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TEOLOGIA NA UNIWERSYTECIE
SŁOWO WSTĘPNE
Trzeci numer „Studiów Nauk Teologicznych PAN” poświęcony jest roli i miejscu teologii na uniwersytetach. Zagadnienie to przechodziło różne koleje losu,
a i obecnie wzbudza spore emocje.
Uniwersytety zaczęły powstawać w drugiej połowie XII wieku z inicjatywy Kościoła, który był ich mecenasem. Na powstających uniwersytetach istniały zwykle
4 wydziały: prawa, medycyny, nauk humanistycznych i teologii. Ranga teologii
była wysoka. Bez niej nie można było erygować uniwersytetu. Sytuacja znacznie
się zmieniła w czasach nowożytnych, kiedy to mecenat nad szkołami wyższymi
zaczęło przejmować państwo.
Do zmiany patrzenia na teologię i jej roli na uniwersytecie przyczynił się
w większym jeszcze stopniu niezwykle dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych,
jak się wówczas wydawało – niezawodnych. Nauki przyrodnicze miały przynieść
nowy obraz świata, pewny i nieodwołalny, bo bazujący na danych poszczególnych
dziedzin przyrodniczych. Ten nowy obraz świata przeciwstawiano obrazowi religijnemu – rzekomo nienaukowemu, naiwnemu i irracjonalnemu. Hiatus między
tymi obrazami świata i człowieka pogłębiały w miarę upływu czasu także nowe
prądy myślowe, jak naturalizm, pozytywizm, scjentyzm, determinizm, przyrodniczo-filozoficzny materializm, skrajny empiryzm i racjonalizm, psychologizm
i socjologizm, filozofia analityczna, a za dni naszych – postmodernizm.
W wyniku tego procesu powstało szereg światopoglądów, które najogólniej
dzielono na naukowe (postępowe) i nienaukowe. W kręgach reprezentujących
pierwszą grupę zdarzało się odmawiać teologii naukowego charakteru, a ze względów politycznych i ideologicznych relegowano ją z szeregu dyscyplin uniwersyteckich.
Taki stan rzeczy utrzymał się w niektórych krajach aż do lat 80. ubiegłego wieku. W wielu środowiskach społecznych sytuacja ta zaczęła się stopniowo zmieniać
po II Soborze Watykańskim. Dokonało się wówczas niejako odnowienie świadomości teologicznej oraz rozumienia samej teologii, czego źródłem a jednocześnie owocem był powrót do myśli biblijnej i patrystycznej. Teologia przestała
być jedynie nauką o Bogu i świecie transcendentnym, jak to niemal powszechnie
przyjmowano przed soborem, a zaczęto ją rozumieć dwuwektorowo: jako naukę
o Bogu udzielającym się w Chrystusie człowiekowi albo o człowieku jako istocie otwartej i ukierunkowanej ku transcendencji, w której może się finalnie speł-
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nić. W gruncie rzeczy te dwa ujęcia są zbieżne. W pierwszym przypadku chodzi
o Boże Objawienie ukazujące genezę i naturę całej rzeczywistości, sens i cel jej
istnienia, zwłaszcza osoby ludzkiej. W drugim zaś – o wszechstronną analizę bytu
ludzkiego w jego podstawowych strukturach podmiotowych i egzystencjalnych,
w których doświadcza swojej kontyngencji bytowej, transcenduje siebie i dąży do
innej rzeczywistości.
Z drugiej strony rozwój metodologii nauk przyrodniczych i nowe kierunki filozoficzne, jak fenomenologia czy egzystencjalizm, obaliły mit, powstały w okresie empiryzmu i pozytywizmu, że nauka wszystko może poznać, że jest zdolna
rozwiązać wszystkie problemy świata i człowieka, zapanować nad przyrodą, że
osiągnięcia badawcze nauk empirycznych są absolutnie pewne i niezmienne.
W wyniku tego zaczęto mówić o hipotetyczności i probabilizmie badań i wyników naukowych, indeterminizmie w przyrodzie w mechanice, kopernikańskich
przewrotach w nauce itp.
Na bazie tego ustały spory i konflikty – jak się wydawało nieuniknione i wieczne – miedzy nauką i wiedzą filozoficzno-przyrodniczą a wiarą religijną i teologią.
Dziś wielu przyrodników i teologów jednoznacznie twierdzi, że co innego jest
przedmiotem zainteresowania nauk przyrodniczych i filozoficznych, a co innego
– nauk teologicznych! Te pierwsze zajmują się aspektami rzeczywistości (świata
i człowieka), zaś drugie – ogólną jej interpretacją. Od pewnego czasu proponuje
się badania interdyscyplinarne, które mają charakter komplementarny.
Powyższe dokonania i osiągnięcia zmieniły optykę – zaczęto pracować nad relacją między wspomnianymi dziedzinami; zaczęto przywracać teologię na uniwersytetach, a nawet tworzyć fakultety teologiczne na nowo powstałych uczelniach
(przynajmniej w Polsce). W krajach Europy Zachodniej można znaleźć różne rozwiązania: teologia stanowiła wydział w ramach uniwersytetu (np. w Niemczech)
albo funkcjonowała bardziej samodzielnie w ramach prywatnej – zazwyczaj kościelnej – uczelni, obejmującej dodatkowo także inne wydziały (Francja, Włochy),
przy czym stopnie i tytuły naukowe na tych uczelniach odpowiadały stopniom
i tytułom państwowym.
Mimo obecności teologii na wielu uniwersytetach, można od pewnego czasu
zauważyć kryzys fakultetów teologicznych. Rzeczą charakterystyczną jest wzrost
kadry naukowo-badawczej przy malejącej jednocześnie liczbie studentów na tych
fakultetach. Co jest tego przyczyną takiego stanu? Czy brak pracy po studiach
teologicznych, niskie zarobki, czy też laicyzacja społeczeństwa, która dokonywała
się na różne sposoby w krajach zachodnich i wschodnich? Czy grozi teologii samoczynna śmierć na uniwersytetach?
Prezentowana w niniejszym tomie panorama wydziałów teologicznych na
uniwersytetach europejskich uwzględnia jednak przede wszystkim kontekst polski, głównie po II wojnie światowej. W części zasadniczej – „Artykuły” – czytelnik znajdzie kwestie znane już z historii, ale przedstawione pod kątem współczesnych prób ich rozwiązania. Są to teksty niewątpliwie erudycyjne; uwypuklają rolę
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i miejsce teologii na uniwersytetach, przez co dają też świadectwo jej tożsamości.
Część druga zawiera prezentacje dorobku naukowego i dydaktycznego wydziałów teologicznych na wybranych polskich uczelniach. Celem tych opracowań jest
ukazanie roli teologii na uniwersytetach, w których istniała ona wcześniej i na fakultetach powstałych niedawno. Jest to zatem ilustracja dynamicznego – co godne
zauważenia – rozwoju fakultetów teologicznych, ich profilu naukowego i dydaktycznego oraz wkładu w kulturę polską. Ostatnia grupa tekstów to recenzje prac
naukowych, które – tradycyjnie już – stanowią dopełnienie podjętej tematyki.
Trzeci tom „Studiów Nauk Teologicznych” nie rości sobie pretensji do wyczerpującego studium na temat teologii na uniwersytecie. Jest natomiast przyczynkiem do dyskusji nad tak postawionym problemem.
Redaktor naczelny
Ks. Marian Rusecki
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Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
ABP STANISŁAW WIELGUS

HISTORYCZNE KONCEPCJE
I PARADYGMATY UNIWERSYTETU ORAZ
JEGO MODEL NA DZIŚ I NA JUTRO
Instytucja uniwersytetu jest tworem średniowiecza. Nie wywodzi się
ona, zarówno jeśli chodzi o strukturę, jak również organizację, metody
i cele działania, ze szkół istniejących w starożytności, takich na przykład
jak Akademia Platońska, Gimnazjon Arystotelesowski, Szkoła Aleksandryjska, znane szkoły działające w Nisibis, Gandisapora, Kinesrim i gdzie
indziej. Uniwersytety średniowieczne wywodzą się z kościelnych ośrodków nauczania, zwłaszcza ze szkół katedralnych oraz z tzw. „studiów generalnych”. Zakładano je jako instytucje prawa kanonicznego. Bez poparcia Kościoła i bez finansowania z jego strony nie mogłyby ani powstać, ani
też pomyślnie się rozwinąć.
Uniwersytet średniowieczny opierał się na trzech najistotniejszych
przywilejach, a mianowicie: autonomii prawnej, prawie apelowania do
papieża, prawie do strajków oraz monopolu na wydawanie stopni uniwersyteckich. Najważniejszymi przywilejami ówczesnego uniwersytetu były
więc: wewnętrzna jurysdykcja prawna oraz władza nadawania stopni naukowych, z którą nierozerwalnie łączyło się prawo nauczania.
Średniowieczny uniwersytet stanowił z jednej strony universitas litterarum, tzn. dążąc do uniwersalnego ujęcia całej rzeczywistości, obejmował
nauczanie wszystkich ówczesnych nauk, a z drugiej strony, i przede wszystkim, był on universitas scholarum et magistrorum, tzn. stanowił wspólnotę
nauczycieli i studentów. Tak jak wcześniejsza forma średniowiecznego nauczania na wyższym poziomie, czyli wspomniane wyżej studium generale, uniwersytet był instytucją otwartą dla wszystkich, dla ludzi z różnych
warstw społecznych, z różnych stanów, zawodów i narodowości.
Uniwersytet średniowieczny składał się z czterech wydziałów i obejmował dwa zasadnicze stopnie kształcenia. Pierwszy stopień kształcenia
realizowany był na wydziale filozoficznym, tj. na wydziale artes liberales,
czyli sztuk wyzwolonych i kończył się uzyskaniem stopnia magistra artium, który upoważniał do podjęcia studium na drugim, wyższym stopniu
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nauczania, na jednym z trzech pozostałych wydziałów, tzn. na wydziale
teologii, prawa bądź medycyny. Bakalaureat, czyli najniższy stopień naukowy, uzyskiwało na tych wydziałach 25–30% studentów. Tytuł magistra
na wydziale teologii lub równorzędny mu stopień doktora na wydziałach
prawa i medycyny uzyskiwało 5–7% absolwentów.
Uniwersytety średniowieczne skoncentrowane były na trzech przedmiotach
badawczych, którymi były: Bóg, natura, człowiek i łączyły w sobie kształcenie
ogólne z zawodowym. W uprawianiu nauki i w dydaktyce posługiwały się metodą
scholastyczną, która polegała na racjonalnym, dialektycznie przeprowadzanym
wyjaśnianiu wszelkich problemów, które zrodziły się w związku z lekturą ściśle
określonych, przeznaczonych do studiowania na każdym z wydziałów uniwersyteckich, dzieł starożytnych i średniowiecznych pisarzy.
Co do struktury oraz metod i zakresu nauczania, uniwersytety pozostawały
niezmienne aż do XVI wieku, a ściśle do rozłamu w Kościele spowodowanego
przez reformację.
Zakwestionowanie autorytetu Kościoła katolickiego, który stworzył i rozwinął
uniwersytety, najpierw przez reformację, potem przez ideologie i filozofie oświeceniowe, a następnie przez odrzucające katolicki charakter uniwersytetu prawodawstwo napoleońskie, spowodowały, że instytucja uniwersytetu na przełomie
XVIII i XIX wieku uległa istotnym zmianom.
W XIX wieku zarysowały się wyraźnie cztery zasadnicze koncepcje uniwersytetu: niemiecka, angielska, amerykańska i francuska. Wspólną dla nich wszystkich
cechą było to, że odrzuciły powszechny i masowy charakter właściwy uniwersytetowi średniowiecznemu, stając się uczelniami dla osób uprzywilejowanych stanowo, wyznaniowo, politycznie i majątkowo. Różniły się poza tym między sobą co
do swojej struktury, celów i wyznaczonych im zadań.
Na ukształtowanie się niemieckiego, dziewiętnastowiecznego modelu uniwersytetu, przejętego także m.in. przez uniwersytety funkcjonujące na ziemiach polskich, zasadniczy wpływ mieli – Wilhelm von Humboldt oraz Johann Gottlieb
Fichte. Zgodnie z ich koncepcją uniwersytet powinien być nastawiony na odkrywanie, uzyskiwanie i przekazywanie studentom wiedzy i prawdy o całej rzeczywistości. Miał się charakteryzować jednością nauczania i badań naukowych. Miał
wreszcie uczyć myślenia, a nie konkretnego zawodu, gdyż kształcenie i szkolenie
zawodowe oraz wymogi użyteczności praktycznej zdecydowanie wyłączał ze sfery
swoich zainteresowań, lokalizując je w szkołach zawodowych.
Na angielską koncepcję dziewiętnastowiecznego uniwersytetu zasadniczy
wpływ miał Kardynał Newman. Podobnie jak Wilhelm von Humboldt był on
zdania, że uniwersytet winien służyć poznawaniu prawdy dla samej prawdy, a nie
celom praktycznym. Idąc za myślą Franciszka Bacona, wyrażał przekonanie, że
uczony w pierwszym rzędzie powinien się troszczyć o tzw. „fakty światłodajne”,
nie martwiąc się o „fakty owocodajne”, ponieważ one przyjdą same, jako konsekwencja tych pierwszych. Angielski wzorcowy uniwersytet, obejmujący naucza-
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nie wszystkich dyscyplin wiedzy, miał stanowić prawdziwą universitas scientiarum. Przy czym podstawą kształcenia studentów w każdym kierunku miała być
filozofia, która zdaniem Newtona uczyła uniwersalnego, syntetycznego widzenia
całej rzeczywistości. W odróżnieniu od Humboldta, Newman oddzielał jednak
w swojej koncepcji uniwersytetu nauczanie od badań naukowych, te ostatnie lokalizując w akademiach. Jego zdaniem uniwersytet winien się zająć samym tylko
kształceniem i wychowywaniem mądrego i dobrego moralnie człowieka, prawdziwego gentelmana, a jednocześnie prawego chrześcijanina, badania naukowe
zostawiając uczonym skupionym w akademiach i niezajmującym się dydaktyką.
Amerykańska koncepcja uniwersytetu ukształtowała się dopiero w drugiej
połowie XIX wieku, po założeniu w roku 1876 Uniwersytetu Johna Hopkinsa.
W tej koncepcji działalność badawcza i dydaktyczna uniwersytetu winna być
ściśle związana z praktyką życiową. Uniwersytet amerykański miał być – zgodnie z zamierzeniami jego twórców – bardziej witalny i bardziej dynamiczny niż
uniwersytety zakładane według modelu niemieckiego czy angielskiego. Wybitny matematyk i filozof Alfred Whitehead pisał w związku z tym sto lat temu, że
uniwersytety amerykańskie już z założenia mają być po prostu czymś w rodzaju
potężnych agentur, dokonujących przekształcania teorii w skuteczny instrument
cywilizacyjnego postępu, a ich głównym celem ma być kształcenie intelektualnych pionierów dla służby postępowi, co możliwe będzie jedynie wówczas, gdy
się ściśle połączy ze sobą dydaktykę i prowadzenie badań naukowych, gdyż jedynie profesorowie prowadzący prawdziwe, a nie pozorowane badania naukowe, są
wystarczająco twórczy, aby móc stymulować rozwój danej dyscypliny naukowej,
a także rozwój intelektualny kształconej młodzieży.
Autorstwo dziewiętnastowiecznego francuskiego modelu uniwersytetu przypisuje się Napoleonowi. W jego rozumieniu uniwersytet miał mieć bardzo ograniczony i ściśle określony zakres działania. Miał mianowicie stanowić jeszcze jeden instrument polityki i władzy, a jego głównym zadaniem miało być zawodowe
kształcenie lojalnych i użytecznych sług państwa. Zarządzanie uniwersytetem
miało mieć charakter centralistyczny i miało spoczywać nie w rękach wybieranych
demokratycznie władz uniwersytetu, lecz w rękach urzędników państwowych.
Struktura uniwersytetu w tej koncepcji przypominała strukturę zhierarchizowanej szkoły oficerskiej. Na szczęście dla nauki francuskiej nie udało się w praktyce
zrealizować w całej pełni wyżej przedstawionej napoleońskiej koncepcji, chociaż
pewien jej wpływ na wyższe, upaństwowione i centralnie zarządzane szkolnictwo
francuskie nie podlega dyskusji.
W minionym XX wieku wyżej przedstawione modele uniwersytetu pozostały przy swoich zasadniczych założeniach, dotyczących relacji między badaniami naukowymi i dydaktyką, ale jednocześnie uległy bardzo istotnym zmianom,
zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp młodzieży do studiów uniwersyteckich. Uczelnie
przestały być elitarne. W pewnym sensie przywrócono im średniowieczny uniwersalizm. O ile bowiem jeszcze na początku XX wieku za wielkie uchodziły uni-
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wersytety, w których studiowało ok. 2 tysięcy studentów, to pod koniec tego wieku
na tych samych uniwersytetach studiowało już po kilkadziesiąt tysięcy studentów.
O ile np. w Niemczech w 1950 r. liczba studentów na wszystkich uczelniach wyższych wynosiła ok. 100 tysięcy, to w roku 1990 było ich już 1,5 miliona. W Polsce
w 1938 r. mieliśmy 48 tys. studentów, w 1995 r. – prawie 710 tysięcy, a obecnie ok.
2 milionów. W Polsce, w 1989 r. na 100 tysięcy mieszkańców przypadało 1100 studentów, w Anglii – 2700, a we Francji – 3000. Obecnie na 100 tysięcy mieszkańców przypada w Polsce ok. 4 tysiące studentów, co jest całkowicie porównywalne
z relacjami w krajach zachodnich.
Samo zjawisko upowszechniania studiów uniwersyteckich i wielki wzrost liczby studiującej młodzieży jest w obecnym świecie koniecznością i ma zasadnicze
znaczenie dla rozwoju współczesnych państw i społeczeństw, ale w wielu wypadkach wiąże się z nim niestety znaczne obniżenie poziomu nauczania, ponieważ
wzrostowi liczby studentów nie towarzyszy poszerzenie kadry nauczającej i polepszenie zaplecza naukowego.
Fakt ewoluowania uniwersytetów nie powinien budzić zastrzeżeń. Zmieniają
się społeczeństwa i ich różnorakie potrzeby, dla zaspakajania których uniwersytety zostały powołane. Aby sprostać coraz to nowym wyzwaniom, jakie niesie życie
we współczesnym świecie, uniwersytet musi się stale reformować. Trawestując
znane powiedzenie, odnoszone w teologicznej literaturze do Kościoła, można powiedzieć – Universitas semper reformanda. To jest poza dyskusją. Baczyć jednak
należy, by w ferworze zmian nie utracić tego, co nigdy nie powinno ulec zmianie,
co decyduje o istocie uniwersytetu i co w tradycji uniwersyteckiej jest ponadczasowo cenne, dobre oraz naukowo i społecznie ważne.
Nie można więc zrezygnować z zasady, że istotę uniwersytetu stanowią dwie
jego aktywności, bardzo ściśle ze sobą związane, a mianowicie działalność dydaktyczna oraz działalność badawcza. Współczesne uniwersytety nie mogą, tak jak
dawne uniwersytety, być tylko szkołami myślenia i kultury bez wymiaru kształcenia zawodowego, które w swoim czasie zostawiano politechnikom i różnego
rodzaju szkołom zawodowym. Współczesne uniwersytety z konieczności podjęły kształcenie zawodowe młodzieży. Nie powinny jednak w żadnym wypadku
przekształcić się w szkoły czy akademie zawodowe. Powinny zachować na pierwszym planie kształcenie ogólne i uniwersalne umysłów studenckich, mające na
celu nauczenie młodych ludzi precyzyjnego i twórczego myślenia, samodzielnego
rozwiązywania trudnych problemów, umiejętności globalnego widzenia rzeczywistości i radzenia sobie w najtrudniejszych nawet intelektualnie i nieoczekiwanie
zmieniających się sytuacjach.
Zarówno w badaniach naukowych uczonych uniwersyteckich, jak również
w realizowanym przez nich procesie kształcenia młodzieży priorytet zachować
powinny nauki podstawowe, będące podstawą rozwoju i postępu naukowego,
chociaż nie ma wątpliwości, że nie można dziś zrezygnować z nauk i badań stosowanych, których rozwój nie jest zresztą możliwy bez rozwoju tych pierwszych.
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Wiele współczesnych uniwersytetów na całym świecie stanęło wobec alternatywy: czy skoncentrować się na uprawianiu nauk podstawowych, czy też skoncentrować się (jak to przez pewien okres czasu czyniły niektóre uniwersytety
w różnych krajach) wyłącznie na naukach stosowanych, bazując na wynikach
wyłącznie z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (uprawianych zresztą
gdzie indziej) i eliminując przy tym całkowicie kształcenie humanistyczne, ponieważ wydawało się ono zbędne w praktycznym kształceniu zawodowym, o które tu
przede wszystkim chodziło.
Ci, którzy stawiali taką alternatywę, popełniali błąd. We właściwym uprawianiu nauki nie chodzi bowiem o to, aby problem formułować alternatywnie: albo
– albo, lecz inaczej i chyba prawidłowo: zarówno – jak też. Właściwą drogą, którą
ma kroczyć współczesny uniwersytet, jest bowiem integrowanie jego zadań oraz
poszukiwanie równowagi między nauką i praktyką, kształceniem ogólnym i specjalizacją, dydaktyką i badaniami naukowymi, a także między poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest prawda?”, a pytaniem „Co jest dobrem moralnym
i jak należy postępować?”.
Nastawienia na praktyczną użyteczność w uprawianiu nauki nie można lekceważyć. Jest bardzo ważne. Ale ciągle trzeba pamiętać o tym, że to właśnie wykształcenie teoretyczne, szczególnie humanistyczne, daje człowiekowi intelektualną i etyczną suwerenność w stosunku do wszelkich nacisków i manipulacji, jakim
przez różne siły jest poddawany. Gdy Platona zapytano niegdyś, dlaczego Grecy
przewyższają barbarzyńców, odpowiedział: ponieważ barbarzyńcy podporządkowują naukę temu, co praktycznie użyteczne.
Powołaniem uniwersytetu jest kształcenie światłej intelektualnie i prawej
etycznie inteligencji, a nie barbarzyńców. Uświadomienie tego jest bardzo ważne, ponieważ zagrożenie barbarzyństwem jest ciągle aktualne. W naszych czasach
bardziej niż kiedyś. O ile bowiem nie ma wątpliwości, że w dziejach ludzkości
istnieje liniowy postęp cywilizacyjny i naukowy, to w żadnym wypadku nie można tego odnieść do historii moralności. Nie istnieje bowiem liniowo wzrastający
postęp moralny ludzkości. Fale barbarzyństwa wracają ciągle. W XX wieku, wieku niezwykłego rozwoju naukowego i technologicznego, fale te ogarnęły nawet
bardzo wykształcone narody, które stworzyły okrutne totalitaryzmy i wywołały
krwawe wojny.
XXI wiek rozpoczęliśmy także od ataku niewiarygodnego wprost barbarzyństwa, wyrażającego się między innymi w pladze narastającego wciąż terroryzmu,
korzystającego przy tym z najnowszych technologii. Nie wystarczy więc kształcenie umysłów. Nie mniej ważne jest kształtowanie charakterów i postaw etycznych
młodzieży studenckiej. W dawnych uniwersytetach dobrze o tym wiedziano. Inaugurując w roku 1459 pracę uniwersytetu założonego w Bazylei, rektor tej uczelni Johann Lochman wypowiedział znamienne słowa: uniwersytet nie może zadowolić się hodowaniem biegłych w swojej dyscyplinie zawodowców. Uniwersytet,
chcąc spełnić swoje zadanie, musi się stać wspólnotą ludzi poszukujących sensu
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życia. Musi się stać officina humanitatis tj. warsztatem człowieczeństwa, w innym
wypadku przyniesie ludzkości więcej szkód niż pożytku.
Współczesny świat został przy tym wciągnięty w swoisty wir coraz węższych
specjalizacji, rezygnujących z szerszego kontekstu naukowego, a tym bardziej z odniesień filozoficznych i etycznych uzyskiwanej wiedzy. Wiedza specjalistyczna, jeśli ma przynieść korzyści społeczne, musi uwzględniać szeroki kontekst naukowy
oraz etyczny. Współczesna nauka i praktyka potrzebują uczonych traktujących
przedmiot swoich badań i rzeczywistość integralnie. Wszystkie bowiem tak zwane praktyczne problemy współczesne mają interdyscyplinarny charakter. W naszej
rzeczywistości nie ma problemów wyłącznie ekonomicznych, politycznych, socjalnych, etycznych czy wyłącznie technicznych. Zjawiska o różnym charakterze są ze
sobą ściśle powiązane i oddziałują wzajemnie na siebie. Problemy i kryzysy mogą
być dziś rozwiązywane tylko interdyscyplinarnie, przez specjalistów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, współpracujących jednak ściśle ze sobą. Aby to było
możliwe muszą być wykształceni prawdziwie po uniwersytecku, tzn. uniwersalnie.
Muszą rozumieć problematykę i język innych dziedzin, a także sami muszą być
zrozumiani przez innych. Muszą dysponować umiejętnością integrowania w swoich umysłach wielu szczegółowych osiągnięć różnych dyscyplin naukowych, w celu
uzyskania w miarę pełnego obrazu rzeczywistości, przy jednoczesnej świadomości,
że obraz ten jest jeszcze bardzo niekompletny, ponieważ każde nowe ustalenie naukowe otwiera zupełnie nowe, przedtem nieznane perspektywy i rodzi dużo więcej
nowych pytań niż było ich przed tym odkryciem.
Konieczność integralnego widzenia i traktowania rzeczywistości, bez amputowania tych czy innych jej wymiarów (np. humanistycznych, teologicznych bądź
etycznych), stawia określone zadania przed współczesnym uniwersytetem, który w procesie kształcenia studentów winien zasypywać istniejącą ciągle przepaść
między obrazem świata wytworzonym przez nauki matematyczno-przyrodnicze
a obrazem świata wyrażanym przez kulturę humanistyczną, w tym filozoficzną
i teologiczną. Dla wielu uczonych reprezentujących przyrodoznawstwo nauką jest
tylko dowodzenie, obliczanie, mierzenie i liczenie, jednym słowem – matematyczne traktowanie świata. Ich metodologiczna dewiza brzmi: wszystko zmierzyć, co
jest mierzalne. Wszystko uczynić mierzalnym, co jeszcze mierzalne nie jest. Natomiast dla wielu humanistów, interesująca nauka zaczyna się tam właśnie, gdzie
matematyczno-przyrodnicze dowodzenie napotyka na swój kres, gdzie rodzi się
pytanie o istotę poszczególnych rzeczy i o sens całości, którą one tworzą. Wyraził
to pięknie, słowami Małego Księcia, Antoine de Saint-Exupéry: „To, co istotne,
jest niewidzialne”.
Rolą współczesnego uniwersytetu jest wykształcenie i wychowanie człowieka,
który będzie umiał przezwyciężyć ową przepaść między przedstawionymi wyżej
dwoma obrazami świata. Który będzie umiał dostrzec, że obrazy te nie są sprzeczne ze sobą, ale względem siebie komplementarne i że dopiero razem wzięte tworzą
właściwy obraz rzeczywistości.
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Klasyczny paradygmat uniwersytetu, zakorzenionego w kulturze grecko-rzymskiej
i w chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, występujący we wszystkich omówionych
wcześniej modelach, realizował to zadanie. Uniwersalnie kształcił młodzież. Pracował w głębokim przekonaniu, że istnieją absolutne, niezmienne i niezależne od
ludzkiej woli wartości, które można odkryć i poznać i które nadają sens ludzkiej
egzystencji, oraz że poznawana przez człowieka rzeczywistość nie ogranicza się
tylko do sfery materialnej, lecz ma także wymiar transcendentny.
Ten klasyczny, pierwotny paradygmat uniwersytetu przetrwał do dziś w niektórych uniwersytetach świata, zwłaszcza katolickich. Obok niego istniał i istnieje
drugi paradygmat, druga wizja uniwersytetu, ucieleśniona w tzw. uniwersytecie
pozytywistycznym, uformowanym w połowie XIX wieku, który charakteryzuje
się redukcjonistyczną filozofią, sprowadza rzeczywistość do samej tylko materii
oraz reprezentuje głębokie przekonanie, że jedynie nauki matematyczno-przyrodnicze mają walor wiedzy naukowej i że tylko one pozwalają prawdziwie opisać
to, co istnieje. Zwolennicy uniwersytetu pozytywistycznego radykalnie oddzielają
fakty od wartości; te drugie eliminują programowo z kształcenia akademickiego.
Kładą wielki nacisk na ścisłość badań naukowych i na możliwie najlepsze zawodowe przygotowanie swoich absolwentów. Rezygnują jednak z ich wychowywania
moralnego, a tym bardziej z kształcenia teologicznego czy religijnego, usuwając
całkowicie albo spychając na margines swojej działalności problematykę teologiczną, etyczną, filozoficzną itp. Tymczasem praktyka wykazuje, że ma to złe konsekwencje zarówno dla samych absolwentów, jak i dla społeczeństwa, w którym
oni żyją i pracują. Relacje międzyludzkie pozbawione wymiaru transcendentnego
i etycznego, a koncentrujące się tylko na dobrach ekonomicznych, na zysku, rynku i konkurencji są zimne, bezwzględne i nie przynoszą nikomu szczęścia.
Jak pisał wybitny francuski filozof i socjolog Emil Durkheim, pozytywistyczny
paradygmat uniwersytetu pozbawionego zupełnie wymiaru teologicznego i religijnego realizuje programowo kształcenie wyłącznie świeckie, a przez to wyalienowane i odseparowane od tych wszystkich problemów, które stawia i rozwiązuje
wyłącznie religia, a od których człowiek nigdy się nie wyzwoli, ponieważ należą
do istoty jego natury. Zdaniem Durkheima, przekonanie wyrażane w ostatnich
wiekach przez liczne środowiska uniwersyteckie, że jedynym sposobem pogodzenia nauki i wiary religijnej jest eliminacja tej drugiej z życia uniwersytetu, a nawet
z życia nowoczesnego społeczeństwa, stanowiło i stanowi wielki błąd, ponieważ
sfera moralno-religijna i sfera intelektualna są w człowieku tak ściśle powiązane,
że każda próba ich oddzielenia pociąga za sobą negatywne – w wymiarze indywidualnym i społecznym – konsekwencje.
Należy się cieszyć, że niektóre polskie państwowe uniwersytety i szkoły wyższe, które przez długi okres czasu pozostawały pod wyłącznym wpływem pozytywistycznej wizji uniwersytetu, a na domiar złego były poddawane bezwzględnej marksistowskiej ateistycznej indoktrynacji starają się – wprawdzie z trudem,
a często nawet napotykając opór ze strony środowisk nieprzyjaznych Kościołowi
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– przywrócić jednak w kształceniu swoich studentów wymiar etyczny i teologiczny. Najlepszym wyrazem tych tendencji jest powstawanie na państwowych uczelniach wydziałów teologicznych bądź instytutów, które ten wymiar kształcenia są
w stanie zagwarantować.
Po bolesnych doświadczeniach XX wieku upadł scjentystyczny mit, że sama
nauka rozwiąże – jako uniwersalne panaceum – wszystkie problemy ludzkości,
w tym – egzystencjalne, światopoglądowe i moralne. Wpłynęło to znacząco także
na ukształtowanie się najnowszego, postmodernistycznego paradygmatu uniwersytetu, który charakteryzuje się sceptycyzmem w stosunku do przekonania, że jedyną drogą do prawdy jest pozytywistycznie rozumiana nauka i że rozum ludzki
jest w stanie poznać całą rzeczywistość. Postmodernistyczna koncepcja głosi upadek myślenia jednoznacznego i pewnego. Prezentuje holistyczną i ekologiczną wizję rzeczywistości. Porzuca absolutną i ostateczną pewność na rzecz przekonania,
że posiadamy tylko prawdę przybliżoną. Kwestionuje to, co po kartezjańsku „jasne i wyraźne”, a uznaje to, co tajemnicze i powikłane. Rezygnuje z obiektywnego
rozumienia prawdy na rzecz rozumienia osobistego, intuicyjnego, niedającego się
przekazać innym; na rzecz dochodzenia do niej. Nie koncentruje się na szczegółach, a zwraca się ku syntetycznemu rozumieniu całości; odchodzi od rozumienia rzeczywistości w kategoriach statycznych struktur, a przyjmuje rozumienie jej
w kategoriach dynamicznych procesów.
Postmodernistyczny paradygmat uniwersytetu w ostatnich latach coraz bardziej zakorzenia się na licznych uczelniach na świecie (zwłaszcza amerykańskich)
i coraz silniej wpływa na sposób myślenia i zachowania współczesnych ludzi,
szczególnie związanych ze szkolnictwem i środkami przekazu, a za ich pośrednictwem także na świadomość bardzo szerokich warstw społecznych. Z postmodernistyczną wizją nauczania i uprawiania nauki wiążą się poważne niebezpieczeństwa w postaci relatywizmu poznawczego i etycznego. Można powiedzieć, że
postmodernizm podważa fundamenty cywilizacji euroatlantyckiej, czyli przekonanie o istnieniu obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra, które można w pewny sposób poznać. Niezależnie od tego ma on swoje pozytywne elementy, których
nie powinno się odrzucać, podobnie jak liczne pozytywne elementy zawierała pozytywistyczna wizja uniwersytetu.
Kształtując nowy paradygmat uniwersytetu na III tysiąclecie, powinno się
w pierwszym rzędzie wykorzystać to, co wypracował uniwersytet klasyczny, wyrosły z chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, ogromnie wysoko ceniący ludzki rozum, ale też doceniający Boże Objawienie; zwracający uwagę zarówno na najlepsze wykształcenie intelektualne swoich studentów, jak również ich wychowanie
moralne; poza tym nie ulegający w procesie edukacyjnym ani egoistycznemu hiperindywidualizmowi – lekceważącemu dobro wspólne, ani też kolektywizmowi
– lekceważącemu wartość i prawa ludzkiej osoby.
Nie należy bynajmniej rezygnować z niewątpliwych wartości, jakie wypracował uniwersytet pozytywistyczny – wysoko ceniący matematyczną ścisłość badań
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naukowych i dobre zawodowe kształcenie studentów – oraz tych wartości, które
można zaakceptować w wizji uniwersytetu postmodernistycznego – szczególnie ekologiczne i holistyczne traktowanie świata oraz wychowywanie młodzieży w duchu prawdziwej tolerancji, która nie oznacza bynajmniej niewrażliwości
i zgody na zło, barbarzyństwo, terroryzm i zdziczenie moralne.
Paradygmat uniwersytetu na nowe czasy powinien poza tym, jak się wydaje, uwzględniać trzy ważne elementy, a mianowicie: misję współczesnej uczelni
akademickiej, kontekst i okoliczności, w jakich ona działa, oraz zasady, którymi
powinna się w swojej pracy kierować.
Misja uniwersytetu pozostaje właściwie ciągle ta sama od początku jego istnienia, chociaż zmieniają się metody jej realizowania. Jest nią intelektualne kształcenie i moralne wychowywanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych.
Współczesny uniwersytet powinien być swojego rodzaju „oczami świata”, dostrzegającymi jego ważne problemy i wskazującymi sposoby ich rozwiązania.
Tworząc, przekształcając bądź reformując współczesny uniwersytet, nie
można zapominać o kontekście i warunkach, w jakich będzie swoją misję realizował. Kontekst ten jest bardzo bogaty i może się różnić, w zależności od miejsca funkcjonowania uczelni i wyznaczonych jej przez założycieli szczegółowych
celów. Są jednak pewne znamiona charakterystyczne dla życia całego naszego
współczesnego świata, które trzeba uwzględniać w pracy każdego uniwersytetu.
Należą do nich:
• zjawisko globalizacji, z jej pozytywnymi i negatywnymi cechami;
• zjawisko wielokulturowości, charakterystyczne dla coraz większej liczby
krajów;
• zjawisko nieustannie postępującego poważnego ekologicznego zagrożenia
świata, którego powstrzymanie wymaga fundamentalnych zmian w stylu
życia i w świadomości całych społeczeństw;
• eksplozja informatycznego i technologicznego postępu, który wpływa na
niezwykle dynamiczny rozwój różnych dziedzin wiedzy, a także na codzienne życie współczesnego człowieka;
• narastające, niezwykle negatywne zjawiska w postaci przestępczości, degradacji moralnej wielu społeczeństw oraz terroryzmu występującego na różnym tle;
• olbrzymi i ciągle rosnący wpływ współczesnych mediów na wszystkie aspekty życia całych narodów (często wpływ negatywny, ponieważ warunkowany
żądzą pieniądza)
• wspomniany już wyżej duch postmodernizmu z charakterystycznym
dla niego antyintelektualizmem, relatywizmem i skrajnym indywidualizmem.
Trzeci element paradygmatu uniwersytetu na III tysiąclecie stanowią określone zasady, którymi współczesna uczelnia akademicka winna się kierować, aby
sprostać celom swojej misji. Są one następujące:
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• zasada dążenia do akademickiej doskonałości, do najwyższych standardów
w dydaktyce, badaniach naukowych i we wszystkich innych sferach działalności uczelni;
• zasada zachowania w badaniach naukowych wolności od wszelkiego rodzaju nacisków – ideologicznych, ekonomicznych, politycznych i innych;
• zasada dążenia do odkrywania prawdy i dzielenia się nią z innymi uczonymi;
• zasada odpowiedzialności etycznej uczonego i profesora uczelni akademickiej za prowadzoną dydaktykę oraz za realizowane badania naukowe;
• zasada uprawiania edukacji w duchu służby, bez czego nie można nauczyć
studiującej młodzieży ofiarności i wrażliwości na dobro wspólne i na właściwe spełnianie obowiązków;
• zasada tworzenia z uczelni akademickiej przyjaznej i trwałej wspólnoty, ludzi wzajemnie się rozumiejących i wrażliwych na podobne wartości oraz
kierujących się podobnymi celami;
• zasada partnerskiej współpracy z innymi uczonymi, z instytucjami i organizacjami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, bez której nie są dziś
możliwe, liczące się naukowo i społecznie, osiągnięcia;
• zasada (która kierować się powinna uczelnia wyższa, szczególnie katolicka,
mająca świadomość istnienia jednego źródła wszelkiej prawdy) to dążenie
do integracji nauki i wiary chrześcijańskiej.
Bez względu na kryzysy, które w ciągu wieków nie omijały instytucji uniwersytetu, należał on zawsze do niekwestionowanych, funkcjonujących ponad
wszelkimi podziałami, uniwersalnych autorytetów, które wskazywały ludzkości
lepsze jutro i tworzyły postęp oznaczający nie coś nowego, lecz coś lepszego intelektualnie i moralnie. Także współczesny polski uniwersytet, mimo trapiących
go przeróżnych trudności, mimo niedoinwestowania i wszelkich innych braków,
nadal pozostaje wielkim autorytetem, akceptowanym przez całe społeczeństwo,
co nakłada zarówno na jego kadrę, jak i na studentów wielką odpowiedzialność
intelektualną i etyczną, o której przypominał Jan Paweł II podczas swoich spotkań
z ludźmi nauki. Przemawiając w roku 1997, w Rzymie, do rektorów polskich szkół
akademickich, wypowiedział słowa, które winny być we współczesnym, pełnym
chaosu i wpływów skrajnego utylitaryzmu świecie ciągle aktualnym wskazaniem
dla ludzi uniwersytetu:
„W codziennym trudzie pracownika nauki konieczna jest także szczególna wrażliwość etyczna. Nie wystarcza bowiem troska o logiczną, formalną poprawność procesu
myślenia. Czynności umysłu muszą być koniecznie włączone w duchowy klimat niezbędnych cnót moralnych jak szczerość, odwaga, pokora i uczciwość oraz autentyczna
troska o człowieka. Dzięki wrażliwości moralnej zachowana zostaje bardzo istotna dla
nauki więź między Prawdą a Dobrem. Tych dwóch spraw nie można bowiem od siebie oddzielać! Zasady wolności badań naukowych nie wolno oddzielać od odpowie-
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dzialności etycznej każdego uczonego. W przypadku ludzi nauki ta odpowiedzialność
etyczna jest szczególnie ważna. Relatywizm etyczny oraz postawy czysto utylitarne
stanowią zagrożenie nie tylko dla nauki, ale wprost dla człowieka”.

