metod naukowego
podejsÂcia do Biblii nie jest w stanie zmierzycÂ sieÎ z caøym bogactwem tekstoÂw
biblijnychº40. SposÂroÂd nowych metod analizy literackiej wymieniajaÎ: analizeÎ
retorycznaÎ, narratywnaÎ i semiotycznaÎ.
RetorykaÎ nazywamy sztukeÎ komponowania przekonywajaÎcych wywodoÂw. PoniewazÇ
zasÂ wszystkie teksty biblijne saÎ do pewnego stopnia okresÂlonaÎ formaÎ przekonywania,
posiadanie pewnej wiedzy z zakresu retoryki stanowi czeÎsÂcÂ nieodøaÎcznaÎ normalnego
wyposazÇenia kazÇdego egzegety41.
Egzegeza narratywna proponuje takaÎ metodeÎ pojmowania i komunikowania przekazu
biblijnego, ktoÂra zblizÇa sieÎ do formy opowiadania i dawania sÂwiadectwa ± zjawisko
szczegoÂlnie istotne w procesach porozumiewania sieÎ mieÎdzyludzkiego, charakterystyczne roÂwniezÇ dla Pisma SÂwieÎtego42.
Semiotyka opiera sieÎ na trzech pryncypiach albo gøoÂwnych zasadach. Zasada immanencji: kazÇdy tekst stanowi pewnaÎ caøosÂcÂ znaczeniowaÎ; przedmiotem analizy jest caøy
tekst, ale tylko tekst. [...] Zasada struktury tekstu: sens pojawia sieÎ tylko dzieÎki [...]
ukazaniu caøej siatki roÂzÇnych powiaÎzanÂ [...] poszczegoÂlnych jego elementoÂw. [...] Zasada gramatyki tekstu: kazÇdy tekst opiera sieÎ na pewnej gramatyce, czyli zbiorze
okresÂlonych reguø albo struktur43.

Metody literackie, chociazÇ niezbeÎdne, saÎ jednak niewystarczajaÎce, gdyzÇ
traktujaÎ one kazÇdy tekst w sposoÂb odizolowany. Tymczasem Pismo SÂwieÎte
nie jest zbiorem tekstoÂw pozbawionych zwiaÎzkoÂw mieÎdzy sobaÎ. Biblia stanowi swoistaÎ kolekcjeÎ sÂwiadectw tworzaÎcych jednaÎ wielkaÎ tradycjeÎ. W konsekwencji, egzegeta musi korzystacÂ takzÇe z metod opartych na tradycji. Autorzy
dokumentu Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele wychodzaÎ od metody
¹kanonicznejº, wedøug ktoÂrej ¹Biblia jest traktowana jako norma wiary dla
spoøecznosÂci ludzi wierzaÎcychº44. NasteÎpnie wskazujaÎ metodeÎ odwoøywania
sieÎ do zÇydowskich tradycji interpretacyjnych i metodeÎ odwoøywania sieÎ do
historii oddziaøywania tekstu. Ta pierwsza wykorzystuje egzegezeÎ zÇydow39
40
41
42
43
44

I,
I,
I,
I,
I,
I,

A, 3 (s. 29-30).
B (s. 32).
B, 1 (s. 33).
B, 2 (s. 35).
B, 3 (s. 38).
C, 1 (s. 41).
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skaÎ45, druga zasÂ uwzgleÎdnia powazÇnie owoce lektury tekstu biblijnego na
przestrzeni dziejoÂw KosÂcioøa46.
KolejnaÎ grupeÎ stanowiaÎ metody odwoøujaÎce sieÎ do nauk humanistycznych.
Socjologiczne podejsÂcie do Biblii opiera sieÎ na jak najlepszej znajomosÂci uwarunkowanÂ spoøecznych, ekonomicznych i politycznych, charakterystycznych
dla sÂrodowisk, w ktoÂrych ksztaøtowaøy sieÎ tradycje biblijne47. Metoda odwoøywania sieÎ do antropologii kulturowej sieÎga jeszcze dalej ± do uwarunkowanÂ
kulturowych48. Psychologiczne i psychoanalityczne podejsÂcie do Biblii wreszcie
pomaga gøeÎbiej wniknaÎcÂ w sÂwiat biblijnych symboli49.
Kontekstualne podejsÂcie do Biblii bazuje na przekonaniu, zÇe do odczytania tekstu niezbeÎdne jest uwzgleÎdnienie aktualnego kontekstu. Na przykøad teologia wyzwolenia dokonuje egzegezy Biblii w konteksÂcie czynnego
solidaryzowania sieÎ z ucisÂnionymi, a teologia feministyczna w konteksÂcie
deprecjacji kobiet50. Praktyczne stosowanie metod odwoøujaÎcych sieÎ do kontekstu budzi pewne zastrzezÇenia, aczkolwiek nie tak wielkie, jak fundamentalistyczna lektura Pisma SÂwieÎtego, ktoÂra opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe ¹Biblia,
beÎdaÎc natchnionym i wolnym od bøeÎdu Søowem BozÇym, powinna bycÂ odczytywana oraz interpretowana dosøownie we wszystkich szczegoÂøach [...],
literalnieº51.
G. O'Collins i D. Kendall w pracy The Bible for Theology przedstawili
dziesieÎcÂ zasad korzystania z Biblii w teologii, ktoÂre wydajaÎ sieÎ miecÂ charakter
wybitnie ekumeniczny. Po pierwsze, teolog powinien bycÂ regularnym i wiernym
søuchaczem natchnionych tekstoÂw. Po drugie, jego rozumienie Biblii powinno
odbywacÂ sieÎ w konteksÂcie modlitwy, studium i czynu. Po trzecie, interpretacja
Pisma SÂwieÎtego powinna dokonywacÂ sieÎ we wspoÂlnocie zÇywej wiary posÂwiadczonej w klasycznych wyznaniach wiary. Po czwarte, teolog powinien uwzgleÎdniacÂ wszystkie teksty biblijne dotyczaÎce badanego zagadnienia. Po piaÎte, teolog
powinien kierowacÂ sieÎ konsensusem egzegetoÂw, odrzucajaÎc stanowiska skrajne. Po szoÂste, teolog powinien prowadzicÂ swoje badania w sÂwietle zasadniczych
tematoÂw i narracji biblijnych, takich jak przymierze czy zmartwychwstanie
ukrzyzÇowanego Jezusa. Po sioÂdme, teolog powinien liczycÂ sieÎ z zasadaÎ nieciaÎgøosÂci w ciaÎgøosÂci, szczegoÂlnie jesÂli chodzi o wydarzenia paschalne. Po oÂsme,
teolog powinien miecÂ sÂwiadomosÂcÂ, zÇe w doczesnosÂci poznajemy jedynie ¹po
czeÎsÂciº (1 Kor 13,12). Po dziewiaÎte, teolog powinien pozostawacÂ w zÇywym
45
46
47
48
49
50
51

Por. I, C, 2 (s. 43-44).
Por. I, C, 3 (s. 45-46).
Por. I, D, 1 (s. 46-48).
Por. I, D, 2 (s. 49-50).
Por. I, D, 3 (s. 50-52).
Por. I, E, 1-2 (s. 52-57).
I, F (s. 57-58).
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dialogu z filozofiaÎ. Po dziesiaÎte, teolog powinien troszczycÂ sieÎ o proces inkulturacji Biblii52.
Â COWY
5. WNIOSEK KON

Ekumenizm jest zjawiskiem wieloaspektowym i dynamicznym. Chodzi
w nim ostatecznie o przedstawienie w jeÎzyku ogoÂlnie zrozumiaøym rzeczywistosÂci Objawienia BozÇego. Ekumenizm jest wieÎc po prostu formaÎ teologii, skoro
teologia stanowi proces rozumienia wiary (intellectus fidei). Sytuacja ta wymaga
zatem od teologa zaroÂwno otwarcia sieÎ na Ducha SÂwieÎtego oraz pracowitego
studium, jak i zÇyczliwego dialogu z przedstawicielami innych wyznanÂ. Metodologia ekumenizmu polega na poszukiwaniu sÂwiatøa Ducha SÂwieÎtego, dzieÎki
ktoÂremu mozÇliwa jest wøasÂciwa interpretacja Objawienia. Ekumenizm, bazujaÎc
na Biblii i wspoÂlnocie Ludu BozÇego, nie tyle jest formaÎ uzgadniania kompromisoÂw, ile raczej racjonalnym odkrywaniem gøeÎbi zÇywej i ¹tej samejº wiary.
Ekumenizm oznacza ostatecznie poszukiwanie jednosÂci i swoistej ¹roÂwnowagiº
mieÎdzy BibliaÎ jako zapisem Objawienia i zÇywaÎ wiaraÎ caøego Ludu BozÇego.
ZÇadna dziedzina (dyscyplina) teologii nie mozÇe nie uwzgleÎdniacÂ wyzwanÂ rzucanych przez inne KosÂcioøy czy WspoÂlnoty eklezjalne. Teologowi katolickiemu
nie wolno wieÎc zamknaÎcÂ sieÎ na rozumienie wiary innych wyznanÂ, a inne wyznania nie mogaÎ zignorowacÂ nauczania UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa.
Dobry teolog jest z istoty rzeczy dobrym ¹ekumenistaÎº. W ekumenizmie chodzi
przeciezÇ o powszechne, a wieÎc jednomysÂlne wyrazÇenie wiary w jedynego Syna
BozÇego mocaÎ Ducha SÂwieÎtego na chwaøeÎ Boga Ojca.
Ecumenical Dimension of Theological Method
Summary
The article deals with the theme of the ecumenical dimension of theological
method. Since the union of Christians should be based on looking for the fullness
of Christian truth, each good theologian undertakes his work recognizing its ecumenical character. He is open to the Holy Spirit, the Bible, the voice of the Hierarchical
Magisterium and the sense of the faithful. He wants to understand in a systematic
and methodical way the common faith of all Christians. In consequence, to be
a Christian theologian means to be ecumenical.
S ø o w a k l u c z o w e: teologia, ekumenizm, ekumeniczny wymiar teologii
K e y w o r d s: theology, ecumenism, ecumenical dimension of theology
52

Por. G. O`Collins, D. Kendall, The Bible for Theology. Ten Principles for the Theological
Use of Scripture, New York 1997, s. 6-39.
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Â èCZESNYCH
INTERDYSCYPLINARNOSÂCÂ A METODOLOGIA WSPO
Â
BADAN TEOLOGICZNYCH

Czøowiek jest w stanie wypracowacÂ sobie jednolitaÎ i organicznaÎ koncepcjeÎ poznania. Jest to jedno z zadanÂ, jakie mysÂl chrzesÂcijanÂska beÎdzie musiaøa podejmowacÂ w nadchodzaÎcym trzecim tysiaÎcleciu
ery chrzesÂcijanÂskiej. WycinkowosÂcÂ wiedzy wiaÎzÇe sieÎ
z czeÎsÂciowaÎ wizjaÎ prawdy i prowadzi do fragmentaryzacji sensu, a przez to uniemozÇliwia wspoÂøczesnemu czøowiekowi osiaÎgnieÎcie wewneÎtrznej jednosÂci.
CzyzÇ KosÂcioÂø moÂgøby pozostacÂ na to obojeÎtny?
Jan Paweø II, Fides et ratio, nr 85

Po jakich drogach powinna kroczycÂ wspoÂøczesna teologia, by trwajaÎc
w wiernym ¹oparciu o Søowo, ktoÂre staøo sieÎ ciaøemº, stawacÂ sieÎ ± tym
samym! ± nieustannie ¹blizÇszaÎ zÇyciuº? By pozostajaÎc scientia sui generis,
¹wiedzaÎ duchowaÎº, stale przekraczacÂ ograniczenia ¹akademickiej neutralizacjiº, søuzÇycÂ coraz bardziej autentycznie i efektywnie potrzebom dzisiejszego czøowieka?1.
Po jakich drogach powinna kroczycÂ wspoÂøczesna katolicka nauka spoøeczna, by nie stanowicÂ jedynie zbioru negatywnych wskazanÂ w sferze regulowania stosunkoÂw gospodarczych2 albo dialektyczno-krytycznego wyrazu stosunku KosÂcioøa do rzeczywistosÂci spoøecznej3, lecz by stawaøa sieÎ ¹organicznym
1
Cytaty i parafrazy zaczerpnieÎte z: A. Nossol, Teologia na usøugach wiary, Opole 1979, s. 7;
tenzÇe, Teologia blizÇsza zÇyciu. Wpøyw teologii na egzystencjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, Paris 1993, s. 11-12;
J. Ratzinger, Czym jest teologia?, tøum. L. Balter, w: Podstawy wiary. Teologia, red. L. Balter,
S. Dusza, F. Mickiewicz, St. Stancel, PoznanÂ 1991, s. 221. Por. J. Szymik, Søowo u zÂroÂdeø Teo-Logii,
w: Veritati et caritati. W sluzÇbie teologii i pojednania, red. P. JaskoÂøa, Opole 1992, s. 71-72, 79-80.
2
G. Stratthaus, Die Wirtschaftspolitik der grossen Koalition, ¹Civitasº 1969 nr 8, s. 145-146.
3
J.B. Metz, TheÂologie politique et liberteÂ critico-sociale, ¹Conciliumº 1968 nr 36, s. 9-25.

318

KS. JERZY SZYMIK, KS. ARKADIUSZ WUWER

rozwinieÎciem prawdy samej Ewangeliiº i ¹EwangeliaÎ spoøecznaÎ naszych czasoÂwº4?
Jak ± wychodzaÎc z roÂzÇnych przesøanek ± wspoÂøczesna teologia i katolicka
nauka spoøeczna mogaÎ i powinny posøugiwacÂ wierze czøowieka, tu i teraz,
w konkretnych warunkach i wyzwaniach szybko zmieniajaÎcej sieÎ rzeczywistosÂci? ProÂby odpowiedzi na postawione pytanie sproÂbujemy poszukacÂ, idaÎc stosunkowo rzadko eksplorowanymi szlakami, wiodaÎcymi od kultury poprzez
literatureÎ do rzeczywistosÂci zÇycia spoøecznego, wskazujaÎc na wzajemne inspiracje teologii i nauki spoøecznej KosÂcioøa5.

KROK PIERWSZY

Â è POTRZEBUJE SZTUKI.
1. TEOLOGIA ± KOSÂCIO
SEJSMOGRAFICZNA FUNKCJA LITERATURY

Jedna z najgøeÎbszych i najwazÇniejszych odpowiedzi ostatnich lat brzmi nasteÎpujaÎco: ¹Teolog musi wstaÎpicÂ w podstawowe dosÂwiadczenie ludzkiej egzystencji, aby z tego miejsca ponownie przezÇycÂ i przecierpiecÂ teologiczny problem
w jego podstawach i w ten sposoÂb uczynicÂ teologieÎ zdolnaÎ do wypowiadania sieÎ
w obszarze tej passio humana. Nie zapominajmy, zÇe søowo BozÇe staøo sieÎ ostatecznie søowem przepowiadania skierowanym do nas, kiedy zstaÎpiøo do fundamentoÂw ludzkiej passio, do ostatecznych gøeÎbi owego descendus ad inferos,
i zÇe to pozostanie wciaÎzÇ drogaÎ, na ktoÂrej teologia staje sieÎ søowemº6.
Profetyczne søowa Prefekta Kongregacji Nauki Wiary ± woÂwczas, a od dzisÂ
PapiezÇa!!! ± w bøyskotliwym skroÂcie ukazujaÎ zÂroÂdøowe (czyli roÂwniezÇ w jakisÂ
sposoÂb konieczne) zwiaÎzki pomieÎdzy teologiaÎ a konkretem egzystencjalnego
dosÂwiadczenia czøowieka. OdwoøujaÎ sieÎ przy tym do fundamentalnego wzorca
wszelkich powiaÎzanÂ søowa teologicznego ze søowem rozbrzmiewajaÎcym z wneÎtrza passio humana. Jest nim misterium kenozy Søowa BozÇego. I jesÂli zgodzimy
sieÎ, zÇe literatura pieÎkna jest jednym z gøosoÂw owej passio, to refleksja niniejsza
jawi sieÎ jako wsteÎpowanie teologa ¹w podstawowe dosÂwiadczenie ludzkiej
egzystencjiº. Literatura rozumiana i traktowana jako ¹tworzywo kaznodziejskieº jest zrobieniem kroku na ± inkarnacyjnie odwzorowanej ± drodze, ¹na
Jan Paweø II, Homilia podczas Mszy sÂw. w uroczystosÂcÂ Zesøania Ducha SÂwieÎtego, w stulecie
encykliki ¹Rerum novarumº (19.05.1991), ¹L'Osservatore Romanoº (wyd. pol.) 1991 nr 7, s. 52.
5
Zob. G. Crepaldi, S. Fontana, La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della
Chiesa. Uno studio sul Magistero, Siena 2006.
6
Cyt. za: A. Nossol, Kulturowy kontekst tzw. ¹teologii wyzwoleniaº. Historyczny i systematyczny zarys zasadniczych problemoÂw. Skrypt dla studentoÂw, Lublin 1990, s. 24.
4
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ktoÂrej teologia staje sieÎ søowem...º7 Jest proÂbaÎ nasÂladowania Jezusa, Pawøa,
Izajasza.
Podczas wiedenÂskiego spotkania z przedstawicielami nauki i sztuki
(12 wrzesÂnia 1983 r.) Jan Paweø II w ten sposoÂb uzasadniaø znaczenie sztuki,
literatury i poezji, zaroÂwno dla caøej spoøecznosÂci ludzkiej, jak i dla KosÂcioøa:
Tak jednostka, jak i spoøecznosÂcÂ potrzebujaÎ sztuki dla interpretacji sÂwiata i zÇycia, dla
rozjasÂnienia epokowych wydarzenÂ, dla ujeÎcia wielkosÂci i gøeÎbi istnienia. PotrzebujaÎ
sztuki, aby zwroÂcicÂ sieÎ ku temu, co przewyzÇsza sfereÎ samej uzÇytecznosÂci i dopiero
w ten sposoÂb czøowiek jest w stanie spojrzecÂ na samego siebie. PotrzebujaÎ literatury
i poezji: søoÂw øagodnych, a takzÇe proroczych i gniewnych, ktoÂre czeÎstokrocÂ lepiej dojrzewajaÎ w samotnosÂci i cierpieniu. Wedøug gøeÎbokiej mysÂli Beethovena, artysta poniekaÎd powoøany jest do søuzÇby kapøanÂskiej8. TakzÇe KosÂcioÂø potrzebuje sztuki, nie tyle po
to, azÇeby zlecacÂ jej zadania i w ten sposoÂb zapewnicÂ sobie jej søuzÇbeÎ, ale przede wszystkim po to, aby osiaÎgnaÎcÂ gøeÎbsze poznanie conditio humana, wspaniaøosÂci i neÎdzy czøowieka. KosÂcioÂø potrzebuje sztuki, aby lepiej wiedziecÂ, co kryje sieÎ w czøowieku: w tym
czøowieku, ktoÂremu ma gøosicÂ EwangelieÎ9.

Sztuka jest interpretatorem sÂwiata i zÇycia. Jak sejsmograf ± pomagajaÎcy
rejestrowacÂ ruchy ziemi, po ktoÂrej wiedzie droga. To czøowiek jest drogaÎ KosÂcioøa... Aby tak rozumiana, hermeneutyczna funkcja sztuki mogøa w peøni søuzÇycÂ misji KosÂcioøa, domaga sieÎ ona ¹wyzÇszego pieÎtraº hermeneutycznego kreÎgu
± interpretacji teologicznej. Czyli dziaøanÂ hermeneutycznych wchodzaÎcych w zakres teologii literatury, aktualizujaÎcych wartosÂci (sakralne, religijne, sÂcisÂle teologiczne) zawarte potencjalnie w dzieøach sztuki10. ¹Spirala interpretacjiº weÎdruje woÂwczas na poziom wyzÇszy i gøeÎbszy jednoczesÂnie, niejako ¹drugiego
stopniaº. DzieÎki temu ± a w sensie sÂcisøym dopiero woÂwczas ± eklezjalnej
wartosÂci i teologicznego blasku nabierajaÎ ¹epokowe wydarzeniaº, ¹wielkosÂcÂ
i gøeÎbia istnieniaº ¹rozjasÂnioneº wczesÂniej przez interpretacyjnaÎ funkcjeÎ sztuki.
Teologiczne (lub chocÂby tylko ¹teologizujaÎceº) intuicje sztuki stajaÎ sieÎ tym
sposobem skarbem KosÂcioøa.
KosÂcioÂø potrzebuje sztuki, ¹aby osiaÎgnaÎcÂ gøeÎbsze poznanieº adresata swojej
ewangelizacyjnej misji. Sztuka umozÇliwia bowiem poznanie ludzkiej ¹wspania7

J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej gøeÎbi literatury. Literatura pieÎkna jako locus theologicus, Katowice 1994, s. 185.
8
Na temat zwiaÎzku pomieÎdzy artyzmem i kapøanÂstwem por.: H. Urs von Balthasar, Das
Weizenkorn, Luzern 1944, s. 151; tenzÇe: Der Laie und der Ordensstand, Einsiedeln 1948, s. 48.
9
Natura i sztuka drogami prowadzaÎcymi do tajemnicy Boga. Spotkanie z przedstawicielami
sÂwiata nauki i sztuki, WiedenÂ, 12 IX 1983, w: tenzÇe, Wiara i Kultura. Dokumenty, przemoÂwienia,
homilie, red. M. Radwan, S. WyleÎzÇek, T. Gorzkula, Rzym±Lublin, 1988, s. 209.
10
K. Dybciak, Literatura a religia, ¹Polonistykaº 45(1992) nr 7-8, s. 397. Na temat koniecznosÂci wspoÂøpracy hermeneutyki filozoficznej (m.in. literaturoznawczej) i hermeneutyki teologicznej por. Cz.S. Bartnik, Do teologoÂw nalezÇy budowa Nowego SÂwiata (rozmowa, K. GoÂzÂdzÂ,
M. Kiermacz. E. ReszczynÂska), ¹Causa Nostraº 1(1993) nr l, s. 3.

320

KS. JERZY SZYMIK, KS. ARKADIUSZ WUWER

øosÂci i neÎdzyº, pozwala poznawczo wniknaÎcÂ w gøaÎb zøozÇonej tajemnicy czøowieczego bytu i egzystencji, ¹conditio humanaº wspoÂøczesnego czøowieka, tego
wøasÂnie, ¹ktoÂremu (KosÂcioÂø) ma gøosicÂ EwangelieÎº dzisiaj. Wnikliwe i pokorne
badawcze pochylenie sieÎ teologii nad fenomenem sztuki (w naszym przypadku
± literatury pieÎknej) jest wieÎc organicznie zwiaÎzane z kosÂcielnaÎ misjaÎ Nowej
Ewangelizacji, tak silnie akcentowanaÎ w eklezjologii katolickiej naszego czasu
± przeøomu tysiaÎcleci11. Trzeba bowiem ± jak poucza Evangelii nuntiandi ±
¹doøozÇycÂ wszelkich staranÂ i zabiegoÂw, zÇeby zewangelizowacÂ troskliwie ludzkaÎ
kultureÎº12.
Potwierdzeniem søusznosÂci powyzÇszych wnioskoÂw, kontynuacjaÎ wiedenÂskiego przesøania dostosowanego juzÇ wprost do skomplikowanej sytuacji sÂwiata
lat 90. ubiegøego stulecia, jest przemoÂwienie Jana Pawøa II do przedstawicieli
sÂwiata kultury na Uniwersytecie WilenÂskim z 5 wrzesÂnia 1993 r. Prawdziwa to
magna charta stosunkoÂw mieÎdzy wiaraÎ a kulturaÎ (czyli roÂwniezÇ mieÎdzy teologiaÎ
a literaturaÎ, ¹toute proportion gardeÂeº). Ojciec SÂwieÎty, postulujaÎc cierpliwe
i konsekwentne, oparte na wzajemnym szacunku wobec cudzej tozÇsamosÂci,
budowanie przestrzeni dialogu mieÎdzy kulturaÎ i wiaraÎ, dialogu dotyczaÎcego
problemoÂw religijnych, etycznych i antropologicznych, wskazuje jasno na nadrzeÎdny cel tej wspoÂøpracy: ¹Odnowione «przymierze» mieÎdzy KosÂcioøem i sÂwiatem kultury, respektujaÎce jednakzÇe ich odreÎbnosÂcÂ, wydaje sieÎ bycÂ rzeczaÎ pilnaÎ
i koniecznaÎ dla zrozumienia tych naszych trudnych czasoÂw i rozpoznania kierunku, ktoÂry nalezÇaøoby obracÂº13.
RozumiecÂ trudny czas, rozpoznacÂ kierunek drogi... Czy wspoÂøczesna literatura pieÎkna ± a przynajmniej niektoÂre z jej kart, zapisanych ¹w tych naszych
trudnych czasachº ± uøatwia wspoÂøczesnej teologii to zadanie? I odwrotnie: czy
11

¹[...] ewangelizacyjnaÎ [...] funkcjeÎ peøniaÎ wszystkie wybitne dzieøa, ktoÂre powstaøy w kreÎgu
kultury chrzesÂcijanÂskiej, chocÂ zapewne w roÂzÇnym stopniuº. W. Wilk, MozÇliwosÂcÂ ewangelizacji
przez kultureÎ, ¹Søowo ± Dziennik Katolickiº 2(1994) nr 116; nr 25, s. 10. Por. W. Panas,
A. Sulikowski, Sacrum i literatura saÎ zwiaÎzane ontologicznie... (rozmowa, K. Dorosz), ¹PrzeglaÎd
Powszechnyº 112(1995) nr 6, s. 314-326.
12
Paweø VI, Adhortacja ¹Evangelii nuntiandiº, 8.12.1975 (dalej: EN), nr 20.
13
Jan Paweø II, Przymierze mieÎdzy KosÂcioøem i kulturaÎ. PrzemoÂwienie do przedstawicieli
sÂwiata kultury (fragmenty). Uniwersytet WilenÂski, 5 IX 1993, ¹Tygodnik Powszechnyº 47(1993)
nr 47, s. 13. Papieskie przesøanie z Wilna w ten sposoÂb ¹przenosi nad WisøeÎº nuncjusz apostolski
w Polsce, abp J. Kowalczyk: ¹Potrzeba «nowego przymierza» mieÎdzy KosÂcioøem a kulturaÎ jest nad
wyraz aktualna takzÇe u nas, tu nad WisøaÎ. Chodzi o przymierze majaÎce na celu rozproszenie cieni,
otwarcie drzwi dla sÂwiatøa [...] aby w «ogniu» szczerej, obiektywnej dyskusji i refleksji wykuwaøo sieÎ
pozÇaÎdane «nowe przymierze» mieÎdzy polskimi twoÂrcami a KosÂcioøem, jako Ludem BozÇym [...].
Zjednoczmy sieÎ wieÎc i wspoÂøpracujmy ze sobaÎ sÂwiadomi swych daroÂw i søabosÂci, aby przezwycieÎzÇycÂ
to, co dzieli, i odnowicÂ kultureÎ ludzkaÎ, chrzesÂcijanÂskaÎ, polskaÎ [...] odnowione «przymierze» sÂrodowisk twoÂrczych z KosÂcioøem, po okresie urazoÂw i bolesnych rozdarcÂ, przyczyni sieÎ do duchowej
jednosÂci. Musimy bycÂ sÂwiadomi jaki mamy w reÎce instrument jednania serc ludzkich, a Polska dzisÂ
bardziej nizÇ podziaøoÂw potrzebuje jednosÂci ± jednosÂci serc i jednosÂci duchaº. J. Turnau, Nowe
przymierze KosÂcioøa z kulturaÎ. Nuncjusz do twoÂrcoÂw, ¹Gazeta Wyborczaº 6(1994) nr 12, s. 19.
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dzisiejsza teologia pomaga dzisiejszej literaturze rozumiecÂ i oceniacÂ samaÎ siebie?14 Jeszcze raz fragment wilenÂskiego przemoÂwienia PapiezÇa: ¹W rzeczywistosÂci staje przed naszymi oczami sÂwiat z krwi i kosÂci, bogaty w sÂwiatøa i cienie.
To wymaga cierpliwosÂci i wnikliwosÂci spojrzeniaº15.
2. KNS ± DIAGNOZA: CZèOWIEK POTRZEBUJE PRAWDY

Historia zbawienia nie dzieje sieÎ obok historii ludzi, ale jaÎ caøaÎ przenika.
PrzestrzenÂ spoøeczna nie tylko jest miejscem socjologicznym, ale jest takzÇe
miejscem teologicznym ± twierdzi z przekonaniem M. Toso16. Nie kwestionujaÎc
zatem teologicznego charakteru katolickiej nauki spoøecznej17, ani jej dyscyplinarnej autonomii18 czy tezÇ interdyscyplinarnego jej charakteru (z caøaÎ zøozÇonosÂciaÎ zwiaÎzanych z tym kwestii)19, w konteksÂcie refleksji nad metodaÎ wspoÂøczesnych badanÂ teologicznych wskazacÂ nalezÇy na istotny komponent jej owocnego i peønego uprawiania: perspektyweÎ prawdy.
14
Odnowione przymierze... A przeciezÇ ¹kazÇde o d n o w i e n i e wymaga nowej interpretacji
i n o w e g o wysøowieniaº. Wilk, art. cyt., s. 11 [podkr. ± J. Sz.].
15
Przymierze mieÎdzy KosÂcioøem i kulturaÎ, s. 13.
16
Zob. M. Toso, L'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa oggi, w: Dottrina sociale e
testimonianza cristiana ± Atti del Simposio in onore del Cardinale Joseph Hoffner ± (Roma,
30.10.1997), CittaÁ del Vaticano 1997, s. 123.
17
T. Borutka, (Propedeutyka katolickiej nauki spoøecznej, w: T. Borutka, J. Mazur, A. ZwolinÂski, Katolicka nauka spoøeczna, CzeÎstochowa 1999, s. 14) definiuje jaÎ nasteÎpujaÎco: ¹[...] katolicka
nauka spoøeczna posiada przede wszystkim charakter teologiczny. Jej celem jest pasterska posøuga
wobec sÂwiata, zmierzajaÎca do pobudzania integralnego rozwoju czøowieka poprzez praktykeÎ
chrzesÂcijanÂskiego wyzwolenia w perspektywie ziemskiej i transcendentnejº. Zob. takzÇe: Jan Paweø II, Encyklika ¹Solicitudo rei socialisº, 30.12.1987 (dalej: SRS), nr 41; Kongregacja ds. Wychowania ChrzesÂcijanÂskiego, Wskazania dotyczaÎce studioÂw i nauczania doktryny spoøecznej KosÂcioøa
w ramach formacji kapøanÂskiej (1988), nr 5.
18
ChociazÇ dyskusji domaga sieÎ poglaÎd, jakoby ¹katolickaÎ naukeÎ spoøecznaÎ mozÇna uznacÂ za
dyscyplineÎ spoøecznaÎ KosÂcioøa o tyle, o ile opiera sieÎ ona na jego autorytecie instytucjonalnym
i wynika z jego praktycznej potrzeby udzielania wskazanÂ spoøeczno-moralnych ludziom, uøatwiajaÎcych mu «wglaÎd» w zÇycie sÂwieckich struktur spoøecznych. Z drugiej strony zasÂ katolicka nauka
spoøeczna nie mozÇe bycÂ uznana za odreÎbnaÎ gaøaÎzÂ wiedzy spoøecznej o charakterze naukowo-laickim, poniewazÇ to instytucja KosÂcioøa i jego normy moralne saÎ dla niej fundamentem i zÂroÂdøemº.
Zob. J. Baniak, Kierunki rozwoju katolickiej nauki spoøecznej, w: Metodologiczne i teoretyczne
problemy katolickiej nauki spoøecznej, red. P. Bortkiewicz (¹SpoøeczenÂstwo i KosÂcioÂøº, t. 1), PoznanÂ
2004, s. 10.
19
Zob. G. Crepaldi, S. Fontana, La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della
Chiesa..., Siena 2006; J. Koperek, Katolicka nauka spoøeczna wsÂroÂd innych nauk spoøecznych, w:
Metodologiczne i teoretyczne problemy.., s. 37-61 oraz szereg artykuøoÂw w polskiej edycji kwartalnika ¹SpoøeczenÂstwoº, np.: S. Zamagni, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i ekonomia (1/1999); D. Saschini, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i bioetyka (1/1998); R. MunÄoz, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i historia teologii (1/1998); P. Donati, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i socjologia (2/1995); P. Doni, Nauka
spoøeczna KosÂcioøa i teologia (3/1995).
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Najszerszy horyzont uprawiania katolickiej nauki spoøecznej zakresÂla Jan
Paweø II, gdy stwierdza:
[...] prawda, jakaÎ winnisÂmy czøowiekowi, jest przede wszystkim prawdaÎ o nim samym.
Jako sÂwiadkowie Jezusa Chrystusa jestesÂmy heroldami, rzecznikami, søugami tej prawdy, ktoÂrej nie mozÇemy redukowacÂ do zasad jakiegosÂ systemu filozoficznego lub aktywnosÂci czysto politycznej; nie wolno nam o niej zapomniecÂ, ani jej zdradzicÂ. [...] Ta peøna
prawda o istocie ludzkiej stanowi podstaweÎ spoøecznej doktryny KosÂcioøa, tak jak i ona
jest podstawaÎ prawdziwego wyzwolenia20.

PragnaÎc z tej perspektywy odpowiedziecÂ na pytanie o relacjeÎ, jaka zachodzi
pomieÎdzy roÂzÇnymi dziedzinami wiedzy (teologiaÎ, filozofiaÎ, ekonomiaÎ, socjologiaÎ, politykaÎ, informatykaÎ) a teoriaÎ i praktykaÎ nauki spoøecznej KosÂcioøa,
w konsekwencji odpowiadamy na pytanie o relacjeÎ pomieÎdzy tymi poszczegoÂlnymi dyscyplinami a EwangeliaÎ. Chodzi o sposoÂb uprawiania wiedzy w konteksÂcie jej misji odkrywania prawdy, ktoÂrej peønia zawiera sieÎ w przyjeÎtym
z wiaraÎ Søowie objawiajaÎcego sieÎ Boga. Zadanie to tym istotniejsze, zÇe wspoÂøczesÂni chrzesÂcijanie w coraz bardziej dramatyczny sposoÂb dosÂwiadczajaÎ, zÇe
sami stanowiaÎ swego rodzaju ¹skrzyzÇowanie ± ¹miejsceº spotkania Søowa BozÇego z historiaÎ poszczegoÂlnych ludzi i spoøeczenÂstw. To przenikanie sieÎ czy tezÇ
krzyzÇowanie sieÎ prawdy wiary z zÇyciem spoøecznym akcentowaø Jan XXIII, gdy
pisaø, zÇe ¹nauki spoøecznej, ktoÂraÎ gøosi KosÂcioÂø, nie wolno oddzielacÂ od jego
nauki o zÇyciu ludziº21.
Ojcowie Soboru ekumenicznego WatykanÂskiego II byli sÂwiadomi, zÇe ¹KosÂcioÂø zawsze zobowiaÎzany jest do badania znakoÂw czasu i ich interpretowania
w sÂwietle Ewangelii, tak, aby w sposoÂb dostosowany do kazÇdego pokolenia
moÂgø odpowiadacÂ na odwieczne pytania ludzi o sens zÇycia doczesnego i przyszøego oraz ich wzajemnaÎ relacjeÎº22. Zasiew Søowa musi bycÂ koniecznie poprzedzony badaniem kondycji gleby, na ktoÂraÎ pada ziarno23.
20

Jan Paweø II, PrzemoÂwienie na otwarcie Trzeciej Konferencji Episkopatu Ameryki èacinÂskiej w Puebla (28.1.1979), nr 20-23, w: Dokumenty nauki spoøecznej KosÂcioøa, cz. 2, Rzym±Lublin
19962, s. 99-115.
21
Jan XXIII, Encyklika ¹Mater et Magistraº, 15.05.1961 (dalej: MM), nr 222.
22
Konstytucja duszpasterska o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym ¹Gaudium et spesº (dalej:
KDK), nr 4.
23
Cz. Skrzeszewski stwierdza, zÇe ¹szczegoÂlnym zadaniem wspoÂøczesnym (uczonych katolickich) jest wypracowanie metody naukowej katolickiej nauki spoøecznej, w charakterze nauki interi multidyscyplinarnej, øaÎczaÎcej w sobie elementy teoretyczne, teologiczne i filozoficzne z elementami empirycznymi ± socjologicznymi, ekonomicznymi i historycznymi. [...] ZÂroÂdøem wnioskoÂw,
zaroÂwno w dziedzinie doktrynalnej, jak i pastoralnej, a nawet propozycji praktycznych, jest ostatecznie ± z jednej strony ± coraz wieÎksze pogøeÎbianie teorii podstawowych zasad spoøecznych
i mozÇliwosÂci ich zastosowania, z drugiej strony ± rozpoznawanie «znakoÂw czasu», czyli konkretnych
sytuacji zÇyciowych. [...] Jest to jedyna droga mozÇliwosÂci oparcia aktywnej dziaøalnosÂci na mocnym
podøozÇu zasad spoøecznych, ugruntowanych na prawie naturalnym i przesÂwietlonych prawem objawionymº. Cz. Strzeszewski, Ewolucja katolickiej nauki spoøecznej, Warszawa 1978, s. 303-304,
307.
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Katolicka nauka spoøeczna wychodzi zatem od analizy pierwszego (we
wszystkich tego søowa znaczeniach) znaku czasu, ktoÂrym jest wspoÂøczesne rozumienie istoty ¹bycia czøowiekiemº, wspoÂøczesna antropologia. Twierdzi, zÇe ±
wbrew pozorom i praktyce ± to wøasÂnie poznanie kondycji filozoficzno-etycznej
czøowieka, a nie np. aktualnego stanu notowanÂ gieødowych, stanowi niezbeÎdny
fundament (antropologiczny i teologiczny wøasÂnie) chrzesÂcijanÂskiej refleksji
nad zÇyciem spoøecznym. Wykracza w ten sposoÂb poza wizjeÎ homo sociologicus
czy homo oeconomicus i ± jak podkresÂla H. Juros ± ma odwageÎ podjaÎcÂ filozoficzne pytanie ¹dlaczego?º, wobec ktoÂrego ¹socjologia pozostaje bezradnaº24.
W chrzesÂcijanÂskiej perspektywie, w perspektywie wiary, ale majaÎc takzÇe na
uwadze wyniki nauk spoøecznych i humanistycznych, katolicka nauka spoøeczna dostrzega, zÇe alienacja wspoÂøczesnego czøowieka polega na odwroÂceniu
relacji sÂrodkoÂw i celoÂw: czøowiek, nie uznajaÎc wartosÂci i wielkosÂci osoby w samym sobie i w blizÂnim, pozbawia sieÎ mozÇliwosÂci przezÇycia w peøni wøasnego
czøowieczenÂstwa i nawiaÎzania z innymi ludzÂmi tej relacji solidarnosÂci i wspoÂlnoty, dla ktoÂrej zostaø przez Boga stworzony. JuzÇ Ojcowie soborowi moÂwiaÎ o dziesieÎciu sprzecznosÂciach w dzisiejszym sÂwiecie, beÎdaÎcych zÂroÂdøem wyobcowania
czøowieka25, przeczuwajaÎc niejako, zÇe kryzys wspoÂøczesnosÂci sÂcisÂle wiaÎzÇe sieÎ
z zagubieniem i utrataÎ celu (thelos) zÇycia osobistego i spoøecznego26. WielozÂroÂdøowa niemozÇnosÂcÂ odkrycia prawdy o sobie i sÂwiecie ciaÎzÇy na wyborach
etycznych, spoøecznych i politycznych wspoÂøczesnego czøowieka, pozostawiajaÎc
go niejako w pustce, samotnosÂci etycznej i ± w konsekwencji ± w pogøeÎbiajaÎcej
sieÎ samotnosÂci spoøecznej.
W takiej sytuacji mozÇe zasÂ zakwitnaÎcÂ jedynie egoizm, niesprawiedliwosÂcÂ
i apatia, przynoszaÎc owoce tego, co P. Rosanvallon nazywa ¹potroÂjnaÎ utopiaÎ
liberalizmuº27. Relacje mieÎdzyludzkie zostajaÎ zredukowane do relacji ekonomicznych, prawnych i indywidualnych28, czego skutki obserwowacÂ mozÇna w postawie, ktoÂraÎ Ch. Lasch okresÂla jako ¹postmodernistyczny narcyzm zbiorowyº
oraz ¹roszczeniowy indywidualizmº29.
Narcyzm objawia sieÎ tym, zÇe czøowiek trapiony jest niepokojem, ale nie
poczuciem winy. Nie cierpi konkurencji, ale jej dosÂwiadcza; boi sieÎ sÂmierci,
24
H. Juros, SpoÂr o metodologieÎ nauki spoøecznej KosÂcioøa, w: Jan Paweø II, ¹Centesimus
annusº. Tekst i komentarze, red. F. Kampka, C. Ritter, Lublin 1998, s. 367.
25
Wymienia sieÎ: fakt i orientacjeÎ w faktach; bogactwo i neÎdzeÎ, a takzÇe: wolnosÂcÂ i zniewolenie,
jednosÂcÂ i podziaøy, porzaÎdek ziemski i brak wartosÂci duchowych, socjalizacjeÎ i personalizacjeÎ, wiareÎ
indywidualnaÎ i wiareÎ wspoÂlnotowaÎ, praktykeÎ i teorieÎ, krytycznaÎ oceneÎ rzeczywistosÂci i uleganie
opiniom grupy, specjalizacjeÎ i caøosÂcÂ. Zob. KDK 4-10.
26
Zob. M. Matteini, MacIntyre e la rifondazione dell'etica. La crisi delle ideologie e della
morale e il recupero del finalismo etico come ¹bene comuneº, Roma 1995, s. 154.
27
P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique. Histoire de l'ideÂe de marcheÂ, Seuil 1999, s. VII-X.
28
Zob. C. Gambescia, Le socieÂteÂ injuste, ¹Catholicaº 2003 nr 80, s. 12-23.
29
Ch. Lasch, La Cultura del narcisismo. L'individuo in fuga dal sociale in un'et di disillussioni
colettive, Milano 1981, s. 10.
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ale odrzuca zÇycie; otacza kultem relacje mieÎdzyosobowe: w maøej grupie przyjacioÂø, tym intensywniejsze, im bardziej nie rozumie dziaøanÂ i rozwiaÎzanÂ politycznych. Oddaje sieÎ z entuzjazmem temu, co mozÇna nazwacÂ ideologiaÎ uproszczonego osobistego rozwoju, ktoÂra ± optymistyczna na pierwszy rzut oka ±
w gøeÎbi uwidacznia rozczarowanie wobec sÂwiata i brak nadziei. Eksponowanie
siebie takiego, jakim sieÎ jest, stanowi nowaÎ wiareÎ tych, ktoÂrzy w nic i nikomu
nie wierzaÎ.
Wspomniany Ch. Lasch owe postawy okresÂla jako l'¹io minimoº30. èaÎczaÎ
one postaweÎ roszczeniowaÎ z mentalnosÂciaÎ unikania celoÂw, ktoÂre przekraczajaÎ
horyzont osobistych spraw czøowieka. To mentalnosÂcÂ, ktoÂra domaga sieÎ warunkoÂw do przetrwania, ale nie proponuje jakiegokolwiek zaangazÇowania
wøasnego. Prowadzi nawet do wyboroÂw nieetycznych. Etyka bowiem zostaje
podporzaÎdkowana praktyce narcystycznego widzenia sÂwiata; tymczasem dziaøanie etyczne wymaga dostrzegania ¹caøosÂciº i relacji w przestrzeni szerszej nizÇ
¹minimalne jaº, do czego czøowiek ± ze wzgleÎdu na wspomniane wyzÇej racje ±
juzÇ nie daÎzÇy. R. Petrella pisze wreÎcz o wspoÂøczesnej swoistej ¹ewangelii konkurencyjnosÂciº, o nowym, alienujaÎcym dekalogu wspoÂøczesnego czøowieka,
w ktoÂrym zawierajaÎ sieÎ ¹nakazyº: ¹nie beÎdziesz opieraø sieÎ globalizacjiº, ¹nie
przestaniesz gonicÂ za nowinkami technicznymiº, ¹caøkowicie zliberalizujesz
handelº, ¹nie pozwolisz panÂstwu mieszacÂ sieÎ do spraw ekonomicznychº, ¹sprywatyzujesz wszystko, co mozÇliwe do sprywatyzowaniaº czy tezÇ ¹beÎdziesz konkurencyjny: zawsze lepszy od innych, zawsze w doskonaøej formie, zawsze
zwycieÎskiº31.
Ojcowie soborowi wiedzaÎ, zÇe nie mozÇna bardziej wymownie okazacÂ solidarnosÂci, szacunku i miøosÂci wobec caøej rodziny ludzkiej, jak tylko ¹inicjujaÎc
z niaÎ dialog [...] przynoszaÎc sÂwiatøo wydobyte z Ewangelii i dostarczajaÎc rodzajowi ludzkiemu zbawiennych siø, ktoÂre sam KosÂcioÂø kierowany przez Ducha
SÂwieÎtego otrzymuje od swego ZaøozÇyciela. Osoba ludzka bowiem powinna
bycÂ zbawiona, a spoøeczenÂstwo ludzkie odnowioneº. Dlatego ¹KosÂcioÂø oferuje
rodzajowi ludzkiemu szczeraÎ wspoÂøpraceÎº, a czyniaÎc to, ¹daÎzÇy tylko do jednego
celu, aby mianowicie pod przewodnictwem Ducha Pocieszyciela kontynuowacÂ
dzieøo samego Chrystusa, ktoÂry przyszedø na sÂwiat, aby dacÂ sÂwiadectwo prawdzie, aby zbawiacÂ, nie zasÂ, aby poteÎpiacÂ; aby søuzÇycÂ, nie zasÂ, by Jemu søuzÇonoº32.
Katolicka nauka spoøeczna, w dialogu i we wspoÂøpracy, przynosi wieÎc czøowiekowi i sÂwiatu staraÎ i ciaÎgle nowaÎ propozycjeÎ etycznaÎ i moralnaÎ, wierzaÎc, zÇe
¹nie zÇyjemy w sÂwiecie irracjonalnym i pozbawionym sensu, ale istnieje w nim
30

1996.