Historical Concepts and Paradigms of the Institution
of University as well as its Present and Future Models
Sum ma r y
The paper presents historical concepts and paradigms of the institution of university as well as its present and future models.
As a starting point, the origin, structure and function of the medieval university are discussed; then, four basic concepts of university formed in the 19th
century are given, namely the German model of Wilhelm Humboldt and Johann
Fichte, the English model of Cardinal Newman, the American model formed after
foundation of the John Hopkins University and the French model – the Napoleonic model ofuniversity.
What follows is an analysis of the changes and evolution of universities in the
20th century. It is indicated that the essence of today’s university is composed
of the following activities: didactics, research and professional training. A great
significance of general and formal education is also emphasized. The priority is
given to practising basic disciplines at universities and the significance of the humanities for general education of students, including philosophy, theology and
ethics is stressed.
The author is warning us against single-discipline education in a situation
when all contemporary problems, whether economic, political, social, ethical
or technical, can only be solved on the interdisciplinary basis via cooperation of
experts in different fields. The gap between visions of the world shaped by natural
sciences and the humanities should be gradually bridged. To this end, a paradigm
of the future university is put forward. The paradigm should provide for cultivation of the values derived from the Classical University rooted in the Greco-Roman and Christian tradition, mathematical exactness of scientific research and
quality professional training of the Positivist University, as well as the ecological
and holistic vision and education of the youth, in a spirit of tolerance of the Postmodern University.
The paradigm of the university of the future should encompass three significant elements, i.e. the mission of a contemporary academic school, the conditions
in which it is functioning and the rules it should follow. The paper indicates that,
though destined to an ongoing change, the mission of universities for centuries
has featured the same components, namely intellectual and ethical education of
the youth and scientific research. The contemporary university should act as “the

eyes of the world” that perceive its main problems and provide guidance in solving them.
The contemporary university must duly take into account the external conditions, namely globalisation, multiculturalism, ecological threats, rapid communications and technological progress, a growth of negative social phenomena such
crime, moral degradation and terrorism; a growing influence of the media on life
of societies, anti-intellectualism, relativism and radical individualism triggered by
the Post-modem era. The rules that a contemporary academic school should act
in accordance with are given as follows: a quest for the highest standards in didactics, research and other activities; full freedom of scientific research; a focus on
discovering the truth and sharing it with others; ethical responsibility of scholars
and university professors; the spirit of duty in education; forming amicable and
stable academic communities; partnership in cooperation with other scholars and
universities; aiming at the integration of Christian knowledge and faith.
The paper ends with a citation from Pope John Paul’s II. address to the chancellors of all Polish academic schools in 1997, in which he stressed the role of ethical
sensitivity of scholars today, owing to which the bond may be maintained both
between the True and the Good and the freedom of scientific research and ethical
responsibility for its outcomes.
S łow a k lu czowe: uniwersytet średniowieczny; modele uniwersytetu dziewiętnastowiecznego; ewolucja uniwersytetu, interdyscyplinarne kształcenie uniwersyteckie, kształcenie i wychowanie, uniwersytet pozytywistyczny, uniwersytet
postmodernistyczny, model uniwersytetu na dziś, misja współczesnego uniwersytetu
Ke y words: Medieval university; 19th century university models; evolution
of university, interdisciplinary education at universities, education and nurture,
Positivist University, Post-modern University, university model for today, mission
of contemporary university
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WYDZIAŁ TEOLOGICZNY NA UNIWERSYTECIE
ASPEKT HISTORYCZNY I PRAWNY
Stworzony w średniowieczu uniwersytet, instytucja wywodząca się z kościelnych ośrodków nauczania, głównie szkół katedralnych oraz tzw. studiów generalnych1, „jedno z arcydzieł ludzkiej kultury”, jak się wyraził Jan Paweł II, nie
przestaje służyć wyzwalaniu i formowaniu dojrzałego człowieczeństwa: ludzkiego
ducha, umysłu, woli i serca2. Czyni to zaś, poszukując prawdy, tworząc jedność
nauk (universitas litterarum), wychowując oraz kształtując wspólnotę nauczycieli
i studentów (universitas magistrorum et scholarium)3.
Prowadząc od samego początku, tj. od czasów przełomu umysłowego i rozkwitu kultury intelektualnej w XII–XIII wieku, nauczanie w zakresie całokształtu
ówczesnych nauk, uniwersytet średniowieczny – otwarty dla wszystkich, łączący kształcenie ogólne z zawodowym, nauczanie z badaniami naukowymi, wzbogacanie umysłu z kształtowaniem charakteru, wiedzę z wiarą oraz refleksję nad
rzeczywistością naturalną z refleksją nad rzeczywistością nadprzyrodzoną – miał
charakter na wskroś uniwersalny.
1
Studium generalne (studium generale lub studium privilegiatum) stanowiło korporację naukową (universitas magistrorum et scholarium) – na wzór cechów i bractw – o wysokim, elitarnym
poziomie nauczania, która po pewnym okresie rozwoju uzyskała znaczny rozgłos naukowy, po czym
otrzymała – ubiegając się o to – przywilej papieski lub cesarski, podnoszący ją do rangi wyższej
uczelni o charakterze ponadregionalnym. Pełnoprawne studium generale powinno było posiadać
cztery klasyczne wydziały (filozofii, medycyny, prawa i teologii). Poczynając od XIV wieku termin
„studium generalne” zaczął być stopniowo wypierany przez termin „uniwersytet”. Po raz pierwszy
słowa „universitas” użył Innocenty II w 1208 r. w odniesieniu do Uniwersytetu Paryskiego jako do
korporacji nauczających i uczących się. Zob. M. Markowski, Początki wydziału teologii w Krakowie
w kontekście uniwersytetów europejskich, w: Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie 20 X 1996 – 20 X 1997, red. A. Kubiś, Kraków 1998, s. 224–225.
2
Jan Paweł II, Zadaniem uniwersytetu jest ukazywanie drogi kształtowania dojrzałego człowieczeństwa. Spotkanie z profesorami i studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Częstochowa, 6 czerwca 1979, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1 (1978–1988), red. S. Urbański,
Warszawa 1999, s. 94.
3
Zob. J. Salij, Próba określenia specyfiki nowego uniwersytetu w Warszawie, w: Nowy Uniwersytet
dla Warszawy. Materiały z sympozjum w Akademii Teologii Katolickiej z dnia 89.11.1998 roku, Warszawa 1999, s. 57; W. Góralski, W poszukiwaniu pełnej prawdy, Warszawa 2003, s. 7.
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Korzystając z wewnętrznej autonomii prawnej, prawa nadawania stopni naukowych i związanego z nim prawa nauczania, pełny uniwersytet średniowieczny składał się z czterech wydziałów: filozoficznego, inaczej sztuk wyzwolonych4,
teologii, prawa (cywilnego i kanonicznego) i medycyny5. Rozkwit uniwersytetu
średniowiecznego, z utrwaloną już strukturą, uprawianą w nim metodą scholastyczną i zakresem nauczania, trwał do XV lub XVI wieku, kiedy to rozpoczął
się proces upadku tradycyjnego modelu tej uczelni, pogłębiony przez reformację.
Znaczny wpływ na zmianę jej pierwotnego kształtu wywarły następnie antyreligijne
i antychrześcijańskie ideologie i ruchy umysłowe oświecenia, rewolucja francuska
oraz prawodawstwo napoleońskie, negujące katolicki charakter tradycyjnego typu
uniwersytetu.
Podwaliny pod rozwój uniwersytetu nowożytnego, nad którym zwierzchnictwo roztaczało już wyłącznie państwo, położyły zreformowane uniwersytety angielskie oraz uniwersytety powstające w okresie od XVI do XVIII stulecia, głównie
w Niderlandach. Ten nowy model uczelni ukształtował się w XVIII i XIX wieku,
zmieniając istotnie jej pierwotny kształt. W jego upowszechnianiu w XVII i XVIII
stuleciu przodowały Włochy, Anglia, Niderlandy oraz Niemcy. Jednak pełny jego
rozwój nastąpił dopiero w wieku XIX6.
Jakkolwiek w XIX stuleciu ukształtowały się cztery odmienne koncepcje uniwersytetu nowożytnego (niemiecka, angielska, amerykańska i francuska), różniące
się między sobą zasadniczymi założeniami dotyczącymi relacji między badaniami
naukowymi a nauczaniem7, to jednak w historii tej instytucji można dostrzec trzy
podstawowe paradygmaty, różniące się od siebie stosunkiem do pierwotnej tradyPierwszy stopień kształcenia, kończący się uzyskaniem stopnia magistra.
Drugi stopień nauczania, dostępny wyłącznie dla magistrów sztuk wyzwolonych, kończący
się uzyskaniem stopnia magistra na wydziale teologii lub odpowiadającego mu stopnia doktora na
wydziałach prawa i medycyny. Wśród uniwersytetów wyjątkiem był Oksford, który posiadał piąty
wydział (gramatyki). Zob. R.A. Müller, Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule, München 1990, s. 9–11; Markowski, Początki wydziału teologii
w Krakowie…, s. 224–225.
6
S. Wielgus, Uniwersytet – wczoraj, dziś, jutro, „Notatki Płockie” 2001 nr 4/189, s. 24; I. Cecchetti, P. Paschini, Università, w: Enciclopedia Cattolica, t. 12, Città del Vaticano 1954, kol. 857–863;
A. Marongin, Alle origini dell’università. La costituzione „Habita“ di Federico Barbarossa, w: Stato e
scuola. Esperienza e problemi della scuola occidentale, Milano 1974, s. 103 nn.; A. Talamanca, Università degli studi, w: Enciclopedia Giuridica, t. 32, Roma 1994, s. 1. Por. Uniwersytet, w: Encyklopedia
Gazety Wyborczej, t. 19 [b.m.r.w.], s. 237–238.
7
W koncepcji niemieckiej (W. Humboldt, J.G. Fichte) uniwersytet powinien być ukierunkowany ku odkrywaniu i przekazywaniu wiedzy i prawdy o całej rzeczywistości oraz łączyć nauczanie
i badania naukowe. Według modelu angielskiego (kard. J.H. Newman) misją uniwersytetu winno
być służenie poznawaniu prawdy dla niej samej, nie zaś dla celów praktycznych, a więc wyłącznie
kształcenie i wychowanie. W koncepcji amerykańskiej (przyjętej po roku 1876, tj. po utworzeniu
Uniwersytetu J. Hopkinsa) uniwersytet miałby być bliżej powiązany z praktyką życiową. Natomiast
w modelu francuskim (Napoleon) uniwersytet powinien mieć bardzo ograniczony i ściśle określony
zakres działania, stanowiąc instrument polityki i władzy. Zob. Wielgus, Uniwersytet – wczoraj, dziś,
jutro, s. 24–25.
4
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cji, przedmiotem zainteresowań oraz stosunkiem do prawdy i dobra moralnego.
Tak więc w paradygmacie klasycznym, który przetrwał do dziś w wielu uczelniach (nie tylko katolickich), nawiązującym do idei uniwersytetu średniowiecznego, mocno zakorzenionym w chrześcijańskiej wizji rzeczywistości i w klasycznej
kulturze grecko-rzymskiej, łączy się kształcenie, badania naukowe, promowanie
wartości, a nawet funkcje usługowe. Z kolei w paradygmacie pozytywistycznym,
przyjmowanym w wielu krajach, pozbawiającym uniwersytet całkowicie wymiaru
teologicznego i religijnego, za jedyną rzeczywistość uważa się świat materialny,
który mogą kompetentnie opisać wyłącznie nauki matematyczno-przyrodnicze.
Wreszcie w myśl paradygmatu postmodernistycznego, uznawanego aktualnie za
obowiązujący na wielu uczelniach, szczególnie amerykańskich, należy zrezygnować z wartości absolutnych i niezmiennych8.
W europejskiej tradycji kulturowej wydziały teologiczne były obecne na uniwersytetach – poczynając od Paryża i Bolonii9 – nie tylko w średniowieczu, lecz
także i w okresie późniejszym. Bowiem rolą uniwersytetu jest prowadzenie badań
naukowych oraz kształcenie i wychowywanie człowieka. Wychowanie to powinno prowadzić człowieka ku integralnej, niepozbawionej żadnego z istotnych wymiarów, wizji rzeczywistości; winno umożliwić mu pokonanie przepaści miedzy
matematyczno-przyrodniczym obrazem świata z jednej strony, a obrazem świata
prezentowanym przez kulturę humanistyczną (w tym filozoficzną i teologiczną)
– z drugiej strony. To właśnie zadanie realizował uniwersytet klasyczny. A czynił to w głębokim przekonaniu, że istnieją absolutne, niezmienne i niezależne od
ludzkich ocen wartości, nadające sens ludzkiej egzystencji, które mogą być przedmiotem odkrywania i poznawania, i że rzeczywistość poznawana przez człowieka
nie ogranicza się wyłącznie do sfery materialnej, gdyż posiada także swój wymiar
transcendentny10.
Tymczasem upowszechnianie się w Europie wspomnianego modelu uniwersytetu nowożytnego stało się powodem, szczególnie po rewolucji francuskiej,
znoszenia uniwersyteckich wydziałów teologicznych, sytuowanych odtąd coraz
częściej jedynie na uniwersytetach kościelnych, poczynając od Lowanium (1833–
1835)11. Na wielu jednak uniwersytetach, które nie hołdowały tendencjom pozytywistycznym, wydziały teologiczne istniały nadal. Po II wojnie światowej nadeszła
jednak kolejna fala ich usuwania, tym razem z uniwersytetów państw należących
8
S. Wielgus, Bogu i ojczyźnie. Uniwersyteckie przemówienia i listy 1996–1998, Lublin 1999,
s. 54–57; Góralski, dz. cyt., s. 11–13.
9
Wydział teologiczny na uniwersytecie w Paryżu powstał w 1257 roku, założony przez Roberta z Sorbony, natomiast analogiczny wydział na uniwersytecie w Bolonii erygował Innocenty IV
w 1360 r.; uprzednio funkcjonowało tam studium zakonne. Zob. Cecchetti, Paschini, art. cyt.,
kol. 858, 860; Uniwersytet, w: Encyklopedia Gazety Wyborczej, s. 255.
10
Wielgus, Bogu i Ojczyźnie…, s. 58–59; tenże, Uniwersytet – wczoraj, dziś, jutro, s. 26–28; tenże, Model uniwersytetu na dziś, „Przegląd Uniwersytecki” 8(1966) nr 6(44), s. 4–5; Góralski, dz. cyt.,
s. 13–14.
11
Cecchetti, Paschini, art. cyt., kol. 863–864.
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do tzw. bloku wschodniego, m.in. Polski, co było rezultatem poddawania tych
uczelni zakrojonej na szeroką skalę indoktrynacji marksistowskiej.
Różnorodne przekształcenia i innowacje w dziedzinie systemu i organizacji
studiów przeprowadzone w XX wieku na uniwersytetach amerykańskich oraz ich
burzliwy rozwój dały początek kształtowaniu się współczesnego typu uniwersytetu również w Europie. W ostatnich latach niemałą rolę zdaje się tutaj odgrywać
także Deklaracja Bolońska z 18–19 czerwca 1999 roku.
Podejmując próbę zwięzłego przedstawienia miejsca wydziałów teologicznych
na uniwersytetach na przestrzeni stuleci, wypadnie ograniczyć się wyłącznie do
obszaru Polski. Z uwagi na ścisłe powiązanie historii poszczególnych instytucji
kształcenia teologicznego z ich statusem prawnym, zarówno w świetle prawa kościelnego, jak i państwowego, w niniejszym opracowaniu zostały uwzględnione
także kwestie prawne.

I. W I RZECZYPOSPOLITEJ I W OKRESIE
NIEWOLI NARODOWEJ
Rosnące coraz bardziej w Państwie Piastowskim zapotrzebowanie na wykształconych prawników, bliska współpraca Kazimierza Wielkiego z arcybiskupem
gnieźnieńskim Jarosławem Bogorią ze Skotnik, wybitnym prawnikiem, wychowankiem uniwersytetu bolońskiego, oraz z dziekanem kapituły krakowskiej Janem Suchywilkiem, również prawnikiem, a także okoliczność powstania w 1348 r.
z inicjatywy cesarza Karola IV studium generalnego w Pradze skłoniły monarchę
polskiego, pragnącego uniezależnić się od politycznej i kulturalnej przewagi czeskiej, do powzięcia decyzji o utworzeniu uniwersytetu (prawo miało być kierunkiem dominującym) we własnym kraju.
Nie czekając na oficjalną zgodę papieża Urbana V, 12 maja 1364 r. król wydał
przywilej założenia studium generalnego w Krakowie dla wszystkich dozwolonych
nauk, a więc i teologii. Założenie studium generalnego potwierdził Urban VI bullą
z 1 września 1364 r., modyfikując przy tym niektóre decyzje królewskie, m.in. nie
wyraził zgody na wykłady z teologii. Decyzja ta była spowodowana nie tyle chęcią
utrzymania monopolu Uniwersytetu Paryskiego w tej dziedzinie12 czy intrygami Karola IV, ile raczej warunkami lokalnymi, szczególnie niewielką jeszcze rangą ośrodka krakowskiego i brakiem w kraju doktora teologii. Tymczasem wedle ówczesnej
12
Dla podtrzymania monopolu paryskiego wydziału teologicznego, który dzięki wypracowaniu
przez najwybitniejszych teologów nowego typu teologii, nazywanej później teologią spekulatywną,
zyskał międzynarodową sławę, papieże – począwszy od końca XIII wieku – zaczęli kontrolować
tworzenie nowych wydziałów teologicznych, w wyniku czego powstawały z reguły studia generalne
z dwoma lub trzema wydziałami, bez wydziału teologii, zwłaszcza w Italii i we Francji. Zob. Markowski, Początki wydziału teologii w Krakowie…, s. 229–230.
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praktyki nauczanie teologii było możliwe jedynie w uczelniach już dobrze rozwiniętych13.
Uniwersytet Krakowski, twór niezbyt mocny zarówno pod względem naukowym, jak i ekonomicznym, funkcjonował już za życia Kazimierza Wielkiego, a po
jego śmierci (1370), z uwagi na brak stabilizacji władzy królewskiej w państwie
jego działalność została przerwana14.
Do utworzenia wydziału teologicznego na uczelni krakowskiej doszło dopiero
po zawarciu unii polsko-litewskiej, kiedy to zrodziły się pilne potrzeby misyjne,
a dwór królewski nawiązał kontakty ze znaczącymi ośrodkami kultury zachodniej. Niemałą rolę odegrało tutaj także współzawodnictwo polityczne z Krzyżakami, którzy w 1386 r. uzyskali u Urbana VI zgodę na powołanie do życia uniwersytetu – z wydziałem teologicznym – w Chełmnie (fundacja ta nie doczekała się
realizacji), jak również osobista kultura duchowa i zaangażowanie Jadwigi oraz
jej dworu.
Swoją prośbę o założenie wydziału teologicznego Jadwiga i Władysław Jagiełło
przedłożyli jeszcze za pontyfikatu Urbana VI. Ponowili ją następnie – wraz z biskupem krakowskim i kanclerzem uniwersytetu Janem z Radliczyc – w 1390 r.
wobec Bonifacego IX, następcy Urbana, gdy Uniwersytet Krakowski zaczął się
powoli rozwijać, a w kraju nie brakowało już doktora teologii (był nim młody
profesor wykładający na praskim wydziale teologii, Mateusz z Krakowa). Z uwagi
jednak na niekorzystne okoliczności zewnętrzne papież nie zdecydował się od
razu na utworzenie nowego wydziału.
Gdy zewnętrzne warunki polityczne uległy poprawie, zwrócono się po raz
trzeci w kurii rzymskiej o zezwolenie na erygowanie oczekiwanego wydziału
w odnowionej już uczelni krakowskiej. Tym razem starania przyniosły pozytywny rezultat, bowiem 11 stycznia 1397 r. Bonifacy IX wystawił bullę Eximiae devotionis affectus zezwalającą na utworzenie wydziału teologicznego w Krakowie
na wzór wydziału paryskiego, cieszącego się najwyższą renomą. W ten sposób
13
Pozostaje czymś znamiennym, że Urban V, z uwagi na warunki lokalne, nie wyraził także zgody na założenie wydziału teologii w Wiedniu i w Pécs (na Węgrzech). Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XIV wieku, gdy papieże z niepokojem patrzyli na kierunki rozwoju teologii w Paryżu,
a po wybuchu w 1378 r. wielkiej schizmy, która osłabiła władzę papieską, pragnęli utrzymać dobre
relacje z władcami świeckimi. Wówczas to zaczęli chętniej wyrażać zgodę na tworzenie w powstających studiach generalnych wydziału teologicznego. Wydziały teologii utworzono w tym okresie m.in.
w Wiedniu (1384), Heidelbergu (1385), Kolonii (1388) i Erfurcie (1379). Mimo wszystko jednak, na
46 uniwersytetów, które powstały w Europie przed rokiem 1400, zaledwie w 28 istniały fakultety teologiczne. Zob. Markowski, Początki wydziału teologii w Krakowie…, s. 237–241; Rechowicz, Dzieje nauki
teologicznej, w: Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1, cz. 1, Poznań–Warszawa
1974, s. 447; W. Karasiewicz, E. Piszcz, Oświata kościelna w Polsce, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 1,
cz. 1, s. 252–253; M. Markowski, Jagiellońska Fundacja wydziału teologicznego w Krakowie, „Analecta
Cracoviensia” 21–22(1989/90), s. 423; K. Morawski, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie, t. 1, Kraków 1900, s. 80; J. Dąbrowski, Czasy Kazimierza Wielkiego, w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964, s. 27.
14
Karasiewicz, Piszcz, art. cyt., s. 253.
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Korona Królestwa Polskiego doczekała się pełnoprawnego, czterowydziałowego
uniwersytetu, dorównując tym samym innym wyższym uczelniom europejskim,
co należało uznać za szczególne wyróżnienie.
Mateusz z Krakowa, gdy zrezygnował z prestiżowych funkcji poza krajem, osiadł
w Krakowie, by podnosić tutaj na coraz wyższy poziom nauczanie teologii. Stolicę
Korony opuścił dopiero po wypromowaniu na doktora teologii Jana Isnera, co miało miejsce przed 16 kwietnia 1399 r. Wbrew obawom, niespodziewana śmierć królowej Jadwigi nie zaprzepaściła tak znaczącej zdobyczy Korony Królestwa Polskiego
na polu szkolnictwa. Przeznaczone przez nią na rzecz nowego wydziału klejnoty
umożliwiły królowi Jagielle utworzenie 22 lipca 1400 r. kolegium uniwersyteckiego,
oficjalne otwarcie roku akademickiego oraz wydanie – cztery dni później – nowego
przywileju fundacyjnego, który stanowił oficjalne zatwierdzenie nowej korporacji
oraz podstawę prawną istnienia Uniwersytetu Krakowskiego15.
Swoją szczególną świetność wydział teologiczny przeżywał w XV wieku,
zwłaszcza w jego pierwszej połowie, kiedy to Akademia Krakowska stanęła w rzędzie najlepszych wszechnic europejskich (zasłynęła ze znakomitej eklezjologii)16.
Natomiast w XVI stuleciu, na skutek negatywnej postawy profesorów wobec prądów humanistycznych, a także znacznego zmniejszenia się atrakcyjności teologii
(nie dawała szans awansu), wymieniona uczelnia uległa znacznej degradacji, stając się ośrodkiem typowo mieszczańskim. Z kolei wiek XVII przyniósł poważne
trudności finansowe oraz spadek liczby studentów, co sprawiło, że uniwersytet
wyraźnie podupadł, szczególnie wydziały teologii i filozofii17. „Dno upadku – zauważa M. Rechowicz – osiągnęła teologia krakowska w 1 poł. w. XVIII”18. Jednak
przyczyny upadku uczelni krakowskiej, a zwłaszcza teologii, tkwiły w ogólnej sytuacji uniwersytetów europejskich, które – po nieudanej walce z humanizmem –
zostały zepchnięte na drugi plan przez przeżywające swój szybki rozwój akademie
specjalistyczne19.
Zainicjowana przez ks. Hugona Kołłątaja w maju 1777 r., a więc po pierwszym
rozbiorze Polski (Kraków pozostał w kraju), reforma studiów uczelni krakowskiej, zwanej wówczas Szkołą Główną Koronną, podzielonej na cztery kolegia,
rozpoczęła się od wydziału teologicznego, na którym zmniejszono liczbę katedr
z dwunastu do czterech20.
15
Rechowicz, Dzieje nauki teologicznej, s. 447–448; Markowski, Początki wydziału teologii
w Krakowie…, s. 241–245.
16
Szerzej na ten temat zob. Z. Włodek, Eklezjologia krakowska w pierwszej połowie XV wieku, w:
Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie…, s. 247–282.
17
Zob. M. Rechowicz, Wydział teologiczny Akademii Krakowskiej w XVII i XVIII wieku, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, Lublin 1975, s. 11–13; B. Kumor, Dzieje ustroju kościelnego
w Polsce, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 2, Poznań–Warszawa 1974, s. 255.
18
Rechowicz, Wydział teologiczny…, s. 12.
19
Tamże, s. 13.
20
B. Kumor, Ustrój Kościoła w Polsce Stanisławowskiej, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1,
Poznań–Warszawa 1979, s. 103.
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Gdy w 1795 r. Kraków znalazł się w granicach zaboru austriackiego, uniwersytet – wraz z wydziałem teologicznym (kolegium teologicznym) – realizował
wytyczne reformy Kołłątaja, przy czym w 1801 r. przywrócono mu strukturę wydziałową. Dekretem cesarza Franciszka II z 5 sierpnia 1805 r. wydział teologiczny
został zreorganizowany i otrzymał sześć katedr. W następnym roku biskup krakowski przestał być wielkim kanclerzem uniwersytetu. Dokonano też germanizacji personalnej, a po włączeniu Krakowa w 1807 r. do Księstwa Warszawskiego
nastąpiła z kolei repolonizacja uczelni, łącznie z wydziałem teologicznym; od
4 lutego 1861 r. można było prowadzić zajęcia w języku polskim. Mocą decyzji
cesarskiej z 1847 r. pozbawiono tenże wydział prawa nadawania stopni akademickich, co miało stanowić początek urzeczywistniania zamiarów zaborcy po aneksji
Wolnego Miasta Krakowa.
Mimo wołania o reorganizację wydziału teologicznego, pewnych korzystnych
zmian dokonano dopiero w 1880 r., m.in. do istniejących czterech katedr dodano
trzy kolejne. Cztery lata później przywrócono prawo nadawania stopni doktorskich. W 1887 r. wydział posiadał osiem katedr21. Od schyłku XIX stulecia do wybuchu II wojny światowej przeżywał drugi okres swojej świetności22.
Z Uniwersytetem Krakowskim związana była Akademia Lubrańskiego w Poznaniu, założona w 1517 r. przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego. Wznowiona w 1613 r. przez wtórnego fundatora w osobie biskupa Jana Rozdrażewskiego, została ściśle złączona z wymienioną uczelnią krakowską, a następnie stała
się jej filią. W początkowym okresie swojej działalności (do 1572) zyskała niemały rozgłos dzięki studium teologii, uruchomionym już w 1519 r., a istniejącym
do roku 1572. Szkoła ta nie kształciła jednak teologów ze stopniami naukowymi
(przygotowywała duszpasterzy)23.
Założona w 1579 r. z fundacji biskupa wileńskiego Waleriana Protaszewicza
(zatwierdzonej przez króla Stefana Batorego i papieża Grzegorza XVI) Akademia
Wileńska (wywodząca się z kolegium jezuickiego), druga z kolei wyższa uczelnia
w Polsce, stanowiła nowy typ uniwersytetu ukształtowanego na Zachodzie. Był
to typowy uniwersytet jezuicki, powierzony kierownictwu Towarzystwa Jezusowego. Istniejący na tej uczelni od samego początku wydział teologiczny (obok
wydziału sztuk wyzwolonych i filozofii, a od 1641 r. także wydziału prawa), dzielił
los naukowy innych wyższych uczelni kraju. Wykładano na nim nową teologię,
21
B. Kumor, Ustrój Kościoła katolickiego w zaborze austriackim (1772–1815), w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, Poznań–Warszawa 1979, s. 287; W. Urban, Dzieje ustroju Kościoła w zaborze
austriackim, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, Poznań–Warszawa 1979, s. 626–627; A. Petrani,
Szkolnictwo teologiczne w Polsce, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1,
Lublin 1969, s. 289–291.
22
A. Kubiś, Sześćset lat istnienia Wydziału Teologicznego, w: Jubileusz sześćsetlecia Wydziału
Teologicznego w Krakowie…, s. 46.
23
A. Weiss, Studium teologii w Akademii Lubrańskiego (1519–1572), w: Dzieje teologii katolickiej
w Polsce, t. 1, s. 33–38; Rechowicz, Dzieje polskiej nauki teologicznej, w: Historia Kościoła w Polsce,
t. 1, cz. 2, s. 142; Petrani, art. cyt., s. 294–295.
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która powstała w Hiszpanii, a do Wilna dotarła z Kolegium Rzymskiego. Wydział,
stanowiący silny ośrodek teologii polemicznej i zarazem obrony katolicyzmu na
Litwie, po okresie swojego świetnego rozwoju, po roku 1655 zmagał się, podobnie
jak cała uczelnia, z trudnymi warunkami spowodowanymi wojnami, pożarami
i epidemią24.
Pozostając w kraju po pierwszym rozbiorze Polski, uczelnia wileńska – prowadzona od 1773 r. przez eks-jezuitów pod zmienioną nazwą (Szkoła Główna
Wielkiego Księstwa Litewskiego) – w latach 1780–1781 doczekała się reformy,
w wyniku której została podzielona na dwa wydziały: nauk moralnych i nauk fizycznych, a w 1792 r. otrzymała wydział lekarski. Na wydziale nauk moralnych
utworzono sekcję teologii z dwiema katedrami stricte teologicznymi (oraz z dwiema, a następnie czterema pokrewnymi)25.
Po drugim i trzecim rozbiorze uczelnia znalazła się w zaborze rosyjskim: od
1797 r. funkcjonowała pod nazwą Szkoła Główna Wileńska, a od ukazu cara Aleksandra I z 1 kwietnia 1803 r. – Cesarski Uniwersytet Wileński. W tym czasie została podzielona na cztery wydziały. Sekcja teologii, nazywana często fakultetem,
znalazła się wówczas na wydziale nauk moralnych i politycznych i obejmowała
3 katedry. Od roku 1804 sekcja ta nadawała trzy stopnie akademickie: kandydata,
magistra i doktora teologii. W ramach represji po powstaniu listopadowym, ukazem Mikołaja I uniwersytet został zamknięty. W 1833 r. z sekcji teologicznej oraz
z Wileńskiego Seminarium Głównego utworzono Rzymsko-Katolicką Akademię
Duchowną, przeniesioną w 1842 r. z Wilna do Petersburga. Uczelnia ta, istniejąca do 1918 r., odegrała doniosłą rolę w kształceniu duchowieństwa. Ostatnim jej
rektorem był ks. Idzi Radziszewski26.
Stosunkowo niedaleko Wilna, w latach 1812–1820 funkcjonowała – przekształcona przez Aleksandra I z kolegium jezuickiego i prowadzona przez jezuitów – Akademia Połocka, na której działał wydział teologiczny (obok wydziałów nauk wyzwolonych i filozofii oraz wydziału lingwistycznego). Wydział ten,
o przeciętnym poziomie naukowym, dysponował czterema katedrami i miał prawo nadawać stopnie doktorskie z zakresu teologii i prawa kanonicznego. Uczelnia
ta zakończyła swoją działalność wraz z wydaleniem z Rosji jezuitów27.

24
B. Kumor, Dzieje ustroju kościelnego w Polsce, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 2,
Poznań–Warszawa 1974, s. 255–256; tenże, Wyższe szkolnictwo kościelne. Seminaria duchowne, w:
Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 2, s. 453; L. Piechnik, Akademie i uczelnie jezuickie, w: Dzieje
teologii katolickiej w Polsce, t. 1, s. 68–71; M. Kosman, Uniwersytet Wileński 1579–1979, Wrocław
1981, s. 27–29.
25
Kumor, Ustrój Kościoła w Polsce Stanisławowskiej, s. 103–104.
26
Tenże, Ustrój Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim (1772–1815), w: Historia Kościoła
w Polsce, t. 2, cz. 1, s. 219; W. Urban, Dzieje ustroju Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, s. 492–494; Petrani, art. cyt., s.303–304.
27
Piechnik, art. cyt., s. 77–78; Kumor, Ustrój Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim…,
s. 219.
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Należy wspomnieć, że po zakończeniu w 1820 r. działalności Akademii Połockiej wypędzeni stamtąd jezuici utworzyli w 1823 r., w popaulińskim klasztorze
w Starej Wsi (k. Brzozowa) studium teologiczne, które – po dalszej, kilkakrotnej
zmianie swojej siedziby – trafiło w 1867 r. do Krakowa28.
W marcu 1595 r. rozpoczęła działalność Akademia Zamojska, powstała z fundacji Jana Zamojskiego, wielkiego kanclerza koronnego, złożona z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, prawa i medycyny. Do erygowania wydziału teologicznego (z trzema katedrami) doszło tutaj – na podstawie fundacji potwierdzonej
przez Zygmunta III Wazę – dopiero 26 września 1648 r., kiedy Innocenty X wyraził na to zgodę i udzielił zarazem prawa nadawania stopnia doktorskiego. W ten
sposób uczelnia stała się pełnoprawnym uniwersytetem. Wydział teologiczny
wykazał się największą aktywnością dydaktyczną w pierwszych latach swojego
istnienia; w następnym okresie zmagał się z wieloma trudnościami. Reformę fakultetu, która przyniosła wiele pozytywnych zmian, przeprowadzono w 1746 r.
z polecenia Benedykta XIV; odtąd wydział tworzyły cztery katedry (katedrę prawa
kanonicznego przeniesiono na wydział prawa). Jednak poziom uprawianej tam
teologii był przeciętny.
Gdy po pierwszym rozbiorze Polski Zamość przeszedł pod zwierzchnictwo
austriackie, dekret cesarski z 1784 r. zamknął istnienie uczelni zamojskiej29.
Niełatwe okazało się powołanie do życia uniwersytetu we Lwowie. Na jego
utworzenie król Jan Kazimierz wydał w 1661 r. przywilej podnoszący tamtejsze
kolegium jezuickie do rangi wyższych uczelni akademickich, co potwierdził Aleksander VII. Wobec jednak ostrego sprzeciwu Uniwersytetu Krakowskiego sejm
nie zatwierdził przywileju królewskiego, a papież wycofał swoją aprobatę. Wówczas cieszący się poparciem króla jezuici wprowadzili do swojego kolegium wykłady z teologii (moralnej i dogmatycznej) oraz z filozofii i medycyny, w związku
z tym sejm ponowił swoją decyzję.
Do utworzenia uniwersytetu doszło dopiero 11 grudnia 1759 r., dzięki poparciu Augusta III Sasa, który rok wcześniej nadał nowy przywilej w tym względzie.
Na wzór innych uczelni jezuickich uniwersytet lwowski otrzymał cztery wydziały:
teologiczny, filozoficzny, prawa i medycyny. Gdy jednak niebawem, bo w 1772 r.,
Lwów znalazł się w zaborze austriackim, cesarz Józef II rozwiązał uczelnię, powołując w to miejsce Uniwersytet Józefiński, ukształtowany na modłę uczelni austriackich30. W jego miejsce utworzono w 1805 r. Liceum, działające do 1817 r.,
kiedy to cesarz Franciszek ponownie utworzył uniwersytet, składający się z trzech

28
J. Bolewski, Bobolanum – Wydział i Sekcja w Warszawie, w: Wyższe szkolnictwo kościelne
w Polsce. Wizja Kardynała Karola Wojtyly i jej realizacja, Kraków 2002, s. 404–405.
29
H.D. Wojtyska, Nauczanie przedmiotów teologicznych w Akademii Zamojskiej, w: Dzieje
teologii katolickiej w Polsce, t. 2, s. 43–50; Kumor, Dzieje ustroju kościelnego w Polsce, s. 256.
30
Kumor, Wyższe szkolnictwo kościelne. Seminaria duchowne, s. 453; Piechnik, art. cyt., s. 72–73;
Petrani, art. cyt., s. 291–293.

32

KS. WOJCIECH GÓRALSKI

wydziałów: filozofii, teologii i prawa. Poziom nauczania teologicznego nie był tu
zbyt wysoki31.
Kolejnym uniwersytetem, na którym istniał wydział teologiczny, była Akademia Wrocławska im. Cesarza Leopolda I (Akademia Leopoldyjska). Została on
utworzony w 1702 r. z inicjatywy i staraniem jezuitów, w szczególności Fryderyka
Kazimierza Wolffa von Ludinghausena, wychowanego na dworze króla Jana Kazimierza. Uczelnia ta obejmowała dwa wydziały: filozoficzny i teologiczny, zorganizowane na sposób jezuicki. Po zniesieniu w 1773 r. zakonu jezuitów jego członkowie mogli nadal pracować zarówno w gimnazjach, jak i na Akademii, a to dzięki
decyzji króla pruskiego Fryderyka II. Od roku 1801 do 1811 obowiązywał w tej
uczelni nowy program nauczania, ograniczający studia teologiczne duchownych
do trzech lat.
W 1810 r. powstał uniwersytet w Berlinie, a następnie – z uwagi na bliskie
położenie –postanowiono połączyć uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą z Akademią Leopoldyjską. Tak utworzona nowa uczelnia – Uniwersytet Wrocławski
– miała charakter wyraźnie protestancki. Z dawnej Akademii jezuickiej we Wrocławiu pozostawiono wyłącznie wydział teologii katolickiej, a z Frankfurtu przeniesiono do Wrocławia wydziały: filozoficzny, teologii protestanckiej, medycyny
i prawa. Na wrocławskim wydziale teologii katolickiej nie brakowało wybitnych
uczonych o renomie europejskiej, którzy potrafili stworzyć klimat sprzyjający rozwojowi teologii. Polscy studenci tego wydziału nakłaniani byli do przyswajania
sobie języka niemieckiego, zaś studenci pochodzenia niemieckiego obowiązani
byli do poznania języka polskiego.
Od roku 1816 obydwa wydziały teologiczne (podobnie jak wydział filozofii)
nadawały licencjaty i doktoraty, co w 1858 r. zakwestionowała Stolica Apostolska.
Nieskuteczna obrona wydziałów skłoniła je do wstrzymania w 1863 r. nadawania
tychże stopni. Dopiero po interwencji kard. Jerzego Koppy Rzym przyznał w 1888 r.
prawo nadawania przez wydziały teologiczne stopni naukowych.
W roku 1912 Uniwersytet Wrocławski przyjął nazwę: Śląski Fryderyko-Wilhelmowski Uniwersytet we Wrocławiu. Uczelnia przetrwała do 1945 roku32.
Idea utworzenia wydziału teologicznego w Warszawie, stolicy Królestwa Polskiego w okresie niewoli narodowej, raz po raz przyświecała arcybiskupom warszawskim. Nabrała ona bardziej konkretnych kształtów w 1816 r., gdy car Aleksander I, jako król polski, zatwierdził projekt rządu polskiego dotyczący powołania do
życia w Warszawie uniwersytetu z wydziałem teologicznym, a następnie erygował
Uniwersytet Warszawski; otrzymał on nazwę Uniwersytetu Królewskiego. Otwarcie nowej uczelni, której rektorem został ks. Wojciech Szwejkowski, nastąpiło rok
później. Na jej strukturę organizacyjną składało się aż pięć wydziałów: teologiczUrban, Dzieje ustroju Kościoła w zaborze austriackim, s. 626–628; Piechnik, art. cyt., s. 72–73.
W. Urban, Dzieje ustroju Kościoła na terenach polskich pod zaborem pruskim, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, s. 569–572; Petrani, art. cyt., s. 304–305.
31
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ny, prawa i administracji, lekarski, filozoficzny, nauk i sztuk pięknych. Erygowania
wydziału teologicznego dokonał Pius VII, 3 października 1817 r., nadając tej jednostce prawo promowania magistrów i doktorów teologii i prawa kanonicznego
(liczyła ona sześć katedr)33.
Od samego początku fakultet teologiczny nie odgrywał większej roli w kształceniu duchowieństwa, nie miał bowiem wytrawnych profesorów, borykał się
z trudnościami ze strony Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, a także nie znajdował przychylności biskupów Królestwa Polskiego,
którzy nieufnie odnosili się do wydziału, uważanego za źródło liberalizmu. To
zaś skłoniło do poszukiwania korzystniejszych warunków dla studium teologii.
Wówczas, za zgodą Aleksandra I, w 1823 r. utworzono w Warszawie Seminarium
Główne, z którym połączono pozbawiony perspektyw rozwoju wydział teologiczny. W dwa lata później arcybiskup warszawski Wojciech Skarszewski dokonał reformy fakultetu teologicznego i przekształcił go w Seminarium Główne (międzydiecezjalne)34.
Po upadku powstania listopadowego uniwersytet w Warszawie został zniesiony przez rząd carski (1831), natomiast istniało nadal Seminarium Główne – aż do
roku 1833, kiedy to car Mikołaj I przekształcił je w Rzymsko-Katolicką Akademię
Duchowną. Ta ostatnia, licząca sześć katedr, otrzymała prawo nadawania stopni
kandydata, magistra i doktora teologii oraz prawa kanonicznego, zatwierdzone
przez Grzegorza XVI w 1837. Kurs teologiczny w Akademii trwał dwa lata, podobnie jak kurs filozoficzny. Ta rozwijająca się uczelnia została w 1867 r. przeniesiona do Petersburga35.

II. W II RZECZYPOSPOLITEJ I W LATACH
OKUPACJI NIEMIECKIEJ
Po trwającej 123 lata niewoli i okresie obcego ucisku Kościół polski wracał do
pełnej swobody w wykonywaniu swojej misji w odrodzonym państwie. Zaczął
korzystać z wolności podobnej do tej, którą się cieszył w I Rzeczypospolitej, lecz
w zupełnie odmiennych warunkach.

33
R. Bartnicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miejsce ATK i UKSW
w kościelnym szkolnictwie wyższym, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja Kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja, Kraków 2002, s. 209.
34
Zob. W. Kwiatkowski, Początki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Warszawie (1816–
1826), „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 36(1952), s. 197–209; M. Wawrykowa, Uniwersytet Warszawski w latach 1816–1831, w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981, s. 73.
35
Urban, Dzieje ustroju Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, s. 491–494.
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W dziedzinie kształcenia teologicznego należało zlikwidować dawne struktury
narzucone przez zaborców i zreorganizować ośrodki teologiczne. Wiele trudności
nastręczały zniszczenia materialne, zdewastowane biblioteki, niedostatek kadry
profesorskiej, także brak młodzieży gotowej do podejmowania studiów. Władze
państwowe stanęły przed zadaniem uruchomienia czterech istniejących uniwersytetów z wydziałami teologicznymi, piąty zaś (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
miał właśnie powstać. Wydziały teologiczne Krakowa, Lwowa i Wilna miały zachować swoją strukturę przyjętą w Europie Środkowej, natomiast nowo powstałemu wydziałowi warszawskiemu i powstającemu wydziałowi lubelskiemu przyszło wzorować się organizacyjnie na fakultetach rzymskich. Otwarty pozostawał
problem zdobywania stopni akademickich przez alumnów seminariów duchownych (większe szanse miały tutaj seminaria znajdujące się w miastach, w których
istniały wydziały teologiczne). Co się tyczy zaś problemu różnic w zakresie wykształcenia duchowieństwa, które były skutkiem zaborów, oraz kwestii unifikacji
standardów w tym zakresie, to dużą rolę odegrała Konstytucja apostolska Piusa
XI Deus scientiarum Dominus z 24 maja 1931 r.36 oraz działalność dwóch nowych
stowarzyszeń: Związku Zakładów i Instytutów Teologicznych oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego37.
Najkorzystniejsza była sytuacja w Krakowie. Wydział teologiczny nie stracił
tutaj praw uniwersyteckich, rozwijając się w okresie międzywojennym w dwóch
kierunkach: historii filozofii i historii Kościoła. Dodać trzeba, że niektóre krakowskie studia zakonne, m.in. dominikanów i jezuitów, otrzymały uprawnienia
fakultetów papieskich z prawem nadawania stopni naukowych38.
Odnowiony Uniwersytet Warszawski (Józefa Piłsudskiego) otrzymał po 1918 r.
dwa wydziały teologiczne: katolicki i protestancki. Wydział teologii katolickiej
uzyskał definitywne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej 4 kwietnia 1920 r., mocą
którego nadawał stopnie naukowe w zakresie teologii, prawa kanonicznego i filozofii scholastycznej. Na fakultecie tym szczególnie pomyślnie rozwijała się apologetyka39.
Na Uniwersytecie Lwowskim wydział teologiczny zaczął się w pełni rozwijać
dopiero w Polsce odrodzonej, gdzie specyfiką stała się teologia pasterska, dysponująca aż pięcioma katedrami (na czternaście ogółem), a także historia Kościoła
i historia religii40.
Na odnowionym Uniwersytecie Wileńskim wydział teologiczny, ukształtowany na wzór Lwowa i Krakowa, wymagał zorganizowania od początku kadry pro-

AAS 23(1931), s. 241–247.
Obydwa stowarzyszenia połączyły się w 1946 roku.
38
M. Rechowicz, Dzieje nauki teologicznej, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, Poznań–
Warszawa 1979, s. 100–101.
39
Tamże, s. 101; Petrani, art. cyt., s. 308.
40
Tamże, s. 102.
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fesorskiej. Jej podstawę stanowili profesorowie dawnej Akademii Petersburskiej
oraz młodsi wykładowcy angażowani z zewnątrz41.
Doniosłym dla Kościoła w Polsce wydarzeniem było utworzenie w 1918 r.
przez ks. Idziego Radziszewskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego celem miało być kształcenie inteligencji katolickiej, co wiązało się z potrzebą funkcjonowania przede wszystkim wydziałów o profilu świeckim: prawa oraz
nauk społecznych, ekonomicznych i humanistycznych. Teologia i prawo kanoniczne bynajmniej nie miały być tutaj kierunkami wiodącymi. Na wydziale teologicznym utworzono dwanaście katedr, podobnie jak na analogicznych fakultetach
w kraju. Jednak przez dłuższy czas udało się obsadzić tylko niektóre; przypadły
one w udziale wielu dawnym profesorom Akademii Petersburskiej. Z uwagi na
położenie miasta uniwersyteckiego dużą wagę przywiązywano do studiów teologii porównawczej. Statuty wydziału teologicznego (oraz wydziału prawa kanonicznego) otrzymały zatwierdzenie Rzymu 25 lipca 1920 roku42.
Tymczasem wspomniane wyżej studium teologiczne jezuitów w Krakowie
przeniosło się w 1926 r. do Lublina (w pobliże KUL), do nowego kolegium Bobolanum. W 1931 r. zostało ono przekształcone w Wydział Teologiczny, zatwierdzony w rok później przez Kongregację Seminariów i Uniwersytetów. Po wybuchu
II wojny światowej i zajęciu przez wojsko niemieckie kolegium, a następnie po
usytuowaniu w jego gmachach szpitala wojskowego, Bobolanum (po zakończeniu
wojny) znalazło swoją siedzibę w Krakowie43.
Z niewątpliwą szkodą dla regionu północno-zachodniego kraju nie powiodły
się starania o utworzenie wydziału teologicznego na powołanej do życia w 1919 r.
Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (od 1955 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)44.
W odróżnieniu od wydziałów teologicznych uniwersytetów: krakowskiego,
wileńskiego i lwowskiego, wydziały warszawski i lubelski przyjmowały jedynie
absolwentów wyższych seminariów duchownych. Na poszczególnych uniwersytetach panowała różnorodność także pod względem czasu trwania studiów
teologicznych. W Krakowie i we Lwowie studia te trwały pięć lat, tymczasem
w Wilnie o rok dłużej. Na wydziale warszawskim czas studiów obejmował od
trzech (studia magisterskie) do czterech lat (na stopień doktora). Na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim studia trwały od dwóch lat (do licencjatu) do lat czterech (na stopień doktora). Najwięcej katedr (14) posiadał wydział Uniwersytetu
Warszawskiego45.

41
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43
44
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Tamże, s. 102–103.
Tamże, s. 103; Petrani, art. cyt., s. 308.
Bolewski, art. cyt., s. 405–406.
Tamże, s. 103–104.
Petrani, art. cyt., s. 309–311.
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Po ogłoszeniu przez Piusa XI konstytucji apostolskiej Deus scientiarum Dominus z 24 maja 1931 r. wydziały teologiczne obowiązane były dokonać reformy
swoich studiów46.
Wybuch II wojny światowej, a następnie mroczny dla kraju okres okupacji hitlerowskiej przyniosły ze sobą niepowetowane straty zarówno personalne, jak i materialne, również w sferze szkolnictwa kościelnego. Wydziały teologiczne polskich
uniwersytetów, podzielając los tych uczelni, zamarły. W takiej sytuacji zapoczątkowano szkolnictwo nielegalne. Bardzo wcześnie działały, nie tylko w Lublinie,
tajne komplety KUL. Wydział teologiczny UJ kontynuował nauczanie w ramach
seminariów diecezjalnych. Tajnym nauczaniem w ramach tego fakultetu kierował
w 1942 r. ks. prof. Tadeusz Glemma. Dwie osoby uzyskały w tym trybie stopień
doktorski, a 37 osób zdobyło z teologii magisterium. Działający w roku akademickim 1943/44 – w ramach Uniwersytetu Ziem Zachodnich – wydział teologiczny
prowadził nauczanie pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Kowalskiego47.

III. W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Włączenie Polski po zakończeniu II wojny światowej do bloku państw komunistycznych przyniosło narzucenie jej radzieckiego modelu ustrojowego. Jedną
z jego zasad stał się rozdział Kościoła i państwa, przy czym de facto była to separacja wroga. Nic też dziwnego, że ostrze owej wrogości dotkliwie dotknęło również
dziedzinę wyższego szkolnictwa kościelnego, w tym teologicznego.
Z pięciu wydziałów teologicznych istniejących w II Rzeczypospolitej trzy znalazły się w nowych granicach państwa polskiego: wydział teologiczny w Krakowie,
wydział teologii katolickiej w Warszawie (obydwa państwowe) oraz wydział teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (mający od 1938 r. status uczelni
prywatnej na prawach państwowych szkół akademickich, uregulowany w trybie
odrębnych ustaw)48. One też wkrótce po zakończeniu działań wojennych wznowiły swoją działalność (w kwietniu 1945).
Tymczasem wiosną 1954 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego ujawniło zamysł utworzenia z wydziału teologicznego UJ i wydziału teologicznego UW jednej, samodzielnej państwowej szkoły wyższej, nie wskazując jeszcze jej siedziby.
Dyrektor Departamentu Studiów Uniwersyteckich i Ekonomicznych wymienionego ministerstwa powołał dziekanów obydwu wydziałów do wstępnych narad
nad koncepcją planowanej uczelni, uzupełniając następnie skład zespołu mają-
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Tamże, s. 311.
K. Śmigiel, Życie i działalność Kościoła, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, s. 173–174.
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cego prowadzić narady o jednego profesora z UJ i dwóch profesorów z UW. Ze
strony resortu padała sugestia, by siedzibą przyszłej uczelni była Warszawa49.
2 sierpnia 1954 r. oraz 11 sierpnia tegoż roku Rada Ministrów powzięła stosowne uchwały o utworzeniu z wydziałów teologicznych krakowskiego i warszawskiego Akademii Teologicznej z siedzibą w Warszawie. Miała to być uczelnia
państwowa, podlegająca jednocześnie nadzorowi władzy kościelnej w zakresie
zgodności działania szkoły z prawem kościelnym50. Niebawem zmieniono nazwę
uczelni na Akademia Teologii Katolickiej. Składała się ona z trzech wydziałów:
teologicznego, prawa kanonicznego i filozofii chrześcijańskiej. Wydział teologiczny otrzymał siedemnaście katedr (w momencie likwidacji na wydziale teologicznym UJ istniało dwanaście katedr, a na wydziale teologicznym UW czternaście).
Rektorem Akademii został ks. prof. Jan Czuj, a dziekanem wydziału teologicznego ks. prof. Wincenty Kwiatkowski.
Wydział ten systematycznie rozwijał się, m.in. poprzez tworzenie coraz to nowych specjalizacji51. Dopiero w kwietniu 1958 r. Stolica Apostolska zleciła nadzór
w zakresie kościelnym nad ATK wielkiemu kanclerzowi ATK (w osobie arcybiskupa warszawskiego). 25 lutego 1974 r. przyznała walor kanoniczności stopniom
akademickim nadanym do 1 października tegoż roku na uczelni; natomiast odnośnie do stopni akademickich nadanych po 1 października tegoż roku warunki ich
kanoniczności miał określić wielki kanclerz ATK. Pozwoliło to na ujednolicenie
dyplomów na forum kościelnym i na forum państwowym52.
Wieloletnie starania o uznanie kanonicznego charakteru Akademii zakończyły się powodzeniem dopiero w dniu 29 czerwca 1989 r., kiedy to Kongregacja
Wychowania Katolickiego wydała w tej sprawie odpowiedni Dekret53.
Należy wspomnieć, że gdy chodzi o Katolicki Uniwersytet Lubelski, a tym samym
i wydział teologiczny, to – mimo gwarancji zamieszczonej w porozumieniu zawartym 14 kwietnia 1950 r. między Rządem i Episkopatem – jego byt był wielokrotnie
poważnie zagrożony na skutek restrykcyjnych działań władz państwowych54.
Jakkolwiek wydział teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego został zniesiony
wspomnianymi wyżej uchwałami Rady Ministrów, to jednak Stolica Apostolska
49
H.E. Wyczawski, Ogólny zarys dziejów Akademii Teologii Katolickiej, w: XX lat Akademii Teologii Katolickiej. Księga pamiątkowa 1954-1974, Warszawa 1976, s. 13.
50
Zob. M. Myrcha, Zagadnienia prawne Akademii Teologii Katolickiej, „Polonia Sacra” 7(1955),
s. 70–71; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 199.
51
Wyczawski, art. cyt., s. 16–17 i 27–34.
52
Pietrzak, art. cyt., s. 199; Kubiś, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie 1954–1981, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, s. 13, przyp. 4.
53
Bartnicki, art. cyt., s. 216.
54
Gwarancja ta, zawarta w p. 11 Porozumienia, brzmiała: „Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie
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nigdy nie zaaprobowała tego jednostronnego aktu. Stąd też wydział ten nadal istniał kanonicznie, a także działał (w obrębie krakowskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego), podlegając wyłącznie władzy kościelnej. Był to zresztą
okres jego wzmożonej aktywności i rozwoju55. Kanoniczne wyjaśnienie tej szczególnej sytuacji nastąpiło mocą Dekretu ówczesnej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów z 16 grudnia 1959. W 1974 r. Wydział otrzymał tytuł: Papieski Wydział
Teologiczny56. Z kolei 8 grudnia 1981 r. została ustanowiona Papieska Akademia
Teologiczna, składająca się z trzech fakultetów, w tym teologicznego57. Nie powiodły się usilne starania o nadanie uczelni praw na forum państwowym58.
Zlikwidowany również w 1954 r. wydział teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, decyzją Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów z 8 listopada 1962 r. został
przekształcony w Akademickie Studium Teologii Katolickiej w Warszawie, działające w ramach tamtejszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego59. Obok
tej uczelni funkcjonował w Warszawie (od 1952) przeniesiony z Krakowa Wydział
Teologiczny Bobolanum60. Po wielu perypetiach związanych z określeniem statusu
prawnego tej uczelni została ona połączona z Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie mocą Dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego
z 3 maja 1988 r., erygującego w Warszawie Papieski Wydział Teologiczny, składający się z dwóch autonomicznych sekcji: św. Jana Chrzciciela i Bobolanum61.
Ponadto powstały jeszcze dwa inne wydziały teologiczne poza uniwersytetami.
Pierwszym z nich był Wydział Teologiczny we Wrocławiu, utworzony 28 listopada 1964 r. (jako kontynuacja istniejącego od 1702 r. Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego). 2 czerwca 1974 r. został on podniesiony do rangi
Papieskiego Wydziału Teologicznego62.
Utworzenie drugiego wydziału – Wydziału Teologicznego w Poznaniu – było
poprzedzone erygowaniem Akademickiego Studium Teologicznego w tym mieście (23 lipca 1969). Natomiast w piśmie Kongregacji Wychowania Katolickiego
z dnia 30 listopada 1971 r. nieoczekiwanie pojawił się zwrot „Posnaniensis Facultas Theologica”, co odczytano jako wyraz uznania dla wymienionego Studium.
Do formalnego jednak erygowania Papieskiego Wydziału Teologicznego doszło
dopiero 2 czerwca 1974 roku63.
Kubiś, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie 1954–1981, s. 16–49.
Tamże, s. 9–11.
57
Tamże, s. 11.
58
Tamże, s. 37–44.
59
Tamże.
60
Zob. Bolewski, art. cyt., s. 406–410.
61
Bolewski, art. cyt., s. 414–415; J. Miazek, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja
św. Jana Chrzciciela, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, s. 396–401.
62
Zob. I. Dec, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, w: Wyższe szkolnictwo kościelne
w Polsce, s. 363–367.
63
M. Jędraszewski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, s. 297–300.
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W staraniach o erygowanie tych wydziałów podkreślano, że Kościół w Polsce
utracił po II wojnie światowej dwa wydziały teologiczne: na uniwersytetach Stefana Batorego w Wilnie i Jana Kazimierza we Lwowie. Wydział wrocławski miał
niejako zastąpić Lwów, a Poznań – Wilno64. W przypadku Poznania istniał dodatkowy motyw: wydział teologiczny został formalnie erygowany na Uniwersytecie
Poznańskim – wraz z jego utworzeniem – w roku 1919, choć de facto nie zaistniał
(głównie z powodu braku odpowiednio przygotowanej kadry profesorskiej)65.
Tworzenie uczelni papieskich przez Stolicę Apostolską dokonywało się bez
zgody władz państwowych i bez porozumienia z nimi66. Późniejsze próby uregulowania statusu prawnego Papieskiej Akademii Teologicznej oraz papieskich
wydziałów teologicznych na forum państwowym nie przynosiły zadowalającego
rezultatu. Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1982 r. uczelnie te
wyłączyła spod swoich przepisów, przyjmując zasadę, że ich status prawny zostanie uregulowany w drodze umowy rządu z władzami kościelnymi. Tego rodzaju
umowa niebawem została zawarta67.
W kwestii zakładania i prowadzenia przez Kościół katolicki wyższych uczelni,
a także statusu prawnego uczelni papieskich oraz uznawania przez państwo kościelnych stopni i tytułów naukowych istotną zmianę przyniosła już uchwalona
przez Sejm u schyłku PRL ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do
Kościoła katolickiego w PRL (po nowelizacji w RP)68. W art. 23 ust. uznano prawo
Konferencji Episkopatu Polski, diecezji i zakonów do zakładania i prowadzenia
nie tylko wyższych seminariów duchownych, lecz także „innych wyższych uczelni”. Z kolei w art. 23 ust. 2 stwierdzono, że status wyższych uczelni papieskich oraz
tryb i zakres uznawania przez państwo kościelnych stopni i tytułów naukowych
regulują umowy Rządu PRL z Konferencją Episkopatu Polski. Wreszcie art. 23
ust. 3 zawierał zapis, w myśl którego tworzenie szkół wyższych o zakresie nauczania szerszym niż określony w ust. 1 i 2 tegoż artykułu następuje w drodze ustawy
na wniosek Konferencji Episkopatu Polski.
Stosownie do przytoczonych postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, w dniu 30 czerwca 1989 r. doszło do podpisania umowy między Rządem PRL a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz
trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych
przez te uczelnie69. Uznano w niej m.in. osobowość prawną Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz trzech papieskich wydziałów teologicznych: Wro-

Kubiś, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie…, s. 12.
Jędraszewski, art. cyt., s. 291.
66
A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000,
s. 369; Pietrzak, art. cyt., s. 200.
67
Pietrzak, art. cyt., s. 200–201; Mezglewski, art. cyt., s. 369.
68
Dz. U., nr 21, poz. 154 z późn. zm.
69
M.P. nr 22, poz. 174.
64
65
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cławia, Poznania i Warszawy (§ 1)70. Postanowiono następnie (§ 3), że tworzenie
przez Kościół katolicki nowych uczelni papieskich w kraju oraz ich podział, łączenie lub zniesienie albo zmiana ich profilu naukowego, a także tworzenie filii – wymaga uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy Rządu PRL i Konferencji Episkopatu Polski. Jako władze uczelni papieskich wskazano ich wielkich kanclerzy
(§ 7 ust. 1). Uznano uprawnienia uczelni papieskich do nadawania absolwentom
tytułów zawodowych magistra (§ 13) oraz do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, po spełnieniu warunków określonych przepisami
prawa państwowego (§ 15), a także do nadawania tytułów naukowych profesora
zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (§ 20). Stopnie naukowe nadawane przez uczelnie papieskie
uznano za równoważne ze stopniami naukowymi nadawanymi przez państwowe
jednostki organizacyjne (§ ust. 5).

IV. W III RZECZYPOSPOLITEJ
Przemiany ustrojowe 1989 r., w wyniku których Polska stała się demokratycznym państwem prawa, sprawiły, że wydziały teologiczne zaczęły odnajdować się w strukturach szkolnictwa wyższego w jeszcze większym stopniu niż to
przewidywała ustawa z 17 maja 1989 r., przy czym szczególną rolę spełnił tutaj
konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, zawarty 28 lipca
1993 roku71.
W umowie konkordatowej Państwo Polskie gwarantuje Kościołowi katolickiemu prawo do swobodnego zakładania i prowadzenia szkół wyższych, w tym
uniwersytetów i odrębnych wydziałów (art. 15 ust. 1). Co się zaś tyczy statusu
prawnego tychże szkół, a także trybu i zakresu uznawania przez państwo kościelnych stopni i tytułów oraz statusu prawnego wydziałów teologii katolickiej na
uniwersytetach państwowych, to w konkordacie stanowi się, że kwestie te regulują
umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną przez
Stolicę Apostolską (art. 15 ust. 2).
Generalna zasada dotycząca gwarancji swobodnego zakładania i prowadzenia
przez Kościół katolicki szkół wyższych odnosi się zarówno do uczelni już istniejących w momencie podpisywania umowy konkordatowej, jak i do tych, które
byłyby tworzone w przyszłości. Konkordat nie wprowadził zmian w sferze praw
nabytych w tym względzie przez Kościół wcześniej, a potwierdził jedynie prawo
do zakładania wymienionych uczelni w przyszłości, uznane już w ustawie z 17
maja 1989 roku.
70
Uznano poza tym osobowość prawną Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego
w Krakowie.
71
Dz. U. 1998, nr 51, poz. 318.
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Gdy chodzi z o trzy kwestie wymienione w art. 15 ust. 2 Konkordatu, to dokument ten zleca ich uregulowanie odpowiednim umowom Rządu RP z Konferencją Episkopatu Polski mającą upoważnienie Stolicy Apostolskiej. Umowa taka
– w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez
Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo
stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe – została zawarta już 1 lipca
1999 r. (ogłoszona przez Ministra Spraw Zagranicznych w formie obwieszczenia
z 29 lipca 1999 r.)72, zastępując wspomnianą wyżej umowę z 30 czerwca 1989 r.,
podpisaną na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 roku.
Odnośnie do statusu prawnego zakładanych i prowadzonych przez Kościół
szkół wyższych uznaje się w umowie osobowość prawną tychże szkół, w tym
istniejących w dniu wejścia w życie umowy (KUL, PAT w Krakowie, PWT we
Wrocławiu, PWT w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
Ignatianum w Krakowie, powstała na bazie Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie; § 2). Gdy chodzi o KUL, strony postanowiły, iż
w stosunku do tej uczelni mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia
12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym73 i ustawy z dnia 12 września 1990 r.
o tytule naukowym i stopniach naukowych (§ 3)74. Obydwie te ustawy zostały następnie zastąpione nowymi75, co oznacza, że te ostatnie znajdują „odpowiednie
zastosowanie” do wymienionej uczelni lubelskiej.
W kwestii trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów nadawanych przez szkoły wyższe prowadzone przez Kościół umowa stanowi, że państwo
uznaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nadane przez kościelne
szkoły wyższe pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych (§ 8); uznaje
także kościelny tytuł naukowy profesora nadany przez władzę kościelną, jeśli postępowanie o nadanie tego tytułu zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami
ustawy (§ 9 ust. 1).
Co się tyczy natomiast statusu prawnego wydziałów teologii katolickiej na uniwersytetach państwowych, to umowa z 1 lipca 1999 r. nie zawiera żadnych postanowień. Należy jednak dodać, że ma ona charakter umowy generalnej, natomiast
przy powstawaniu wydziału teologicznego na uniwersytecie państwowym zawierana jest umowa specjalna między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski
upoważnioną przez Stolicę Apostolską. W umowie takiej znajduje się zawsze zapis
stwierdzający, że wydział teologiczny na uniwersytecie rządzi się w swojej działal-

Dz. U. nr 63, poz. 727.
Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.
74
Dz. U. nr 65, poz. 386.
75
Są to ustawy: 1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr
164, poz. 1365); 2) ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
72
73

42

KS. WOJCIECH GÓRALSKI

ności odnośnymi przepisami państwowymi i kościelnymi76. Status wydziału teologicznego na uniwersytecie państwowym – poczynając od sprawy utworzenia
tej jednostki – określa zatem regulacja w porządku państwowym i w porządku
kościelnym.
Gdy chodzi status prawny owych wydziałów w porządku państwowym, to powinien być on dostosowany do regulacji określonych w powszechnie obowiązujących ustawach na drodze umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu
Polski, upoważnioną przez Stolicę Apostolską (art. 15 ust. 2 Konkordatu). Natomiast w porządku kościelnym status ten winien być dostosowany do regulacji
kościelnych, określonych w KPK (kan. 807–821), oraz w konstytucji apostolskiej
Jana Pawła II Sapientia christiana77.
Odnośnie do samego trybu tworzenia wydziału teologicznego na uniwersytecie – w ramach porządku prawnego państwowego – obowiązują przepisy dotyczące tworzenia jakichkolwiek podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziały)
uczelni, a reguluje to ustawa o szkolnictwie wyższym: obecnie ustawa z dnia 27 lipca
2005 r. (art. 84 ust. 1)78 oraz statut uczelni. Natomiast w płaszczyźnie świetle prawa
kościelnego określa to Kodeks prawa kanonicznego (kan. 816 § 1) i konstytucja
apostolska Sapientia Christiana (art. 2)79.
Nadzór nad wydziałem teologicznym uczelni państwowej sprawuje zarówno
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego – w takim samym zakresie,
w jakim jest ustawowo kompetentny w odniesieniu do wszystkich innych analogicznych jednostek organizacyjnych (wydziałów), jak i władza kościelna (wielki
kanclerz oraz Kongregacja Wychowania Katolickiego), lecz wyłącznie „w zakresie
określonym przez umowę międzynarodową zawartą ze Stolicą Apostolską oraz

76
W tego rodzaju umowie zazwyczaj stwierdza się, że wydział teologiczny jest integralną jednostką organizacyjną uniwersytetu, w swojej działalności naukowo-dydaktycznej rządzi się przepisami obowiązującymi państwowe szkolnictwo wyższe, statutem uczelni oraz przepisami kościelnymi, zawartymi w dokumentach Kościoła, głównie w konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Sapientia
christiana z 15 kwietnia 1979 r. o uniwersytetach katolickich i w załączonym do tego dokumentu
zarządzeniu Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz w KPK z 25 stycznia 1983 r. Zob. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski z dnia 29 września
1999 r. w sprawie statusu prawnego wydziałów nauk kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (Góralski, dz. cyt., s. 28, przyp. 46). Regulacje szczegółowe dotyczące funkcjonowania wydziału teologicznego na uniwersytecie winien określić Regulamin wydziału
teologicznego (lub wydziałów nauk kościelnych), zgodny ze Statutem uniwersytetu, zatwierdzony
przez Stolicę Apostolską (art. 7 konstytucji apostolskiej Sapientia christiana).
77
AAS 71(1979), s. 469–499. Zob. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005,
s. 162–163.
78
Podstawowe jednostki organizacyjne tworzy senat uczelni lub minister właściwy w sprawach
szkolnictwa wyższego – w zależności od tego, czy uczelnia publiczna spełnia wymagania określone
w art. 56 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (posiadanie co najmniej
czterech uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora), czy też nie.
79
Wydział teologiczny eryguje lub zatwierdza Stolica Apostolska.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY NA UNIWERSYTECIE

43

ustawy regulujące stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami
i związkami wyznaniowymi oraz przez statuty tych uczelni”80.
Należy wspomnieć i o tym, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. zawiera przepis
deklarujący expressis verbis kompetencję władzy kościelnej do stwierdzania nieważności uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora, z wyłączeniem
decyzji administracyjnej, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem uczelni (nie później niż w terminie dwóch miesięcy od
otrzymania uchwały lub decyzji), lecz jedynie w zakresie określonym w umowie,
ustawach i statutach (art. 36 ust. 1 i 3).
W momencie zawierania konkordatu istniało, jak uprzednio, sześć wydziałów teologicznych: Wydział Teologiczny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
Wydział Teologiczny w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydział
Teologiczny w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu i Papieski
Wydział Teologiczny w Warszawie. Wśród tych uczelni jedynie ATK (a tym samym Wydział Teologiczny) posiadała status uczelni państwowej; pozostałe zaś
były, i nadal pozostały – z wyjątkiem PWT w Poznaniu – uczelniami niepublicznymi, posiadającymi status kościelnych szkół wyższych, uregulowany zgodnie
z umową z 30 czerwca 1989 r., zawartą między Rządem PRL i Konferencją Episkopatu Polski, a następnie zgodnie z analogiczną umową z 1 lipca 1999 roku81.
Tymczasem – już przed wejściem w życie Konkordatu, w którym znalazła się
wzmianka o wydziałach teologii katolickiej na uniwersytetach państwowych (art.
15 ust. 2) – rozpoczął się proces tworzenia takich podstawowych jednostek organizacyjnych na tychże uczelniach. W każdym przypadku starania w tym względzie rozpoczynano od wniosku o erygowanie wydziału przez Kongregację Wychowania Katolickiego. Dykasteria ta, po zakończeniu procedury, dokonywała
formalnej erekcji każdego wydziału. Po pomyślnym przeprowadzeniu odnośnego
postępowania – zarówno na forum kościelnym, jak i na forum uniwersytetu –
zmierzającego do utworzenia na uniwersytecie nowego wydziału dochodziło do
zawarcia stosownej umowy między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski
upoważnioną przez Stolicę Apostolską (podpisywali ją zazwyczaj minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski i miejscowy biskup diecezjalny).
Jako pierwszy na państwowej uczelni został utworzony – wraz z nowo powstałym uniwersytetem – wydział teologiczny w Opolu, na mocy ustawy z dnia 10 marca
1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego82. Nowy wydział powstał na bazie
istniejącego od 1981 r. Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu, będącego
Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zob. R. Sobański, Rechtliche Stellung der theologischen Facultaten in Polen, „Bulletin ET [European Society for Catholic Theology]” 13(2002), s. 112–113.
82
Dz. U. nr 55, poz. 225. Zob. H.J. Sobeczko, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, s. 338–340.
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Filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Umowa między Rządem a Konferencją Episkopatu Polski została zawarta 20 września tego samego roku83.
W podobnych okolicznościach – wraz z powołaniem do życia (ustawą z dnia
9 lipca 1999 r.84) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – doszło do powstania
wydziału teologicznego w Olsztynie. Wydział ten utworzono w oparciu o erygowany w 1995 r. Warmiński Instytut Teologiczny, włączony do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie85. Umowę między Rządem a Konferencja Episkopatu Polski podpisano 31 sierpnia tegoż roku86.
W tym samym roku, ustawą z dnia 3 września87, został utworzony – na bazie
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na której to uczelni znalazł miejsce Wydział Teologiczny
zlikwidowanej ATK88. Umowę miedzy Rządem a Konferencją Episkopatu Polski
zawarto 29 września 1999 roku89.
Rok wcześniej (1998) włączono do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu tamtejszy Papieski Wydział Teologiczny90. Umowa miedzy Rządem
a Konferencją Episkopatu Polski została zawarta w dniu 30 listopada91.
Z kolei z inicjatywy Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, powziętej
już w maju 1989 r., powstał w roku 2000 – czyli po jedenastu latach – Wydział
Teologiczny na tejże uczelni92. Utworzono go z istniejącego w Katowicach od
1998 r. Instytutu Teologiczno-Pastoralnego93. Stosowna umowa Rządu i Konferencji Episkopatu Polski została podpisana 6 grudnia 2000 roku94.
W następnym roku (2001) Wydział Teologiczny został utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu95. Jednostka ta, nawiązująca do tradycji
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, powstała dzięki połączeniu środowisk teologicznych dwóch wyższych seminariów duchownych: Torunia i Włocławka96. 29 maja 2001 r. podpisana została umowa między
Rządem a Konferencją Episkopatu Polski97.
Zob. Sobeczko, art. cyt., s. 339.
Dz. U. nr 69, poz. 762.
85
Zob. J. Wojtkowski, Wydział Teologii w Olsztynie, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, s. 264.
86
Zob. tamże, s. 266.
87
Dz. U. nr 79, poz. 884.
88
Poza Wydziałem Teologicznym status wydziałów nauk kościelnych zachowały dwa inne: Prawa Kanonicznego oraz Filozofii Chrześcijańskiej.
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Bartnicki, art. cyt., s. 236.
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Góralski, dz. cyt., s. 15–16. Por. Krukowski, dz. cyt., s. 164.
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92
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Zob. W. Myszor, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, s. 354.
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Tamże, s. 359.
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Góralski, dz. cyt., s. 16; Krukowski, dz. cyt., s. 164.
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J. Bagrowicz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w: Wyższe
szkolnictwo kościelne w Polsce, s. 318, 327–331.
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Tamże, s. 331.
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Wreszcie w 2003 r. powołano do życia Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Szczecińskim98. Został on utworzony w oparciu o środowiska seminaryjne
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i koszalińskokołobrzeskiej. Umowa miedzy Rządem a Konferencją Episkopatu została podpisana 9 stycznia 2004 roku99.
Dodać należy, że w 2000 r. powstał zamiejscowy Wydział Teologiczny w Radomiu (należący do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
zniesiony następnie w 2003 roku.
W sumie więc istnieje w Polsce 11 wydziałów teologicznych: 4 na uczelniach
kościelnych (KUL, PAT, PWT we Wrocławiu, PWT w Warszawie) oraz 7 na uniwersytetach państwowych (UO, UAM, UWM, UKSW, UŚ, UMK, USzcz), co należy uznać za stan w pełni zadowalający.

ZAKOŃCZENIE
Bogate dzieje uniwersytetów w Europie, w tym także w Polsce, zdają się jednoznacznie wskazywać, jak doniosła rola przypada im w udziale w dziedzinie
rozwijania nauki i kultury. Jeśli misją uniwersytetu, tego szczytowego osiągnięcia cywilizacji europejskiej, jest wytrwałe i bezinteresowne poznawanie i zgłębianie pełnej prawdy o człowieku i otaczającym go świecie oraz przekazywanie
jej innym, to instytucja ta wydaje się czymś niezbędnym dla społeczności, której
ma służyć.
Owa wspólnota ludzi – magistrorum et scholarium – poszukujących prawdy
i służących jej w wymiarze społecznym ma budować właściwą, uniwersalną wizję człowieka i świata, nie pozbawiając rzeczywistości żadnego z jej wymiarów.
„Zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia – powiedział Jan Paweł
II – iż nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa w poważne zagrożenie dla
człowieka. Rozwój współczesnych badań naukowych w pełni potwierdza te obawy”100.
Odkrywanie pełnej prawdy i przekazywanie jej innym implikuje wysiłek badawczy wielu dyscyplin naukowych i stanowi wyraz szczególnej solidarności. Wymaga on ogromnej dociekliwości i wnikliwości w poszukiwaniu odpowiedzi na
wiele pytań. Podejmując ten wysiłek w duchu dobrze pojętego uniwersalizmu,
uniwersytet powinien pokonać „ryzyko fragmentaryczności poznania, rozbijającego wewnętrznie osobę żyjącą drobiazgami w rozmaitych, niezwiązanych
ze sobą dziedzinach, całkowicie obojętnych wobec powinności i przeznaczenia
Krukowski, dz. cyt., s. 164.
Informacja uzyskana z Dziekanatu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
100
Jan Paweł II, Przemówienie w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 czerwca 1997), w: Jubileusz
sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie…, s. 178.
98
99
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człowieka”101. Niewątpliwie takim ryzykiem byłoby zamykanie się uniwersytetu na
transcendencję, na rzeczywistość Tajemnicy, na Prawdę najwyższą102.
Uniwersalizm w poznawaniu prawdy, który legł u podstaw pierwotnej, średniowiecznej idei uniwersytetu, został trafnie wyrażony, jak zauważa Jan Paweł
II, przez artystę projektującego kaplicę św. Jana z Kęt, zdobiącą krakowską kolegiatę św. Anny. Sarkofag św. Jana został umieszczony na barkach postaci, które są
uosobieniem czterech tradycyjnych wydziałów dawnego uniwersytetu: medycyny, prawa, filozofii i teologii. „Przywodzi to na myśl – powiedział Ojciec Święty –
ten właśnie kształt uniwersytetu, który poprzez wysiłek badawczy wielu dyscyplin
naukowych stopniowo zbliża się ku Prawdzie najwyższej”103.
Dyscypliną, która z natury swojej powołana jest do poznawania Boga, Prawdy
najwyższej, i przybliżania do Niej innych, jest wspomniana teologia. Jej istnienie
na uniwersytecie nie tylko umożliwia twórczy rozwój dialogu interdyscyplinarnego,
pogłębiającego i wzbogacającego szeroko rozumianą kulturę humanistyczną, lecz
także pozwala budować jedność nauk, co należy do podstawowych zadań uniwersytetu, uwidocznionych już w samym określeniu tej uczelni mianem universitas.
W imię owej powszechności uniwersytet winien obejmować w swoich strukturach
wszelkie obecne w danej kulturze sposoby krytycznego poszukiwania prawdy. „Żaden rodzaj poznania i żadna metoda poznawcza – przekonuje ks. Józef Tischner –
jeśli tylko stwarza nadzieję na poszerzenie ludzkiej wiedzy, nie powinna znaleźć się
poza polem zainteresowania uniwersytetu”104.
Podobnie jak teologia potrzebna jest uniwersytetowi – jeśli ten ma być wszechnicą uniwersalną, uznająca zasadę integralności badań i kształcenia – tak z kolei
uniwersytet potrzebny jest teologii. Szukając odpowiedzi na nurtujące człowieka
pytania, teologia powinna czynić to w łączności z innymi naukami. Odnajdując swoje miejsce na uniwersytecie i traktując uniwersytet jako swoje naturalne
środowisko, teologia nawiązuje niezbędny kontakt z innymi dziedzinami nauki,
korzysta z ich osiągnięć, współtworzy z nimi nową kulturę, szczególnie poprzez
ukazywanie uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Uwolniona od niekorzystnej dla siebie izolacji, zadomowiona na uniwersytecie, znajduje wespół z innymi
naukami odpowiednie warunki do poszukiwania pełnej prawdy105.
Zarówno istniejące od końca XIV wieku, jak i powstające w biegu historii wydziały teologiczne na polskich uniwersytetach – poczynając od Krakowa (1397),
poprzez Wilno (1579), Lwów (1759), Warszawę (1817, 1954 i 1999), Lublin
101
Jan Paweł II, Wymiar moralny studiów i poszukiwań naukowych. Audiencja dla uczestników
Międzynarodowego Kongresu Univ’80, Rzym, 1 kwietnia 1980 r., w: Uniwersytety w nauczaniu Jana
Pawła II, s. 175–176.
102
Por. tamże, s. 176.
103
Jan Paweł II, Przemówienie w kolegiacie św. Anny w Krakowie…, s. 176.
104
J. Tischner, Etos uniwersytetu a teologia, w: Debaty akademickie. Dodatek do „Życia Uniwersyteckiego” (UAM) 1998 nr 3, s. 2.
105
Góralski, dz. cyt., s. 54.
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(1918), a kończąc na nowo powstałych: w Opolu (1994), Poznaniu (1998), Olsztynie (1999), Katowicach (2000), Toruniu (2001) i Szczecinie (2003) – zdają się
potwierdzać prawdziwość tezy, iż instytucja uniwersytetu w jego klasycznym modelu, wyrosłym z chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, w którym nie pomija się
żadnej sfery życia ludzkiego, uniwersytetu z wydziałem teologicznym, stanowiącym integralny segment universitas scientiarum – bynajmniej się nie przeżyła.
Theological Faculty at the University. Historical and Legal Aspect
Sum ma r y
Starting with Bologna and Paris, a classical model of a European university
usually contained four faculties: theological, philosophical, legal (of secular and
canon law) and medical. One must remember that establishing theological faculty
had to be agreed with the Holy See. The same university structure existed in Poland too, when in 1364 the Cracow University came into being. Beginning from
1397 it had its Theological Faculty. The faculty also functioned at other universities: in Vilnius (1578), in Zamość (the Zamość Academy, 1595), in Lviv (1759), in
Warsaw (1817), in Lublin (the Catholic University of Lublin, 1918), again in Warsaw (the Academy of Catholic Theology, 1954 and later the Cardinal Stefan Wyszyński University, 1999), in Opole (1994), in Poznań (1988), in Olsztyn (1999),
in Katowice (2000), in Toruń (2001) and in Szczecin (2003).
Besides, after eradication of the Theological Faculty in Cracow, there came into
being Papal Theological Faculty (1959), transformed into Papal Theological Academy (1974). A Theological Faculty was also founded in Wrocław (1964), transformed into Papal Theological Faculty (1974), in Poznań (1968), transformed into
Papal Theological Faculty (1974) and then in Warsaw – as the Papal Theological
Faculty (1982). The Catholic University of Lublin (where there was a Theological
Faculty), as well as Papal Theological Faculties have got the status of ecclesiastical
schools which are treated as higher education public schools.
In the Third Polish Republic (after 1989) there were created theological faculties at the following public universities: in Opole (1994), in Olsztyn (1999), at the
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (1999), in Poznań (1998), in
Katowice (2000), in Toruń (2001) and in Szczecin (2003). In accordance with the
regulations of Polish law and canon law, the named above faculties are liable to
both ecclesiastical authorities and state authorities.
S łow a k luczowe: uniwersytet, wydział, wydział teologiczny, uczelnia, akademia
Ke y words: university, faculty, theological faculty, college, academy
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Z DZIEJÓW USUWANIA TEOLOGII / WYDZIAŁÓW
TEOLOGICZNYCH Z UNIWERSYTETÓW

I. WPROWADZENIE
Przed II wojną światową Kościół katolicki w Polsce posiadał pięć wydziałów
teologicznych. Cztery prowadziły swoją działalność dydaktyczno-naukową na
uniwersytetach państwowych, a mianowicie w Krakowie, Lwowie, Wilnie i Warszawie. Tylko jeden z nich pozostawał pod wyłączną władzą kościelną – w ramach
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nadto istniały jeszcze dwa zamknięte wydziały księży jezuitów: filozoficzny – w Krakowie i teologiczny – w Warszawie.
Posiadały one cywilną osobowość prawną, niemniej mogli na nich studiować wyłącznie alumni jezuiccy. Uzyskane na nich stopnie naukowe i tytuły profesorskie
miały jednak wyłącznie walor kanoniczny, a więc nie były uznawane jako takie
przez polskie państwo.
Pomiędzy wydziałami uznawanymi cywilnie istniały jednak pewne różnice
strukturalne w funkcjonowaniu na uniwersytetach państwowych. Na wydziałach
teologicznych w Krakowie i Lwowie, a więc na terenach zaboru austriackiego studenci całe swoje studia podstawowe odbywali na tych wydziałach. Oczywiście
mieli oni również na tych wydziałach możliwość zdobywania stopni doktorskich
i habilitacji oraz nominacji profesorskich. Jeżeli chodzi o wydziały teologiczne na
uniwersytetach warszawskim i wileńskim, to studiowali na nich głównie studenci po skończonych podstawowych studiach teologicznych i mogli oni uzyskiwać
w zróżnicowany sposób stopnie naukowe i tytuły profesorskie uznawane przez
prawodawstwo państwowe. W niniejszym opracowaniu nie wchodzę w zasady
i warunki, dzięki którym odbywały się promocje na tych wydziałach.
Jak wiadomo po II wojnie światowej Kościół katolicki utracił dwa wydziały
teologiczne, mianowicie we Lwowie i Wilnie. Na ziemiach odzyskanych istniał
do końca II wojny światowej Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Wrocławskim, który wszakże w 1945 r. nie wznowił swojej działalności dydaktyczno-naukowej.
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Kiedy w 1918 r. został powołany do istnienia w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – informację tę autor uzyskał na wykładach Starego Testamentu
od ks. prof. dr. Aleksego Klawka, który był kapłanem archidiecezji poznańskiej
– kard. Edmund Dalbor, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański, nie wyraził zgody
na uruchomienie przez władze państwowe wydziału teologicznego. Zdaniem ks.
prof. Klawka, niechęć kard. Dalbora w tym względzie była podyktowana trudnościami, jakie biskupi mieli z profesorami wydziałów teologicznych w Niemczech.
Jak wiadomo sam kard. Dalbor studiował teologię w Münster, a prawo kanoniczne na Gregorianum (1892–1894), gdzie uzyskał stopień doktora.
Kiedy kard. Karol Wojtyła objął kierownictwo świeżo ustanowionej Komisji
do spraw Nauki Katolickiej (1968) i Rady naukowej Episkopatu Polski (1973), postanowił przywrócić stan przedwojennych wydziałów teologicznych. W tym celu
postarał się o odpowiednie dokumenty Stolicy Apostolskiej. Jeden z nich postanawiał wznowienie działalności byłego Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie
Wrocławskim (1968) w miejsce Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana
Kazimierza we Lwowie, a drugi, całkowicie nowy – Wydział Teologiczny w Poznaniu (1969). Oczywiście oba wzmiankowane dokumenty zostały wydane przez
Kongregację Nauki Wychowania Katolickiego na prośbę biskupów diecezjalnych:
abp. Bolesława Kominka we Wrocławiu i abp. Antoniego Baraniaka w Poznaniu.
Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej czuły się najbardziej dotknięte erekcją
wydziału teologicznego w Poznaniu, ze względu na fakt, że została podjęta bez ich
zgody. Należy zaznaczyć – autor informację osobiście słyszał z ust kard. Karola
Wojtyły – że utworzenie nowego Wydziału Teologicznego przez Kościół w Poznaniu całkowicie na szereg lat zablokowało rozmowy pomiędzy rządem PRL
i Konferencją Episkopatu Polski działającą z upoważnienia Stolicy Apostolskiej
na temat cywilnego uregulowania statusu papieskich wydziałów teologicznych
w Polsce, którą to nazwę uzyskały formalnie ze strony Stolicy Apostolskiej w 1974
roku.
W niniejszej tekście zajmę się szczegółowo likwidacją po II wojnie światowej
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiadomo też, że likwidacja ta wiązała się prawnie z usunięciem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Oba te wydziały zostały bowiem przeniesione do nieistniejącej
wcześniej Akademii Teologii Katolickiej, która decyzją władz państwowych faktycznie powstała z ich połączenia, bez zgody Stolicy Apostolskiej, z lokalizacją
w klasztorze księży marianów na Bielanach w Warszawie. Uzasadnienie kanoniczne
na ten akt starał się znaleźć w 1955 r. prof. Marian Myrcha1. Uznanie kanoniczne Akademia Teologii Katolickiej ze strony Stolicy Apostolskiej uzyskała dopiero
w 1989 r. w związku z uznaniem przez PRL papieskich Wydziałów Teologicznych
w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Umowa zawarta 30 czerwca 1989 r.
1
M. Myrcha, Zagadnienia prawne Akademii Teologii Katolickiej, „Polonia Sacra” 7(1955), s. 70,
74–77.
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pomiędzy PRL i Konferencją Episkopatu Polski z upoważnienia Stolicy Apostolskiej
pomijała milczeniem połączenie (junctim)2 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego3. Sprawę
tę ostatecznie rozwiązało powołanie przez III Rzeczpospolitą Polską państwowego
Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (1999) w miejsce Akademii Teologii Katolickiej4. Uwzględniając szczegółowo likwidację Wydziału Teologicznego UJ, autor uwzględnia równocześnie jej powiązanie z likwidacją Wydziału
Teologicznego UW.

II. W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ
Dnia 6 listopada 1939 r., a więc w dwa miesiące po wybuchu II wojny światowej, miała miejsce w Collegium Novum UJ tzw. Sonderaktion Krakau. Zostało
wówczas uwięzionych 183 pracowników naukowych, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wraz z nimi aresztowano także grupę pracowników naukowych
Akademii Górniczej w Krakowie, którzy zebrali się przypadkowo w tymże Collegium Novum, by obradować nad ewentualnym otwarciem i pracą wzmiankowanej uczelni. Wśród uwięzionych znaleźli się prawie wszyscy pracownicy naukowi
Wydziału Teologicznego UJ. Byli to księża: Antoni Bystrzonowski, profesor; Konstanty Michalski CM, światowej sławy historyk filozofii średniowiecznej i były
rektor UJ; Józef Kaczmarczyk, profesor; Władysław Wicher, profesor; Tadeusz
Glemma, aktualny wówczas dziekan Wydziału Teologicznego; Józef Archutowski, profesor; Jan Krzemieniecki, profesor; Jan Salamucha, profesor; Tadeusz Kruszyński, etatowy docent. Wszyscy oni wraz ze swoimi świeckimi kolegami zostali
wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Nadto,
Tamże.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski
w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez
Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie. Załącznik do obwieszczenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie […], „Monitor Polski” nr 22, poz.
174, s. 372–375.
4
Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Dziennik Ustaw” z dn. 1 X 1999 r., nr 79, poz. 884, w której czytamy:
Art. 1.
1. Tworzy się z dniem 1 października 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, zwany dalej „Uniwersytetem”.
2. Siedzibą Uniwersytetu jest Warszawa.
3. Uniwersytet jest uczelnią państwową.
Art. 2. Uniwersytet kształci oraz prowadzi badania naukowe w szczególności w zakresie nauk
humanistycznych, społecznych i teologicznych.
Art. 3.
1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zwanej dalej „Akademią”.
2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie.
2
3
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w nieco innym terminie, aresztowano ks. dra Józefa Rychlickiego, wykładowcę
katechetyki, oraz zastępcę profesora ks. dra Mariana Morawskiego TJ, wykładającego dogmatykę szczegółową. Nie wchodząc w szczegóły, należy odnotować fakt,
że Wydział Teologiczny UJ należał do najboleśniej dotkniętych podczas wojny;
stracił bowiem więcej niż połowę profesorów, docentów i lektorów, i to przeważnie takich, którzy – po ludzku sądząc – mogliby długie jeszcze lata pracować dla
dobra nauki polskiej.
Kiedy rząd Generalnego Gubernatorstwa wydał zakaz (7 VII 1941) przyjmowania nowych kandydatów do seminariów duchownych, Wydział Teologiczny UJ
rozpoczął tajne nauczanie (1941/42). Wśród osiemnastu studentów jako siódmy
figuruje na liście tajnego nauczania Karol Wojtyła, który swoje studia teologiczne
rozpoczął w roku akademickim 1941/425.

III. PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Ostatnie dziesięciolecie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim znamionują z jednej strony poważna, o znaczeniu ogólnokościelnym, działalność dydaktyczno-naukowa, a z drugiej – różnego rodzaju przygotowawcze
kroki do jego likwidacji w strukturach UJ ze strony władz PRL6.
W latach 1945–1954 na Wydziale Teologicznym studiowało na piątym
roku 638 alumnów seminarium krakowskiego, śląskiego, częstochowskiego
oraz zgromadzeń zakonnych księży saletynów, michaelitów, salwatorianów,
zmartwychwstańców i benedyktynów z opactwa tynieckiego. Należy odnotować, że od roku akademickiego 1950/51 władze uczelniane, w związku ze zwyczajnymi w owym czasie, odgórnymi zaleceniami organów PZPR, rozpoczęły
selekcję alumnów w przyjmowaniu na Wydział Teologiczny. Liczba alumnów
nieprzyjętych wzrastała stopniowo aż do roku akademickiego 1952/53. Niemniej mogli oni studiować na Wydziale Teologicznym ze swoimi kolegami
jako wolni słuchacze. Przykładowo przytoczę dane z roku akademickiego
1953/54. Ogółem liczba wolnych słuchaczy wynosiła wtedy 138 alumnów: na
I roku – 68; na II roku – 42; na III roku – 28. W tym też roku została cofnięta
możliwość studiowania alumnów w charakterze wolnych słuchaczy.
W omawianym dziesięcioleciu wydano na Wydziale Teologicznym UJ 909 dyplomów magisterskich. Liczba ta bierze się stąd, że dyplomy te uzyskiwali również
studenci księża, którzy swoje studia rozpoczęli jeszcze przed II wojną światową
lub je kończyli w seminariach duchownych i zakonnych podczas wojny. Na Wydziale Teologicznym istniała nadto możliwość uzyskania dyplomu magistra przez
5
Por. M. Barcik, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (1939–1954), Kraków 2001,
s. 26, 27.
6
Dane statystyczne podane w artykule dostarczył autorowi M. Barcik, który przygotowuje
drugą część monografii wymienionej w przypisie 5.
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alumnów z innych seminariów diecezjalnych i zakonnych Polski. Dotyczyło to
w szczególności Krakowa i sąsiednich diecezji. Do roku 1954 na Wydziale Teologicznym wypromowano 188 doktorów i przeprowadzono trzy nostryfikacje doktorskie. Ks. lic. Karol Wojtyła figuruje wpisany do księgi promocyjnej doktorów
pod datą 16 grudnia 1948 roku.
Nie wchodząc w szczegółową analizę listy nazwisk i tematów prac doktorskich, należy stwierdzić, że promowani doktorzy stanowili istotną część elity
intelektualnej Kościoła katolickiego w Polsce, i to w okresie ostrzejszej niż kiedykolwiek w dziejach konfrontacji na linii Kościół–państwo. Jako przykład podam znowu, że pośród nich 31 dostąpiło godności biskupiej, w tym 15 zostało
biskupami rezydencjalnymi, 6 arcybiskupami, 4 kardynałami i w końcu jeden
z nich, Karol kard. Wojtyła, został 16 października 1978 r. wybrany papieżem
Kościoła powszechnego; był to drugi – wśród 264 papieży – pod względem
długości sprawowania posługi biskupa Rzymu i następcy św. Piotra pontyfikat
w dziejach papiestwa. Innym przykładem znaczenia Wydziału Teologicznego
UJ w ostatnim jego dziesięcioleciu – tym razem dla nauki katolickiej w Polsce –
mogą być habilitacje: ks. dra Mariana Rechowicza – późniejszego rektora KUL
i biskupa w Lubaczowie, ks. dra Stanisława Łacha – profesora i dziekana Wydziału Teologicznego KUL, ks. dra Antoniego Korcika – późniejszego docenta
filozofii KUL oraz promocja doktorska ks. mgra Edwarda Kopcia – profesora
i dziekana Wydziału Teologicznego KUL.