31
32

Zob. tenzÇe, L'Io minimo. La mentalit della sopravvivenza in un epoca di turbamenti, Milano
Zob. R. Petrella, Le bien commun. loge de la solidariteÂ, Bruxelles 1996, s. 44-49.
KDK 3.
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moralna logika, ktoÂra rozjasÂnia ludzkaÎ egzystencjeÎ i umozÇliwia dialog mieÎdzy
ludzÂmi i narodamiº33. Dialog w poszukiwaniu Prawdy.

KROK DRUGI

3. TEOLOGIA ± WIARA POTRZEBUJE PROROCTWA.
PROFETYCZNA FUNKCJA LITERATURY

Hermeneutyczne procesy rozumienia we wspoÂøczesnej teologii okresÂla sieÎ
jako posteÎpowanie w ¹sÂwietle wiaryº34. Oznacza to, zÇe peøne i poprawne, interpretujaÎce wnikanie w nadprzyrodzonaÎ rzeczywistosÂcÂ zbawczego wydarzenia
Jezusa Chrystusa jest mozÇliwe tylko wtedy, gdy procesy skøadajaÎce sieÎ na poznanie teologiczne dokonujaÎ sieÎ ¹wewnaÎtrz wiaryº. Sama zasÂ teologia winna
bycÂ konsekwentnie traktowana ± niezalezÇnie od jakichkolwiek dodatkowych
specyfikacji ± jako ¹refleksja wiaryº czy tezÇ ¹nauka wiaryº (scientia fidei),
urzeczywistniajaÎca sieÎ w spotkaniu wiary religijnej z naturalnaÎ wiedzaÎ35.
W tym sensie søuszna wydaje sieÎ teza A. Dunajskiego, oparta na sugestiach
J.C. Renarda, ¹zÇe pod pewnym wzgleÎdem jedyne teologiczne miejsce we wøasÂciwym tego søowa znaczeniu stanowi wiaraº36. RzeczywistosÂcÂ wiary ± jako obszaru, w ktoÂrym teologia ¹sieÎ dziejeº ± jawi sieÎ bowiem jako cosÂ pierwotnego,
koniecznego i konstytutywnego dla zaistnienia miejsca teologicznego. Literatura pieÎkna beÎdzie wieÎc interesujaÎcym teologa locus theologicus, jako miejsce,
gdzie wiara staje sieÎ jakby ¹organem poznawczymº, sÂwiatøem pozwalajaÎcym na
¹teologicznaÎº penetracjeÎ danego wycinka czy wymiaru rzeczywistosÂci. Przypadek ten beÎdzie zachodziø woÂwczas, gdy w roÂzÇnych planach, przekrojach i aspek33
Jan Paweø II, PrzemoÂwienie do Zgromadzenia OgoÂlnego ONZ, Nowy Jork, 5.10.1995, w:
PrzemoÂwienia i homilie Ojca sÂwieÎtego Jana Pawøa II, KrakoÂw 1997, s. 42.
34
W. Høadowski, Poznanie teologiczne, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 32(1985) z. 2,
s. 111.
35
TamzÇe, s. 103, l10-111. J. Ratzinger (Theologie, w: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, t. VI, TuÈbingen 19623, s. 775) okresÂla teologieÎ jako ¹der Versuch einer wissenschaftlichcn
Durchdringung der Gelegenheiten des christlichen Glaubensº, a A. Zuberbier (Teologia dzisiaj,
Katowice 1975, s. 11) jako ¹racjonalne wnikanie w tresÂcÂ wyznawanej wiaryº.
36
Literatura pieÎkna..., s. 107. J.C. Renard (PoeÂsie, foi et theÂologie, ¹Conciliumº 12(1976) z. 5,
s. 39) moÂwi tu o miejscu ¹radykalnieº teologicznym i uzasadnia swoje stanowisko nasteÎpujaÎco: ¹Ce
pourquoi la foi eÂlimine d'une certaine manire tout discours «sur» le divin en eÂtant elle-meÎme lieu
de la parole informuleÂe «du» divin et «avec» le divin´ au point de constituer en ce sens l'unique lieu
radicalement theÂologiqueº. S.C. NapioÂrkowski (Teologia. Zagadnienia wsteÎpne, Katowice 19862,
s. 30-31) omawiajaÎc zagadnienie wiary jako miejsca teologicznego, podkresÂla, ¹zÇe wiara stanowi
zÂroÂdøo teologii [...] w punkcie wyjsÂcia teologiiº i ¹w tworzeniu teologiiº.
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tach dzieøa literackiego mozÇliwa beÎdzie obserwacja poczaÎtkoÂw, rozwoju i owocowania wiary, gdy mozÇna beÎdzie stwierdzicÂ i badacÂ jej sÂlady, rozbøyski, istnienie, promieniowanie. Te same zjawiska wysteÎpujaÎce rebours (zanik wiary,
postawy ateistyczne, ¹walka z Bogiemº), beÎdaÎ roÂwniezÇ wazÇnaÎ dla teologicznego poznania i argumentacji ilustracjaÎ zwiaÎzkoÂw literatury ze ¹sprawaÎ wiaryº.
Ze swej istoty, niejako ¹naturalnieº, wiara chrzesÂcijanÂska zmierza do obwieszczania kerygmatu, do ¹uczynkoÂwº (Jk 2,14-26) gøoszenia przezÇywanych
tresÂci. Ze søuchania powstaøa (Rz 10,17) i w sÂwiadectwie profetycznego przepowiadania osiaÎga swojaÎ peønaÎ dojrzaøosÂcÂ37.
Profetyzm jest istotnaÎ funkcjaÎ wiary pojmowanej nie tylko jako system
przekonanÂ, ale roÂwniezÇ jako wymiar ludzkich postaw, jako motyw dziaøania
i kryterium wartosÂciowania. Przejawia sieÎ ona ¹w bezkompromisowym gøoszeniu prawdy, wzywaniu do moralnego odrodzenia i nawroÂcenia, wskazywaniu
na szczytne ideaøy narodowe i religijne, itp.º i posiada roÂwniezÇ swoÂj aspekt
wyrazÂnie krytyczny, kontestacyjny38. Zjawisko profetyzmu wysteÎpujaÎce na
gruncie religijno-literackim, staje sieÎ tym samym nie tylko funkcjaÎ wiary, ale
i wypowiedzi literackiej. Jako taka, mozÇe bycÂ ona postrzegana i reflektowana
zaroÂwno w nauce o literaturze, jak i w teologii39.
Aby dokøadniej okresÂlicÂ rozumienie i zakres pojeÎcia ¹funkcji profetycznej
literaturyº, nalezÇy wyjsÂcÂ od poglaÎdoÂw na poezjeÎ starozÇytnych GrekoÂw. Z rekonstrukcji elementoÂw ich estetyki wynika, zÇe powszechnie uznawali oni twoÂrczosÂcÂ poetyckaÎ za inspirowanaÎ przez boÂstwa, a w poezji widzieli obecnosÂcÂ
czynnika duchowego wyzÇszego rzeÎdu i nieprzecieÎtnej miary40. ProstaÎ konsekwencjaÎ takiego mysÂlenia byøo dostrzeganie pokrewienÂstwa mieÎdzy poezjaÎ a wieszczeniem: poeta jest kimsÂ w rodzaju wieszcza, a ¹cechy wieszczeº to element
oryginalny poezji, odroÂzÇniajaÎcy jaÎ od jakichkolwiek innych dzieø artystycznych41. Wydaje sieÎ, zÇe owo greckie utozÇsamienie profetyzmu42 literatury z wieszczeniem, rozumianym jako zdolnosÂcÂ przewidywania przyszøosÂci, wywarøo
spory wpøyw na nasze dzisiejsze mysÂlenie. I to nie tylko w teologii.
Jeszcze Paweø nazywa ¹wieszczemº Epimenidesa z Knossos (Tt 1,12) w sensie szerszym (sÂwiadek prawdy), ale juzÇ søynna interpretacja IV eklogi Bukolik,
37
Por. C.S. NapioÂrkowski, Wiara. Skrypt dla studentoÂw, Lublin 1976, (zwøaszcza: CzeÎsÂcÂ historyczna, II, 6, Nauka Soboru WatykanÂskiego II, s. 58-63).
38
F. Szulc, Jak badacÂ obraz Boga w literaturze?, ¹Teologia w Polsceº 6(1988) nr 17, s. 22.
39
¹Spotykamy sieÎ z tymi zjawiskami [krytykaÎ i profetyzmem ± J. Sz.] zaroÂwno na gruncie
religijnym (np. u prorokoÂw), jak i w literaturze (np. u poetoÂw romantycznych)º. TamzÇe.
40
W. Tatarkiewicz, Dzieje szesÂciu pojaÎcÂ, Warszawa 1982, s. 97. ¹«Entheon he poiesis» ±
powiada nawet Arystoteles, najmniej irracjonalny i mistyczny z filozofoÂw Grecji. [...] «Poeta ±
powiada filolog niemiecki (B. Schweitzer) ± boskim duchem ozÇywiony byø narzeÎdziem tych mocy,
ktoÂre kierujaÎ sÂwiatem i utrzymujaÎ w nim øad [...]»º. TamzÇe.
41
TamzÇe, s. 93, 95, 97.
42
¹Greckie søowo prophetes [...] zawiera [...] wyrazÂnie dwa elementy znaczeniowe: ogøaszania
i zapowiedzi rzeczy przyszøychº. L. Stachowiak, Prorocy ± søudzy Søowa, Katowice 1980, s. 10.
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dokonana przez tak wielki autorytet, jak Augustyn, ugruntowaøa prawdopodobnie zaweÎzÇone rozumienie ¹literackiego proroctwaº i utrwaliøa je na døugie
wieki. Biskup Hippony (a takzÇe Laktancjusz) odczytywaø bowiem wyrocznie
sybillinÂskie i fragment wspomnianego dzieøa Wergiliusza jako proroctwo
(w sensie wøasÂnie ¹zapowiedzi rzeczy przyszøychº) o narodzeniu Chrystusa43.
W takim tezÇ znaczeniu ¹profetyzm literackiº jest definiowany we wspoÂøczesnej
nauce o literaturze: ¹zjawisko przypisywania wybranej przez boga jednostce
ludzkiej daru przewidywania przyszøosÂciº, znajdujaÎce w literaturze ¹odbicie
w roÂzÇnorodnych dzieøach prorokujaÎcych przyszøosÂcÂº44.
W zakresie topiki teologicznej pozÇytek z powyzÇszego ujeÎcia byøby waÎtpliwy,
a przynajmniej niewielki. Teologia pojmuje bowiem ¹prorokowanieº o wiele
gøeÎbiej, czerpiaÎc inspiracjeÎ z tradycji biblijnej judeochrzesÂcijanÂstwa.
WysteÎpujaÎce na kartach Pisma sÂw. zjawisko profetyzmu nie byøo w swych
korzeniach wyøaÎcznaÎ wøasnosÂciaÎ religijnaÎ Izraela i posiadaøo bardzo zroÂzÇnicowane aspekty (m.in. ¹greckiº ± wieszczenie, ogøaszanie i zapowiedzÂ rzeczy
przyszøych)45. WyroÂzÇniaøo sieÎ jednak wyrazÂnie oryginalnosÂciaÎ celu, ktoÂrym byøo ¹ocalenie duchowe Izraelaº w perspektywie zbawczej46. Starotestamentalnych prorokoÂw ± jak podkresÂla L. Stachowiak ± nie nalezÇy widziecÂ ¹jako ekstatykoÂw zalezÇnych od siø irracjonalnych, jasnowidzoÂw zajeÎtych przepowiadaniem przyszøosÂci lub spraw ukrytychº47. Biblijne bogactwo stosowanej wobec
nich terminologii (widzaÎcy, wezwany, jasnowidz, wizjoner, maÎzÇ BozÇy, wysøannik BozÇy)48 i rysujaÎce sieÎ na tle sÂwieÎtych tekstoÂw sylwetki kazÇaÎ w nich dostrzegacÂ ¹herosoÂw wiary, ludzi bezinteresownych, ale uwazÇnych na wszelki gøos
Boga i rytm zÇycia ludzkiego [...], mocno tkwiaÎcych w zÇyciu wspoÂøczesnego sobie
pokoleniaº, przewodnikoÂw duchowych, bezkompromisowych rzecznikoÂw dobra i nadziei49. I takie tezÇ cechy reprezentuje ich natchniona spusÂcizna literacka50.
43

A. Dunajski, Literatura pieÎkna jako locus theologicus, ¹Studia PelplinÂskieº 12(1981), s. 105106. Interesuje nas ± w tym wypadku ± nie tyle wiarygodnosÂcÂ wynikoÂw interpretacji, co zasadniczy
jej kierunek. St. Stabryøa (Wergiliusz. SÂwiat poetycki, Wrocøaw 1987, s. 82-83), opierajaÎc sieÎ na
komentarzu do Eklog R. Colemana (Vergil. Eclogues, Cambridge 1977) podaje, zÇe chrystologiczna
interpretacja IV eklogi budzi spore waÎtpliwosÂci, gdyzÇ nie ma ¹zÇadnych przekonywajaÎcych dowodoÂw, izÇ szøo tu o Chrystusaº.
44
T. Kostkiewiczowa, Profetyzm, w: Søownik terminoÂw literackich, oprac. M. GøowinÂski,
T. Kostkiewiczowa i in., red. J. SøawinÂski, Wrocøaw 1988, s. 399.
45
Stachowiak, dz. cyt., s. 10; P. Beauchamp, Prorok, w: Søownik teologii biblijnej, red.
X. LeÂon-Dufour, tøum. i red. K. Romaniuk, PoznanÂ±Warszawa, 1985, s. 783-784.
46
H. Langkammer, Søownik biblijny, Katowice 1989, s. 132.
47
Dz. cyt., s. 7.
48
Beauchamp, dz. cyt., s. 783.
49
Stachowiak. dz. cyt., s. 7. ¹SaÎ oni przede wszystkim ludzÂmi caøkowicie zaangazÇowanymi
w spraweÎ BozÇaÎ i religijne dobro narodu, saÎ bezkompromisowi w pieÎtnowaniu grzechu, saÎ rzecznikami prawdy, pokoju i autentycznej pobozÇnosÂci. Kierowani natchnieniem BozÇym uczaÎ naroÂd ufacÂ
wbrew pozorom ludzkim, a patrzecÂ z nadprzyrodzonym optymizmem w przyszøosÂcÂº. TamzÇe.
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Refleksja t e o l o g i c z n a nad ¹profetyzmem literaturyº nie mozÇe nie
uwzgleÎdnicÂ tego zakorzenionego w chrzesÂcijanÂskim mysÂleniu rozumienia fenomenu ¹proroctwaº. Profetyzm literacki trzeba wieÎc pojmowacÂ w sensie analogicznym (rozroÂzÇniajaÎc, rzecz jasna, ¹natchnienie biblijneº od ¹natchnienia poetyckiegoº oraz rangeÎ tekstu Pisma sÂw. od pozycji tekstu literackiego) do pojeÎcia profetyzmu wyøaniajaÎcego sieÎ z kart biblijnych, absolutnie nie zaweÎzÇajaÎc
jego znaczenia do ¹przepowiadania przyszøosÂciº. Takie jego rozumienie nalezÇaøoby tezÇ wpisacÂ w konstrukcjeÎ naszej metodologii.
Na gruncie polskim szkic teologii ¹profetyzmu literaturyº, opartej na biblijnie pogøeÎbionym ujeÎciu proroctwa, mozÇna wydobycÂ z publikacji J.St. Pasierba. PonizÇsza prezentacja jego rekonstrukcji søuzÇy jako pewien model tego typu
refleksji i zarazem jako dogodny punkt wyjsÂcia dla dociekanÂ bardziej szczegoÂøowych, uwzgleÎdniajaÎcych juzÇ badania konkretnych tekstoÂw. Przede wszystkim
jednak jako propozycja metodologiczna, okresÂlajaÎca kierunek teologicznego
mysÂlenia w omawianym zakresie.
Refleksje Pasierba dotyczaÎ ¹profetyzmu kulturyº w ogoÂle51, a sÂcisÂlej ¹profetyzmu sztukiº, ktoÂra jest ± jak powtarza za Elzenbergiem ± ¹sercem serca
kulturyº52. JednoczesÂnie autor podkresÂla, zÇe sposÂroÂd dziedzin sztuki pragnie
dowartosÂciowacÂ ¹zwøaszcza poezjeÎº53. IstoteÎ prorokowania opisuje na podstawie wzorca postaci Jana Chrzciciela, reprezentujaÎcego idealnie biblijny model
¹proroka-sÂwiadkaº. I podobnie jak to miaøo miejsce w przypadku tego, ktoÂry
byø ¹wieÎcej nizÇ prorokiemº (Mt 11,9; èk 7,26), na istoteÎ ¹profetyzmu sztukiº
skøada sieÎ wachlarz nasteÎpujaÎcych postaw: sÂwiadectwo prawdzie, przygotowanie drogi ludowi, prostowanie sÂciezÇek, heroizm zwiastowania54.
ZÂroÂdøo artystycznego prorokowania tkwi w otrzymanym darze ¹widzenia
sÂwiata i czasuº55. Na czym polega ¹profetyzm sztukiº? Na tym, zÇe ¹dopiero
twoÂrczosÂcÂ artystyczna pozwala przemoÂwicÂ milczaÎcemu sÂwiatuº56. Realizuje sieÎ
50

ChocÂ tylko niektoÂrzy z nich dziaøali literacko, a najczeÎsÂciej ich søowa spisywano poÂzÂniej.
Langkammer, dz. cyt., s. 132.
51
Pionowy wymiar kultury, KrakoÂw 1983, s. 148-149.
52
Miasto na goÂrze, KrakoÂw 1973, s. 282. W Czasie otwartym (PoznanÂ±Warszawa 1974, s. 15)
wyznaje: ¹jestem gøeÎboko przesÂwiadczony o profetyckim charakterze sztukiº.
53
TenzÇe, Czas otwarty, s. 16.
54
TenzÇe, Pionowy wymiar kultury, s. 148-149.
55
TenzÇe, Czas otwarty, s. 15. OkresÂlenie to wiaÎzÇe autor z krytycznaÎ uwagaÎ (tamzÇe): ¹W wielu
epokach, tak byøo takzÇe do niedawna w naszych czasach, wøasÂnie artysÂci, a nie teologowie, mieli dar
widzenia sÂwiata i czasuº. Podobne opinie wyrazÇajaÎ H.E. Bahr (Poiesis, Stuttgart 1961, s. 251-252):
¹[...] nicht Kleriker oder Theologen, sondern KuÈnstler haben seit Bloy, PeÂguy, Mauriac und
Bernanos den Katholizismus durch ihren innekirchlichen Protest und durch ihre oft p r o p h e t i s c h e T h e o l o g i e [podkr. ± J. Sz.] fluÈssig erhaltenº i Rousseau (La litteÂrature. Quel est son
pouvoir theÂologique?, ¹Conciliumº 12(1976) z. 5, s. 23-24): ¹[...] la litteÂrature, avec Bloy, Bernanos,
PeÂeguy, Mauriac, etc., par son temoignage et son s e n s p r o p h e t i q u e [podkr. J. Sz.], a contribueÂ
aÂ rendre vie la theÂologieº.
56
Pasierb, Miasto na goÂrze, s. 282.
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w ten sposoÂb swoista jakosÂcÂ opisywanej funkcji, a mianowicie ¹kapøanÂskiº
wymiar sztuki. To ona bowiem udziela gøosu rzeczom, ¹ktoÂre pragnaÎ przemoÂwicÂ przez czøowiekaº. Owa ¹troska o sÂwiatº jest wspoÂøuczestnictwem w kapøanÂstwie Jezusa Chrystusa57. Inne, pokrewne powyzÇszemu elementy profetyzmu
sztuki, to jej soterycznosÂcÂ i eschatycznosÂcÂ, gdyzÇ ± uzasadnia Pasierb ± wymierza
ona ¹sprawiedliwosÂcÂ widzialnemu sÂwiatuº, beÎdaÎc w ten sposoÂb ¹prorokiemseÎdziaÎº58. Ostatecznym celem prorokowania jest zmienianie sÂwiata, zwiastowanie czøowiekowi ocalenia, a uzÇywajaÎc jeÎzyka soteriologii ± uczestnictwo
w wydarzeniu Zbawienia59. Dzieøa poetoÂw, ¹widzaÎcych prorokoÂwº (sehende
Propheten) ± dopowiada autor ± poszerzajaÎ tym samym pole samosÂwiadomosÂci
KosÂcioøa i jego teologicznej refleksji60.
InteresujaÎcym dopeønieniem propozycji Pasierba mozÇe bycÂ fragment homilii kard. J. Glempa, dotyczaÎcy twoÂrczosÂci A. KamienÂskiej: ¹Byøa jak gdyby
p r o r o k i n i aÎ K o sÂ c i o ø aº [podkr. ± J. Sz.] ± wyraziø sieÎ o poetce i okresÂliø,
na czym polega uczestnictwo poezji w ¹prorokowaniu KosÂcioøaº. Dokonuje sieÎ
ono wtedy, kiedy ¹poeta tak wnika w rzeczywistosÂcÂ i tak potrafi widzianaÎ przez
siebie rzeczywistosÂcÂ ogøaszacÂ, zÇe odkrywa przed wspoÂøbracÂmi nowy wymiar
prawdyº61. BioraÎc pod uwageÎ tak rozumiany sens uczestnictwa wypowiedzi
literackiej w prorockiej funkcji KosÂcioøa oraz dorobek eklezjologiczny Soboru
WatykanÂskiego II, mozÇna sieÎ roÂwniezÇ zgodzicÂ z oryginalnaÎ tezaÎ H. Bremonda.
OperujaÎc pojeÎciem ¹prorocy z zewnaÎtrzº (les prophtes du dehors), przyznaje on
spore wartosÂci teologiczne tekstom literackim, w ktoÂrych trudno byøoby sieÎ
doszukacÂ elementoÂw wyrazÂnie chrzesÂcijanÂskich62.
Warto na zakonÂczenie ± chocÂby tylko w formie wzmianki ± wspomniecÂ
o wyjaÎtkowej roli i randze, jakaÎ w caøoksztaøcie zjawiska ¹profetyzmu literaturyº speøniaøa i speønia literatura polska. Powszechne przekonanie o jej prorockim charakterze, oparte zwøaszcza na pozycji, jakaÎ zajmuje w naszej kulturze
narodowej poezja romantyczna, doczekaøo sieÎ w ostatnim czasie serii facho57
TamzÇe, s. 281-282. Autor (Pionowy wymiar kultury, s. 46-47) dostrzega roÂwniezÇ lucyferycznaÎ postacÂ ¹kapøanÂskiegoº wymiaru sztuki. Dzieje sieÎ tak wtedy, kiedy artysta w postawie ¹non
serviamº wobec religii, czczaÎc tylko wartosÂci estetyczne, wysteÎpuje wyøaÎcznie w roli ¹sacerdos
musarumº.
58
TenzÇe, Czas otwarty, s. 15. W tym sensie H. de Lubac posÂwieÎca sporaÎ czeÎsÂcÂ dzieøa Le drame
de l'humanisme atheÂeÂ (Paris 1945) F. Dostojewskiemu jako ¹prorokowiº. Por. Pasierb, Miasto na
goÂrze, s. 54.
59
Pasierb, Pionowy wymiar..., s. 149-150; tenzÇe, Miasto na goÂrze, s. 266. Sztuka ± argumentuje
Pasierb (tamzÇe) ± posiada nie tylko wartosÂci poznawcze, gdyzÇ: ¹Poezja byøa i jest zakleÎciem, sztuka
nie tylko odzwierciedla, ale i zmienia sÂwiatº.
60
TenzÇe, Dichter als Zeugen des Glaubens. PolnischereligioÈse Lyrik des 20. Jahrhunderts, w:
Deutsch-polnische UniversitaÈtstage. VortraÈge, Reden und Ansprachen eines Symposium im November 1988, red. V.B. Schultze, K. Sauerland, Mainz 1989, s. 24.
61
J. Glemp, Zaznaøa juzÇ peønego smaku zÇycia, ¹W drodzeº 14(1986) nr 7-8, s. 9.
62
E. Goichot, Henri Bremond historien du sentiment religieux, Strasbourg±Paris 1982, s. 45.
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wych opracowanÂ63. WartosÂci literatury polskiej, ktoÂre ich autorzy okresÂlajaÎ
jako tworzenie ideaøoÂw64, rozrastanie sieÎ terenu odpowiedzialnosÂci i wrazÇliwosÂci65, walory ksztaøtu i tresÂci jej etosu66 ± to nic innego, jak przedøuzÇenie dzieøa
¹widzaÎcychº, tych, ktoÂrzy prorokowali dla ¹ocalenie duchowego Izraelaº67.
Literatura pieÎkna w opisanej funkcji mozÇe (i powinna) bycÂ pomocniczym
zÂroÂdøem profetycznego wymiaru wspoÂøczesnej teologii. Stanie sieÎ tak wtedy,
kiedy w wymiarze metodologii oraz na poziomie konkretnych badanÂ beÎdzie
rozumiana i traktowana jako ¹søuzÇebnica Søowaº68.
4. KNS ± PROPOZYCJA: SPOèECZNOSÂCÂ POTRZEBUJE ZASAD I WARTOSÂCI

¹JezÇeli pragniemy, aby wiek przymusu ustaÎpiø miejsca wiekowi perswazji,
musimy nauczycÂ sieÎ rozmawiacÂ o przyszøosÂci czøowieka jeÎzykiem zrozumiaøym
dla wszystkichº ± pisze Jan Paweø II. I kontynuuuje: ¹[...] powszechne prawo
moralne, zapisane w sercu czøowieka, jest taÎ swoistaÎ «gramatykaÎ», ktoÂrej potrzebuje sÂwiat, aby podjaÎcÂ takaÎ rozmoweÎ o wøasnej przyszøosÂciº69. PrzyszøosÂcÂ
sÂwiata zalezÇy wieÎc w jakisÂ sposoÂb od søowa, a na pewno od Søowa Wcielonego.
Søowo ludzkie nabiera wagi tylko w odniesieniu do Søowa.
Profetyczna czy tezÇ apostolska misja nauki spoøecznej KosÂcioøa polega na
tym, zÇe nie godzi sieÎ ona na redukowanie czøowieka do jakiejsÂ czeÎsÂci istniejaÎcych mechanizmoÂw spoøeczno-politycznych. PogøeÎbia i rozszerza przestrzenie
dialogu. PodkresÂla rozroÂzÇnienie pomieÎdzy ¹sprawiedliwosÂciaÎ KroÂlestwaº,
a ¹wyzwoleniem czøowiekaº. W teorii i praktyce ukazuje, jak ze wzajemnej
dynamiki tych dwoÂch rzeczywistosÂci rodzi sieÎ wolnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska, ktoÂra
nie pozwala na wynaturzenia w pojmowaniu wyzwolenia ludzkiego. StrzezÇe
63

WymienicÂ nalezÇy zwøaszcza trzy artykuøy: S. Sawicki, Ethos literatury polskiej, ¹Tygodnik
Powszechnyº 36(1982) nr 1-21, s. 3; Z. Kubiak, Udziaø literatury polskiej..., ¹Tygodnik Powszechnyº 36(1982) nr 29, s. 1, 4; K. Dybciak, O polskim etosie. Dyskusja o szansie polskiej kultury,
¹Tygodnik Powszechnyº 36(1982) nr 49, s. 3.
64
Kubiak (art. cyt.) wymienia m.in. wytworzenie ideaøu estetycznego øaÎczaÎcego waÎtki ontyczne z biblijnymi.
65
Sawicki (Ethos literatury polskiej) wylicza trzy gøoÂwne ¹uwrazÇliwieniaº polskiej literatury:
nastawienie wspoÂlnotowe, walka o prawdeÎ i wolnosÂcÂ, zrozumienie koniecznosÂci ofiary i cierpienia.
66
TresÂcÂ polskiego etosu jest mozÇliwa do odczytania ± wg Dybciaka (O polskim etosie..., s. 3) ±
z polskiej literatury. SkøadajaÎ sieÎ nanÂ: ¹Przekonanie o istnieniu obiektywnych i trwaøych wartosÂci
i obowiaÎzku speøniania ich. [...] akceptacja i dosÂwiadczenie istnienia osobowego. [...] przesÂwiadczenie o obecnosÂci sacrum i mozÇliwosÂci wejsÂcia w sfereÎ jego oddziaøywaniaº.
67
Langkammer, dz. cyt., s. 132.
68
Nie chodzi tu o relacjeÎ zalezÇnosÂci literatury wobec teologii w sensie ¹ancilla theologiaeº.
Funkcja ¹ancilla Verbiº winna bycÂ rozumiana w analogii do tytuøu, w ktoÂrym L. Stachowiak
(dz. cyt.) dostrzega syntezeÎ istotnych skøadnikoÂw biblijnego profetyzmu: ¹Prorocy ± søudzy Søowaº.
69
Jan Paweø II, PrzemoÂwienie do Zgromadzenia OgoÂlnego ONZ..., s. 42.
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to ostatnie pojeÎcie od przypisywania mu roli nadrzeÎdnej w stosunku do wolnosÂci otrzymanej od Jezusa Chrystusa70.
Struktury spoøeczne i instytucje zÇycia spoøecznego, stwarzajaÎc mechanizmy
promujaÎce wolnosÂcÂ i wyzwolenie poszczegoÂlnych ludzi, majaÎ w tym zakresie
roleÎ ograniczonaÎ, jesÂli nie przyjmujaÎ peønej prawdy o czøowieku. B. Sorge
wskazuje, zÇe juzÇ B. Croce uznawaø koniecznosÂcÂ istnienia niezbeÎdnego øaÎcznika,
ktoÂry wiaÎzÇe ¹programyº spoøeczne z ¹wiaraÎ moralnaÎº, czyli spoøecznaÎ propozycjeÎ z kulturaÎ politycznaÎ, zmysø moralny ze zmysøem religijnym. ¹Stosunek
pomieÎdzy programami i wiaraÎ (morale) ± twierdzi B. Croce ± polega na tym, zÇe
ta ostatnia poprzedza pozostaøe i tworzy je; a gdy jej brak, na proÂzÇno stara sieÎ jaÎ
zastaÎpicÂ wielkimi planami: podobnie jak gmachu bez fundamentoÂw nie mozÇna
wzmocnicÂ zwienÂczeniami architektonicznymi i ozdobami. MozÇna wieÎc zauwazÇycÂ, czy te liczne osoby, ktoÂre trudzaÎ sieÎ nad tworzeniem programoÂw, nie
kierujaÎ sieÎ zøudzeniem uzyskania z zewnaÎtrz tego, czego czujaÎ, izÇ nie posiadajaÎ
w swym wneÎtrzu; i, jesÂli tak jest naprawdeÎ, trzeba, jak sieÎ mi wydaje, zadbacÂ
przede wszystkim o to, by zostaøy one uwolnione od takich zøudzenÂ i pobudzone
do umacniania, w samych sobie i w innych, wiaryº. A zatem, ¹przede wszystkim
wiara (moralna) ± konÂczy B. Croce ± a potem plany; najpierw cheÎtny duch,
dopiero poÂzÂniej preÎzÇne ramieÎº71.
Nauka spoøeczna KosÂcioøa, przypominajaÎc, nieraz gøosem woøajaÎcego na
puszczy, o centralnym miejscu czøowieka w spoøeczenÂstwie, jest czymsÂ wieÎcej
nizÇ tylko etykaÎ spoøecznaÎ czy socjologiaÎ religii chociazÇby dlatego, zÇe perspektywa teologiczna, a sÂcisÂlej rzecz ujmujaÎc chrystologiczna, nakazuje jej spojrzenie na rzeczywistosÂcÂ w perspektywie Objawienia. Jej szerokie spektrum, swoisty ¹uniwersalizmº czy tezÇ ¹globalizmº, (takzÇe historycznie wczesÂniejszy nizÇ
procesy globalizacji), zasadza sieÎ na tym, zÇe wyrazÇa ona prawdeÎ nie tylko
o czøowieku i sÂwiecie, ale takzÇe prawdeÎ o Bogu i PrawdeÎ, ktoÂraÎ jest BoÂg Wcielony ± Jezus Chrystus.
RacjeÎ ma T. Bortkiewicz, gdy pisze, zÇe ¹bycÂ mozÇe nadszedø czas, w ktoÂrym
rzeczaÎ mniej istotnaÎ stajaÎ sieÎ dyskusje toczone wokoÂø wyrazÇenia «nauka spoøeczna», bardziej natomiast zadaniem biezÇaÎcym staje sieÎ podjeÎcie zadania, «praxis»
etycznego, dotyczaÎcego problemoÂw spoøecznych w øonie mysÂli teologicznejº72.
70
¹KosÂcioÂø øaÎczy, ale nigdy nie utozÇsamia wyzwolenia ludzkiego ze zbawieniem w Jezusie
Chrystusie, poniewazÇ wie z boskiego objawienia, z dosÂwiadczenia historii i z rozwazÇania wiary, zÇe
nie kazÇde pojeÎcie wyzwolenia koniecznie zgadza sieÎ i przystaje do ewangelicznej wizji czøowieka,
rzeczy i zdarzenÂ; ani nie wystarczy uzyskacÂ wyzwolenie, zaprowadzicÂ dobrobyt i posteÎp, zÇeby
nadeszøo KroÂlestwo BozÇeº. EN 35.
71
B. Croce, Cultura e vita morale, rozdz. XXII: Fede e programmi, Bari 1955, s. 161 i 166
(cyt. za: B. Sorge, Wykøady z katolickiej nauki spoøecznej. Od Ewangelii do cywilizacji miøosÂci,
KrakoÂw 2001, s. 135).
72
T. Bortkiewicz, Katolicka nauka spoøeczna jako teologia spoøeczna?, w: Metodologiczne
i teoretyczne problemy..., s. 146-147.
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Na takaÎ koniecznosÂcÂ zwracaø takzÇe uwageÎ kard. Karol Wojtyøa w trakcie
wywiadu udzielonemu w Mediolanie V. Possentiemu:
Chrystus moÂwi «prawda was wyzwoli» (J 8,32). Nie chodzi o samaÎ jakaÎkolwiek praktycznaÎ skutecznosÂcÂ ± chodzi o wyzwalajaÎcaÎ prawdeÎ ± podkresÂlaø przyszøy papiezÇ. Chodzi takzÇe o søusznosÂcÂ czynoÂw, o søusznosÂcÂ etycznaÎ, ta bowiem jest prawdaÎ ludzkiej
praktyki, skoro czøowiek (po grzechu pierworodnym) nie mozÇe dziaøacÂ i nie mozÇe
bytowacÂ inaczej jak tylko «pomieÎdzy dobrem i zøem» [...].
ChrzesÂcijanÂska nauka spoøeczna i chrzesÂcijanÂska praxis spoøeczna nigdy nie zmiesÂci
sieÎ bez reszty w wymiarze «Cezara i tego, co cesarskie»´ nie pozwoli sieÎ «wchøonaÎcÂ»
polityce. Zawsze zachowa w stosunku do niej jakisÂ dystans, nawet angazÇujaÎc sieÎ
w niaÎ bezposÂrednio. [...] Czy to jednakzÇe oznacza søabosÂcÂ? Czy to nie jest wreÎcz
przeciwnie ta siøa, ktoÂraÎ KosÂcioÂø jako taki ± a zarazem chrzesÂcijanie z samego tytuøu
swej wiary, etyki i sÂwiatopoglaÎdu ± muszaÎ stanowicÂ w sÂwiecie ± jesÂli majaÎ pozostacÂ
«solaÎ ziemi» (Mt 5,13). Prymat etyki przed politykaÎ i «praxis apostolska» jako
podstawowa forma tej praxis, ktoÂra wyøania sieÎ z nauki spoøecznej KosÂcioøa, stale
otwierajaÎ inny wymiar perspektyw dla samej polityki ± i wøasÂnie dlatego saÎ jej
koniecznie potrzebne73.

C. Ciattini, wskazuje na koniecznosÂcÂ pogøeÎbienia takiego dyskursu, gdy
pisze: ¹[...] teologii obca jest tematyka spoøeczna. Przede wszystkim istnieje
brak opracowania teologicznego odnoszaÎcego sieÎ do spoøeczenÂstwa74, a w konsekwencji takzÇe do kwestii spoøecznej. To wøasÂnie ten brak mobilizuje KosÂcioÂø
do interwencji na polu spoøecznym za pomocaÎ Magisterium, a sÂcisÂlej moÂwiaÎc ±
Magisterium papieskiegoº75. Katolicka nauka spoøeczna powinna zatem odwazÇniej wchodzicÂ w dialog z naukami biblijnymi, patrystycznymi, teologicznymi, ale i z naukami humanistycznymi i spoøecznymi, aby ¹przyswajacÂ sobie ich
dorobek i ukazywacÂ im szerszaÎ perspektyweÎ søuzÇby osobie ludzkiej, poznanej
i miøowanej w peøni jej powoøaniaº76. WierzaÎcy (a tym bardziej teolog) nie
moÂgøby w peøni gøosicÂ Ewangelii, jesÂliby w jakisÂ sposoÂb nie gøosiø w sposoÂb
profetyczny takzÇe historii, ktoÂra po Chrystusie nie stanowi juzÇ profanum, lecz
dzieje sieÎ w sÂwiecie, ktoÂry ± jak wierzaÎ chrzesÂcijanie ± ¹zostaø stworzony i jest
73
K. Wojtyøa (Jan Paweø II), Nauczanie spoøeczne KosÂcioøa integralnaÎ czeÎsÂciaÎ jego misji,
Rzym 1996, s. 60.
74
¹UøomnosÂcÂ teologicznego opracowania tematu «spoøeczenÂstwo» nie mozÇe bycÂ przypisywana jedynie nieprecyzyjnej zawartosÂci «teologii moralnej». Bardziej przekonujaÎce wyjasÂnienie znajduje w fakcie, zÇe taki brak dostrzega sieÎ jedynie w epoce nowoczesnej, w rozpowszechnionej,
europejskiej sÂwiadomosÂci kulturalnej, ktoÂraÎ cechuje podwoÂjny fenomen: z jednej strony ± wyodreÎbnienie sÂwiadomosÂci indywidualnej, «krytycznej» wobec tego, co dopiero obecnie jest uznawane
za «przesaÎd» spoøeczny; z drugiej strony ± rosnaÎca sÂwiadomosÂcÂ wysokiego stopnia przypadkowosÂci
w konstruowaniu porzaÎdkoÂw spoøecznych, potwierdzona przez dosÂwiadczenie cywilizacyjnych
przemianº. G. Angelini, La Dottrina sociale della Chiesa, w: AA.VV., La dottrina sociale della
Chiesa, Milano 1989, s. 75.
75
C. Ciattini, Prezbiter a nauka spoøeczna KosÂcioøa, tøum. A. Wuwer, Katowice 2007, s. 24-25.
76
Jan Paweø II, Encyklika ¹Centesimus annusº, 1.05.1991, nr 59.
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zachowywany dzieÎki miøosÂci Stworzyciela, popadø w niewoleÎ grzechu, lecz
przez Chrystusa ukrzyzÇowanego i zmartwychwstaøego [...] zostaø wyzwolony
i przeznaczony [...] aby przeobrazicÂ sieÎ [...] i osiaÎgnaÎcÂ doskonaøosÂcÂº77.
Warunkiem tak rozumianej apostolsko-profetycznej misji nauki spoøecznej
KosÂcioøa jest jej interdyscyplinarnosÂcÂ. M. Toso twierdzi wreÎcz, zÇe interdyscyplinarnosÂcÂ stanowi ¹niezbeÎdny warunek jej autentycznosÂci, dostarczanego
przez niaÎ rozeznania i jej profetycznosÂci, ktoÂre w przeciwnym razie byøyby
zawieszone w proÂzÇniº78.
Katolicka nauka spoøeczna staje sieÎ w ten sposoÂb wyrazem posøugi integralnego zbawienia, ktoÂraÎ KosÂcioÂø ma speøniacÂ wobec kazÇdego czøowieka i caøego
czøowieka. Wywodzi sieÎ z apostolskiej natury KosÂcioøa i dlatego jest zdolna
ukazywacÂ i gøosicÂ dziaøanie Boga w sferze spoøecznej, dostrzegacÂ je i mu søuzÇycÂ.
Sfera spoøeczna bowiem, jak wszystkie rzeczywistosÂci ludzkie, ma swoÂj punkt
zbiezÇnosÂci w Jezusie Chrystusie, nowym Adamie, ktoÂry przyszedø, aby zjednoczycÂ w sobie wszystko (Ef 1, 3-14; Kol 1, 15-20).