IV. METODA LIKWIDACJI
Likwidacja Wydziału Teologicznego UJ, inspirowana przez monopartyjną
władzę komunistyczną, była przygotowywana na różne – o większym lub mniejszym znaczeniu – sposoby. Zapewne istniał problem bazy lokalowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Z własnego doświadczenia autor może stwierdzić, że jego kurs
miał na I roku (1948/49) wszystkie wykłady w Collegium Novum UJ, ale już od
roku II i następnych, niektóre wykłady z teologii odbywały się w budynkach: przy
ul. Sławkowskiej (sala Katolickiego Instytutu Naukowego), w prywatnym lokalu
przy Placu Jabłonowskich czy w refektarzu Częstochowskiego Seminarium Duchownego.
Od roku 1950 miała miejsce, jak wyżej wspomniano, dotkliwa selekcja
w przyjmowaniu alumnów seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych na Wydział Teologiczny. Konsekwencją tego stanu rzeczy było stopniowe
pozbawianie akademickiego charakteru studiów coraz większej liczby alumnów przygotowujących się do kapłaństwa i tym samym obniżanie ich statusu
społecznego w opinii powszechnej. Następowały też zwolnienia dyscyplinarne wykładowców. W roku 1952 odebrano prawo wykładania katolickiej etyki
społecznej ks. dr Janowi Piwowarczykowi, zmuszając go także do opuszczenia

54

KS. ADAM KUBIŚ

Krakowa. Ten sam los spotkał w drugim semestrze 1952/53 jego następcę – ks.
dra Bolesława Kominka, późniejszego arcybiskupa metropolitę wrocławskiego
i kardynała. Należy tutaj dodać, że w roku akademickim 1953/54 etykę społeczną na Wydziale Teologicznym UJ wykładał ks. dr Karol Wojtyła. W listopadzie 1952 r. odebrano prawo wykładów teologii pastoralnej bp. dr. Herbertowi
Bednorzowi, który wraz z dwoma pozostałymi biskupami katowickimi został
zmuszony do opuszczenia swojej diecezji.
Najważniejszym posunięciem władz PRL w likwidacji Wydziału Teologicznego była zapewne sprawa przewodów habilitacyjnych i nominacji profesorskich.
Z 15 przewodów habilitacyjnych (1945–1954) zostały po wojnie zatwierdzone
tylko 4 w latach 1945–1946: ks. dr. Stanisława Łacha, ks. dr. Mariana Michalskiego, ks. dr. Ignacego Różyckiego i ks. dr. Aleksandra Usowicza CM. Docentem etatowym był ks. Tadeusz Kruszyński. W tym samym czasie odmówiono
zatwierdzenia habilitacji ks. dr. Józefowi Bańce z Katowic. Dziesięć przewodów
habilitacyjnych, mimo ponawianych próśb ze strony Wydziału Teologicznego
i Senatu UJ, nie zostało rozpatrzonych przez kompetentne ministerstwo, które
zresztą trzykrotnie zmieniało swoją nazwę (Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki, Ministerstwo Szkolnictwa). Zatwierdzenia swojej
habilitacji nie doczekali się wówczas księża docenci: Piotr Bober, Józef Brudz,
Eugeniusz Florkowski, Stanisław Grzybek, Antoni Korcik, Władysław Smereka, Antoni Ulman, Wincenty Urban, Karol Wojtyła i Hieronim E. Wyczawski.
Habilitacja Karola Wojtyły miała miejsce na Wydziale Teologicznym UJ (3 XII
1953). Habilitant podjął w niej temat możliwości zastosowania filozofii wartości
Maxa Schelera do skonstruowania sytemu katolickiej etyki. Odpowiedź habilitanta w tym względzie była negatywna. Recenzentami przewodu habilitacyjnego ks. dr. Karola Wojtyły byli: prof. dr Stefan Swieżawski i ks. doc. dr Aleksander
Usowicz CM. Kardynał Wojtyła zwykł często wspominać przy różnych okazjach
fakt bycia ostatnim habilitantem Wydziału Teologicznego UJ. Wielokrotnie powtarzał to również jako papież.
Analogicznie postąpiono z nominacjami profesorskimi. Bezpośrednio po wojnie zatwierdzenie tytułu profesora zwyczajnego otrzymało jedynie trzech księży:
Tadeusz Glemma, Aleksy Klawek i Jan Krzemieniecki. Zatwierdzenie tytułu profesora nadzwyczajnego uzyskał 30 czerwca 1954 r. ks. docent etatowy Tadeusz
Kruszyński, który wówczas pełnił urząd dziekana Wydziału Teologicznego UJ.
To zatwierdzenie z całą pewnością było związane z wyrażeniem przezeń zgody
na usunięcie Wydziału Teologicznego ze struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego,
które formalnie nastąpiło w niespełna dwa miesiące później. Wnioski wszystkich
innych docentów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Teologicznym UJ,
którzy byli – po przeprowadzeniu obowiązującej wówczas procedury o awansach
akademickich – proponowani i to niejednokrotnie przez Wydział Teologiczny
i Senat UJ do ministerstwa, pozostawały bez odpowiedzi. Należeli do nich księża
zastępcy profesorów docenci habilitowani: Teofil Długosz, Eugeniusz Florkowski,
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Marian Michalski, Ignacy Różycki, Aleksander Usowicz CM oraz zastępca profesora ks. dr Kazimierz Kłósak.
Uchwała Rady Ministrów (nr 594) z 11 sierpnia 1954 r. – nawiasem mówiąc,
nie ujawniona w żadnym oficjalnym organie rządu PRL – w paragrafie l postanawiała: „Z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wyodrębnia się Wydział
Teologii Katolickiej, który […] będzie kontynuował swą działalność w ramach
Akademii Teologicznej w Warszawie”. Według opinii ks. Mariana Myrchy, opublikowanej w cytowanym już artykule pt. Zagadnienia prawne Akademii Teologii
Katolickiej, „wyodrębnienie Wydziału Teologicznego w Krakowie z Uniwersytetu
Jagiellońskiego i włączenie go w ramy Akademii celem kontynuowania dalszej
swej działalności [było] aktem jednostronnym państwowym […]. [Jednakże] ze
względu na to, że uchwała gwarantuje zachowanie prawa kanonicznego przy dalszej kontynuacji działalności Wydziału w ramach Akademii […] umożliwiło to
[…] władzy kościelnej przyjęcie do wiadomości administracyjnego zarządzenia
[o wyodrębnionym] z Uniwersytetu Jagiellońskiego [Wydziale Teologicznym],
mimo że opowiedziała się za pozostawieniem [go] w Krakowie”. Ks. M. Myrcha
przytoczył jeszcze bardzo znamienny 11. paragraf Statutu Akademii Teologii Katolickiej, który brzmiał następująco: „W ramach Akademii Teologii Katolickiej
kontynuuje swą działalność Wydział Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na
podstawie dotychczas obowiązujących go przepisów prawa państwowego i kanonicznego i posługuje się własnym statutem”. Przytoczona decyzja prawna ministerstwa oraz 11. paragraf pierwszego Statutu ATK, zatwierdzonego przez to
ministerstwo, zwalniają mnie z pogłębionego komentarza.
Należy natomiast odnotować obawę Konferencji Episkopatu Polski o autonomiczną egzystencję seminariów duchownych Kościoła w Polsce. Wyraźnie pisze
na ten temat także ks. M. Myrcha. Czytamy tam bowiem, co następuje: „W dodatkowym […] protokole Rządu jest stwierdzone, że Seminaria Duchowne, tak
jak wymaga tego prawo kanoniczne, pozostają pod wyłącznym kierownictwem
biskupów polskich. Umożliwiło to czynnikom kościelnym w Polsce przyjęcie do
wiadomości utworzonej przez Rząd uczelni – a Episkopatowi wydelegowanie do
Akademii swojego przedstawiciela w osobie ks. biskupa prof. Pawłowskiego”7.
W tej sprawie wypowiedział się także kard. Stefan Wyszyński na posiedzeniu Senatu ATK podczas audiencji w swojej warszawskiej rezydencji (19 I 1960). W obecności bp. J. Modzelewskiego stwierdził wówczas: „Wprawdzie ks. prof. Myrcha
wystąpił w obronie, pisząc w tej sprawie artykuł w «Polonia Sacra», ale obrona
ta była zgoła chybiona. Zabiegi, jakie czynili profesorowie Wydziałów: krakowskiego i warszawskiego celem zorganizowania tej właśnie uczelni (państwowej),
nie były zależne wyłącznie od ich woli, jak to udało mi się stwierdzić w rozmowie
z Księżmi Biskupami: Pawłowskim i Klepaczem. Również i biskupi, którzy wyra-

7

Por. Myrcha, Zagadnienia prawne Akademii Teologii Katolickiej, s. 70, 74–77.
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zili swą zgodę na powstanie Akademii byli zmuszeni raczej coś przyjmować niż
dawać ze siebie”8.

V. REFLEKSJA ZAMYKAJĄCA
W związku z uchwałą Rady Ministrów włączającą Wydział Teologiczny UJ do
Akademii Teologii Katolickiej należy jeszcze odnotować polityczny nacisk, o którym niedwuznacznie mówi w przytoczonej wypowiedzi kard. Wyszyński i pod
którym ta uchwała była starannie przygotowywana przez Jana Lecha, dyrektora
departamentu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. Przeprowadził on wiosną
i latem 1954 r. wiele indywidualnych rozmów z poszczególnymi profesorami, docentami i wykładowcami Wydziału Teologicznego UJ oraz z jego Radą Wydziału.
Treść tych rozmów sprowadzała się do nakłaniania ich do kontynuowania działalności dydaktyczno-naukowej w Warszawie. Rzeczą najbardziej znamienną w tych
rozmowach była obietnica awansów akademickich. Wszystkie stopnie i tytuły
naukowe, które pozostawały bez odpowiedzi ze strony ministerstwa, miały zostać cywilnie uznane i potwierdzone z chwilą akceptacji uchwały Rady Ministrów
przez zainteresowane osoby. Oczywiście nastąpiło to tylko odnośnie do tych samodzielnych pracowników nauki, którzy zgodzili się na działalność dydaktyczno-naukową w Warszawie. Również niesamodzielni pracownicy nauki z Krakowa otrzymali na ATK odpowiadające ich kwalifikacjom stanowiska uczelniane.
Na odnotowanie zasługuje jeszcze oświadczenie (16 IX 1954) byłych profesorów,
wykładowców i asystentów Wydziału Teologicznego UJ wyrażające dezaprobatę
wobec szkodliwego dla Kościoła i państwa usunięcia tegoż Wydziału z Krakowa,
który tak bardzo zasłużył się nauce i kulturze polskiej9.
Rok 1954 należy do tak zwanego okresu stalinowskiego PRL. Znamionowało
go nieustanne prześladowanie Kościoła katolickiego, przejawiające się w tym, że
władze cywilne podejmowały niezwykle drastyczne decyzje zmierzające do całkowitego uzależnienia Kościoła od państwa. Wtedy też (25 IX 1953) miało miejsce uwięzienie na okres przeszło trzech lat kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa
Polski.
W związku z przytoczonymi faktami dotyczącymi wydziału teologicznego
w Krakowie ograniczę się jedynie do stwierdzenia, że nie obrazują one podtekstu politycznego sprawy, a zwłaszcza terroru administracyjnego zastosowanego
przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i jego agentów. Stolica Apostolska na
8
Archiwum Adama Kubisia: Dokumentacja ks. dr. Zygmunta Falczyńskiego (posiedzenie Senatu ATK 19 I 1960, sprawa profesorów krakowskich).
9
Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [dalej: APAT]: SP-4, Spuścizna ks.
prof. W. Wichra, (Oświadczenie byłych profesorów, wykładowców i asystentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dn. 16 września 1954 r.); toż. Wyższe szkolnictwo
kościelne w Polsce, Kraków 2002, s. 94–95.
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łamach „L’Osservatore Romano” ostro napiętnowała uchwały Rady Ministrów dotyczące Wydziału Teologicznego UJ oraz Wydziału Teologicznego UW, uznając
je za nadal istniejące przy tych uniwersytetach. Decyzje zawarte we wspomnianych uchwałach stwarzały z owych wydziałów de facto nową uczelnię państwową – Akademię Teologii Katolickiej. Napiętnowane imiennie zostały także osoby,
z pomocą których stało się możliwe dokonanie tego aktu – jak np. ks. prof. dr Jan
Czuj, pierwszy rektor ATK10.
Nie dziwi zatem fakt, że Senat ATK uchwałą z dnia 30 września 1957 r. – widząc, że Stolica Apostolska na pewno nie zatwierdzi narzuconego przez władze
PRL nowego Statutu ATK – na wniosek pracowników naukowych zarówno Wydziału Teologicznego UJ, jak i Wydziału Teologicznego UW, przyjął rezygnację
krakowskich profesorów. Byli to księża profesorowie zwyczajni: Tadeusz Glemma, Tadeusz Kruszyński, Władysław Wicher, księża profesorowie nadzwyczajni:
Teofil Długosz, Kazimierz Kłósak, Marian Michalski, Ignacy Różycki, Hieronim
Eugeniusz Wyczawski oraz docent ks. dr Stanisław Grzybek. Senat ATK podjął
tę decyzję, ponieważ – jego zdaniem – grupa profesorów krakowskich powinna
być zatrudniona w Krakowie ze względu na wielowiekową tradycję, a także mając
na uwadze istotne potrzeby Śląska i zabezpieczenie jego polskości11. Identyczne
stanowisko w tej sprawie zajął także kardynał Wyszyński, prymas Polski, pisząc
o tym (31 X 1956) w swoim liście do ks. prof. T. Glemmy w kilka dni po powrocie
z odosobnienia w Komańczy12.
W latach 60. ubiegłego stulecia Senat ATK zaczął ponownie zatrudniać niektórych księży krakowskich, rozpatrując ich wnioski indywidualnie. Prócz osób
już dawniej wykładających w ATK przyjmował teraz z Krakowa także nowych
pracowników nauki. Miało to związek z tym, że na przełomie lat 1956 i 1957 „fiaskiem” zakończyły się starania profesorów krakowskiego Wydziału Teologicznego, jak i Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego o powrót tegoż wydziału do macierzystej uczelni. W tej sprawie pisał ks. H.E. Wyczawski:
„Nie angażowano ich [profesorów z Krakowa] jednak zbiorowo jako byłego krakowskiego Wydziału Teologicznego, lecz pojedynczo, jednym proponując przerwanie
urlopu, innych zaś przedstawiając ministerstwu do reaktywowania przy opuszczonych
katedrach. Tak więc do 1965 r. wrócili kolejno do Akademii: ks. Hieronim Eugeniusz

10
L’Accademia di Bielany, „L’Osservatore Romano” z dn. 20 I 1955: „Oggi, percio, [sac. Czuj] lo
vediamo a capo dell’Accademia teologica, con tutti i crismi delle autorità comuniste”.
11
APAT: SP-4, Spuścizna ks. W. Wichra (Odpis uwierzytelniony uchwały Rady Wydziału Teologicznego ATK [25 IX 1957] w sprawie rezygnacji z pracy w ATK złożonej przez księży profesorów
byłego Wydziału Teologicznego UJ, Warszawa, 14 X 1957); także Archiwum ATK: Protokół z posiedzenia Senatu ATK z dn. 30 IX 1957 podpisany przez Prorektora (podpis nieczytelny).
12
APAT: SP-4, Spuścizna ks. prof. Władysława Wichra.
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Wyczawski, ks. Marian Michalski, ks. Kazimierz Kłósak, ks. Ignacy Różycki i ks. Stanisław Grzybek”13.

Główną jednak przyczyną powrotu pracowników naukowych z Krakowa do
Warszawy była nowa ustawa o szkołach wyższych (5 XI 1958), która uprawomocniała ministra do wydania rozporządzeń dotyczących bliższego określenia nadawania stopni naukowych doktora i docenta oraz stanowiska docenta etatowego, profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego, wprowadzających jednocześnie
konieczność powoływania recenzentów spoza macierzystej uczelni w procedurze
o nadanie stopni naukowych i tytułów profesorskich oraz stanowisk pracowników
nauki14. W tej sytuacji istnienie ATK stało się koniecznością dla funkcjonowania
w ramach polskiego ustawodawstwa o szkolnictwie wyższym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a zwłaszcza jego Wydziału Teologicznego.
Władzom państwowym PRL zależało również na rozwoju ATK, aby mogła
służyć nie tylko Kościołowi, lecz – gdy zajdzie taka potrzeba – także interesom
komunistycznego państwa. Niniejszą interpretację oficjalnie potwierdza komunikat ze 145. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (26–27 XI 1974), w którym
napisano:
„Mimo starań Episkopatu związanych z sześćsetletnią rocznicą urodzin błogosławionej Królowej Jadwigi władze nie naprawiają krzywdy wyrządzonej Wydziałowi
Teologicznemu w Krakowie przez nią założonemu. Uważamy, że uznawanie praw
tej Uczelni, której istnienie Stolica Apostolska w dalszym ciągu potwierdza, byłoby
właściwym wyrazem uznania dla zasług Kościoła w dziedzinie nauki. Bez załatwienia
spraw istotnych odznaczenia profesorów i rektorów uczelni katolickich wprowadzają
jedynie w błąd opinię publiczną. Wymieniamy te sprawy przykładowo”.

VI. REZULTAT STARAŃ KARD. KAROLA WOJTYŁY
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zapoznanie się z treścią książki ks.
Adama Kubisia, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954–198115
pozwala czytelnikowi poznać wizję nauki katolickiej w Polsce stworzoną przez
kard. Karola Wojtyłę i w pełni przezeń urzeczywistnioną przede wszystkim dzięki
wydarzeniu z 16 października 1978 r., kiedy to konklawe kardynałów wybrało
biskupa z Krakowa na biskupa Rzymu.
13
H. E. Wyczawski, Ogólny zarys dziejów Akademii Teologii Katolickiej, w: XX lat Akademii Teologii Katolickiej. Księga Pamiątkowa 1954–1974, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1976, s. 24.
14
Por. Ustawa o szkołach wyższych z dnia 5 listopada 1958 r., Warszawa 1959, dział IV i V.
15
Kraków 2005. W bibliografii książki są zamieszczone pełne tytuły skrótów zacytowanych
źródeł archiwalnych.
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W okresie krakowskim działalność kardynała Wojtyły w dziedzinie wyższego
szkolnictwa katolickiego w Polsce sprowadzała się do obrony egzystencji byłego
Wydziału Teologicznego UJ w mieście, w którym go ufundowała św. Jadwiga Królowa, oraz do stworzenia sieci uczelni teologicznych w Polsce: we Wrocławiu, do
którego przeniósł się po II wojnie światowej Uniwersytet Jana Kazimierza ze Lwowa; w Poznaniu – w miejsce utraconego przez Kościół Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, czym – nawiasem mówiąc – władze państwowe czuły się najbardziej dotknięte. Jeżeli chodzi o Warszawę, to została podtrzymana teza z roku 1961, której patronował kard. Stefan Wyszyński, że Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego kontynuuje swoją działalność w Warszawskim Seminarium Duchownym jako Akademickie Studium Teologiczne, niemniej jednocześnie uważano, że należy prowadzić dialog z władzami państwowymi
w sprawie statusu kościelnego Akademii Teologii Katolickiej. W ten sposób kardynał Karol Wojtyła bronił liczby pięciu wydziałów teologicznych, które istniały na
terenie Polski przed rokiem 1939. Nadto działały nadal dwa wydziały „zamknięte”
Towarzystwa Jezusowego: teologiczny w Warszawie i filozoficzny w Krakowie.
W przekonaniu kard. Karola Wojtyły nie należało się przejmować problemem cywilnego statusu tych uczelni, chociaż należało o stosowny status usilnie
zabiegać. W jego przekonaniu najważniejszy pozostawał ich rozwój, a zwłaszcza
organizacja i poziom naukowy, porównywalny z poziomem na uczelniach państwowych. Temu celowi służyła Komisja Episkopatu do spraw Nauki Katolickiej,
a zwłaszcza Rada Naukowa Episkopatu Polski, pełniąca wówczas w obrębie Kościoła rolę Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, nadzorującej działalność naukową
szkolnictwa cywilnego.
Zadania te Kościół w Polsce mógł realizować w oparciu o autorytet Stolicy
Apostolskiej, która – zgodnie z prawem kanonicznym – miała wyłączne kompetencje w tym względzie. Państwo polskie powinno w pierwszym rzędzie naprawić
krzywdę, jaka została wyrządzona nie tylko Kościołowi, lecz także kulturze narodowej przez usunięcie z Krakowa Wydziału Teologicznego UJ, który nie mając
uznania cywilnego, działał i rozwijał się pod patronatem jednej władzy kościelnej
– swego Wielkiego Kanclerza (sub una auctoritate ecclesiastica).
W rezultacie działalność krakowska kardynała Karola Wojtyły i papieska –
w Rzymie – Jana Pawła II doprowadziła do pełnego urzeczywistnienia w roku
1989 jego pierwotnego, podstawowego zamysłu – powstania niezależnej sieci
uczelni kościelnych, zrównanych w swoich prawach z uczelniami państwowymi.

***
Może nie od rzeczy będzie jeszcze wzmianka relacjonująca spotkanie Senatu
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z kard. Jeanem-Marie Lustigerem,
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arcybiskupem Paryża z 9 marca 1992. Ukazuje bowiem wielkie osiągnięcie kard.
Karola Wojtyły i Stolicy Apostolskiej w sprawie wyższych uczelni teologicznych
w Polsce. W czasie spotkania ks. Adam Kubiś, na prośbę ks. rektora Wacława
Świerzawskiego, zreferował sytuację katolickiego szkolnictwa wyższego w Polsce.
Hierarcha francuski – w swej reakcji na relację ks. Kubisia – wyraził zdumienie
i stwierdził, że we Francji takiego rozwiązania nie udało się osiągnąć, mimo że
istniejące tam – o różnych nazwach – od końca XVIII w. uniwersytety katolickie
muszą szukać uznania cywilnego stopni i tytułów naukowych za pośrednictwem
wyższych uczelni państwowych, co bardzo często sprawia niemałe trudności
w tym względzie16.
The History of the Closure
of Theology/Theological Faculties at Universities
S um m ary
On the first place, author presents the situation of theological faculties before
the II World War. The Roman Catholic Church in Poland had five of them: in
Cracow, Wilnius, Lwow, Warsaw and within the framework of Catholic University
of Lublin. The four of them developed their educational activity in many various
ways at the national universities.
After the II World War, due to the changing border lines of Polish country –
the Roman Catholic Church lost theological faculties in Wilnius and Lwow. The
Faculty of Theology at the Wrocław University, existing since the year of 1702 and
which was active even during the time of II World War (within the border lines of
the III Reich), could not exist after the end of the war. In the year of 1954 the authorities of People’s Republic of Poland – without the permission of the Holly See
liquidated theological faculties from the Jagiellonian University (founded by Saint
Queen Jadwiga in 1397) and from the Warsaw University–removing it arbitrary
to the previously non-existent Academy of Catholic’s Theology in Warsaw. The
academy was a national school, and Polish Episcopal Conference, under certain
conditions, only acknowledged its foundation. Academic degrees and scholars
titles of this academy were canonically invalid.
Card. Karol Wojtyla creating the Episcopal Conference of Catholic’s Science
and Council of the Polish Episcopal Conference caused reaction of the Holly See.
Vatican’s authorities renewed the activity of Faculty of Theology in Wrocław (the
year of 1968) and erected new – non-existent till now – Faculty of Theology in
Poznań. Moreover, the Holly See did not approve the closure of theological faculties in Cracow and Warsaw. Thank to that, in People’s Republic of Poland – there
were five theological faculties, under Church’s jurisdiction, in a similar way to the
16

Por. Wizyta Kardynała J. M. Lustigera, „Biuletyn PAT” 10(1991/92), s. 91–93.
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pre-war territory of the country. In 1974, they received the noble title of “Pope’s
faculties”. Certainly, academic degrees and scholars titles, gained at these faculties
by their graduates and scholars were invalid to the state authorities.
After long negotiations, the Deal (June 30th 1989) was accepted by the government of People’s Republic of Poland and Polish Episcopal Conference. The
Deal stated the approval of all Pope’s faculties and the faculty of philosophy
of Society of Jesus in Cracow. In return, the Holly See resumed Academy of
Catholic’s Theology (ACT) and granted its canonical validation. Imposed Deal
was a serious contribution to the normalization of Church-State relations in
Poland. It is certain, that it was also a great achievement of the Roman Catholic
Church, and was accomplished– as it is commonly considered – not without the
influence of electing, on October 16th 1978, card. Karol Wojtyla for pope John
Paul II.
S łow a k luczowe: Polska 1954–1989, Wydział Teologiczny, Kraków, Lwów,
Poznań, Warszawa, Wrocław, likwidacja teologii
Ke y words: Poland 1954–1989, Faculty of Theology, Cracow, Lwow, Poznań,
Warsaw, Wrocław, the closure of theology
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MIEJSCE TEOLOGII NA UNIWERSYTECIE
W ODPOWIEDZI NA ZARZUTY
Powrót wydziałów teologicznych na uniwersytety w Polsce nie może przysłonić
prawdy, że żyjemy w świecie nieprzychylnym wobec teologii. Tak zwana szeroka
publiczność uważa naszą dziedzinę za trudną i nudną. Politycy traktują teologów –
jeśli w ogóle dostrzegają ich istnienie – albo za fundamentalistów komplikujących
dialog kultur, albo za idealistów, stawiających nierealne wymagania społecznoetyczne. Spora część naukowców ignoruje nas albo patrzy na nas podejrzliwie. We
Francji, z wyjątkiem Uniwersytetu w Strasburgu (konkordat z 1801 r.), teologia
nie jest dyscypliną uniwersytecką1. W 2004 r. w Północnej Nadrenii Westfalii na
tamtejszych wydziałach teologicznych zlikwidowano 35 stanowisk profesorskich,
a rok później, w Badenii Wittenbergii – 8. W 2006 r., w Bawarii, wydziały teologiczne w Bambergu i Passawie zostały przekształcone w instytuty teologiczne,
niższe rangą niż wydziały. Wpływ na te negatywne przemiany ma przede wszystkim sytuacja demograficzna i religijna – na teologię zgłasza się coraz mniej kandydatów. Czy jednak u podłoża tego, co George Weigel nazwał „samobójstwem
demograficznym Europy”, nie leży utrata „racji wiary i motywów nadziei” u wielu
współczesnych Europejczyków; racji i motywów, których formułowaniem zajmuje się między innymi (a może przede wszystkim) teologia?
Na marginesie: także w samych Kościołach zmienił się status teologii uniwersyteckiej. Już w ostatnich dekadach XX wieku działalność pewnego nurtu teologów akademickich, szczególnie biblistów i teologów moralnych, spotkała się ostrą
krytyką tak wpływowych postaci świata katolickiego, jak Joseph Ratzinger, André
Frossard czy Vittorio Messori. Niektórzy biskupi – zrażeni podejściem części teologów do podstaw wiary i do Urzędu Nauczycielskiego – przenieśli kształcenie
kandydatów do kapłaństwa z uniwersyteckich wydziałów teologicznych (gdzie
kształcenie to się dokonywało) do seminariów duchownych. Można też zastanawiać się, czy w Polsce szacunek, jakim dawniej cieszyła się u nas ze strony hie-

1
Zob. Ch. Duquoc, La théologie en exil. Le défi de sa survie dans la culture contemporaine, Paris
2002, s. 7–13.
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rarchów teologia, głównie ta uprawiana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
wzrósł wraz z pojawieniem się nowych wydziałów teologicznych.
Sytuację, jeśli chodzi o wydziały teologiczne na uniwersytetach państwowych
w Unii Europejskiej, można opisać następująco: u nas powrót, tam, w „starych”
krajach Unii – odwrót. Nawet jednak „tam” toczy się rozległa debata na ten temat
i nie brakuje, nie tylko w kręgach teologicznych, obrońców wydziałów teologicznych na uniwersytetach2. Chciałbym dołączyć do niej swój głos. Jedna uwaga
wstępna, jak się wydaje – kluczowa. W Polsce toczy się spór o to, czy w systemie
nauk teologię należy włączyć do nauk humanistycznych czy też zachować oddzielny status nauk teologicznych. Oczywiście, można zaliczać teologię do nauk humanistycznych, nie bada ona przecież swego przedmiotu metodami empirycznymi.
Ale – i to nie tylko z racji historycznych – opowiadamy się za jej wydzieleniem.
Widziana tylko w aspekcie nauk humanistycznych staje się ona bowiem raczej
antropologią, wiedzą o religii i kulturze chrześcijańskiej, o historii wiary w Boga,
znajdującej rozmaite wyrazy kulturowe. Natomiast teologia „jako teologia” jest
wiedzą o Bogu i całej rzeczywistości w perspektywie wiary. I w tym sensie powinna stanowić oddzielną dziedzinę akademicką. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym kontrargumentom, formułowanym w celu obrony obecności wydziałów
teologicznych na uniwersytetach.

2
Przykładem tej debaty są liczne publikacje w krajach niemieckojęzycznych. Oto przykłady
znaczących tekstów: Gott im Haus der Wissenschaften. Ein interdisziplinäres Gespräch, red. U. Baumann Frankfurt am M. 2004; H.M. Baumgartner, Von der Königin der Wissenschaften zu ihrem
Narren? Bemerkungen zur Frage, warum Theologie zur Universität unserer Tage gehört, „Theologische Quartalschrift“ 171(1991), s. 278–299; W. Beinert, Universitätstheologie?, „Stimmen
der Zeit“ 217(1999), s. 75–86; W. Früwald, Theologie als Wissenschaft. Zum Streit der Fakultäten in der modernen Wissenschaft, w: 500 Jahre Herzogliches Georgianum, red. R. Kaczynski,
München 1995, s. 39–53; Was ist gute Theologie?, red. W. Huber, Stuttgart 2004; E. Herms,
Die Theologie als Wissenschaft und die Theologischen Fakultäten an der Universität, w: Einheit und
Kontext. Praktisch-theologische Theoriebildung und Lehre im gesellschaftlichen Umfeld, red. J. Henkys,
Würzburg 1996, s. 153–185; Universität ohne Gott? Theologie im Haus der Wissenschaften, red. H.
Hoping, Freiburg im Br. 2007; E. Jüngel, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Herausforderung und Chance fiir die universitäre Theologie, w: Religiöser Pluralismus und das Christentum, red. M. Bergunder, Göttingen 2001, s. 9–26; F.X. Kaufmann, Theologie zwischen Kirche und
Universität, „Theologische Quartalschrift“ 171(1991), s. 265–277; Theologische Fakultäten an
staatlichen Universitäten, red. H. Kress, Waltrop 2004; Theologie in der Universität: Wissenschaft –
Kirche – Gesellschaft, red. G. Kraus, Frankfurt am M. i in. 1998; Universitas in theologia – theologia
in universitate, red. M. Krieg, M. Rose, Zürich 1997; H. Kuhlmann, Theologie an der Universität?
Anmerkungen zu einem andauernden Problem, Paderborn 2000; Theologische Fakultäten an europäischen Universitäten. Rechtliche Situation und theologische Perspektiven, red. A. Loretan,
Münster 2004; J. Ratzinger, Wesen und Auftrag der Theologie. Versuch zu ihrer Ortsbestimmung
im Disput der Gegenwart, Einsiedeln–Freiburg 1993; Theologie in der Universität. Dokumentation
einer Tagung…, red. H.R. Reuter, Heidelberg 1999; E.L. Sollte, Aktuelle Rechtsfragen der Theologenausbildung an den Universitäten des Staates, ZEK 49(2004), s. 351–367; J. Wirsching, Evangelische Theologie an der Universität. Anmerkungen, „Theologische Quartalschrift“
171(1991), s. 299–315.
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I. W OBLICZU SEKULARYZMU
Piękna idea „wspólnej Europy”, wśród rys naturalnych dla każdego ludzkiego dzieła, ma jedną szczególnie wyraźną: na Starym Kontynencie upowszechnia
się „chrystianofobia”, podzielana, jak się wydaje, przez główne instytucje i dokumenty unijne. W „rozszczepionej” mentalności postmodernistycznej nie widzi
się sprzeczności w tworzeniu pewnych projektów unifikacyjnych (walka o pokój,
o zachowanie środowiska naturalnego itp.) przy jednoczesnym odrzuceniu biblijnej idei sensu stworzenia i dziejów. Swoje miejsce w parlamencie europejskim
odnajdują ugrupowania jawnie antyklerykalne czy postkomunistyczne, które
z walki z chrześcijaństwem, a zwłaszcza z Kościołem katolickim, czynią narzędzie obecności i walki politycznej. Powstają opracowania, w których wykazuje się
pierwszeństwo innych cywilizacji wobec cywilizacji chrześcijańskiej – wynalazki,
nauki, instytucje szkolne powstały „gdzieś tam”, przede wszystkim w Chinach, ale
nie w środowisku chrześcijańskim.
Warto zwrócić uwagę na ten ostatni punkt. Wielu badaczy, m.in. francuski
uczony Xavier Le Pichon3, na którym tu się oprę, twierdzi, że wprawdzie wynalazki dokonywały się w różnych miejscach, ale nauka została stworzona w pewnym
momencie, na jednym określonym kontynencie. Kontynentem tym była Europa
„świętego średniowiecza”. Le Pichon odwołuje się przy tym do piszącego niemal
wiek wcześniej Pierre’a Duhema (zm. 1916), matematyka i filozofa nauki, który
wykazał, że momentem narodzin nowoczesnej nauki była proklamacja z 1277 r.,
w której arcybiskup Paryża Etienne Tempier potępił 219 twierdzeń Arystotelesa. Niezależnie od tego, na ile rzeczywiście Arystoteles głosił te poglądy i na ile
procedury związane z proklamacją dotknęły św. Tomasza, miała ona – zdaniem
Duhema – „fundacyjny” charakter dla nauki i uniwersytetu. Została bowiem
oparta na tezach biblijnych o stworzeniu: Bóg jest jedyny; jest Stwórcą, odrębnym od stworzenia; świat ma początek i historię; stworzenie jest „dobre… bardzo
dobre…”; zostało powierzone we włodarstwo człowiekowi stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże; chrześcijaństwo jest potwierdzeniem i rozwinięciem tej
godności. W konsekwencji myślicielami średniowiecza kierowała wiara, że świat
jest rozumny i możliwy do poznania; że Bóg pozwala go odkrywać, o ile człowiek
jest zdolny do zachwytu wobec jego piękna i mądrości; że zachowa pokorę wobec
Stwórcy; że potrafi prowadzić swoje badania uważnie, wytrwale i pracowicie. Została przy tym zachowana wolność badań – Kościół wprawdzie zabraniał nauczania potępionych koncepcji, ale zezwalał na ich zgłębianie i roztrząsanie.
W tej właśnie atmosferze w XII i XIII wieku powstały pierwsze uniwersytety:
Bolonia, Padwa, Paryż, Oxford, Praga, Kraków… – dość powiedzieć, że na początku XVI wieku istniało ich już około 50. Rozwój życia akademickiego – obok
3
Science et christianisme, w: R. Rémond, Les grandes inventions du christianisme, Paris 1999,
s. 132–146.
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opisanych wyżej przesłanek natury teologicznej – ułatwiała łacina, będąca wtedy
żywym, międzynarodowym językiem; częste przemieszczanie się profesorów i studentów; pojawienie się inteligencji europejskiej, dzielącej przekonania chrześcijańskie. Liczne ośrodki nauki średniowiecznej, wbrew obiegowej opinii, promowały
badania uporządkowane, przechodzące od analizy do syntezy, oparte na obserwacji. Pozwolę sobie przywołać jako konkluzję tekst Wolfharta Pannenberga:
„Nie przypadek zrządził, że nowożytna [nauka] narodziła się w Europie, a więc na
podłożu kulturalnym przygotowanym przez chrześcijaństwo. Posiew sprzyjający
wzrostowi techniki rzuciła Biblia, udzielając człowiekowi polecenia, by panował nad
światem. Nawet dzisiaj jeszcze odkrywczy duch twórczej wyobraźni, umożliwiający
stopniowy postęp również w dziedzinie wiedzy przyrodniczej i techniki, ma swoje
ukryte korzenie w duchowym gruncie chrześcijańskiej tradycji. Nowożytny styl życia ma również swoje podłoże w tradycji, i jeszcze nie wiadomo, w jakiej mierze jego
zdobycze cywilizacyjne dadzą się zwyczajnie przeszczepić na inne regiony kulturowe. Jesteśmy wprawdzie świadkami zdumiewającej ekspansji zachodniego stylu życia
w Afryce i Azji, ale czy jego wpływy nie podupadną, gdy zabraknie wzorca europejskoamerykańskiego? […] Z zanikiem tradycji powstaje próżnia nihilizmu również i tam
— próżnia groźniejsza niż u nas, gdyż nie przeciwdziałają jej systematycznie żadne
siły. Rozumiemy teraz uniwersalne znaczenie tradycji w naszym technicznym świecie.
Człowiek Zachodu musi uporać się z jej problemami w interesie wszystkich ludów na
kuli ziemskiej. Jak zaś ma do tego się zabrać, skoro sam tak dalece rozluźnił stosunek
do swojej rodzimej tradycji? […] Pewien myśliciel XII wieku przedstawił to obrazowo,
na miarę swojej epoki. Porównał swych współczesnych do karłów stojących na ramionach olbrzymów – miał na myśli Ojców Kościoła. Karły widzą wprawdzie dalej niżeli
olbrzymy, ale tylko dlatego, że stoją na ich ramionach i tylko dopóty, dopóki nie zejdą
z ramion olbrzymów, to znaczy dopóki nie zarzucą tradycji. Odziedziczone treści nie
muszą zgoła krępować czy ograniczać; są skarbem doświadczenia, punktem wyjścia
dla nowych, dalej wiodących odkryć. Zawsze jednak różnorodność możliwości życiowych pozostaje uwarunkowana bogactwem i głębią tradycji. Zapomina o nich całkiem
człowiek, który się upiera, by wszystko zaczynać od nowa. Daremny trud”4.

II. W OBLICZU KRYZYSU PRAWDY
Byłoby dobrze, gdyby twórcy nowych koncepcji jedności europejskiej i „nowych wizji” uniwersytetu wzięli sobie do serca mądrą sentencję o karłach i olbrzymach, którą Pannenberg zaczerpnął od św. Bernarda z Clairvaux. Już wiele

4

Kim jest człowiek?, Paryż 1978, s. 136–137.
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lat temu Joseph Ratzinger w książce Kościół – ekumenizm – polityka5 zauważył,
że z punktu widzenia historii ducha ludzkiego teologia stanowi zjawisko wynikające ze swoistej struktury chrześcijańskiego aktu wiary, a zarazem wyróżniające
kulturę europejską spośród innych kultur świata. Już jako Papież powtórzył tę
myśl w słynnym wykładzie ratyzbońskim. Ta specyfika ujawnia się już w Pieśni
o Logosie, otwierającej Ewangelię według św. Jana, a potem u św. Justyna, twórcy
idei logos spermatikos: gdy podstawa bytu jawi się jako rozumna (stworzenie, a nie
chaos), także rozum nie pozostaje produktem ubocznym w oceanie bezładu. Na
tym właśnie polega wspomniana specyfika – z istotą wiary chrześcijańskiej wiąże
się poszukiwanie rozumnego, sensownego charakteru całej rzeczywistości.
Jest jeszcze drugi element tej specyfiki: rozum nie powinien w poszukiwaniu
prawdy i sensu wszystkiego podważać własnych podstaw. A dzieje się tak wtedy,
gdy zaczyna się on uznawać za boski rozum. Uzurpacja ta polega na konstruowaniu własnych zasad dotyczących natury i życia, przyznawaniu sobie nieograniczonych, a więc totalnych możliwości. Wezwanie do samoograniczenia rozumu –
podkreśla Ratzinger – jest formułowane nie tylko przez teologów. Już w latach 70.
XX wieku Horkheimer i Adorno swoimi analizami dialektyki oświecenia wykazali, jak nieodzowny jest ten proces. Oświecenie, stwierdzili „frakfurtczycy”, karmiło
się na początku koncepcją absolutności, boskości prawdy. W momencie jednak,
gdy przestało ono dostrzegać te uwarunkowania i własną absolutność postawiło
ponad absolutnością prawdy, wówczas skierowało się w stronę usprawiedliwiania tego, co irracjonalne, czyniąc z rozumu irracjonalny przypadek. To dlatego
również według kard. Josepha Ratzingera rozum oświeceniowy tak szybko zaczął
nabierać cech pozytywistycznych: ogranicza się do tego, co można ukazać za pomocą eksperymentu; koncentruje się na pragmatycznym pytaniu: „jak to funkcjonuje?”; rezygnuje z pytania o prawdę; analizuje wykonalność i użyteczność.
Wyrosłe na tym podłożu rozmaite ideologie materialistyczne u początku postawiły nie rozum, lecz to, co nierozumne: chaos, przypadek. Rozum jako jeden z produktów rozwoju tego, co nierozumne, sam abdykuje – nie szuka już
prawdy w rzeczach (jako nierozumnych); stwierdza, że dopiero człowiek może
stworzyć prawdę. Radykalny postmodernizm światopoglądowy wyciągnie ostateczne konsekwencje z tego rodzaju ujmowania rzeczywistości: nie ma nadziei
na osiągnięcie celu, jakim jest prawda. Brak sensu nie musi być brakiem, wielość zaś prawd jest zjawiskiem pozytywnym. W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II tak scharakteryzuje tę postawę: „Epoka pewników minęła bezpowrotnie,
a człowiek powinien teraz nauczyć się w sytuacji całkowitego braku sensu, pod
znakiem tymczasowości i przemijalności” (nr 91). W miejsce nostalgii za jednością powinna pojawić się „radość pluralizmu”. Życie jest jedynie sposobnością do
poszukiwania doznań i doświadczeń, wśród których na pierwszy plan wysuwa
5
Por. Teologia a polityka Kościoła, w: J. Ratzinger, Kościół – ekumenizm – polityka, Poznań–
Warszawa 1990, s. 201–205.
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się to, co przemijające. Nie należy podejmować żadnych trwałych zobowiązań,
ponieważ wszystko jest ulotne i tymczasowe6.
Spójrzmy w tej perspektywie na uniwersytet. Zrodził się on – jak pokazałem
– dlatego, że chrześcijaństwo – upatrujące w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie
– tym samym zobowiązywało siebie i świat do poszukiwania prawdy. To z kolei
domagało się rozszerzenia na wszystkie płaszczyzny ludzkiego poznania, wskutek
czego powstały różne wydziały akademickie. Przy całej różnorodności ich przedmiotów, łączyło je wspólne podporządkowanie pytaniu o prawdę, w tym także
o prawdę dziejów. I tylko dlatego teologię uważano za regina scientiarum (a nie
dlatego, że teologowie byli zawsze ogromnie twórczy i światli) i sercem uniwersytetu czyniono wydział teologiczny. Przypomina on naukowcom uniwersyteckim
zasady, które w Fides et ratio Jan Paweł II opisał jako zasady odkryte przez Izrael
w jego wędrówce ku tajemnicy Objawienia. Pierwsza – podkreśla Papież – „polega na uznaniu faktu, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką; druga wyraża
świadomość, iż na tę drogę nie może wejść człowiek pyszny, który mniema, że
wszystko zawdzięcza własnym osiągnięciom; trzecia zasada opiera się na «bojaźni
Bożej», która każe rozumowi uznać niczym nieograniczoną transcendencję Boga,
a zarazem Jego opatrznościową miłość w kierowaniu światem” (nr 18).
Uniwersytet – zakończmy jeszcze jedną myślą Josepha Ratzingera – jest zatem wynikiem realizacji zadania tkwiącego w chrześcijańskim akcie wiary: zadania poszukiwania prawdy i podporządkowania się prawdzie. Tam, gdzie związek
z tym zadaniem całkowicie zanika, pojawia się kryzys uniwersytetu – zaczyna on
podlegać prawom pozytywizmu i zmienia się w zbiór wyższych szkół zawodowych. Taki uniwersytet konsekwentnie albo spycha teologię na margines nauki,
albo dokonuje jej amputacji.

III. W OBLICZU BŁĘDNYCH SZKICÓW
RELACJI RELIGII I SPOŁECZEŃSTWA
Nawiedzając 8 czerwca 1997 r. bazylikę św. Anny w Krakowie Jan Paweł II
wymownie przypomniał, że opisaną wyżej jedność dobrze oddaje sarkofag św. Jana
z Kęt (zm. 1473) w tym kościele, dzieło Baltazara Fontany z przełomu XVII i XVIII
wieku. Trumnę świętego dźwigają na tym sarkofagu cztery postacie symbolizujące wydziały Uniwersytetu: teologiczny, prawny, medyczny i filozoficzny.
Przeciwnicy mówią jednak: głos tej tradycji akademickiej nie musi być decydujący, tak jak na przykład przestała być decydująca koncepcja państwa chrześcijańskiego; skoro nawet Kościół porzuca ideę państwa chrześcijańskiego, to także
teologia na państwowym uniwersytecie jest „ciałem obcym”.
6

Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (14 IX 1998), nr 46, 91.
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Również w tym zarzucie pobrzmiewa oświeceniowa koncepcja państwa, które
pod pretekstem neutralności dąży do likwidacji religii i jej instytucji. Wiadomo
zresztą, jak była ona wykorzystywana w laickiej Francji, w Meksyku czy w Związku Sowieckim: pod pretekstem neutralności likwidowano kościelne placówki wychowawcze i charytatywne, usuwano wydziały teologiczne z uniwersytetów lub
przekształcano je katedry religioznawstwa; eliminowano religię ze szkół; zabraniano duchownym nie tylko prawa nauczania, ale nawet wstępu do szkół i uniwersytetów.
Dzisiaj, w dojrzałych demokracjach, poszukuje się modelu autonomii państwa
i wspólnoty religijnej, a zarazem przyjaznej współpracy obu tych podmiotów dla
dobra wspólnego. Jednocześnie jednak w instytucjach europejskich zdaje się powracać oświeceniowa tendencja, aby religię traktować jako „prywatną sprawę”
obywatela. W takiej koncepcji czy wizji religia rzeczywiście „nie potrzebuje uniwersytetu”. Ale przecież jest to wizja fałszywa – życie społeczne potrzebuje kryteriów i zasad przeżywanej religijności, biorąc pod uwagę jej rozległy wachlarz
(formy akceptujące fundamentalne zasady demokracji, wartości ją podtrzymujące i kulturę na niej zbudowaną; preferujące „ucieczkę” od niej, stające do niej
w ostrej opozycji itp.).
We współczesnym państwie pluralistycznym znaczący staje się związany
z tym argument pokoju religijnego. Szczególnie niemieccy i francuscy myśliciele wskazują na to, że podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów związanych
z integracją imigrantów, przy jednoczesnym osłabianiu wydziałów teologicznych
oraz coraz większej ignorancji dotyczącej fundamentów naszej kultury (przede
wszystkim chrześcijańskich) i ich różnic z fundamentami kultury islamskiej, jest
krótkowzroczne. Jeśli nie uda się nam wyrwać z tej „uproszczonej logiki dialogu”
i rachunku użyteczności, to uniwersytet jako miejsce plus ratio quam vis nie ma
przyszłości. Wolne społeczeństwo i wiedza idą w parze, nauka rozwija się poprzez
argumentację i wolny dyskurs społeczny. Tego – naukowej samorefleksji nad podstawami naszej cywilizacji potrzebuje zarówno religia, jak i państwo7.
Jeszcze innym poważnym problemem społecznym staje się dzisiaj rozpatrywanie człowieka w ramach samego tylko dyskursu biologicznego i bioetycznego,
a wiedzy – w kategoriach ekonomicznych. Właśnie w takim świecie model uniwersytetu z teologią może być widziany jako rodzaj sprzeciwu wobec modelu już
nie tylko życia akademickiego, ale – szerzej – społecznego, które jest nastawione
na konkurencję i „produkcję” wiedzy” służącej do ekonomicznego spożytkowania.
Nie oznacza to, że nie interesujemy się wynikami badań na przykład na singapurskim Biopolis (2003). Tylko jednak w modelu „z teologią” wyniki te włącza
7
Por. W. Frühwald, Die Frage nach dem Menschen. Zur Stellung der Theologie in der modernen Universität, w: Universität ohne Gott? Theologie…, s. 93–110. Tu również literatura na
ten temat.
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się w dyskurs humanistyki i próbuje tworzyć teoretyczną bazę rozwoju poszukiwań molekularno-biologicznych, informacyjno-technicznych i nanotechnicznych. Pojęcie życia jest bowiem zbyt złożone, aby ujmować je tylko w ramach
wyjaśnień fizykalnych i biologicznych, a termin life sciences musi być używany
z pełną świadomością zróżnicowania form życia, zwłaszcza ludzkiego. Genetyka, w ramach swoich założeń, nie uwzględnia wolności, historyczności i kultury,
interakcji tego, co fizyczno-ewolucyjne, i tego, co kulturowo-wolnościowe. A cud
rozwoju genetycznego i kulturowego polega właśnie na tym, że wyzwala nas on ze
spętania determinizmami. Człowiek, dzisiaj jeszcze wyraźniej niż wczoraj, staje
przed pytaniem, czy jego świadomość, refleksyjna myśl i wolność, są tylko przypadkiem, mają sens czy też opierają się na absurdzie. Teologia, zwłaszcza teologia
fundamentalna i teologia moralna, dają na nie odpowiedź, która dla „człowieka
z zewnątrz” pozostaje tylko możliwością. Uniwersytet, pozbawiający się jednak tej
odpowiedzi, pozbawia się pewnej niezwykle znaczącej perspektywy8.
Za Johannem-Baptistą Metzem można to ująć tak: w świecie pluralizmu, różnicowania i postmodernistycznego obnażania fałszu tzw. wielkich tekstów, teologowie są „ostatnimi uniwersalistami”9. Owszem, w tym świecie nic nie wydaje się bardziej podejrzane, niż to, co uniwersalne. Liczni filozofowie i humaniści
porzucają wiarę w jedność i powszechność naszego myślenia i umysłów. Ale czy
nie gubią w ten sposób człowieka? Czy nie występuje on coraz bardziej w bezpodmiotowym i technomorficznym języku nauk jako człowiek-biologia, człowiek-fragment, człowiek-eksperyment, człowiek-przedmiot, człowiek-struktura,
człowiek-funkcja? Teologia mówi o człowieku, który daje się rozpoznać nie tylko
w strukturach czy funkcjach, ale w swojej pamięci, w historii, w kulturze i etyce.
To teologia uświadamia, że człowiek nie jest ani chaosem pożądań, ani bezwspomnieniową i bezpodmiotową naturą. Takie jest także podstawowe zadanie wydziału teologicznego w ramach universitas litterarum.

IV. WOBEC POZYTYWISTYCZNEGO MODELU NAUKI
W dyskusjach na tematach obecności wydziałów teologicznych na uniwersytecie jest także podnoszona sprawa naukowego charakteru teologii. Nie chodzi przy
tym o intelektualny charakter wiary – ludzi „z zewnątrz” nie interesuje to, że najbardziej znana definicja poszukiwań teologicznych brzmi: fides quaerens intellectum; że – jak powiedziałem – z samych podstaw wiary chrześcijańskiej wynika to,
że nie może ona być „ślepą wiarą”, „wiarą na wiarę”; że obok wielu innych aspektów, które teologia wyodrębniła (dar, zadanie), uznaje się ją za sposób poszuki8
Por. M. Striet, Theologie als dialogische Lebenswissenschaft, w: Universität ohne Gott? Theologie…, s. 111–127.
9
Zob. ważny tekst J.B. Metza „Ostatni uniwersaliści” w: tenże, Teologia polityczna, tłum. A. Mosurek, Kraków 2000, s. 247–251.
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wania i znajdowania prawdy; że do procedur tych zalicza się przede wszystkim
poszukiwanie obiektywnych podstaw, które określa się mianem wiarygodności10.
Kwestie te uznaje się niejako za „wewnętrzne sprawy” ludzi Kościoła i ich sposobu
życia, myślenia i działania.
Gdy jednak teologia staje w szranki dyscyplin naukowych, stawia się na wokandzie zagadnienie weryfikowalności jej twierdzeń: nauka bada pewien przedmiot, formułuje dotyczące go tezy, hipotezy i teorie oraz poprzez właściwe sobie
procedury weryfikuje ich zasadność. Oczywiście, nikt zdrowo myślący nie twierdzi dzisiaj, że naukowe jest wyłącznie to, co da się zweryfikować na podstawie eksperymentu, a ponieważ nie ma eksperymentu, który pozwoliłby dowieść istnienie
Boga, teologia nie jest nauką. Jak słusznie stwierdza Józef Majewski, jeśli naukowe
miałyby być tylko takie twierdzenia, których sensowność dałoby się zweryfikować
na podstawie empirycznego doświadczenia, to twierdzenie takie można by uznać
za sensowne tylko wtedy, gdyby ono samo poddawało się eksperymentalnej weryfikacji. Taki eksperyment nie istnieje: nie da się empirycznie udowodnić zdania,
że tylko zdania empiryczne są sensowne11.
Istnienie takich nauk, jak nauki teologiczne, domaga się przyjęcia innych kryteriów naukowości niż weryfikacja doświadczalna. Spróbujmy przyjrzeć się trzem,
uzupełniającym się propozycjom tych kryteriów.
1. Zdaniem Józefa Majewskiego, tym, co różni poznanie naukowe od nienaukowego, jest metodyczne badanie pewnej rzeczywistości, przy czym „badanie metodyczne” oznacza: systematyczne, planowe, według określonej metody. Metoda –
powtarza Majewski za wybitnym filozofem KUL-owskim Antonim Stępniem – to
„po pierwsze – sposób systematycznie stosowalny, czyli dobór i układ czynności
przyporządkowany określonemu celowi, nadający się do powtórzenia (do wielokrotnego stosowania), po drugie – zespół reguł, wyznaczający sposób postępowania (działania) w danej sprawie”. Tak skonstruowany opis metody – konkluduje
gdański teolog – odnosi się także do teologii. „Wszelkie odpowiedzialne zabieranie głosu w sprawie człowieka w świecie – tu Majewski przywołuje Schillebeeckxa
– a więc też oparta na wierze mowa o Bogu w naszym ziemskim życiu, skierowane
jest wewnętrznie na to, aby się przedłużyć w krytycznym badaniu i refleksji, a więc
w naukowości”12.
2. Tadeusz Rutowski, filozof z kręgu tomizmu egzystencjalnego, określa jako
naukę „niesprzeczny zbiór sądów zaspokajających ogólnoludzkie zainteresowania
intelektualne (względnie potrzeby życiowe), wyrażonych w języku możliwie jednoznacznym, a więc rozumianym jednakowo przez wszystkich, i to sądów możli10
Oczywiście, że podstawy te są niewystarczające. W wierze zakłada się podstawy subiektywne, które wystarczają do mocnego potwierdzenia tego, w co się wierzy. W tym sensie wiara jest nie
tylko przypuszczeniem, opinią, hipotezą, lecz mocnym przeświadczeniem.
11
J. Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, w: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. 1, Warszawa 2005, s. 20–27.
12
Tamże, s. 26–27.
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wie najmocniej uzasadnionych”13. Również ta definicja stosuje się do teologii, gdy
ta w sposób metodologicznie uporządkowany i w języku jednoznacznym uzasadnia wiarę eklezjalną jako odpowiedź na ogólnoludzką potrzebę określenia sensu
rzeczywistości.
3. Wolfhart Pannenberg przywołuje tzw. minimalne postulaty naukowości sformułowane w 1931 r. przez H. Scholza w trakcie dyskusji z Karlem Barthem. Według Scholza, w nauce: (1) zdania muszą odnosić się do właściwego przedmiotu;
(2) poza definicjami i pytaniami, mogą w niej występować tylko sądy, w których
stwierdza się prawdziwość danego stanu rzeczy; (3) twierdzenia naukowe powinny
być na swój sposób weryfikowalne, jednoznaczne i zrozumiałe14. Każda teologia,
nie tylko chrześcijańska, posiada jako własny, odrębny przedmiot objawienie Boskości poprzez różne typy doświadczenia i przekazu sensu życia i świata w transcendencji. Do tego doświadczenia odnoszą się tradycje religii historycznych i ich
teologie. W ścisłym znaczeniu przedmiotem teologii jest objawienie Boga w Jezusie Chrystusie (z uwzględnieniem wymiaru antycypacyjnego tego objawienia).
Zdania teologiczne mają też charakter poznawczy – odnoszą się do rzeczywistości
Boskiej. Pojawiają się oczywiste problemy z weryfikacją tego rodzaju sądów. Jednak również w teologii rzeczywistość Boga jest problemem (zob. wielowiekowa
dyskusja na temat tzw. dowodów na istnienie Boga), podobnie jak problemem jest
rozumienie świata i życia, oraz ich bogatych aspektów, w świetle stworzenia i wizji
człowieka jako imago Dei. Oczywiście, Bóg – określający całą rzeczywistość – ex
definitione nie daje się ująć jako element tej rzeczywistości – w teologii idea Boga
jest nie tylko rozumną ideą, ale sam Bóg przekracza ludzki rozum („większy od
czegokolwiek, co może być pomyślane”), wymyka się On rozumowemu pojmowaniu. Na takim właśnie pojmowaniu przedmiotu badań polega fundamentalna różnica pomiędzy teologią i innymi naukami. Nie znaczy to jednak, że droga
weryfikacji pozostaje tu zamknięta. Można weryfikować prawdziwość twierdzeń
teologicznych, powołując się na ich konsekwencje dla zrozumienia rzeczywistości
świata oraz natury i egzystencji ludzkiej. W wielu dziedzinach nauki na tej właśnie
drodze dokonuje się weryfikacji hipotez bądź modeli15.
Wiedza teologiczna dzieli więc warunki formalne dyscypliny naukowej. Jej poszukiwanie prawdy i rozumienia domaga się uzasadnienia, intersubiektywnych
metod sprawdzających; rezultatów, które są zgodne z logiką i zrozumiałe. Prowadzi rozwiniętą dyskusję nad swoimi metodami, źródłami, dziedzinami, relacjami
do scientific community. Liczy się do tego stopnia z metodami nauk historycznych,
filologicznych, z wynikami nauk matematyczno-przyrodniczych i rezultatami ba13
T. Rutowski, Rozwój pojęcia nauki, „Studia Płockie” 2(1974), s. 161–162. Por. H. Seweryniak,
Antropologia i teologia fundamentalna, Płock 1993, s. 179.
14
H. Scholz, Wie ist eine evangelische Theologie als Wissenschaft möglich?, „Zwischen den Zeiten“
9(1931), s. 8–53. Por. Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt am M. 1987, s. 270–277,
329–348. Por. H. Seweryniak, dz. cyt., s. 179–180.
15
Por. Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, s. 330–335.
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dań socjologicznych, że czasem w jej obrębie dochodzi do dyskusji, czy nie traci
w ten sposób swojej tożsamości.

V. WOBEC ZARZUTU O ZALEŻNOŚĆ OD
URZĘDU NAUCZYCIELSKIEGO
„Nauka bazuje na wiedzy, teologia na wierze” – tak brzmi stary zarzut, który
powraca również dzisiaj w debatach światopoglądowych. Istotnie – jak powiedziałem – w teologii traktuje się jako fundament wiarę w to, że rzeczywistość
ziemska jest stworzona, a człowiek jest obrazem Bożym. Na tym polega podstawowe założenie teologii. Ale dzisiaj – po latach panowania pozytywizmu –
w metodologii stwierdza się wprost, że wszystkie nauki przyjmują pewne założenia, których się nie uzasadnia. Na przykład – przypomina Peter Hünermann16
– w filozofii prawa przyjmuje się zasadę ius est ars boni et aequi: prawo jest
sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne; dobro (bonum) i słuszność (aequum)
stanowią dla systemu prawa wartości fundamentalne; prawo powinno być zarówno interpretowane, jak i stosowane z uwzględnieniem tych wartości. Jest to
podstawowe założenie filozofii prawa. Zasada stwórczego charakteru rzeczywistości – uważa Hünermann – odgrywa podobną rolę jak zasada ius est ars boni
et aequi w jurysprudencji.
Czy jednak przedmiot jurysprudencji – pyta Hünermann – nie różni się od
przedmiotu teologii? Różni się. Prawo zakłada jego przestrzeganie pod groźbą
zastosowania siły, a w krańcowych sytuacjach – tam, gdzie zostaje odrzucone –
zaprzeczenia godności osoby ludzkiej czy porządku. Wiara w Boga natomiast
opiera się na wolnym przyświadczeniu; do wiary nie można przymusić; nie wolno
jej narzucać. Właśnie w tym jednak miejscu przeciwnicy zdają się wołać: wolność ta nie ma miejsca w teologii; zależność od zewnętrznego autorytetu i możliwość jego ingerencji w proces poznawczy dowodzi, że teologii brakuje właściwej
naukom wolności badań. Jak wiadomo, zależność ta w niektórych przypadkach
może przyjąć formę ingerencji w prowadzone przez teologa badania. Dzieje się
tak wtedy, gdy prowadzą one lub zdają się prowadzić do wniosków niezgodnych
z wyznawaną przez Kościół wiarą.
Istotnie, jak już powiedziałem, w chrześcijaństwie zakłada się, że wyznanie
jest oparte na wolnej decyzji. Nie jest to jednak prywatnie sformułowane wyznanie, lecz wyznanie wspólnoty wierzących. Przyjmuje ono od początku (por. 1 Kor
15,3b–5) postać pewnej formuły, logicznie uporządkowanej, która pełni funkcję
otwarcia na tajemnicę Boga w Jezusie Chrystusie. Do jej wyjaśnienia i do wyja16
W tych dwu akapitach omawiam jego poglądy z: Die Theologie und die Universitas litterarum
heute und gestern, w: Universität ohne Gott? Theologie…, s. 59–90.

74

KS. HENRYK SEWERYNIAK

śnienia w jej świetle rzeczywistości stosuje się najrozmaitsze metody. Pracy tej
dokonują w Kościołach przede wszystkim teologowie. W jej toku dochodzi często do pogłębienia danego elementu wyznania – już nieraz także stwierdzono, że
tylko przez stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi w historycznym
kontekście dany punkt wiary może pozostać znaczący, relewantny.
Kto jednak ma wskazywać na zgodność „prywatnych” poszukiwań teologa
z rozumieniem tajemnicy Jezusa przyjętym w Kościele?17 Od początku istniała w Kościele funkcja nauczycielska, związana z jakimś rodzajem posłannictwa
i władzy. W 1 Kor 12,29 św. Paweł zwraca uwagę na swoisty paradoks: cały Kościół jest nauczający – odpowiedzialny za przekaz prawdy, którą jest sam Chrystus
i Jego Ewangelia, ale też cały jest nauczany. „Czy wszyscy są apostołami? […] Czy
wszyscy są nauczycielami?” (1 Kor 12,29) – pyta Apostoł i jest to w jego ustach
pytanie retoryczne. Owszem, wszyscy w Kościele są zobowiązani do świadectwa
i misji, ale prawo autorytatywnego nauczania oraz obowiązek formowania zmysłu
wiernych mają niektórzy, wybrani i przeznaczeni do tego dzieła. Są to Apostołowie i – doda tradycja na podstawie praktyki m.in. samego Pawła, ustanawiającego
biskupami swoich najbliższych współpracowników – ich następcy.
Wraz z oddalaniem się w przeszłość epoki apostolskiej i odchodzeniem członków grona Dwunastu sprawa przechowania nieskażonego dziedzictwa głoszonej
przez nich Ewangelii i jej integralnego przekazu nabiera jeszcze większego znaczenia. Za odpowiedzialnych za przechowywanie autentycznej Ewangelii, określanej mianem paratheke – powierzonego dobra, depozytu – uważa się już wprost
starszych (presbiteroi) i biskupów (episkopoi) (1 Tm 3,11 n.; 5,17 n.; Tt 1,5 n.)18.
Nieco później, Klemens Rzymski w Liście do Kościoła w Koryncie (ok. 96 r.) uzasadniania potrzebę urzędowego autorytetu nauczycielskiego w Kościele, odwołując się przy tym do argumentu z analogii posyłania: „Ojciec – Jezus Chrystus;
Jezus Chrystus – Apostołowie”. Sukcesja biskupów (prezbiterów) jest dla niego
gwarancją wiernego przekazu Ewangelii.
Stanie się to stałym punktem nauki św. Ireneusza (zm. 202) przeciwko gnozie. Więcej, u Biskupa Lugdunum mamy już wykrystalizowany pogląd, że prawdę
wiary gwarantują trzy ściśle powiązane elementy: kanon Pism Świętych, reguła
wiary (kerygma apostolska przekazywana mocą sukcesji) i świadkowie wiary, będący następcami Apostołów19. Ireneusz podkreśla jeszcze jeden element – powagę

17
Streszczam tu szczegółowo fragmenty swojego tekstu: Rozwój, historyczne pojęcia i rola Magisterium, w: G. Strzelczyk, Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie”
współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, Katowice 2007, s. 9–22.
18
Obie nazwy są używane zamiennie (por. 1 Tm 5,17; Tt 1, 5.7).
19
„To dlatego – stwierdza autor Adversus haereses – trzeba słuchać prezbiterów, którzy są w Kościele: jak wykazaliśmy, są oni następcami Apostołów i wraz z sukcesją w episkopacie otrzymali
wedle upodobania Ojca niezawodny charyzmat prawdy” (IV, 26,2).
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nauczycielską Kościoła Rzymu (III, 3. 2): tradycja wspólna wszystkim Kościołom
może być w pełni wykazana przez odwołanie się do Rzymu20.
W późnej starożytności w corpus episcoporum widzi się wyraźnie ciało, przez
które Kościół otrzymuje wiarę odziedziczoną po Apostołach, a z katedrą łączy się
pasterską funkcję strzeżenia wiary. Biskupi występują przeciwko błędnym naukom.
W sytuacjach szczególnie trudnych zwoływane są synody i sobory. Kolejni papieże
wykładają naukę chrystologiczną i trynitologiczną, domagając się uznania swoich
decyzji ze względu na przysługującą im auctoritas (Zozym w 418 r., Symplicjusz
w 476 r.). Coraz częściej używa się także słów: cathedra, mater et magistra w odniesieniu do Kościoła rzymskiego. Ne dochodzi wszakże do jakichś nadzwyczajnych
kontrowersji pomiędzy teologami i pasterzami – najczęściej sami biskupi są wybitnymi teologami. Augustyn i Hieronim utożsamiają nawet te funkcje. Grzegorz
z Nyssy w Contra Eunomium napisze: „Jako gwaranta, bardziej niż wystarczającego, prawdy naszego nauczania mamy tradycję, to jest prawdę, która dotarła do nas
od apostołów, przez sukcesję, jako dziedzictwo”.
W średniowieczu na samych wydziałach teologicznych oceniano i potępiano
niektóre tezy. Jeśli uznano, że dana teza nie jest odpowiednio uzasadniona, nie
opiera się na właściwych argumentach, stwierdzano, że nie może być ona reprezentowana na wydziale. W XIII wieku funkcja ta została wyraźniej zintegrowana
z funkcją biskupią. Na pierwszym poziomie ujmowano naukę teologa w zdania,
później oceniało ją grono teologów, wreszcie rezultaty (często przyjmowane niejednogłośnie) poddawano pod osąd biskupa lub kolegium kardynałów. Istnieje
cała lista cenzur, ostrzeżeń, ale też ciekawa symbioza funkcji teologa i urzędu pasterza. Sobory średniowieczne, w odróżnieniu od soborów starożytności, które
były zgromadzeniami biskupów, stanowiły raczej rodzaj „stanów generalnych”
chrześcijańskiego Zachodu: papieża, kardynałów, biskupów, książąt, opatów, mnichów, teologów. Decyzje Soboru Wieneńskiego (1311–1312) przed promulgacją
zostały przedstawione do zaaprobowania Uniwersytetowi Paryskiemu. W przypadkach błędów teologicznych (nie herezji ludowych, do których została powołana Święta Inkwizycja) ustanawiano komisje papieskie lub zwoływano sobory.
Teologowie, którzy obawiali się oskarżenia o herezję, poddawali swoje pisma pod
osąd Kościoła rzymskiego. Tezy Lutra zostają osądzone przez uniwersytety w Louvain i Paryżu, a sama bulla Exurge Domine powstała na bazie dokumentów uniwersyteckich i opracowań teologów (Eck, Kajetan).
Do osłabienia wspomnianej symbiozy doszło znacznie później, a mianowicie
gdy funkcję teologów zaczyna ograniczać się do nauczania – mocą misji nauczycielskiej – tego, co przyswajają od Urzędu Nauczycielskiego. Przynajmniej niektóre
z bolesnych sankcji, które dotknęły wybitnych teologów „okresu przedsoborowego” należy potraktować jako rezultat zawężonego rozumienia relacji Magisterium
Ecclesiae i teologii. Między innymi dlatego II Sobór Watykański podkreślił funkcję
20

H. Seweryniak, Apologia pokolenia JP II, Płock 2006, s. 301–302.
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służebną Urzędu Nauczycielskiego i obowiązek wsłuchania się jego depozytariuszy w źródła, zadanie ciągłego sięgania do źródeł i ich rozważania tak, aby można
je było właściwie przedkładać ludowi Bożemu i ich strzec. Ta ostatnia funkcja
ma być rozumiana w sensie wiernej obrony suwerenności słowa Bożego zarówno
wobec tendencji modernistycznych, jak i fundamentalistycznych21.
Dzisiaj Magisterium Ecclesiae traktuje się jako istotny pierwiastek struktury
i życia Kościoła, także jego teologii. Urząd Nauczycielski – czytamy w Instrukcji
o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis (1990) – „pozostający w służbie słowa Bożego jest instytucją, której w sposób pozytywny chciał Chrystus jako
konstytutywnego elementu Kościoła” (nr 14). Urząd ten ma obowiązek chronić
lud Boży „przed wypaczeniami i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary. Misja pasterska Urzędu Nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, aby lud Boży trwał w prawdzie, która
wyzwala” (KKK 890). Urząd nauczycielski i teologia – podkreśla kard. A. Dulles
– są ściśle ze sobą połączone. Teologia nie jest jednak tożsama z Magisterium –
różni się od niego zakresem funkcji. Magisterium głosi doktrynę wiary i moralności, natomiast teologowie poszukują w sposób krytyczny, metodyczny i systematyczny jej zrozumienia22. „Kościół bez [naukowej] teologii – pisał w książce
Wesen und Auftrag der Teologie Joseph Ratzinger – ubożeje i ślepnie; teologia bez
Kościoła natomiast rozpływa się w dowolności”. Prawa Urzędu Nauczycielskiego
są analogiczne do praw firmy zastrzegającej sobie znak firmowy – „znak firmowy”
Kościoła23.
W opisanym wyżej znaczeniu teologia zakłada związek z Magisterium Kościoła, zależność od jego autorytetu i decyzji w sprawach wiary. Nie przeczy to jej
naukowości. Z jednej strony także innym naukom nie przysługuje nieograniczona
wolność. Wewnętrznymi elementami ograniczającymi każdą z nich są: przedmiot,
cel i metody (nie wspominając już o specyficznej hierarchii „wydziałowej”, zależności od autorytetów naukowych i na przykład medialnych, od instytucji finansujących itp.). Z drugiej strony zależność od Magisterium Kościoła nie powinna być
rozumiana w sensie sankcji „zewnętrznej”, mającej nieograniczone możliwości
ingerencji w badania teologiczne. Jak pokazałem, relacja ta, nie wolna od napięć,
wchodzi w skład „wewnętrznej struktury” teologii24, która m.in. dzięki niej różni
się od religioznawstwa, socjologii czy psychologii religii. Nawet ewangelicki biskup
Berlina Wolfgang Huber powie: „Teolog może proponować nowe modele, urząd
Por. J. Ratzinger, LThK, t. 2, s. 527.
A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tłum. A. Nowak, Kraków 2003, s. 123.
23
Za: G. Bachanek, Josepha Ratzingera nauka o Kościele, Warszawa 2005, s. 177–186. Omawiane zagadnienie reguluje kan. 218 KPK: „Ci, którzy zajmują się świętymi naukami, korzystają ze
słusznej wolności poszukiwania, jak również roztropnego wypowiadania swojego zdania w sprawach, w których są specjalistami, z zachowaniem jednak posłuszeństwa należnego Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła”.
24
Za: Majewski, art. cyt., s. 28–29. Por. S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław
1994, s. 190–191.
21
22
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może chcieć innej teologii”. Oczywiście, z rozmaitych „ludzkich pobudek” relacja
Urząd Nauczycielski – teologia może przyjmować postać niezdrowej zależności,
gdy na przykład teolog tylko powtarza i komentuje treść orzeczeń papieskich czy
biskupich; gdy – jak to bywa w niektórych krajach zachodnich – szuka pomocy
instancji państwowych w rozwiązywaniu konfliktu z Urzędem Nauczycielskim;
gdy ingerencje Magisterium Kościoła uderzają w metodologiczne zasady teologii
lub gdy – bez podania racji, niepomne swoich pomyłek – domaga się bezwzględnego posłuszeństwa. Teologia i wiara potrzebują właściwych mechanizmów strzegących zarówno wolności badań teologicznych, jak i integralności wiary25.

VI. „DOBRA TEOLOGIA”
Wszystkie opisane wyżej kontrargumenty zyskują na sile, jeśli wydziały teologiczne promują dobrą, rzetelną teologię. „Dobra teologia” pomaga usłyszeć głos
Boży, który w porównaniu z innymi głosami tego świata brzmi słabo, ale to on
sięga do najgłębszych pokładów naszej pamięci i wyobraźni. „Dobra teologia”
uwalnia słowo, którego nie pozwalają usłyszeć inne nauki i przeważający nurt naszej cywilizacji. „Dobra teologia” otwiera na te przestrzenie w człowieku, których
w imię Boga nie wolno naruszyć. „Dobra teologia” wskazuje, że gdy wypowiada
się słowo „zbawienie”, mówi się, że nic nie jest niewybaczalne, nieodwołalne, nieuleczalne; że rzeczywistość jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym mogłaby
być, czym powinna być i czego dla niej chcemy (por. A. Gesché). „Dobra teologia” dostrzega działanie Boże w świecie takim, jaki jawi się nam przy aktualnym
stanie nauk przyrodniczych. „Dobra teologia” ma wiele do powiedzenia kulturze
i sztuce: ostrzega je przed konstruowaniem narracji bez wrażliwości i sensu, podnosi protest przeciwko kulturze, która nie uczestniczy w cierpieniach innych, nie
liczy się z ludzką skończonością, nie zobowiązuje do solidarności z tymi, którzy
umierają śmiercią zdającą się nie mieć dla nikogo żadnego znaczenia, nie otwiera na przestrzeń kontemplacji i świętości w człowieku. „Dobra teologia” staje do
dialogu z religiami w myśl adagium Hansa Waldenfelsa: „Chodzi o to, abyśmy patrzyli na inne religie z naszej perspektywy, a jednocześnie z ich punktu widzenia
na naszą własną drogę, wytyczoną przez Jezusa Chrystusa”. „Dobra teologia”, czy
ktoś tego chce, czy nie, ma prawo do uniwersytetu. Ale też uniwersytetu powinna
być godna.

25

Majewski, art. cyt., s. 31.
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Der Platz der Theologie an der Universität
In Beantwortung der Vorwürfe
Z us am m enf as s un g
Der Autor antwortet auf die moderne Einwände gegen das Heimatrecht der
Theologie in der Universitas litterarum (Peter Hünermann). Es geht um bleibende säkulare Anfragen, um pragmatische und postmodernistische Einwände und
nicht zulezt um Bekenntnis- und Magisterium Ecclesiae-gebundenheit der Theologie.
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Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
KS. MARIAN RUSECKI

ARCYDZIEŁO KULTURY
UNIWERSYTET W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Chrześcijaństwo włożyło wiele wysiłku i troski w rozwój szkolnictwa na różnych szczeblach nauczania. Edukacja była myślą chrześcijańską inspirowana,
a szkoły do pewnego momentu prowadziły instytucje kościelne. Warto zatem
przypomnieć, że Jezus najczęściej był przez uczniów nazywany „Nauczycielem”
(Rabbi). Od początku swego istnienia chrześcijaństwo było więc ściśle związane
z nauczaniem i wychowywaniem wiernych oraz głoszeniem kerygmatu poganom.
W ten sposób realizowało nakaz, który Jezus skierował do apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Podwaliny chrześcijańskiego zaangażowania w edukację i naukę przygotował judaizm: synagogi były miejscami systematycznych studiów świętych tekstów Tory w celu zdobycia mądrości i osiągnięcia
świętości życia. Z czasem Kościół zaczął tworzyć własne szkoły na wzór szkół helleńskich.
Motywacją był obowiązek ewangelizowania. Jak stwierdza konstytucja Sapientia christiana: „[…] wymaga on, by Ewangelia była głoszona ustawicznie w coraz szerszych granicach geograficznych i coraz większej liczbie ludzi, ale również
i tego, by treścią tejże Ewangelii przepojone zostały kategorie myślenia, kryteria
ocen i normy działania”1.
Jan Paweł II w nauczaniu na temat uniwersytetu sięga do korzeni i źródeł
wszelkiego poznania (naukowego, filozoficznego, religijnego i teologicznego).
Wywodzi je z aktu stwórczego i powołania człowieka. Bóg, stwarzając człowieka
na obraz i podobieństwo swoje, obdarzył go pasją epistemiczną. Odtąd człowiek
jest ciekawy, chce poznać i rozumieć całą rzeczywistość, a w niej siebie samego.
Co więcej, Bóg obdarzył człowieka zdolnością kreatywności, to znaczy uczestniczenia w stwórczej mocy samego Stworzyciela. Stało się to nie tylko na mocy
mandatu: „czyńcie sobie ziemię poddaną”, ale wynika także z ikoniczności człowieka i powołania go do nazywania rzeczy istniejących wokół niego – by w relacji
do nich dokonywał samo-określenia. W ten sposób Jan Paweł II ukazał objawie1
Konstytucja apostolska „Sapientia christiana” o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, t. 1: 1978–1988, Warszawa 1999, s. 14.
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niowe źródła poznawania całej rzeczywistości oraz ukazał miejsce człowieka w tej
rzeczywistości.
Rolę uniwersytetów w poznawaniu, wyjaśnianiu i rozumieniu rzeczywistości
Jan Paweł II ujął w słowa: „Uniwersytecie, służ prawdzie! Jeśli służysz prawdzie
– służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu. Służysz życiu!”. Uniwersytet
służący prawdzie – służy człowiekowi i jego wolności, jego wyzwoleniu. Tylko
w świetle prawdy można określić, czym jest wolność człowieka. Różne współczesne systemy myślowe, filozofie i ideologie, które ignorują prawdę o całej rzeczywistości, nie służą człowiekowi i jego spełnieniu się; nie ukazują pełnej prawdy
o człowieku, o sensie i celu jego życia. W gruncie rzeczy samowola często utożsamiana jest z wolnością. Z drugiej strony człowiek jest zniewolony przez współczesny konsumpcjonizm, materializm praktyczny, panseksizm, relatywizm, sceptycyzm, agnostycyzm itp. W związku z tym rozwijają się różnego rodzaju patologie.
Stąd człowiek potrzebuje dziś wyzwolenia od fałszu, zakłamania, zniewoleń i uzależnień różnego typu. Temu wszystkiemu ma służyć uniwersytet i wszystkie rodzaje nauk: humanistyczne, przyrodnicze, techniczne, filozoficzne, teologiczne.
Wszystkie mają służyć człowiekowi, jego rozwojowi i spełnieniu2.
Niniejsze opracowanie oparte będzie głównie na przemówieniach Jana Pawła II do świata nauki, rektorów, profesorów i studentów różnych uniwersytetów,
w których Papież sam przebywał, listów adresowanych do uczelni wyższych z racji
ich rocznic i inauguracji roku akademickiego, adhortacji, konstytucji Sapientia
christiana i Ex cordae Ecclesiae, przemówień w Organizacji Narodów Zjednoczonych i UNESCO, w których Ojciec Święty poruszał również sprawy nauki (pośrednio i uniwersytetów) oraz stosownych dokumentów. Nie będzie to jednak
wyczerpująca prezentacja całokształtu poglądów Jana Pawła II na naukę, która to
nauka implikuje istnienie i działalność uniwersytetów i szkół wyższych. Skoncentrujemy się na najważniejszych ideach, szczególnie ważnych i aktualnych dziś, nie
tylko dla Kościoła.

I. POJĘCIE I DZIEJE UNIWERSYTETU
Około 1150 r. w Salermo i Bolonii powstały pierwsze uniwersytety, kształcące w dziedzinie medycyny i prawa, od początku zaś XIII wieku – uniwersytety
w Paryżu, Oxfordzie, Cambridge, Padwie, Salamance, Lizbonie (w Polsce Akademia Krakowska – 1364), Pizie oraz uniwersytet w Rzymie, pierwotnie nazywany
Collegium Romanum. Większość z nich istnieje do dziś. W 1553 r. Collegium
Romanum zostało zatwierdzone przez Juliusza III jako uniwersytet papieski. Jest

2
M. Rusecki, S. Wilk, Od redaktorów, w: Świadka świadkowie, red. M. Rusecki, S. Wilk, Lublin
2008, s. 6–7.
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najstarszą z watykańskich wyższych uczelni i głównym ośrodkiem studiów kościelnych.
Uniwersytet Boloński jako jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie powstał z przekształcenia działających w Bolonii od IV wieku szkół prawa rzymskiego. W 1360 r. otwarto tam wydział teologiczny. Uniwersytet Paryski, założony
ok. 1170–1180 r., powstał jako korporacja znanych już wcześniej paryskich szkół
kościelnych: katedralnej Notre Dame oraz dwóch szkół klasztornych – św. Wiktora i św. Genowefy. Nadane przez legata papieskiego statuty Uniwersytetu Paryskiego stały się wzorami dla zakładanych później uniwersytetów m.in. w Oxfordzie i Cambridge. Popierany przez papieży w XIII wieku, stał się on najważniejszą
uczelnią świata chrześcijańskiego.
W 1222 r. został założony Uniwersytet Padewski przez grupę profesorów z Uniwersytetu Bolońskiego. Powstał z przekształcenia istniejącej od X wieku w Padwie
szkoły prawa i retoryki. W XVI i XVII wieku był to jeden z największych uniwersytetów w Europie i prężny ośrodek humanizmu. Studiowało na nim wielu
Polaków, m.in. P. Włodkowic, H. Ossoliński, J. Zamoyski. Struktura tych uniwersytetów była podobna, gdyż wywodziła się z kultury chrześcijańskiej i obejmowała następujące wydziały: teologii, prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych, czyli
nauk humanistycznych (filozofię uprawiano zwykle łącznie z teologią). Kadrę na
uniwersytetach stanowili zwykle duchowni, ale także wierzący świeccy3. Chociaż
lokalni władcy popierali uniwersytety, a nawet je zakładali, to ich rozwój – co już
łatwo stwierdzić – jest zasługą Kościoła. W średniowieczu ich założenie zatwierdzali papieże (w Kościele rzymskokatolickim obowiązuje to do dziś, gdy chodzi
o uniwersytety katolickie).
Podstawą wykształcenia w okresie średniowiecza było trivium i quadrivium.
Sam termin pochodzi od Marcjanusa Kapelli, który w V wieku stworzył podręcznik wszystkich wykładanych w szkole nauk (składający się z siedmiu ksiąg)
i nazwał je „siedmioma sztukami wyzwolonymi”. Kasjodor w VI wieku w swoich
Institutiones dostosował podręcznik Kapelli na użytek edukacji chrześcijańskiej.
Trivium obejmowało gramatykę, dialektykę i retorykę. Quadrivium obejmowało
geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę. W średniowieczu uzyskanie tytułu
magistra siedmiu sztuk wyzwolonych stanowiło podstawę do dalszych studiów
uniwersyteckich na kierunkach prawa, medycyny oraz teologii4.
Na podbudowie trivium i quadrivium w naukach kościelnych rozwinęły się dwa
główne kierunki, to jest scholastyka i mistyka. Scholastyka, czyli nauka szkolna,
obejmowała głównie filozofię i teologię. Filozofia scholastyczna rozwijała filozo3
Szerzej o rozwoju uniwersytetów, ich specyfice podstawowe informacje można znaleźć w pracach takich, jak: A.C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. 1–2, Warszawa 1960; J. Baszkiewicz, Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963; A. Vetulani, Początki najstarszych
wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970, s. 96–103, 183–185; Historia nauki polskiej, t..1, red.
B. Suchodolski, Warszawa 1970.
4
Por. M. Rusecki, Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę, Lublin 2001, s. 136–137.
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ficzną myśl grecką, zwłaszcza Arystotelesa, i była służką teologii – ancilla theologiae. Teologia scholastyczna porządkowała prawdy wiary w system i wyjaśniała je
za pomocą pojęć filozoficznych. Najwybitniejszymi scholastykami byli dominikanie: św. Albert Wielki i św. Tomasz z Akwinu oraz franciszkanin – św. Bonawentura. Mistyka była nauką o nadprzyrodzonych stanach duszy i opierała się na
uczuciu oraz intuicji. Przedstawicielami tego kierunku byli św. Bernard z Clairvaux i Tomasz á Kempis. Na uniwersytetach średniowiecznych nie zaniedbywano
też nauk przyrodniczych i matematycznych. Do najwybitniejszych uczonych tego
okresu należą: Albert Wielki, który badał rozwój roślin; Gerbert, papież; matematyk, przyrodnik i astronom – Mikołaj Kopernik; Marcin Polak z Opawy, historyk.
Rektorami i kanclerzami były osoby duchowne w randze biskupa lub opata. Duży
wkład w rozwój uniwersytetów włożyli dominikanie, franciszkanie i augustianie.
Dominikanie zakładali wyższe uczelnie teologiczne, tzw. szkoły dominikańskie,
powiązane z uniwersytetami w Kolonii, Bolonii, Paryżu i Perugii. W Paryżu dominikanie zajmowali się nauczaniem w swoim studium generalnym przy ulicy
Saint-Jacques oraz od 1229 r. w katedrach uniwersyteckich. Szkoły franciszkańskie zasłynęły dzięki takim uczonym, jak Aleksander z Hales (ok. 1180–1245) czy
Duns Szkot (ok. 1270–1308)5. Bogactwem katolicyzmu, obok wykształconych
form edukacji, otwartości na całą rzeczywistość i pluralizmu rozwiązań (dotyczących głównie problemów teologicznych), była jedność płynąca z wiary i język
sprzyjający komunikacji wykładowców i studentów.
W średniowieczu uniwersytety charakteryzowały się harmonijną współpracą
w różnych aspektach pracy naukowej. Cel nauki stawiano i rozumiano jasno – by
lepiej poznawać i rozumieć rzeczywistość, czyli kosmos, człowieka, Boga (prawdę o świecie, Bogu, człowieku), a także by przez naukę lepiej służyć człowiekowi
i różnym formom organizacji życia społecznego.
Od renesansu i reformacji mecenat nad uniwersytetami zaczęły przejmować
władze państwowe; choć rola Kościoła zmniejszyła się, to inspiracje chrześcijańskie pozostały, a większość nauczających była chrześcijanami. Uniwersytet kształtował nie tylko intelektualne, ale także moralne postawy człowieka, co odpowiadało trosce Kościoła o godność i rozwój człowieka. Chociaż niektórzy teologowie,
filozofowie i humaniści relatywizowali wiele prawd wiary i liberalizowali obyczaj,
to jednak Kościół rzymskokatolicki bronił Credo i moralności społecznej.
Renesans i reformacja wprawdzie umożliwiły czytanie Biblii w językach narodowych, co było pozytywnym skutkiem przemian, jednak przyczyniły się
w znacznym stopniu do rozbicia jedności wiary i kultury. Wprowadzony wtedy
podział na szkolnictwo narodowe i kościelne dokonał się właśnie dopiero w XIX
wieku, i to ze względów politycznych oraz ideologicznych. W krajach protestanckich szkolnictwo stopniowo przejmowało państwo. W Polsce pierwszym mecena5
M. Rusecki, Cud w myśli chrześcijańskiej, Lublin 1991, s. 85–160; A. Petrani, Szkolnictwo teologiczne w Polsce, „Prawo Kanoniczne” 7(1964) nr 1–2, s. 127–200.
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sem kultury humanistycznej stał się dziekan krakowski i kustosz gnieźnieński Mikołaj Lasocki (zm. 1450). Na Akademii Krakowskiej humanizm systematycznie
propagowali m.in. Jan z Ludziska i kanonik krakowski Jan Dąbrówka (zm. 1472),
który obok traktatów retorycznych Cycerona doceniał także Kronikę Wincentego
Kadłubka. Kanonik krakowski Jan Długosz, odbywając liczne podróże, stykał się
z europejskimi humanistami, a zebrane materiały wykorzystywał do swoich prac
historycznych, zwłaszcza Roczników czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego.
W czasach nowożytnych zaczęło dochodzić do pierwszych konfliktów między nauką a religią (rozumem i wiarą). Wedle nowożytnych nauk przyrodniczych
i filozofii racjonalistycznej oraz oświeceniowej, świat i człowiek wystarczają sobie w zupełności, w wyniku czego nie potrzeba odnosić się do Boga, Objawienia
i religii. Świat ma w sobie nieskończone wielkości, istnieją w nim nieograniczone
możliwości postępu, rozwoju. Tym samym człowiek niejako staje się stwórcą świata i go przekształca. Równocześnie nauce niepotrzebna jest teologia. W okresie
empiryzmu, pozytywizmu i scjentyzmu, bazujących na deterministycznym pojmowaniu przyrody, a więc poglądzie przyjmującym bezwzględną i jednoznaczną
konieczność działania sił przyrody zawsze w ten sam sposób (co odnoszono dość
często i do człowieka), wyniki nauk szczegółowych uznawano za pewne, natomiast wyniki teologii za niemożliwe do udowodnienia.
Zaznaczyć jednak należy, że pogląd o pewności wyników badań nauk szczegółowych nie jest już współcześnie tak oczywisty. Dlaczego? Gdyby przyjąć tego
rodzaju pogląd, oznaczałby on śmierć nauki, czyli należałoby stwierdzić, że nauka
już wszystko poznała i wyjaśniła, więc nie ma nic więcej do zrobienia. Tymczasem
nauki ciągle się rozwijają, stają przed nowymi problemami, których rozstrzygnięcie jest bardzo trudne i coraz mniej jednoznaczne. To już sugeruje zmienność ich
orzeczeń. Wniosek ten staje się niemal oczywisty, gdy uwzględni się fakt, że w nauce znane są kopernikańskie przewroty, które całkowicie zmieniają spojrzenie na
wcześniejsze – uznane w pełni za naukowe – poglądy i stawiają zupełnie nowe
problemy przed nauką. Obraz świata, będący wynikiem nauk przyrodniczych, jest
zatem zmienny. Dodajmy też, że niektóre nauki na mocy swej tożsamości muszą
się rozwijać i poniekąd zmieniać, gdyż rozwija się i zmienia rzeczywistość tworzona przez człowieka (dotyczy to np. historii).
Niemniej jednak empiryzm, pozytywizm i scjentyzm doprowadziły do powstania naukowego obrazu świata, który dyskredytował religijny obraz świata
jako sprzeczny z nauką. Pod wpływem filozofii oświecenia nastąpiła również apoteoza władzy rozumu jako jedynej władzy poznawczej. Dało to początek laicyzacji
świadomości ludzkiej – religię i Kościół wypierano z życia publicznego i społecznego. Jan Paweł II stwierdza:
„Rozłam między wiedzą a religią sięga początków nowożytnej nauki. W XVII w. udoskonalona została metoda doświadczalna oraz wprowadzono do badań naukowych
matematykę, do czego przyczynili się w głównej mierze Galileusz i Newton. Rozwo-
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jowi nauk przyrodniczych towarzyszył niekiedy pewien rodzaj racjonalizmu, zgodnie
z którym wszystko można wyjaśnić drogą samego tylko rozumowania naukowego,
później zaś zrodziło się przekonanie, że niczego nie można wyjaśnić, ponieważ odrzucono istnienie prawdy absolutnej. W rezultacie problem Boga często był badany taką
metodą, aby wydawał się pozbawiony sensu (por. Gaudium et spes, 19). Powodowało
to w wielu dziedzinach życia kościelnego ostrożny i podejrzliwy stosunek do nauki
jako sfery skażonej ateizmem i w ten sposób powstał trwający przez dziesięciolecia
rozłam między nauką a religią”6.

Jan Paweł II podchodzi krytycznie do tego stanu rzeczy. Wskazuje na błąd
metodologiczny polegający na tym, że przekraczano granice kompetencyjne:
teologia chciała rozwiązywać problemy przyrodniczo-naukowe, a nauki kwestie
religijne związane z Objawieniem Bożym. Papież zwraca uwagę na kompetencje
metodologiczne poszczególnych dziedzin nauki oraz poszczególnych dyscyplin;
bez ich zrozumienia może dojść do nieporozumień i sporów. Stwierdza on:
„Pojawienie się radykalnie nowej metodologii badania zjawisk naturalnych wymaga
uporządkowania wszystkich dziedzin wiedzy. Zmusza każdą z nich do ściślejszego
określenia swoich kompetencji, perspektywy obserwacji i metod, a także zrozumienia
rzeczywistej doniosłości swoich twierdzeń. Innymi słowy, zobowiązuje każdą dyscyplinę do dokładniejszego uświadomienia sobie własnej natury”7.

Także Jan Paweł II dodaje:
„W naturze nauki leży osiąganie rezultatów ścisłych, lecz ograniczonych do tego stopnia, że nauka nie jest zdolna do udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie wypływające z jej własnych odkryć. Nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące jej sensu. Dzisiejszy kryzys jest w dużej mierze kryzysem scjentystycznej ideologii,
która upiera się przy samowystarczalności działalności naukowej, tak jakby mogła ona
przynieść zadowalającą odpowiedź na wszystkie podstawowe pytania, które człowiek
sobie zadaje i przyjąć kulturę za urzeczywistnienie się człowieka w pełni swego bytu.
Uświadomienie sobie, że nauka ma granice, jest wielką szansą naszych czasów. Zwraca
nas ku jednemu z głównych zadań kultury, jakim jest integracja wiedzy, to znaczy synteza, w której, wzięte razem wspaniałe osiągnięcia nauki odnalazłyby swe znaczenie
w ogólnej wizji człowieka i świata, w ordo rerum (porządku wszechrzeczy)”8.
6
Jan Paweł II, Prawda naturalna i prawda objawiona pochodzą z tego samego źródła. Spotkanie
z uczestnikami kongresu zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne,
w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, s. 85.
7
Jan Paweł II, Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych. Spotkanie z Papieską Akademią
Nauk, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2: 1989–1999, Warszawa 2000, s. 118.
8
Jan Paweł II, Wolność badań naukowych. Spotkanie z profesorami i studentami Uniwersytetu
Fryburskiego, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, s. 334.
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Obecnie istnieje ponad 200 wyższych uczelni katolickich na wszystkich kontynentach, skupionych w Federacji Uniwersytetów Katolickich (1948), współpracującej m.in. z UNESCO i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów, co
świadczy o ich randze i dopełnianiu kultury ogólnoludzkiej.