KROK TRZECI

5. TEOLOGIA ± PRZEPOWIADANIE POTRZEBUJE SèOWA.
KERYGMATYCZNA FUNKCJA LITERATURY

Kerygmatyczna funkcja wypowiedzi literackiej jest pochodnaÎ tzw. ¹wartosÂci kerygmatycznejº, polegajaÎcej na tym, ¹zÇe w dziele literackim jest taka ekspresja wiary, ktoÂra jest ukierunkowana na budzenie i ksztaøtowanie wiary odbiorcyº79. Badania kerygmatyczego wymiaru literatury wchodzaÎ w zakres interpretacji teologicznej i domagajaÎ sieÎ zastosowania teologicznej metodologii.
Jednak wiarygodnosÂcÂ wynikoÂw jest uzalezÇniona od jej wzbogacenia o metodologieÎ nauki o literaturze (np. o teorieÎ odbioru) i od stworzenia terminologii
mozÇliwej do zaakceptowania przez obie strony80. Ostatecznie jednak ± pomimo
koniecznych ustalenÂ terminologicznych i rozroÂzÇnienÂ w obreÎbie aparatu metodologicznego tych badanÂ ± zaroÂwno ¹profetycznosÂcÂº, jak i ¹kerygmatycznosÂcÂº
77

KDK 2.
M. Toso, O naturze nauki spoøecznej KosÂcioøa, ¹SpoøeczenÂstwo. Studia ± prace badawcze ±
dokumenty z zakresu nauki spoøecznej KosÂcioøaº 8(1998) nr 1, s. 16.
79
Szulc, art. cyt., s. 21. ¹W niektoÂrych przypadkach wartosÂcÂ ta jest jeszcze spoteÎgowana,
wtedy mianowicie, gdy utwoÂr literacki jest nosÂnikiem Søowa objawiajaÎcego, czyli Søowa BozÇegoº.
TamzÇe.
80
TamzÇe, s. 21-23.
78
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jawiaÎ sieÎ jako aspekty tej samej funkcji wiary. WyrazÇonej w literackiej wypowiedzi i ¹owocujaÎcejº w przekazie Prawdy i ZÇycia.
Podobnie jak w przypadku profetyzmu, roÂwniezÇ funkcjeÎ kerygmatyczna
nalezÇy rozumiecÂ t e o l o g i c z n i e. W przeciwnym razie caøoksztaøt refleksji mozÇe ulec spøyceniu, niebezpiecznie zesÂlizgujaÎc sieÎ w obszary zakresÂlone znaczeniami takich terminoÂw, jak propaganda, reklama itp. Aby tego uniknaÎcÂ, trzeba
koniecznie sieÎgnaÎcÂ do biblijnych korzeni i ukazacÂ teologiczny sens pojeÎcia.
¹Kerygmatº wywodzi sieÎ z greckiego czasownika keryssein (gøosicÂ, przepowiadacÂ) i oznacza w Biblii zaroÂwno gøoszenie KroÂlestwa BozÇego oraz jego
zbawczych skutkoÂw, jak i samaÎ tresÂcÂ przepowiadania81. Jest to ¹søowoº, ktoÂre
± jak podaje Rahner ± ¹w imieÎ Boga i na mocy prawowitej misji zleconej przez
Boga i KosÂcioÂø jest gøoszone zaroÂwno wspoÂlnocie wierzaÎcych, jak i jednostce
jako søowo samego Boga i Jezusa Chrystusaº82. To, co przepowiadane, znajduje w owym ¹søowieº swoje skuteczne uobecnienie i staje sieÎ historycznie
uchwytnym wydarzeniem. Na podkresÂlenie zasøuguje fakt fundamentalnej
zÂroÂdøowosÂci kerygmatu w stosunku do teologii. Wedøug koncepcji i terminologii
Rahnera relacja ¹kerygmat (w obydwu biblijnych znaczeniach) ± teologiaº
winna bycÂ rozumiana nasteÎpujaÎco: kerygmat jest dla teologii pierwszaÎ zasadaÎ
i normaÎ, a jednoczesÂnie ona sama znajduje sieÎ na usøugach kerygmatu83.
TeologicznaÎ refleksjeÎ nad kerygmatycznaÎ funkcjaÎ literatury nalezÇy przeprowadzicÂ w sÂwietle powyzÇszych ustalenÂ. Refleksja taka ma juzÇ zresztaÎ swojaÎ
ugruntowanaÎ w teologii tradycjeÎ84, kontynuowanaÎ przez wielkie autorytety
teologiczne XX w. SproÂbujmy przedstawicÂ zarys inspirujaÎcego jaÎ mysÂlenia.
Dotyczy ono zasadniczo kerygmatu ¹sztuki w ogoÂleº, ale ± podobnie jak
w przypadku ¹profetyzmu sztukiº ± literatura odgrywa tu jednaÎ z gøoÂwnych
roÂl, stanowiaÎc podstawowy przedmiot egzemplifikacji i odwoøanÂ.
H. Urs von Balthasar w opracowaniu pod znaczaÎcym tytuøem Christliche
Kunst und VerkuÈndigung stwierdza, zÇe historii KosÂcioøa dowodzi, izÇ posÂredni81
Langkammer, dz. cyt., s. 87. ¹ChrzesÂcijanÂskie przepowiadanieº mozÇna okresÂlicÂ za V. Schurrem i H. WoÂjtowiczem (Poezja w søuzÇbie chrzesÂcijanÂskiego przepowiadania, ¹Homo Deiº 46(1977)
nr 1, s. 61), jako ¹autorytatywne gøoszenie, uwielbianie i dawanie sÂwiadectwa objawionym, zbawczym czynom Bogaº. Jego celem jest zbawienie czøowieka, budowanie KosÂcioøa i przyblizÇanie
Paruzji. Por. A. Jankowski, Kerygmat w KosÂciele apostolskim, CzeÎstochowa 1989, s. 8-9, 115-119.
82
K. Rahner, H. Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, tøum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Warszawa 1987, s. 175.
83
TamzÇe, s. 175, 478. W sensie najbardziej pierwotnym i fundamentalnym relacjeÎ teÎ nalezÇy
widziecÂ w konteksÂcie faktu Søowa BozÇego, ktoÂre wysteÎpuje w stosunku do teologii jako ¹norma
normans non normataº.
84
Np. w dobie reformacji kerygmat sztuki dostrzegaø juzÇ i doceniaø Erazm z Rotterdamu:
¹Kto sÂwiat pozbawi obrazoÂw, odejmie mu najwieÎkszaÎ rozkosz; czeÎstokrocÂ wieÎcej widzimy na obrazach, nizÇ potrafimy rozeznacÂ z Pisma sÂwieÎtegoº (cyt. za: J. Huizinga, Erazm, tøum. M. Kurecka,
Warszawa 1964, s. 228). W tym konteksÂcie domagaø sieÎ Erazm teologicznego dowartosÂciowania
literatury pieÎknej, zwøaszcza poezji. Por. Pasierb, Miasto na goÂrze, s. 21.
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kiem Objawienia jest nie tylko liturgia, dogmatyka i kerygmat w sÂcisøym tego
søowa znaczeniu, ale takzÇe ¹w specyficzny sposoÂb sztukaº85. Aby uzyskacÂ istotnaÎ teologicznie odpowiedzÂ na pytanie o przyczyneÎ i znaczenie tego fenomenu, jest rzeczaÎ koniecznaÎ gruntowne zbadanie zwiaÎzkoÂw pomieÎdzy przepowiadaniem a sztukaÎ, a bardziej ¹zÂroÂdøowoº ± pomieÎdzy Objawieniem a sztukaÎ.
Dociekania szwajcarskiego teologa prowadzaÎ do wniosku, zÇe poczaÎtkiem tych
zwiaÎzkoÂw, podstawowaÎ kategoriaÎ tøumaczaÎcaÎ tajemniceÎ pokrewienÂstwa Objawienia i sztuki, jest rzeczywistosÂcÂ pieÎkna86. Objawienie nie jest niczym innym,
jak manifestacjaÎ wspaniaøosÂci BozÇej, przywroÂceniem ksztaøtu i formy w miejsce
chaosu grzechu, a zÇycie chrzesÂcijanina ± zÇyciem ¹artystyº87. StaÎd kazÇdy ¹artyzmº jest naturalnym przedøuzÇeniem Objawienia. Prawdziwa sztuka jakby
¹ontologicznieº uczestniczy w kerygmacie, ktoÂry swaÎ tresÂcÂ i formeÎ czerpie
z Boskiego PieÎkna. Z tego zwiaÎzku, sieÎgajaÎcego tajemnicy Boga, wytryska
zÂroÂdøo wszelkich powiaÎzanÂ pomieÎdzy przepowiadaniem i sztukaÎº88. RoÂwniezÇ
± nalezÇaøoby dodacÂ, koncentrujaÎc sieÎ na zakresie naszej refleksji ± kerygmatycznej funkcji literatury.
W tym duchu, operujaÎc takzÇe teologicznaÎ kategoriaÎ ¹posÂrednictwa w Objawieniuº, pisze J. Feiner. Zastanawia sieÎ, dlaczego sztuka speønia eklezjalne
zadanie przepowiadania (VerkuÈndigungsaufgabe der Kirche). Dlatego ± odpowiada ± gdyzÇ jest na swoÂj sposoÂb ¹zÇywym objawieniem symbolu chrzesÂcijanÂskiej wiaryº (lebendige Symbolerscheinung des christlichen Glaubens) i staje sieÎ
dla sÂwiata sÂwiadkiem tego, co chrzesÂcijanÂskie. SposÂroÂd jej dziaøoÂw dotyczy to
zwøaszcza poezji, ktoÂra speønia okresÂlonaÎ funkcjeÎ ¹posÂredniczenia Objawieniuº89.
Bardziej apologetycznie, przesuwajaÎc akcent na doktryneÎ, postrzegajaÎ kerygmatycznaÎ funkcjeÎ sztuki Y. Congar i J. Ratzinger. Francuski teolog widzi
w ¹tworzeniu sztuki artystycznejº, w jej symbolicznych formach wyrazu: ¹akt
gøoszenia nauki o prawdziwie religijnym i jednoczesÂnie apologetycznym znaczeniuº. WsÂroÂd dzieø sztuki szczegoÂlnie twoÂrczosÂcÂ poetycka pozwala ± jego
85

S. 708. InteresujaÎca w tym konteksÂcie uwaga Pasierba (Pionowy wymiar kultury, s. 48):
¹Olbrzymie dziedzictwo sztuki, jakie powstaøo w orbicie KosÂcioøa, nie przestaje dziaøacÂ kerygmatycznie i apostolsko. Kultura, na rzecz ktoÂrej KosÂcioÂø posÂwieÎciø tyle cennych energii w dobie
Renesansu, kiedy najpilniejsza sprawaÎ wydawaøa sieÎ reforma, przynosi owoce po upøywie stuleciº.
86
H. Urs von Balthasar, Christliche Kunst und VerkuÈndigung, w: Mysterium Salutis. Grundis
heilsgeschichtlicher Dogmatik, red. J. Feiner, M. LoÈhrer, t. 1, s. 708-714. Por. tenzÇe, Offenbarung
und SchoÈnheit: Verbum Caro, Einsiedeln 1960. Jak wykazuje Pasierb (Pionowy wymiar kultury,
s. 48), elementy tej idei mozÇna znalezÂcÂ takzÇe w mysÂli C.K. Norwida i J. Ruskina.
87
Urs von Balthasar, Christliche Kunst..., s. 708-710, 715-717. Jest to roÂwniezÇ zasadnicza teza
gøosÂnego, trzytomowego dzieøa Herrlichkeit tegozÇ autora.
88
TenzÇe, Christliche Kunst..., s. 712, 718-723.
89
J. Feiner, Offenbarung und Kirche ± Kirche und Offenbarung, w: Mysterium Salutis..., t. 1,
s. 540.
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zdaniem ± ¹bøyszczecÂ nauce KosÂcioøaº90. J. Ratzinger zasÂ uwazÇa, zÇe jednym
z najistotniejszych elementoÂw apologii KosÂcioøa jest sztuka jako arcydzieøo,
ktoÂre potrafi tworzycÂ KosÂcioÂø91.
Warto przytoczycÂ roÂwniezÇ odpowiedzÂ, jakiej na pytanie o przyczyneÎ i istoteÎ
kerygmatu sztuki udziela teolog polski. J.St. Pasierb, inspirowany mysÂlaÎ
S. Kierkegaarda92, dostrzega korzenÂ zjawiska w mozÇliwosÂci rzeczywistego, inspirujaÎcego udziaøu dosÂwiadczenia estetycznego w genezie dosÂwiadczenia religijnego. We wrazÇliwosÂci estetycznej wspoÂøczesnego czøowieka upatruje jedno
z potencjalnych zÂroÂdeø rehumanizacji i chrystianizacji sÂwiata93. ZresztaÎ, jesÂli
przyjaÎcÂ ¹teologieÎ pieÎknaº Ursa von Balthasara, wrazÇliwosÂcÂ ta jest niczym innym, jak pamieÎciaÎ o Jedynym Wspaniaøym.
Uwierzytelnieniem intuicji i koncepcji teologoÂw niech beÎdaÎ søowa papiezÇy. Paweø VI, okresÂlajaÎc posøugeÎ KosÂcioøa m.in. jako ¹gøoszenie sÂwiata
duchaº, woøaø do artystoÂw, apelujaÎc o ich udziaø w tak pojeÎtym kerygmacie:
¹KosÂcioÂø potrzebuje was. Nasza posøuga wymaga waszej wspoÂøpracy [...].
JesÂli zabraknie nam waszej pomocy, nasza posøuga stanie sieÎ jaÎkaniem
i czymsÂ niepewnymº94. Apel ten potwierdza Jan Paweø II: ¹KosÂcioÂø potrzebuje sztuki. Potrzebuje jej w przekazywaniu swego oreÎdzia. KosÂcioÂø potrzebuje søowa [...]º95.
¹Potrzebuje søowaº ± czyli realizacji kerygmatycznej funkcji literatury pieÎknej. Potrzebna jest tezÇ wszechstronna refleksja teologiczna nad tym zjawiskiem.
Po naszkicowaniu jej podstawowych waÎtkoÂw nalezÇaøoby jeszcze przedstawicÂ
gøoÂwne warianty metodologiczne badanÂ, uzalezÇnione od zaøozÇenÂ i przyjeÎtej
optyki badawczej. Faktorami umozÇliwiajaÎcymi wielowymiarowosÂcÂ ujeÎcia kerygmatycznosÂci literatury saÎ z jednej strony obydwa znaczenia pojeÎcia ¹kerygmatº (akt i tresÂcÂ przepowiadania), z drugiej uwarunkowania wynikajaÎce z ¹literackosÂciº badanych tekstoÂw, a z jeszcze innej ± poziom i sposoÂb ewentualnego ¹spozÇytkowaniaº tej funkcji w teologii czy w samym przepowiadaniu
KosÂcioøa.
I tak mozÇna np. dostrzegacÂ, zÇe ¹literatura w ogoÂleº (a czeÎsÂcÂ jej dorobku
szczegoÂlnie) stwarza korzystnaÎ sytuacjeÎ kulturowaÎ dla chrzesÂcijanÂskiego prze90
Y. Congar, Der Laie (cyt. za: Kranz, Was ist christliche Dichtung? Thesen ± Fakten ± Daten,
MuÈnchen 1987, s. 80).
91
J. Ratzinger. Zur Lage des Glaubens. Ein GespraÈch mit Vittorio Messori, MuÈnchen±ZuÈrich±
Wien 1985, s. 134.
92
¹[...] zÇe faza estetyczna wyprzedza fazeÎ religijnaÎ w zÇyciu wielu osoÂbº. Pionowy wymiar
kultury, s. 49.
93
TamzÇe. ¹Do ludzi, ktoÂrzy juzÇ nie stykajaÎ sieÎ z jakaÎkolwiek forma chrzesÂcijanÂskiej kerygmy
mogaÎ przemoÂwicÂ jeszcze tylko zjawiska artystyczne, ktoÂre wyrosøy z natchnienia Ewangeliiº. TamzÇe, s. 48.
94
Do artystoÂw, Kaplica SykstynÂska, 10.05.1964, tøum. St. G., ¹Znakº 16(1964) nr 12, s. 1425.
95
Istota, wielkosÂcÂ i odpowiedzialnosÂcÂ sztuki i publicystyki. PrzemoÂwienie do artystoÂw i dziennikarzy, Monachium, 19.11.1980, w: tenzÇe, Wiara i kultura..., s. 91.
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powiadania96. Byøaby to funkcja zblizÇona do tej, ktoÂra zostaøa opisana jako
praeparatio evangelica. MozÇna roÂwniezÇ badacÂ kerygmatycznaÎ ¹mocº literatury
(zwøaszcza poezji, dla pewnego typu odbiorcy), tzn. postrzegacÂ jaÎ jako skuteczny sposoÂb przekazu97, odpowiedniaÎ formeÎ dla kerygmatu (rozumianego jako
gøoszenie). W szczegoÂlnych przypadkach mozÇna jaÎ traktowacÂ jako nosÂnik samej
tresÂci kerygmatu98. Na jeszcze innym poziomie refleksja mozÇe dotyczycÂ sposoboÂw ¹wykorzystaniaº literatury w søuzÇbie chrzesÂcijanÂskiego przepowiadania
(w homiletyce, katechetyce)99.
ListeÎ mozÇliwosÂci metodologicznego podejsÂcia do problemu funkcji kerygmatycznej literatury daøoby sieÎ niewaÎtpliwie przedøuzÇycÂ. Teoretyczne i praktyczne ujeÎcia tego zagadnienia rojaÎ sieÎ od rozmaitych aspektoÂw i terminoÂw:
kerygmatyczna (-y) wartosÂcÂ100, wymowa101, wymiar102, charakter103, funkcja104. Warto jaÎ podsumowacÂ zasygnalizowanym juzÇ wsteÎpnie postulatem: chocÂ
badania te wchodzaÎ zasadniczo w zakres interpretacji teologicznej, to jednak
domagajaÎ sieÎ konstrukcji takiego aparatu metodologicznego, w ktoÂrym elementy teologiczne i literaturoznawcze tworzyøyby funkcjonalnaÎ syntezeÎ.
W kazÇdym z powyzÇszych wymiaroÂw literatura pieÎkna mozÇe oddacÂ teologii
nieocenione usøugi. W wielu rejestrach teologicznego søowa. SzczegoÂlnie jednak w przestrzeniach, w ktoÂrych teologia jest bezposÂrednim gøoszeniem, gdzie
proÂbuje isÂcÂ sÂladami tych, dla ktoÂrych pieÎkno søowa byøo naturalnym zÇywioøem
przepowiadania ± Jezusa, Pawøa, Izajasza.
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S. Sawicki, Z pogranicza literatury i religii. Szkice, Lublin 1978, s. 10.
Ten aspekt badanÂ dostrzega K. WoÂjtowicz (Poezja w nauczaniu katechetycznym, ¹Katechetaº 21(1978) nr 4, s. 160 n.), piszaÎc m.in.: ¹Poezja ± jako wykøadnia Tajemnicy i NiewyrazÇalnego
± jest z caøego bogactwa literatury pieÎknej gatunkiem chyba najbardziej predysponowanym do
zazÇyøych stosunkoÂw z przepowiadaniem chrzesÂcijanÂskimº.
98
Dzieje sieÎ tak wtedy, gdy dzieøo literackie ¹jest nosÂnikiem Søowa objawiajaÎcego, czyli
Søowa BozÇegoº. Szulc, art. cyt., s. 21.
99
Od strony metody prezentuje ten typ badanÂ WoÂjtowicz (Poezja w søuzÇbie..., s. 61-66;
Poezja w nauczaniu..., s. 160-166). Por. tezÇ: H. SchroÈer, Moderne deutsche Literatur in Predigt
und Religionsunterricht, Heidelberg 1972.
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M. Paciuszkiewicz, Kerygmatyczna wartosÂcÂ literatury (mps); Szulc, art. cyt., s. 21, 22.
101
M. Maciejewski, Literatura w sÂwietle kerygmatu. Z dosÂwiadczenÂ wykøadowcy literatury
w seminariach duchownych, w: Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, Warszawa 1983,
s. 335 (przyp. 2).
102
Szulc, art. cyt., s. 22.
103
TamzÇe, s. 21, 22.
104
J. Turnau, Funkcja kerygmatycznaÎ poezji Jana Twardowskiego, w: ¹Summariumº. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 1974 nr 3, s. 236-238; S. Szyluk, Poezja jako locus
theologicus w ujeÎciu C.K. Norwida. Praca magisterska pisana na seminarium z historii teologii
pod kier. ks. bpa prof. dr hab. E. Ozorowskiego, Warszawa 1988, s. 59-77 (Kerygmatyczna funkcja
poezji). Cz. Ryszka (Pogranicze literatury, religii i teologii, ¹Teologia w Polsceº 6(1988) nr specjalny, s. 43) rozumie funkcjeÎ kerygmatycznaÎ literatury jako ¹apostolstwo søowaº i dopatruje sieÎ
takiego ujeÎcia w dziele Ch. Moellera (LitteÂrature du XXe siecle et christianisme, t. I-V, Paris 19531975).
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6. KNS ± KONKLUZJA: SÂWIAT POTRZEBUJE CHRYSTUSA

Katolicka nauka spoøeczna, stanowiaÎc ¹integralnaÎ czeÎsÂcÂ chrzesÂcijanÂskiej
koncepcji zÇyciaº105, obok funkcji diagnozujaÎcej i oceniajaÎcej ma i wymiar praktyczny, ktoÂrego dwoma roÂwnolegøymi sÂciezÇkami saÎ ewangelizacja oraz humanizacja rzeczywistosÂci ziemskich. KosÂcioÂø jest przekonany, zÇe ¹humanizm ten
mozÇe sieÎ urzeczywistnicÂ, jesÂli poszczegoÂlni meÎzÇczyzÂni i kobiety, a takzÇe ich
wspoÂlnoty dbacÂ beÎdaÎ o cnoty moralne i spoøeczne w sobie samych i szerzycÂ
je w spoøeczenÂstwie «tak, aby przy koniecznej pomocy øaski BozÇej powstawali
nowi ludzie i twoÂrcy nowej ludzkosÂci (KDK 30)»º106.
W. Piwowarski podkresÂla, zÇe inicjatywa w tym zakresie nalezÇy do nauki
spoøecznej KosÂcioøa, ktoÂra potrzebuje dobrego rozeznania rzeczywistosÂci spoøecznej, zÇeby wartosÂciowacÂ, reformowacÂ i pobudzacÂ do dziaøania w kierunku
ksztaøtowania spoøeczenÂstwa bardziej ludzkiego, odpowiadajaÎcego chrzesÂcijanÂskim zasadom zÇycia spoøecznego107. Jednak, jak wskazywaø Paweø VI, to do
wspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich nalezÇy ¹obiektywna analiza sytuacji wøasnego kraju,
wyjasÂnienie jej w sÂwietle niezmiennych wypowiedzi Ewangelii, sieÎgnieÎcie do
zasad mysÂlenia, do kryterioÂw osaÎdu i dyrektyw dziaøania zawartych w spoøecznym nauczaniu KosÂcioøaº108.
Do osiaÎgnieÎcia zadanÂ ewangelizacyjnych i humanizujaÎcych potrzebne saÎ
zatem kompetencje obecne w Ciele caøego KosÂcioøa. Nie chodzi jedynie o kompetencje teologoÂw czy socjologoÂw. Chodzi takzÇe o kompetencje sprzyjajaÎce
roÂzÇnym formom praktycznego zaangazÇowania spoøecznego (kompetencje politykoÂw, administratoroÂw, przedsieÎbiorcoÂw, kapøanoÂw, profesjonalistoÂw w dziedzinach uznanych za spoøecznie najbardziej znaczaÎce).
Wiara nie niszczy ludzkiej osobowosÂci chrzesÂcijanina, lecz jaÎ caøaÎ angazÇuje:
wierzaÎcy mozÇe bycÂ twoÂrcaÎ i wypeøniajaÎcym twoÂrczy zamysø, kapøanem, søugaÎ
i prorokiem, zwyczajnym wierzaÎcym wreszcie... Wszystkie te charyzmaty saÎ
prawowite i udzielane do wypeønienia okresÂlonych zadanÂ. Katolicka nauka
spoøeczna powinna pobudzacÂ osobistaÎ odpowiedzialnosÂcÂ, nie pozwalajaÎc sieÎ
jednak zinstrumentalizowacÂ czy zideologizowacÂ przez postawy niedojrzaøe, czyli takie, ktoÂre polegajaÎ na pasywnym oczekiwaniu, zÇe rozwiaÎzanie problemoÂw
przyjdzie gdziesÂ z goÂry109.
Podstawowe zadanie KosÂcioøa w tym procesie mozÇna by opisacÂ nasteÎpujaÎco: przez peøne rozeznanie i profetyczny wpøyw na istniejaÎce systemy ekonomiczne i polityczne wspoÂlnota KosÂcioøa dziaøa jak swego rodzaju ¹struktura
105

MM, 223.
Papieska Rada ¹Iustitia et Paxº, Kompendium nauki spoøecznej KosÂcioøa, nr 19.
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W. Piwowarski, Socjologia religii i katolicka nauka spoøeczna ± przeciwienÂstwo czy wzajemne uzupeønianie sieÎ?, ¹Kierunkiº 1986 nr 22, s. 4.
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Paweø VI, List apostolski ¹Octogesima adveniensº, 14.05.1971, nr 4.
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posÂredniczaÎcaº, ktoÂra zabezpiecza kazÇdemu z czøonkoÂw warunki i sÂrodki konieczne do pomnazÇania dobra wspoÂlnego.
WspoÂøczesnemu spoøeczenÂstwu coraz trudniej beÎdzie sieÎ obejsÂcÂ bez osoÂb,
ktoÂre ± podobnie jak teologowie ± sprawnie poruszajaÎ sieÎ w przestrzeni podstawowych ludzkich problemoÂw110. Ze skarbca teologii katolicka nauka spoøeczna wydobywa chociazÇby przekonanie, zÇe aby skutecznie pomnazÇacÂ dobro
wspoÂlne, potrzeba dzisiaj nie tyle wøadzy, ile søuzÇby. Warunkiem zasÂ niezbeÎdnym ludzkiej søuzÇby jest wolnosÂcÂ. Chodzi o wolnosÂcÂ ofiarowania wøasnego
zÇycia. Ta wolnosÂcÂ rodzi sieÎ tylko z nadziei zøozÇonej w Synu Czøowieczym, ktoÂry
jest obecny pomieÎdzy ludzÂmi jako ten, kto søuzÇy.
Teologowie oraz osoby zajmujaÎce sieÎ naukaÎ spoøecznaÎ KosÂcioøa peøniaÎ
roÂzÇne, ale zarazem uzupeøniajaÎce sieÎ funkcje. Nauczanie spoøeczne KosÂcioøa
wymaga i zakøada zaangazÇowanie zaroÂwno jednych, jak i drugich. Dzieje sieÎ
tak, poniewazÇ nauczania spoøecznego KosÂcioøa i teologii ani nie mozÇna separowacÂ, ani utozÇsamiacÂ111. SwoÂj wkøad w teÎ rzeczywistosÂcÂ wnoszaÎ takzÇe nauki
humanistyczne. Ich rola jest niezastaÎpiona przy odczytywaniu i analizowaniu
kompleksowych i naglaÎcych problemoÂw wspoÂøczesnego spoøeczenÂstwa. Polega
najpierw na odkrywaniu, a nasteÎpnie na stawianiu roÂzÇnorodnych znakoÂw zapytania co do aktualnych kwestii moralnych i ludzkich. SaÎ to pytania, na ktoÂre
same nauki humanistyczne nie saÎ w stanie udzielicÂ odpowiedzi. WøasÂnie w teologii oraz w refleksji moralnej mozÇemy ± z pomocaÎ wspomnianych nauk ±
poszukiwacÂ integralnej odpowiedzi na tajemniceÎ czøowieka ± w jego zÇyciu osobowym i spoøecznym112.
Szczere poszukiwanie w prawdzie ¹KroÂlestwa BozÇego i jego sprawiedliwosÂciº stanowi podstawowaÎ zasadeÎ aksjologicznaÎ, na ktoÂrej zasadzajaÎ sieÎ praktyczne formy chrzesÂcijanÂskiej obecnosÂci w instytucjach zÇycia spoøecznego. O ile
sprawiedliwosÂcÂ spoøeczna odnosi sieÎ do historycznego i ambiwalentnego systemu relacji obywatelskich, to dla ¹sprawiedliwosÂci KroÂlestwaº ostatecznym
punktem odniesienia jest historia Jezusa Chrystusa, stanowiaÎca kryterium
umozÇliwiajaÎce zgøeÎbienie wszystkich procesoÂw spoøecznych.
P. Bortkiewicz pisze:
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V. Melchiorre, C. Vigna, La politica e la speranza, Roma 1999.
M. Cozzoli (Chiesa, Vangelo e societ: natura e metodo della dottrina sociale della Chiesa,
Milano 1996, s. 28) stwierdza, zÇe dzisiaj ¹teologia moralna zÇycia spoøecznego jest coraz bardziej
przeniknieÎta i naznaczona nauczaniem spoøecznym, podczas gdy to ostatnie przybiera w wysokim
stopniu formeÎ teologicznaÎ oraz kompetencje i kompletnosÂcÂ etyczno-spoøecznaÎ. Dokonuje sieÎ to we
wzajemnie inspirujaÎcych wpøywach. Nauczanie spoøeczne KosÂcioøa wspiera i towarzyszy pogøeÎbieniu i ostatecznym poszukiwaniom teologii moralnej, co z kolei czyni mozÇliwym dalsze nauczanie
doktrynalne KosÂcioøa. To koøo hermeneutyczne jest pøodne i rozwojoweº.
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Por. H. Carrier, Dottrina sociale. Nuovo approccio all'insegnamento sociale dell Chiesa,
Milano 1993, s. 62.
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Magisterium poniekaÎd w ten sposoÂb przypomina, zÇe zÇycie ludzkie w spoøeczenÂstwie
przejawia sieÎ przede wszystkim w kategoriach etycznych, zÇe podlega ocenom normatywnym, a nie jest tylko i wyøaÎcznie domenaÎ socjotechniki [...] ZaangazÇowanie chrzesÂcijanÂstwa w dzieøo wyzwolenia w obszarze spoøeczenÂstwa ± i szerzej ujmujaÎc w zakresie
etycznej oceny zÇycia spoøecznego ± jest mozÇliwe dzieÎki wydarzeniu Wcielenia. Bez tego
wydarzenia ± faktu, zÇe Chrystus dla nas staø sieÎ czøowiekiem i uczyniø sieÎ uczestnikiem
ludzkiej historii i dynamiki zÇycia spoøecznego, rozwazÇanie etyczne dotyczaÎce spraw
spoøecznych byøoby zbeÎdne, niepozÇyteczne albo pozbawione podstaw. Podobnie zresztaÎ, jak owe rozwazÇanie w tych kwestiach nie miaøoby roÂwniezÇ wielkiego znaczenia,
gdyby KroÂlestwo BozÇe realizowaøo sieÎ samo przez sieÎ w ciaÎgu dziejoÂw, w sposoÂb niejako deterministyczny, jak tego chcieli przedstawiciele na przykøad millenaryzmu113.

Wiara w absolutne oddanie sieÎ Jezusa Chrystusa czøowiekowi jest fundamentem i modelem kazÇdego posÂwieÎcenia sieÎ blizÂniemu w zaangazÇowaniu spoøecznym. Sprawia ona, zÇe mozÇliwe staje sieÎ rozpoznanie i praktykowanie etycznego wymiaru zÇycia spoøecznego. Etycznego, to znaczy sprawiedliwego i dopeønionego przez miøosÂcÂ.
Gøoszenie i przyjeÎcie Ewangelii zakøada zaangazÇowanie historyczne i obywatelskie, ktoÂrego jednak nie mozÇna identyfikowacÂ z samaÎ wiaraÎ. KosÂcioÂø gøosi
EwangelieÎ, przyjmujaÎc takzÇe odpowiedzialnosÂcÂ politycznaÎ i spoøecznaÎ. Ukazuje
w ten sposoÂb konkretne i uniwersalne oblicze tego oczywistego dobra jakim
jest miøosÂcÂ. JesÂli bowiem miøosÂcÂ, beÎdaÎc ucielesÂnieniem wiary, polega na bezinteresownej trosce o blizÂniego i o jego wolnosÂcÂ, to KosÂcioÂø nie mozÇe nie nawoøywacÂ do obecnosÂci blizÂniego na polu relacji politycznych i ekonomicznych.
Nie mozÇe tezÇ nie wskazywacÂ jak temu zadaniu sprostacÂ114. Wkøad KosÂcioøa
w zÇycie spoøeczne i polityczne polega na tym, zÇe podkresÂla etyczny wymiar
instytucji, to znaczy przypomina, zÇe istotaÎ relacji spoøecznej jest relacja mieÎdzyosobowa, w ktoÂrej struktury socjo-polityczne jedynie posÂredniczaÎ115.
Katolicka nauka spoøeczna interesuje sieÎ dzisiaj szczegoÂlnie czøowiekiem
w jego powiaÎzaniu ze zøozÇonaÎ sieciaÎ relacji, charakterystycznaÎ dla wspoÂøczesnych spoøeczenÂstw. Nauki humanistyczne i filozofia pomagajaÎ wyjasÂnicÂ, na
113
Bortkiewicz, art. cyt., s. 146-147. Pius XII (Cristo armonia del mondo (1957), w: F. Biffi,
Convertitevi e lottate per la giustizia: Cento anni di magistero sociale, Casale Monferrato 1992, s. 3637) w tym konteksÂcie nauczaø: ¹WspoÂøpraca w tworzeniu porzaÎdku sÂwiatowego, ktoÂrej BoÂg zasadniczo zÇaÎda od czøowieka, powinna unikacÂ spirytualizmu, ktoÂry chciaøby zakazacÂ mu jakiejkolwiek interwencji w rzeczy zewneÎtrzne i ktoÂry, zaadoptowany juzÇ na polu katolickim, wyrzaÎdziø juzÇ
wiele powazÇnych szkoÂd sprawie Chrystusa i Boskiego Stworzyciela wszechsÂwiata. [...] NiektoÂrzy
uwazÇajaÎ za maÎdrosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ powroÂt do tak zwanego umiarkowania katakumb. MaÎdrosÂciaÎ
byøby zasÂ raczej powroÂt do natchnionej maÎdrosÂci apostoøa Pawøa, ktoÂry søuzÇaÎc wspoÂlnocie korynckiej otwieraø wszystkie drogi do dziaøania: «Wszystko bowiem jest wasze: ...czy to sÂwiat, czy zÇycie,
czy sÂmiercÂ, czy to rzeczy terazÂniejsze, czy przyszøe; wszystko jest wasze, wy zasÂ Chrystusa, a Chrystus ± Boga» (2 Kor 3, 21-23)º.
114
SRS 40.
115
Zob. Benedykt XVI, Encyklika ¹Deus caritas estº (25.12.2005), nr 29.
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czym polega centralna rola czøowieka w spoøeczenÂstwie, i uzdalniajaÎ go do
lepszego rozumienia siebie jako ¹istoty spoøecznejº. Jednak tylko prawda wiary
objawia czøowiekowi w peøni jego prawdziwaÎ tozÇsamosÂcÂ. I wøasÂnie z niej wyrasta nauka spoøeczna KosÂcioøa, ktoÂry wykorzystujaÎc dorobek innych nauk,
pragnie towarzyszycÂ czøowiekowi, tak aby drogi sÂwiata doprowadziøy go do
zbawienia.

* * *

Kultura, literatura i spoøeczenÂstwo stanowiaÎ swoistaÎ ¹przestrzenÂ bytowaÎº
wspoÂøczesnego czøowieka. StanowicÂ mogaÎ takzÇe ¹miejsca teologiczneº, to znaczy interesujaÎce zaroÂwno teologa, jak i badacza nauki spoøecznej KosÂcioøa
miejsca, w ktoÂrych wiara staje sieÎ, jest, zanika. Teologia i nauka spoøeczna
KosÂcioøa roÂzÇnymi metodami i w roÂzÇnych aspektach obserwujaÎ, jak nieustannie
aktualna jest rzeczywistosÂcÂ Ewangelii, ktoÂra niemal dzieje sieÎ na naszych
oczach. StarajaÎ sieÎ tezÇ, by to, co skøada sieÎ na codziennosÂcÂ, za sprawaÎ wiary
stawaøo sieÎ bardziej zrozumiaøe dla wspoÂøczesnego czøowieka. W najszerszej
z mozÇliwych perspektyw. Pierwszym krokiem obydwu nauk jest proÂba zrozumienia kim jest ten, do ktoÂrego kierowane jest Søowo. Teologia i nauka spoøeczna KosÂcioøa stanowiaÎ swoisty sejsmograf, rejestrujaÎcy wszelkiego typu
¹taÎpnieÎciaº czasu i miejsca, jak rolnik badajaÎcy roleÎ, na ktoÂraÎ ma pasÂcÂ zasiew.
Drugim krokiem jest postrzeganie kultury, sztuki, zÇycia spoøecznego w ich
funkcji prorockiej, wymierzajaÎcej sprawiedliwosÂcÂ czasom i miejscom, sumieniom i ludziom; niezmiennie doskonaøa jakosÂcÂ zasiewanego ziarna. Trzecim
jest szukanie wspoÂlnych miejsc søowa i Søowa, czyli proÂba wskazania, zÇe jedynie ¹Pan daje wzrostº. W kazÇdej z wymienionych przestrzeni dokonuje sieÎ
twoÂrcza interakcja pomieÎdzy teologiaÎ a naukaÎ spoøecznaÎ KosÂcioøa. Ku pozÇytkowi obu.
Culture, Literature, Society. Interdisciplinary Character versus Methodology of the Contemporary Theological Research
Summary
Culture, literature and social life are the ¹living spaceº of the contemporary
man. They can also be ¹theological lociº (loci theologici), i.e. loci, in which faith
can be born, is, or/and disappears. Both Theology and Catholic Social Science, using
different methods and in different aspects, investigate these processes and attempt
that, through faith, everything which composes everyday life, becomes more understandable for contemporary man.
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This paper is a reflection on the contemporary methodology of theological and
social research in the context of the interdisciplinary nature of science. Thus, it
attempts to answer the question how starting from different premises, Theology,
through research of culture, specifically of contemporary art and literature, and
Catholic Social Science, through research of the moral condition of social life and
drawing inspiration from each other, can and should serve the faith of man in
particular conditions and challenges of a fast-changing reality.
The first step of both sciences is an attempt of comprehension: who it is, to whom
the Word is directed. These are a specific seismograph registering of all types of
¹rockburstsº of times and places. The second step is seeing culture, literature and
social life in their prophetic function, which consist in ¹meeting out justiceº to time
and place, to consciences and people. The third one is searching for the meeting and
merging places of the human word and the Word of God. In every step mentioned
above there is a creative interaction between Theology and Catholic Social Science.
Postulated in this article the complementarity of Theology and Catholic Social
Science gives hope, that contemporary man is able to elaborate uniform and organic
conception of knowledge in order to reach inner unity (cf. Fides et ratio, 85).
S ø o w a k l u c z o w e: teologia, metodologia teologii, kultura, funkcje literatury,
locus theologicus, interdyscyplinarnosÂcÂ nauk, chrystologia, katolicka nauka spoøeczna, metodologia katolickiej nauki spoøecznej, antropologia wspoÂøczesna, komplementarnosÂcÂ nauk, spoøeczenÂstwo
K e y w o r d s: Theology, Methodology of Theology, culture, functions of literature, locus theologicus, interdisciplinary nature of science, Christology, Catholic
Social Science, Methodology of Catholic Social Science, Contemporary Anthropology, complementarity of science, society
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DIALOG MIEÎDZYRELIGIJNY
JAKO METODA UPRAWIANIA TEOLOGII

WsÂroÂd roÂzÇnych metod uprawiania teologii coraz powszechniej dostrzega sieÎ
narzeÎdzie, jakim jest dialog. Ma to oparcie w pogøeÎbiajaÎcej sieÎ samosÂwiadomosÂci KosÂcioøa jako komunii, w ktoÂrej wyrazem miøosÂci wzajemnej w dziedzinie
daÎzÇenia do peøniejszej prawdy jest wøasÂnie dialog rozumiany jako wymiana
daroÂw ± osiaÎgnieÎcÂ w dziedzinie poznania. Ta koncepcja daÎzÇenia do prawdy
przez dialog wspoÂøgra roÂwniezÇ z coraz powszechniejszaÎ w innych dziedzinach
nauki, zwøaszcza w naukach szczegoÂøowych metodaÎ pracy zespoøowej, nawiaÎzuje takzÇe do starozÇytnej ± potem nieco zapomnianej ± metody uprawiania
filozofii.
Nie nalezÇy zapominacÂ, zÇe takzÇe rozum potrzebuje oprzecÂ sieÎ w swoich poszukiwaniach
na ufnym dialogu i szczerej przyjazÂni. Klimat podejrzliwosÂci i nieufnosÂci, towarzyszaÎcy
czasem poszukiwaniom spekulatywnym, jest niezgodny z nauczaniem starozÇytnych
filozofoÂw, wedøug ktoÂrych przyjazÂnÂ to jedna z relacji najbardziej sprzyjajaÎcych zdrowej
refleksji filozoficznej (Fides et ratio, nr 33).

Przy takim potwierdzeniu w aktualnym zwyczajnym magisterium papieskim zastosowanie metody dialogu w ramach jednego wyznania nie budzi teoretycznie zÇadnego sprzeciwu1. RoÂwniezÇ w ramach rozwinieÎtego juzÇ ekumenizmu i licznych kontaktoÂw mieÎdzywyznaniowych w sÂwiecie chrzesÂcijanÂskim staje
sieÎ niemal reguøaÎ zapraszanie do opracowywania wazÇnych zagadnienÂ teologoÂw
reprezentujaÎcych tradycje teologii roÂzÇnych KosÂcioøoÂw. DuzÇo trudniej metodycznie wprowadzicÂ do teologii dialog z wyznawcami innych religii, chocÂ i tutaj
mozÇna wskazacÂ pierwsze owocne proÂby, ktoÂre pozwalajaÎ naszkicowacÂ problematykeÎ dialogu mieÎdzyreligijnego jako metodeÎ posteÎpowania w zgøeÎbianiu
1
U podstaw prezentacji teologii przyjmuje sieÎ coraz powszechniej takie filozoficzne rozumienie racjonalnosÂci, ktoÂre widzi wszelkie poznanie jako proces intersubiektywny, mozÇliwy tylko
dzieÎki komunikacji interpersonalnej, a otwarcie na inne kultury i religie jako jednaÎ z konsekwencji
± por. na przykøad: G. Cicchese, Pensare l'intersoggettivit. Contesto antropologico e provocazione
teologica, w: La Trinit e il pensare. Figure, percorsi prospettive, red. P. Coda, A. Tapken, Roma
1997, s. 301-330; P. Coda, Teo-logia. La Parola di Dio nelle parole dell'uomo, Roma 1997, s. 186-190.
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kwestii teologicznych2. WieÎkszosÂcÂ z tego, co beÎdzie na ten temat powiedziane
ponizÇej, jest wciaÎzÇ bardziej postulatem do realizacji, nizÇ sprawdzonaÎ praktykaÎ,
dlatego zostanie potraktowane dosÂcÂ kroÂtko3.
1. CELE

Pierwsze pytanie, na ktoÂre trzeba dacÂ odpowiedzÂ, brzmi: po co? W proÂbie
odpowiedzi ograniczamy sieÎ tylko do celowosÂci rozumianej w perspektywie
teologii chrzesÂcijanÂskiej i w jej ramach.
Kontekstem odpowiedzi szczegoÂøowej jest generalne przekonanie chrzesÂcijanÂskie, coraz wyrazÂniej usÂwiadamiane, zÇe skoro istotaÎ zbawienia (kroÂlestwa
BozÇego) jest udziaø w zÇyciu trynitarnym Boga, w agape OsoÂb Boskich, to na
wszystkich pøaszczyznach daÎzÇenia chrzesÂcijan do sprowadzenia tego KroÂlestwa
na ziemieÎ, zadaniem zasadniczym jest budowanie mieÎdzy ludzÂmi relacji opartych o ten sam model agape ± wzajemnej søuzÇby w miøosÂci. ZasÂ na pøaszczyzÂnie
ludzkiego daÎzÇenia do prawdy model ten realizuje sieÎ najpeøniej poprzez dialog,
widziany jako swoista wymiana daroÂw.
Na tym tle mozÇna dostrzec, zÇe celem dialogu teologicznego w ogoÂle, a mieÎdzyreligijnego w szczegoÂlnosÂci, jest wzajemne wzbogacenie dosteÎpu do prawdy
w dziedzinie religijnej. Nadzieja na podarowanie chrzesÂcijanÂskich przemysÂlenÂ
dosÂwiadczenia wiary i wzbogacenia jej pojmowania przez przyjeÎcie i asymilacjeÎ
przemysÂlenÂ teologoÂw (mysÂlicieli religijnych) innych religii. Wydaje sieÎ ±
z chrzesÂcijanÂskiej perspektywy ± zÇe do uczciwosÂci dialogu do tego, zÇeby moÂgø
on odzwierciedlacÂ pragnienie przyblizÇenia na ziemi kroÂlestwa BozÇego, potrzebne jest intencjonalne ukierunkowanie na oba te cele i to w takiej wøasÂnie
kolejnosÂci (podarowacÂ ± przyjaÎcÂ)4.
2
RosÂnie w kazÇdym razie w szybkim tempie w KosÂciele i teologii sÂwiadomosÂcÂ wagi dialogu
mieÎdzyreligijnego i mieÎdzykulturowego. Por. C. GeffreÂ, Le christianisme face la pluraliteÂ des
cultures [ChrzesÂcijanÂstwo wobec wielosÂci kultur ± tøum. A. Pilorz], w: ChrzesÂcijanÂstwo jutra. Materiaøy II MieÎdzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin 18-21 wrzesÂnia 2001, red.
M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, I. S. LedwonÂ, J. Mastej, Lublin 2001, s. 592-631; H.Waldenfels, La rivelazione cristiana e le altre religioni, w: La teologia fondamentale. Convergenze per il
terzo millenio, red. R. Fisichella, Casale Monferrato 1997, s. 225-242.
3
Tematowi dialogu mieÎdzyreligijnego w dotychczasowym ksztaøcie posÂwieÎcona jest z polskiej
perspektywy w caøosÂci pozycja Dialog mieÎdzyreligijny, red. H. ZimonÂ, Lublin 2004. Warto zauwazÇycÂ odreÎbnosÂci dialogu z poszczegoÂlnymi tradycjami religijnymi: H. ZimonÂ, AfrykanÂskie wartosÂci duchowe i religijne jako podstawa dialogu mieÎdzyreligijnego, w: Dialog mieÎdzyreligijny, s. 159183; B. Maik, Dialog chrzesÂcijanÂstwa z hinduizmem, tamzÇe, s. 187-208; L. Fic, Dialog chrzesÂcijanÂstwa z buddyzmem, tamzÇe, s. 209-257; E. Sakowicz, Dialog chrzesÂcijanÂstwa z islamem w nauczaniu
Jana Pawøa II, tamzÇe, s. 259-288; è. Kamykowski, Specyfika dialogu chrzesÂcijan z ZÇydami, tamzÇe,
s. 353-370.
4
WieÎcej na temat obiekcji wobec tak rozumianego dialogu KosÂcioøa ze sÂwiatem oraz proÂby
ich teologicznego przezwycieÎzÇenia ± è. Kamykowski, Dialog KosÂcioøa ze sÂwiatem a poznanie teologiczne, w: Eklezjalny wymiar poznania teologicznego. Materiaøy z sympozjum wykøadowcoÂw
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Trzeba jednak zostawicÂ partnerom dialogu blizÇsze okresÂlenie tego, co gotowi saÎ przyjaÎcÂ jako dar chrzesÂcijan, a tu sproÂbowacÂ okresÂlicÂ, jakiego rodzaju
wzbogacenia naszej, chrzesÂcijanÂskiej teologii mamy nadziejeÎ doznacÂ w dialogu
religijnym z innymi (niechrzesÂcijanÂskimi) mysÂlicielami.
Pierwszy wymiar wiaÎzÇe sieÎ bezposÂrednio z gøoÂwnym zadaniem teologii fundamentalnej, to znaczy z zadaniem uzasadnienia wiarygodnosÂci Ewangelii jako
propozycji zbawczej dla wszystkich ludzi. Dialog umozÇliwia poznanie partnera
jako (potencjalnego) adresata Ewangelii. Pytanie o to, jak ± wewnaÎtrz wøasnej
religii ± rozumie on dotaÎd samego siebie, w czym widzi nadziejeÎ swego zÇycia, co
rozumie przez pobozÇnosÂcÂ (w najgøeÎbszym sensie) jest tu kluczowe, a wiarygodnaÎ odpowiedzÂ mozÇna uzyskacÂ tylko na drodze szczerego dialogu.
WierzaÎc, zÇe jednaÎ spoøecznosÂcÂ stanowiaÎ wszystkie narody, jeden majaÎ poczaÎtek, jeden takzÇe majaÎ cel ostateczny, Boga5, mozÇemy miecÂ nadziejeÎ na
znalezienie pøaszczyzn wspoÂlnych, w ktoÂrych ta podstawowa i ostateczna jednosÂcÂ dzisÂ sieÎ wyrazÇa6 i odkrycÂ dosteÎp do warstw wspoÂlnej maÎdrosÂci, znalezÂcÂ
umocnienie naszych przekonanÂ w analogicznych przemysÂleniach innych. Z drugiej strony tylko dialog umozÇliwia wydobycie istotnych roÂzÇnic, nie wynikajaÎcych jedynie z nieporozumienÂ i uprzedzenÂ. Prowadzi to do namysøu nad tym, co
jest w nich z ziaren prawdy nieodkrytych dotaÎd we wøasnej tradycji teologicznej
i godnych jakiejsÂ formy uwzgleÎdnienia w przyszøosÂci, a takzÇe do proÂby okresÂlenia powodoÂw istotnego sprzeciwu wobec innych roÂzÇnic, najpierw w jeÎzyku
wøasnej tradycji, a potem takzÇe w kategoriach zrozumiaøych dla partnera.
Takie poznanie partnera i jego przekonanÂ rzuca sÂwiatøo na rozumienie
wøasnej propozycji zbawczej. Pozwala na nowo postawicÂ pytanie o aktualnosÂcÂ
Ewangelii w konteksÂcie takiego sÂwiata, takiej kultury i religii, jakaÎ nam prezentuje. Czy rzeczywisÂcie Chrystus pobudza tu i teraz KosÂcioÂø, zÇeby temu sÂwiatu dacÂ poznacÂ swoÂj blask na jego obliczu?7 Czy nasz KosÂcioÂø w swej ¹pielgrzymce wiaryº juzÇ do tego dojrzaø? Czy jestesÂmy w stanie tak ukazacÂ dobraÎ nowineÎ
o zbawieniu, zÇeby w tym sÂwiecie jawiøa sieÎ jako rzeczywisÂcie dobra? JesÂli nie
jestesÂmy dzisÂ na to gotowi, to w jakiej mierze i w czym jest to søabosÂcÂ naszej
dotychczasowej teologii? Co w naszym rozumieniu wiary wymaga pogøeÎbienia,
ponownego przemysÂlenia, skorygowania, rozwinieÎcia, wyrazÇenia w innych kategoriach?

teologii fundamentalnej, KrakoÂw, 3-5.04.2002, red. T. Dzidek, S. Stempin, KrakoÂw 2003, s. 117-143,
wraz z dyskusjaÎ, tamzÇe, s. 145-153.
5
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Deklaracja o stosunku Koscioøa do religii niechrzesÂcijanÂskich
¹Nostra aetateº, nr 1.
6
Nadzieja ta przysÂwiecaøa bardzo wyrazÂnie Janowi Pawøowi II w jego inicjatywach mieÎdzyreligijnych. Por. è. Kamykowski, AsyzÇ, 27 pazÂdziernika 1986 ± dialog? ± prawda? ProÂba hermeneutyki czynoÂw Jana Pawøa II, w: Wymiary prawdy, red. S. DrzyzÇdzÇyk, KrakoÂw 2006, s. 73-77.
7
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja dogmatyczna o KosÂciele ¹Lumen gentiumº, nr 1.
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W ten sposoÂb, zalezÇnie od konkretnego partnera dialogu, mozÇemy dojsÂcÂ do
pytanÂ dotyczaÎcych roÂzÇnych kwestii szczegoÂøowych teologii systematycznej, co
mozÇe odsyøacÂ dalej ± do zbadania ich ¹u korzeniº (w Biblii, wraz z TradycjaÎ)
i pobudzicÂ do ujeÎcÂ bardziej katolickich (w pierwotnym znaczeniu).
Wydaje sieÎ, zÇe mozÇna daÎzÇycÂ do wzbogacenia na drodze dialogu nie tylko
rozwoju doktryny chrzesÂcijanÂskiej wprost, ale takzÇe poprzez odkrycie innych
mozÇliwosÂci metodycznych. Dialog mieÎdzyreligijny prowadzi takzÇe do zrozumienia sposobu podejsÂcia do spraw religijnych w sÂwiecie partnera. MaÎdrosÂcÂ
w sprawach boskich uzyskuje sieÎ tam ± bycÂ mozÇe ± na innej drodze, nizÇ ta, ktoÂraÎ
wykorzystywaøa dotaÎd teologia chrzesÂcijanÂska. StaÎd nowe pytania o to, czy
i w jakim stopniu, w jaki sposoÂb tamta maÎdrosÂcÂ, tamte metody saÎ adekwatne
w podejsÂciu do misterium chrzesÂcijanÂskiego.
Nie twierdzeÎ, zÇe przedstawiam w ten sposoÂb listeÎ wszystkich celoÂw, jakie
mozÇe miecÂ przed oczyma teolog praktykujaÎcy dialog mieÎdzyreligijny jako czeÎsÂcÂ
swego warsztatu poznawczego, ale mysÂleÎ, zÇe najpowszechniej zarysowujaÎ sieÎ te
wøasÂnie.
2. WARUNKI WSTEÎPNE

JesÂli mozÇna sobie stawiacÂ pytanie, czy ze strony chrzesÂcijanÂstwa nalezÇy
w jakikolwiek sposoÂb ograniczacÂ dialog, skoro miøosÂcÂ Boga jest bezwarunkowa, to przy zaweÎzÇeniu zagadnienia do mieÎdzyreligijnego dialogu w teologii
pewne warunki wsteÎpne wydajaÎ sieÎ niezbeÎdne8. Z natury dialogu wynika, zÇe
øatwiej sformuøowacÂ te, ktoÂre dotyczaÎ teologa chrzesÂcijanÂskiego nizÇ jego partneroÂw z innych religii. Trzeba jednak zadacÂ pytanie o analogiczne wymagania
ze strony partneroÂw, skoro dialog zakøada pewnaÎ roÂwnosÂcÂ stron.

2.1. PO STRONIE WèASNEJ

Wymagania dotyczaÎce metodycznego podejsÂcia przez stroneÎ chrzesÂcijanÂskaÎ do dialogu mieÎdzyreligijnego wynikajaÎ po pierwsze z tego, zÇe chodzi
o dialog jako formeÎ chrzesÂcijanÂskiej miøosÂci (agape), a po wtoÂre staÎd, zÇe
chodzi o teologieÎ.
Z pierwszej przesøanki zaangazÇowania w dialog wypøywa zasadnicza postawa otwartosÂci, wola søuchania i uczenia sieÎ od partnera oraz pragnienie szczerego i jasnego podzielenia sieÎ posiadanaÎ prawdaÎ. Z drugiej ± dochodzi do tego
8

Szerzej na temat pytanÂ o warunki dialogu KosÂcioøa ze sÂwiatem por. è. Kamykowski, PojeÎcie dialogu w KosÂciele katolickim. Wnioski z dosÂwiadczenÂ KosÂcioøa w XX wieku, KrakoÂw 2003,
s. 223-229.
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jasno okresÂlona tozÇsamosÂcÂ wyznaniowa i kompetencja w przedmiocie rozmoÂw,
znajomosÂcÂ wøasnej tradycji teologicznej i zdolnosÂcÂ twoÂrczego mysÂlenia wewnaÎtrz niej, z czym wiaÎzÇe sieÎ tezÇ krytyczna ocena wøasnego stanowiska, zdolnosÂcÂ
rozroÂzÇniania dobra i zøa w chrzesÂcijanÂstwie i wøasÂciwy stosunek do tej zroÂzÇnicowanej prawdy. Z jednej strony nie wolno ukrywacÂ, zÇe dzieÎki wøasnemu KosÂcioøowi wøasÂnie przezÇywa sieÎ kontakt (takzÇe intelektualny) z PeøniaÎ Prawdy,
Dobra i PieÎkna w specyficzny sposoÂb, ktoÂry dotyka czøowieka w tym co najgøeÎbiej ludzkie9, a zatem w sposoÂb rodzaÎcy w nim przekonanie, zÇe w istocie
takie dosÂwiadczenie powinno stacÂ sieÎ udziaøem kazÇdego czøowieka dla jego
dobra. To dosÂwiadczenie z koniecznosÂci nasyca uczuciem wdzieÎcznosÂci spojrzenie na caøosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, prowokujaÎc naturalnaÎ skøonnosÂcÂ do idealizowania go. Nie da sieÎ i chyba nie ma potrzeby wypieracÂ sieÎ jej. Z drugiej strony
nie wolno ignorowacÂ historycznych ograniczenÂ i søabosÂci przezÇywania i wyrazÇania przez KosÂcioÂø tego, co otrzymaø jako Dar, zmieszania tego z uwikøaniem
w przezÇycia i dziaøania, ktoÂrych zÂroÂdøo jest caøkiem sÂwieckie, doczesne, a czasem
mozÇe nawet diabelskie. Trzeba sobie zdawacÂ spraweÎ, zÇe dla partnera ¹z zewnaÎtrzº KosÂcioÂø z jego teologiaÎ jawi sieÎ poprzez pryzmat caøego uwikøania wøasÂnie w konkretne, historyczne formy wyrazu i z tej perspektywy (z koniecznosÂci)
jest oceniany.
Pozwala to zrozumiecÂ z kolei partnera dialogu ± i tu jest trzeci istotny
warunek wsteÎpny ± przezÇywajaÎcego analogicznie ¹od wewnaÎtrzº wøasnaÎ religieÎ,
z podobnaÎ skøonnosÂciaÎ do idealizowania jej, co dla nas z kolei nie jest spontanicznie zrozumiaøe, skoro nasz jej oglaÎd jest z kolei ¹zewneÎtrznyº, a zatem
zaposÂredniczony przez jej historyczne, ograniczone realizacje. WazÇne jest zatem, aby nasze wsteÎpne poznanie partnera i jego pozycji religijnej i teologicznej
byøo otwarte na jego wyjasÂnienia dotyczaÎce tego, co dla niego w jego religii,
doktrynie i praktykach jest istotne, wielkie, ¹boskieº. Trzeba chciecÂ poroÂwnywacÂ w obu religiach to, co z obu stron uznane jest za najbardziej wartosÂciowe,
a to, co uznane jest za historyczny bøaÎd czy odsteÎpstwo, chciecÂ traktowacÂ wøasÂnie jako takie ± u partnera dialogu, podobnie jak u siebie.

2.2. PO STRONIE PARTNERA DIALOGU

Naturalnym pragnieniem w dialogu jest swego rodzaju symetria zaøozÇenÂ
wsteÎpnych u wszystkich jego partneroÂw. Chciaøoby sieÎ, zÇeby wszyscy przysteÎpowali do niego z podobnych motywoÂw i z podobnym nastawieniem. W wypadku teologicznego dialogu mieÎdzyreligijnego nie byøoby jednak rozsaÎdne
liczycÂ na to ± przynajmniej w wypadku, gdy wymagania wobec strony chrzesÂ9

T. WeÎcøawski (WspoÂlny sÂwiat religii, KrakoÂw 1995, s. 251-281) wiaÎzÇe mocno owo dosÂwiadczenie z EucharystiaÎ, rozwazÇajaÎc na tym tle pytanie o sensownosÂcÂ dialogu mieÎdzyreligijnego.
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cijanÂskiej wyglaÎdajaÎ tak, jak to sformuøowano powyzÇej. Trudno wymagacÂ od
partnera (partneroÂw) dialogu motywowania swej woli dialogu ¹po chrzesÂcijanÂskuº (miøosÂciaÎ na wzoÂr Boskiej agape), skoro chrzesÂcijanami nie saÎ. BycÂ mozÇe
roÂwniezÇ ich koncepcja daÎzÇenia do prawdy w dziedzinie religijnej jest tak odmienna, zÇe nie da sieÎ wprost poroÂwnywacÂ tego, co my i oni uznajaÎ za kompetentne przygotowanie do dialogu. Wypada wieÎc warunki ¹symetriiº wymaganej
na wsteÎpie zøagodzicÂ; w kazÇdym razie nie traktowacÂ ich rygorystycznie, zostawiajaÎc wøasÂnie przestrzenÂ poglaÎdom partnera.
Pewne elementy wzajemnosÂci wydajaÎ sieÎ jednak niezbeÎdne. MozÇna wieÎc
oczekiwacÂ znaku otwartosÂci ze strony partnera, gwarancji powazÇnego traktowania i samej sprawy dialogu; nalezÇy stwierdzicÂ reprezentatywnosÂcÂ i wøasÂciwe
przygotowanie rozmoÂwcy, zgodne z zasadami danej religii. MozÇna oczekiwacÂ
gotowosÂci søuchania i cheÎci uczenia sieÎ (przynajmniej w jakimsÂ zakresie) od
chrzesÂcijanÂskiego partnera. Dobrze tezÇ jest widziecÂ, zÇe partner ma sÂwiadomosÂcÂ
roÂzÇnicy mieÎdzy ideaøami wskazywanymi przez religie a stopniem ich historycznej realizacji.
3. PRZEBIEG

JesÂli dialog mieÎdzyreligijny ma zmierzacÂ ku peøniejszemu poznaniu prawdy,
to mozÇna tezÇ nakresÂlicÂ pewne warunki jego przebiegu. JesÂli zasÂ (jak wierzymy)
ten rodzaj daÎzÇenia do prawdy jest ¹miøy Boguº, to nalezÇy roÂwniezÇ bycÂ otwartym na to, co nieuwarunkowane, co mozÇe stanowicÂ dar ¹z wysokaº, przekraczajaÎcy wzbogacenie poznania pochodzaÎce z samej wymiany mysÂli mieÎdzy
partnerami.

3.1. WYMIAR LUDZKI

W wymiarze ludzkim trzeba, zÇeby w toku dialogu realizowaøo sieÎ to, co
zakøadano jako warunek wsteÎpny. UczciwosÂcÂ søuchania partnera i uczciwosÂcÂ
prezentacji wøasnych przemysÂlenÂ powinna prowadzicÂ obie strony do refleksji
nad usøyszanym søowem, rodzicÂ szczere pytania i roÂwnie szczere odpowiedzi,
przepeønione troskaÎ o to, by ± na miareÎ rosnaÎcego poznania wzajemnego ±
wyrazÇacÂ je w sposoÂb mozÇliwie przysteÎpny dla partnera, ale bez zdrady istoty
rzeczy.
KazÇdy owocny dialog wymaga jednak przerw, nie mniej wazÇnych nizÇ chwile
spotkania. Trzeba miecÂ czas na przemysÂlenie, przeformuøowanie wøasnego stanowiska w sÂwietle tego, co zrodziøo sieÎ w dialogu. Potem zasÂ potrzebne jest ± co
szczegoÂlnie wazÇne w dialogu mieÎdzyreligijnym ± dzielenie sieÎ owocami tych
przemysÂlenÂ i przeformuøowanÂ na podwoÂjnym forum: wewnaÎtrz wøasnej teolo-
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gii, w kreÎgu wspoÂøwyznawcoÂw ± teologoÂw, ktoÂrzy nie uczestniczyli w dialogu,
i na zewnaÎtrz, w kreÎgu dialogu mieÎdzyreligijnego, do ktoÂrego trzeba powroÂcicÂ.
Oba etapy saÎ roÂwnie wazÇne dla obiektywizacji mysÂli wynikøych z dialogu, jesÂli
majaÎ one søuzÇycÂ rzeczywistemu pogøeÎbieniu czy poszerzeniu dosteÎpu do prawdy wewnaÎtrz wøasnej religii, a jednoczesÂnie wiernie oddawacÂ to, co zostaøo
przejeÎte z maÎdrosÂci innych. W ten sposoÂb mozÇna ± wydaje sieÎ ± tworzycÂ cierpliwie teologieÎ katolickaÎ coraz bardziej otwartaÎ na wartosÂcÂ mysÂli pochodzaÎcej
z innych kreÎgoÂw religijnych (wypracowanych pod tchnieniem dziaøajaÎcego i tam
Ducha, w oparciu o zawarte w nich elementy prawdy BozÇego Søowa), a jednoczesÂnie wiernaÎ Biblii i tkwiaÎcaÎ w nurcie Tradycji Apostolskiej.

3.2. WYMIAR TRANSCENDENTNY

Nie jest to jednak wszystko, czego ± jak mozÇna saÎdzicÂ ± wolno spodziewacÂ
sieÎ po dialogu mieÎdzyreligijnym. Lektura pewnych fragmentoÂw Ewangelii
zwiaÎzanych z interwencjaÎ Jezusa w dyskusje mieÎdzy uczniami10 pozwala zÇywicÂ
uzasadnionaÎ nadziejeÎ, zÇe przezÇywanie dialogu mieÎdzyreligijnego przed Panem
± w dialogu kazÇdej ze stron (tak jak to dla niej jest mozÇliwe) z Nim, w otwartosÂci
wobec ostatecznej Prawdy ± mozÇe zostacÂ potraktowane przez Niego jak jednomysÂlna prosÂba do Tego, ktoÂry zwykø dawacÂ dobre dary swoim dzieciom (por.
Mt 7,9-11; 18,19; èk 11,9-12), i w klimacie modlitwy zaowocowacÂ poznaniem
przenikajaÎcym gøeÎbokosÂci Boga samego (por. 1 Kor 2,9-10; Rz 8,26-27) przewyzÇszajaÎcym niezmiernie to, co mogøo bycÂ wynikiem wzajemnego uczenia sieÎ
prawdy przez ziemskich partneroÂw dialogu11.
TakzÇe taki Boski dar rodzi potem ludzkie zobowiaÎzanie do mozÇliwie godnego przyjeÎcia, wyrazÇenia, podzielenia sieÎ z bracÂmi ± znowu w dwoÂch kreÎgach,
o ktoÂrych byøa mowa wyzÇej. Historia teologii zwiaÎzanej z mistykaÎ pokazuje, zÇe
zazwyczaj wiaÎzÇe sieÎ z tym spora porcja cierpienia, niezrozumienia, przedwczes10

WieÎcej na temat tych tekstoÂw ± è. Kamykowski, w: Eklezjalny wymiar poznania teologicznego..., s. 136-140.
11
¹W Duchu SÂwieÎtym BoÂg TroÂjjedyny udziela sieÎ czøowiekowi od poczaÎtku poprzez swoÂj
«obraz i podobienÂstwo». Pod dziaøaniem zasÂ tego samego Ducha czøowiek, a przez czøowieka sÂwiat
stworzony, odkupiony przez Chrystusa przyblizÇa sieÎ do swoich ostatecznych przeznaczenÂ w Bogu.
Tego wøasÂnie przyblizÇania sieÎ dwoÂch biegunoÂw stworzenia i odkupienia ± Boga i czøowieka ±
KosÂcioÂø jest «sakramentem, czyli znakiem i narzeÎdziem»º. Jan Paweø II, Encyklika Dominum et
Vivificantem, nr 64. ¹Modlitwa pozostaje zawsze gøosem wszystkich, ktoÂrzy pozornie nie majaÎ
gøosu, a w gøosie tym rozlega sieÎ zawsze owo «donosÂne woøanie» Chrystusa, o ktoÂrym moÂwi List
do HebrajczykoÂw (por. Hbr 5,7). Modlitwa jest tezÇ objawieniem owej gøeÎbi, jaka wøasÂciwa jest sercu
czøowieka: gøeÎbi, ktoÂra jest od Boga i tylko BoÂg mozÇe jaÎ wypeønicÂ wøasÂnie Duchem SÂwieÎtym.
Czytamy u sÂw. èukasza: «JezÇeli wieÎc wy, chocÂ zÂli jestesÂcie, umiecie dawacÂ dobre dary swoim
dzieciom, o ilezÇ bardziej Ojciec z nieba da Ducha SÂwieÎtego tym, ktoÂrzy Go proszaÎ!» (èk 11,13)º.
TamzÇe, nr 65.
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nych poteÎpienÂ... Wymaga to podstawowej w zÇyciu chrzesÂcijanÂskim cierpliwosÂci,
døugomysÂlnosÂci, wytrwaøosÂci, gotowosÂci przebaczenia.
4. OWOCE

Po tym, co zostaøo powiedziane wyzÇej trudno przewidziecÂ, jakie owoce
mozÇe przyniesÂcÂ dialog mieÎdzyreligijny w teologii. Ta nieprzewidywalnosÂcÂ jest
zresztaÎ cechaÎ charakterystycznaÎ scientia divina w ogoÂle.
Wydaje sieÎ jednak, zÇe przy skromnych poczaÎtkach, jakie dotaÎd poczyniono
w dziedzinie rzeczywisÂcie teologicznego dialogu mieÎdzyreligijnego, mozÇna juzÇ
moÂwicÂ o pewnych wartych zachodu owocach12. Na pierwszym miejscu mozÇna
z caøaÎ pewnosÂciaÎ wymienicÂ dosÂwiadczenia zwiaÎzane z ¹potykaniem sieÎº o stereotypy w religijnym mysÂleniu partneroÂw o sobie nawzajem oraz pierwsze
proÂby ich przeøamywania. Pojawia sieÎ w sÂwiadomosÂci ludzi potrzeba gøeÎbszego
zrozumienia istoty historii religii w planach BozÇych wobec sÂwiata13. Powoli
rodzi sieÎ takzÇe zwyczaj powoøywania sieÎ w tekstach teologicznych na mysÂli
zaczerpnieÎte spoza chrzesÂcijanÂstwa, nie tylko od klasykoÂw filozofii greckiej.
Zasadniczo jednak zastosowanie dialogu mieÎdzyreligijnego jako metody
i efekty jej zastosowania to wciaÎzÇ sprawa przyszøosÂci teologii.
Interreligious Dialogue as a Method in Theology
Summary
In his article, the author attempts at pointing out the initial conditions of interreligious dialogue and the conditions under which it can be fruitful as a method of
pursuing truth in Catholic theology. The initial conditions on the Christian part
follow from the fact that dialogue is understood here as a form of love (agape),
and from methodological assumptions of theology. On the one hand, what the author means is the capacity to witness to Christianity as a good in which all people
should participate to the extent in which it is a gift of God. On the other hand, the
author means humility with which the Church should perceive her historical limitations and weaknesses in receiving and expressing this gift. Such an attitude enables
you to understand that the partner in dialogue may adopt a similar attitude to your
12

Przykøadem mozÇe bycÂ osnuta wokoÂø dziaøanosÂci Jana Pawøa II publikacja Jan Paweø II
i dialog mieÎdzyreligijny, red. H. Kasimow, B.L. Sherwin, KrakoÂw 2001.
13
Bardzo szkicowaÎ syntezeÎ przemysÂlenÂ tego rodzaju, stanowiaÎcych lwiaÎ czeÎsÂcÂ jego teologicznego zÇywota, zawarø J. Dupuis w artykule L'unit e il pluralismo: il cristianesimo e le religioni
[JednosÂcÂ i pluralizm. ChrzesÂcijanÂstwo a religie - tøum. P. Borto], w: ChrzesÂcijanÂstwo jutra...,
s. 720-743.
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own religion. The author emphasizes that although a symetry of initial assumptions
of all the partners in dialogue is their natural desire, practically, the nature of
a partner's distinctness may also comprise a distinct understanding of the aims and
principles of dialogue. The least possible partnership, according to the author, includes serious treatment of the partner and of the very issue of dialogue; it also
includes being representative and properly prepared along the principles of the
given religion, readiness to listen and willingness to learn (at least to some extent)
from the Christian partner. In the course of the dialogue, attention is given to
sincerity and honesty in listening and presenting a subject, in asking and answering
questions, and to the important role of the breaks between the meetings, necessary
for ruminating and communicating the fruit of interreligious meetings at the forum of
one's own theology, in the circle of one's fellow believers. Furthermore, the author
points it out that ± from the Christian point of view ± we may expect results coming as
a gift from God the depth of which supercedes what could result from learning truth
from each other by the earthly partners of the dialogue. This possible gift brings
about a human obligation to accept, express and share it with the brethren as suitably
as possible. One of the features of theology is unpredictability of its results. Application of interreligious dialogue as a method, and, especially the effects of its application are still, basically, an issue of the future of theology. However, one can
mention some of them that can already be noted despite the scarcity of the initial
steps made in this field so far: these include attempts at breaking stereotypes in
thinking about other religions, questions asked with all seriousness about the role
of other religions in God's plans for humanity, appreciation of ideas drawn upon
from beyond Christianity, not only from the classical Greek philosophy.
S ø o w a k l u c z o w e: chrzesÂcijanÂstwo, dialog, metoda, partnerstwo, religie, teologia
K e y w o r d s: Christianity, dialogue, method, partnership, religions, theology
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METOGOLOGIA BADANÂ MAD MONODIAÎ LITURGICZNAÎ

Termin ¹monodiaº nie jest jednoznaczny. W pierwszym rzeÎdzie odnosi sieÎ
on do muzyki wykonywanej przez jednego sÂpiewaka. GøoÂwnie chodzi o sÂpiew
solowy z towarzyszeniem instrumentoÂw. Uprawiano go juzÇ w sÂredniowieczu
w galijskiej balladzie, rondeau, virelai oraz w madrygale i ballacie na terenach
Italii. Po 1600 r. uksztaøtowaø sieÎ styl tzw. monodii akompaniowanej. Wykonywano jaÎ z towarzyszeniem basso continuo. Monodia ta staøa sieÎ gøoÂwnym sÂrodkiem wyrazu w operze, kantacie i oratorium. W ten sposoÂb na pierwsze miejsce
wysunieÎto tekst, ktoÂry zostaø skutecznie zatarty przez wybujaøaÎ polifonieÎ poÂzÂnego renesansu.
WyrazÇenia ¹monodiaº uzÇywa sieÎ takzÇe w odniesieniu do sÂpiewoÂw jednogøosowych wykonywanych bez towarzyszenia instrumentalnego, i to zaroÂwno
solowych, jak i zespoøowych. W istocie rzeczy ten gatunek sÂpiewu oznacza
monofonieÎ, czyli muzykeÎ pozbawionaÎ elementu harmonicznego, a opierajaÎcaÎ
sieÎ wyøaÎcznie na melodii. W Europie takaÎ czystaÎ monofonieÎ reprezentujaÎ: muzyka antyku, choraø gregorianÂski, sÂpiew bizantyjski, piesÂni trubaduroÂw i truweroÂw, minnesingeroÂw i meistersingeroÂw, iberyjskie cantigas, XIII-wieczne laudes z Italii oraz wieÎkszosÂcÂ piesÂni ludowych1.
We wspoÂøczesnej literaturze muzykologicznej przyjaÎø sieÎ termin ¹monodia
liturgicznaº. Rozumie sieÎ pod nim zaroÂwno choraø gregorianÂski (sÂpiewy solowe
i wspoÂlne), jak i twoÂrczosÂcÂ postgregorianskaÎ (niektoÂre hymny, tropy, sekwencje,
oficja rymowane, dramaty liturgiczne)2, a wreszcie wspoÂøczesne sÂpiewy liturgiczne do tekstoÂw w jeÎzykach narodowych (msze liturgiczne, psalmy, piesÂni).
Wypracowane w XIX i XX w. metody badawcze nad monodiaÎ liturgicznaÎ
odnoszaÎ sieÎ przede wszystkim do choraøu gregorianÂskiego, ktoÂry nieustannie
musi bycÂ na nowo odkrywany, a takzÇe do sÂpiewoÂw postgregorianÂskich. Nato1

Hasøa: Monodia; Monodyczny styl; Monofonia, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 571. Por. takzÇe W. Apel, Gregorian Chant, Bloomington a. London 1958,
s. 430. M. Bukofzer, Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970, s. 44.
2
J. Pikulik, Klasyczne formy choraøu gregorianÂskiego oraz monodii liturgicznej, w: Muzyka
sakralna. Materiaøy z seminarium ¹Gaude Materº, Warszawa 1998, s.17-24.
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miast, jak dotaÎd, nie powstaøy odreÎbne metody zwiaÎzane ze studiami nad narodowaÎ monodiaÎ liturgicznaÎ. StaÎd tezÇ przedstawimy w kroÂtkim zarysie metody,
ktoÂrymi posøugujaÎ sieÎ badacze sÂredniowiecznych sÂpiewoÂw monodycznych w jeÎzyku øacinÂskim.
1.

Mediewistyka muzykologiczna nalezÇy z zasady do dyscyplin historycznych.
PosteÎpowanie metodologiczne muzykologoÂw jest wieÎc analogiczne do badanÂ
historykoÂw. Najlepszym na to dowodem saÎ prace naukowe powstajaÎce w obu
dziedzinach. Podstawowym problemem jest mozÇliwosÂcÂ adaptacji metod historycznych do studioÂw muzykologicznych, gdyzÇ w greÎ wchodzaÎ nie tylko teksty,
ale i melodie3.
Punktem wyjsÂcia beÎdzie zawsze heurystyka, a wieÎc caøosÂcÂ zagadnienÂ zwiaÎzanych ze zÂroÂdøem, w tym m.in. stan zachowania, sposoÂb odnajdywania, warunki i miejsce przechowywanie itd. Dalszym etapem jest krytyka zÂroÂdøa. MozÇe
ona bycÂ zewneÎtrzna lub wewneÎtrzna. Pierwsza ma za zadanie rozpoznacÂ cechy
zÂroÂdøa, by moÂc je okresÂlicÂ. Krytyka wewneÎtrzna z kolei ustala autentycznosÂcÂ
informacji oraz wiarygodnosÂcÂ autora. NasteÎpnie nadchodzi etap ustalania faktoÂw historycznych. Celem jego jest zamiana informacji przekazanych przez
zÂroÂdøo w twierdzenie. W przypadku, gdy zÂroÂdøo moÂwi wprost o faktach, przyjmuje sieÎ bezposÂredniaÎ metodeÎ ich ustalania. Kiedy jednak zÂroÂdøo jest niepeøne
lub budzi waÎtpliwosÂci, trzeba posøuzÇycÂ sieÎ metodami posÂrednimi. NalezÇaÎ do
nich m.in. metoda filologiczna, geograficzna, komparatystyczna, metoda zwiaÎzana z wnioskowaniem per analogiam, a takzÇe metoda ex silentio. Samo wnioskowanie zasÂ mozÇe bycÂ indukcyjne lub redukcyjne. KonÂcowym etapem badawczym jest proces wyjasÂniania i syntezy4.
PoszczegoÂlne etapy metody historycznej mozÇna adaptowacÂ do posteÎpowania naukowego w dziedzinie muzykologii. I tak, punktem wyjsÂcia jest refleksja
heurystyczna. Na podstawie krytyki zewneÎtrznej mozÇna ustalicÂ m.in. stan zachowania, autorstwo, pochodzenie zÂroÂdøa, czyli przynalezÇnosÂcÂ do okresÂlonego
kreÎgu kulturowego, przedstawienie jego cech paleograficznych oraz odczytanie
tresÂci: tekstu i melodii. Krytyka wewneÎtrzna jest okresÂlana w muzykologii jako
analiza. W jej skøad wchodzi identyfikacja utworu, struktura muzyczna kompozycji, stosunek melodii do tekstu oraz problemy wersyfikacyjne. Metoda bezposÂredniego ustalania faktoÂw jest w muzykologii tozÇsama z takaÎ metodaÎ w naukach historycznych5.
3

J. Pikulik, Monodia liturgiczna w sÂredniowiecznej Polsce. Stan badanÂ, metoda, postulaty, w:
Stan badanÂ nad muzykaÎ religijnaÎ w kulturze polskiej, red. J. Pikulik, Warszawa 1973, s. 31-32.
4
Por. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968.
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SposÂroÂd metod posÂrednich na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ:
a) Metoda filologiczna, ktoÂraÎ bada sieÎ np. charakterystyczne cechy dla
pewnych sÂrodowisk ± noty rubrycystyczne, dopiski na marginesach, palimpsesty itp.
b) Metoda geograficzna, ktoÂra dotyczy cech zwiaÎzanych z okresÂlonym terytorium np. ukøady (zestawy) wersetoÂw allelujatycznych, sekwencji itp.
c) Metoda komparatystyczna jest najistotniejszym narzeÎdziem badawczym.
Stosuje sieÎ jaÎ przy ustalaniu faktoÂw, w procesie wyjasÂniania przyczynowego, uogoÂlnienÂ historycznych, uzasadniania hipotez. Ta metoda dotyczy
zaroÂwno tekstoÂw, jak i melodii. Metoda poroÂwnawcza staje sieÎ niezbeÎdna
dla wskazania wøasÂciwej odpowiedzi na postawiony problem. W muzykologii jest ona szeroko stosowana i to w roÂzÇnych aspektach. Przykøadem
mogaÎ bycÂ katalogi sÂpiewoÂw Ordinarium Missae, sÂpiewoÂw allelujatycznych czy sekwencji sporzaÎdzone w Europie Zachodniej, a takzÇe w Polsce.
Ich istotnym elementem jest poroÂwnanie zawartosÂci wielu zabytkoÂw reÎkopisÂmiennych zawierajaÎcych te sÂpiewy6. MetodaÎ taÎ bada sieÎ roÂwniezÇ
postacÂ utworoÂw muzycznych wysteÎpujaÎcych w rozÇnych zÂroÂdøach7.
d) Metoda indukcyjna pozwala na uogoÂlnienia. W Polsce z powodu uszczuplenia liczby zabytkoÂw (kradziezÇe, wojny, niedbalstwo) oraz niekiedy
zøego stanu ich zachowania mozÇna stosowacÂ tylko indukcjeÎ niepeønaÎ.
e) Wnioskowaniem redukcyjnym posøugujemy sieÎ woÂwczas, gdy chcemy
wyjasÂnicÂ racje, ktoÂre decydujaÎ o fakcie np. niezgodnosÂcÂ zawartosÂci jakiegosÂ zÂroÂdøa z tradycjaÎ, do ktoÂrej ono nalezÇy.
f) Wnioskowania per analogiam uzÇywa sieÎ do ustalania faktu, uwzgleÎdniajaÎc wyniki dotychczasowych badanÂ. MozÇna na przykøad przypuszczacÂ, zÇe
zaginione reÎkopisy w jakimsÂ osÂrodku posiadaøy te same cechy, co reÎkopisy istniejaÎce.
g) Wnioskowanie ex silentio nie zawiera w sobie waloru pewnosÂci, a jedynie
przypuszczenia. W ten sposoÂb. mozÇna na przykøad stawiacÂ hipotezeÎ, zÇe
5

Pikulik, Monodia liturgiczna, s. 32.
M. Melnicki, Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters, Regensburg 1955; D. Bosse,
Untersuchung einstimmigen mittelalterischer Melodien zum ¹Gloria in excelsis Deoº, Regensburg
1955; P.J. Thannabaur, Das einstimmige Sanctus der roÈmischen Messe in der handschriflichen
UÈberlieferung vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, NuÈrnberg 1967; T. Miazga, Die Melodien des
einstimmigen Credo der roÈmisch-khatolischen lateinischen Kirche, Graz 1976; K.H. Schlager, Thematischer Katalog der aÈltesten Alleluja-Melodien aus Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts
angenommen des ambrosianische, alt-roÈmische und alt-spanische Repertoire, MuÈnchen 1965;
J. Pikulik, Indeks sÂpiewoÂw Ordinarium Missae w graduaøach polskich do 1600 r., w: Muzyka
religijna w Polsce, t. 2, red. J. Pikulik, Warszawa 1978, s. 139-271; J. Pikulik, Indeks sekwencji
w polskich reÎkopisach muzycznych. Sekwencje zespoøu reÎkopisoÂw tarnowskich, Warszawa 1974.
7
Por. A. OgrodzinÂska, SolesmenÂska odnowa choraøu gregorianÂskiego w XIX i na poczaÎtku
XX wieku, w: Muzyka sakralna, cz. 2, red. J. Masøowska, Warszawa 2004, s. 10 nn.
6
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konkretny utwoÂr jest polskiego pochodzenia, gdyzÇ nie zawierajaÎ go
reÎkopisy obce.
h) Metoda wyjasÂniania przyczynowego oraz syntezy pokrywa sieÎ z metodaÎ
stosowanaÎ w naukach historycznych8.
2.

JednaÎ z wazÇnych metod stosowanych w mediewistyce muzykologicznej jest
metoda genealogiczna9. Wywodzi sieÎ ona wprost z komparatystyki. GøoÂwnym
jej zadaniem jest ustalenie filiacji reÎkopisoÂw i starodrukoÂw. StaÎd tezÇ nazwano jaÎ
stemma codicum.
Metoda ta powstaøa na gruncie filologii, w szczegoÂlnosÂci zasÂ edytorstwa
tekstoÂw. Za jej twoÂrceÎ uwazÇa sieÎ K. Lachmanna, ktoÂry wyodreÎbniø w niej
dwa etapy: recensio, czyli ustalenie tekstu na podstawie zachowanych egzemplarzy, oraz emendatio, czyli okresÂlanie poprawnosÂci tekstu w celu zblizÇenia go
do tekstu autentycznego10. Lachmann opisaø tezÇ szczegoÂøowo i systematycznie
zasady stemma codicum. NalezÇaÎ do nich: 1) ustalenie relacji pomieÎdzy dwoma
reÎkopisami; 2) eliminatio codicum descriptorum, czyli usunieÎcie tych reÎkopisoÂw, ktoÂre pochodzaÎ wyøaÎcznie od istniejaÎcych przekazoÂw. ZasadniczaÎ roleÎ
peøniøo tu stworzone przez Lachmanna pojeÎcie archetypu, przez ktoÂry rozumiano zrekonstruowany oryginaø.
Poddanie tej metody szerokiej krytyce sprawiøo, zÇe dzisÂ zaleca sieÎ jaÎ tylko
w przypadkach niezøozÇonej i niedøugiej tradycji pisÂmienniczej. W ten sposoÂb
stemma codicum nabraøa waloru metody klasyfikacyjnej11.
Technika edycji krytycznej wypracowana na gruncie tekstoÂw literackich
zostaøa zaadoptowana roÂwniezÇ w muzykologii. W najprostszym schemacie jej
zasady opierajaÎ sieÎ na zaøozÇeniu wspoÂlnych bøeÎdoÂw. A wieÎc, jesÂli kilka sÂwiadectw zgodnie popeønia ten sam bøaÎd, to mozÇna wnioskowacÂ, zÇe badane zabytki
wyrosøy z tego samego przekazu, w ktoÂrym bøaÎd zostaø zanotowany, a nasteÎpnie
powielany przez kopistoÂw.
Po raz pierwszy metodeÎ stemma codicum zastosowali benedyktyni solesmenÂscy w poøowie XX wieku przy pracach nad edycjaÎ Graduale Romanum.
PrzygotowujaÎc do druku nowaÎ wersjeÎ tej ksieÎgi, redaktorzy pragneÎli dotrzecÂ do
najstarszej tradycji gregorianÂskiej. W tym celu zmierzali do odtworzenia archetypu, ktoÂry søuzÇyø jako punkt wyjsÂcia w procesie ksztaøtowania sieÎ graduaøu
w pierwszej poøowie VIII wieku12. Publikacja Graduel Romain byøa pierwszaÎ
8

Pikulik, Monodia liturgiczna, s. 33-34.
Korzystam z niepublikowanego opracowania sporzaÎdzonego przez mgr EweÎ Szaøek, za co
w tym miejscu skøadam Autorce wyrazy podzieÎkowania.
10
Por. B. KuÈrbisoÂwna, OsiaÎgnieÎcia i postulaty w zakresie zÂroÂdeø historycznych, ¹Studia zÂroÂdøoznawczeº 1957 t. 1, s. 57.
11
J. SzymanÂski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 721-726.
9
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krytycznaÎ edycjaÎ ksieÎgi muzyczno-liturgicznej majaÎcaÎ na celu dostarczenie brakujaÎcych elementoÂw w poprzednio wydanych drukiem ksieÎgach13.
PoroÂwnano wszystkie dosteÎpne reÎkopisy zawierajaÎce sÂpiewy mszalne zanotowane zaroÂwno w zapisie neumatycznym, jak i diastematycznym. Wykorzystano 263 manuskrypty znane w Europie Zachodniej. WsÂroÂd nich dominowaøy
graduaøy. NasteÎpnaÎ grupeÎ stanowiøy mszaøy. Najmniej licznym zespoøem byøy
kantatoria. Wykorzystano roÂwniezÇ tonariusze, sekwencjarze oraz kodeksy bez
zapisu nutowego14. PosÂroÂd zebranych ksiaÎg znalazøy sieÎ reÎkopisy z terenu Anglii, dzisiejszej Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii i Wøoch.
ZnikomaÎ liczbeÎ stanowiøy reÎkopisy pochodzaÎce z Europy SÂrodkowej i Wschodniej. Byøo to niewaÎtpliwie wynikiem oÂwczesnej sytuacji politycznej.
Procedura przyjeÎta przez solesmenÂczykoÂw obejmowaøa trzy etapy badawcze:
1) odnalezienie relacji pokrewienÂstwa pomieÎdzy poszczegoÂlnymi reÎkopisami;
2) ustalenie zwiaÎzkoÂw posÂrednich zachodzaÎcych pomieÎdzy grupami reÎkopisoÂw a poszczegoÂlnym zabytkami;
3) ukazanie relacji pomieÎdzy grupami reÎkopisoÂw, czyli wykrycie powiaÎzanÂ
genealogicznych.
Rezultatem konÂcowym byøo drzewo genealogiczne wskazujaÎce na relacje
pomieÎdzy roÂzÇnymi grupami i podgrupami. Ten ¹instrumentº badawczy wykorzystano do ustalenia tekstu literackiego i muzycznego15.
Benedyktyni skupili sieÎ nad elementem wspoÂlnym dla wszystkich reÎkopisoÂw. Warunek ten speøniaøy pojedyncze neumy. W ten sposoÂb powstaø swego
rodzaju katalog wariantoÂw melodycznych, dla ktoÂrych wzorcem byøo Graduale
339 z St. Gallen datowane na poczaÎtek X wieku. WøasÂnie z tego zabytku wybrano 150 wariantoÂw z neumami prostymi i uporzaÎdkowano je w trzy serie po
50 melodii kazÇda. Z tymi wybranymi wariantami skonfrontowano odpowiednie
miejsca wszystkich manuskryptoÂw metodaÎ ¹kazÇdy z kazÇdymº. Zaobserwowane
odchylenie stanowiøy podstaweÎ do okresÂlenia wersji muzycznej tego samego
utworu. O stopniu pokrewienÂstwa pomieÎdzy reÎkopisami decydowaøa liczba
wariantoÂw odmiennych, ktoÂre okresÂlono pojeÎciem dystansu. Pozostaje on w relacji odwrotnie proporcjonalnej do stopnia pokrewienÂstwa, tzn. im dystans jest
mniejszy, tym pokrewienÂstwo wieÎksze.
12
J. Froger, L'edition critique de l'¹Antiphonale Missarumº par les moines de Solesmes,
¹Etudes gregorieÂnnesº, 1954 nr 1, s. 153.
13
Le graduel Roman. Edition critique par les moines de Solesmes, t. 2, 1975; t. 4, cz. 1, 1960,
cz. 2, 1962.
14
Zob. H. Sowulewska, Polskie graduaøy norbertanÂskie, w: Muzyka religijna w Polsce, t. 8,
red. J. Pikulik, Warszawa 1985, s. 35.
15
Froger, L'edition cirtique, s. 155.
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Efektem przeprowadzonych poroÂwnanÂ byøa kompletna systematyka ujawniajaÎcych sieÎ tradycji liturgiczno-muzycznych. Okazaøo sieÎ, zÇe manuskrypty
skupiajaÎ sieÎ w dwoÂch wielkich grupach: zachodnioromanÂskiej (Anglia, Belgia,
Francja, Hiszpania, czeÎsÂciowo Italia) oraz wschodniogermanÂskiej (Austria,
Niemcy, Szwajcaria, poÂønocne Wøochy).
Wypracowana metoda wariantoÂw melodycznych zostaøa juzÇ w latach 60.
XX wieku zaaplikowana do badanÂ nad zabytkami polskimi. Pierwszy zastosowaø jaÎ K. BieganÂski celem ustalenia miejsca, jakie zajmuje wsÂroÂd tradycji europejskiej gniezÂnienÂskie Missale Plenarium (MS 149)16. PodobnaÎ metodaÎ posøuzÇyø sieÎ T. Maciejewski, proÂbujaÎc okresÂlicÂ pochodzenie graduaøu z Cheømna
(L.35, Bibl. Sem. Duch. w Pelplinie)17. Nad przystosowaniem tej metody do
badanÂ zwiaÎzanych z polskimi zabytkami choraøowymi pracowaøa takzÇe H. Sowulewska, ktoÂra odniosøa dzieÎki temu duzÇy sukces naukowy18. TaÎ samaÎ metodaÎ
posøuzÇyli sieÎ roÂwniezÇ inni badacze choraøu gregorianÂskiego w Polsce.
Metoda genealogiczna w odniesieniu do prac nad zabytkami polskimi okazaøa sieÎ jednak nie do konÂca skuteczna, bowiem mnisi z Solesmes, jak juzÇ
wspomniano, nie uwzgleÎdnili zÂroÂdeø pochodzaÎcych z Europy SÂrodkowej
i Wschodniej. StaÎd tezÇ zbioÂr zabytkoÂw z tych terenoÂw (ok. 100 reÎkopisoÂw)
mozÇe w pewien sposoÂb zmodyfikowacÂ wyboÂr miejsc wariantowych, gdyzÇ
w przeciwnym przypadku istnieje mozÇliwosÂcÂ wyprowadzenia bøeÎdnych wnioskoÂw. Dlatego tezÇ metoda genealogiczna powinna bycÂ traktowana z wielkaÎ
ostrozÇnosÂciaÎ.
Ostatnio wsÂroÂd badaczy pojawiøy sieÎ uwagi zaprzeczajaÎce jakoby tradycja
reÎkopisÂmienna funkcjonowaøa wyøaÎczne w formie wertykalnej. NiektoÂre bowiem reÎkopisy posiadajaÎ horyzontalny charakter transmisji tekstu. Coraz czeÎsÂciej tezÇ wskazuje sieÎ na mozÇliwosÂcÂ funkcjonowania tradycji w formie otwartej,
czyli istnienia wieÎcej nizÇ jednego zÂroÂdøa wariantoÂw (archetypu). Wreszcie reÎkopisy zaginione zwieÎkszajaÎ stopienÂ hipotetycznosÂci wzajemnej filiacji. Pojawia
sieÎ bowiem koniecznosÂcÂ odtwarzania w stemma codicum ogniw juzÇ nieistniejaÎcych19.
Mimo tych zastrzezÇenÂ, metoda genealogiczna w duzÇym stopniu przyblizÇa
mozÇliwosÂcÂ identyfikacji poszczegoÂlnych kodeksoÂw.