II. UNIWERSYTECIE, SŁUŻ PRAWDZIE I CZŁOWIEKOWI!
Celem wszelkich badań naukowych jest poszukiwanie prawdy. „Poszukiwanie prawdy – stwierdza Jan Paweł II – jest pierwszym i fundamentalnym dążeniem człowieka, najszlachetniejszym trudem wielkich umysłów każdej epoki”9.
Jest to podstawowe zadanie nauki. Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae
naucza:
„W naszej epoce istnieje […] pilna potrzeba […] bezinteresownej służby, polegającej
na głoszeniu sensu prawdy, tej fundamentalnej wartości, bez której nie może istnieć
wolność, sprawiedliwość i godność człowieka”10.

W tych słowach cel badań naukowych, jakim jest prawda, osadzony zostaje
w ściśle określonym kontekście – jest to kontekst służby prawdzie.
W trzecim rozdziale encykliki Fides et ratio zatytułowanym Intellego ut credam
papież zwraca szczególną uwagę na drogę poszukiwania prawdy. Ma ona niebagatelne znaczenie dla posłania uniwersytetu. Już na samym wstępie, kiedy Ojciec
Święty przytacza opisaną w Dziejach Apostolskich scenę z podróży św. Pawła do
Aten, ukazuje przez to, że Kościół od zawsze przywiązywał wielką wagę do prawdy. W głębi ludzkiego serca – stwierdza papież – zostało zaszczepione pragnienie
Boga i tęsknota za Nim. Istnieje droga, którą – jeśli człowiek zechce – może pójść,
a początek jej stanowi zdolność rozumu do tego, by wzniósł się ponad to, co przygodne i wyruszył ku nieskończoności. Ludzie różnych epok i na różne sposoby
dowodzili, że można wypowiedzieć na zewnątrz to pragnienie. Doskonałym przykładem są uniwersytety i podejmowane przez nie badania.
W dalszych rozważaniach papież zaznacza jak ważne dla współczesnego człowieka
jest poznanie prawdy. Człowiek współczesny nie jest w stanie zadowolić się półprawdą. Człowiek jest tym, który ze swej natury szuka prawdy, a jego poszukiwania nie
kończą się na poznaniu prawd cząstkowych (dotyczących faktów, czy zagadnień na-

9
Jan Paweł II, Radość poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy. Msza święta dla
środowisk uniwersyteckich Rzymu, 13 grudnia 1990, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t.
2, s. 73.
10
Konstytucja apostolska „Ex corde Ecclesiae” Ojca Świętego Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2, s. 13.
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ukowych), gdyż dąży on głównie do tego, aby w każdej ze swych decyzji wybrać to, co
jest prawdą. Jego poszukiwania zmierzają ku prawdzie, która ma ukazać sens życia11.
Prawda jest rzeczywistością bardzo bogatą; jest to zarówno prawda naturalna,
jak i objawiona. Posiada ona jedno źródło. Należy ją zgłębiać w łączności z Prawdą Najwyższą, którą jest sam Bóg. Ojciec Święty naucza:
„Uniwersytet poprzez wysiłek badaczy wielu dyscyplin naukowych stopniowo zbliża
się ku Prawdzie Najwyższej. Człowiek przekracza granice poszczególnych dyscyplin
wiedzy, tak aby ukierunkować je ku Prawdzie i ku ostatecznemu spełnieniu swego
człowieczeństwa”12.

Mimo tego, często każda z dziedzin naukowych (nauki przyrodnicze, ścisłe,
filozofia i ideologie o charakterze totalitarnym) rości sobie prawo do posiadania
pełnej prawdy o całej rzeczywistości (kosmosie, świecie, osobie ludzkiej, religii).
Niestety, prowadzi to do oddalania się poszczególnych dziedzin wiedzy od siebie.
Jan Paweł II stwierdza, że każda dziedzina nauki poznaje poszczególne aspekty
prawdy według swych kompetencji naukowych. Z tego tytułu jej wyniki badawcze nie mogą być rozciągane na całą rzeczywistość (zasada pars pro toto). Papież
podkreśla:
„Podział wiedzy na coraz większą liczbę specjalistycznych dziedzin w ramach każdej z nauk oraz rozmaitość ich zastosowań technicznych nie pozwala często dostrzec
bytu ludzkiego w jego ontologicznej jedności i uchwycić harmonijnej złożoności jego
władz. W istocie niebezpieczeństwo oddalenia się od siebie nauki i kultury aż do całkowitego zerwania więzi wcale nic jest iluzoryczne”13.

Znaczącym zagrożeniem dla prawdy i jej procesu poznawczego dokonującego
się zwłaszcza we wspólnocie, jaką jest uniwersytet, stanowi instrumentalizacja badań naukowych dla określonych ideologii, często przeciw religii i nauce teologicznej. Badania naukowe muszą służyć wspólnemu dobru, zarówno dobru jednostek,
jak i całych społeczeństw, lecz dobru odczytanemu w świetle prawdy. Tymczasem
instrumentalizacja pomijająca aspekt werytatywny jest ciężkim przewinieniem
przeciw samej prawdzie, lecz także przeciw osobie ludzkiej i jej godności. Jan Paweł II przestrzega:
„Jesteśmy świadkami niezwykłego rozwoju nauki i techniki. Odnosimy wrażenie, że
granice poznania odsuwają się w nieskończoność. Lecz równocześnie niepokoją nas
11
Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków
2000, s. 847–856.
12
Cyt. za: F. Ziejka, Człowiek uniwersytetu, w: Świadka świadkowie, red. M. Rusecki, S. Wilk,
Lublin 2008, s. 112–113.
13
Jan Paweł II, Prawda naturalna i prawda objawiona…, s. 88.
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żywo różne zastosowania nauki. Burzliwa historia naszego wieku uświadamia nam,
że stoi przed nami wielka odpowiedzialność. Zdajemy sobie dzisiaj sprawę, być może
bardziej niż dawniej, z dwuznaczności nauki. Człowiek może ją wykorzystać dla swego
postępu, lecz także dla swej zguby. Rozwój nauki pociąga za sobą tak poważne konsekwencje, że wymaga wielkiej czujności sumienia”14.

Owa szczególna czujność sumienia, o którą apelował Jan Paweł II, dotyczy
zwłaszcza pola medycyny (embriologia eksperymentalna: sztuczne zapłodnienie,
macierzyństwo zastępcze, transplantacja organów ludzkich, sztuczna reprodukcja,
badania prenatalne). Po pierwsze, dochodzi w niej do sytuacji, kiedy to kwestię
przeprowadzania badań naukowych na osobach niezdolnych do wyrażenia na nie
zgody traktuje się dość marginalnie. Po drugie, chodzi tu o wkraczanie człowieka
w obszary, które do tej pory były niedostępne dla jego ingerencji. Właśnie w przypadku diagnostyki preimplantacyjnej i badań nad embrionalnymi komórkami
macierzystymi nie chodzi o nic innego, jak tylko o to, że człowiek uczynił sobie
z ludzkiego życia jako takiego narzędzie realizacji swoich interesów naukowych.
Jan Paweł II naucza:
„Postęp naukowy, szczególnie w dziedzinie genetyki, wymaga czujności sumienia i pobudza do refleksji etycznej. Nie można go rozpatrywać jedynie od strony jego aspektów technicznych i uważać go za moralnie obojętny, ponieważ dotyka on bezpośrednio człowieka w tym, co ma on najcenniejszego: jego struktury jako bytu osobowego.
Wielu odpowiedzialnych polityków, różniących się poglądami i wyznających czasem
skrajnie różne doktryny polityczne, utworzyło w wielu krajach narodowe komitety ds.
etyki. Niezależnie od różnicy poglądów, jakie te instytucje mogą prezentować, sam
fakt powołania ich do życia właśnie teraz wskazuje jasno, że rządzący społeczeństwami dostrzegają dramatyczny zanik powszechnie uznawanych zasad moralnych i rozumieją złożoność i powagę problemu. Waszym zadaniem jest przyczyniać się, zgodnie
z kompetencjami każdego z was, do koniecznego rozwoju świadomości moralnej. Badając etyczne problemy postępu naukowego i technicznego, będziecie pomagać innym
w stawaniu się autentycznymi ludźmi”15.

Jan Paweł II nalega na prymat prawdy w badaniach naukowych, bo ona rzutuje na określenie dobra, piękna, miłości, świętości życia i jego sensu. Wszystkie
kierunki myślowe, które nie są oparte na prawdzie, są iluzoryczne, złudne, wręcz
fałszywe, zmienne, koniunkturalne. To samo odnosi się do nauki: jeśli jest ona
oderwana od Prawdy, przestaje służyć człowiekowi. Osoba ludzka – na co zwraca
uwagę Ojciec Święty – to jedyna istota w stworzonym świecie, która nie tylko jest
zdolna wiedzieć, ale zdaje sobie również sprawę z tego, co i jak poznaje. Jest to
14
15

Jan Paweł II, Prawda naturalna i prawda objawiona…, s. 88.
Tamże, s. 89.
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szczególnie zobowiązujące dla samego człowieka. Jan Paweł II stanowczo podkreśla fakt, że to nie człowiek tworzy prawdę, lecz ona jest dana przez Boga, który jest
Prawdą. W tym świetle widać, jak fałszywe jest twierdzenie, że nauka i naukowcy
są kreatorami prawdy. Ojciec Święty podkreśla: „[…] Prawda naturalna i prawda
objawiona pochodzą z tego samego boskiego źródła”16. Kontynuując myśl Leona
XIII, wyrażoną podczas restytuowania Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, Jan Paweł II stwierdza, iż Kościół nie może w żaden sposób zaakceptować wspomnianego rozdziału:
„Kościół i jego Pasterze nie sprzeciwiają się prawdziwej i rzetelnej wiedzy, czy to ludzkiej, czy boskiej, lecz […] przyjmują z radością, zachęcają do jej uprawiania i jak najusilniej popierają”17.

Zadaniem nauk jest zatem odkrywanie prawdy, co rzeczywiście czynią różne
badania naukowe, ale całościowe jej ujęcie ukazują badania teologiczne w świetle Objawienia Bożego. Uwzględniają one oczywiście rzeczywiste osiągnięcia naukowe i filozoficzne. Z tego tytułu wynika swoisty obowiązek chrześcijańskich
naukowców polegający na odrzuceniu w swych badaniach każdej niekompletnej
wizji rzeczywistości ludzkiej, a więc sprzecznej z wiarą i z Bożym Objawieniem18.
Reasumując, wszystkie uniwersytety są powołane do poszukiwania prawdy,
która ma służyć człowiekowi, by właśnie w imię prawdy uniwersytet mógł się
wszechstronnie rozwijać i finalnie się spełnić. Jan Paweł II naucza:
„Uniwersytet katolicki ma zaszczytny obowiązek poświęcać się całkowicie działaniu na
rzecz prawdy. Jest to właściwy mu sposób służenia jednocześnie godności człowieka
i sprawie Kościoła, który żywi «głębokie przekonanie, że prawda jest jego prawdziwym
sprzymierzeńcem […], a wiedza i rozum są wiernymi sługami wiary»19. Nie rezygnując bynajmniej ze zdobywania pożytecznej wiedzy, uniwersytet katolicki wyróżnia się
wolnością poszukiwania całej prawdy o naturze, o człowieku i o Bogu. W naszej epoce istnieje bowiem pilna potrzeba takiej właśnie bezinteresownej służby, polegającej
na głoszeniu sensu prawdy, tej fundamentalnej wartości, bez której nie może istnieć
wolność, sprawiedliwość i godność człowieka. W duchu swoistego uniwersalnego humanizmu, uniwersytet katolicki oddaje się całkowicie zgłębianiu wszystkich aspektów
prawdy w ich istotowej więzi z Prawdą najwyższą, którą jest Bóg. Innymi słowy, podąża bez lęku, ale przeciwnie – z entuzjazmem, wszystkimi drogami wiedzy, zachowując
świadomość, że przed nimi idzie Ten, który jest «Drogą i Prawdą, i Życiem» (J 14,6),

16
17
18
19

Tamże, s. 86.
Tamże, s. 86.
Por. Jan Paweł II, Wizyta w Katolickim Uniwersytecie Portugalskim, t. 2, s. 288.
J.H. Newman, The Idea of a University, Londyn 1931, s. XI.
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Logos, którego Duch zrozumienia i miłości pozwala człowiekowi odkrywać własnym
rozumem najwyższą rzeczywistość, swe źródło i przeznaczenie”20.

III. KONIECZNOŚĆ BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
W poszczególnych okresach rozwoju uniwersytetów, zwłaszcza od XIX wieku, zaobserwować można zjawisko atomizacji nauki, znajdujące odzwierciedlenie
w coraz węższych specjalnościach wydziałów, katedr i zakładów. Proces ten przybrał na sile w drugiej połowie XX wieku. Dziś mamy do czynienia z niespotykanie
szybkim w dziejach rozwojem nauki. Niemalże na naszych oczach rodzą się i powstają nowe gałęzie nauki. Z kolei z różnych dotychczasowych dziedzin nauki wyodrębniają się coraz liczniejsze dyscypliny, a z nich subdyscypliny. Z fenomenem
tak szybkiego rozwoju nauki łączy się fakt powstawania nowych metod i nowych
narzędzi badawczych, które wykraczają poza obszar tradycyjnego rozumienia nauki. Pozwala to odsłonić nowe, nieoczekiwane aspekty otaczającej rzeczywistości.
Z pewnością proces się nie zakończył, lecz raczej się nasila.
Owa atomizacja nauki prowadzi z jednej strony do coraz pełniejszego odkrywania prawdy, o której była mowa, lecz jednocześnie posiada ściśle określone negatywne skutki. Powoduje nieuchronną dezintegrację nauki, a niektórzy badacze
nie wahają się mówić o kryzysie nauki, który odzwierciedla się m.in. w zjawisku
określanym współcześnie jako „kryzys uniwersytetów”, o czym będzie jeszcze
mowa. Zjawisko atomizacji i dezintegracji nauki ma swoje określone przyczyny.
Można zaryzykować przypuszczenie (czy raczej obawę), iż rozwój nauki i ciągłe
doskonalenie narzędzi badawczych prowadzić musi nieuchronnie do stałego zawężania poszczególnych obszarów badawczych możliwych do ogarnięcia przez
konkretną dyscyplinę, a w konsekwencji do całkowitej rezygnacji z jakiejkolwiek
interdyscyplinarność, a nawet współpracy dyscyplinach pokrewnych. Jan Paweł II
podkreśla:
„Ekspansja naukowa objawia się w nagromadzeniu imponującej ilości danych naukowych. […] Nauki antropologiczne i społeczne, a także nauki humanistyczne – nie na
ostatnim miejscu filozofia i teologia – stanowią wszechstronną refleksję współczesnego człowieka nad sobą samym i własną egzystencją w świecie naukowo-technicznym.
Duch nowożytnej świadomości, który uskrzydla rozwój nowoczesnego przyrodoznawstwa, postawił sobie jako cel także naukowe zbadanie człowieka i jego środowiska
kulturalno-społecznego. Do dziś zgromadzono na tej drodze niemożliwą prawie do
objęcia ilość ustaleń, których skutki dotyczą zarówno życia społecznego, jak i prywatnego. Jednak obecnie nie tylko dyscypliny naukowo-eksperymentalne cechuje frag20

Konstytucja apostolska „Ex corde Ecclesiae”…, s. 13–14.
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mentaryczność poznawcza. Dotknięte są nią także nauki humanistyczne, filozoficzne,
historyczne, prawnicze, językoznawcze itp.”21.

Warto zwrócić uwagę, iż rezygnacja z badań interdyscyplinarnych – zdaniem
niektórych – skutkuje pogrążeniem w chaosie politycznym, etycznym i moralnym, dostrzeganym i już głęboko obecnym w naszych czasach. Chcąc wyrazić
inaczej tę myśl, można powiedzieć, że brak syntez, wizji całości, zwłaszcza w nauce, w jakimś sensie stawia nas na nowo przed pytaniem: „Kim jest osoba ludzka?”. Niestety, rezygnacja z badań interdyscyplinarnych prowadzi jednocześnie do
rezygnacji z odpowiedzi na postawione pytanie.
Uspokoić te obawy może obserwacja dążenia do integracji nauk nazywanych
ścisłymi, nauk humanistycznych bądź społecznych. Współcześnie nie sposób wyobrazić sobie na przykład medycyny bez badań z dziedziny chemii, biochemii
lub fizyki; podobnie nie istnieje literaturoznawstwo uprawiane w oderwaniu od
socjologii lub historii. Badania interdyscyplinarne stają się dziś koniecznością. Jan
Paweł II naucza:
„Jest rzeczą ogromnie ważną, aby w realizacji tego zadania [poznawania prawdy –
M.R.] człowiek nie zapominał się pogłębiać przez dostrzeganie w swoich studiach
i poszukiwaniach wymiarów bardziej całościowych i globalnych”22.

Nasuwa się jednak pytanie, czy w ogóle w czasach współczesnych jest możliwa synteza nauki; a jeśli tak, to w jakim stopniu i na jakie podstawowe pytania
powinna nauka odpowiedzieć oraz w jakim zakresie. Czy taka synteza nie byłaby
z konieczności niespójną kompilacją dokonań poszczególnych dyscyplin naukowych? Czy nie grozi jej jakaś deformacja ideologiczna? Co powinno być punktem
wyjścia? Problem ten dostrzega Jan Paweł II:
„Jest rzeczą ogromnie ważną, aby […] człowiek nie zapominał się pogłębiać przez dostrzeganie w swoich studiach i poszukiwaniach wymiarów bardziej całościowych i globalnych. W przeciwnym razie – właśnie w tej pracy naukowej – grozi człowiekowi zagubienie samego poznania własnej egzystencji, jej pełnego sensu, a w konsekwencji to
sprawi, że człowiek będzie targany wewnętrznymi sprzecznościami, będzie w ciągłym
konflikcie z własną tożsamością”23.

21
Jan Paweł II, Nauka – teologia – Magisterium. Spotkanie z profesorami i studentami Republiki Federalnej Niemiec, Kolonia, 15 listopada 1980, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II,
t. 1, s. 208.
22
Jan Paweł II, Wymiar moralny studiów i poszukiwań naukowych. Audiencja dla uczestników
Międzynarodowego Kongresu Univ’80. Rzym, 1 kwietnia 1980, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana
Pawła II, t. 2, s. 174.
23
Tamże.
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Papież – choć nie mówi tego wprost – postuluje konieczność koła hermeneutycznego, dzięki któremu całość nadaje sens poszczególnym częściom, a część
staje się sensowna we fragmentach ją tworzących. Nawet jedna dziedzina wiedzy
łącznie z innymi licznymi dyscyplinami nie wyjaśni całej badanej rzeczywistości,
gdyż potrzeba różnorodnych badań o charakterze komplementarnym (np. w badaniach nad człowiekiem, by go poznać, musi wziąć udział cały szereg nauk). Jednocześnie papież przestrzega przed tym, by żadna z nauk nie traktowała innych
jako niepotrzebnych, jakoby sama była w stanie wyjaśnić wszystko; prawda jest
inna: wszystkie badania są potrzebne. Naucza:
„Za każdym razem, kiedy człowiek sam staje się przedmiotem badania, żadna pojedyncza metoda lub zespół metod, nie może pominąć zbadania całkowitej natury człowieka, poza jakimkolwiek jego aspektem czysto naturalnym. Mając przed oczyma całą
prawdę o człowieku, chrześcijanin w swoim badaniu i w swoim nauczaniu odrzuci
jakąkolwiek częściową wizję rzeczywistości ludzkiej i pozwoli się oświecić przez swoją
wiarę w stworzenie człowieka ze strony Boga i w odkupienie dokonane przez Chrystusa”24.

W tak pojętych badaniach interdyscyplinarnych nie może dochodzić do
konfliktów, zwłaszcza konfliktu między nauką a wiarą; musi istnieć współpraca,
musza być prowadzone wspólne badania – na co nalega Jan Paweł II. Będzie to
z korzyścią dla nauk uczestniczących w tych badaniach, a przede wszystkim dla
człowieka i ludzkości. Badania interdyscyplinarne dają przybliżony obraz rzeczywistości, jej rozumienia, sensu i celu istnienia, co znajduje się w polu zainteresowań głównie filozofii (realistycznej), a ostatecznie teologii. Papież podkreśla:
„Człowiek nie może ani nie powinien powstrzymywać tych bodźców postępu naukowego, ponieważ jest wezwany przez samego Boga, aby podporządkowywać sobie świat
(por. Rdz 1,28) właśnie dzięki pracy”25.

Można dodać – także pracy naukowej. Innymi słowy, konieczność badań interdyscyplinarnych posiada swe najgłębsze uzasadnienie na płaszczyźnie teologicznej, dającej ostateczny sens poznawanej rzeczywistości.
Jan Paweł II nalega również na współpracę między uniwersytetami. Wzywa
wspólnoty uniwersyteckie do przynależności do różnych stowarzyszeń międzynarodowych celem zacieśniania współpracy, dzielenia się swymi osiągnięciami
i doświadczeniami, a także by wytyczać przyszłe badania. Na tym polu szczególne
24
Jan Paweł II, Historyczny związek Kościoła i uniwersytetu. Spotkanie z profesorami Katolickiego
Uniwersytetu Ameryki, Waszyngton, 7 października 1979, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła
II, t. 1, s. 116.
25
Jan Paweł II, Nauka – teologia – Magisterium…, s. 208.
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zasługi odnosi Kościół katolicki, który powołał do istnienia Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Katolickich (FIUC).

IV. PRZYWRÓCIĆ HUMANISTYCZNE
OBLICZE UNIWERSYTETOM
Swoisty dramat, z jakim współcześnie mamy do czynienia na polu rozumienia
uniwersytetu, F. Ziejka charakteryzuje następująco:
„Niejeden raz możemy wszak dzisiaj czytać, że uniwersytet winien być przede wszystkim… przedsiębiorstwem, winien rządzić się prawami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, przynosić zysk etc. Coraz częściej można też usłyszeć już nie o studentach,
ale o… klientach, nie o nauce, ale proponowanym studentom-klientom… towarze.
Mająca zwolenników przede wszystkim wśród ekonomistów i specjalistów od zarządzania „zasobami ludzkimi” teoria uniwersytetu-przedsiębiorstwa znajduje niemało
entuzjastów w gronie polityków, którzy z upodobaniem podkreślają przy każdej nieledwie okazji, iż uczelnie winny przynosić narodowej gospodarce patenty i wdrożenia,
czyli określone korzyści materialne”26.

Owa sytuacja rozumienia uniwersytetu, odmalowana w tak realistyczny sposób, nie wzięła się znikąd, lecz swoją genezą sięga ku początkom nowożytności,
kiedy to bardzo intensywnie zaczynają rozwijać się nauki przyrodnicze. W wyniku ich rozwoju podjęto pierwsze w historii próby fizycznego wyjaśniania zjawisk przyrody poprzez odwoływanie się do przyczyn naturalnych. Skutkowało to
pojmowaniem świata jako precyzyjnie funkcjonującej maszyny. Zrodził się wówczas tzw. naukowy obraz świata, który powoli zapoznawał religijny obraz świata.
Zachwyt naukami przyrodniczymi utwierdził znaczną część naukowców w przekonaniu, że wszystkie problemy świata i człowieka zostaną przez nie rozwiązane.
Tym samym nauki humanistyczne, które odżyły w renesansie, koncentrujące się
na człowieku, systematycznie traciły na znaczeniu. Uniwersytety zaczęły się ogniskować na naukach empirycznych, technicznych, które miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Zaczęto łożyć się na nie olbrzymie fundusze kosztem nauk
humanistycznych. Skutki tego są opłakane; ginie w tym wszystkim człowiek, jego
godność, prawa osoby, ostatecznie jest on uprzedmiotowiony. W sumie traci na
tym kultura, bo sprowadza się do kultury materialnej, a lekceważy twórcę kultury.
Opisany wyżej przypadek traktowania studentów jako klientów i nauki jako towaru jest tego smutnym przejawem.

26

Ziejka, art. cyt., s. 114.

ARCYDZIEŁO KULTURY

93

Tym tendencjom radykalnie przeciwstawia się Jan Paweł II. Diagnozując sytuację współczesnego uniwersytetu, stwierdza:
„Współdziałanie nauk ścisłych i techniki w społeczeństwie nastawionym przede
wszystkim na produkcję dóbr materialnych skłania do lekceważenia dyscyplin humanistycznych i ich symbolicznego języka, który jest jedną z dróg do transcendencji”27.

W konsekwencji „kult” nauk przyrodniczych „odczłowieczył” badania naukowe, a sensem badań naukowych stała się prakseologia, użyteczność zmierzająca do
zwiększonego konsumizmu, obserwowanego w krajach dobrobytu. Człowiek jako
taki przestał się liczyć – liczy się jedynie jako bezideowy klient-konsument. Taka
sytuacja objawia się na wielu uniwersytetach w Europie, powoli także i w Polsce,
w których redukuje się wydziały humanistyczne lub zawęża pole ich działalności, a to przedmiotem ich zainteresowaniem był człowiek. Humanistyka staje się
nauką jakby bez znaczenia dla człowieka, jego wykształcenia, kultury. Tego typu
symptomy przejawia wiele uniwersytetów o charakterze przyrodniczym i technicznym.
Jak już w poprzednim punkcie tego studium wstępnie była mowa, nauki szczegółowe nie dają pełnej wizji osoby ludzkiej. „Funkcjonalistyczna nauka – przestrzega Jan Paweł II – która odsunęła wartości i odcięła się od prawdy, może oddać
się na służbę […] ideologii”28. Współcześnie istnieje pilna potrzeba rozwijania humanistycznej kultury, w której człowiek będzie punktem odniesienia dla rzeczywistości doczesnej, zwłaszcza w perspektywie jego dalszego istnienia. Naukowy
obraz świata nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o sens ludzkiego istnienia.
Ojciec Święty tak o tym mówi:
„Rozwój badań interdyscyplinarnych i żywsze zainteresowanie naukami humanistycznymi pomogą pokonać przeszkody, które nie pozwalają postrzegać człowieka w jego
wymiarze duchowym, etycznym i transcendentnym”29.

Nauki humanistyczne ubogacają kulturę o wartości ludzkie, istnienie człowieka w świecie, jego uwikłanie, los, sens życia, cierpienie itp., czego nie podejmują
wprost nauki przyrodnicze; te służą głównie tworzeniu dóbr materialnych, postępowi nauki i rozwojowi cywilizacji technicznej. Jan Paweł II stwierdza:
„Musi to [zmiana sposobu myślenia – M.R.] dotyczyć także nauki zorientowanej funkcjonalnie i technicznie. Jest uproszczeniem rozumieć poznanie jedynie jako «metodę
przynoszącą oczekiwany skutek», ale odwrotnie, jest czymś uprawnionym oceniać
27
28
29

Cyt. za: Ziejka, art. cyt., s. 121.
Cyt. za: tamże, s. 120.
Tamże, s. 121.
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skutek jako legitymację poznania, z którego on płynie. Nie możemy uważać świata
technicznego, który jest dziełem człowieka, za królestwo całkowicie dalekie od prawdy. Świat ten nie jest też w żadnym razie pozbawiony sensu: jest prawdą, że warunki
ludzkiego życia zmieniły się w nim zdecydowanie na lepsze, a trudności, które płyną
z niewłaściwych następstw cywilizacji technicznej nie wystarczą, by usprawiedliwić
zapomnienie o dobrach, które przynosi ten postęp. Nie ma powodu, żebyśmy widzieli
naszą kulturę naukowo-techniczną w przeciwstawieniu do świata Bożego stworzenia.
Jest oczywiście rzeczą jasną, że poznanie techniczne może być wykorzystane zarówno ku dobremu, jak i ku złemu. Kto bada działanie trucizny, może swoje osiągnięcia
spożytkować w leczeniu, ale także w zabijaniu. Nie może jednak być wątpliwości, w jakim kierunku mamy spoglądać, aby odróżnić to, co dobre, od tego, co złe. Wiedza
techniczna nastawiona na przemienianie świata znajduje usprawiedliwienie w służbie
człowiekowi i ludzkości. […] Nie można powiedzieć, że postęp poszedł zbyt daleko,
jak długo jeszcze wielu ludzi, a nawet całe narody żyją w warunkach poniżających
i niegodnych człowieka, które mogłyby zostać polepszone z pomocą wiedzy naukowotechnicznej. Leżą jeszcze przed nami olbrzymie zadania, od których nie wolno nam się
uchylać. Ich wypełnienie jest braterską posługą bliźniemu, którą jesteśmy mu tak samo
winni, jak potrzebującemu aktu miłosierdzia, który zaradzi jego biedzie”30.

Miarą humanistycznego oblicza nauki i uniwersytetu – według Jana Pawła II
– pozostaje (oprócz prawdy) człowiek i troska o jego osobową godność. Ojciec
Święty charakteryzuje ów aspekt nauki w sposób następujący:
„Oddajemy bliźniemu braterską posługę, kiedy rozpoznajemy w nim tę godność, która
przysługuje mu jako istocie etycznej; mówimy o godności osobowej. Wiara poucza
nas, że człowiek jest określony przez to, iż jest obrazem Boga; chrześcijańska tradycja
dodaje do tego, że człowiek nie może – już ze względu na niego samego – być narzędziem do jakiegokolwiek celu. Dlatego osobowa godność człowieka jest tą instancją,
w świetle której należy osądzać wszelkie kulturowe zastosowanie wiedzy naukowotechnicznej. Ma to tym większe znaczenie, że sam człowiek staje się coraz bardziej
przedmiotem i obiektem badań techników nauki o człowieku. Nie jest to czymś niedozwolonym samo w sobie, bo człowiek jest przecież także «naturą». Oczywiście pojawiają się tu niebezpieczeństwa i problemy, które ze względu na globalny zasięg oddziaływań cywilizacji technicznej stawiają już dzisiaj większość narodów przed zupełnie
nowymi zadaniami31”.

Z pewnością są to ważne słowa, szczególnie ze względu na pojawiające się niepokojące trendy w zakresie nauk medycznych (embriologia eksperymentalna),
30
Jan Paweł II, Spotkanie z profesorami i studentami Republiki Federalnej Niemiec, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, s. 206–207.
31
Tamże, s. 206–207.
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w których człowieka, o czym już wspomniano, traktuje się jako przedmiot badań
bez prawa do podmiotowości i osobowej godności32.

V. O ETYCZNY WYMIAR BADAŃ NAUKOWYCH
Każda nauka służy celom poznawczym, by coraz głębiej rozumieć otaczającą
rzeczywistość (świat, człowieka, kosmos) i miejsce osoby ludzkiej w niej, oraz celom praktycznym (prakseologia), tworzeniu dobra wspólnego, z którego mogłaby
korzystać cała ludzkość. Cele te są z natury dobre (żadna z nauk nie wyznacza sobie celów moralnie złych). Mimo to, nauka niejednokrotnie służy złym dążeniom,
przyczyniając się np. do degradacji środowiska naturalnego, godząc w życie ludzkie, godność człowieka, jego prawa (aborcja, zapłodnienie in vitro, eksperymenty
na embrionach ludzkich), przyczyniając się do powstawania coraz nowocześniejszych rodzajów broni. Czym jest to spowodowane?
Najkrócej mówiąc, badania i odkrycia naukowe muszą uwzględniać zasady
etyki. Ich zastosowanie bez wymiaru etycznego rodzi chaos, dezorganizację w życiu społecznym, uderza w godność osoby ludzkiej i staje się zagrożeniem dla człowieka, a nawet całej ludzkości. Zagadnienia etyki w nauce trzeba uznać za obszar
szczególnie ważny. Jan Paweł II wielokrotnie naucza o prymacie etyki nad techniką, a przede wszystkim osoby nad rzeczą. Badania naukowe muszą być związane z etyką; jedynie pod tym warunkiem nie będą zagrożeniem dla człowieka, ale
będą służyć dobru wspólnemu, osobie i ludzkości. „Nauka stosowana – naucza
Jan Paweł II – powinna się sprzymierzyć z sumieniem, aby w trójprzymierzu: nauka – technika – sumienie zabezpieczyć prawdziwe dobro człowieka, któremu ma
służyć”33. I dalej:
„Zaangażowanie naukowe nie jest tylko aktywnością dotyczącą sfery intelektualnej
człowieka. Ono pochłania go całego. Ono mobilizuje wszystkie jego energie i wciąga
je w poszukiwanie prawdy, bo właśnie prawda ukazuje się jemu jako to, co «dobre».
Istnieje przeto nierozdzielna współzależność pomiędzy prawdą a dobrem. Wynika
z tego, że każda działalność ludzka ma zawsze swój wymiar moralny. Innymi słowami:
w każdym czynie człowieka – także w wysiłku zdobywania wiedzy – zachodzi relacja
między naszym działaniem a wymaganiami zakodowanymi w głębi naszego wnętrza,
wymaganiami pełni i jedności. Aby zapobiec temu, żeby nauka nie przedstawiała się
jako cel poznawczy sama w sobie, jako zadanie wyłącznie intelektualne, tak w sensie
podmiotowym jak i przedmiotowym, poza zasięgiem wymiaru moralnego, Sobór WaZiejka, art. cyt., s. 121.
Por. Jan Paweł II, Głęboka harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary. Spotkanie
z profesorami Papieskiej Akademii Nauk, Rzym 10 listopada 1979, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana
Pawła II, t. 1, s. 128.
32
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tykański II przypomniał, że «porządek moralny tkwi w całościowym bycie osobowym
człowieka» (DSP 6)”34.

W przekonaniu zatem Jana Pawła II istnieje wolność badań naukowych, gdyż
bez wolności nie można dochodzić do prawdy, jej poznawania, ale jednocześnie
Ojciec Święty naucza o granicach badań naukowych: wyznaczają je godność osoby ludzkiej i jej prawa.

VI. PROFESOROWIE I STUDENCI
Szczególną troską Jana Pawła II było przywrócenie współczesnemu uniwersytetowi autorytetu moralnego. Mówił:
„Trzeba, aby środowiska akademickie odzyskały swój tradycyjny autorytet moralny,
aby stały się na nowo sumieniem narodu, dając przykład cnót obywatelskich i patriotycznych. […] Być pracownikiem naukowym zobowiązuje! Zobowiązuje przede
wszystkim do szczególnej troski o rozwój własnego człowieczeństwa”35.

Uniwersytet to wspólnota nauczających i uczących się:
„Wykładowca uniwersytetu, który pracuje naukowo, student, który doskonali swoje
wykształcenie obaj wypełniają swoje zadania intelektualne, które polega na tym, by
ubogacając kulturalnie samego siebie, również innych ubogacać. Trzeba bowiem, aby
człowiek umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich”36.

W czasie spotkania w Kinszasie z pracownikami miejscowego uniwersytetu –
w dniu 4 maja 1980 r. – dodał: „Jeśli wszelkie badania uniwersyteckie wymagają
prawdziwej wolności, bez której nie mogą istnieć, to wymagają również od ludzi uniwersytetu przywiązania do pracy i takich zalet, jak obiektywność, metoda
i dyscyplina, krótko mówiąc, wymagają kompetencji”. W kilka lat później, w Sydney, 26 listopada 1986 r., na spotkaniu ze społecznością tamtejszego uniwersytetu,
przyznał: „Uczony pomaga w przekazywaniu wiedzy zgromadzonej przez rodzaj
ludzki za cenę wytężonych, dających satysfakcję, ale nieraz niosących rozczarowanie badań”37.
Niestety, rozziew między głoszonym przez Jana Pawła II ideałem a obserwowanymi na co dzień w środowisku akademickim postawami jest wciąż barJan Paweł II, Wymiar moralny studiów i poszukiwań naukowych…, s. 175.
Ziejka, art. cyt., s. 115.
36
Jan Paweł II, Służyć człowiekowi. Wizyta na Uniwersytecie Ca’Foscari, Wenecja, 17 czerwca
1985, w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, s. 364.
37
Ziejka, art. cyt., s. 116.
34
35
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dzo duży. Zatrudnieni na uniwersytetach asystenci (licencjaci kościelni), potem
doktorzy – zobligowani są do systematycznego rozwoju naukowego, pogłębiania swej wiedzy i zdobywania dalszych stopni i tytułów naukowych. Ci, którzy
nie robią postępów w tym względzie i nie rokują nadziei na przyszłość, winni
odejść z wyższych uczelni. Także ci, którzy osiągnęli tytuł profesora, zobligowani są do prowadzenia prac badawczych; nie mogą oni być tylko dydaktykami, prowadzącymi jedynie wykłady, zwłaszcza w różnych uczelniach wyższych.
Skazani są wówczas na powtarzanie danych czy refleksji często przestarzałych;
ich słuchacze, czyli studenci, są już w punkcie wyjścia spóźnieni i nie znają najnowszych wyników naukowych badań. Bez prowadzenia badań naukowych nie
są oni naukowcami. Nie są w stanie nauczyć studentów myślenia twórczego,
a zarazem krytycznego. A taki jest sens studiów wyższych. „Rzemiosło naukowe” nie rozwija ludzi zdolnych podjąć coraz bardziej skomplikowane wyzwania
naszych czasów ani czasów przyszłych. Ci również powinni być pozbawieni statusu profesora uniwersyteckiego. Ten status obliguje do ciągłego podejmowania
zadań.
W warunkach polskiej rzeczywistości ten stan rzeczy wynika m.in. z tego, że
nauczyciele akademiccy podejmują dodatkowe zatrudnienie w innych niż macierzysta uczelniach. F. Ziejka tłumaczy:
„Wędrujący od uniwersytetu do uniwersytetu, ze szkoły do szkoły nauczyciele akademiccy zamiast prowadzenia badań i dzielenia się ze studentami tajemnicami swego
warsztatu, wpadali w rutynę ludzi referujących podręczniki i skrypty. Brak czasu na
prowadzenie własnych badań naukowych sprawiał, że powtarzali oni na wykładach
pewniki dawno już nieaktualne bądź cudze myśli i twierdzenia. Mimo podejmowanych prób walki o dobre obyczaje w nauce nadal szerzy się zaraza plagiatów, korepetycji udzielanych przez pracowników uczelni swoim studentom. Prawie zupełnie zanikła
krytyka naukowa z prawdziwego zdarzenia. Mnożą się przypadki pozorowania dorobku naukowego. W naukach przyrodniczych coraz częściej spotykamy się z faktem dopisywania do zespołów badawczych ludzi, którzy nie brali udziału w pracy, ale którzy
chcą się wykazać odpowiednim dorobkiem naukowym. W naukach humanistycznych
wiele prac zaczyna przypominać chrestomatie ułożone z cudzych myśli i cudzych sądów. W obliczu tych wszystkich wynaturzeń słowa Jana Pawła II nadal brzmią bardzo
twardo – jak przykazania dekalogu”38.

Aby uniknąć w przyszłości tego typu postaw, potrzeba nieustannie zadawać
sobie pytanie: jaki jest najgłębszy sens powołania badaczy w dzisiejszej kulturze?
By na nie odpowiedzieć, Jan Paweł II postuluje zwrócenie się ku człowiekowi jako
bytowi kulturowemu, ku osobie jako podmiotowi niesprowadzalnemu do żad-

38

Ziejka, art. cyt., s. 117.

98

KS. MARIAN RUSECKI

nego innego bytu stworzonego39. Uczciwy stosunek do prawdy poznawczej oraz
do drugiego człowieka może jedynie zagwarantować pokora, która winna stać się
znakiem rozpoznawczym każdego naukowca40. Jan Paweł II dodaje, iż ludzie nauki i kultury, oprócz swych powinności na rzecz nauki, obarczeni są także „odpowiedzialnością wobec rodzaju ludzkiego i jego przyszłości, szczególnie u progu trzeciego tysiąclecia, w świecie podlegającym głębokim przemianom, kiedy
to los ludzi bardziej niż kiedykolwiek spoczywa w ich własnych rękach”41. Przy
tym odpowiedzialność ta spoczywa zwłaszcza na profesorach świętych dyscyplin,
głównie teologii; powszechnie uważa się i oczekuje, że profesor będzie kimś więcej, aniżeli tylko tym, który przekazuje wiedzę, a mianowicie – wychowawcą życia chrześcijańskiego. Istotnie, powinno być rzeczą normalną, że mężczyzna czy
kobieta, którzy otrzymali wykształcenie na wyższej uczelni chrześcijańskiej czuć
się będą przygotowani do życia lepiej, aniżeli tego wymaga kompetencja zawodowa i przydatność produkcyjna. Powinni czuć się chrześcijanami; chrześcijanami
szczególnie świadomymi tego, że jakość ich własnej kultury i kompetencji, jako
wartości osobiste i zdobyte, są darem Bożym, danym także po to, ażeby służyły
wspólnocie42.
Szczególna odpowiedzialność spoczywa także na studentach. Winni oni
rzetelnie i dokładnie wypełniać swoje obowiązki, dbać o rozwój życia duchowego, a poprzez podejmowane zadania dorastać do przyszłych obowiązków.
W przyszłości mają oni przejmować od starszych ich zadania, obowiązki, by
służyć innym w duchu prawdy, dobra, świętości życia, poszanowania najwyższych wartości; tym samym powinni unikać patrzenia na świat przez pryzmat
pieniędzy, konsumpcji, przyjemności, ale starać się przygotować do służby innym.