16

K. BieganÂski, J. Woronczak, Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis 149. Musicological
and philological Analyses (Antiquitates Musicae in Polonia, vol. XI), Warszawa 1972, s. 101-103.
17
T. Maciejewski, Graduaø z Cheømna, w: Musica medii aevi, t. 4, red. J. Morawski, KrakoÂw
1973, s. 202-208.
18
H. Sowulewska, Graduaø gniezÂnienÂski ms.195 i krakowski ms.45 w sÂredniowiecznej tradycji
muzycznej, w: Muzyka religijna w Polsce, t. 5, red. J. Pikulik, Warszawa 1993, s. 159-234.
19
J. Crocker, Gregorian studies in the Twenty First century, ¹Plainsong and Medieval Musicº
1995 vol. 4, s. 54.
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Kolejna metoda badanÂ nad monodiaÎ liturgicznaÎ, ktoÂrej propagatorem Polsce jest J. SÂcibor, opiera sieÎ na traktatach teoretycznych Musica enchiriadis
(IX w.) i Commemoratio brevis (X w.)20. Koncentruje sieÎ ona gøownie na
modalnym aspekcie choraøu gregorianÂskiego, w tym szczegoÂlnie dotyczy typoÂw
skali i typoÂw melodii. Wspomniane traktaty wyroÂzÇniajaÎ materieÎ sÂpiewu, na
ktoÂraÎ skøadajaÎ sieÎ cztery dzÂwieÎki beÎdaÎce ze sobaÎ w podstawowej relacji odlegøosÂci, oraz formeÎ sÂpiewu, czyli ambitus melodii (zakres) i ± co najwazÇniejsze ±
struktureÎ formuø inicjalnych21. Okazuje sieÎ, zÇe dotychczasowy sposoÂb okresÂlenia modus melodii na podstawie wyøaÎcznie jej finalis (¹in fine iudicabisº) jest
niewystarczajaÎcy. Konieczna jest w tym przypadku znajomosÂcÂ struktury dzÂwieÎkoÂw inicjalnych, ktoÂra stanowi o zastosowaniu modus w konkretnej melodii.
Ten podstawowy zestaw dzÂwieÎkoÂw dotyczy szczegoÂlnie tonoÂw psalmowych
oraz zwiaÎzanych z nimi antyfon. SzczegoÂøowa analiza sÂpiewoÂw gregorianÂskich
prowadzona w sÂwietle systemowych zaøozÇenÂ traktatu Musica enchiriadis pozwala na rekonstrukcjeÎ syntetycznego obrazu struktur modalnych w okresie
odrodzenia karolinÂskiego. W tym bowiem czasie wymogi teorii muzycznej nie
dopuszczaøy do zakøoÂcenia porzaÎdku dzÂwieÎkoÂw. Traktaty te majaÎ fundamentalne znaczenie historyczne, gdyzÇ na ich podstawie mozÇna odczytacÂ melodie
choraøowe zapisane notacjaÎ cheironomicznaÎ. MozÇna przypuszczacÂ, izÇ wersja
modalna choraøu w ich przekazie jest bliska postaci starorzymskiego choraøu
przechowywanego w tradycji oralnej przez wiele wiekoÂw22.
SøabaÎ stronaÎ tej metody jest fakt, zÇe søuzÇy ona do identyfikacji sÂpiewoÂw
liturgicznych powstaøych dopiero ok. IX wieku, natomiast nie odnosi sieÎ do
kompozycji wczesÂniejszych. W stosunku do tych ostatnich nalezÇy stosowacÂ inne
metody badawcze, ktoÂre dopiero sieÎ ksztaøtujaÎ23.
4.

Zupeønie odreÎbnaÎ sprawaÎ jest kwestia studioÂw nad tzw. sÂpiewami postgregorianÂskimi, ktoÂre datujaÎ sieÎ na wiek XI i czasy poÂzÂniejsze. W tym okresie
bowiem twoÂrcy sÂpiewoÂw albo zapomnieli juzÇ o traktatach teoretycznych, albo
tezÇ sÂwiadomie z ich zaøozÇenÂ rezygnowali. Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe sÂpiewy
pogregorianÂskie wyrosøy z klasycznego choraøu. JuzÇ jednak od poøowy VIII
J. SÂcibor, Geneza struktur modalnych choraøu gregorianÂskiego w sÂwietle traktatoÂw enchiriadis, Lublin 1993.
21
TamzÇe, s. 18-30.
22
TamzÇe, s. 160-162.
23
R. Bernagiewicz, Communiones graduaøu rzymskiego in statu nascendi i w obliczu rodzaÎcej
sieÎ diastemii, Lublin 2004, s. 412 nn.
20
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wieku praktyka muzyczna odchodziøa od sÂcisÂle okresÂlonych zasad i zaczeÎøa
liczycÂ sieÎ z poczuciem nowej tonalnosÂci zachodniej24. Po 754 r. skøaniano sieÎ
ku mentalnosÂci pentachordalnej, co generowaøo zjawisko labilnosÂci modalnej.
Jest ono charakterystyczne szczegoÂlnie dla kompozycji galijskich25. Tematyce
tej poÂzÂnogregorianÂskiej muzyki liturgicznej posÂwieÎciøo swe prace wielu autoroÂw Europy Zachodniej m.in. Z. Falvy26, R. Hankeln27, szczegoÂlnie zasÂ
D. Hiley28. Na terenie Polski tym problemem zajeÎøa sieÎ szerzej B. Bodzioch29.
Trzeba byøo przyjaÎcÂ okresÂlone kryteria badawcze w stosunku do sÂpiewoÂw
poÂzÂnogregorianÂskich. NalezÇy do nich najpierw stosunek melodii do tekstu.
W kompozycjach tego okresu dostrzega sieÎ wzrost znaczenia akcentu przyciskowego: akcenty søowne zaznacza sieÎ uzÇywaniem melizm. Zrezygnowano tezÇ
z ilustracyjnego traktowania melodii w stosunku do tekstu. Z kolei nuty pojedyncze weszøy w niskie rejestry. Byøo to spowodowane koniecznosÂciaÎ zastosowania muzycznej formuøy kadencyjnej. Kadencje subtonalne zyskaøy przewageÎ nad innymi rodzajami odcinkoÂw muzycznych. OdejsÂcie od pøynnego ruchu dzÂwieÎkoÂw w klasycznym repertuarze gregorianÂskim zaowocowaøo stosowaniem wieÎkszych interwaøoÂw w melodiach. W formuøach inicjalnych pojawiaÎ
sieÎ caøkowicie swobodny sposoÂb komponowania, co roÂwniezÇ stanowiøo novum
w stosunku do utworoÂw tradycyjnych. W niektoÂrych sÂpiewach, zwøaszcza w responsoriach, mozÇna zauwazÇycÂ przemiennosÂcÂ modusoÂw autentycznych i plagalnych. Wreszcie zaczeÎto stosowacÂ zasady tzw. tonalnosÂci kwintowej nie tylko
w zakonÂczeniach odcinkoÂw czy zdanÂ, ale takzÇe w pojedynczych wyrazach, nawet jednosylabowych30. Reguøa ta byøa z natury obca tradycyjnemu choraøowi,
stanowi wieÎc istotny element stylistyczny poÂzÂnosÂredniowiecznej monodii liturgicznej31.

SÂcibor, Geneza struktur, s. 161.
Bernagiewicz, Communiones, s. 414.
26
Z. Falvy, Drei Reimoffizien aus Ungarn und ihre Musik, Budapest 1965.
27
R. Hankeln, Antiphonen suÈddeutscher Heiligen-Offizium des Hochmittelalters, w: International Musicological Society Group Cantus Planus, Papers read at the 9th Meeting. Esztergom and
VisegraÂd 1998, red. L. Dobszay, Budapest 2001, s. 151-172.
28
D. Hiley, The Historia of St. Julian by Laetald of Micy. Some comments and questions about
a North French office the early eleven century, w: Divine Office in the Latin Middle Ages. Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography. Written in Honour of Professor
Ruth Steiner, red. M.E. Fassler, R.A. Baltzer, Oxford 2000, s. 444-462.
29
B. Bodzioch, Antyfonarze Andrzeja Piotrowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich
tradycji liturgiczno-muzycznych na przykøadzie oficjoÂw rymowanych. (Studium zÂroÂdøoznawczomuzykologiczne), Lublin 2005 (kompis rozprawy doktorskiej).
30
TamzÇe, s. 202-249.
31
ZasadeÎ teÎ przejaÎø m.in. D. Hiley (Choraø gregorianÂski i neogregorianÂski. Zmiany stylistyczne w sÂpiewach oficjoÂw ku czci sÂwieÎtych sÂredniowiecznych, ¹Muzykaº 48(2003) nr 2, s. 3-15.
24
25
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Okazuje sieÎ zatem, zÇe przy pracach badawczych nad sÂpiewami postgregorianÂskimi nalezÇy stosowacÂ analizeÎ uwzgleÎdniajaÎcaÎ wyzÇej wymienione zjawiska.
Metoda ta nie zostaøa jak dotaÎd sÂcisÂle sprecyzowana.

* * *

Przedstawione metody stanowiaÎ podstawowy trzon niezbeÎdny do podejmowania studioÂw nad monodiaÎ liturgicznaÎ wczesnego i poÂzÂnego sÂredniowiecza.
NiekonwencjonalnosÂcÂ i bogactwo tej twoÂrczosÂci wymaga niekiedy stosowania
kilku metod na raz, zalezÇnie zresztaÎ od celu, jaki stawia sobie badacz tej problematyki. Trzeba miecÂ takzÇe sÂwiadomosÂcÂ, zÇe w tej dziedzinie nie powiedziano
jeszcze ostatniego søowa, gdyzÇ sÂpiewy monodyczne okresu sÂredniowiecza przynoszaÎ coraz to nowe tajemnice, ktoÂre beÎdaÎ wymagaøy stosowania zmodyfikowanych lub nawet caøkiem nowych metod badawczych.
Metodologia di analisi della monodia liturgica
Riassunto
Per monodia liturgica si intendono i canti a una voce che non richiedono accompagnamento strumentale. Nel suo ambito rientrano soprattutto: canto gregoriano,
repertorio neo-gregoriano e canti liturgici a una voce in lingue nazionali. I principali
metodi di analisi della monodia sono stati adottati dalle science storiche (euristica e
metodi indiretti: filologico, geografico, comparativo, induttivo e di riduzione). In
medievistica musicologica ha guadagnato importanza il metodo genealogico che
serve a determinare la cosiddetta famiglia di manoscritti cio attribuirli ad un circolo
geografico e culturale preciso. Oggi un metodo applicato universalmente. Senza
dubbio la priorit spetta pertanto al metodo comparativo. Il seguente un metodo
basato sull'aspetto modale del canto gregoriano. Esso base sull'analisi dei tipi di
scale e dei tipi di melodie. Per questo si concentra sia sui finali delle composizioni
che sul sottolineare le cosiddette strutture melodiche, soprattutto iniziali.
Nell'ambito dei canti neo-gregoriani non stato ancora elaborato un metodo completo di analisi. Esso basa finora sugli studi relativi al rapporto della melodia verso il
testo (uso di melismi, accento dinamico). Nella melodia vengono esaminati gli intervalli, la scioltezza del movimento dei suoni, l`alternanza dei modi autentici e
plagali, l'adozione del principio di quinta tonalit (invece dell'attuale tonalit quartale). Le successive analisi della monodia liturgica possono apportare sia una correzione dei metodi attuali, sia un'elaborazione dei metodi di analisi completamente
nuovi.
Tøum. Stanisøaw Szymanek
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IDEAè UCZONEGO NA PODSTAWIE KSIEÎGI SYRACHA

Pod koniec epoki Starego Testamentu (1. poø. II w. przed Chr.) dziaøaø
w Izraelu meÎdrzec, ktoÂrego nazywamy Syrachem lub Syracydesem. W jednej
ze swych wypowiedzi przedstawiø siebie jako ostatniego, ktoÂremu przypadøo
zadanie zbierania resztek po winobraniu. Dodaje jednak, zÇe dzieÎki bøogosøawienÂstwu BozÇemu zdoøaø wysunaÎcÂ sieÎ naprzoÂd i w nadmiarze napeønicÂ swojaÎ
tøocznieÎ (Syr 33,16-18). W ten sposoÂb, wyrazÇajaÎc sieÎ z uznaniem o dorobku
poprzednikoÂw, Syrach wskazuje jednoczesÂnie na gotowosÂcÂ dopeønienia ich
dzieøa wøasnymi osiaÎgnieÎciami (Syrach wprawdzie miaø jeszcze swoich nasteÎpcoÂw, ale rzeczywisÂcie byø on ostatnim meÎdrcem piszaÎcym w jeÎzyku hebrajskim).
Dzieøo Syracha, a zwøaszcza jego dzieje wsÂroÂd nasteÎpnych pokolenÂ odbiorcoÂw (Wirkungsgeschichte) saÎ dosÂcÂ osobliwe. KsieÎga Syracha jest jedynym pismem w Starym Testamencie, ktoÂre autor podpisaø swoim imieniem1.
ZÇyjaÎcy w epoce hellenistycznej i w zasieÎgu mysÂli i filozofii stoikoÂw, kiedy
wieÎkszosÂcÂ ZÇydoÂw moÂwiøa juzÇ po aramejsku czy grecku, Syrach postanowiø
skomponowacÂ swoje dzieøo w jeÎzyku hebrajskim. Kiedy chrzesÂcijanie z wielkim szacunkiem i pozÇytkiem czytali ksieÎgeÎ po grecku, a potem po øacinie,
nazywajaÎc jaÎ Liber Ecclesiasticus (tzn. KsieÎga kosÂcielna), gdy pewne kreÎgi
zÇydowskie darzyøy jaÎ wielkim szacunkiem, rabini wyrzucili jaÎ z kanonu jako
pismo obce i heretyckie2. Kiedy chrzesÂcijanie przywykli do ksieÎgi Syracha
1
W zachowanych fragmentach hebrajskich brak poczaÎtku ksieÎgi, natomiast w 50,27 jest
wzmianka o ¹maÎdrym pouczeniu i miarodajnych wskazoÂwkach, ktoÂre nalezÇaÎ do Symeona, syna
Jozuego, syna Eleazara, syna Syrachaº. Ta genealogia jednak nie jest pewna (por. takzÇe 51,30).
Tekst grecki podaje podpis autora: ¹MaÎdrosÂcÂ Jezusa, syna Syrachaº. Za przyjeÎciem imienia
Jezus mozÇe przemawiacÂ zakonÂczenie dzieøa (przed dodatkami) w 50,27 (G): ¹NaukeÎ maÎdrosÂci
i rozumu spisaøem w tej ksieÎdze, ja Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, jerozolimczykº. Te
roÂzÇnice bycÂ mozÇe saÎ odzwierciedleniem procesu powstawania dzieøa, w ktoÂrym brali udziaø
roÂzÇni wydawcy.
2
Por. C. Roth, Ecclesiasticus in the Synagogue Service, ¹Journal of Biblical Literatureº
71(1952), s. 171-178.
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przekazanej przez SeptuaginteÎ w jeÎzyku greckim, pod koniec XIX wieku
odkryto kilka reÎkopisoÂw tekstu hebrajskiego w søawnej genizie KaraitoÂw
w Kairze3. I co niezwykle ciekawe, odkrycie to zamiast rozjasÂnicÂ kwestie
powstania ksieÎgi i jej oryginalnej postaci, przysporzyøo niezmiernie trudnych
problemoÂw, ktoÂrych rozwiaÎzania bynajmniej nie widacÂ4.
HistorieÎ powstania dzieøa i poszczegoÂlnych wersji jego tekstu mozÇna zwieÎzÂle przedstawicÂ tak: okoøo 180 r. przed Chr. Ben Syrach napisaø swe dzieøo
w Palestynie po hebrajsku. Okoøo 132 r. przed Chr., w Aleksandrii, wnuk
Syracha przeøozÇyø dzieøo z hebrajskiego na jeÎzyk grecki; w tym czasie kilka jego
odpisoÂw kraÎzÇyøo w Palestynie, gdzie byøo ono szczegoÂlnie cenione przez EssenÂczykoÂw z Qumran, bycÂ mozÇe z powodu wzmianki o kapøanach Sadokitach. W II
wieku po Chr. pewien chrzesÂcijanin dokonaø przekøadu z reÎkopisu hebrajskiego
na syryjski. SÂw. Hieronim znaø reÎkopis hebrajski, ale poniewazÇ nie przywiaÎzywaø wielkiej wagi do pism deuterokanonicznych, nie przeøozÇyø go, lecz zadowoliø sieÎ tøumaczeniem staroøacinÂskim5. AzÇ do X wieku tekst hebrajski byø
swobodnie cytowany przez roÂzÇnych autoroÂw. Najsøawniejsza jest cytacja rabbiego Sa'adiah (920 r.), ktoÂry informuje, zÇe jego manuskrypt byø zaopatrzony
w samogøoski i akcenty, jakie byøy zastrzezÇone wyøaÎcznie dla pism kanonicznych6. Karaici z Kairu dokonali mniej wieÎcej w tym czasie kilku odpisoÂw ksieÎgi
po hebrajsku. BycÂ mozÇe z powodu zøego stanu tekstu dokonali przekøadu pewnych czeÎsÂci z syryjskiego na hebrajski. Te fragmentaryczne odpisy hebrajskiego
Syracha (w sumie 2/3 tekstu greckiego) odkryto w genizie (schowku na zuzÇyte
reÎkopisy) starej synagogi w Kairze w latach 1896-1900. NajwazÇniejszym jak
dotaÎd sÂwiadkiem tekstu hebrajskiego jest odkryty na Masadzie w roku 1964
zwoÂj zawierajaÎcy partie Syr 39,27-44,17, napisany w poczaÎtkach I wieku przed
Chr., a wieÎc okoøo 100 lat po stworzeniu ksieÎgi przez autora7. Gdy dyskusje co
do waloru i wzajemnych relacji poszczegoÂlnych wersji sieÎ toczaÎ, uczeni saÎ

3

JuzÇ w roku 1902 J. Knabenbauer doøaÎczyø jako appendix do swego komentarza reÎkopisy
hebrajskie A, B, C, D z dosøownym przekøadem øacinÂskim i notami (Commentarius in Ecclesiasticum, Parisiis 1902, s. I-LXXXIII).
4
Por. J. Chmiel, Stulecie odkrycia hebrajskich reÎkopisoÂw KsieÎgi Syracha w genizie kairskiej, w:
ÂSwiatøa prawdy BozÇej. KsieÎdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. roczniceÎ urodzin, èoÂdzÂ
1996, s. 15-19.
5
¹Quorum priorem (sc. Jesu filii Sirach librum) hebracum reperiº ± Prologus Hieronymi in
libris Salomonis, w: Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, red. R. Weber, Stuttgart 1969, vol. 2,
s. 32; PL 28, 1242. Por. C. Spicq, L'EccleÂsiastique (La Bible, red. L. Pirot, A. Clamer, t. 6), Paris
1946, s. 545.
6
Zob. S. Schechter, The Quotations of Ecclesiasticus in Rabbinic Literature, ¹Jewish Quarterly Reviewº 3(1891), s. 682-706.
7
P.W. Skehan, Ecclesiasticus, w: The Interpreter's Dictionary of the Bible, red. G.A. Buttrick,
Supplementary Volume, Nashville 1991, s. 250.
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skøonni uwazÇacÂ wersje greckaÎ i hebrajskaÎ za autonomiczne8, natomiast tekstem
oficjalnym jest nadal grecki9.
Palestyna, lezÇaÎca na skrzyzÇowaniu wielkich szlakoÂw komunikacyjnych staÇ
rozytnego sÂwiata, byøa przez wieki przedmiotem oddziaøywania roÂzÇnych kultur.
PomijajaÎc kwestieÎ ciaÎgøego wpøywu cywilizacyjnego i religijnego Kanaanu,
przypomnijmy, zÇe w czasach Salomona za sprawaÎ coÂrki faraona, ktoÂraÎ kroÂl
pojaÎø za zÇoneÎ, do Izraela przenikaøa kultura egipska (1 Krl 7,8). TakzÇe Salomon
sprowadzaø architektoÂw i mistrzoÂw obroÂbki metali z Fenicji, dokøadnie z Tyru,
stamtaÎd tezÇ zapozÇyczony zostaø model sÂwiaÎtyni (1 Krl 7,13 nn.). Za Aleksandra
Wielkiego (336-323) i jego nasteÎpcoÂw: PtolemeuszoÂw i SeleucydoÂw Palestyna,
podobnie jak caøy Bliski WschoÂd, staøa sieÎ terenem oddziaøywania filozofii
kultury greckiej.
Jak w tym starciu i przenikaniu kulturowym prezentuje sieÎ Ben Syrach?
Jego zakorzenienie w tradycji hebrajskiej i przywiaÎzanie do niej jest oczywiste,
ale ksieÎga posiada tezÇ cechy wyjaÎtkowe. Dlatego niektoÂrzy widzaÎ w nim przedstawiciela rodzaÎcego sieÎ saduceizmu. Wskazuje na to powsÂciaÎgliwosÂcÂ, gdy chodzi o eschatologieÎ i mesjanizm10, przywiaÎzanie do kapøanÂstwa i kultu, afirmacja
dobrobytu, otwartosÂcÂ wobec sÂwiata poganÂskiego (tzn. hellenistycznego)11. Nie
ulega waÎtpliwosÂci, zÇe Syrach nauczyø sieÎ wiele od otoczenia, w ktoÂrym zÇyø,
roÂwniezÇ niezÇydowskiego. Jak sam moÂwi, wiele podroÂzÇowaø, roÂwniezÇ do obcych
krajoÂw (por. Syr 34,9-13); mozÇemy bycÂ pewni, zÇe czytaø wiele z zagranicznej
literatury (por. Syr 39,2-4). Nie jest wieÎc niczym dziwnym, zÇe w jego dziele
znajdujemy wiele tresÂci zapozÇyczonych. Jego ulubione zÂroÂdøo kanoniczne,
KsieÎga PrzysøoÂw, daøa juzÇ wczesÂniej przykøad takiego podejsÂcia, przyswajajaÎc
sobie powazÇne partie MaÎdrosÂci egipskiej Amen-em-opeta (Prz 22,17-24,22)12.
MaÎdrosÂcÂ egipskaÎ znaø i wykorzystywaø ben Syrach. Uczeni wskazujaÎ dalej na
liczne zbiezÇnosÂci jego pisma z roÂzÇnym autorami hellenÂskimi, zwøaszcza stoikami, do tego stopnia, zÇe umieszczajaÎ pismo Syracha pomieÎdzy judaizmem a hellenizmem13. Ale niemal wszyscy uznajaÎ, zÇe Syrach stworzyø dzieøo zgodne z tra8

J. Chmiel, KsieÎga Syracha. Zwornik judaizmu palestynÂskiego i hellenistycznego. Uwagi hermeneutyczne, ¹Warszawskie Studia Teologiczneº 10(1997), s. 54.
9
S. Potocki, MaÎdrosÂcÂ uczonego w PisÂmie, w: MaÎdrosÂcÂ starotestamentowego Izraela (Wprowadzenie w mysÂl i wezwanie ksiaÎg biblijnych 6), red. J. Frankowski, Warszawa1999, s. 171
10
Por. M. Czajkowski, Na tropach tradycji eschatologicznej i mesjanÂskiej u Ben-Syracha,
¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº (dalej: RBL) 16(1963) nr 2-3, s. 87-98.
11
Spicq, L'EccleÂsiastique, s. 536-537.
12
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J.B. Pritchard, Princeton
19693, s. 421-425. Por. R.B.Y. Scott, Proverbs, Ecclesiastes (The Anchor Bible 18), New York±
London±Toronto±Sydney±Auckland 1985, s. XLIV, 14, 20, 136, 138.
13
R. Pautrel, Ben Sira et le Stocisme, ¹Recherches de Sciences Religieusesº 51(1963), s. 535-549; por. Cz.S. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 20012, s. 139-141; G. Reale, Historia filozofii
starozÇytnej, tøum. E.I. ZielinÂski, Lublin 1999, t. 3, s. 315-436; M. Wojciechowski, Stoickie definicje
cnoÂt wedøug Arejosa Didymosa, ¹Forum Teologiczneº 4(2003), s. 177-184; H. Arts, WstrzemieÎzÂli-
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dycjaÎ zÇydowskaÎ. Wykorzystywane zÂroÂdøa stara sieÎ prezentowacÂ na sposoÂb zÇydowski, o ile byøo to mozÇliwe. I mimo wszelkich zapozÇyczenÂ, to co napisaø,
przedstawia sieÎ jako dzieøo w peøni osobiste. Jak moÂwi A.A. Di Lella, Syrach
¹wykorzystywaø poganÂskie materiaøy, nie dlatego, izÇ kierowaø sieÎ duchem kompromisu i synkretyzmu, co sieÎ szerzyøo w jego epoce, ale dlatego izÇ czuø, zÇe
mozÇe swym braciom ZÇydom pokazacÂ, zÇe to co najlepsze w mysÂli obcych, nie jest
niebezpieczenÂstwem dla prawdziwej wiary, ale mozÇe bycÂ wøaÎczone do autentycznie zÇydowskiego dzieøa, ktoÂrego celem byøo ostatecznie zacheÎcicÂ do wiernosÂci tradycyjnej religii przodkoÂwº14. TotezÇ søusznie J. Chmiel nazywa ksieÎgeÎ
Syracha ¹zwornikiem dwoÂch form judaizmu: palestynÂskiego i hellenistycznegoº, chocÂ blizÇej tego nie uzasadnia15.
Ruch maÎdrosÂciowy w Izraelu zawiaÎzaø sieÎ w Jerozolimie za panowania
Salomona (970-931) i przy jego aktywnym udziale. Najpierw Izraelici musieli
przyswoicÂ sobie dotychczasowy dorobek Egipcjan czy BabilonÂczykoÂw w tej
dziedzinie, aby potem wzbogacicÂ go o wøasne, oryginalne tresÂci16. PoczaÎtkowo
ruch ten obejmowaø jedynie sÂrodowisko dworskie. Ale z czasem zaczaÎø ogarniacÂ swoim wpøywem szersze kreÎgi spoøeczne. Tak tezÇ formowaøa sieÎ stopniowo szczegoÂlna grupa meÎdrcoÂw (chaÅkaÅmõÃm), ktoÂra obok prorokoÂw i kapøanoÂw
tworzyøa w spoøecznosÂci Izraela pewnaÎ eliteÎ (por. Iz 29,14; Jr 8,8; 18,18;
Ez 7,26)17. Jednak powyzÇsze wzmianki o meÎdrcach (pochodzaÎce gøoÂwnie
z okresu VIII-VI w. przed Chr.) saÎ dosÂcÂ lakoniczne i trudno na ich podstawie
okresÂlicÂ pozycjeÎ meÎdrca, a tym bardziej roleÎ jakiejsÂ klasy meÎdrcoÂw w spoøecznosÂci izraelskiej. Dopiero KsieÎga Syracha wypeønia teÎ lukeÎ. Dzieøo to nie tylko
zbiera ogromne dziedzictwo maÎdrosÂciowe poprzednich pokolenÂ, ale tezÇ posÂwieÎca sporo uwagi samej osobie meÎdrca i swoistej instytucji meÎdrca w zÇyciu
spoøecznym Izraela. Te informacje mozÇna wydobycÂ z przedmowy tøumacza,
licznych not autobiograficznych rozrzuconych w dziele i wreszcie z poszczegoÂlnych wypowiedzi na temat samego meÎdrca. DzieÎki nim mozÇemy naszkicowacÂ
dosÂcÂ bogaty teologicznie i socjologicznie obraz meÎdrca izraelskiego z konÂca
epoki Starego Testamentu.

wosÂcÂ: cnota stoicka czy chrzesÂcijanÂska, ¹Communioº. MieÎdzynarodowy przeglaÎd teologiczny
21(2002) nr 121, s. 97-105.
14
A.A. Di Lella, Wisdom of Ben-Sira, w: Anchor Bible Dictionary, red. D.N. Freedman,
Garden City, New York 1992 (ABD), t. 6, s. 940. Por. szerzej P.W. Skean, A.A. Di Lella, Wisdom
of Ben Sira (The Anchor Bible 39), New York±London±Toronto±Sydney±Auckland 1987, s. 49-50.
15
J. Chmiel, KsieÎga Syracha. Zwornik judaizmu..., s. 51-55.
16
Por. R.E. Murphy, Wisdom Theses, w: Wisdom and Knowledge. The J. Papin Festschrift,
Villanova University Press 1976, s. 189.
17
Por. E. Jacob, TheÂologie de l'Ancien Testament (BibliotheÁque TheÂologique), Neuchtel
(Suisse), 1968, s. 203.
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1. STUDIUM

TwoÂrca wersji greckiej KsieÎgi Syracha tak moÂwi o autorze dzieøa: ¹Dziadek
moÂj, Jezus, kiedy oddaø sieÎ peøniejszemu poznaniu Prawa, ProrokoÂw i innych
KsiaÎg ojczystych i nabraø w nich doskonaøej biegøosÂci...º (Syr: prolog 10).
Gdy teraz zwroÂcimy sieÎ do samej KsieÎgi Syracha, to znajdziemy tam obszerny poemat søawiaÎcy uczonego w PisÂmie (Syr 38,24-39,11), ktoÂry mozÇemy uznacÂ
za idealny portret meÎdrca i w jakimsÂ stopniu za autoportret autora18. Poemat
skøada sieÎ z dwoÂch zbudowanych na zasadzie kontrastu czeÎsÂci, z ktoÂrych pierwsza traktuje o roÂzÇnych ¹sÂwieckichº zawodach (Syr 38,25-34ab), zasÂ druga ±
o uprzywilejowanej pozycji meÎdrca (Syr 38,34cd-39,11). Temat caøosÂci jest jasno
sformuøowany: ¹Uczony [zdobywa] maÎdrosÂcÂ w czasie wolnym od zajeÎcÂ, i kto ma
mniej dziaøania, ten stanie sieÎ maÎdryº (Syr 38,24). Zanim Syrach rozwinie ten
temat w strofie posÂwieÎconej uczonemu, podaje w najblizÇszych wierszach przeglaÎd oÂwczesnych zawodoÂw. Na pierwszym miejscu jest rolnik, ktoÂry orzaÎc proste
bruzdy, w døoniach sÂciska pøug i pogania woøy, rozmawia o bydleÎtach (albo ±
z hebr. ± ¹do bydlaÎtº), a w nocy mysÂli o paszy dla cielaÎt. Podobnie ma sieÎ rzecz
z rzemiesÂlnikiem i architektem: pracujaÎ we dnie i w nocy, nieustannie zajmujaÎc
sieÎ zawodem, grawerowaniem, rzezÂbieniem wizerunkoÂw. Temu oddajaÎ caøa swaÎ
pilnosÂcÂ (ç^ å\ðéìïíÞ) i caøe serce (ç^ êáñäßá), czyli caøe mysÂlenie.
W czasie tej pracy rzemiesÂlnik wystawiony jest na wielkie trud i umeÎczenie:
huk møota osøabia jego søuch; zÇar i wyziewy pieca wyczerpujaÎ jego siøy; opoÂr
koøa garncarskiego i gliny przysparzajaÎ wysiøku i boÂlu jego nogom i reÎkom;
obserwowanie wzoru i nieustanne poroÂwnywanie z nim nowego wyrobu nadwereÎzÇa jego wzrok. Caøa troska (ç^ á\ãñõðíßá) takiego rzemiesÂlnika lub artysty
skupiona jest na tym, by wyroÂb uformowacÂ, ozdobicÂ, wypolerowacÂ. Wszystkie
zasÂ siøy wyteÎzÇa w tym celu, aby jak najwieÎcej wykonacÂ.
NasteÎpnie Syrach formuøuje osaÎd dotyczaÎcy maÎdrosÂci tych rzemiesÂlnikoÂw.
OtoÂzÇ ich maÎdrosÂcÂ ogranicza sieÎ do pracy raÎk, do okresÂlonego zawodu. SaÎ oni
bardzo przydatni spoøecznie: bez nich zÇadne miasto (ðüëéò) nie beÎdzie zbudowane, a codzienne zÇycie bez nich nie jest mozÇliwe. Jednak nie saÎ oni zdolni do
wysteÎpowania w zgromadzeniach publicznych, nie zajmaÎ eksponowanych
miejsc w administracji czy saÎdownictwie, gdyzÇ brak im odpowiedniej wiedzy.
Oni majaÎ po prostu ograniczone horyzonty zainteresowanÂ. Nawet kiedy sieÎ
modlaÎ, ich modlitwa dotyczy ich zawodu.
Na tym tle autor kresÂli sylwetkeÎ uczonego:
1

Inaczej rzecz sieÎ ma z tym,
ktoÂry duszeÎ swaÎ przykøada do rozwazÇania Prawa NajwyzÇszego.

18

A.A. Di Lella, Sirach, w: New Jerome Biblical Commentary, red. J.A. Fitzmyer i in., Prentice Hall 1990, s. 507.
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2

BadacÂ beÎdzie MaÎdrosÂcÂ wszystkich starozÇytnych,
a czas wolny posÂwieÎci Proroctwom;
3
wyszukiwacÂ beÎdzie ukryte znaczenie przysøoÂw
i zajmowacÂ sieÎ beÎdzie zagadkami przypowiesÂci [tøum. T.B.].
Syrach okresÂliø uczonego mianem ãñáììáôåýò (Syr 38,24), ktoÂremu w hebr.
odpowiada termin soÃfeÅr. Wyraz soÃfeÅr wysteÎpuje w Syr hebr. tylko w tym miejscu. WysteÎpujaÎce jeszcze w Syr 10,5b søowo ãñáììáôåýò oddaje hebr. meÏchoÅqeÅq
(¹prawodawcaº; por. Sdz 5,14). Tytuø soÃfeÅr ma w Izraelu døugaÎ historieÎ. Najpierw oznaczaø on pewien urzaÎd na dworze kroÂlewskim: 2 Sm 8,16n; 2 Krl
12,11 nn; 18,18; 22,3; Jr 37,15.20 i in. Taki tytuø odnajdujemy roÂwniezÇ w hierarchii kapøanÂskiej w 1 Krn 24,6 i 2 Krn 34,13. Z okresÂleniem zakresu tej funkcji
i z samym tøumaczeniem tytuøu saÎ pewne trudnosÂci, ale ogoÂlnie mozÇemy przyjaÎcÂ, zÇe byøo to stanowisko sekretarza kroÂlewskiego19. Dla naszej kwestii wieÎksze znaczenie ma to, jak tytuø soÃfeÅr jest rozumiany w Ezd 7,6.11.12. JezÇeli do
tych wzmianek dodamy to, co o dziaøalnosÂci Ezdrasza jest opowiedziane
w Ne 8, to zobaczymy, zÇe tytuø ten w odniesieniu do Ezdrasza oznaczaø ¹uczonego w Prawie Boga Niebios, znawceÎ Prawaº: ¹Ezdrasz bowiem mocno postanowiø badacÂ (lideÏroÅÏs) i wykonywacÂ Prawo PanÂskie oraz uczycÂ w Izraelu ustawy
i øaduº20. Rozumienie uczonego zapewne od czasoÂw Ezdrasza ewoluowaøo
stopniowo, ale jest pewne, zÇe Syrach zastaø je jako juzÇ funkcjonujaÎce w nowym
znaczeniu21. Od Flawiusza dowiadujemy sieÎ, zÇe Antioch III zwolniø z podatku
pogøoÂwnego ãñáììáôåéò ôï¯ éåñï¯ (Ant. XII,138-144), a 1 Mch 7,12 wymienia
jako samodzielnaÎ grupeÎ óõíáãùãL ãñáììáôÝùí, ktoÂra ukøada sieÎ z arcykapøanem Alkimosem22.
W poemacie Syracha znajdujemy odpowiedzÂ na pytanie: ¹Jak zostacÂ
uczonym?º (Syr 38,25): najpierw ma ona charakter negatywny, a nasteÎpnie
pozytywny. Jako pierwszy warunek wymienia Syrach wolnosÂcÂ od odpowiedzialnej i wymagajaÎcej wysiøku oraz zachodu codziennej pracy, wzgleÎdnie
troski (å\ëáóóïýìåíïò ðñÜîåé). Biblijny hebrajski nie ma okresÂlenia na ¹wolny czasº. Grecki Syr w 38,24b uzÇywa søowa ó÷ïëÞ, ktoÂrego pierwszym znaczeniem jest wolny czas, bezczynnosÂcÂ, spokoÂj, odpoczynek23. Jest to o tyle
19
Zob. szerzej R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, oprac. pol. T. Brzegowy, PoznanÂ
2004, t. 1, s. 144 n.
20
H. Langkammer, KsieÎgi Ezdrasza-Nehemiasza, w: Pismo SÂwieÎte Starego Testamentu, red.
S. èach (dalej: PSÂST II/3), PoznanÂ±Warszawa 1971, s. 169-170.
21
H. Niehr, 952 soÅpeÅr, Theological Dictionary to the Old Testament, red. G.J. Botterweck, H.
Ringgren, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 1997, vol. 10, s. 318-326 (tamzÇe bogata literatura).
22
F. Gryglewicz (KsieÎgi Machabejskie, PSÂST VI/4, PoznanÂ 1961, s. 125) w tøumaczeniu oddaje
okresÂlenie jako ¹uczeni w pisÂmieº, ale zauwazÇa, zÇe w 5,42 autor okresÂla tym mianem oficeroÂw
Judy, ktoÂrzy zbuntowali sieÎ i poszli na kompromis z Alkimosem.
23
Slownik grecko-polski, red. Z. AbramowiczoÂwna, Warszawa 1958, t. 4, s. 265.

IDEAè UCZONEGO NA PODSTAWIE KSIEÎGI SYRACHA

369

ciekawe, zÇe literatura maÎdrosÂciowa ustawicznie naucza o wartosÂci pracy,
opowiadajaÎc o pracy zarobkowej (Syr 7,20), rolnictwie i hodowli zwierzaÎt.
Idealna kobieta w Prz 31,1-31 jest bardzo oddana swoim codziennym pracom domowym, zwøaszcza pracom zwiaÎzanym z przygotowaniem zÇywnosÂci
oraz obroÂbkaÎ lnu i weøny. Ponadto meÎdrcy niezmordowanie przestrzegajaÎ
przed proÂzÇniactwem, ktoÂre prowadzi do biedy i wszelkiego zøego. Tak wieÎc
owa wyrazÇona przez Syracha pochwaøa wolnosÂci od codziennej pracy fizycznej nie znajduje sobie podobnej w caøym Starym Testamencie. MozÇna sieÎ
zastanawiacÂ, czy ten sposoÂb mysÂlenia wywodzi sieÎ z jerozolimskiego sÂrodowiska arystokratycznego, czy z mysÂli greckiej, gdzie ó÷ïëÞ staøa sieÎ koniecznaÎ przestrzeniaÎ do uprawiania maÎdrosÂci, ktoÂra jest nie do pogodzenia z innymi powszednimi zajeÎciami24.
Jak uczony wypeønia swoÂj wolny czas? Podobnie jak rzemiesÂlnik koncentruje sieÎ na swojej pracy, tak uczony kieruje sieÎ ku maÎdrosÂci. Temu søuzÇy jego
czuwanie (ç^ á\ãñõðíßá) i w to wkøada on serce (å\ðéäéäüíáé ôLí øõ÷Lí áõ\ôï¯/
êáñäßáí). Odpowiada to hebr. naÅtan nafsÏoÃ lub sÂÃõm leÅb. Pierwsze wyrazÇenie
oznacza przyøozÇenie siøy i wszystkich swych zdolnosÂci, drugie mocniej podkresÂla intelektualno-duchowaÎ stroneÎ owego zaangazÇowania. Gdy inne zawody pochøaniajaÎ osobowe i umysøowe siøy czøowieka, gdy stara sieÎ on wykonacÂ odpowiednio swoje zadanie, to aktywnosÂcÂ sÂcisÂle maÎdrosÂciowa (óïößæåóèáé) jest
mozÇliwa tylko czeÎsÂciowo, gdyzÇ skwar, ogienÂ lub haøas wyczerpujaÎ ich siøy
(Syr 38,28). Natomiast meÎdrzec w peøni przeznacza swoje siøy intelektualne
na zgøeÎbianie maÎdrosÂci.
Uczony w czasie wolnym w skupieniu rozwazÇa (äéáíïÝïìáé) Prawo NajwyzÇszego, MaÎdrosÂcÂ wszystkich starozÇytnych i Proroctwa. Syrach przytacza trzy
wielkie czeÎsÂci kanonu hebrajskiego: toÃraÃ, keÏtuÃbõÃm i neÏbi'õÃm. Znamienna jest
jednak kolejnosÂcÂ: po Prawie znajdujaÎ sieÎ nie Prorocy (jak to jest zazwyczaj),
lecz Pisma (maÎdrosÂciowe), ktoÂrych zbioÂr Syracydes zamierzaø powieÎkszycÂ (Prolog, w. 7-14 i 24,30-34). Jest jeszcze druga racja tego zblizÇenia MaÎdrosÂci z Prawem. PierwszorzeÎdnym zadaniem meÎdrca byøo zgøeÎbianie i komentowanie Prawa, i wøasÂnie na tej drodze Syracydes zidentyfikowaø MaÎdrosÂcÂ z Prawem. To
rozumowanie w konsekwencji doprowadzi do tego, zÇe rabini postawiaÎ u boku
Boga ± jako doradczynieÎ i architekta stworzenia ± ToreÎ zamiast MaÎdrosÂci.
Wedøug Syracha uczony wkøada wysiøek nie tyle w autorytatywne gøoszenie
czy stosowanie Prawa, ile w jego studium. To studium ma bycÂ nieustanne.
Sformuøowaø to dobitnie autor Psalmu 1: ¹SzczeÎsÂliwy czøowiek [...] ktoÂry ma
upodobanie w Prawie PanÂskim i nad Jego Prawem rozmysÂla we dnie i w nocyº
(Ps 1,1-2). Tutaj søowo ¹rozmysÂlaº (øac. meditari) jest wyrazÇone ciekawym
24