***
Podjęty w niniejszym opracowaniu problem uniwersytetu i jego roli we współczesnej kulturze był szczególnie ważny dla Jana Pawła II. Wprowadzając świat
chrześcijański w trzecie tysiąclecie, Papież Polak objął swą posługą i nauczaniem
również tę sferę życia i działalności człowieka. W swym przepowiadaniu wielokrotnie wskazywał na znaczenie uniwersytetu dla dobra całej wspólnoty ludzkiej. Od tego, jaki jest uniwersytet, jaką kształtuje on postawę swoich profesorów
i studentów w stosunku do prawdy, zależy m.in. stosunek kultury do najwyższych
39
40
41
42

Por. Jan Paweł II, Prawda naturalna i prawda objawiona…, s. 88.
Por. Ziejka, art. cyt., s. 116.
Jan Paweł II, Prawda naturalna i prawda objawiona…, s. 88.
Jan Paweł II, Wizyta w Katolickim Uniwersytecie Portugalskim, t. 2, s. 289.
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wartości, w tym poszanowania godności i praw osoby ludzkiej. W tym znaczeniu
uniwersytet stanowi arcydzieło kultury.
Rola uniwersytetu nabiera szczególnego znaczenia również w budowaniu cywilizacji miłości, o której wcielanie w życie tak mocno apelował Jan Paweł II. Przed
współczesną cywilizacją pojawiają się coraz to nowe wyzwania, coraz bardziej skomplikowane, do rozwiązania których potrzeba specjalistycznej wiedzy. Wiele z tych
wyzwań rodzi uzasadnione wątpliwości natury etyczno-moralnej. Dziś w wielu kwestiach nie można być tylko naukowcem, lecz potrzeba być człowiekiem-badaczem
sumienia. Wiedza bez etyki prowadzi na manowce człowieczeństwa. W obecnej
sytuacji społeczno-ekonomiczno-politycznej uniwersytet winien krzewić te wartości, które pozwolą na wszechstronną realizację całego człowieka. W tym znaczeniu
uniwersytet staje się dobrem ogólnoludzkim i ogólnokulturowym.
The Masterpiece of Culture
The University in the Teachings of John Paul II
Summar y
In the course of his pontificate John Paul II delivered over 200 speeches to
research workers, students, senates and chancellors of universities on various forums. As the research worker he always cared about the good of the university
which he regarded as the masterpiece of culture for the sake of research efforts
undertaken by it which include particular aspects of the reality and the didactic
and educational activity which serves the entire mankind and the future of the
young generation.
Indeed John Paul II addressed his speeches, letters and proclamations to Catholic universities but the subjects touched by him have an universal character,
that is to say they relate to all universities. In the present study it has been treated
of the most important aspects of the activity of the university. First of all the university ought to serve the truth. The pope considers the truth to be the greatest
value from which all other values originate and to which they aim; every truth
comes from God who is the Highest Truth.
John Paul II insists strongly on the ethical dimension of scientific research,
especially in the subject of biogenetics and bioethics, since all scientific researches
have to serve the good of the man and his development and also the respect of
dignity of the human. As according to John Paul II modern universities become
more and more dehumanised, therefore he insists on the restitution of their humanistic visage since the man and his good have to be the fundamentals of all
knowledge. Two further arguments exposed by the pope refer to the neccessity
of interdisciplinary research for the sake of fragmentation of particular scientific
areas and their results, as well as the need of their synthesis and high qualifica-
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tions of the professor’s staff who on the one hand have to deepen their specialistic
knowledge and have to be the real authority for the young people. The university
not only teaches but also educates.
tłum. Dariusz Łukasik
S łow a k lu czowe: etyczny wymiar badań naukowych, interdyscyplinarność,
profesor uniwersytecki
Ke y words: the ethical dimension of scientific research, interdisciplinarity,
the university profesor
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TEOLOGIA – UNIWERSYTET – NAUKA
W MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI
Pontyfikat Benedykta XVI nie ma na celu w żadnej mierze rozwinięcia nowego trendu w teologii katolickiej. Wydaje się, że priorytetem teologii Papieża
jest ukazanie na nowo współczesnemu światu podstaw chrześcijańskiej Ewangelii
i katolickiej Tradycji, tak aby uświadomić ich najgłębszy związek z człowiekiem1.
Chce on nowego spojrzenia na starą prawdę chrześcijaństwa – że Wcielenie Syna
Bożego ma na celu zbawienie człowieka, czyli możliwie najgłębsze zjednoczenie go z Bogiem jako jego Stwórcą, Odkupicielem i Zbawcą. Tę właśnie istotną
prawdę wiary pragnie Benedykt przybliżyć współczesnemu człowiekowi żyjącemu w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie2. Chce przez to powiedzieć, że
istota chrześcijaństwa polega na realizacji godności osoby ludzkiej w ramionach
kochającego Ojca. Dlatego wyraźnie widać, że dla obecnego Papieża Bóg jest po
prostu osobową Miłością3. Jezus jest zaś Panem.4 Ewangelie świadczą, że Chrystus
jest Centrum wszystkiego, gdyż nie ma ani prawdziwej społeczności, ani moralności bez odniesienia do Boga. To Bóg w swoim Synu objawił nam przeznaczenie
ludzkiego życia. Dlatego Benedykt swój pontyfikat określił od początku jako wyzwanie wobec dyktatury współczesnego relatywizmu i jako dewizę swojej posługi
przyjął słowa z 3 Listu św. Jana „Cooperatores veritatis”5.
Współczesny człowiek relatywizuje prawdę, a to oznacza, że jednocześnie ulega
on fałszywemu rozumieniu wolności. Dla Benedykta wolność nie polega na ograniczaniu człowieka i jego zdolności, lecz – odwrotnie – jest sposobem stawania się
osoby, do czego powołał nas Bóg. A to sprawia, że nie możemy czynić tego, co się
nam podoba, lecz jedynie to, co powinniśmy. Dlatego rzeczywistą wolnością jest
J.L. Allen, Ten Things Pope Benedict XVI Wants You To Know, Missouri 2007, s. 7.
Por. Odpowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI na pytania zadawane w czasie spotkania z księżmi biskupami USA w bazylice Niepokalanego Poczęcia NMP w Waszyngtonie (16 IV 2008), w: „Nasz
Dziennik” z dn. 26–27 IV 2008, s. 11 [tyt. red. Sekularyzm stanowi wyzwanie dla Kościoła].
3
Wyrazem tego jest przede wszystkim pierwsza encyklika Papieża Deus caritas est (25 XII
2005).
4
Benedykt XVI, Jesus von Nazareth, Freiburg 2007 (Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie
do Przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2007).
5
Jest to motto herbu papieskiego „Współpracownik prawdy”.
1
2
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urzeczywistnienie swego potencjału jako dziecka Bożego. Bycie wolnym oznacza
zespolenie naszego życia z Bożym planem. W tym też duchu należy widzieć i rozumieć wiarę i rozum. Jeżeli przyjmie się – za Biblią i Kościołem pierwotnym – że
Bóg to Logos (J 1,1), a więc stwórczy rozum, to działanie sprzeczne z rozumem
staje się sprzeczne z samym Bogiem6. Zatem wiara chrześcijańska zakłada racjonalność Boga, a więc i sama musi być racjonalna7. Wiara i rozum do siebie przynależą i wzajemnie się potrzebują. Dzieje się tak dlatego, że nie tylko wiara zakłada
rozum, ale też sam rozum w swych najprostszych spostrzeżeniach zakłada prostą wiarę w to, co myśli. Inaczej poszedłby on w kierunku sceptycyzmu, a nawet
cynizmu i ostatecznie nihilizmu i zwątpienia. Z kolei wiara bez rozumu stałaby
się fundamentalizmem, ekstremizmem i – co jest pewny novum – terroryzmem.
Zjawisko to można dziś zaobserwować szczególnie w różnych odmianach radykalnego islamu8. Irracjonalność zagraża w zasadzie każdej religii. Nie można więc
pozwolić na rozdzielenie wiary i rozumu.
Jak zatem związać w jedną całość papieskie rozumienie teologii, uniwersytetu
i nauki? Nie ulega wątpliwości, że dla Benedykta teologia jest nauką, a nie tylko czczą wiarą; uniwersytet zaś powstał z inicjatywy Kościoła na bazie właśnie
teologii – jako nauki o prawdzie objawionej człowiekowi przez Boga w historii.
Trudność w dokładnym określeniu tych rzeczywistości polega również na tym, że
Ratzinger nigdzie nie podaje jasnej definicji, czym jest dla niego teologia, uniwersytet lub nauka w ogóle. Może powodem jest tu wpływ myśli św. Augustyna czy
św. Bonawentury?9
Dlatego drogą do zrozumienia Ratzingera/Benedykta XVI może być jedynie
pokora i zarazem duma: z jednej strony jesteśmy świadomi bycia wobec Boga
niczym, a z drugiej – Bóg jest w nas (D. Hammerskjoeld). To napięcie „nie-bycia”
ze względu na siebie i „aż bycia” ze względu na Boga w nas – decyduje o właściwej
relacji człowieka do Boga. W określeniu tej relacji właśnie pomoże nam obecny
Papież.
6
Benedikt XVI, Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung, Freiburg 2006, s. 16. Tekst
polski: Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje. Wykład na uniwersytecie 12 września
2006 – Ratyzbona; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/bawaria_
ratyzbona_12092006.html
7
Ratzinger mówi wyraźnie: „Wiara rzuca wyzwanie naszej zdolności rozumienia” (Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach (rozmowa: Peter Seewald), tłum. G. Sowinski, Kraków 2001, s. 42).
8
O. Fallaci, Die Kraft der Vernunft, Berlin 2004.
9
Sam Papież niejednokrotnie odwołuje się do swoich augustyńskich korzeni, a także swojej
drogi naukowej w kierunku Bonawentury; por. doktorat (Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre
von der Kirche – 1953) i habilitację (Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura – 1957) Ratzingera. Benedykt XVI wspomina w swoich pamiętnikach: „[…] wiązał się niemal samoistnie z myślą
św. Augustyna, który w swoich Wyzananiach wyszedł mu naprzeciw w całej swej namiętności i ludzkiej głębi. Miał natomiast trudności z przyjęciem myśli św. Tomasza z Akwinu, którego krystaliczna
logika wydawała mu się zbyt zamknięta w sobie, zbyt bezosobowa i sztywna”. A. Torinelli, Współpracownicy prawdy. Bibliografia Benedykta XVI, tłum. B. Tomaszek, Kraków 2005, s. 50.
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Triadę: teologia – uniwersytet – nauka Ratzinger umieszcza na wspólnej płaszczyźnie, którą jest rzeczywistość osobowego Boga. Zarówno teologia jako theologos, jak też uniwersytet jako metodyczne poszukiwanie i służenie prawdzie oraz
nauka jako systematyczne i metodologiczne uzyskiwanie pewności prowadzonych
badań – nie mogą wykluczyć problemu Boga, lecz muszą Go próbować pojąć za
pomocą rozumu. Rozumność nie dotyczy tylko nauk przyrodniczych jako sposobu
poznania rzeczywistości materialnej. Dotyczy ona także nauk humanistycznych,
a w tym szczególnie filozofii i teologii. Metodologiczną podstawą racjonalności jest
fakt odpowiedniości między duchem ludzkim a racjonalnymi strukturami działającymi w naturze10. Ale przyczyny tego faktu nie zbadają nauki przyrodnicze, lecz
tylko filozofia i teologia, sięgające do innych źródeł poznania, a mianowicie refleksji nad doświadczeniami i przekonaniami tradycji11 religijnych ludzkości, zwłaszcza wiary chrześcijańskiej.
Teologia w ścisłym sensie jest poszukiwaniem rozumnego uzasadnienia wiary,
które dokonuje się na uniwersytecie w żywym dialogu nauk12. Etos naukowości
polega na woli posłuszeństwa prawdzie, a zatem rzeczywistość Boga nie może
być wykluczona z uniwersyteckiego obszaru rozumu. Zdaniem obecnego Papieża, ludzkość winna otworzyć się na pełen zakres możliwości rozumu, a więc nie
może ograniczać roli rozumności wyłącznie do świata materii, którą poznajemy,
lecz powinna odnosić ją także do ducha ludzkiego i boskiego – „Nie działać zgodnie z rozumem, nie działać z logosem jest sprzeczne z naturą Boga”13. Dlatego na
uniwersytecie konieczna jest racjonalna refleksja nad pytaniem o Boga, i należy ją
prowadzić w kontekście wiary chrześcijańskiej. Zadaniem uniwersytetu jest więc
dążenie do odkrywania ciągle na nowo logosu, którym ostatecznie jest Bóg (por.
J 1,1: „Na początku był Logos”).

I. TEOLOGIA
Wobec teologii stawia się dziś – zdaniem Ratzingera – dwa główne wymagania: racjonalne głoszenie orędzia chrześcijańskiego i ukazywanie jego istoty oraz
znalezienie takiego sposobu wyrazu dla podstawowej potrzeby człowieka, jaką
Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet…, s. 6.
Niezwykle trafne określenie Tradycji podaje Ratzinger: „Argument jest bez zarzutu, jeśli rozumie się tradycje w znaczeniu ścisłym jako przekazywanie już ustalonych treści i tekstów. Ale jeśli
tradycję rozumie się jako żywy proces, poprzez który Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy
i uczy nas rozumieć to, czego wcześniej nie byliśmy w stanie pojąć, wtedy następujące «przypomnienie» może pozwolić dostrzec to,, co wcześniej zostało niezauważone, a jednak było już dane, już
«przekazane» w pierwotnym słowie”. Torinelli, Współpracownicy prawdy…, s. 54. Por. S. Longosz,
Patrystyczna katecheza Benedykta XVI, „Vox Patrum” 27(2007) t. 50–51, s. 8.
12
Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet…, s. 5.
13
Oto istota wykładu w Ratyzbonie. Cytowany jest bizantyjski cesarz Manuel II Paleolog
(1391–1425).
10
11
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jest religia i transcendencja14, aby mógł on je godnie przyjąć w dobie powszechnego relatywizmu i sekularyzmu. Oznacza to jednocześnie strzeżenie depozytu
wiary, który nie jest sprzeczny z nadwrażliwą współcześnie wolnością myślenia.
Teologia po prostu ma za zadanie służenie poznaniu prawdy Objawienia, a przez
to i służenie jedności Kościoła, która wyraża chrześcijańską tożsamość15. Teologia nie powstaje bowiem przez ustalenia, którą część przekazu chrześcijańskiego
można zaakceptować, a którą należałoby pominąć. Nie chodzi w niej o tworzenie
własnych teorii religijnych, lecz o całościowe i systematyczne uchwycenie oraz
rozumne rozwijanie historycznego objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie.
Ratzinger stoi na niezmiennym stanowisku,16 że dla chrześcijaństwa istotny jest pierwotny, specyficzny związek wiary i filozofii, teologii i filozofii, fides
et ratio. Dziedziny te zjednoczyło prastare pytanie człowieka o śmierć. Dopiero w chrześcijaństwie pytanie to zostało ostatecznie zaspokojone. Wyraża to
chrześcijański wizerunek śmierci na sarkofagach z III wieku. Przedstawiono na
nich trzy postacie: pasterz, orantka i filozof17. Podczas gdy pasterz jest podstawą
nadziei w obliczu śmierci, a orantka – towarzyszką duszy w jej wędrówce po
śmierci, to jednak dopiero filozof szuka sposobu na przezwyciężenie śmierci.
Jest to „prawdziwy filozof ”, gdyż nie drwi on ze śmierci, lecz szuka odpowiedzi w Ewangelii. Jest on prawzorem homo religiosus, gdyż przyjął, że Ewangelia
otwiera przed nim raj jako przezwyciężenie śmierci, a jednocześnie jest on obrazem samego Chrystusa, czyli doskonałego Filozofa, który przez swoje zmartwychwstanie odmienił śmierć i przez to też przemienił życie. Dlatego św. Justyn
mógł powiedzieć, że chrześcijaństwo to „prawdziwa filozofia”, gdyż prawdziwy
filozof żyje według Logosu i z Logosem. Tak i „być chrześcijaninem” oznacza
„żyć według Logosu”.
Pierwotny związek teologii z filozofią rozpadł się ze względu na rozróżnienie tych dyscyplin przez św. Tomasza. Według niego filozofia jest poszukiwaniem
przez czysty rozum odpowiedzi na ostateczne pytania. A teologia jest rozumnym
pojmowaniem Bożego Objawienia, a więc wiarą szukającą rozumienia, czyli Anzelmowym fides quaerens intellectum, poszukiwaniem rozumności wiary. Tak filozofii przypadł porządek naturalny, a teologii – nadprzyrodzony. Filozofia zostaje
przyporządkowana czystemu rozumowi, a teologia – wierze.
Dlatego Ratzinger szuka nowego związku filozofii z teologią, a konkretnie
pyta: w jakim sensie wiara (teologia) potrzebuje filozofii (rozumu). A także odwrotnie: w jaki sposób filozofia (rozum) otwiera się na wiarę (teologię). Rozumie
ten związek na trzech poziomach, co wyraża w trzech pytaniach: o śmierć, o Boga
14
Wesen und Auftrag der Theologie, Freiburg 1992 (Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001, s. 5).
15
Por. K. Koch, Christliche Identität im Widerstreit heutiger Theologie, Ostfildern 1990.
16
Fait, Philosophy and Theology, „Internationale katholische Zeitschrift Communio“ 14(1985),
s. 56–66; por. także tzw. Regensburger Vorlesung (2006).
17
Prawda w teologii, s. 12.
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i o miłość. Pierwsze pytanie człowieka – o śmierć – jest bardzo istotne, gdyż odpowiedź na nie może dać jedynie ten, kto zna śmierć. Jest nim sam Chrystus,
który przezwyciężył śmierć w swoim zmartwychwstaniu. Odpowiedź ta ukazuje
istotę bytu człowieka w całej rzeczywistości. Z kolei odpowiedź na pytanie o Boga
wyraża prawdę o rzeczywistości stworzonej – Bóg jest jej Stwórcą, Odkupicielem i Zbawcą. On jest przyczyną wszelkiej rzeczywistości. Przyczyna ta jest uniwersalna, a uniwersalność wiąże się z jej rozumowym charakterem.18 Oznacza to,
że wypowiedź wiary musi być oparta także na rozumie. Takie jest jej roszczenie.
Wreszcie pytanie o miłość – jako centrum chrześcijaństwa – jest konsekwencją
średniowiecznych sporów co do zastosowania myślenia filozoficznego w interpretacji Biblii. Z jednej strony chodzi tu o apologię wiary, która w sposób rozumowy chce wyjaśnić innemu dlaczego się wierzy i stąd domaga się uznania za logos
w sensie stawania się apo-logią. Wykładnię apologetyczną teologii pogłębia koncepcja misyjna teologii, w której jest ona pojmowana jako przekroczenie wszelkich tradycji i wezwanie do racjonalnego myślenia, prowadzącego ku ostatecznej
prawdzie. Z drugiej strony mamy do czynienia z koncepcją św. Bonawentury, który sceptycznie podchodził w przyjęciu filozofii do teologii. Uważał on jednak, że
teologia (wiara) chce rozumieć z miłości do Tego, którego przyjęła. Miłość szuka
więc rozumienia tego, którego kocha; „Szuka jego oblicza” (św. Augustyn). Papież
przypomina: „Kochać znaczy chcieć poznać i w ten sposób szukanie zrozumienia
może być właśnie wewnętrznym nakazem miłości”19. A zatem istnieje wewnętrzny
związek między miłością i prawdą, który jest istotny dla filozofii i teologii. Miłość
jest tu rozumiana jako miłość do Chrystusa i do bliźniego ze względu na Chrystusa. Związek ten będzie trwały tylko wtedy, gdy będzie wynikał z miłości do
prawdy. Ratzinger rozwija ten wątek w swojej pierwszej encyklice, gdzie ukazuje
proces przechodzenia miłości rozumianej jako eros w miłość agape. Ta pierwsza
jest według Ojców Kościoła poszukiwaniem Boga, a druga – pokazuje dar od Niego otrzymany20.
Rodzi się jednak zasadnicze pytanie: co stanowi podstawę dla teologii i gdzie
jest jej właściwe miejsce? Ratzinger jednoznacznie widzi je w eklezjologii. Oznacza to, że teologia albo jest uprawiana „w Kościele i z Kościołem”, albo nie ma jej
wcale21. Teologia ma charakter społeczny. Przynależy więc do Kościoła, potrzebuje
Kościoła i eklezjalnej decyzji w sprawie nauki – opartej na autorytecie Kościoła –
gdyż uczy ona poznawania słowa Bożego w sposób systematyczny. Istotę teologii
można więc odczytać w następujących tezach22: podmiotem teologii jest Chrystus;
Tamże, s. 26.
Tamże, s. 29.
20
Deus caritas est, nr 7.
21
Prawda w teologii, s. 50, 70. Zdumiewające jest tu też stwierdzenie K. Bartha, że teologia albo
jest kościelna, albo jej nie ma wcale (s. 55).
22
Ratzinger ukazał tę tematykę w dwóch wykładach: Theologie und Kirche, „Internationale katholische Zeitschrift Communio“ 15(1986) s. 515–533 oraz Pluralismus als Frage für die Kirche und
18
19
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teologia zakłada wiarę i ją też wykłada; Kościół jest wewnętrzną podstawą i bezpośrednim źródłem teologii; przedmiotem refleksji teologicznej jest głoszenie
wiary w autorytecie Kościoła; pluralizm w teologii odnosi się do jedności i całości
wiary.
Szczególny podmiot teologii wynika z rozumienia chrześcijaństwa nie tylko
jako osobistego doświadczenia, lecz także jako obiektywnej rzeczywistości. Człowiek staje się chrześcijaninem na drodze nawrócenia, a nawrócenie jest wydarzeniem śmierci, w którym dokonuje się zmiana podmiotu: „Teraz zaś już nie ja
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Zmiana podmiotu wyraża się w tym,
że moje „ja” przestaje być autonomicznym podmiotem, który trwa sam w sobie,
lecz zostaje wprowadzone w nowy podmiot, w Chrystusa. Moje „ja” nie zanika,
lecz staje się większym „ja” przez bycie razem z Chrystusem. Jest to odnalezienie
siebie „bardziej” w nowym podmiocie. Oddaje to Pawłowe sformułowanie „ja,
lecz już nie ja”. Zmiany podmiotu nie dokonuje tu człowiek, lecz przychodzi ona
z zewnątrz jako podarowana przez „nie-ja”, przez Chrystusa w Kościele. To działanie eklezjalne wyraża struktura sakramentu chrztu, gdzie człowiek jest w zasadzie bierny i dopiero staje się chrześcijaninem dzięki aktywności Kościoła: przyobleka się w Chrystusa, w Jego Ciało23. W ten sposób Chrystus staje się nowym
podmiotem w człowieku, a Kościół – przestrzenią nowej jednostki podmiotowej
(człowieka) jako „jedno Ciało” (1 Kor 10,17). Aktywnie uczestniczy w tym Paraklet, który jako Duch Ojca i Syna daje nam zrozumienie określonej rzeczywistości przez przypomnienie, następnie staje się światłem w procesie słuchania Słowa
i ostatecznie stwarza przestrzeń słuchania i pamięci „my”. Tak Kościół staje się
miejscem zrozumienia Słowa i wspólnotą dającą udział we wszystkim, co stanowi
owo „my”24.
Druga teza, że teologia zakłada wiarę i ją też wykłada, jest wyłącznie chrześcijańska. Wyraża ona prawdę, że teologia nierozerwalnie łączy się i z wiarą, i z myśleniem, czyli racjonalnością. Obydwa elementy (wiara i rozum) muszą istnieć,
inaczej nie ma teologii chrześcijańskiej. Wiara chrześcijańska charakteryzuje się
tym, że językiem wiary jest język rozumu, który ją (wiarę) uzasadnia i pozwala
przyjąć jako swoją. Ponadto język rozumu wyraża uznanie drugiego człowieka.
Brak tego uznania jest stosowaniem przemocy25. Oznacza to, że teologia zakłada
nowy początek myślenia. Nie wywodzi się z własnej refleksji człowieka, lecz z jego
Theologie, „Forum katholische Theologie“ 2(1986) s. 81–96. Teksty są tłumaczone na język polski
w książce Prawda w teologii, s. 49–114.
23
Prawda w teologii, s. 59.
24
W Waszyngtonie (Przemówienie Benedykta XVI wygłoszone w czasie spotkania ze światem uniwersytetów katolickich USA w Waszyngtonie (17 IV 2008), w: „Nasz Dziennik” z dn. 6 V 2008, s. 10
[dalej: tyt. red. Bądźcie świadkami nadziei!] Papież ujął to w słowa: „Można to opisać jako ruch od «ja»
do «my», co prowadzi jednostkę do stania się częścią ludu Bożego”. Por. J. Ratzinger, La Chiesa. Una
comunitá sempre in cammino, Roma 1991 (Kościół wspólnotą, tłum. W. Życiński, Lublin 1993).
25
K. Wenzel, Die Religionen und die Vernunft. Die Debatte um die Regensburger Vorlesung des
Papstes, Freiburg 2007, s. 8.
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spotkania ze Słowem, w którym dokonuje się nawrócenie. Nowy początek jest
więc nawróceniem, czyli świadomym przyjęciem zwrotu od „ja” do „już nie ja”.
Dopiero wtedy – zdaniem Ratzingera – teologia jest twórcza, gdyż w niej wiara
została rzeczywiście doświadczona i nawrócenie stało się oczywistą przemianą.
Zatem dzięki wierze i nawróceniu otwiera się możliwość wniknięcia w prawdę
własnego istnienia. „Sama racjonalność – pisze Benedykt XVI – nie wystarczy do
stworzenia wielkiej chrześcijańskiej teologii”26; potrzebne jest także świadectwo
nawróconych.
Teza, że Kościół jest wewnętrzną podstawą i bezpośrednim źródłem teologii,
wynika z przyjęcia konsekwencji nawrócenia, które ma charakter eklezjalny. Nawrócenie jest bowiem aktem posłuszeństwa wobec tego, co mnie poprzedza i co
nie pochodzi ode mnie samego. W chrześcijaństwie tym poprzedzającym jest sam
Chrystus, Słowo Wcielone. Do Niego się nawracam. On staje się moim nowym
początkiem i źródłem mojego myślenia, moim nowym „Ja”. Nawrócenie – wbrew
temu, co nam się wydaje – nie jest jednak tworzeniem prywatnej relacji z Jezusem, lecz wejściem w „my” Kościoła27. Dopiero w Kościele ukonkretnia się moje
posłuszeństwo, gdyż należy się ono wyłącznie prawdzie, jaką jest konkretny Bóg,
objawiony w Jezusie Chrystusie. Kościół jest więc dla teologii nie jakąś abstrakcyjną, zbędną czy wręcz hamującą moje myślenie instytucją, lecz podstawą jej egzystencji i jej koniecznym warunkiem, gdyż jako konkretny żywy podmiot i konkretna treść bazuje na zobowiązującym słowie wiary. Wiara to nie tylko osobiste
doświadczenie, lecz „udział w całości”28. To może dać wyłącznie Kościół, a nie
pojedyncza osoba.
Kolejna teza Ratzingera wskazuje na fakt, że przedmiotem refleksji teologicznej jest głoszenie wiary z autorytetu Kościoła. W swej istocie teologia jest eklezjalna. Kościół jest więc kompetentny co do treści teologii i wypowiada się w sposób
wiążący także dla teologii. Funkcję tę sprawuje Urząd Nauczycielski. Jego istota
polega na tym, „że głoszenie wiary stanowi obowiązującą miarę także dla teologii: to właśnie głoszenie jest przedmiotem jej refleksji. […] głoszenie jest miarą
dla teologii, a nie teologia miarą dla głoszenia”29. Urząd ten broni jedności wiary.
Czuwa, by teologia nie wprowadziła człowieka w błąd, a przez to, by nie pozbawiła go zbawienia. Dlatego konieczny jest porządek w relacji teologii i Kościoła,
aby sama teologia była odpowiedzialna wobec powierzonego jej zadania głoszenia
wiary, czyli Ewangelii Chrystusa. Teologia nie naucza bowiem we własnym imieniu, lecz w imieniu Kościoła. Pierwszorzędnym dobrem w relacji teologii i Kościoła nie jest więc tzw. wolność teologa i przepowiadanie we własnym imieniu,
Tamże, s. 65.
Tamże, s. 66.
28
J. Ratzinger, Glaube und Zukunft, München 19712 (Wiara i przyszłość, tłum. P. Waszczenko,
Warszawa 1975). Na temat wiarygodności wiary według Ratzingera por. M. Bartosiak, Wiara według kard. Josepha Ratzingera, Łomża 2005.
29
Prawda w teologii, s. 71.
26
27
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lecz wiara maluczkich i przepowiadanie w imieniu wspólnego podmiotu Kościoła. Tylko w ten sposób teologowi przekazany jest autorytet i zarazem odpowiedzialność Kościoła.
Wreszcie ostatnia ze wspomnianych tez dotyczy problemu pluralizmu w teologii i ukazuje go w kontekście jedności i całości wiary. Ratzinger, nawiązując
do pierwotnego Kościoła, przekonuje, że słowo „symfonia” jest synonimem dzisiejszego pojęcia „pluralizm”. To pierwsze wyrażało istniejącą w Kościele syntezę
między jednością a wielością30. Jednocześnie „symfonia” opisywała różnorodną
strukturę wewnętrznej jedności Kościoła na czterech płaszczyznach. Była to najpierw jedność Starego i Nowego Testamentu, Prawa i Ewangelii, która w wielości
tych dźwięków wyraża jedność prawdy. Symfonia wyrażała też jedność chrześcijan między sobą, czyli jedność Kościoła, która opierała się na prawdzie. Taką
jedność może skomponować tylko Boży Duch. Ale symfonia to również jedność
człowieka z Bogiem oraz jedność samego siebie. Żadnej z nich człowiek nie może
osiągnąć własnymi siłami, lecz może ją jedynie otrzymać od Boga.
Gdy dziś mówimy o pluralizmie w teologii, to warto pamiętać, że przyniesie
on owoce tylko tam, gdzie różne kształty wiary (wyrażone w teologii) uda się
odnieść do jednego podmiotu ukierunkowanego na prawdę, na Boga. Wiara jest
bowiem roszczeniem do prawdy. Stąd musi istnieć instancja wiary. Jest nią Kościół31. Ma on prawo wypowiedzieć się, co jest prawdziwe, a co fałszywe. Dlatego
wiara i teologia nie są tym samym. Teologia jest uzależniona od wiary, wykłada
bowiem wiarę Kościoła. Gdy jednak tego nie robi, nie jest teologią we właściwym
znaczeniu, lecz co najwyżej filozofią religii, a przy tym nie ma już żadnej podstawy
i żadnego autorytetu. Ona mówi za siebie, jest osobistą refleksją. Zatem to wiara
Kościoła umożliwia pluralizm w teologii. Wiara ta nie polega na znajomości określonej liczby tekstów, lecz wskazuje na istnienie odpowiedniego podmiotu, w którym te teksty znajdują swoją podstawę i wewnętrzny związek. Tym historycznym
podmiotem jest Kościół. Zaś wiara jest współ-wierzeniem z całym Kościołem, ze
wspólnym „ja” Kościoła.

II. UNIWERSYTET
Fundamentalną rolą uniwersytetu – w szczególności katolickiego – jest poszukiwanie prawdy32. Benedykt XVI uzasadnia to stwierdzenie w podwójny sposób.
Prawda w teologii, s. 96.
Tamże, s. 108.
32
Bądźcie świadkami nadziei!, s. 10 (por. ZENIT.org, 17 IV 2008). Podobne słowa wypowiedział
Jan Paweł II w KUL w roku 1987 („Do końca ich umiłował”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce
8–14 czerwca 1987 roku, Watykan 1987, s. 59): „Uniwersytecie! […] Służ Prawdzie! Jeśli służysz
Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służ Życiu!”. Słowa te upamiętnia
okolicznościowa tablica, wmurowana na frontonie kościoła akademickiego. Por. też: Katholische
30
31
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Z jednej strony pragnieniem Boga jest poznanie Go przez człowieka, a z drugiej
– człowiek ma ukryte życzenie, by poznać prawdę33. Zatem celem dążeń człowieka
jest poszukiwanie sensu życia, którego gwarantem jest nie tyle sam człowiek, ile
właśnie Bóg, gdyż On tę prawdę objawił. Poszukiwania prawdy nie da się więc
oddzielić od Boga, od wiary w Jego Objawienie i samoudzielenie się człowiekowi
w historii.
Współczesny kryzys prawdy zakotwiczony jest – zdaniem Papieża – w kryzysie wiary34. Przezwyciężenie tych kryzysów jest zadaniem uniwersytetu, ponieważ
chodzi w nim o jego tożsamość, która wyraża się nie w liczbie studentów, lecz we
wspólnym przekonaniu wiary. Jedynie przez wiarę można w wolności świadczyć
o Bogu i objawionej przez Niego prawdzie. Etos katolickiego uniwersytetu wyraża
się więc we wspólnotowym świadectwie o tej prawdzie. Wynika stąd specjalna odpowiedzialność profesorów, aby rozbudzili w sobie i w studentach35 akt wiary, który
pozwoli im bardziej zaufać w życie kościelne, tj. we wspólnotę z żywym Jezusem
Chrystusem. Kościół objawia tę prawdę i służy odkryciu ostatecznej prawdy.
Istnieje zasadnicza różnica między kościelną a świecką instytucją poszukiwania prawdy. Kościelna – łączy wiarę z prawdą. Świecka – rozdziela wiarę i prawdę,
przez co uważa prawdę i poznanie za równoważne. Benedykt XVI jest zdania, że
prawda to coś więcej niż poznanie: „Poznanie prawdy prowadzi nas do poznania
dobra”36. Związany jest z tym czynnik moralny, odrzucany przez świecką wizję.
Prawda eklezjalna przemawia do jednostki, obejmuje ją całą i jednocześnie upoważnia ją do udzielenia odpowiedzi całym swym bytem. Jest to możliwe dzięki
wierze, w której człowiekowi został dany logos – stwórczy umysł Boży – przemieniający nasze życie. Wiara jest bowiem innym sposobem „zbliżenia się do logosu,
do ratio, do sensu, a przez to do samej prawdy”37.
Ponieważ prawda Ewangelii przemienia życie człowieka, rodzą się też oczywiste oczekiwania wobec Kościoła i katolickich uniwersytetów. W obu tych rzeUniversität. Wesen und Aufgabe, red. M. Seybold, Eichstätt 1993; K. Góźdź, Uniwersytet katolicki
w poszukiwaniu i głoszeniu prawdy, w: Kalendarz akademicki 2005 KUL, Lublin 2004, s. 6–12.
33
Bóg i świat…, s. 43.
34
„Tylko przez wiarę możemy w sposób wolny udzielić naszej zgody na świadczenie o Bogu
i uznanie Go za nadprzyrodzonego gwaranta prawdy, którą On objawia”. Bądźcie świadkami nadziei!, s. 10.
35
Niech tu jasno wybrzmi myśl Benedykta XVI: „Entscheidet man sich für eine katholische
Universität, dann entscheidet man sich zugleich auch für diesen Ansatz, de trotz der unausweichlichen historischen Einschränkungen die europäische Kultur zutiefst geprägt hat. Zu ihrer Entscheidung – und das ist kein Zufall! – haben jene Universitäten, die ex corde ecclesiae hervorgegangen
sind, einen entscheidenden Beitrag geleistet“. Benedikt XVI, Über die Aufgabe katholischer Universitäten (ZENIT.org, 29 XI 2005). Słowa Papieża można oddać krótko: Kto decyduje się na uniwersytet
katolicki – decyduje się na jego zadania! Uniwersytet katolicki wyszedł z serce Kościoła – nie jest to
przypadek!
36
„Die Erkenntnis des Wahren führt uns zur Erkenntnis des Guten.“ Tłumaczenie polskie
brzmi: „Znajomość prawdy prowadzi nas do odkrycia dobra”. Bądźcie świadkami nadziei!, s. 10.
37
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1994, s. 65.
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czywistościach chodzi przede wszystkim o ukazanie trascendentnego wymiaru
człowieka wobec powszechnie dziś obserwowanej postawy polegającej na uznaniu swoich potrzeb za jedyne kryterium oceny drugiego człowieka, wobec relatywizmu i sekularyzmu życia. Odpowiedzią chrześcijan powinno być ćwiczenie
w sobie tzw. „intelektualnej miłości”38, do istoty której należy wiązanie rozumu
z poszukiwaniem prawdy. Choć sam Papież nie wyjaśnia dokładnie tego pojęcia,
to zapewne chodzi mu o wyrażenie trwałej obecności Jezusa Chrystusa w życiu
człowieka wierzącego. W encyklice Deus caritas est pisze on bowiem o pokarmie
człowieka:
„Jeżeli świat starożytny uważał, że w istocie prawdziwym pokarmem człowieka – tym,
czym on jako człowiek żyje – jest Logos, odwieczna mądrość, teraz ów Logos stał się dla
nas prawdziwie pokarmem – jako miłość”39.

Oczekiwania wobec katolickiego uniwersytetu mają naturę nie tylko apologetyczną, nie wynikają jedynie z potrzeby obrony własnej tożsamości wiary i argumentowania służby prawdzie ewangelicznej, ale dotyczą także pozytywnego
wykładu tej prawdy, którą można określić jako „nowy humanizm”. Ojciec Święty
w spotkaniu z profesorami i rektorami europejskich uniwersytetów w Watykanie
zwrócił się do zebranych z apelem, by trwać przy pierwotnej idei uniwersytetu,
który jest kolebką prawdziwego humanizmu40. Wezwał uniwersytety europejskie,
by powróciły do tradycji, która uczyniła z nich prawdziwą kolebkę humanizmu
– tradycji wartościach chrześcijańskich41. Zadaniem uniwersytetu jest badanie
kryzysu obecnych czasów, odwoływanie się jednocześnie do wiary i rozumu, by
adekwatnie odpowiadać na kulturowe i duchowe zapotrzebowania człowieka.
Społeczna niestabilność oraz utrata zaufania do tradycyjnych wartości są prawdziwym wyzwaniem dla uniwersytetów – by poznawszy procesy kulturowe obecnych czasów, mogły wspólnie stworzyć nowy humanizm42 dla Europy i świata.
Papież wymienia trzy główne cele, które winny postawić sobie uniwersytety,
aby wypracować nową nadzieję na przyszłość. Pierwszym celem jest wyjaśnienie,
na czym polega obecny kryzys modernizmu. Nie chodzi w nim bowiem w pierwszym rzędzie o postawienie człowieka w centralnym miejscu rzeczywistości, lecz
38
Jest to aspekt miłości, która wyraża odpowiedzialność wychowawcy w prowadzeniu młodych
do prawdy, by odkryli, że to, co mogą poznać, otwiera przed nimi szansę i powinność czynienia tego
w praktyce. Bądźcie świadkami nadziei!, s. 10.
39
Deus caritas est, nr 13.
40
Benedykt XVI, Die Universität als „Wiege des echten Humanismus“, Watykan, 24 VI 2007
(por. ZENIT.org – 25 VI 2007).
41
Por. S. Wielgus, Uniwersytety katolickie i kościelne instytuty wyższego nauczania. Dodatek
specjalny do „Przeglądu Uniwersyteckiego” 1996, s. 9; tenże, Historyczne koncepcje i paradygmaty
uniwersytetu oraz jego współczesne modele. Wykład podczas odbierania nagrody I. Radziszewskiego
(4 IV 2008).
42
Por. Cz.S. Bartnik, Od humanizmu do personalizmu, Lublin 2006.
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o stworzenie takiego humanizmu, który stanowiłby regnum hominis – królestwo
człowieka, pozbawiające go jednak ontologicznych fundamentów. Królestwo to
jest zbudowane na fałszywej dychotomii między teizmem a humanizmem, prowadzącej do konfliktu między prawem Bożym a ludzką wolnością. Dlatego ów
antropocentryzm nie przedstawia pełnej prawdy o człowieku, gdyż odrzuca to,
co dla człowieka – w świetle wiary chrześcijańskiej – najważniejsze: powołanie do
transcendencji.
Drugim celem uniwersytetu jest rozszerzenie naszego pojęcia rozumności.
Wobec współczesnych przemian kulturowych należy krytycznie podejść do wszelkich prób, które starają się ograniczyć i zawęzić pole działania rozumu. Musi on
obejmować całą rzeczywistość, wszelkie jej aspekty, czyli musi wyjść poza świat
empirii. Dopiero wtedy stanie się możliwe współdziałanie rozumu z wiarą w poznaniu naszej rzeczywistości i nas samych.
Kolejnym celem uniwersytetu – zdaniem Papieża – jest zbadanie istotnego
wkładu, który może wnieść chrześcijaństwo w budowę „humanizmu przyszłości”.
Zarówno pytanie o człowieka w ogóle, jak też podejście modernizmu do człowieka w obecnych przemianach kulturowych, upoważnia Kościół do wskazania
skutecznej drogi przepowiadania realizmu wiary w zbawcze dzieło Chrystusa.
Chrześcijaństwo nie może pozwolić, by było degradowane przez modernizm do
mitu; lecz musi wymagać respektowania jego antropologii, czyli wezwania prawdy o powołaniu człowieka do wspólnoty z Bogiem43.
Te trzy główne cele uniwersytetu stanowią o jego szczególnej misji wobec
społeczności ludzkiej. Szczególnie Europie potrzebna jest „służba wiedzy”, którą
pełni wspólnota uniwersytecka. Profesorowie są powołani do przekazywania studentom cnót intelektualnej jasności; w pracy tej powinni odnajdować ich własne
powołanie, ponieważ tylko wówczas będą mogli kształtować przyszłe pokolenia
nie tylko poprzez wiedzę, ale także poprzez świadectwo życia44. Oznacza to, że
uniwersytety powinny zawsze pozostać universitas, wspólnotą, w której różne
dyscypliny będą uważana za część unum. Należy przeciwstawić się tendencji do
fragmentaryzacji nauki i zanikania komunikacji między poszczególnymi dyscyplinami. Stąd uniwersytety winny stać się „laboratoriami kultury”, które dadzą
świadectwo historycznego spotkania różnych dyscyplin i owocnego współdziałania wiary i rozumu. Taka była bowiem idea stworzenia uniwersytetów przez
Kościół.

43
Por. K. Góźdź, Teologia człowieka, Lublin 2006: „Obecna antropologia teologiczna ukazuje
zupełnie nowy wymiar, którego nie dostrzegała starożytność chrześcijańska, przedstawia ona bowiem człowieka jako istotę nieskończoną, wykraczającą ponad świat natury i mającą niewymierną
głębię świata wewnętrznego. […] W świetle antropologii teologicznej człowiek jawi się jako cud
bytu, najgłębsze misterium, osoba w pełnej relacji do Chrystusa i Trójcy Świętej” [z okładki].
44
Benedykt XVI, Die Universität als „Wiege des echten Humanismus“, Watykan, 24 VI 2007
(por. ZENIT.org – 25 VI 2007).
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Dla Benedykta XVI szczególnie ważna jest relacja wiary i rozumu. Uważa on,
że uniwersytety są powołane do tworzenia takiej właśnie syntezy45. Chodzi mu
bowiem o taką formę nauki, która otwiera się na Transcendencję i może dać odpowiedź na wielkie pytania człowieka. Dlatego uniwersytet powinien zadbać o to,
by zjednoczyć wiarę i rozum. Na tym ma polegać nowa kultura, którą mają żyć
absolwenci uniwersytetu. Nie można bowiem bezkrytycznie przyjmować racjonalności za jedyne kryterium poznania, zwłaszcza gdy odnosi się ona tylko do
empirii. Tego rodzaju ograniczanie racjonalności prowadzi do przesunięcia podstawowego pytania człowieka – „jak ma żyć i jak powinien umrzeć?” – ze sfery
obiektywnej do subiektywnej. Tym samym unika się odpowiedzi na zaszczytne
pytanie o prawdę i dobro, które stało u początków uniwersytetu w ogóle. Dziś
pytanie to zostaje sprowadzone do znacznie płytszego: „co można jeszcze zrobić?”.
Dlatego należy wymagać od uniwersytetu, by w swoich badaniach kierował się
prawdziwą racjonalnością, która otwarta jest na pytanie o prawdę i dobro oraz
wszelkie wartości wpisane w ludzki byt – otwarty z kolei na Transcendencję, na
Boga. Zadanie to jest łatwe do wykonania dla chrześcijanina, gdyż przekonany
jest on o istnieniu Boskiego Logosu, Wiecznego Rozumu, który jest Źródłem całego uniwersum i zjednoczył się w Chrystusie na zawsze z człowiekiem, światem
i historią.
To podstawowe zadanie katolickiego uniwersytetu wyraża wewnętrzną jedność
wiary i rozumu, jedność, która łączy różne gałęzie wiedzy: teologię, filozofię, medycynę, gospodarkę a także wysoce wyspecjalizowane technologie, gdyż wszystko
znajduje się we wzajemnej relacji. Gdy więc człowiek decyduje się na studia na
uniwersytecie katolickim, to jednocześnie chce przyjąć jego idee, które tworzyły
europejską kulturę i rodziły się w „sercu Kościoła”. W tym kierunku winny dalej
kroczyć uniwersytety.
Dla Ratzingera ważny jest jeszcze problem tzw. akademickiej wolności. Wyraźnie rozgranicza on współczesne, świeckie rozumienie wolności jako „bycia wolnym od czegoś” i rozumienie chrześcijańskie – jako „bycia za czymś”. Chodzi mu
bowiem o to, że prawdziwa wolność nie jest osiągalna poza Bogiem46. Wykazuje
to na dwóch różnych płaszczyznach. Najpierw jako Profesor mówi o koniecznej,
wolnej przestrzeni dla ducha, podlegającego jedynie swoim wewnętrznym regułom, a nie zewnętrznym normom47. Jest to wołanie o rozróżnienie rozumienia
wolności w naukach przyrodniczych i humanistycznych. Pierwsze chcą samo45
Benedykt XVI, O zadaniach katolickich uniwersytetów: Synteza między wiarą i rozumem.
Przemówienie w największym katolickim uniwersytecie Europy, Uniwersytecie Najświętszego Serca
Jezusa w Rzymie (ZENIT. org – 29 XI 2005).
46
Por. Przemówienie w Waszyngtonie w Catholic University of Amerika (17 IV 2008): „Die Erkenntnis des Wahren führt uns zur Erkenntnis des Guten“ (ZENIT.org – 18 IV 2008 – tytuł niemiecki: Erziehung ist integraler Bestandteil der Sendung der Kirche).
47
O istocie akademickości i jej wolności, „Internationale katholische Zeitschrift Communio”
12(1983), s. 167–197 (tłum. pol. w: Prawda w teologii, s. 33–46).

TEOLOGIA – UNIWERSYTET – NAUKA

113

dzielnie określać przedmiot swych badań, a nie kierować się tym, czego w obecnej
chwili wymaga rynek. Drugie, głównie teologia akościelna – podkreśla wolność
wobec instytucji Kościoła. I właśnie temu problemowi (druga płaszczyzna) Ratzinger poświęca najwięcej uwagi jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jednoznacznie bowiem zaznacza, że teologia nie jest wolna od Kościoła48. Ważniejszy
zdaje się być jednak pierwszy problem, gdyż dotyczy on ogólnych zasad akademickiej wolności, sięgających myśli Platona, który wskazał takie zasady, chcąc
uszanować podstawowe wymaganie ducha, jakim jest prawo do samodzielnego
stawiania pytań.
Za Platonem uważa Ratzinger, że o istocie akademickości decydują przede
wszystkim cztery cechy: dialog, wolność, prawda i kult49. Akademia Platońska była
przede wszystkim miejscem dialogu, czyli nie tylko miejscem słowa mówionego,
lecz także słowa słuchanego. Dopiero „w słuchaniu dopełnia się spotkanie, w spotkaniu związek, w związku zrozumienie jako pogłębienie i przemiana bytu”50. Zatem dialog jest procesem, w którym najpierw się słucha drugiego – w celu jego
zrozumienia i akceptowania – a następnie pozwala się drugiemu wejść w przestrzeń własnego „ja”, czyli okazuje się gotowość do asymilacji jego słowa i bytu we
własnym świecie. Przez to człowiek staje się inny, przemienia się. Dialog zmienia
więc człowieka. Ale przemiany tej dokonuje nie tyle ludzkie słowo, co Boże Słowo
– Logos. Prawdę tę oddaje dobrze św. Augustyn, który opowiada, że we wspólnocie przyjaciół nawzajem się słuchali i rozumieli, bo wszyscy razem słuchali wewnętrznego mistrza, Prawdy, Chrystusa51.
Z kolei wolność z istoty przynależy akademickości. Ma ona jednak dwa znaczenia. W pierwszym znaczeniu wolność akademicka oznacza możliwość pomyślenia
wszystkiego, czyli pytania o wszystko i wypowiedzenie wszystkiego w celu dojścia
do poznania prawdy. Jest to wolność działania. W znaczeniu drugim prawda jest
podstawą i miarą wolności (jednocześnie jest to trzecia cecha akademickości).
Prawda jest wartością sama w sobie. Człowiek jest w stanie dojść do rozpoznania
prawdy nie tyle w sensie odkrycia użyteczności danej rzeczy, lecz prawdy samej
w sobie. Jest to wolność ku prawdzie. Wolność działania wyraża biblijny syn marnotrawny w przypowieści o miłosiernym Ojcu (Łk 15,11–32). Dla niego prawdziwym wyzwoleniem było odejście od ojca i pójście w nieznane, czyli wyzwolenie
się z tego, co było w ojcu. Taka wolność przerodziła się w wolność niewolniczą.
48
Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele „Donum veritatis” (24 V 1990), w: W trosce o pełnię
wiary. Dokumenty Kongregacji nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995, s. 353–369. Por. K. Góźdź,
O powołaniu teologa, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny ’99. Kościół poza Kościołem,
Lublin 2001, s. 211–221; W. Hryniewicz, Przestrzeń wolności i odpowiedzialności teologa, w: W trosce
o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny ’99. Kościół poza Kościołem, Lublin 2001, s. 223–241.
49
Prawda w teologii, s. 35.
50
Tamże.
51
Tamże, s. 37; Augustyn, Kazania 23,2. To samo zdanie wypowiedział jako Papież (Bądźcie
świadkami nadziei!, s. 10).
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Kiedy więc człowiek jest wolny? Gdy prawda obowiązuje sama w sobie: „Prawda
was wyzwoli” (J 8,32).
Natomiast wolność ku prawdzie to właściwa wolność akademicka. Jej uzasadnieniem jest istnienie dla prawdy samej w sobie, bez oglądania się na korzyści
zeń wynikające. Uniwersytet ma stawiać takie właśnie pytania o prawdę, o czystą
prawdę, prawdę ze względu na nią samą. Taka prawda i jej słuchanie kształtuje
człowieka, który pozwala się prowadzić przez nią, oczyszczać się, by dotrzeć do
prawdy o samym sobie oraz do drugiego „ty”. Tak w prawdzie ludzie mogą się
wzajemnie „dotknąć”. Brak prawdy zamyka ludzi na siebie. Co jest więc prawdą?
Prawdą jest Bóg!
Skoro istotą prawdy jest Bóg, to cześć dla niej wyraża się poprzez kult. Oto ostatnia cecha prawdy platońskiej. Pierwotna Akademia Platońska była związkiem
kultowym. Oddawano cześć muzom. Oznacza to, że wolność dla prawdy i wolność
prawdy nie mogą ostatecznie istnieć bez akceptacji bóstwa i sprawowania kultu. Jest to wolność prawdy, wolność od użyteczności i od celów. Jest to wolność
prawdy, której oddaje się kult.