J. MarboÈck, Sir. 38,24 ± 39,11: Der Schriftgelehrte Weise. Ein Beitrag zu Gestalt und Werk
Ben Siras, w: La Sagesse de l'Ancien Testament, red. M. Gilbert (Bibliotheca EThL 51), Leuven
1990, s. 300.
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søowem jehgeh: ¹mruczecÂº, ¹mamrotacÂº, ¹szeptacÂº ± jak ludzie biblijni i dzisiejsi
ZÇydzi czytajaÎ psalmy w Synagodze25. IlustracjaÎ tego procesu mysÂlowego mogaÎ
bycÂ znane wzmianki Nowego Testamentu o postawie Maryi. Po wizycie pasterzy w grocie narodzenia Maryja ¹wszystkie te søowa zachowywaøa i rozwazÇaøa
w swoim sercuº (èk 2,19). PodobnaÎ uwagaÎ konÂczy èukasz opis zdarzenia
z dwunastoletnim Jezusem w SÂwiaÎtyni: ¹Maryja [...] chowaøa wiernie wszystkie
te wspomnienia w sercu swoimº (èk 2,51). UzÇyte tutaj czasowniki óõíôçñÝù,
óõìâÜëëù, äéáôçñÝù ukazujaÎ cosÂ ze spokojnego ruchu okresÂlanych przez nie
procesoÂw zachowania i rozmysÂlania. Klaus MuÈller w sÂwiezÇo wydanym podreÎczniku do homiletyki26 przypomina pewnaÎ formeÎ medytacji wczesnego KosÂcioøa,
zachowanaÎ zwøaszcza w tradycji benedyktynÂskiej, ktoÂra utrwaliøa sieÎ pod pojeÎciem ruminatio. Czasownik ruminare oznacza ¹przezÇuwacÂº. Aby sobie przyswoicÂ ten rodzaj medytacji trzeba sobie wyobrazicÂ kroweÎ pasaÎcaÎ sieÎ w cieniu
drzewa. Makary Wielki radziø swoim uczniom: ¹PosteÎpuj podobnie jak zwierzeÎ,
ktoÂre jeszcze raz przyjmuje pokarm do pyska i smakuje przyjemnosÂcÂ (sic!)
przezÇuwania, zanim pozwoli pozÇywieniu ponownie traficÂ do zÇoøaÎdka, i w ten
sposoÂb dobre samopoczucie promieniuje na caøe jego wneÎtrzeº27. Marcin Luther maÎdrze radziø, by wieczorem, køadaÎc sieÎ do øoÂzÇka, zabieracÂ w pamieÎci
jakiesÂ søowo z Pisma i przezÇuwacÂ je jak zwierzeÎ. MuÈller konÂczy te uwagi wnioskiem, zÇe ruminatio jest pobozÇnosÂciaÎ spokoju, ktoÂra ufa søowu BozÇemu ± mieÎdzy innymi ufa, zÇe ono samo stwarza sobie søuchaczy. Jest to jakiesÂ wolne od
wysiøku intelektualnego obcowanie ze søowem biblijnym, nieustanne nasøuchiwanie Boga, peøne miøosÂci dostrzeganie Jego samoudzielania sieÎ28.
MeÎdrzec studiuje Prawo MojzÇeszowe i prorokoÂw, ktoÂrych spusÂcizna byøa
juzÇ w wieÎkszosÂci utrwalona na pisÂmie. Ale i tradycja maÎdrosÂciowa w czasach
Syracha byøa spisana, jak chocÂby zbiory przysøoÂw zebrane przez ¹ludzi kroÂla
Ezechiaszaº ok. 700 r. przed Chr. (Prz 25,1). Studium pism maÎdrosÂciowych jest
zadaniem szczegoÂlnym. MeÎdrzec musi odznaczacÂ sieÎ wnikliwosÂciaÎ i subtelnosÂciaÎ, aby rozpoznacÂ ukryte sensy å\í óôñïöá¦ò ðáñáâïëµí. Rzeczownik óôñïöÞ
oznacza pierwszorzeÎdnie ¹obracanie sieÎº, ¹wykreÎcanie sieÎº, ¹zwrotº i jest uzÇywany na okresÂlenie ruchoÂw atlety zmierzajaÎcych do uwolnienia sieÎ z usÂciskoÂw
przeciwnika; ponadto søowo okresÂla wybiegi sofistoÂw zmierzajaÎce do pokonania dyskutantoÂw i wyjsÂcia zwycieÎsko z utarczki. Wreszcie staøo sieÎ zwyczajnym
okresÂleniem powiedzenia maÎdrosÂciowego (Prz 1,3; Mdr 8,8), podkresÂlajaÎc jego
zawiøosÂcÂ i kunsztownosÂcÂ29. MeÎdrzec umie odkrycÂ tajemniczy sens zawoalowany
25
The Dictionary of Classical Hebrew, red. D.J.A. Clines, Sheffield 1993-2001, t. 3, s. 487, sub
verbo %#%.
26
K. MuÈller, Homiletyka na trudne czasy, tøum. M. Mijalska, KrakoÂw 2003, s. 202-205.
27
Cyt. za: R. Zerfass, Od perykopy do homilii, tøum. R. Hajduk, A. SzczepanÂska-KrasonÂ,
KrakoÂw 1995, s. 125.
28
MuÈller, Homiletyka..., s. 203.
29
Spicq, L'EccleÂsiastique, s. 767.
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w obrazach i symbolach, jak to okresÂla w. 3: á\ðüêñõöá ðáñïéìéµí, áé\íßãìáóé
ðáñáâïëµí. Syracydes uzÇywa dwoÂch terminoÂw ðáñïéìßá, ðááñáâïëÞ, parabol synonimicznie. OddajaÎ one hebr. søowo maÅsÏaÅl, czyli ¹podobienÂstwoº, ¹sentencjaº, ¹przysøowieº, ¹przypowiesÂcÂº, ¹zagadkaº. Uczony to taki czøowiek,
ktoÂry z øatwosÂciaÎ potrafi swojaÎ mysÂl przyoblec w podobienÂstwo, obraz, ale
tezÇ szybko i trafnie potrafi odkrycÂ pod konkretnym obrazem ukrytaÎ w nim ideeÎ
czy moraø. PrzypowiesÂci Jezusa ilustrujaÎ dobrze, zÇe prawda ubrana w konkretny
obraz nie byøa øatwa do uchwycenia i dlatego uczniowie pytali Jezusa na osobnosÂci o sens dopiero co usøyszanej przypowiesÂci (Mt 13,36; 15,15; 17,19; 24,3;
Mk 4,10 7,17; 9,28; 10,10; èk 8,9)30.
Syrach zgøeÎbiaø opowiadania i historie o ludziach znakomitych, czyli studiowaø historieÎ swego narodu. Pod koniec swego dzieøa zamiesÂciø tzw. PochwaøeÎ
OjcoÂw (Syr 44,1-50,21)31. Przywoøuje z historii ¹meÎzÇoÂw søawnychº, ktoÂrym Pan
zgotowaø wielkaÎ chwaøeÎ. Zaczyna od Henocha, ktoÂry spodobaø sieÎ Panu, wylicza sprawiedliwego Noego, wiernego Abrahama, ktoÂremu BoÂg zøozÇyø wspaniaøe obietnice, Izaaka i Jakuba ± protoplastoÂw narodu, MojzÇesza, ktoÂremu
BoÂg ukazaø raÎbek swej chwaøy i objawiø przykazania oraz zawarø z nim przymierze, Aarona, wybranego do skøadania ofiar Izraela, Pinchasa, ktoÂry w czasie
odsteÎpstwa Izraela okazaø swaÎ gorliwosÂcÂ o chwaøeÎ Jedynego Boga, Jozuego
i Kaleba, ktoÂrzy wprowadzili Izraela do jego Ziemi Obiecanej, umiøowanego
przez Pana proroka Samuela, Dawida, ktoÂremu BoÂg daø godnosÂcÂ kroÂlewskaÎ
i obdarzyø wiecznym przymierzem, Salomona, ktoÂry zbudowaø imieniu BozÇemu
wieczny przybytek, Eliasza, ktoÂrego søowo pøoneÎøo jak pochodnia, Elizeusza,
ktoÂry czyniø niezwykøe cuda, Izajasza, ktoÂry przedøuzÇyø zÇycie kroÂlowi Ezechiaszowi, kroÂla Jozjasza, ktoÂry usunaÎø z Izraela kult baøwochwalczy i konÂczy opisem postaci aktualnego Arcykapøana Szymona II, syna Oniasza, ktoÂry w otoczeniu innych kapøanoÂw, potomkoÂw Aarona, przepieÎknie sprawowaø liturgieÎ
i swymi wargami udzielaø ludowi bøogosøawienÂstwa. WidacÂ, zÇe meÎdrzec jest
dumny z tej dwutysiaÎcletniej historii swego narodu i widzi w niej jedno wielkie
pasmo BozÇych objawienÂ dokonujaÎcych sieÎ poprzez dziaøanie i søowa swoich
wybranych. Tak to ukazujaÎ liczne pisma historyczne Starego Testamentu; do
tej historii odwoøywali sieÎ prorocy i liturgia poprzez liczne psalmy historyczne,
a przykøad takiego mysÂlenia znajdujemy roÂwniezÇ w Nowym Testamencie. Wystarczy wspomniecÂ pieÎkny wykøad tej sÂwieÎtej historii, ktoÂry wygøosiø przed
Sanhedrynem diakon Szczepan (Dz 7,1-53), albo moweÎ sÂw. Pawøa do ZÇydoÂw
30
W. ZioÂøek bp, Homilia wygøoszona podczas Mszy sÂw. na rozpoczeÎcie sympozjum (èoÂdzÂ 13
IX 1988 r.), RBL 42(1989) nr 1, s. 61-63. Homilia osnuta wokoÂø zdania z Ewangelii wedøug
sÂw. Marka (4,10): ¹A gdy byø sam, pytali Go ci, ktoÂrzy przy nim byli, razem z Dwunastoma,
o przypowiesÂcÂº.
31
Zob. S. Grzybek, Kerygmatyczna wartosÂcÂ pochwaøy Jozuego na podstawie Syr 46,1-8, RBL
32(1979) nr 2-3, s. 73-79; W. Pazera, Pochwaøa OjcoÂw w ksieÎdze Jezusa Syracha, ¹CzeÎstochowskie
Studia Teologiczneº 14(1986), s. 271-308.
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w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,16-25). Takie tezÇ mysÂlenie obecne jest w znanych kantykach sÂw. èukasza. Benedictus, wymienia przymierze z Abrahamem,
wspomina søugeÎ panÂskiego Dawida i prorokoÂw, ktoÂrzy zapowiadali przyjsÂcie
Mesjasza z rodu Dawida (¹wzbudziø roÂg zbawienia w domu søugi swego Dawidaº). Podobnie w kantyku Maryi ± Magnificat ± czytamy: ¹UjaÎø sieÎ za søugaÎ
swoim, Izraelem, pomny na swe miøosierdzie, jak obiecaø naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomkom na wiekiº (èk 1,54 n.).
W zdobywaniu maÎdrosÂci Syrach przypisuje wielkaÎ roleÎ podroÂzÇom:
4

ZnakomitosÂciom beÎdzie oddawaø usøugi
i pokazÇe sieÎ przed panujaÎcymi.
PrzebiegacÂ beÎdzie ziemie obcych narodoÂw,
bo zechce dosÂwiadczycÂ dobra i zøa mieÎdzy ludzÂmi.

MeÎdrzec jest czøowiekiem wyksztaøconym, jest prawdziwym humanistaÎ,
ktoÂry nie zamyka sieÎ w zaciszu swego gabinetu, lecz szuka mozÇliwosÂci poszerzenia pola swoich zainteresowanÂ i wiadomosÂci poprzez kontakty z innymi
ludzÂmi, zwøaszcza uczonymi i ¹sÂwiatowymiº. Jest to uczenie sieÎ przez osobisty
kontakt, przez dosÂwiadczenie. W tym celu poszukujaÎcy maÎdrosÂci wyrusza poza
kraj ojczysty, przemierza sÂwiat, aby spotkacÂ sieÎ z ¹wielkimi i panujaÎcymiº
(ìåãéóôÜíùí, ç^ãïõìÝíùí), proÂbuje nawiaÎzacÂ z nimi relacjeÎ, chocÂby podejmujaÎc
sieÎ im søuzÇycÂ. Albowiem na dworach kroÂlewskich i ksiaÎzÇeÎcych mozÇna byøo
spotkacÂ wielu ludzi uczonych i dosÂwiadczonych, podobnie zresztaÎ jak w salach
i trybunaøach seÎdziowskich. PoszukujaÎcy maÎdrosÂci nie poprzestaje jednak na
kontaktach z ludzÂmi z najwyzÇszych sfer spoøecznych; udaje sieÎ takzÇe do ludoÂw
saÎsiednich, by poznacÂ ich prawa i zwyczaje: ¹nie ma bowiem narodu, ktoÂry by
nie miaø cosÂ dobrego w swoich pomysøach jak i obyczajach; beÎdzie wieÎc szukaø
tego dobrego i to sobie beÎdzie przyswajaø; jesÂli zasÂ cosÂ zøego zauwazÇy, tego
beÎdzie staraø sieÎ wystrzegacÂº32. ZaroÂwno przedmiot jak i sposoÂb tego poznania
Syrach okresÂla dosÂcÂ znamiennie: á\ãáèJ ãJñ êáM êáêJ å\ á\íèñþðïéò å\ðåßñáóåí.
Søowo ðåéñÜæù oznacza ¹dosÂwiadczacÂº, ¹wystawiacÂ na proÂbeÎº, ¹poszukiwacÂº,
¹badacÂº, ¹zdawacÂ spraweÎº. Nie jest to wieÎc poznanie jedynie na drodze lektury
czy refleksji, lecz wøasÂciwie dosÂwiadczenie, eksperyment, ocena. Przedmiotem
tego dosÂwiadczenia ma bycÂ odpowiedzÂ na pytanie, co jest ¹dobre i zøeº, mocne
i søabe, zaroÂwno w ludziach jak i rzeczach. Poznanie dobra i zøa oznacza ±
podobnie jak w scenie rajskiego kuszenia ± wszelkaÎ znajomosÂcÂ czy tezÇ znajomosÂcÂ wszystkiego toÃb waÅraÅ` (Rdz 2,17; 3,5; por. 1 Krl 10,1).
C. Spicq33 przypuszcza, zÇe ten ideaø wiedzy meÎdrca kosmopolity, wiedzy
rozwijanej poprzez podroÂzÇe, Syracydes zaczerpnaÎø od weÎdrownych filozofoÂw
32
33

Cornelius a Lapide (cyt. za: Knabenbauerem, Ecclesiasticus, s. 388).
Spicq, L'EccleÂsiastique, s. 769.
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epoki hellenistycznej. Pewne rysy takich uczonych kresÂli List Arysteasza o tøumaczach Septuaginty, pochodzaÎcy z ok. 200 r. przed Chr. KroÂl Ptolemeusz
prosi Eleazara o przysøanie do Aleksandrii ludzi wyksztaøconych: ¹dobrze wieÎc
uczynisz i odpowiednio do naszej troski, jezÇeli zbierzesz szlachetnie zÇyjaÎcych
starszych meÎzÇoÂw, znajaÎcych sieÎ na Prawie i mogaÎcych dokonacÂ tøumaczeniaº
(w. 35-40). Po przybyciu uczonych zÇydowskich kroÂl wydaje uczteÎ i w jej trakcie
zadaje uczonym roÂzÇne pytania i wysøuchuje ich odpowiedzi, a na konÂcu tak
moÂwi: ¹UwazÇam, zÇe ci meÎzÇowie wyroÂzÇniajaÎ sieÎ cnotaÎ i wiedzaÎ. Z miejsca bowiem podejmujaÎc tak trudne pytania odpowiadali jak nalezÇy i wszyscy przy tym
przyjmowali Boga jako podstaweÎ swych søoÂwº (w. 200)34.
RzeczywisÂcie, w czasach Syracha osobisty kontakt z ludzÂmi maÎdrymi byø
najlepszym sposobem na przyswojenie sobie czegosÂ z ich maÎdrosÂci. KsiaÎzÇka
byøa wciaÎzÇ czymsÂ wyjaÎtkowym i drogim. Biblioteki w dzisiejszym tego søowa
znaczeniu wøasÂciwe nie istniaøy. Tylko panujaÎcy mogli zgromadzicÂ na swoich
dworach wieÎkszaÎ liczbeÎ uczonych. Przykøadem z czasoÂw Syracha jest oczywisÂcie
dwoÂr PtolemeuszoÂw w Aleksandrii i ich søawne Muzeum z bibliotekaÎ35. NajwieÎkszy prawodawca Izraela MojzÇesz wyksztaøciø sieÎ na dworze faraona (Wj
2,10). Na dworze perskim dochodzili do wielkiej maÎdrosÂci hebrajscy wygnanÂcy,
tacy jak Daniel i jego towarzysze (Dn 1). Na tym samym dworze perskim
obracaø sieÎ Ezdrasz, wielki uczony w Prawie PanÂskim (Ezd 7,6.11-12). PodroÂzÇ
kroÂlowej Etiopii na spotkanie z Salomonem, by søuchacÂ jego maÎdrosÂci (1 Krl
10,1 nn.), byøa wzorem dla wszystkich poÂzÂniejszych adeptoÂw maÎdrosÂci.
2. MODLITWA MEÎDRCA

W samym centrum wypowiedzi Syracha o meÎdrcu pojawia sieÎ nauka o jego
modlitwie:
5

Postara sieÎ bardzo pilnie, by od samego ranka zwroÂcicÂ sieÎ
do Pana, ktoÂry go stworzyø
i przed NajwyzÇszego zaniesie swaÎ prosÂbeÎ.
Otworzy usta swe w modlitwie
i bøagacÂ beÎdzie za swoje grzechy.
6
JezÇeli Pan Wielki zechce,
napeøni go duchem rozumu;
on zasÂ søowa maÎdrosÂci swej jakby deszcz wyleje
i w modlitwie wychwalacÂ Go beÎdzie.
34
Tøumaczenie: J. Frankowski, List Arysteasza czyli legenda o powstaniu Septuaginty, RBL
25(1972) nr 1, s. 15, 17.
35
B.A. Pearson, Alexandria, w: Anchor Bible Dictionary, t. 1, s. 152-157; A. SÂwiderkoÂwna,
Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 19782, s. 105-126, spec. 122 nn.
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MeÎdrzec wolny od troski i zabiegania wokoÂø doÂbr materialnych jest wolny
i zdolny do peønego duchowego zaangazÇowania w kontakt osobowy z Bogiem:
ôLí êáñäßáí áõ\ôï¯ å\ðéäþóåé. Tu dokonuje sieÎ jakiesÂ osobowe partnerstwo
mieÎdzy czøowiekiem i Bogiem, ktoÂry go stworzyø. Samo søowo ï\ñèñßæåéí (hebr.
ÏsaÅchar/daÅrasÏ) oznacza ¹wczesÂnie wstawacÂº, ¹daÎzÇycÂ do kogosÂº, ¹szukacÂ kogosÂ
gorliwieº36. Søowo ï\ñèñßæåéí oznacza zawsze zwroÂcenie sieÎ ku osobie, jak ku
nauczycielowi maÎdrosÂci (Syr 6,37) czy ku uosobionej MaÎdrosÂci (Syr 4,12), ku
samemu Bogu (Syr 32,14); w cytowanym fragmencie jakiesÂ gorliwe szukanie
kontaktu z Bogiem. Ta postawa zostaje skonkretyzowana w dalszym ciaÎgu
wypowiedzi i jest znamienne, zÇe ten kontakt najpierw sieÎ materializuje w prosÂbie. Owa modlitwa jest bardzo podkresÂlona przez wzmiankeÎ o ustach: ¹otworzy
swe usta w modlitwieº. Wyraz ðñïóåõ÷Þ odpowiada hebr. teÏfillaÅh, ale u Syracha
nie zaciesÂnia sieÎ jedynie do skargi i bøagania jak w hebrajskim. O co prosi
meÎdrzec? Przede wszystkim o odpuszczenie grzechoÂw. Okazuje sieÎ to zasadniczy przedmiot licznych modlitw Syracha: 17,25; 21,12; 28,2.4; 38,9 n. To odpuszczenie grzechoÂw najczeÎsÂciej jest zwiaÎzane z nawroÂceniem. Syrach moÂwi
jeszcze o innych sÂrodkach odpuszczenia grzechoÂw, jak kultowo-kapøanÂska pokuta (Syr 45,16.23), dobre zachowanie wzgleÎdem rodzicoÂw (Syr 3,3a.14 n.),
jaømuzÇna (Syr 3,30), odwroÂcenie sieÎ od zøego (Syr 35,1-5). W 22,27-23,6 Syrach
zanosi do Boga osobistaÎ modlitweÎ o zachowanie od zøa w mysÂlach, søowach
i czynach. PadajaÎ tam wyjaÎtkowo gøeÎbokie søowa: ¹Panie, Ojcze i Wøadco zÇycia
megoº (Syr 23,1). Tutaj charakterystyka meÎdrca osiaÎga caøaÎ swojaÎ gøeÎbieÎ: wolny od nuzÇaÎcej pracy powszedniej (Syr 38,24) meÎdrzec przechodzi od grzechu do
wolnosÂci (Syr 39,5c), do caøkowitej wolnosÂci serca w oddaniu Bogu caøego
siebie37. Ta wolnosÂcÂ serca jest oczekiwaniem na BozÇe obdarowanie, na samoudzielenie sieÎ Boga czøowiekowi; tu zostaje speøniony najgøeÎbszy sens modlitwy. Napeøniony przez Boga jego Duchem MeÎdrzec beÎdzie wyznawaø i wysøawiaø
Boga (w. 6d). To samo ukazuje poemat na czesÂcÂ maÎdrosÂci 14,20-15,10, w ktoÂrym meÎdrzec otrzyma piesÂnÂ od Pana jako BozÇy dar (w. 10). Po perykopie
o meÎdrcu Syrach przechodzi od wezwania do wychwalania Pana: ¹Wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieø Jegoº (Syr 39,14). Tak oto widzimy jak
u MeÎdrca pochwaøa Boga jest jego naukaÎ, a nauka znowu pochwaøaÎ, te dwie
rzeczy wysteÎpujaÎ jakby nierozdzielnie. Modlitwa okazuje sieÎ dopeønieniem
i szczytem maÎdrosÂci38.
Motywy do wysøawiania Boga NajwyzÇszego znajduje meÎdrzec w stworzeniu, historii Izraela (magnalia Dei) i w losach roÂzÇnych ludzi. Wzorem Salomona (por. 1 Krl 5,9-14; 10,1-13), Syrach byø uwazÇnym obserwatorem sÂwiata: ¹opowiadacÂ beÎdeÎ to, co widziaøemº (Syr 42,15). Zaraz na wsteÎpie swej
36
37
38

Søownik grecko-polski, t. 3, s. 315.
MarboÈck, Sir. 38,24 ± 39,11: Der Schriftgelehrte Weise, s. 305.
TamzÇe.
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piesÂni Syrach stwierdza: ¹Na søowo Pana powstaøy Jego dzieøaº, ¹Pan sprawiø, aby wszystko mocno staneÎøo ku Jego chwaleº (Syr 42,15.17). NasteÎpnie
peøen zachwytu opisuje wspaniaøosÂcÂ søonÂca, ksieÎzÇyca, gwiazd, teÎczy i innych
cudoÂw natury. Po wyliczeniu roÂzÇnych siø natury: wichroÂw, chmur, deszczu,
bøyskawic wspomina o kroÂlestwie zwierzaÎt i konÂczy: ¹Wiele moglibysÂmy
moÂwicÂ, ale do konÂca bysÂmy nie doszli, zakonÂczeniem zasÂ niech beÎdzie: On
jest wszystkimº (Syr 43,27). OczywisÂcie nie w sensie panteistycznym, gdyzÇ
BoÂg, ktoÂry wszystko stworzyø swym wszechmocnym søowem, jest roÂzÇny od
stworzenia i absolutnie transcendentny: ¹Jest On bowiem wieÎkszy nizÇ
wszystkie jego dzieøaº (Syr 43,28). On jest po prostu pierwszaÎ i jedynaÎ,
wszystko poruszajaÎcaÎ przyczynaÎ sprawczaÎ wszystkiego. On podtrzymuje zÇycie kazÇdej istoty zÇywej: ¹Stwarzasz je, gdy sÂlesz swego Ducha [...], gdy im
oddech zabierasz marniejaÎ i powracajaÎ do swego prochuº (por. Ps
104,29.30). Jako StwoÂrca BoÂg caøkowicie panuje nad caøym sÂwiatem i zna
doskonale swoje dzieøa, a zwøaszcza czøowieka, w szczegoÂlnosÂci jego serce,
czyli jego wneÎtrze: ¹On zbadaø przepasÂci i serca ludzkie i wszystkie ich
knowania poznaø, albowiem NajwyzÇszy posiada caøaÎ wiedzeÎ i przewiduje
najdalszaÎ przeszøosÂcÂ. [...] ZÇadna mysÂl nie ujdzie jego uwagi i nie ukryje sieÎ
przed nim ani jedno søowoº (Syr 42,18.20).
MeÎdrzec modliø sieÎ do Boga prywatnie w swoim mieszkaniu, jak Daniel
w Babilonii (Dn 6,11), ale doceniaø wartosÂcÂ kultu publicznego. Kohelet, ktoÂry
nie rozwodziø sieÎ nad takimi praktykami religijnymi, radziø i ostrzegaø, by
w modlitwie nie bycÂ gadatliwym, a w skøadaniu sÂluboÂw nie bycÂ pochopnym,
by sieÎ nie okazaøo, zÇe nie mozÇemy speønicÂ tego, cosÂmy obiecali (Koh 5,1-4).
Inaczej o kulcie publicznym Izraela wyrazÇa sieÎ Syracydes. On uwazÇa, zÇe to
sama przedwieczna MaÎdrosÂcÂ BozÇa, przechadzajaÎc sieÎ po sÂwiecie stworzonym,
wybraøa sobie Izraela, rozbiøa w nim namiot, czyli w nim zamieszkaøa oraz
nauczyøa Izraela prawdziwej i godnej czci Boga (Syr 24,8-10). Z nieskrywanym
podziwem Syrach opisuje powoøanie Aarona do godnosÂci arcykapøanÂskiej (Syr
45,6-22), a wsÂroÂd kroÂloÂw wdzieÎcznie wspomina organizatoroÂw i reformatoroÂw
søuzÇby BozÇej, takich jak Dawid, Salomon, Jozjasz, Ezechiasz, ktoÂrzy starali sieÎ
o pieÎkno domu BozÇego i obrzeÎdoÂw øaÎcznie z psalmodiaÎ i muzykaÎ. MoÂwiaÎc
o urzeÎdzie Aarona, wyakcentowaø jego funkcjeÎ nauczycielskaÎ wobec ludu:
¹[BoÂg] daø mu przez swe nakazy wøadzeÎ nad przymierzem zarzaÎdzenÂ, aby nauczaø Jakuba sÂwiadectw i osÂwiecaø Izraela w BozÇym Prawie (Syr 45,17). Pierwszy uczony doktor Prawa Ezdrasz, zgromadziwszy w Jerozolimie caøy lud na
uroczystosÂcÂ sÂwiaÎtecznaÎ, urzaÎdziø pierwsza liturgieÎ søowa, polegajaÎcaÎ na lekturze
ksieÎgi Prawa PanÂskiego i na objasÂnieniu jej tresÂci przez lewitoÂw. Autor, opisujaÎc to zdarzenie, wyrazÂnie zaznacza, zÇe dzieÎki tym objasÂnieniom zebrany lud
rozumiaø czytanie (Ne 8,8) i zÇywo reagowaø na søowa, ktoÂre søyszaø: powstawaø,
podnosiø reÎce ku niebu, kleÎkaø i padaø twarzaÎ do ziemi, wreszcie gøosÂno odpowiedziaø ¹Amenº (por. podobny opis liturgii sÂwiaÎtecznej sprawowanej przez
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arcykapøana Szymona z zaakcentowaniem sÂpiewu lewickiego i grania na traÎbach przez kapøanoÂw w Syr 45,16-18). Gdy arcykapøan udzielaø bøogosøawienÂstwa z uzÇyciem sÂwieÎtego Imienia Jahwe, lud przezÇywaø to jako prawdziwaÎ
teofanieÎ, padajaÎc twarzaÎ do ziemi (w. 20-21)39.
OdpowiedziaÎ czøowieka na sÂwieÎtosÂcÂ Boga jest ¹bojazÂnÂ PanÂskaº (jir'at
jahweh). BojazÂnÂ BozÇa jest ukazywana przez meÎdrcoÂw jako poczaÎtek maÎdrosÂci,
a niekiedy jest identyfikowana z maÎdrosÂciaÎ. BojazÂnÂ BozÇa oznacza przede
wszystkim osobowaÎ relacjeÎ do Boga, pokorne i peøne zaufania oddanie sieÎ
Bogu40.
3. MEÎDRZEC NAUCZYCIELEM LUDU
6

JezÇeli Pan Wielki zechce,
napeøni go Duchem rozumu.
On zasÂ søowa maÎdrosÂci swej jakby deszcz wyleje
i w modlitwie wychwalacÂ Go beÎdzie.
7
Sam pokieruje swojaÎ radaÎ i rozumem,
nad ukrytymi jego tajemnicami zastanawiacÂ sieÎ beÎdzie.
8
WyøozÇy swaÎ naukeÎ o umiejeÎtnosÂci posteÎpowania
i Prawem Przymierza Pana chlubicÂ sieÎ beÎdzie.
OdpowiedzÂ Boga jest warunkowa, przez co podkresÂlono, zÇe jest ona niezasøuzÇonaÎ øaskaÎ Boga. Syrach okazuje tutaj swaÎ wielkaÎ pokoreÎ w obecnosÂci
Boga, ktoÂra zresztaÎ jest obecna w tytuøach Boga, chocÂby takich jak ¹Panº czy
¹NajwyzÇszyº. OkresÂlenie ðíåýìá óõíÝóåùò, ktoÂre Syrach tylko w tym miejscu
odnosi do Boga, przypomina najbardziej Izajaszowy dar ruÃach chokmaÅh
uÃbõÃnaÅh (Iz 11,1 n.), obiecany przyszøemu kroÂlowi mesjanÂskiemu. Napeøniony
przez Boga Duchem rozumu meÎdrzec ¹wyleje niby deszczº søowa maÎdrosÂci.
Søowo á\íïìâñÝù (¹wytryskacÂº, ¹wylewacÂº) podkresÂla stwoÂrczy charakter søowa jak hebr. nibbaÅ' (hifil: ¹wylacÂº, ¹pøynaÎcÂº) i oznacza nie tylko ¹powtoÂrzycÂº,
ale w autentycznie natchnionej wypowiedzi stworzycÂ kontynuacjeÎ tradycji maÎdrosÂciowej, w søowie maÎdrosÂciowym czy w hymnie pochwalnym. ZaroÂwno to
søowo, jak i aktywnosÂcÂ Syracha pokazuje, zÇe meÎdrzec widziaø siebie w zwiaÎzku
z instytucjaÎ prorockaÎ: ¹Owszem, wylejeÎ naukeÎ jak proroctwo i przekazÇeÎ jaÎ
39
Zob. T. Brzegowy, Teofania w kulcie Syjonu, ¹Analecta Cracoviensiaº 21-22(1989/90),
s. 155-177.
40
J. Haspecker, Gottesfurcht bei Jesus Sirach. Ihre religioÈse Struktur und ihre literarische und
doktrinaÈre Bedeutung (Analecta Biblica 30), Rom 1967, s. 209-218. Por. W.H. Irwin, Fear of God.
The Analogy of Friendship and Ben Sira's Theodicy, ¹Biblicaº 76(1995), s. 551-559; J. Kuøaczkowski, Znaczenie ¹bojazÂni Jahweº w formacji maÎdrosÂciowej czøowieka w ujeÎciu Prz, ¹Zeszyty Naukowe KULº 45(2002) nr 3-4, s. 3-18.
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pokoleniom na wiekiº (Syr 24,35). Tak oto, jak pieÎknie pisze L. MarboÈck, ¹w
dziaøalnosÂci meÎdrca schodzaÎ wzajemnie sieÎ nie tylko Prawo i MaÎdrosÂcÂ, ale
takzÇe Proroctwo i MaÎdrosÂcÂº41.
Napeønienie takaÎ maÎdrosÂciaÎ rodzi u meÎdrca podwoÂjny obowiaÎzek: swoje
zÇycie ukierunkowacÂ zgodnie ze wskazaniami maÎdrosÂci i zasady maÎdrosÂci wyøozÇycÂ innym ludziom. Syracydes, ktoÂry widzi swojaÎ roleÎ w przekazywaniu, a takzÇe rozwijaniu objawienia na wzoÂr winogrodnikoÂw ± prorokoÂw, moÂwi: ¹ZwazÇcie, zÇe nie dla samego siebie sieÎ trudziøem, ale dla tych wszystkich, ktoÂrzy
szukajaÎ umiejeÎtnosÂci w dziaøaniuº (Syr 33,18). W kolofonie (Syr 50,27) jeszcze
raz stwierdziø: ¹NaukeÎ maÎdrosÂci i rozumu spisaøem w tej ksieÎdze, ja, Jezus [...],
ktoÂry maÎdrosÂcÂ swego serca wylaøem jak deszcz obfityº42.
Skoncentrowany na Bogu MeÎdrzec nie traci nigdy z pola widzenia czøowieka. Syrach czyni czøowieka wyrazÂnie przedmiotem swej refleksji i pyta: ¹KimzÇe
jest czøowiek?º (Syr 18,8). Jako znawca Tory Syrach przemysÂlaø dogøeÎbnie
naukeÎ o czøowieku zawartaÎ KsieÎdze Rodzaju (rozdz. 1-3). Przypomina wieÎc
naukeÎ o stworzeniu czøowieka na obraz BozÇy, ale gdy Rdz 1,26 z naciskiem
stwierdza tylko oÂw fakt i jako ilustracjeÎ podaje panowanie czøowieka nad sÂwiatem stworzonym, to Syrach wykøada istoteÎ tego bycia obrazem: ¹Daø im wolnaÎ
woleÎ, jeÎzyk i oczy, uszy i serce zdolne do mysÂlenia. Napeøniø ich wiedzaÎ i rozumem, o zøu i dobru ich pouczyøº (Syr 17,6-7). Tak wieÎc na obraz BozÇy w czøowieku skøadajaÎ sieÎ duchowe i intelektualne wøadze czøowieka43. Takie dzieøo
stworzenia jest powodem do podziwu dla innego meÎdrca, autora Ps 139: ¹DzieÎkujeÎ Ci, zÇesÂ mnie stworzyø tak cudownie [...] Ty utkaøesÂ mnie w øonie mej
matkiº (w. 13.14)44. BoÂg interesuje sieÎ ludzÂmi i ich losem, co wieÎcej ± On ich
kocha i zaprasza do zazÇyøosÂci. Przedwieczna maÎdrosÂcÂ BozÇa moÂwi: ¹Ja byøam
przy Nim (StwoÂrcy) mistrzyniaÎ [...] znajdujaÎc radosÂcÂ przy synach ludzkichº (Prz
8,30-31). Ci ludzie, ktoÂrzy starajaÎ sieÎ Bogu søuzÇycÂ w pokorze serca, tworzaÎ
rodzineÎ BozÇaÎ, ¹roÂd Twoich synoÂwº (Ps 73,15). Jako osoba rozumna i wolna
czøowiek jest podmiotem sÂwiadomego i etycznego dziaøania: ¹Napeøniø ich wiedzaÎ i rozumem, o zøu i dobru ich pouczyøº (Syr 17,7)45. TotezÇ miøosÂcÂ blizÂniego
(Kpø 19,18) jest fundamentalnaÎ postawaÎ i obowiaÎzkiem czøowieka maÎdrego
41

MarboÈck, Sir. 38,24 ± 39,11: Der Schriftgelehrte Weise, s. 309.
S. Potocki, Uwagi autobiograficzne autora MaÎdrosÂci Syracha, w: W posøudze søowa PanÂskiego. KsieÎga pamiaÎtkowa ks. J. Kudasiewicza, red. S. Bielecki i in., Kielce 1997, s. 104-115.
43
R. Krawczyk, ¹KimzÇe jest czøowiekº (Syr 18,8)? U podstaw antropologii KsieÎgi Syracha,
RBL 38(1985) nr 2, s. 124-134. Por. S. StanÂczyk, Z antropologii KsieÎgi Syracha, w: Teologia naukaÎ
o Bogu. Kongres teologoÂw polskich 1976, red. M. Jaworski, A. KubisÂ, KrakoÂw 1977, s. 243-244.
44
Zob. T. Brzegowy, W ramionach dobrego Boga. Lektura egzystencjalna Psalmu 139, w:
Archidiecezja Krakowska na przeøomie tysiaÎcleci. KsieÎga Jubileuszowa posÂwieÎcona KsieÎdzu Kardynaøowi Franciszkowi Macharskiemu z okazji 25-lecia sÂwieÎcenÂ biskupich, red. S. Koperek i in.,
KrakoÂw 2004, s. 287-306.
45
Por. S. Ormanty, Czøowiek jako istota osobowa w sÂwietle antropologii biblijnej, RBL
57(2004) nr 1, s. 40.
42
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wobec innych ludzi. Tym nakazem Syrach obejmuje roÂwniezÇ relacje panoÂw do
ich niewolnikoÂw: ¹Dusza twa niech miøuje rozumnego søugeÎº (Syr 7,21). UzÇyte
tu søowa ç^ øõ÷Þ, á\ãáðÜù pokazujaÎ, zÇe pan powinien darzycÂ swego søugeÎ
wewneÎtrznaÎ, serdecznaÎ zÇyczliwosÂciaÎ46. Niezliczone zacheÎty do miøosierdzia47,
dobroczynnosÂci48, obrony søabych49, bezstronnosÂci w saÎdach50, prawdomoÂwnosÂci51, wyrzeczenia sieÎ køoÂtni, nienawisÂci i zemsty52 oraz wezwania do przebaczenia win53 pokazujaÎ na czym praktycznie i w szczegoÂøach ma polegacÂ owa
miøosÂcÂ blizÂniego54.
TotezÇ uczony nie chowaø swoje maÎdrosÂci ¹pod korzecº. Wykøadaø jaÎ innym,
nie wyøaÎczajaÎc elit narodu, do ktoÂrych pouczania czuø sieÎ szczegoÂlnie upowazÇniony: ¹Søuchajcie mnie, naczelnicy ludu, i nadstawcie uszu, przewodniczaÎcy
zgromadzeniu!º (Syr 33,19). Jak wczesÂniej Kohelet w III wieku (por. Koh
12,9), tak Syrach w II wieku przed Chr. prowadziø w Jerozolimie szkoøeÎ (por.
Syr 51,23-25), w ktoÂrej maÎdrosÂci nauczaø møodziezÇ55. OczywisÂcie edukacjaÎ obejmowano tylko møodziezÇ meÎskaÎ. Ale ojcowie mieli obowiaÎzek pouczacÂ swoje
dzieci, a wieÎc synoÂw i coÂrki o znaczeniu zwyczajoÂw religijnych i historii Izraela
(Pwt 6,20). Redaktor KsieÎgi PrzysøoÂw, ktoÂry zebraø olbrzymi dorobek maÎdrosÂciowy sieÎgajaÎcy Salomona, na konÂcu dzieøa zamiesÂciø pochwaøeÎ dzielnej niewiasty (Prz 31,10-31), a w centrum poematu uwypukliø jej roleÎ nauczycielskaÎ:
¹Usta swe otwiera z maÎdrosÂciaÎ ± nauka dobroci na jej jeÎzykuº56.
MeÎdrcy jednak zasadniczo swojaÎ naukeÎ powierzali pismu, aby byøa dosteÎpna dla wszystkich zÇaÎdnych wiedzy. NauczajaÎc ludzi maÎdrego, to znaczy bogobojnego zÇycia, uciekali sieÎ najczeÎsÂciej do argumentacji, zÇe BoÂg nagradza za
dobre zÇycie i karze za posteÎpowanie zøe. Kohelet ustawicznie powtarza, zÇe
BoÂg przywoøa na saÎd wszystkie ludzkie uczynki, zaroÂwno dobre, jak i zøe57.
Nie inaczej nauczaø w tej materii Syrach: za kazÇde dzieøo, ktoÂre jest zgodne
ze sprawiedliwosÂciaÎ, czøowiek otrzyma odpøateÎ, a jej gwarantem jest sam BoÂg.
46

Ta serdecznosÂcÂ i wrazÇliwosÂcÂ na kazÇdego czøowieka bardzo roÂzÇniaÎ meÎdrca Syracha od
stoickiego ideaøu meÎdrca. Por. Reale, Historia filozofii starozÇytnej, t. 3, s. 432-436.
47
Syr 7,32-34; 18,13; 40,17.
48
Syr 3,30; 4,1-10; 4,31; 7,10.32-33; 14,8.13; 29,1-2.8-10.12.14-15.20; 35,2.
49
Syr 7,20; 10,23; 11,4; 22,23.25; 29,9.
50
Syr 7,6-7.
51
Syr 5,9-14; 7,12-13; 19,15.
52
Syr 19,15-17; 31,31.
53
Syr 10,6 28,1-8. Por. 8,5; 18,20; 22,22.
54
Por. Th. SoÈding, NaÈchstenliebe bei Jesus Sirach. Eine Notiz zur weisheitlichen Ethik, ¹Biblische Zeitschriftº 42(1998), s. 240-247.
55
Zob. T. Jelonek, Kohelet i Syrach. Dwaj MeÎdrcy Izraela, KrakoÂw (Biblia dla wszystkich 4)
1992, s. 30.
56
Por. S. Amsler, La Sagesse de la femme, w: La Sagesse de l'Ancien Testament, red.
M. Gilbert, Leuven 1990, s. 114.
57
Por. T. Brzegowy, Czy warto bycÂ uczciwym? Wskazania etyczne meÎdrca Koheleta, RBL
49(1996), s. 221-230.
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SwojaÎ naukeÎ zakonÂczyø wezwaniem: ¹Wypeøniajcie dzieøo wasze przed czasem,
a [BoÂg] da wam nagrodeÎ w porze oznaczonejº (51,30). Zgodnie z tradycjaÎ
izraelskaÎ Syrach wierzy, zÇe ta BozÇa odpøata ma miejsce na tej ziemi, w tym
ziemskim zÇyciu: sÂmiercÂ stanowi koniec zÇycia, czy to szczeÎsÂliwego, czy mizernego, bo ¹taki jest wyrok Pana wydany na wszelkie ciaøoº (41,1-4)58.
W czasach Pana Jezusa, a wieÎc na granicy dwoÂch TestamentoÂw, funkcja
uczonego w PisÂmie byøa w Palestynie czymsÂ dobrze znanym59. Duchowe bogactwo uczonego w PisÂmie posøuzÇyøo Jezusowi do objasÂnienia natury kroÂlestwa
niebieskiego: ¹KazÇdy uczony w PisÂmie, ktoÂry staø sieÎ uczniem kroÂlestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, ktoÂry ze swego skarbca wybiera rzeczy
nowe i stareº (Mt 13,52). Wynika z tego, zÇe uczony ma swoÂj skarbiec, zÇe on
z tego skarbca czeÎsto czyni uzÇytek, zÇe prawdziwy uczony to taki, ktoÂry potrafi
bycÂ uczniem, a wieÎc uczycÂ sieÎ rzeczy nowych, nie pozbywajaÎc sieÎ starych, zÇe
w swoim skarbcu zachowuje jedno i drugie, i zÇe je stamtaÎd wydobywa, aby sycicÂ
nimi siebie, ale tezÇ karmicÂ innych. MozÇemy powiedziecÂ, zÇe Ben Syrach dobrze
sieÎ przysøuzÇyø takiemu wizerunkowi uczonego w PisÂmie. I jest to wizerunek, do
ktoÂrego powinien zmierzacÂ kazÇdy prawdziwy uczony.
L'ideal d'un sage selon le livre de Ben Sira
R eÂ s u m eÂ e
La Bible heÂbraque nous apporte un certain nombre d'informations sur les sages/
savants cteÂ d'un roi ou au milieu d'une socieÂteÂ. MalgreÂ cela il est difficile de deÂfinire
le rle et la place des sages dans la socieÂteÂ israeÂlite comme aussi l'histoire du mouvement sapiential au cours des sicles. Ben Sira vivant vers la fin de l'Ancien Testament est conscient d'eÎtre le dernier et le deÂbiteur de tous ceux qui ont veÂcu et
travailleÂ avant lui. Il est trs conscient de ce qu'il est dans la socieÂteÂ contemporaine et
il esquisse un portrait trs apparent d'un sage (Siracide 38,24-39,11). Selon lui tous les
meÂtiers sont utiles et neÂcessaires pour le fonctionnement de la citeÂ. Mais le rle du
sage dans la socieÂteÂ est exceptionnel et tout fait indispensable. Seulement le sage est
capable de donner bon conseil dans les cas difficiles et prendre parole dans le
gouvernement de l'Etat.
Le sage est un homme qui eÂtudie avec respect l'heÂritage du passeÂ en particulier
les eÂcritures des auteurs inspireÂs. Mais il est autant soucieux d'enrichir cet heÂritage
par raisonnement, par observation de la vie, par assimilation de la philosophie
helleÂnistique qui a profondeÂment peÂneÂtreÂ dans la vie et penseÂe de la population
juive pendant les derniers sicles de l'Ancien Testament. Le sage systeÂmatiquement
58

M. Fang Che-yong, Ben Sira de novissimis hominis, ¹Verbum Dominiº 41(1963), s. 21-38.
Zob. E. DaÎbrowski, Nowy Testament na tle epoki. Geografia ± historia ± kultura, PoznanÂ±
Warszawa±Lublin 1965, s. 383; J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, London 1969, s. 233-245.
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construit sa sagesse par l'eÂtude, par les voyages, par les contacts avec les hommes et
surtout par la prire. Ce l'Esprit de Dieu qui finalement donne la sagesse et c'est par
la force de l'Esprit que le sage formule ses penseÂes en tant qu'un prophte. A l'instar
d'autres sages Ben Sira enseignait oralement la sagesse dans une eÂcole JeÂrusalem. Il
a aussi exposeÂ sa doctrine dans un livre l'usage de ceux qui deÂsirent s'instruire. Il
a eÂcrit en heÂbreu et dans la forme poeÂtique, alors la langue et la forme habituelle
pour les livres sapientiaux juifs. Cet ideÂal preÂsenteÂ par la personne de Ben Sira et par
son ouvrage est actuel aussi aujourd'hui: tous ceux qui veulent enseigner les gens,
propager leurs ideÂes par la radio, la presse, le livre, doivent d'abord soigneusement
eÂlaborer et eÂvaluer leurs concepts et ensuite les exposer dans une forme la plus
eÂleÂgante.
S ø o w a k l u c z o w e: Ben Syrach, ksieÎga, maÎdrosÂcÂ Izraela, literatura maÎdrosÂciowa, zawody, meÎdrzec, studium, dziedzictwo, dosÂwiadczenie, podroÂzÇe, refleksja,
modlitwa, Duch BozÇy, natchnienie, nauczanie, pisanie, poezja.
K e y w o r d s: Ben Sirach, book, Israelite wisdom, wisdom literature, professions, sage, study, heritage, experience, journey, reflection, prayer, Spirit of God,
inspiration, teaching, writing, poetry.
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

KS. MARIAN RUSECKI

Ks. Krzysztof GoÂzÂdzÂ, Teologia czøowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 565.
Z wielkaÎ przyjemnosÂciaÎ mozÇna zasiaÎsÂcÂ do studium KUL-owskiego Dogmatyka
møodego pokolenia, zresztaÎ roÂwniezÇ i mojego ucznia, ktoÂry przedstawia niespotykane dotaÎd, obszerne ujeÎcie antropologii teologicznej. Studium to nie peøni roli zwykøego podreÎcznika, lecz jest sÂcisÂle naukowym, krytycznym badaniem czterech klasycznych juzÇ nurtoÂw wspoÂøczesnej antropologii, reprezentowanych przez wybitnych mysÂlicieli niemieckich. Autor doskonale poznaø teologieÎ niemieckaÎ. W Niemczech uzyskaø dyplom doktorski na podstawie pracy Jezus Chrystus als Sinn der Geschichte bei
Wolfhart Pannenberg (Verlag Pustet, Regensburg 1988, ss. 284), a w KUL habilitowaø sieÎ takzÇe z obszaru teologii niemieckojeÎzycznej ± Teologia historii zbawienia
wedøug Oskara Cullmanna (RW KUL, Lublin 1996, ss. 323). Teraz, wiernie wobec
obranego kierunku swoich badanÂ, usystematyzowaø dorobek czterech reprezentantoÂw nurtu historiozbawczego, teologiczno-historycznego, niespekulatywnego. SaÎ to:
Udo Schnelle (ur. 1952, biblista ewangelicko-luteranÂski ze szkoøy w Getyndze, obecnie profesor w Elangen) ± nurt biblijno-historyczny, Romano Guardini (zm. 1968,
wybitny profesor katolicki z Berlina i Monachium) ± nurt witalistyczno-fenomenologiczny, Karl Rahner (zm. 1984, katolicki dogmatyk, sÂwiatowej søawy profesor
z Innsbrucka, Monachium i MuÈnster) ± nurt transcendentalno-egzystencjalny, Wolfhart Pannenberg (ur. 1928, wybitny teolog ewangelicki, profesor dogmatyki w Moguncji i Monachium) ± nurt historyczno-eschatologiczny.
Nasz KUL-lowski Dogmatyk przez swoje studium pozwala nie tylko odrodzicÂ
sieÎ dawnej antropologii chrzesÂcijanÂskiej, a tym samym ubogacicÂ samaÎ teologieÎ, lecz
takzÇe przywroÂcicÂ naukom humanistycznym wøasÂciwy obraz czøowieka. Obraz ten
wynika z historycznego samoobjawienia sieÎ Boga, a takzÇe jest rezultatem systematycznego ujeÎcia w konkretnych koncepcjach antropologicznych. Zrozumienie
trudnych koncepcji antropologicznych uøatwia zamieszczony na poczaÎtku kazÇdej
czeÎsÂci rozprawy specjalny rozdziaø, wprowadzajaÎcy w tok mysÂlenia danego teologa.
Podczas gdy nurt biblijno-historyczny zdaje sieÎ bycÂ wspoÂlny dla wszystkich biblistoÂw chrzesÂcijanÂskich, to specyfika dotyczy bardziej koncepcji systematycznych.
U Guardiniego beÎdzie niaÎ filozofia zÇywego konkretu i ontologia filozofii przeciwienÂstw; w koncepcji Rahnera ± sama idea teologii transcendentalnej oraz objawienie sieÎ Boga w historii rozumiane jako Selbstmitteilung Gottes, natomiast u Pannenberga ± teologiczne rozumienie historii uniwersalnej i antycypacja finaøu historii juzÇ dzisiaj.
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RECENZJE

DzieÎki temu niezwykle jasnemu przedstawieniu zaøozÇenÂ teologicznych Autor
tworzy swojaÎ wizjeÎ antropologii poszczegoÂlnych mysÂlicieli. W czeÎsÂci pierwszej przyjmuje klasyczny ukøad tresÂci, ktoÂry wynika z samej Biblii i trzech gøoÂwnych perspektyw widzenia czøowieka. BeÎdaÎ to kolejno: oreÎdzie Chrystusa o czøowieku, czøowiek
w pismach sÂw. Pawøa i sÂw. Jana. CzeÎsÂcÂ druga ukazuje ksztaøtowanie sieÎ antropologii
Guardiniego poczaÎwszy od podstawowych struktur antropologicznych przez nowe
aspekty witalistyczno-egzystencjalne azÇ po apogeum w antropologii personalistycznej. CzeÎsÂcÂ trzecia, dotyczaÎca antropologii Rahnera, ukazuje ciaÎgøaÎ dialektykeÎ immanencji i transcendencji, czøowieka i Boga, egzystencji ludzkiej w konkretnej egzystencji sÂwiata i przechodzenie jej w tajemniceÎ Boga. Wreszcie czwarta czeÎsÂcÂ, prezentujaÎca antropologieÎ Pannenberga, ukazuje jeszcze inne oblicze czøowieka. Jest on nie
tylko jednostkaÎ, ktoÂra ma szczegoÂlne miejsce w sÂwiecie ze wzgleÎdu na swoje otwarcie
na GegenuÈber (ostatecznie na Boga), ale jest takzÇe istotaÎ spoøecznaÎ, ksztaøtujaÎcaÎ
swojaÎ tozÇsamosÂcÂ w byciu z innymi, oraz istota kulturowaÎ, realizujaÎcaÎ sieÎ w historii
i przemieniajaÎcaÎ konkretnaÎ egzystencjeÎ sÂwiata.
W rezultacie studium ks. Krzysztofa GoÂzÂdzia jest caøkowicie naukowe, ale zarazem napisane jeÎzykiem niezwykle przysteÎpnym roÂwniezÇ dla czytelnika niespecjalizujaÎcego sieÎ w teologii; jest ze wszech miar tezÇ oryginalne i twoÂrcze, a poza tym
interesujaÎce ze wzgleÎdu na niesamowite bogactwo prezentowanych wielkich postaci
chrzesÂcijanÂskiej teologii. Czøowiek jest tu ukazany w caøej swojej prawdzie; nie tyle
w glorii czy wizji, jakaÎ sieÎ nad nim roztacza, ile bardziej w konkrecie jego egzystencji,
ale takzÇe mozÇliwosÂci i zadanÂ z niej pøynaÎcych ± by wskazacÂ jego wøasÂciwe miejsce
w sÂwiecie i w historii. Nie jest on tylko istotaÎ grzesznaÎ czy zagubionaÎ lub wyobcowanaÎ, lecz od poczaÎtku jest egzystencjaÎ Boga w sÂwiecie. Wypowiedzenie sieÎ Boga
jako MiøosÂci w Jego samounizÇeniu sieÎ w osobie Jezusa z Nazaretu nie mozÇe bycÂ
postrzegane jako proces jakiegosÂ uzdrawiania czøowieka, lecz jako wzniosøe darowanie sieÎ Boga czøowiekowi wøasÂnie w miøosÂci. Przez ten dar siebie BoÂg odsøoniø
w czøowieku swoje samounizÇenie i mozÇliwosÂcÂ stania sieÎ innym, a takzÇe ukazaø, kim
w rzeczywistosÂci jest czøowiek, skoro sam BoÂg staø sieÎ jednym z nas. Pytanie o Boga
jest wieÎc pytaniem o czøowieka, i odwrotnie. Tak tezÇ teologia jest antropologiaÎ
i antropologia staje sieÎ potwierdzeniem teologii.
Na uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ niezwykle bogata bibliografia, ktoÂraÎ Autor interesujaÎco podzieliø na przedmiotowaÎ (autorstwa kazÇdego z mysÂlicieli niemieckich) i podmiotowaÎ (opracowania dotyczaÎce kazÇdego z nich), a nasteÎpnie bibliografieÎ z zakresu
antropologii teologicznej i pozateologicznej. KsiaÎzÇka zawiera roÂwniezÇ indeks osoÂb,
ktoÂry ± podobnie jak bibliografia ± pozwala na odszukanie wybranych fragmentoÂw
pracy, zwiaÎzanych z konkretnym tematem czy autorem.
Z caøaÎ pewnosÂciaÎ stwierdzam, zÇe recenzowane studium jest niezwykøaÎ monografiaÎ naukowaÎ. W Polsce nie ma podobnego dzieøa traktujaÎcego o czøowieku w aspekcie
teologicznym, uwzgleÎdniajaÎcego takzÇe badania nauk humanistycznych i przyrodniczych. Tak bogato i systematycznie skonstruowana nowoczesna antropologia chrzesÂcijanÂska staje sieÎ jednoczesÂnie odwazÇnaÎ proÂbaÎ odnowienia wspoÂøczesnej teologii
w duchu szeroko rozumianego humanizmu chrzesÂcijanÂskiego. Ukazuje ona wielkaÎ
naukeÎ o czøowieku w caøkiem nowym aspekcie ± jako istoty nieskonÂczonej, przekra-
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czajaÎcej sÂwiat natury, istoty o niewymiernej gøeÎbi sÂwiata wewneÎtrznego. Zalety te
zauwazÇyøo takzÇe Lubelskie Towarzystwo Naukowe, przyznajaÎc ± za to naukowo
interesujaÎce dzieøo ± dorocznaÎ nagrodeÎ zwanaÎ ¹Lubelskim Noblemº za rok 2006.

KS. ZBIGNIEW KRZYSZOWSKI

Ks. Marian Rusecki, Traktat o cudzie, Polska Akademia Nauk ± Komitet Nauk
Teologicznych PAN ± Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 672.
Problematyka mirakulistyczna wciaÎzÇ budzi zainteresowanie, gdyzÇ w cudzie mamy do czynienia z interwencjaÎ rzeczywistosÂci transcendentnej w ten sÂwiat. PojeÎcie to
rozszerzano w historii mysÂli ludzkiej na zjawiska teratyczne, niezwykøe, paranormalne ± dalekie od wøasÂciwego pojeÎcia cudu. Ingerencja Boga nie jest wprost dosteÎpna
badaniom naukowym ani tezÇ zwykøej percepcji zmysøowej, staÎd trudno uchwycicÂ
wøasÂciwy sens i cel nadzwyczajnej interwencji Istoty NajwyzÇszej w zjawiska sÂwiata
materialnego. Bardzo dobrze sieÎ staøo, zÇe na rynku ksieÎgarskim pojawiøa sieÎ pod
tytuøem Traktat o cudzie obszerna monografia naukowa zwiaÎzana z tymi wøasÂnie
zagadnieniami.
Recenzowana ksiaÎzÇka zostaøa podzielona na trzy czeÎsÂci. Ponadto zawiera wsteÎp
(s. 5-12), zakonÂczenie (s. 559-572), streszczenia w jeÎzyku wøoskim (s. 573-586) i niemieckim (s. 587-602), wykaz skroÂtoÂw (s. 603-605), obszernaÎ bibliografieÎ (s. 607-632),
indeks nazwisk (s. 633-656), indeks rzeczowy (s. 647-654), spis tresÂci w jeÎzykach:
wøoskim, niemieckim i polskim (s. 655-672).
W pierwszej czeÎsÂci, zatytuøowanej Cud w historii mysÂli chrzesÂcijanÂskiej (s. 13206), Rusecki kresÂli w trzech rozdziaøach rozwoÂj problematyki cudu od starozÇytnosÂci
chrzesÂcijanÂskiej (s. 17-66) poprzez epokeÎ sÂredniowiecza (s. 67-120) azÇ po czasy Soboru WatykanÂskiego I (s. 121-210). Lubelski teolog pokazuje, zÇe cud jest istotowo
zwiaÎzany z Objawieniem BozÇym i religiaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Objawienie BozÇe, ktoÂrego
szczytem byøo wkroczenie Syna BozÇego w dzieje, realizowaøo sieÎ poprzez søowo
i dzieøa BozÇe. Do tych ostatnich nalezÇaÎ cuda. WchodzaÎ one w struktureÎ Objawienia,
stanowiaÎ formeÎ jego realizacji, øaÎczaÎ sieÎ z wydarzeniami zbawczymi, umacniajaÎ i wyrazÇajaÎ BoskaÎ moc søowa, motywujaÎ Boskie posøannictwo gøosiciela søowa BozÇego,
wzywajaÎ do wiary, przyczyniajaÎ sieÎ do powstawania kroÂlestwa BozÇego i wspoÂlnoty
wiary, wchodzaÎ w zakres gøoszonego oreÎdzia BozÇego, saÎ wspominane i opowiadane
w liturgii. Tych roÂzÇnorodnych funkcji, ktoÂre peøniaÎ cuda, nie sposoÂb pomijacÂ ani tezÇ
nie doceniacÂ. Teologia reflektowaøa nad danymi objawieniami w zakresie problematyki cudu, koncentrujaÎc sieÎ gøoÂwnie na samym pojeÎciu oraz funkcjach. Ks. Rusecki
zauwazÇa, zÇe w okresie apologetoÂw i wczesnej patrystyki brakowaøo jeszcze systematycznej refleksji nad pojeÎciem cudu i jego funkcjami, a rozwazÇania o cudzie towarzyszyøy omawianiu podstawowych tajemnic religii chrzesÂcijanÂskiej: wcielenia, boskiej misji Chrystusa, Jego nauczania i zbawczego dziaøania, wydarzenÂ paschalnych,
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dynamicznego rozwoju chrzesÂcijanÂstwa mimo przesÂladowanÂ, moralnej odnowy sÂwiata pod wpøywem chrzesÂcijanÂstwa, konfrontowania chrzesÂcijanÂstwa z tzw. religiami
poganÂskimi. W tym okresie cud byø pojmowany raczej w kategorii znaku, a przypisywano mu przede wszystkim roleÎ objawieniowaÎ, soterycznaÎ, pisteotwoÂrczaÎ i motywacyjnaÎ.
Z ksiaÎzÇki dowiadujemy sieÎ, zÇe pierwszym teologiem, ktoÂry wieÎcej uwagi posÂwieÎciø problematyce cudu, byø sÂw. Augustyn. Optowaø on za semejotycznaÎ koncepcjaÎ
cudu. WytyczonaÎ przez niego drogaÎ poszedø sÂw. Grzegorz Wielki, wedøug ktoÂrego
cud peøni roÂzÇnorakie zadania: pedagogiczno-moralne, eschatologiczne oraz psychologiczne, staÎd wyroÂzÇniaø cuda beÎdaÎce nagrodaÎ za dobre, uczciwe zÇycie i ¹cuda karzaÎceº za zøe zÇycie. ZubozÇyøo to problematykeÎ cudu i skutkowaøo uproszczeniami,
a nawet prowadziøo do wypaczenÂ, gdyzÇ cud sprowadzano do wydarzenia nadzwyczajnego w sferze empirycznej, przy czym nie zawsze odroÂzÇniano go od naturalnych
zjawisk nadzwyczajnych.
Analizy lubelskiego profesora pomagajaÎ nam dostrzec, zÇe z konÂcem XI wieku
teoretyczna refleksja nad pojeÎciem cudu i jego funkcjaÎ motywacyjnaÎ przybiera
ksztaøt bardziej systematyczny. Dynamiczny rozwoÂj filozofii i teologii w tym okresie,
zwiaÎzany ze zwrotem ku kulturze antycznej, coraz wieÎkszaÎ znajomosÂciaÎ logiki i metafizyki Arystotelesa przyczyniaøy sieÎ do precyzowania pojeÎcia cudu. Pierwszym
autorem, ktoÂry tego dokonaø, byø sÂw. Anzelm. Zdefiniowaø on cud w odniesieniu
do Pierwszej Przyczyny. Po linii Augustynowego rozumienia cudu w nowym ujeÎciu
szedø tezÇ Piotr Abelard, reprezentujaÎcy ± tak jak jego poprzednik ± scholastycznaÎ
interpretacjeÎ cudu.
SÂredniowieczny augustynizm w duchu platonÂskim i neoplatonÂskim rozwijali sÂw.
Bernard, Robert Pulleyn i Ryszard od sÂw. Wiktora (interpretacja mistyczna), ale
wprowadzali oni takzÇe akcenty filozofii perypatetyckiej. Nie przeceniali oni racji
rozumowych w genezie wiary i waloru dowodowego cudu. Optowali raczej za stanowiskiem, izÇ cud winien prowadzicÂ do poznania i kontemplacji Boga. WsÂroÂd sÂredniowiecznych augustynikoÂw najwieÎcej zwolennikoÂw miaøo rozwiaÎzanie posÂrednie,
zapoczaÎtkowane przez Hugona od sÂw. Wiktora. Byli to m.in.: Wilhelm z Owerni,
Aleksander z Hales i sÂw. Bonawentura, a potem Henryk z Gandawy, Jan Duns Szkot
i Gwido Terreni. WspoÂlnaÎ cechaÎ ich podejsÂcia do cudu byøo uznawanie go za fakt
Boski, naruszajaÎcy prawa przyrody, nieprzecenianie jego waloru probatywnego,
gdyzÇ to godziøoby w wolnosÂcÂ i zasøugeÎ wiary, widzenie go w perspektywie Objawienia
BozÇego, a zwøaszcza Osoby Chrystusa, Jego nauczania i dzieø.
Wnikliwej analizie poddaø autor Traktatu o cudzie taumaturgicznaÎ mysÂl sÂw.
Tomasza z Akwinu (s. 89-106). Ten wybitny teolog zauwazÇyø, zÇe w dotychczasowych
rozwazÇaniach odnosÂnie do problematyki cudu wysteÎpujaÎ istotne braki, zwiaÎzane
z niedookresÂleniem natury ontycznej cudu, panteistycznym i emancypacyjnym interpretowaniem go przez filozofoÂw i teologoÂw arabskich, a takzÇe zÇydowskich, stopniowym przenikaniem metafizyki perypatetyckiej do mysÂli zachodniej, scholastycznymi
poglaÎdami sÂredniowiecznych augustynikoÂw i autoroÂw, ktoÂrzy zaczeÎli uprawiacÂ teologieÎ na bazie filozofii arystotelesowskiej. W zwiaÎzku z istniejaÎcymi lukami, Akwinata w definicji cudu wyeksponowaø transcendencjeÎ fizykalnaÎ cudu jako faktu prze-
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kraczajaÎcego mozÇliwosÂci caøej natury stworzonej, ktoÂrego sprawcaÎ jest BoÂg, co nie
wyklucza udziaøu w jego zaistnieniu przyczyn instrumentalnych. Tomasz køadø gøoÂwny nacisk na funkcjeÎ dowodowaÎ cudu, chociazÇ dostrzegaø i moÂwiø o innych (np.
epistemologicznej ± mozÇliwosÂcÂ poznania istnienia i przymiotoÂw Boga; antropologicznej ± cud ukierunkowany na czøowieka, jego dobro naturalne i nadprzyrodzone;
soterycznej ± cud znakiem øaski realizujaÎcej zbawienie). W nauczaniu Akwinaty
funkcja dowodowa opieraøa sieÎ na dwoÂch przesøankach ± transcendencji fizykalnej
cudu i prawdomoÂwnosÂci Boga, dlatego jego siøa motywacyjna byøa duzÇa, niemal
przymuszajaÎca wprost do wiary. Odnosiøo sieÎ to jednak do tzw. wiary naturalnej
w prawdy nadprzyrodzone, podczas gdy w genezie aktu wiary nadprzyrodzonej rola
cudu byøa ustawiona we wøasÂciwych proporcjach. Z czasem pod wpøywem roÂzÇnych
okolicznosÂci to rozroÂzÇnienie beÎdzie pomijane, a upowszechniacÂ sieÎ beÎdzie to, co sÂw.
Tomasz moÂwiø o funkcji dowodowej cudu w odniesieniu do wiary naturalnej.
Ostatni (trzeci) rozdziaø pierwszej czeÎsÂci Traktatu o cudzie (s. 121-206) rozpoczyna sieÎ od analizy nauki Lutra na temat cudu. BeÎdaÎc pod wpøywem skrajnego
racjonalizmu, woluntaryzmu, afekcjonizmu, nominalizmu W. Ockhama, twoÂrca protestantyzmu caøkowicie zsubiektywizowaø fakt cudu (kwestionowanie elementu materialnego) i zredukowaø go do wydarzenia czysto wewneÎtrznego, wiary i odpuszczenia grzechoÂw, przez co zakwestionowaø caøkowicie jego walor motywacyjny w dotychczasowym rozumieniu. Subiektywna interpretacja cudu zapoczaÎtkowana przez
M. Lutra beÎdzie kontynuowana i rozwijana w protestantyzmie. I. Kant stworzyø dla
niej naukowe i filozoficzne podstawy, F.D.E. Schleiermacher sprowadziø cud do
religijnego odczucia dzieø BozÇych w sÂwiecie, a nawet do religijnej nazwy tegozÇ odczucia.
W czasach nowozÇytnych powstaøo wiele systemoÂw i kierunkoÂw mysÂlowych, ktoÂre
baÎdzÂ w ogoÂle zanegowaøy mozÇliwosÂcÂ cudu, baÎdzÂ interpretowaøy go w sposoÂb czysto
naturalistyczny; konsekwencjaÎ tego byøo zakwestionowanie jego religijnych funkcji,
a przede wszystkim funkcji motywacyjnej. Proces ten rozpoczaÎø sieÎ w europejskiej
kulturze w wyniku oddzielania spekulacji od dosÂwiadczenia, a metafizyki od nauk
przyrodniczych. Metafizyka i spekulacja w wieÎkszym stopniu byøy wykorzystywane
do wykøadni prawd wiary i jej podstaw. W tym okresie usamodzielniøy sieÎ nauki
przyrodnicze, nastaÎpiø rozwoÂj nowych narzeÎdzi i technik badawczych ± saÎdzono, zÇe
za pomocaÎ empirycznych metod uda sieÎ jednoznacznie ustalicÂ funkcjonowanie siø
przyrody oraz okresÂlicÂ prawa ich dziaøania. Racjonalizm, wywodzaÎcy sieÎ od Kartezjusza, uboÂstwiø rozum, uznaø go za najwyzÇszaÎ i jedynaÎ wøadzeÎ poznawczaÎ oraz zasadeÎ
wyrokujaÎcaÎ o tym, co jest mozÇliwe, a co nie. Ks. Rusecki zaznacza, zÇe chodzi tutaj
o determinizm przyrodniczo-filozoficzny, wywodzaÎcy sieÎ od B. Spinozy i Th. Hobbsa, naturalizm, majaÎcy swych najwybitniejszych przedstawicieli w osobach H.E.G.
Paulusa, H.S. Reimarusa i G.F. Bahrdta, mitologizm reprezentowany przez A. Baura i D.F. Straussa, materializm, ktoÂrego metodologiczne podstawy w czasach nowozÇytnych stworzyø L. Feuerbach, a rozwijany byø nasteÎpnie przez klasykoÂw marksizmu, religioznawstwo marksistowskie oraz deizm, przyjmujaÎcy wprawdzie istnienie
Boga, ale odmawiajaÎcy Mu mozÇliwosÂci ingerencji w dzieje sÂwiata. Naukowcy ci
chcieli zastaÎpicÂ religieÎ chrzesÂcijanÂskaÎ wiedzaÎ naukowaÎ i filozoficznaÎ (pozytywizm,
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scjentyzm, marksizm) oraz proÂbowali stworzycÂ tzw. religieÎ naturalnaÎ (deizm, racjonalizm), majaÎcaÎ zaspokoicÂ ¹religijne potrzebyº czøowieka.
Wobec zakwestionowania mozÇliwosÂci cudu, apologetyka czasoÂw nowozÇytnych
coraz wieÎcej uwagi posÂwieÎcaøa temu zagadnieniu zaroÂwno w perspektywie nauk
przyrodniczych, filozoficznych, jak i teologicznych, chociazÇ na roleÎ tych ostatnich
zwracano coraz mniej uwagi, chcaÎc odpowiadacÂ na stawiane zarzuty i podejmowacÂ
trudnosÂci na tej samej pøaszczyzÂnie, na ktoÂrej one powstawaøy. W efekcie tego prawie
pomijano religijne funkcje cudu, jakby byøy one rzeczaÎ naturalnaÎ; koncentrowano sieÎ
na odpowiedziach na zarzuty oraz upraszczano funkcjeÎ motywacyjnaÎ, saÎdzaÎc zapewne, zÇe gdy wykazÇe sieÎ wyøaÎcznie mozÇliwosÂcÂ cudu, woÂwczas samo jego rozpoznanie
i uznanie beÎdzie sprawaÎ niemal oczywistaÎ.
Po linii poglaÎdoÂw sÂw. Tomasza z Akwinu poszedø w nauce o cudzie SoboÂr WatykanÂski I, interpretujaÎc je w konteksÂcie wielorakich nowych trudnosÂci. UstosunkowujaÎc sieÎ do nich, broniø funkcji dowodowej cudu. Nie daø on jednak peønej nauki
o cudzie, chociazÇ przyczyniø sieÎ do wieÎkszego zainteresowania taÎ problematykaÎ oraz
do jej usystematyzowania. Po Soborze zaczeÎøy powstawacÂ liczne monografie i rozprawy o cudzie, w ktoÂrych problematyka koncentrowaøa sieÎ wokoÂø kwestii mozÇliwosÂci, faktycznego dziania sieÎ, rozpoznania i funkcji motywacyjnej cudu. WiaÎzaøo sieÎ
to z rodzaÎcymi sieÎ kierunkami: pozytywizmem, scjentyzmem, materializmem marksistowskim. Od nowa eksponuje sieÎ stroneÎ ontycznaÎ i dowodowaÎ cudu. W opracowaniach podreÎcznikowych gineÎøy religijne funkcje cudu.
CzeÎsÂcÂ druga tej bardzo interesujaÎcej monografii: Teologia cudu (s. 207-471) rozpoczyna sieÎ od prezentacji koncepcji cudu jako znaku i symbolu (s. 211-290). TwoÂrca
lubelskiej szkoøy teologii fundamentalnej tøumaczy, zÇe powstajaÎce w XX wieku nowe
kierunki filozoficzne (egzystencjalizm, fenomenologia, semiologia, potem ± personalizm, hermeneutyka) zwroÂciøy uwageÎ na osobowy konkret czøowieka, jego egzystencjeÎ, wolnosÂcÂ, cel i sens zÇycia. W tym okresie teologia sieÎgneÎøa do zÂroÂdeø biblijnopatrystycznych i podjeÎøa sieÎ reinterpretacji podstawowych pojeÎcÂ, takich jak: objawienie, wiara oraz cud. B. Pascal, J.H. Newman, M. MuÈller czy M. Blondel definiowali cud
jako znak BozÇego dziaøania w celach zbawczych, znak miøosÂci i dobroci BozÇej, wezwanie i motyw odpowiedzi. UwzgleÎdniajaÎc wspoÂøczesne sobie praÎdy kulturowe, w tym
naukowe, filozoficzne, antropologiczne, biblijno-patrystyczne, dostrzegli potrzebeÎ
nowego, czyli teologicznego spojrzenia na cud. Ponadto zaczeÎto ujmowacÂ cud w kategorii znaku, w ktoÂrym uwypuklane saÎ dwa jego podstawowe elementy: empiryczny,
widzialny, materialny, ontyczny ± o charakterze niezwykøym i transcendentnym oraz
niewidzialny, znaczeniowy, tresÂciowy ± o charakterze nadprzyrodzonym. Z tak rozumianym cudem øaÎczono roÂzÇne funkcje, zwøaszcza objawieniowaÎ i pisteotwoÂrczaÎ. CzeÎsto nazywano tezÇ cud znakiem zbawienia. Funkcja motywacyjna przestaøa bycÂ ujmowana w kategoriach dowodu, pieczeÎci prawdy BozÇej, a zaczeÎto jaÎ rozumiecÂ jako BozÇe
sÂwiadectwo i umotywowany apel (J. Mouroux, E. Masure, R. Guardini, A. LieÂgeÂ,
E. Dhanis, F. Taymans, A. Dondeyne, L. Monden i inni). Ks. Rusecki zauwazÇa
w ich rozwazÇaniach rozbiezÇnosÂci: niewystarczajaÎce wiaÎzanie funkcji cudu z jego naturaÎ, korzystanie z roÂzÇnych koncepcji znaku w wykøadni cudu oraz brak wszechstronnej teorii znaku, ktoÂra umozÇliwiaøaby wyjasÂnienie wszystkich funkcji cudu jako znaku.
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Brakom tym zaradziøa, zdaniem Ruseckiego, wspoÂøczesna semiologia (P. Guiraud), beÎdaÎcaÎ jakaÎsÂ syntezaÎ roÂzÇnych funkcji cudu i powiaÎzania ich z naturaÎ cudu jako
znaku (komunikat i jego nosÂnik, nadawca i odbiorca, odniesienie i kod). W zastosowaniu tej teorii do cudu stwierdzono, zÇe jego element empiryczny jest nosÂnikiem
oreÎdzia BozÇego, ktoÂrego autorem jest BoÂg, kierujaÎcy sieÎ w konkretnym czynie do
czøowieka, celem nawiaÎzania z Nim zbawczego dialogu. Aby oÂw znak BozÇy wøasÂciwie
zinterpretowacÂ i odczytacÂ jego sens, nalezÇy uwzgleÎdnicÂ przynajmniej jego podwoÂjne
odniesienie: mieÎdzy elementem fizycznym i duchowym oraz mieÎdzy znakiem cudownym a kodem (objawieniem), ktoÂry umozÇliwia wøasÂciwe zinterpretowanie go. Na
podstawie ustalenÂ wspoÂøczesnej semiologii i symbologii stwierdzono, zÇe cudu w zÇadnym wypadku nie mozÇna rozwazÇacÂ w kategoriach znaku i symbolu naturalnego.
Trzeba go natomiast ujmowacÂ w dwoÂch odmianach: personalistycznej i historiozbawczej. Te interpretacje nie tylko sieÎ nie wykluczajaÎ, ale wreÎcz dopeøniajaÎ.
Na skutek tych zabiegoÂw, ks. Rusecki wyroÂzÇnia pieÎcÂ podstawowych funkcji cudu:
objawieniowaÎ, chrystologicznaÎ, soterycznaÎ, eklezjotwoÂrczaÎ i pisteotwoÂrczaÎ (s. 291-443).
W pierwszym rzeÎdzie uczony lubelski poddaje analizie rewelatywny charakter
cudu. WyjasÂnia, zÇe cud wchodzi w struktureÎ Objawienia od poczaÎtku, poprzez wydarzenia starotestamentalne, azÇ do osiaÎgnieÎcia szczytu w Jezusie Chrystusie. Autor omawia teofanijny charakter cudu, formuøeÎ Ego eimi, beÎdaÎcaÎ wyrazem objawienia sieÎ Boga
i Jezusa Chrystusa, przedstawia sÂcisøy zwiaÎzek søowa BozÇego z cudem jako dzieøem
BozÇym. Omawianie funkcji chrystologicznej cudu rozpoczyna prof. Rusecki od ukazania Jezusa jako BozÇego posøanÂca dla gøoszenia Dobrej Nowiny i dokonania dzieøa
zbawienia; Tego, ktoÂry miaø przyjsÂcÂ, realizujaÎc BozÇaÎ ekonomieÎ zbawienia, wypeøniajaÎc
obietnice Ojca, obwieszczone przez prorokoÂw, dokonujaÎc dzieø roÂwnych Bogu Ojcu.
Autor omawianej ksiaÎzÇki pokazuje, zÇe w konteksÂcie cudoÂw Jezusa ujawniaøy sieÎ mesjanÂskie tytuøy, ktoÂre objawiaøy Jego godnosÂcÂ jako BozÇego PomazanÂca, a cuda przezenÂ
dokonywane uzasadniaøy søusznosÂcÂ obdarzania Go mesjanÂskimi tytuøami.
Caøe ziemskie zÇycie Chrystusa miaøo charakter zbawczy, a zatem majaÎ go
i wszystkie Jego cuda. W nich i przez nie BoÂg realizuje zbawienie ± czy to na sposoÂb
proleptyczny, gdy chodzi o cuda przedpaschalne, czy aplikacyjny ± w wypadku cudoÂw chrzesÂcijanÂskich. GøoÂwne wydarzenia zbawcze to sÂmiercÂ i zmartwychwstanie
Chrystusa. SiøaÎ rzeczy cuda winny bycÂ rozwazÇane w ich perspektywie, bowiem z jednej strony cuda jako znaki wskazujaÎ na te wydarzenia, z drugiej ± juzÇ je uprzedzajaÎco
implikujaÎ, nadajaÎc im peøny wymiar zbawczy oraz skutecznosÂcÂ motywacyjnaÎ. Cuda
realizujaÎ wieÎc zbawienie i uwierzytelniajaÎ jego realnosÂcÂ. SkutecznosÂcÂ motywacyjna
cudu jest uwarunkowana przede wszystkim najwieÎkszym cudem chrzesÂcijanÂskim,
a mianowicie cudem zmartwychwstania Chrystusa. DzieÎki partycypacji cudoÂw
chrzesÂcijanÂskich w rzeczywistosÂci zmartwychwstania zapowiadajaÎ one eschatyczne
dopeønienie zbawienia i proleptycznie juzÇ je realizujaÎ, chociazÇ czeÎsÂciowo i fragmentarycznie, bowiem majaÎ jeszcze wymiar historyczny. Gdyby nie rozpatrywacÂ cudoÂw
w powiaÎzaniu z wydarzeniami zbawczymi, woÂwczas pozbawiaøoby sieÎ je istotnego
wymiaru soterycznego i osøabiaøoby sieÎ ich funkcjeÎ motywacyjnaÎ lub nawet pozbawiøo jej caøkowicie.
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Ks. Profesor przedstawia w dalszej kolejnosÂci funkcjeÎ eklezjalnaÎ cudu. KosÂcioÂø
w zbawczej ekonomii BozÇej jest ostatnim etapem historii zbawienia. Z woli Boga jest
on depozytariuszem oraz miejscem i sÂrodowiskiem zbawienia, bowiem kontynuuje
zbawcze dzieøa Chrystusa w czasie i przestrzeni. Z wewneÎtrznego powiaÎzania cudoÂw
z KosÂcioøem Chrystusowym wynika, zÇe søawi on cudowne dzieøa BozÇe i za ich pomocaÎ uzasadnia swaÎ wiareÎ. EwangelizacjeÎ prowadzonaÎ przez KosÂcioÂø BoÂg wspiera
roÂwniezÇ swymi cudami, ktoÂre uwiarygodniajaÎ jaÎ, jak tezÇ caøe jego posøannictwo.
Cuda zapowiadajaÎ i wskazujaÎ na struktury instytucjonalne KosÂcioøa rozumiane teologicznie (apostolat, prymat) oraz na sakramenty sÂwieÎte, beÎdaÎce ± obok søowa ±
osnowaÎ jego zÇycia.
OstatniaÎ funkcjaÎ cudu omawianaÎ przez ks. Ruseckiego jest funkcja wiarotwoÂrcza
(s. 419-443). Autor uzasadnia, zÇe cud ± jako motyw wiarygodnosÂci Objawienia, beÎdaÎcy
roÂwnoczesÂnie jego formaÎ, jako znak mesjanÂskiego posøannictwa Jezusa i Jego zbawczego dzieøa oraz jako fakt eklezjologiczny, beÎdaÎcy u podstaw KosÂcioøa i uzasadniajaÎcy jego posøannictwo w historii ± jest wazÇkim argumentem przemawiajaÎcym za
przyjeÎciem zbawczego oreÎdzia Chrystusa w wierze. Cud wzywa do wiary i wejsÂcia
w zbawczy dialog z Bogiem. Akceptacja BozÇego apelu zawartego w cudzie jest jednak
wolna i uzalezÇniona od osobowej postawy czøowieka wobec rzeczywistosÂci, ktoÂra
manifestuje sieÎ w zdarzeniu cudownym. DzieÎki temu czøowiek ma pewnosÂcÂ moralnaÎ,
zÇe zawierzajaÎc Bogu, nie ulega iluzji oraz zÇe dokonaø aktu w peøni ludzkiego.
Na zakonÂczenie czeÎsÂci drugiej, posÂwieÎconej teologii cudu, podjeÎto zagadnienie
jego rozpoznania (s. 445-477). Jest ono wazÇne z tego wzgleÎdu, zÇe dopiero po wøasÂciwym rozpoznaniu mozÇna faktycznie moÂwicÂ o fakcie cudownym. W zwiaÎzku z tym, zÇe
cud ujmuje sieÎ dzisÂ jako znak i symbol, jego rozpoznanie przeprowadza sieÎ na dwu
pøaszczyznach: naukowej ± majaÎcej ustalicÂ z naukowaÎ pewnosÂciaÎ element empiryczny cudu, oraz religijno-teologicznej, ktoÂra ma uchwycicÂ nadprzyrodzony sens BozÇych
interwencji w sÂwiat i historieÎ. W wyniku wøasÂciwego rozpoznania uzyskuje sieÎ pewnosÂcÂ moralnaÎ.
W ostatniej czeÎsÂci swego traktatu lubelski teolog podejmuje zagadnienie cudu
w religiach pozachrzesÂcijanÂskich (s. 473-572): w religiach etnicznych (s. 479-515),
w buddyzmie (s. 517-537) oraz w islamie (s. 539-572). W tej czeÎsÂci ksiaÎzÇki autor
Traktatu omawia fenomeny wywoøujaÎce zdziwienie, ktoÂre roÂzÇni taumaturdzy czynili
mocaÎ swoich naturalnych uzdolnienÂ lub wyuczonych technik. Wiele z nich posiadaøo
charakter basÂniowy, mityczny czy wreÎcz groteskowy, nadto czysto sÂwiecki. Brak im
cechy historycznosÂci (maøo udokumentowane zÂroÂdøowo), staÎd nie mogaÎ pretendowacÂ do rangi cudu. Autor, wychodzaÎc z teologicznych zaøozÇenÂ ± uwzgleÎdniajaÎc dane
nauk religioznawczych i fenomenologii religii ± stwierdza, zÇe przy zaistnieniu niektoÂrych fenomenoÂw uchodzaÎcych za cudowne widacÂ byøo, zÇe np. kroÂl, szaman, czy
jogin nawiaÎzywaø øaÎcznosÂcÂ z Bogiem przez modlitweÎ, ekstazeÎ i od Niego czerpaø moc
np. do uzdrowienÂ. Powstaøe na skutek tego efekty mozÇna by nazwacÂ cudami (taumaturg dziaøa na mocy udzielonych mu przez Boga siø i w Jego imieniu, a wieÎc nie
dokonywaø ich wøasnaÎ mocaÎ i we wøasnym imieniu).
OmawiajaÎc kwestie cudu w buddyzmie, prof. Rusecki zajaÎø sieÎ najpierw fundamentalnaÎ kwestiaÎ: czy buddyzm jest religiaÎ? Znane saÎ bowiem poglaÎdy, zÇe buddyzm
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jest religiaÎ ateistycznaÎ (co jest stwierdzeniem absurdalnym) lub systemem filozoficznym. W takim wypadku trudno byøoby moÂwicÂ o cudzie jako znaku BozÇego dziaøania
dla zbawienia czøowieka. Autor postawiø hipotezeÎ, zÇe mozÇna ± z trudem oczywisÂcie ±
dopatrzycÂ sieÎ elementoÂw objawieniowych w zÇyciu i nauce Buddy (nauka o wiecznym
prawie, apofatyczna postawa wobec Misterium, egzystencjalne dosÂwiadczenia Buddy o charakterze kontyngencjonalnym).
Analogiczne pytanie postawiø ks. Rusecki w odniesieniu do islamu. Przyjmowane powszechnie twierdzenie, zÇe Mahomet jest zaøozÇycielem religii islamskiej, jest
niezadowalajaÎce. Autor Traktatu odrzuca ludzkich zaøozÇycieli religii, gdyzÇ wtedy
miaøyby one charakter naturalny, nie zbawczy. Nadto Mahomet uwazÇaø siebie za
proroka, a historia religii wøasÂciwie nie zna ± poza islamem ± wypadkoÂw, by prorocy
byli zaøozÇycielami religii. UrzaÎd proroka funkcjonuje w kazÇdej religii juzÇ istniejaÎcej.
Momenty objawieniowe widzi autor w przyjeÎciu czeÎsÂci Objawienia starotestamentalnego oraz w dosÂwiadczeniach kratofanijnych AraboÂw.
ZaroÂwno Budda, jak i Mahomet nie mieli sÂwiadomosÂci taumaturgicznej. Sami
stwierdzali, zÇe nie majaÎ mocy czynienia cudoÂw. Budda za jedyny cud uwazÇaø ¹przebudzenieº czy osÂwiecenie, zasÂ Mahomet ± Koran. Ks. Profesor wyjasÂnia, zÇe apologetyka buddyjska przypisywaøa zdolnosÂcÂ czynienia cudoÂw Buddzie, a islamska ±
Mahometowi. Przytacza sieÎ fakty cudowne, ktoÂrych mieli dokonacÂ ¹zaøozÇycielº buddyzmu i ¹fundatorº islamu. W tradycjach tych religii moÂwi sieÎ wiele o tzw. cudach
towarzyszaÎcych poczeÎciu, narodzinom, sÂmierci Buddy i Mahometa. Peøno w nich
opowiadanÂ o charakterze basÂniowym i legendarnym. Miaøy one uwypuklicÂ wielkosÂcÂ
tychzÇe postaci oraz niejako uwierzytelnicÂ ich posøannictwo. W tendencji do eksponowania faktoÂw niezwykøych (¹cudoÂwº) widacÂ przekonanie wielu, zÇe cuda peøniaÎ
funkcjeÎ legitymizujaÎcaÎ i uwiarygodniajaÎcaÎ. Autor, stwierdzajaÎc, zÇe buddyzm i islam
saÎ religiami, utrzymuje ± z punktu widzenia teologii religii ± izÇ cuda saÎ w nich oczywisÂcie mozÇliwe. Byøyby one znakiem miøosÂci Boga do czøowieka, Jego dobroci oraz
potwierdzaøyby te elementy Objawienia, ktoÂre saÎ w nich obecne.
Traktat o cudzie wpisuje sieÎ w sÂwiatowaÎ literatureÎ mirakulistycznaÎ jako rzetelne
dzieøo naukowe, ujmujaÎce w miareÎ wszechstronnie zagadnienia zwiaÎzane z cudem.
Wprawdzie Autor z pokoraÎ zaznacza, zÇe dzieøo to nie jest zupeønie nowe, gdyzÇ
stanowi wznowienie trzech wczesÂniejszych ksiaÎzÇek: Wierzcie moim dzieøom. Funkcja
motywacyjna cudu w teologii XX wieku (Katowice 1988; drugie wydanie: Funkcje
cudu, Sandomierz±Lublin 1997), Cud w mysÂli chrzesÂcijanÂskiej, (Lublin 1991; drugie
wydanie: Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996), Problem cudu w religiach pozachrzesÂcijanÂskich (Lublin 2001). Lubelski teolog przyznaje sieÎ, zÇe nie wyczerpaø podjeÎtego problemu, niekiedy zaledwie wytyczaø kierunek dalszych badanÂ i zarysowywaø
hipotetyczne rozwiaÎzania, ale zastrzezÇenie to wynika raczej z naukowej skromnosÂci.
Trzeba bowiem zauwazÇycÂ, zÇe ks. prof. Rusecki z wielkim rozmachem i niejako mocnaÎ kreskaÎ kresÂli gøoÂwne linie rozwojowe rozumienia cudu w teologii katolickiej ± od
pojmowania go w patrystyce jako znaku dziaøania BozÇego i zbawienia poprzez podkresÂlanie kategorii znaczeniowej w sÂredniowiecznym augustynizmie czy strony ontycznej cudu w tomizmie, stopniowe ¹obiektywizowanieº i absolutyzowanie funkcji
motywacyjnej w czasach nowozÇytnych, po wszechstronny rozwoÂj teologii cudu.

390

RECENZJE

W sposoÂb wyjaÎtkowy, pod wpøywem pogøeÎbionych i wielostronnych badanÂ biblijnych
i teologicznych, przeprowadziø wywoÂd argumentacyjny ukazujaÎcy, zÇe cud ± pozostajaÎc w sÂcisøym zwiaÎzku z caøaÎ historiaÎ zbawienia i wszystkimi jej gøoÂwnymi wydarzeniami ± zapowiada je, wskazuje na nie, przedøuzÇa je i aktualizuje.
SzczegoÂlnie godna uwagi jest szeroka panorama zagadnienÂ, do ktoÂrych podjeÎcia
w dalszych pogøeÎbionych badaniach zacheÎca ks. Rusecki jako prawdziwy Mistrz
i kierownik szkoøy: stosunek cudu do wydarzenÂ zbawczych, cud w relacji do sakramentoÂw sÂw., cud w relacji do prymatu i apostolatu, cud w zÇyciu KosÂcioøa (temat
szczegoÂlnie zaniedbany), wreszcie cud i jego znaczenie w powszechnej historii zbawienia, czyli problem cudu w religiach pozachrzesÂcijanÂskich i stosunek do nich religii
chrzesÂcijanÂskiej, nowa reinterpretacja funkcji motywacyjnej cudu. WartosÂcÂ pracy
wzbogacajaÎ indeksy: rzeczowy i nazwisk oraz bogata literatura przedmiotu. Streszczenia w jeÎzyku wøoskim i niemieckim pozwolaÎ zorientowacÂ sieÎ w przedmiocie
badanÂ autora Traktatu takzÇe czytelnikom w innych krajach. Na uwageÎ zasøuguje
takzÇe pieÎkna szata graficzna ksiaÎzÇki. Chwaøa za to Wydawnictwu KUL, ktoÂre ksiaÎzÇkeÎ
przygotowaøo do druku.
Prezentowana ksiaÎzÇka jest publikacjaÎ erudycyjnaÎ, cennaÎ i potrzebnaÎ w dziedzinie
teologii fundamentalnej. Stanowi niezwykøe kompendium wiedzy na temat cudu
i z pewnosÂciaÎ sieÎgnaÎ po niaÎ nie tylko znawcy problemu, profesorowie i studenci
teologii, ale takzÇe ci wszyscy, ktoÂrzy chcaÎ pogøeÎbicÂ swojaÎ znajomosÂcÂ teologii. ZacheÎci
ich do tego pieÎkny, barwny i stosunkowo prosty jeÎzyk.

PAWEè SOKOèOWSKI

M. Rusecki, Traktat o religii, ¹Verbinumº. Wydawnictwo KsieÎzÇy WerbistoÂw, Warszawa 2007, ss. 620.
W tradycyjnej apologetyce znany i powszechnie stosowany byø jej trzyczeÎsÂciowy
ukøad. CzeÎsÂcÂ pierwszaÎ stanowiø traktat o religii w ogoÂlnosÂci (De religione in genere),
drugaÎ ± traktat o Objawieniu (De Revelatione), a trzeciaÎ ± traktat o KosÂciele (De
Ecclesia catholica). Traktaty te byøy sÂcisÂle uporzaÎdkowanaÎ sumaÎ wiedzy apologetycznej i przez wiele stuleci dawaøy w miareÎ spoÂjny i caøosÂciowy jej obraz, staÎd
nalezÇaøo traktowacÂ je øaÎcznie, a nigdy oddzielnie.
Recenzowany Traktat o religii autorstwa ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego
stanowi nawiaÎzanie wspoÂøczesnej teologii fundamentalnej do jej poprzedniczki, czyli
apologetyki. Co wieÎcej, podobnie jak apologetyczny traktat o religii byø czeÎsÂciaÎ
wieÎkszej caøosÂci, tak i praca ks. Ruseckiego jest jednaÎ z czeÎsÂci tryptyku, w skøad
ktoÂrego wchodzaÎ takzÇe: Traktat o cudzie i Traktat o Objawieniu (sÂwiadczaÎ o tym
nie tylko tytuøy, lecz takzÇe szata graficzna). Jak kazÇde dzieøo, ktoÂre wchodzi w skøad
tryptyku, tak i Traktat o religii nalezÇy widziecÂ w szerszym konteksÂcie, wyznaczonym
przez dwa wyzÇej wymienione dzieøa. Inne podejsÂcie byøoby ± jak sieÎ wydaje ± nie-
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peøne, gdyzÇ groziøoby zubozÇeniem kontekstu recenzowanej pracy. Z drugiej strony
Traktat o religii wpisuje sieÎ w nurt religiologii, obejmujaÎc caøy szereg dotychczas
obecnych w niej zagadnienÂ, a takzÇe podejmujaÎc nowe. UogoÂlniajaÎc, mamy tu do
czynienia z dwoma horyzontami: z horyzontem tryptyku oraz z horyzontem religiologii. Najbardziej wøasÂciwe wydaje sieÎ ich syntetyczne ujeÎcie, podkresÂlajaÎce zarazem
ich odreÎbnosÂcÂ.
Prezentowana publikacja skøada sieÎ ze wsteÎpu, wykazu skroÂtoÂw, trzech czeÎsÂci,
liczaÎcych od szesÂciu do dziewieÎciu rozdziaøoÂw, oraz streszczenia w jeÎzyku angielskim
i obszernej bibliografii. BycÂ mozÇe niektoÂrym czytelnikom wyda sieÎ potrzebny indeks
rzeczowy, lecz jego brak w peøni rekompensuje szczegoÂøowy spis tresÂci.
WsteÎp (s. 5-14) nie ogranicza sieÎ tylko do prostego wprowadzenia w tresÂcÂ pracy.
Z jednej strony stanowi on analizeÎ rozwoju badanÂ nad religiaÎ azÇ po wyklarowanie sieÎ
pojeÎcia ¹religiologiaº, a z drugiej ± prezentuje postawy wspoÂøczesnych ludzi wobec
religii. Autor nie wikøa sieÎ przy tym w polemikeÎ z pozytywizmem, scjentyzmem,
racjonalizmem czy tezÇ agnostycyzmem, ktoÂre skroÂtowo charakteryzuje, lecz przechodzi do kolejnego zagadnienia, a mianowicie stawia pytanie o prawdziwosÂcÂ religii.
Jest to o tyle istotne, izÇ zagadnienie to ± jak dostrzega sam Autor ± nie byøo przedmiotem zÇadnej wczesÂniejszej monografii, a jego doniosøosÂcÂ i waga nie ulega najmniejszej waÎtpliwosÂci. PodejmujaÎc teÎ kwestieÎ, ks. Rusecki odnosi sieÎ krytycznie do
braku jednolitej terminologii religiologicznej, co zamiast pomagacÂ, wprowadza czeÎsto dodatkowy zameÎt. Aby udzielicÂ odpowiedzi na pytanie o prawdziwosÂcÂ religii,
Autor wyznacza dwa kryteria rozstrzygajaÎce to zagadnienie (kryterium pojeÎcia religii oraz jej genezy). A zatem punkt wyjsÂcia dla badanÂ zostaje wyrazÂnie nakresÂlony
i nie ogranicza sieÎ tylko do analizy religii pod kaÎtem historycznoreligijnym czy filozoficznoreligijnym. Autor ma przy tym sÂwiadomosÂcÂ, zÇe nie istnieje religia in genere,
lecz zawsze ma sieÎ do czynienia z konkretnaÎ religiaÎ (konkretnymi religiami). StaÎd
przyjmuje najprostsze okresÂlenie religii jako ¹wieÎzÂ czøowieka z Bogiemº (s. 11). Jest
to nerw caøej argumentacji ks. Ruseckiego, a roÂwnoczesÂnie temu okresÂleniu religii
Autor jest wierny azÇ do ostatnich kart pracy. WidacÂ przy tym, zÇe Traktat o religii nie
jest zwykøym przepracowaniem Istoty i genezy religii (Warszawa 1989 i Lublin±Sandomierz 1997), lecz pracaÎ o jasno sprecyzowanym celu, wykraczajaÎcym poza zakres
wczesÂniejszych publikacji.
CzeÎsÂcÂ I: W poszukiwaniu istoty religii (s. 17-195) skøada sieÎ z siedmiu rozdziaøoÂw.
Wychodzi ona od szerokiego omoÂwienia nauk zajmujaÎcych sieÎ religiaÎ, a wieÎc z roÂzÇnych stron opisujaÎcych zøozÇony fenomen religii. Dla ks. Ruseckiego charakterystyczna jest gøeÎboka sÂwiadomosÂcÂ metodologii nauk religioznawczych. Wyrazem tego jest
stwierdzenie, izÇ w ramach swoich kompetencji nauki religioznawcze nie mogaÎ rozstrzygacÂ zagadnienia istoty religii (badajaÎ one stroneÎ zewneÎtrznaÎ religii). Autor nie
pozostawia jednak czytelnika w impasie, lecz daje wøasne rozwiaÎzanie. Polega ono na
tym, zÇe ontycznaÎ relacjeÎ czøowieka do Boga (ktoÂra nie jest jeszcze religiaÎ, chocÂ
stanowi jej podstaweÎ) bada filozofia religii, a teologia religii w sÂwietle Objawienia
okresÂla, co stanowi przedmiot religii i jak nalezÇy go rozumiecÂ. Ks. Rusecki zaznacza,
izÇ rezultaty badawcze teologii religii pomocne saÎ do ustalenia genezy religii, co
nawiasem moÂwiaÎc, mozÇna znaczaÎco bardziej wyeksponowacÂ.
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Dla Autora Traktatu o religii roÂwnie wazÇne co nauki o religii saÎ metody pozwalajaÎce na okresÂlenie istoty religii. SposoÂb ich opisania oraz nakresÂlenia ich
kompetencji (takzÇe uwzgleÎdnienie metody teologicznoreligijnej, ktoÂrej brak w poprzednich dzieøach Autora, np. w Istocie i genezie religii) nalezÇy ocenicÂ bardzo
wysoko, gdyzÇ wspoÂøczesÂnie coraz czeÎsÂciej zatraca sieÎ sÂwiadomosÂcÂ metod poszczegoÂlnych nauk o religii, czego przykøadem mozÇe bycÂ chocÂby tzw. pluralistyczna
teologia religii.
Ks. Rusecki poprzez syntetyczne omoÂwienie podstawowych idei religijnych,
zwøaszcza uwiarygodnionego w chrzesÂcijanÂstwie Objawienia, podejmuje sieÎ wsteÎpnego odrozÇnienia religii od zjawisk para- czy pseudoreligijnych. Proces ten beÎdzie
kontynuowany w dalszych partiach pracy. Autor omawia takzÇe struktureÎ i funkcje
religii. Przy okazji wykazuje, zÇe istnienie religii w organiczny sposoÂb zwiaÎzane jest
z czøowiekiem jako osobaÎ, a z drugiej strony dowodzi, izÇ wyszczegoÂlnienie funkcji
religii przyczynia sieÎ do lepszego odroÂzÇnienia religii od tego, co niaÎ nie jest.
W czeÎsÂci I omawianej pracy jej Autor charakteryzuje takzÇe gøoÂwne formy i przejawy zÇycia religijnego, podkresÂlajaÎc przy tym dwa jego aspekty: realizuje sieÎ ono
w aktach religijnych, ktoÂre saÎ zjawiskami roÂzÇnymi od innych aktoÂw.
W sÂwietle takiego rozumienia natury religii Autor przywoøuje temat redukcjonistycznych teorii religii, ktoÂre zdecydowanie krytykuje; jego zdaniem jednostronnie
wypaczaøy one fenomen religii. Ich bøaÎd ± wskazuje ks. Rusecki ± tkwiø zwykle
w zaøozÇeniach teoriopoznawczych. Warto zaznaczycÂ, zÇe za wypaczenie religii Autor
uznaje politeizm, ktoÂry w nasteÎpnej czeÎsÂci pracy zupeønie odrzuca jako religieÎ.
CzeÎsÂcÂ I Traktatu o religii konÂczy rozdziaø podejmujaÎcy zagadnienie oryginalnosÂci
religii na tle nauki, filozofii, etyki, estetyki oraz kultury. Autor, majaÎc na uwadze
przyjeÎte okresÂlenie religii, sytuuje jaÎ poza obreÎbem wyzÇej wymienionych dziedzin
ludzkiej aktywnosÂci, podkresÂlajaÎc jej wyjaÎtkowosÂcÂ oraz niesprowadzalnosÂcÂ do tych
dziedzin. Jest to o tyle istotne, zÇe wspoÂøczesÂnie coraz czeÎsÂciej religia sytuowana jest
w ramach jednego z dziaøoÂw kultury baÎdzÂ traktowana jako swoisÂcie rozumiany sÂwiatopoglaÎd czy tezÇ filozofia, a nawet søyszy sieÎ gøosy, izÇ religia zaniknie pod wpøywem
rozwoju nauki (ten ostatni poglaÎd ± jak søusznie podkresÂla Autor ± nie jest zresztaÎ
nowy, lecz sieÎga poglaÎdoÂw marksistoÂw, scjentystoÂw i pozytywistoÂw).
CzeÎsÂcÂ II Traktatu o religii ± SkaÎd wywodzi sieÎ religia? (s. 196-350) ± idzie po linii
objawieniowej genezy religii. Swoistym wprowadzeniem do zasadniczej tresÂci badanÂ
jest omoÂwienie pozarewelatywnych teorii genezy religii, a wieÎc naturalistycznych
proÂb wyjasÂnienia jej genezy. Ks. Rusecki zdecydowanie odrzuca tego typu interpretacjeÎ genezy religii jako nieuzasadnionaÎ i w zdecydowanej mierze wynikajaÎcaÎ z przyjeÎtych zaøozÇenÂ filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i innych, o czym
szeroko traktuje. Na pytanie o genezeÎ religii daje wøasnaÎ odpowiedzÂ, a mianowicie
wywodzi religieÎ z BozÇego Objawienia. èaÎcznie z zagadnieniem objawieniowej genezy religii Autor prezentuje wøasne rozwiaÎzanie zagadnienia homo religiosus. Podejmuje roÂwniezÇ problem praobjawienia, ktoÂry dla objawieniowej genezy religii posiada niebagatelne znaczenie, a jego rola zostanie w peønym sÂwietle ukazana w III
czeÎsÂci Traktatu o religii. Nawiasem moÂwiaÎc, peøne rozwinieÎcie mysÂli Autora o praobjawieniu oraz pratradycji jako jego przekazie nastaÎpi w Traktacie o Objawieniu,
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w czym m.in. wyrazÇa sieÎ jego zwiaÎzek z Traktatem o religii, a to z kolei sÂwiadczy
o wewneÎtrznej spoÂjnosÂci caøego tryptyku.
W czeÎsÂci II ks. Rusecki przedstawia takzÇe rozwiaÎzanie zagadnienia rozpoznania
BozÇego Objawienia, co w zasadzie nie byøo podnoszone ani w literaturze polskiej, ani
sÂwiatowej. Charakterystyczne dla mysÂli Autora jest to, zÇe z Objawieniem sÂcisÂle øaÎczy
akt wiary. PodkresÂla przy tym personalistyczny charakter samego Objawienia, co
rzutuje na personalistyczne rozumienie aktu wiary. Tym samym wpisuje sieÎ w szeroki
nurt propagatoroÂw personalizmu w teologii, zwøaszcza teologii fundamentalnej.
OczywisÂcie, elementoÂw personalistycznego mysÂlenia w recenzowanej pozycji jest
znacznie wieÎcej (o niektoÂrych juzÇ wspomniano).
Dla peønego obrazu II czeÎsÂci Traktatu o religii ks. Rusecki prezentuje konsekwencje zaprezentowanej genezy religii, chocÂ sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ one takzÇe z jej istotaÎ.
ZwroÂcicÂ nalezÇy uwageÎ na skaleÎ tych konsekwencji, a takzÇe na nowe elementy, jakie
w nich sieÎ pojawiøy w stosunku do wczesÂniejszych poglaÎdoÂw Autora. Przykøadowo
moÂwiaÎc, chodzi tu m.in. o odrzucenie tzw. religii mitycznych, czyli religii politeistycznych, czy tzw. religii synkretycznych. Autor sprzeciwia sieÎ takzÇe jakiejkolwiek promocji sekt (dla przykøadu omawiajaÎc kilka), ktoÂre w gruncie rzeczy stanowiaÎ ± jak
podkresÂla ± wypaczenie religii.
OsiaÎgnieÎte w czeÎsÂciach I i II Traktatu o religii wyniki badanÂ odnosÂnie do genezy
i istoty religii nie saÎ pozostawione same sobie, lecz w ostatniej czeÎsÂci pracy: GøoÂwne
religie sÂwiata w perspektywie teologicznoreligijnej (s. 351-539) znalazøy aplikacjeÎ do
wybranych religii sÂwiata: do religii pierwotnych, hinduizmu, buddyzmu, szintoizmu,
taoizmu, islamu, judaizmu oraz chrzesÂcijanÂstwa. Na przykøadzie wymienionych religii, najwazÇniejszych na wspoÂøczesnej religijnej mapie sÂwiata, Autor dokonuje ich
weryfikacji pod kaÎtem genezy, istoty oraz przedmiotowo-podmiotowego zwiaÎzku
czøowieka z Bogiem. Innymi søowy, w oparciu o obecnosÂcÂ podstawowych faktoroÂw
religiotwoÂrczych, ks. Rusecki sprawdza, czy zasadne jest stosowanie terminu ¹religiaº do wyzÇej wymienionych fenomenoÂw. NalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ przeprowadzone
w ostatniej czeÎsÂci Traktatu o religii rozwazÇania sytuujaÎ omawianaÎ praceÎ na wyjaÎtkowej pozycji w teologicznej mysÂli polskiej, a takzÇe sÂwiatowej. Przed ukazaniem sieÎ
publikacji ks. Ruseckiego w zasadzie nie byøo prac, ktoÂre prezentowaøyby jasne
i klarowne okresÂlenie tego, czym religia jest, a takzÇe podejmowaøyby proÂby odpowiedzi na pytanie o prawdziwosÂcÂ konkretnych religii. Praca ks. Ruseckiego uzupeønia te braki. Na marginesie nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe czeÎsÂcÂ rozwazÇanÂ na temat zasadnosÂci
terminu ¹religiaº w odniesieniu do tzw. religii mitycznych, buddyzmu i islamu pojawiøa sieÎ juzÇ w Traktacie o cudzie.
Ks. Rusecki nie omawia wszystkich religii wysteÎpujaÎcych wspoÂøczesÂnie, lecz ± jak
zaznaczono ± te sposÂroÂd nich, ktoÂre saÎ najliczniejsze. Z pewnosÂciaÎ w przyszøosÂci
nalezÇaøoby uwzgleÎdnicÂ pozostaøe fenomeny, pretendujaÎce do miana religii i poddacÂ
je weryfikacji.
W prezentowanej publikacji podniesiona zostaje takzÇe kwestia znaczenia Objawienia i zbawienia Jezusa Chrystusa dla religii pozachrzesÂcijanÂskich oraz relacji
KosÂcioøa do tych religii. Autor wyrazÂnie odcina sieÎ od skrajnych stanowisk deprecjonujaÎcych baÎdzÂ to religie pozachrzesÂcijanÂskie, baÎdzÂ tezÇ chrzesÂcijanÂstwo, a klasyczne
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rozwiaÎzania tego problemu w twoÂrczy sposoÂb reinterpretuje (zasada extra Ecclesiam
salus nulla, koniecznosÂcÂ chrztu do zbawienia, wyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa).
Stoi na pozycji inkluzywizmu, zdecydowanie odrzucajaÎc zaroÂwno ekskluzywizm, jak
i relatywistyczny pluralizm.
W trakcie analizowania wzmiankowanych wyzÇej religii pod kaÎtem ich prawdziwosÂci Autor podejmuje takzÇe zagadnienie dialogu chrzesÂcijanÂstwa z tymi religiami.
Stan tego dialogu nie jest dla ks. Ruseckiego zadowalajaÎcy. StaÎd Autor Traktatu
o religii wysuwa takzÇe wøasne propozycje dotyczaÎce dialogu mieÎdzyreligijnego.
Z pewnosÂciaÎ za nowatorskie posunieÎcie uznacÂ nalezÇy sformuøowanie trynitarnych
podstaw tego dialogu. M. Rusecki, posiadajaÎc odpowiednie metodologiczne narzeÎdzia, a wieÎc jasno sprecyzowane pojeÎcie religii oraz dialogu, ukazuje rzeczywistosÂcÂ
teologicznych podstaw dialogu mieÎdzyreligijnego. Przez owe podstawy rozumie on
caøosÂcÂ poznania, jakie wynika z refleksji nad Objawieniem, a przez to ma zasadnicze
znaczenie dla dialogu mieÎdzyreligijnego. Inaczej moÂwiaÎc, stanowi je to, co jest specyficznie chrzesÂcijanÂskie. Czy w zwiaÎzku z tym nie rysuje sieÎ juzÇ w punkcie wyjsÂcia
jakasÂ trudnosÂcÂ, polegajaÎca na akcentowaniu tego, co dzieli religie, zamiast tego, co je
øaÎczy? Czy taki punkt wyjsÂcia mozÇe doprowadzicÂ do jakiegosÂ dialogicznego zblizÇenia
religii, ktoÂre jest przeciezÇ jednym z celoÂw dialogu mieÎdzyreligijnego? Zdaniem Autora Traktatu o religii te obawy saÎ nieuzasadnione, gdyzÇ pewne elementy chrzesÂcijanÂskiego Objawienia lezÇaÎ u podstaw wszystkich religii, a wieÎc to, co wyroÂzÇnia
chrzesÂcijanÂstwo sposÂroÂd religii sÂwiata, roÂwnoczesÂnie przenika swym blaskiem religie
pozachrzesÂcijanÂskie.
Celem dopowiedzenia nalezÇy zapytacÂ, czy nie istniejaÎ inne, roÂwniezÇ teologiczne
podstawy dla dialogu mieÎdzyreligijnego? Wydaje sieÎ, zÇe mozÇna by sieÎ zastanawiacÂ na
przykøad nad eklezjologicznymi podstawami tego dialogu, tym bardziej, zÇe øaÎcznosÂcÂ
pomieÎdzy Jezusem Chrystusem oraz Duchem SÂwieÎtym a KosÂcioøem zostaøa juzÇ dostatecznie wyrazÂnie zarysowana. Tego typu podstaw dla dialogu mieÎdzyreligijnego
ks. Rusecki jednak nie formuøuje.
Ukazana prezentacja (w poøaÎczeniu z proÂbaÎ oceny) ksiaÎzÇki Nestora polskiej
teologii fundamentalnej pokazuje chyba w dostatecznym stopniu, zÇe teologia w Polsce, zwøaszcza religiologia, zostaøa wzbogacona o niezwykle cennaÎ i pierwszaÎ tego
rodzaju publikacjeÎ. Walory prezentowanej pracy saÎ wielorakie. Autor wykazuje
ogromnaÎ znajomosÂcÂ podejmowanych zagadnienÂ, nie boi sieÎ stawiacÂ trudnych, prowokujaÎcych do mysÂlenia pytanÂ, na ktoÂre daje wøasne odpowiedzi. Prezentuje przy
tym praceÎ niezwykle spoÂjnaÎ, klarownaÎ, cechujaÎcaÎ sieÎ wzorowym warsztatem metodologicznym, a przy tym jasno zmierzajaÎcaÎ do wyznaczonego we wsteÎpie celu i ± co
istotne ± w peøni go realizujaÎcaÎ. Mimo izÇ w wielu miejscach Autor nie wdawaø sieÎ
wprost w polemiki z poglaÎdami, ktoÂre wypaczajaÎ rozumienie religii, jej genezeÎ i funkcje, to jednak ¹podskoÂrnieº nieustannie to czyniø. Przede wszystkim zasÂ daø szereg
wøasnych rozwiaÎzanÂ, trafnych i oryginalnych, zaroÂwno na polu religiologii, jak i dialogu mieÎdzyreligijnego. OmoÂwiona praca daje wglaÎd w stan polskiej mysÂli religiologicznej, ktoÂra na tle literatury europejskiej, a nawet sÂwiatowej wypada niezwykle
korzystnie, w wielu momentach prezentujaÎc pionierskie rozwiaÎzania.
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAèALNOSÂCI KOMITETU
NAUK TEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitet Nauk Teologicznych PAN istnieje od dnia 22 maja 2003 roku. Trzyletnia dziaøalnosÂcÂ Komitetu zostaøa omoÂwiona w poprzednim tomie ¹StudioÂw Nauk
Teologicznych PANº. W niniejszym sprawozdaniu przedstawi sieÎ kolejny rok pracy
Komitetu.
Jesienne posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN odbyøo sieÎ 25 pazÂdziernika 2006 r. w Warszawie. Referat zatytuøowany ¹Zgrzeszyøem i co mi sieÎ
staøo?º (Syr 5,4) wygøosiø ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz. Czøonkowie Komitetu zapoznali sieÎ z pierwszym zeszytem ¹StudioÂw Nauk Teologicznych PANº.
Nowe czasopismo zostaøo bardzo zÇyczliwie przyjeÎte zaroÂwno wsÂroÂd teologoÂw, jak
roÂwniezÇ w sÂrodowisku panowskim.
W dniach 14-15 listopada 2006 r. odbyøa sieÎ w Warszawie konferencja naukowa
ChrzesÂcijanÂstwo a kultura, ktoÂra rozpoczeÎøa cykl konferencji Komitetu Nauk Teologicznych na temat Wkøad chrzesÂcijanÂstwa w kultureÎ polskaÎ. Organizatorem konferencji byø Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego
w Warszawie we wspoÂøpracy z Komitetem Nauk Teologicznych PAN. Materiaøy
konferencyjne opublikowano w tomie ChrzesÂcijanÂstwo a kultura pod redakcjaÎ
R. Bartnickiego i W. Kaweckiego (Warszawa 2006).
Nakøadem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz
Wydawnictwa KUL w roku 2006 ukazaøa sieÎ ksiaÎzÇka ks. Mariana Ruseckiego Traktat
o cudzie (Lublin 2006). Te same podmioty wydaøy pierwszy tom ¹StudioÂw Nauk
Teologicznych PANº.
Na przeøomie maja i czerwca 2007 r. przeprowadzono wybory do Komitetu Nauk
Teologicznych PAN na kadencjeÎ 2007-2010. Do gøosowania byøo uprawnionych 308
osoÂb. W gøosowaniu wzieÎøo udziaø 197 osoÂb. Do Komitetu wybrano nasteÎpujaÎce
osoby:
1. ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz ± Uniwersytet Mikoøaja Kopernika, TorunÂ
2. ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki ± Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, Warszawa
3. ks. prof. dr hab. Paweø Bortkiewicz ± Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
PoznanÂ
4. ks. prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy ± Papieska Akademia Teologiczna, KrakoÂw
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5. ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski ± Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, Warszawa
6. ks. prof. dr hab. Bogdan CzeÎsz ± Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PoznanÂ
7. ks. prof. dr hab. Tadusz Dola ± Uniwersytet Opolski, Opole
8. ks. prof. dr hab. Paweø GoÂralczyk ± Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, Warszawa
9. ks. prof. dr hab. Krzysztof GoÂzÂdzÂ ± Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa
II, Lublin
10. ks. prof. dr hab. Piotr JaskoÂøa ± Uniwersytet Opolski, Opole
11. ks. prof. dr hab. èukasz Kamykowski ± Papieska Akademia Teologiczna, KrakoÂw
12. prof. dr hab. Zdzisøaw Kijas OFMConv ± Papieska Akademia Teologiczna,
KrakoÂw
13. ks. prof. dr hab. JoÂzef Kulisz ± Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego,
Warszawa
14. ks. prof. dr hab. Zdzisøaw Kroplewski ± Uniwersytet SzczecinÂski, Szczecin
15. ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor ± Uniwersytet SÂlaÎski, Katowice
16. prof. dr hab. Andrzej NapioÂrkowski OSPP ± Papieska Akademia Teologiczna,
KrakoÂw
17. ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski ± Uniwersytet WarminÂsko-Mazurski,
Olsztyn
18. ks. prof. dr hab. Marian Rusecki ± Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa II,
Lublin
19. ks. prof. dr hab. Jacek Salij ± Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego,
Warszawa
20. ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak ± Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, Warszawa
21. ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko ± Uniwersytet Opolski, Opole
22. ks. prof. dr hab. Antoni Tronina ± Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa II,
Lublin
23. ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk ± Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa
II, Lublin
24. ks. dr hab. Antoni ZÇurek- Papieska Akademia Teologiczna, KrakoÂw
Pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Teologicznych PAN w nowym
skøadzie obyøo sieÎ 25 czerwca 2007 r. w Warszawie pod przewodnictwem wiceprzewodniczaÎcego Wydziaøu I Polskiej Akademii Nauk, prof. dra hab. Andrzeja Wiatraka. PrzewodniczaÎcym Komitetu Nauk Teologicznych PAN zostaø wybrany
ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Zebrani wybrali dodatkowych 6 czøonkoÂw, bioraÎc
pod uwageÎ konfesje oraz osÂrodki teologiczne dotaÎd niereprezentowane. W tajnym
gøosowaniu wybrano nasteÎpujaÎce osoby:
1. ks. prof. dr hab. Waldemar Irek ± Wydziaø Papieskiego Fakultetu Teologicznego
we Wrocøawiu
2. prof. dr hab. Karol Karski ± ChrzesÂcijanÂska Akademia Teologiczna w Warszawie
3. ks. prof. dr hab. Kazimierz PanusÂ ± Polskie Towarzystwo Teologiczne
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4. ks. prof. dr hab. Henryk Pietras ± WyzÇsza Szkoøa Filozoficzno-Pedagogiczna
¹Ignatianumº, KrakoÂw
5. ks. dr Artur Malina ± Uniwersytet SÂlaÎski, Katowice
6. ks. dr Jacenty Mastej ± Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa II, Lublin.
PrzewodniczaÎcy ks. prof. dr hab. Marian Rusecki zaproponowaø nasteÎpujaÎcy
skøad Prezydium KNT PAN:
1. Ks. prof. dr hab. JoÂzef Kulisz ± wiceprzewodniczaÎcy
2. Ks. prof. dr hab. èukasz Kamykowski ± czøonek
3. Ks. prof. dr hab. Bogdan CzeÎsz ± czøonek
4. Ks. dr Jacenty Mastej ± sekretarz
Skøad Prezydium przyjeÎto przez aklamacjeÎ.
W dniach 27-28 wrzesÂnia 2007 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawøa II w Lublinie odbyøa sieÎ druga konferencja naukowa z cyklu Wkøad chrzesÂcijanÂstwa w kultureÎ polskaÎ. Tematem obrad byø personalizm polski. KonferencjeÎ
zorganizowaøy: Komitet Nauk Teologicznych PAN, Stowarzyszenie TeologoÂw Fundamentalnych w Polsce, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Teologii
Fundamentalnej KUL. W czasie konferencji miaøo miejsce uroczyste wreÎczenie
KsieÎgi PamiaÎtkowej Ks. prof. dr. hab. Marianowi Ruseckiemu z okazji 65. rocznicy
urodzin.
Ks. Jacenty Mastej

NOTY O AUTORACH

Bartnicki Roman, ks. prof. dr hab. ± ur. 1943; dziekan Wydziaøu Teologicznego UKSW w Warszawie, kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu tegozÇ Wydziaøu; wykøadowca
w WyzÇszym Metropolitalnym Seminarium Duchownym PWT w Warszawie. Czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Opublikowaø m.in.: UczenÂ Jezusa jako gøosiciel Ewangelii:
tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1 (1985); Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej (1992),
Przesøanie Ewangelii (1996), Ewangelie synoptyczne: geneza i interpretacja (1996; 2003),
wspoÂøredaktor ksiaÎzÇki ChrzesÂcijanÂstwo a kultura (Wkøad chrzesÂcijanÂstwa w kultureÎ polskaÎ
1; 2006). Mieszka w Warszawie.
Bartnik Czesøaw Stanisøaw, ks. prof. dr hab. ± ur. 1929; emerytowany profesor KUL. Autor ponad
3 tys. publikacji, w tym 80 ksiaÎzÇek, m.in.: Personalizm (1995), Dogmatyka katolicka, t. 1-2
(1999-2003). Laureat: Nagrody Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2003, nagrody
naukowej W. Pietrzaka, Nagrody Towarzystwa Naukowego KUL im. I. Radziszewskiego za
rok 2005. Czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Mieszka w Lublinie.
Brzegowy Tadeusz, ks. prof. dr hab. ± ur. 1941; profesor zwyczajny PAT w Krakowie. Autor ponad
stu rozpraw i artykuøoÂw, m.in. ¹Miasto BozÇeº w Psalmach (1989), Prorocy Izraela, I-II (19992003); PieÎcioksiaÎg MojzÇesza (2002), Pisma maÎdrosÂciowe Starego Testamentu (2007); redaktor
Nowego komentarza biblijnego i Najnowszego przekøadu Biblii. Czøonek Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskich oraz Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Mieszka w Tarnowie.
Chrostowski Waldemar, ks. prof. dr hab. ± ur. 1951; profesor zwyczajny, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakøadu Dialogu Katolicko-Judaistycznego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, kierownik Zakøadu Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Od 1990 redaktor naczelny kwartalnika teologoÂw polskich
¹Collectanea Theologicaº; od 2003 przewodniczaÎcy Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskich. Opublikowaø m.in.: Prorok wobec dziejoÂw (1991), OgroÂd Eden ± zapoznane sÂwiadectwo asyryjskiej
diaspory (1996), Asyryjska diaspora IzraelitoÂw i inne studia (2003), BoÂg, Biblia, Mesjasz
(2006). Redaktor naukowy serii wydawniczych: Prymasowska Seria Biblijna, Rozprawy i Studia Biblijne, Z BibliaÎ przez ZÇycie pod Patronatem Prymasa Polski, Biblioteka Dialogu, KosÂcioÂø a ZÇydzi i Judaizm, Biblioteka Pielgrzyma, PodreÎczniki Biblijne. Mieszka w Warszawie.
CzeÎsz Bogdan, ks. prof. dr hab. ± ur. 1944; profesor zwyczajny i kierownik Zakøadu Teologii
Patrystycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Prowadzi badania nad teologiaÎ
Ducha SÂwieÎtego u OjcoÂw KosÂcioøa, wykøada teologieÎ patrystycznaÎ i pneumatologieÎ; autor
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ok. 80 publikacji: ksiaÎzÇek i artykuøoÂw naukowych. Czøonek zarzaÎdu Komitetu Nauk Teologicznych PAN; Praøat Honorowy Jego SÂwiaÎtobliwosÂci; asystent kosÂcielny KIK. Mieszka w Poznaniu.
Dola Kazimierz, ks. prof. dr hab. ± ur. 1934, emerytowany profesor zwyczajny w Uniwersytecie
Opolskim, mediewista. Zajmuje sieÎ dziejami opieki spoøecznej, instytucji charytatywnych
i wspoÂlnot duchowienÂstwa. Czøonek Towarzystwa Naukowego KUL, Wrocøawskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski.
GoÂralczyk Paweø SAC, ks. prof. dr hab. ± ur. 1943; kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na UKSW w Warszawie. Czøonek Europejskiego Stowarzyszenia EtykoÂw ¹Societas
Ethicaº, MieÎdzynarodowego Stowarzyszenia TeologoÂw i MoralistoÂw Spoøecznych, Centralnej
Komisji ds. Stopni i TytuøoÂw, Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Opublikowaø 6 ksiaÎzÇek
oraz ok. 200 artykuøoÂw.
KaminÂski Ryszard, ks. prof. dr hab. ± ur. 1942; profesor zwyczajny, kierownik Katedry Teologii
Pastoralnej SzczegoÂøowej oraz kurator Katedry Duszpasterstwa Rodzin Instytutu Teologii
Pastoralnej na Wydziale Teologii KUL (zatrudniony od 1975). Czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2003-2006), konsultor Komisji Duszpasterstwa OgoÂlnego KEP (2000-2005),
czøonek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Naukowego KUL. Opublikowaø: La pastorale spezializzata secondo A.G. Nowowiejski (1976), PrzynalezÇnosÂcÂ do parafii
katolickiej (1987), Duszpasterstwo w spoøeczenÂstwie pluralistycznym (1997), Wprowadzenie do
teologii pastoralnej (2000), DziaøalnosÂcÂ zbawcza KosÂcioøa w teorii i praktyce pastoralnej
(2007). Redagowaø (wspoÂøredagowaø): Duszpasterstwo specjalne (1998), Teologia pastoralna,
t. 1-2 (2000-2002), Leksykon teologii pastoralnej (2006) oraz 160 artykuøoÂw naukowych.
Kamykowski èukasz, ks. prof. dr hab. ± ur. 1951; prodziekan Wydziaøu Teologii PAT w Krakowie,
kierownik Katedry Chrystologii na tymzÇe Wydziale, dyrektor MieÎdzywydziaøowego Instytutu
Ekumenii i Dialogu PAT. Opublikowaø m.in.: PojeÎcie dialogu w KosÂciele katolickim. Wnioski
z dosÂwiadczenÂ KosÂcioøa w XX wieku (2003), Caøy Izrael ± ku katolickiej wizji ZÇydoÂw (2003);
redaktor (wspoÂøredaktor) ksiaÎzÇek, m.in: Sekularyzacja a ewangelizacja (2006), Poznanie teologiczne (2006), KsieÎgi sÂwieÎte a søowo BozÇe (2005), Czøowiek ± filozofia ± BoÂg (2004). Mieszka
w Krakowie.
LedwonÂ Ireneusz Søawomir OFM, dr hab. teologii ± ur. 1961; kierownik Katedry Teologii Religii
Instytutu Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL w Lublinie. NajwazÇniejsze
publikacje: Objawienie chrzesÂcijanÂskie i jego wiarygodnosÂcÂ wedøug ReneÂ Latourelle'a (1996),
U zÂroÂdeø chrystocentryzmu w teologii. SÂwieÎty Franciszek z AsyzÇu (2004), ¹...i nie ma w zÇadnym
innym zbawieniaº. WyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa w teologii posoborowej (2006). Czøonek Towarzystwa Naukowego KUL i Stowarzyszenia TeologoÂw Fundamentalnych w Polsce.
Mieszka w Lublinie.
Mastej Jacenty, ks. dr ± ur. 1967; adiunkt w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej na Wydziale
Teologii KUL. Autor ksiaÎzÇki Od Objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary
chrzesÂcijanÂskiej (2001) oraz kilkudziesieÎciu artykuøoÂw naukowych i haseø leksykonowych.
WspoÂøredagowaø: ChrzesÂcijanÂstwo jutra. Materiaøy II MieÎdzynarodowego Kongresu Teologii
Fundamentalnej, Lublin, 18-21 wrzesÂnia 2001 (2001), Leksykon teologii fundamentalnej (2002),
KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II (2005), Jana Pawøa II inspiracje chrystologiczne (2006), Scio
Cui credidi. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci KsieÎdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. roczniceÎ
urodzin (2007). Sekretarz Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Mieszka w Lublinie.
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Misiurek Jerzy, ks. prof. dr hab. ± ur. 1936; emerytowany profesor KUL, dogmatyk i teolog duchowosÂci, badacz dziejoÂw duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN i innych towarzystw naukowych. Autor ponad 600 pozycji naukowych, w tym
kilkunastu (17) ksiaÎzÇek, m.in.: Zarys historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej (1992), Historia
i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1-3 (1994-2001). Mieszka w Lublinie.
NapioÂrkowski Andrzej A. OSPPE, prof. dr hab. ± ur. 1962; kierownik Katedry Eklezjologii i opiekun Specjalizacji Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. Od
2002 r. rektor WyzÇszego Seminarium Duchownego Zakonu PaulinoÂw i przeor klasztoru paulinoÂw Na Skaøce w Krakowie. Autor i wspoÂøautor kilkudziesieÎciu ksiaÎzÇek, wielu dziesiaÎtkoÂw
artykuøoÂw naukowych i popularno-naukowych, z ktoÂrych na uwageÎ zasøugujaÎ: Zagadnienia
ekumeniczne. PodreÎcznik dla studentoÂw teologii (wyd. 3, 2001), Dietrich Bonhoeffer i jego
wizje KosÂcioøa (2004), Bogactwo øaski a neÎdza grzesznika. ZroÂzÇnicowany konsensus teologii
katolickiej i luteranÂskiej o usprawiedliwieniu (2000), Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejoÂw zbawienia (2006), Homo ecclesiasticus. Eklezjologia antropologiczna
(2007). Mieszka w Krakowie.
Pawlak Ireneusz, ks. prof. dr hab. ± ur. 1935; emerytowany kierownik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii na Wydziale Teologii KUL w Lublinie. WazÇniejsze publikacje: Graduaøy piotrkowskie jako przekaz choraøu gregorianÂskiego w Polsce po Soborze
Tryden-ckim (1988), Muzyka liturgiczna po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle dokumentoÂw KosÂcioøa (2000). Czøonek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego, ZwiaÎzku KompozytoroÂw Polskich (Sekcja Muzykologii), Stowarzyszenia Polskich MuzykoÂw KosÂcielnych, Consociatio Internationalis Musicae Sacrae. Mieszka w Lublinie.
Przyczyna Wiesøaw, ks. dr hab. ± ur. w 1953; profesor nadzwyczajny PAT w Krakowie. Odznaczony
Zøotym KrzyzÇem Zasøugi. PrzewodniczaÎcy Sekcji HomiletoÂw Polskich, czøonek Rady JeÎzyka
Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczaÎcy Komisji JeÎzyka Religijnego PAN. WazÇniejsze publikacje: Teologia ewangelizacji (1992), Kaznodziejski przekaz opowiadanÂ biblijnych
(2000), Msza SÂwieÎta w telewizji? (2006). Mieszka w Krakowie.
Rusecki Marian, ks. prof. dr hab. ± ur. 1942; profesor KUL, dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej. Laureat nagrody Ministra
Edukacji Narodowej. PrzewodniczaÎcy Komitetu Nauk Teologicznych PAN, czøonek Pontificia
Academia Theologica. Autor kilkudziesieÎciu ksiaÎzÇek: Wierzcie moim dzieøom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku (1988), Istota i geneza religii (19962), WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa (1994), Cud w chrzesÂcijanÂstwie (1996), Funkcje cudu (1997), Gottes Wirken in der
Weilt. Dimensionen und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs (2001), Problem cudu
w religiach pozachrzesÂcijanÂskich (2001), Pan zmartwychwstaø i zÇyje. Zarys teologii rezurekcyjnej (2006), Traktat o cudzie (2006), Traktat o religii (2007), Traktat o Objawieniu (2007) i in.
oraz ponad 600 artykuøoÂw. Mieszka w Lublinie.
Seweryniak Henryk, ks. prof. dr hab. ± ur. 1951; kapøan diecezji pøockiej, studiowaø dogmatykeÎ
w KUL i teologieÎ fundamentalnaÎ na Uniwersytecie GregorianÂskim w Rzymie. Obecnie jest
profesorem UKSW w Warszawie. Peøni funkcjeÎ kierownika Katedry Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej UKSW, szefa sekcji teologii fundamentalnej na tej Uczelni, wykøadowcy WSD
w Pøocku, czøonka Komitetu Nauk Teologicznych PAN, czøonka Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego z KosÂcioøem Starokatolickim MariawitoÂw. Opublikowaø m.in.: SÂwieÎty
KosÂcioÂø powszedni (1997), SÂwiadectwo i sens (2001), Tajemnica Jezusa (2001), Prorok i bøazen.
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Szkice z teologii narracji (2005), Apologia pokolenia JP II (2006), Medytacje z Herbertem
(2006), Teologia i... (red., 2007). Mieszka w Pøocku.
Siwek Gerard, ks. dr hab. ± ur. w 1938; emerytowany pracownik PAT w Krakowie. WazÇniejsze
publikacje: PrzepowiadacÂ skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej (1992), Misje ludowe
w teorii i praktyce KosÂcioøa (1999), Blaski i cienie wspoÂøczesnego przepowiadania (2007).
Mieszka w Tuchowie.
Skierkowski Marek, ks. dr hab. ± ur. 1965; adiunkt Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej Wydziaøu Teologicznego UKSW w Warszawie. Autor ksiaÎzÇek: Jezus historii i wiary.
Chrystologia fundamentalna Geralda O'Collinsa (2002); ¹A swoi Go nie przyjeÎliº (J 1,11).
Teologicznofundamentalna interpretacja Third Quest (2006).
Sobeczko Helmut Jan, ks. prof. dr hab. ± ur. 1939; profesor zwyczajny, pracuje na Uniwersytecie
Opolskim. WazÇniejsze publikacje ksiaÎzÇkowe: Il processo d'introduzione della riforma liturgica
in Polonai nei primi anni dopo il Conciliuo Ecumenico Vaticano II (1980), W trosce o liturgiczne dziedzictwo (1986), Liturgia katedra wrocøawskiej wedøug przedtrydenckiego ¹Liber
Ordinariusº z 1563 roku (1993), Zgromadzeni w imieÎ Pana. Teologia znaku zgromadzenia
liturgicznego (1999), Servitium liturgiae. WyboÂr artykuøoÂw (2004). Mieszka w Opolu.
Szymik Jerzy, ks. prof. dr hab. ± ur. 1953; wykøada teologieÎ dogmatycznaÎ na Uniwersytecie SÂlaÎskim
i KUL, od 2005 r. pracownik Zakøadu Teologii Dogmatycznej Wydziaøu Teologicznego USÂ.
Specjalizuje sieÎ w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury. Czøonek watykanÂskiej
MieÎdzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor 37 ksiaÎzÇek naukowych, poetyckich, eseistycznych, m.in.: CienÂ rzeczy duchowych. I o nich rozmowy (2005), W sÂwiatøach Wcielenia. Chrystologia kultury (2004), BoÂg w naszych czasach (2005), O teologii dzisiaj. Zadania, pieÎkno,
przyszøosÂcÂ (2006), CierpliwosÂcÂ Boga (2006). Mieszka w Katowicach i Pszowie.
Tomasik Piotr, dr hab. ± ur. 1961; kapøan diecezji warszawsko-praskiej, katechetyk, profesor
UKSW i PWTW, kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy
UKSW, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i koordynator Biura Programowania Katechezy przy tejzÇe Komisji. Autor publikacji dotyczaÎcych
teorii nauczania religii, katechetyki fundamentalnej oraz katechezy møodziezÇy, a takzÇe serii
podreÎcznikoÂw do nauczania religii w gimnazjum.
Tronina Antoni, ks. prof. dr hab. ± ur. 1945; kierownik Katedry Egzegezy KsiaÎg Historycznych
i Dydaktycznych Starego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych Wydziaøu Teologii KUL.
Czøonek Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskich, czøonek
redakcji naukowej Biblii SÂw. Pawøa i Nowego komentarza biblijnego (Edycja SÂw. Pawøa).
Autor kilkunastu ksiaÎzÇek z dziedziny biblistyki; ostatnio wydaø Komentarz do KsieÎgi KapøanÂskiej (2006). Mieszka w Lublinie.
UrbanÂski Stanisøaw, ks. prof. dr hab. ± ur. 1947; profesor UKSW, dziekan Wydziaøu Teologicznego
UKSW; inicjator serii wydawniczej Mistyka Polska, Mistyka ChrzesÂcijanÂska, Edukacja w Nauczaniu KosÂcioøa; twoÂrca Katedry Mistyki ChrzesÂcijanÂskiej UKSW. Prowadzi badania polskiej
duchowosÂci i mistyki przezÇyciowej oraz studyjnej, a takzÇe duchowosÂci na ziemiach byøych
republik ZSRR. Czøonek Rady Programowej dwumiesieÎcznika ¹ZÇycie Konsekrowaneº,
¹Epistemeº oraz kwartalnika ¹ZarzaÎdzanie i Edukacjaº; czøonek i wiceprzewodniczaÎcy Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz czøonek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie Autor m.in.: Teologia zÇycia mistycznego (1999), ZÇycie mistyczne bøogosøawionej Fau-
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styny Kowalskiej (1997), Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy (1999), DuchowosÂcÂ zmartwychwstanÂcza (2003). Mieszka w Warszawie.
Wuwer Arkadiusz, ks. dr ± ur. 1966; wykøada katolickaÎ naukeÎ spoøecznaÎ i teologieÎ moralnaÎ zÇycia
spoøecznego, adiunkt w Zakøadzie Teologii Moralnej i DuchowosÂci Wydziaøu Teologicznego
Uniwersytetu SÂlaÎskiego. Specjalizuje sieÎ w historii idei spoøecznych, metodologii katolickiej
nauki spoøecznej, problematyce pracy i bezrobocia. WazÇniejsze publikacje: KosÂcioÂø katolicki
na SÂlaÎsku wobec bezrobocia (wspoÂøred.; 2001), Kapøani Archidiecezji Katowickiej wobec medioÂw katolickich. Raport z badanÂ (2001), ¹Caritasº w globalnej wiosce (wspoÂøred.; 2006), Jak
zÇycÂ odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym sÂwiecie? OdpowiedzialnosÂcÂ jako cnota chrzesÂcijanÂska i wartosÂcÂ spoøeczna (red.; 2007). Mieszka w Katowicach i Turzy SÂlaÎskiej.