III. NAUKA
Zarówno teologia, jak i uniwersytet istnieją we wzajemnej relacji do nauki, rozumianej przez Ratzingera jako poszukiwanie prawdy. Jest oczywiste, że dążenie
do prawdy nie może ograniczać się jedynie do płaszczyzny poznania empirycznego, opartego wyłącznie na racjonalności. Papież mocno podkreśla wzajemną
współzależność wiary i rozumu w dążeniu do pełnej prawdy. Przykładem jest
stosunek Benedykta XVI do nauk biologicznych. Pojawiła się bowiem nowa
nauka pod nazwą „biomedyczne technologie”, która stawia pod znakiem zapytania najważniejsze prawdy o człowieku i podstawy antropologii w ogóle. Dlatego
Papież uważa, że Kościół musi je na nowo przypomnieć, by w ten sposób bronić
człowieka. Podaje dwa główne kryteria rozpoznawania wartości moralnej nauk
biologicznych: pierwszym kryterium jest bezwarunkowe uznanie człowieka – od
narodzenia do naturalnej śmierci – za osobę; drugim kryterium jest uznanie prawa do przekazywania życia ludzkiego jedynie przez akty właściwe małżonkom52.
Kościół szanuje postęp nauk biologicznych, ale jednocześnie jest zobowiązany
do wskazania, co – w imię prawdy naukowej – jest postępem, a co nim nie jest.
Prawdziwy postęp musi szanować każdego człowieka, gdyż posiada on godność
osoby, ponieważ jest stworzony na obraz Boży53. Prawdę tę ukazała już instrukcja
52
Benedykt XVI, Przemówienie w Kongregacji Nauki Wiary „Die Kirche ermutigt wissenschaftlichen Fortschritt (ZENIT.org – 31 I 2008).
53
K. Góźdź, Człowiek początku i człowiek końca, w: Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec
polskiego „dziś” Kościoła, red. K. Góźdź, K. Michalczak, Poznań 2008, s. 39–55.
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Kongregacji Nauki Wiary Donum vitae54. Po ogłoszeniu tego dokumentu Kościół
był oficjalnie krytykowany za to, że sprzeciwia się postępowi ludzkości. A Benedykt XVI niezłomnie broni prawdy, przypominając, że życie ludzkie w jego
najsłabszym stanie bytowym jest selekcjonowane, zabijane i uważane za „materiał
biologiczny”. Jest to sprzeniewierzenie się istocie człowieka, której nie traktuje się
jako „kogoś”, ale jako „coś”55.
Dążenie do prawdy, które winno charakteryzować wszelką naukę, a przy tym
widzieć zawsze człowieka, jest widoczne w papieskim głoszeniu nauki Kościoła.
Już jako Profesor w Tybindze Ratzinger rozumiał chrześcijaństwo przede wszystkim jako naukę wiary, która pozwala na nowo zrozumieć człowieka w dzisiejszym
świecie56. A jako Benedykt XVI – uważa chrześcijaństwo za pozytywną naukę,
która nie jest zbiorem zakazów, lecz wykładem pozytywnej opcji. Przykładem
może być jego wizyta apostolska w Hiszpanii (maj 2006). Wielu spodziewało się
ostrej krytyki poczynań socjalistycznego rządu Zapatero, który wprowadził m.in.
tzw. „małżeństwa” homoseksualne, daleko idącą aborcję, rozwody, eutanazję
etc. Papież spokojnie, ale stanowczo wyłożył pozytywną naukę Kościoła na ten
temat:
„To, że mężczyzna i kobieta są dla siebie wzajemnie stworzeni, aby ludzkość dalej
istniała, nie jest katolickim wynalazkiem – to wiedzą właściwie wszystkie kultury.
Co dotyczy aborcji, to należy ona nie do szóstego, lecz piątego przykazania: «Nie
będziesz zabijał!» I to winniśmy właściwie jako oczywiste założyć i musimy to ciągle
podkreślać: Człowiek zaczyna się w łonie matki i pozostaje człowiekiem do jego ostatniego oddechu. Stąd musi on być zawsze respektowany jako człowiek”57.

Aby te ważne sprawy zrozumieć, trzeba najpierw pozytywnie je światu ukazać,
a nie szafować samymi zakazami. Serca ludzi porusza się nie tyle prawem czy
zakazem, lecz wyłącznie miłością.
W kwestii nauki jednym z najważniejszych zagadnień jest pojmowanie
racjonalności. Dla Papieża jest to kwestia szczególna, gdyż – jak wyżej wspomniano – widzi on wzajemny, owocny związek wiary i rozumu. Pojawia się jednak problem rozumu, który dzieli wierzących i niewierzących. Benedykt XVI
w swoim przemówieniu porusza ten problem, który jawi się przybiera nawet
formę zarzutu: skoro „papież nie przemawia na podstawie rozumu etyki, lecz czerpie swe sądy z wiary”, to nie powinien żądać, aby sądy te dotyczyły tych, którzy
54
Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22
II 1987), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995,
s. 297–323.
55
Benedykt XVI, Przemówienie w Kongregacji Nauki Wiary „Die Kirche ermutigt wissenschaftlichen Fortschritt (ZENIT.org – 31 I 2008).
56
J. Ratzinger, Einführung in das Christentum, München 1968, s. 10.
57
J.L. Allen, Worum es dem Papst geht, s. 37–38.
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nie podzielają tej wiary58. Papież uważa, że sądom z wiary nie można jednak
odmówić racjonalności, gdyż istnieje też inne kryterium racjonalności. Jest nim
fakt istnienia doktryn wypływających z odpowiedzialnej i umotywowanej tradycji, w której z czasem wytworzyły się argumenty wspierające tę doktrynę. Oznacza to, że doświadczenie i ukazanie w formie doktryny zgromadzonej w ciągu
dłuższego czasu mądrości ludzkiej, jest wiernym znakiem jej racjonalności i jej
trwałego znaczenia. Tak mądrość ludzka, a w tym mądrość wielkich tradycji religijnych musi być dowartościowana jako rzeczywistość. W tym też sensie papież
przemawia jako przedstawiciel wspólnoty wierzących, w której dojrzała określona
mądrość życiowa, „przemawia jako przedstawiciel wspólnoty, która przechowuje
skarb wiedzy i doświadczeń etycznych, który okazuje się istotny dla całej ludzkości:
w tym sensie przemawia jako przedstawiciel rozumu etycznego”59.
Benedykt XVI chce zapewne przez to powiedzieć, że do poznania prawdy prowadzi nie tylko rozum, lecz także wiara. Poza tym prawda nie jest nigdy wyłącznie
teoretyczna, lecz jest także praktyką, pociąga za sobą działanie. Wreszcie należy
powiedzieć, że prawda to coś więcej niż wiedza, bo poznanie prawdy ma na celu
poznanie dobra. Prawda to byt rzeczywisty, a także dobro i praxis:
„Prawda czyni nas dobrymi, a dobro jest prawdziwe: oto optymizm, który żyje w wierze chrześcijańskiej, ponieważ zostało jej dane widzenie Logosu, stwórczego Rozumu,
który we Wcieleniu Boga, objawił się wraz z Dobrem jako samo Dobro”60.

***
Tryptyk: teologia – uniwersytet – nauka Joseph Ratzinger wiąże wspólną problematyką poszukiwania prawdy i służenia prawdzie. Już jako Profesor uważał, że
teologia jako nauka ma zasadnicze zadanie: służyć poznaniu prawdy Objawienia.
Jest to nie tylko zadanie teoretyczne, ale przede wszystkim egzystencjalne, praktyczne. Dotyczy bowiem spotkania człowieka wierzącego z ostateczną prawdą,
z Bogiem. Dlatego podstawą i miejscem teologii jest eklezjologia. Teologia jest
uprawiana „w Kościele i z Kościołem”, przynależy do Kościoła i jest zależna od
Kościoła. W swej istocie jest więc eklezjalna, gdyż nie naucza we własnym imieniu, lecz w imieniu Kościoła. Teologia jest więc diakonią (służbą miłości) prawdy w domu prawdy, tj. w Kościele. Zmierza ona do tego, by przez swoją służbę
58
Przemówienie Benedykta XVI do profesorów i studentów Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie zostało przesłane rektorowi w formie listu (17 I 2008), ponieważ Papież po protestach części
wykładowców i grupy studentów odwołał swoją wizytę. Tekst w: www.opoka.org.pl, „Nasz Dziennik” z dn. 21 I 2008, s. 9.
59
Tamże, s. 9.
60
Tamże.
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rozumienia Słowa dać świadectwo pośród ludzi. Świadectwo to człowiek składa
nie w samotności, lecz we wspólnocie, w której otwiera się pełna prawda, która
została nam przekazana.
Także fundamentalną rolę uniwersytetu widzi Ratzinger w poszukiwaniu
i przekazywaniu prawdy. Istotne jest tu jednak, że poszukiwanie prawdy nie
może dokonywać się bez Boga. Etos uniwersytetu – w szczególności katolickiego
– polega na wspólnym świadectwie tej prawdy, a przy tym na ukazaniu i formowaniu transcendentnego wymiaru człowieka w świecie tendencji sekularystycznych, relatywistycznych i konsumpcyjnych. Służba człowiekowi wyraża się zatem
w tworzeniu przez uniwersytet „nowego humanizmu”, który jest odpowiedzią na
kulturowe i duchowe pragnienia społeczności ludzkiej. Misją uniwersytetu jest
nie tylko służba wiedzy, ale także służba wychowaniu, czyli dawanie świadectwa
poznanej prawdy.
Zarówno teologia, jak uniwersytet i nauka w ogóle winny – zdaniem Benedykta XVI – umieć zjednoczyć dwie drogi poznania: wiarę i rozum w jedno wspólne
brzmienie z oryginalnym dowartościowaniem rozumu. Cechą charakterystyczną
myśli Ratzingera (już jako profesora uniwersyteckiego, a następnie jako kardynała
i papieża) jest przyznanie wielkiego znaczenia rozumności. Pojmuje ją znacznie
szerzej niż teologia tomistyczna. W tomizmie bowiem teologia – za Anzelmem –
polega na rozumieniu samej wiary. Ratzinger natomiast, bliski augustynizmowi,
widzi rozumność w całej naturze, a przez to dostrzega też możliwość tworzenia
teologii naturalnej opartej na rozumie oraz szczególną perychorezę między Objawieniem a rozumnością. Rozumność wyprowadza on od najgłębszego pokładu
logosu, którym ostatecznie jest sam Bóg. Dlatego rozumność ta prowadzi do ostatecznej Prawdy. Każdy człowiek powołany jest, by iść za tą racjonalnością, która
pyta o prawdę, dobro i wszelkie wartości wpisane w nasz byt, a więc otwarte na
Transcendencję. Tak dialog wiary i rozumu staje się podstawowym paradygmatem wszelkiej wiedzy ludzkiej.
Theology – University – Science
in view of Joseph Ratzinger/Benedict XVI
Sum ma r y
Joseph Ratzinger binds together the triptych “theology – the university – science” by the common issue of a search for the truth and the service to the truth. Theology is being done “in the Church and with the Church”, it belongs to the Church
and depends upon her. Thus, theology is ecclesial in its essence, it teaches not in
its own name but on behalf of the Church.
The ethos of the university – particularly of a Catholic university – consists
in the common witness to the truth and in forming the transcendent dimension

of man. Thus, the service to the human person is expressed by the university in
developing “a new humanism” as a response to cultural and spiritual desires of
the humankind. The mission of the university is not only its service to knowledge
but also to the education, which means bearing witness to the truth that has been
found.
According to Benedict XVI both theology and the university with science should know how to unite the two ways of knowing – faith and reason into one common tone, with its unique enhancing of reason. In a characteristic way Ratzinger
gives special attention to rationality which leads to the ultimate Truth.
S łow a k lu czowe: teologia, uniwersytet, nauka, Jezus Chrystus, Kościół, rozumność, prawda, humanizm, wiara i rozum
Ke y words: theology, university, science, Jesus Christ, Church, rationality,
truth, humanism, faith and reason

Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
KS. JERZY SZYMIK

TEOLOGIA JAKO (ROZ)MOWA O BOGU/CZŁOWIEKU
W jednym ze swoich ostatnich wystąpień ks. Profesor Tischner zastanawiał się
nad rosnącą pod koniec tysiąclecia popularnością teologii w ośrodkach akademickich Europy. Pytał „dlaczego tak się dzieje?” Stawiał hipotezy: czyżby studentom chodziło o to, by –
„[…] zrozumieć, gdzie są korzenie europejskiego pojęcia wolności, jak pod wpływem
teologii Trójcy Świętej kształtowało się pojęcie osoby, jak obraz świadomości wypracowany przez filozofię po Kartezjuszu ma się do sporu katolików z protestantami o charakter natchnienia biblijnego i jak wszystkie podstawowe pojęcia nowożytnej koncepcji państwa wyłaniają się z teologii Kościoła? Czyżby chodziło im o zrozumienie
korzeni, z których wyrośli? A może nie chodzi o przeszłość, lecz raczej o przyszłość,
o nadzieję? Może czegoś tym ludziom – skądinąd doskonale wykształconym w niewątpliwie «naukowych» dziedzinach – brak? Może czują, jak Gombrowicz, że w nauce
«im mądrzej, tym głupiej»? Może, na co wskazywał już Husserl, dotknął ich bezpośrednio «kryzys rozumu europejskiego», zrodzony w samym środku matematycznego
przyrodoznawstwa? Czego więc szukają na teologii? Czy dogmatów dla wiary, czy powietrza dla skrzydeł?”1

Zapamiętajmy zwłaszcza ostatnie z pytań Tischnera – dogmat czy powietrze?
Przyjdzie nam do niego jeszcze wrócić.

***
Uniwersytet i Kościół wzajemnie się potrzebują. Zwłaszcza w tej części świata:
europejskiej, polskiej, śląskiej. Tak jak potrzebują się wzajemnie scientiae i scientia
sui generis – theologia. Argumentów za tezą jest sporo, ale skupię się na jednym,
w moim przekonaniu – kluczowym. Jest nim Jezus Chrystus – Jego Osoba i Dzieło, Jezus Chrystus jako Wydarzenie historyczne i metahistoryczne.
1

J. Tischner, Kto się boi teologii? (Pismo UAM w Poznaniu, 1998 nr 1).
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Chrześcijaństwo ma bowiem do zaoferowania światu to właśnie, Tego właśnie:
Chrystusa jako drogę, prawdę, życie, a Jego Sprawę jako sprawę rozstrzygającą
dla wielkiej sprawy istnienia, ratowania i budowania naszego wspólnego świata.
Jezus Chrystus jako Wcielony (precyzyjniej: „wczłowieczony”) Bóg stanowi – jako
taki – model wszystkiego co autentycznie chrześcijańskie. I z tego samego powodu – z Chrystusa – jest chrześcijaństwo zawsze i w każdej swej dziedzinie religią
„uziemioną” (geerdet – mawiał Karl Rahner, jeden z największych teologów XX
wieku). Chrześcijaństwo na Chrystusowy wzór nie istnieje więc nigdy inaczej jak
uczłowieczając Boskie, wcielając duchowe, uziemiając niebieskie. Dlatego – powiedzmy to jasno, skromnie i dobitnie – Kościół i teologia ze swej natury potrzebują uniwersytetu i siostrzanej współpracy sióstr-nauk, by móc Sprawę Chrystusa
wcielać w nasz świat. Bez inkarnacji w „ciało świata” nie istnieje ani chrześcijaństwo, ani teologia.
Ale sądzę, że mocny argument ma za sobą także odwrotność powyższej
zasady: uniwersytet i nauki potrzebują Kościoła i jego nauki – teologii. Jaki?
Taki: bez teologii scientiae zostają pozbawione łączności z kto wie czy nie najważniejszym elementem śródziemnomorskiej i atlantyckiej tożsamości, kultury, duchowości i drogi ku prawdzie: z fenomenem Chrystusa, z refleksją nad
Jego Sprawą, z chrystologią. A bez Niego, bez rdzenia kulturowego fundamentu (wykluczając Chrystusa, chrystologię) ani uniwersalna troska o człowieka
(czyż jest coś ważniejszego wśród zadań uniwersytetu?!), ani budowanie przęseł pokoju pomiędzy poszczególnymi segmentami naszego pluralistycznego
świata nie powiodą się.
O tym właśnie jest mój wykład: że nie istnieje alternatywa dla rozmowy
o Chrystusie, czyli o Bogu i o człowieku (łącznie!) dzisiaj. I że o tym oraz że po to
jest teologia. Spróbuję rzecz rozjaśnić.

I. ROZUMIEĆ DEFINICJĘ
Definicje teologii oscylują od pretendujących do jednoznaczności i precyzji
(np. „naukowe, to znaczy systematyczne i metodyczne odkrywanie i rozwijanie
[ErÖffnung und Entfaltung] poznanej w wierze rzeczywistości Bożego Objawienia
oraz jej odbicia w życiu społeczności Kościoła” – W. Beinert) aż do nieostrych
i opisowych (np. nauka metodyczna, systematycznie i logicznie „wyjaśniająca”, ale
uwikłana w liczne zależności gnozeologiczne oraz w egzystencjalne punkty wyjścia i implikacje – J. Wicks).
Definicje te zmieniają język, akcenty – a bywa, że i treść – w zależności od
sposobu ujmowania przedmiotu, celu i metody teologii. Zwłaszcza odpowiedzi na
pytanie o właściwy przedmiot teologii są czynnikiem bodaj najbardziej różnicującym jej określenia. Już zresztą sam sposób sformułowania pytania o przedmiot
jest początkiem poważnych różnic wśród definicji teologii: „czym” bądź „kim”
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zajmuje się teologia? Dlatego wśród określeń teologii znajdujemy bardziej przedmiotowe, które za przedmiot teologii uważają Objawienie, wiarę, prawdy wiary
czy dogmaty oraz bardziej personalistyczne, które wskazują na Boga, Chrystusa
i Jego misteria i człowieka, jako na przedmiot teologii.
Ale też istnieją próby docierania do istoty fenomenu teologii, na poziomie
niejako głębszym i wcześniejszym: ponad – a właściwie „przed” refleksją nad jej
przedmiotem, celem i metodą. Wychodzą one od etymologii wyrażenia Theo-logia,
usiłując zgłębić sens pojęcia poprzez wydobycie głębszych znaczeń ukrytych we
wzajemnej relacji pojęć Theos i logos. Określenia te akcentują istniejące w pojęciu
„teo-logia” sprzężenie pomiędzy „rzeczywistością Boga” i „rzeczywistością słowa”
oraz pomiędzy Słowem Bożym i słowem ludzkim. Jest to sprzężenie natury „semantyczno-ontycznej”, co znaczy, że relacja wyrażona w języku jest odzwierciedleniem
prawdy bytu teologii.
Suponuje to iż każde „mówienie o Bogu” jest już jakąś teologią w sensie szerokim, trudnym do jednoznacznego sprecyzowania. I jeszcze pierwotniej: rozumienie teologii jako „mówienia o Bogu” oznacza zgodę na założenie, że nadprzyrodzona rzeczywistość Boga jest w ogóle ujmowalna językowo, czyli że jest w ogóle
możliwe mówienie o Nim ludzkimi słowami, że Bóg faktycznie „wchodzi w język”.
Bóg staje się słowem – staje się ciałem: to charakterystyczne dla optyki inkarnacyjnej, czyli dla oryginalnie chrześcijańskiego sposobu postrzegania świata. Istnieje jakiś realny związek (misteryjny i kenotyczny) pomiędzy Bogiem a językiem,
związek, którego praktycznym urzeczywistnieniem jest teologia. Punkt przecięcia
i jedności „Boga” i „słowa/języka” leży dokładnie w źródłowym i najbardziej pierwotnym znaczeniu słowa „Theo-logia”: być mową o Bogu.
Być „mową o Bogu” w najgłębiej chrześcijańskim sensie, to być „mową o Bogu
Jezusa Chrystusa”, ponieważ to w Wydarzeniu Jezusa Chrystusa najpełniej objawił
się i podarował człowiekowi sam Bóg. Istotą zaś tego Wydarzenia jest Inkarnacja
(„stał się człowiekiem”) i Pascha („umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia”). Dlatego teologia jest dyscypliną o Chrystusie, czyli o Bogu i człowieku jako
dwóch ogniskowych, które wzajemnie się nie znoszą. Bóg i człowiek nie są rywalami, co rozumiemy z Chrystusa, Boga i człowieka. To bardzo ważne: teologia
nie jest antropologią, ale wywodzi wiedzę o człowieku z nauki o Bogu. Jest antropocentryczna o tyle i w taki sposób, że umieszcza centrum prawdy o człowieku
we wnętrzu („na pniu”) teocentryzmu. Jezus Chrystus jest takiego rozumienia
teologii źródłem i celem, modelem i znakiem.
W konsekwencji teologia jest więc „mową o Bogu/człowieku (Chrystusie)”,
czyli też „mową o Bogu i o człowieku (każdym z nas)”, o ich ontycznej i egzystencjalnej relacji. A być mową o człowieku (we wnętrzu mowy o Bogu) znaczy
przybrać koniecznie postać dialogu, roz-mowy.
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II. UWZGLĘDNIĆ KONTEKST
Ważnym elementem kontekstualności pytania o teologię dzisiaj jest swoisty
kryzys cywilizacyjny naszej epoki, kryzys, który zwykliśmy określać jako „postmodernistyczny”. Duchowy klimat owego kryzysu przełomu tysiącleci można zapewne postrzegać, rozumieć i opisywać na wiele sposobów. Jeden z celniejszych,
w moim przekonaniu, brzmi tak: doświadczamy oto dramatycznej fragmentaryzacji całości, utraty poczucia spójności, rozpadają się elementy naszego świata
jak kawałki szkła po rozbitym lustrze, w którym jeszcze przed chwilą przeglądały
się ład, cel i sens. Całość (universum) rozszczepiła się na nieprzystające do siebie
elementy. Globalizacja stwarza wprawdzie pozory uniwersalizacji, ale nie zastąpi
ona przecież usensowienia universum. Nieraz przecież pod powłoką tej pierwszej
kryje się zanik drugiej.
Poszukujemy więc „nowej syntezy nauki i mądrości, w której pytanie o część
nie przysłoni widzenia całości, zaś troska o całość nie pomniejszy zatroskania
o to, co jest jej częścią”2. Gdzie jej szukać???

III. POSZUKIWAĆ SENSU
Teologia nie jest, oczywiście, panaceum na wszelkie dolegliwości naszej epoki, a przekonanie o wyjątkowości dyscypliny, którą się uprawia jest wadą wszystkich belfrów, pamiętam o tym. Ale jednak poprzeczkę należy zawieszać wysoko,
zwłaszcza sobie.
Czym jest teologia, uczył mnie Alfons Nossol:
„[…] nie jest samą tylko wiedzą, ale prawdziwą mądrością. Jako mądrość ma ona rację bytu na uniwersytecie, jako autentyczna dyscyplina uniwersytecka […] Teologia
jest czymś więcej niż tylko nauką. Teologia jest mądrością. I przede wszystkim to, że
jest ona mądrością uzasadnia jej uplasowanie w ramach wszechnicy naukowej, jaką
powinien być i zazwyczaj jest każdy uniwersytet […] Teologii nie wolno traktować
wyłącznie jako nauki. Musi ona zawsze pozostać mądrością, scientia sui generis, bo
chodzi w niej o usensowienie całości”3.

Teologia w zbiorze nauk zajmuje pozycję szczególną. Ma ona bowiem odwagę
i ambicję udzielania odpowiedzi, a nie tylko zadawania pytań (do czego ogranicza dziś swoją aktywność wiele dyscyplin humanistycznych). Jej metodologiczne
instrumentarium, będące oryginalnym połączeniem fides et ratio daje teologii od2
T. Słomiński, Teologia na uniwersytecie racje za i przeciw. Rzecz o reaktywowaniu Wydziału
Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Lublin 1999, s. 32.
3
Być dla, czyli myśleć sercem (rozmowa: J. Szymik), Katowice 1999, s. 72, 94, 130.
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wagę konstruowania integralnej wizji wszechświata. Jest to wizja uniwersalna właśnie, holistyczna i dzięki temu „przyjazna” człowiekowi, nadająca sens bytowaniu,
antropocentryczna par exellence i w najlepszym znaczeniu tego słowa – bowiem
z jakże proczłowieczym misterium Wcielenia jako podstawowym kluczem hermeneutycznym rozumienia rzeczywistości.
Teologia penetrująca z równą uwagą doczesność jak i wieczność może być
spoiwem pragnień ludzkiego serca i umysłu, gwarantką sensowności projektu
prawdziwie ludzkiego świata. To jej szczególne zadanie w wielkiej rodzinie nauk.
To ona – teologia – czuje się szczególnie wśród nauk odpowiedzialna za „całość”,
za katolicką, holistyczną (od greckiego kat’holon – dotyczący całości) spójną wizję
tego, co istotnie dotyczy człowieka, świata, życia4.

IV. ROZMOWA; TRZY WĄTKI
(Roz)mowa o Bogu/człowieku i jej najważniejsze dziś kwestie. Najgorętsze,
moim zdaniem, tematy proponowane przez współczesną teologię na początku
XXI wieku są źródłowo chrystologiczne. Porządkuję je według słynnej autodeklaracji Chrystusa z Czwartej Ewangelii: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”
(J 14,6).

1. Droga. Iść, jakby Bóg istniał
To propozycja skierowana przez samego Benedykta XVI do współczesnego
świata.
Siostry i Bracia Agnostycy – streszczam apel Papieża z kilku jego przemówień i tekstów – żyjcie, proszę, veluti si Deus daretur, „jakby Bóg istniał”. Ponieważ „kwestia Boga jest problemem wybitnie praktycznym, który ma swoje
następstwa we wszystkich dziedzinach naszego życia”5. Nie da się, twierdzi Benedykt, zachować neutralności w kwestii Boga: w praktyce człowiek „zostaje
zmuszony do wyboru miedzy dwoma alternatywami: albo żyć, jak gdyby Bóg
nie istniał, albo żyć, jak gdyby Bóg istniał i był decydująca rzeczywistością mojego istnienia”6.
Agnostycyzm jawi się jako rozwiązanie pokorne i uczciwe. I z pewnością
w przypadku wielu osób jest to postawa szczera. Ale – twierdzi Ratzinger, kontynuując tym samym i uwspółcześniając radę Błażeja Pascala – wyłącznie „w”
4
Por. J.M. Lustiger, Misja ewangelizacji kultur. Wolność i odpowiedzialność teologa dzisiaj,
„Tygodnik Powszechny” 51(2000) nr 9, s. 11; W. Kamiński, Teologia wraca, „Życie” z dn. 6–7 XI
1999, s. 21.
5
J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2005, s. 110.
6
Tamże.
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i „dzięki” doświadczeniu „po-Bożnego” życia mamy szansę spotkać żywego Boga.
Bo nie jest Bóg Panem teorii, ale konkretu życia. Kiedy człowiek próbuje agnostycyzm „wprowadzić w czyn”, „wymyka się on z rąk jak mydlana bańka; rozpada
się, ponieważ nie jest możliwa ucieczka od wyboru, jakiego on chciałby właśnie
uniknąć […] człowiek nie ma tu komfortu, aby pozostać neutralnym”. „Tak” lub
„nie”, człowiek „nigdy nie uniknie wszystkich konsekwencji, które z tego wyboru
wynikają aż po najdrobniejsze szczegóły życia […] kwestii Boga nie da się obejść
i nie znosi ona powstrzymania się od przyjęcia pozycji”7. Człowiek jest nią ogarnięty cały, nie da się nad nią zapanować… Odwrotnie: ona – kwestia Boga – panuje nad całą naszą rzeczywistością.
Na pytanie „gdzie mieszkasz?” (J 1, 38) odpowiedź jest zawsze ta sama: „Chodźcie, a zobaczycie. Pójdź za Mną” (J 1,39.43). W tym sensie Boga widzi się zawsze
jak Mojżesz, „z tyłu” (Wj 33,23) – idąc za Nim i widząc Jego „plecy”8, naśladując
Jezusa, krocząc drogą życia po śladach Boga.

2. Prawda. Reaktywować dyskurs o prawdzie
Modyfikować ponowoczesny relatywizm, wzbogacając go o relatywizację relatywizmu.
Pytanie o prawdę jest pytaniem o być albo nie być współczesnej kultury i cywilizacji. I nie wolno pod żadnym pozorem z tego pytania rezygnować. Trzeba
rezygnować – powiadają oponenci takiego stanowiska – bo wpadniemy w szpony fanatyzmu, fundamentalizmu i szatańskiej pychy. Nie wolno – powiadają
oponenci oponentów – bo alternatywą jest świat Piłata. Do pozornie sterylnej
przestrzeni tolerancji, którą zdaje się zakładać i budować pytanie „Cóż to jest
prawda?” (J 18,38), prędzej czy później wtargnie zbrodnia: zabójstwo Jedynego
Sprawiedliwego. Rezygnacja z pytania o prawdę zniszczy nam nasz świat – przestrzegają. Nie, nie zniszczy, wręcz przeciwnie: uratuje przed stosami – twierdzą
oponenci. Relatywizm nie jest przyjazną człowiekowi filozofią, jest dyktaturą,
prowadzi bowiem do marginalizacji tych, którzy starają się bronić swojej chrześcijańskiej tożsamości – powiadają oponenci oponentów. I tak dalej… Raz jeszcze Ratzinger:
„Dzisiaj dyskwalifikowanie jako zarazem naiwnych i aroganckich tych ludzi, którym można przypisać przekonanie o «posiadaniu» prawdy, stało się swego rodzaju
sloganem. Twierdzi się, że tacy ludzie są niezdolni do dialogu, a zatem nie można
ich ostatecznie traktować poważnie. Prawdy nikt bowiem nie «posiada». Wszyscy
mogą jej tylko poszukiwać. Trzeba jednak zapytać: cóż to za poszukiwanie, któremu
7
8

Tamże, s. 11–112.
Por. J. Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005, s. 30.
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nigdy nie wolno dojść do celu? […] Wydaje mi się, że zarzut arogancji należy raczej
odwrócić: czy twierdzenie, że Bóg nie może nam dać daru prawdy, że nie może nam
otworzyć oczu, nie jest wyrazem arogancji? Czy powiedzenie, że urodziliśmy się ślepi i prawda nie jest naszą sprawą, nie jest wyrazem pogardy dla Boga? Czy uznanie
nas za skazanych na błądzenie w ciemności nie jest degradacją człowieka i jego tęsknoty za Bogiem? Wszystko to prowadzi do rzeczywistej arogancji, która polega na
tym, że to my chcemy zająć miejsce Boga i określać, kim jesteśmy, co mamy robić,
co chcemy uczynić z siebie i ze świata. Poznanie i poszukiwanie nie wykluczają się
nawzajem”9.

3. Życie. Wrócić życiu należną mu nadzieję
Nie godzić się na dyktaturę rozpaczy. Źródło ufności wobec życia bije w samym sercu chrześcijańskiego rozumienia Boga: „Bóg jest miłością” (1 J 4,16),
„a nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). Taki kształt prawdy o Bogu, początku i celu rzeczywistości jest zarazem nadziejorodną prawdą o człowieku, jego
osobie, życiu, losie. Przyszłości (bo Wielkanoc). Co nie jest, rzecz jasna, zgodą
na naiwność tanich odmian optymizmu. „Wyrzeknij się pewności/ lecz nie ufaj
zwątpieniu”10.
Teologia jest rozmową o Bogu i człowieku. „I” nie jest tu jedynie nieważnym spójnikiem, „i” jest rozstrzygające. Najdoskonalszym obrazem tej syntezy
są otwarte ramiona Ukrzyżowanego. Są one wyrazem uwielbienia Boga „właśnie
dlatego, że są gestem objęcia, pełnego, bezkompromisowego braterstwa, […] nierozłączności służby dla ludzkości i wielbienia Boga”11. Nierozłączność służby, braterstwa i uwielbienia – oto klucz do prawdy teologii.
Oto dogmat chrześcijaństwa.

***
Poprawne i pogłębione rozumienie teologii jako scientia fidei domaga się
więc współistnienia i współpracy szeregu komponentów. Triada wiara – rozum – słowo zdaje się oferować bogatsze rozumienie teologii pojmowanej
jako „nauka wiary”, rozumienie autentycznie „teo-logalne”, wykraczające poza
suchą i ścisłą naukowość (o modelu nierzadko konstruowanym na wzorcu
9
10
11

Tenże, W drodze do Jezusa Chrystusa, s. 74–75.
J. Szymik, Błękit. 50 wierszy z lat 2000–2002, Katowice 2003, s. 9.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 20063, s. 263.
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nauk przyrodniczych, który okazuje się cokolwiek przyciasny dla teologii),
rozumienie pozwalające teologii na szeroki oddech jej obydwoma płucami:
rozumem i wiarą. Dowartościowanie „słowa” w odpowiedzi na pytanie „czym
jest teologia?”, sprawia, że nauka wiary może się stać najgłębszą z możliwych
odmianą ludzkiej „roz-mowy” – istotnie związanej z Najważniejszym: z Bogiem. Jest sobą – teologia – wówczas bowiem, kiedy nie zadowala się samym
tylko mówieniem o Bogu (choćby najuczeńszym i najbardziej rzetelnym z naukowego punktu widzenia), ale kiedy równocześnie prowadzi do mówienia
z Bogiem i do Boga.
Zakończmy powrotem do pytania Tischnera: czego szukać w teologii – dogmatów dla wiary czy powietrza dla skrzydeł? Odpowiadam: to nie jest alternatywa. To jest koniunkcja. Chrześcijański, chrystologiczny dogmat wiary o Bogu/
człowieku jest powietrzem dla ludzkich skrzydeł.
Dlatego teologia ma odwagę twierdzić, że zna odpowiedź na pytanie „skąd?”
i „dokąd?” człowieka. I że w związku z tym wie niemało na temat „jak?” człowieka.
I że o tym chce rozmawiać. I że stawką tej rozmowy jest przyszłość naszego
świata.
Theology as a Discussion about God/Human
Sum m a r y
University and the Church need each other. Following the example of Christ
incarnated, Christianity “incarnates” the spiritual. The Church and theology need
university and cooperation with other sciences to be able to “incarnate” Christ’s
issue into our world. The university, on the other hand, needs the Church and theology because otherwise it would be deprived of cultural and spiritual foundation:
there is no alternative to a discussion about Christ (God and a human). Theology
is sometimes defined as scientia fidei; it is determined by the mind and faith. It’s
a discussion about God, but due to the Christ event it is also a discussion about
mankind. Therefore it has the form of a dialogue, a discussion. The dialogue is
always held in a specific context (nowadays postmodern), in which theology not
only has to ask but also answer the question about the meaning. In this sense it is
wisdom. Theology as a discussion has to approach the most urgent human problems. These include agnosticism towards which Benedict XVI suggests the “veluti si Deus daretur” rule, relativism in case of which theology cannot stop asking
about truth, despair in case of which theology reminds about God, in whom there
is no darkness.

TEOLOGIA JAKO (ROZ)MOWA

127

S łow a k luczowe: Jezus Chrystus, Wcielenie, teologia, scientia fidei, definicja, sens, agnostycyzm, relatywizm, prawda, nadzieja
Ke y words: Jezus Christ, Incarnation, theology, scientia fidei, definition,
sense, agnosticism, relativism, truth, hope

Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
KS. IRENEUSZ MROCZKOWSKI

WSPÓŁPRACA SEMINARIÓW DUCHOWNYCH
I WYDZIAŁÓW TEOLOGICZNYCH
W 2009 r. minie trzydzieści lat od wydania Konstytucji apostolskiej „Sapientia
christiana” o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, dokumentu rewidującego
prawa odnoszące się do kościelnych studiów akademickich1. W tym samym roku
przypadnie dziesiąta rocznica zatwierdzenia przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego Zasad formacji kapłańskie w seminariach duchownych w Polsce2.
Pierwszy dokument dotyczy ogólnokościelnych studiów akademickich, drugi zajmuje się wychowaniem i wykształceniem w wyższych seminariach duchownych
w Polsce.
Polski dokument na temat formacji kapłańskiej ukazał się stosunkowo późno,
ponieważ najnowsze rzymskie regulacje dla seminariów duchownych w świecie
ukazały się w 1985 r. W Polsce czekano na adhortację apostolską Pastores dabo vobis (1992), w której Jan Paweł II przedstawił integralną wizję formacji kapłańskiej.
Dopiero po jej ukazaniu przystąpiono do pracy nad reformą kształcenia w seminariach polskich.
Finał tej pracy zbiegł się z początkiem przekształceń na Papieskich Wydziałach Teologicznych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz w ATK
w Warszawie. Także na uniwersytetach państwowych zaczęły pojawiać się nowe
wydziały teologiczne. W konsekwencji „zaistniało w Polsce jedenaście wydziałów
teologicznych: trzy papieskie oraz osiem uniwersyteckich (w tym siedem na uniwersytetach państwowych)3.
W sumie polska teologia stała się pełnoprawnym partnerem życia uniwersyteckiego, a wyższe seminaria duchowne otrzymały szansę uczestniczenia w tym
dialogu. Autor niniejszego tekstu był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które w 2000 r. zostało afiliowane do wydziału Teologii UKSW.
1
Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska „Sapientia christiana”, Rzym 1979, w: Uniwersytety
w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, red. S. Urbański, Warszawa 1999, s. 13–41.
2
Por. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.
3
W. Góralski, Współistnienie i współdziałanie wydziałów teologicznych i wyższych seminariów
duchownych, w: Polskie Seminaria Duchowne na początku nowego tysiąclecia. Zagadnienia wybrane,
oprac. i red. K. Pawlina, Warszawa 2004, s. 73.
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Pracując jednocześnie na Wydziale Teologii UKSW, mógł z bliska dostrzec szanse, jakie taka współpraca daje wydziałowi i seminarium, jeśli zachowana zostaje
autonomia tych podmiotów.

I. SPEŁNIENIE MARZEŃ
Powrót teologii na uniwersytety w Polsce oraz możliwość współpracy seminariów duchownych z wydziałami jest w pierwszym rzędzie powrotem do istniejącego w Kościele od początku przekonania o wzajemnej więzi religii i nauki.
Pokolenia świeckich wiernych i księży, wychowane w Polsce po II wojnie światowej, zostały pozbawione możliwości takiej symbiozy. Co więcej, wmawiano im, że
religia i nauka nie tylko nie mają ze sobą nic wspólnego, ale istnieje między nimi
istotna sprzeczność.
Nic więc dziwnego, że z chwilą pojawienia się możliwości dialogu, a nawet
współpracy, pojawiły się zastrzeżenia, wątpliwości i zwyczajna nieufność. Pierwszą okazja do współpracy seminariów duchownych z uczelniami wyższymi pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęły powstawać wyższe szkoły
prywatne, a potem Wyższe Szkoły Zawodowe. Często lokalizowano je w tych
miejscowościach, gdzie znajdowały się wyższe seminaria duchowne. Niektórzy
teologowie pracujący w Seminariach Duchownych mieli zastrzeżenia do partyjnej czasami przeszłości założycieli szkół i kadry nauczającej. Nie można wykluczyć, że prywatne szkoły wyższe zatrudniały wtedy księży z racji koniunkturalnych.
Najważniejsza jednak była młodzież studiująca w tych szkołach. Krytycy obecności Kościoła nie dostrzegli jej potrzeb i wielkiego otwarcia na myśl chrześcijańską, szczególnie naukę Jana Pawła II. Kościół otrzymał niezwykłą szanse ewangelizacyjną i kulturową. Wydaje się, że nie została ona w pełni wykorzystana; nigdy
też nie poświecono jej należytej uwagi. Piszący te słowa ma doświadczenie pracy
w dwu uczelniach prywatnych w latach 90. Nie do przecenienia była obecność
chrześcijańskiej filozofii, etyki i teologii w prywatnych uczelniach, z czego najbardziej korzystali studenci. Jako teologowie byliśmy konfrontowani z poglądami
krańcowo przeciwnymi, niemniej dyskusje, a nawet spory zmuszały nas do twórczego wysiłku.
Wtedy też pojawiły się możliwości organizowania wspólnych sympozjów, konferencji, wymiany myśli. Płockie Seminarium Duchowne nawiązało np. współpracę z Wyższa Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, w którym powstało przed
czterystu laty pierwsze seminarium duchowne w diecezji płockiej. Współpraca
umożliwiła nie tylko ożywienie pamięci o niezwykłej przeszłości, ale pozwoliła
zrealizować bardzo ciekawe projekty badawcze z niewątpliwą korzyścią dla miasta,
Wyższej Szkoły Humanistycznej i samego Seminarium Duchownego. W Płocku
Seminarium Duchowne stało się miejscem integracji środowiska akademickiego,
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co owocowało nie tylko wspólnymi sympozjami, ale utworzeniem Kolegium Rektorów Wyższych uczelni Płocka.
Rozpoczęta wtedy współpraca, jakkolwiek powodowana różnymi motywami,
pokazała, że współdziałanie wiary i nauki jest nie tylko możliwe, ale wprost konieczne. Religia i nauka stanowią różne, ale ciągle odniesione do siebie płaszczyzny
sensu. Najwybitniejsi ojcowie Kościoła byli jednocześnie wybitnymi specjalistami
w ówczesnych dziedzinach wiedzy. Szkoły katedralne klasztorne kultywowały
doktrynę kościelną oraz kulturę świecką. Z nich wyłoniły się uniwersytety, „owa
wspaniała instytucja wieków średnich, których od początku najbardziej szczodrobliwą matką i opiekunką był Kościół”4.
Po upadku komunizmu w Polsce szkoły wyższe, z którymi zaczęły współpracować niektóre seminaria, nie zawsze były tworzone na kształt uniwersytetu
klasycznego, w którym łączyło się kształcenie, badania naukowe i promowanie
wartości. Raczej więcej w nich było elementów pozytywistycznych i postmodernistycznych, gdzie liczyło się na konkretne korzyści, szybkie zdobycie dyplomu.
Wspomniane wcześniej otwarcie tych szkół na obecność teologów, stwarzała niepowtarzalną szansę nie tylko na poszerzenie oferty aretologicznej, ale także odbudowywanie prawdziwej kultury uczelni wyższej w Polsce.
Chodziło w tym wypadku najczęściej o Polskę nie wielkich metropolii, w której dominowały znane uczelnie państwowe, ale o Polskę mniejszych miast, w których seminaria duchowne były zakorzenione od stuleci, w których Kościół pielęgnował kulturę, dysponował niezwykłymi zbiorami sztuki i piśmiennictwa. Z tej
perspektywy seminaria stawały się starszymi braćmi, których doświadczenie, wiedza i otwartość mogły być traktowane jako dar dla małych uczelni prywatnych
i państwowych.

II. SPECYFIKA SEMINARIUM
W spotkaniu polskich seminariów duchownych z uczelniami wyższymi charakterystyczne jest to, że większość rektorów wyższych szkół państwowych i prywatnych traktowała seminaria duchowne jako szkoły wyższe. Ostatecznie decydowały o tym stopnie i tytuły naukowe wykładowców, których angażowały szkoły
wyższe. Sam jednak fakt, że ludzi z takimi stopniami było wielu w seminariach
duchownych, świadczy o wielkim wysiłku Kościoła w Polsce, by do kształcenia
księży angażować ludzi przygotowanych na poziomie uniwersyteckim, a same seminaria traktować jako szkoły wyższe.
Taka świadomość Kościoła w Polsce, poddana po wojnie wielkiej próbie komunistycznej, wynikała z wiekowej troski o wychowanie i wykształcenie kleru.
Uniwersytety w Europie, poza może uniwersytetem w Bolonii, zawdzięczają swe
4

Sapientia christiana (Wstęp, II), s. 15.
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powstanie teologii5. Jakkolwiek wychowanie kleru pozostawiono w średniowieczu szkołom katedralnym, to nigdy nie zrezygnowano z wysokiego poziomu przygotowania do kapłaństwa. Czyniono to najpierw poprzez podnoszenie poziomu
szkół katedralnych, potem utworzenie (dekret z 15 lipca 1563 r. Soboru Trydenckiego) seminariów duchownych.
Ks. Sobański pisze:
„[…] wraz dekretem Soboru Trydenckiego zaczyna się nie tylko historia seminariów
duchownych, ale też historia wzajemnych stosunków tychże seminariów i uniwersyteckich wydziałów teologicznych. Intencją soboru było, by kler kształcił się w seminariach (i dlatego opracowano program kształcenia), ale tenże Sobór wymagał, by niektóre beneficja kościelne powierzać osobom posiadającym doktorat lub przynajmniej
licencjat zdobyty na uniwersytecie. Co więcej, wykłady w seminariach duchownych
należało powierzać doctoribus vel magistris aut licentiatis in sacra pagina aut in iure
canonico – czyli absolwentom uniwersytetów. Znaczyło to w praktyce, że instytucje te
nie powinny pozostawać w obustronnej izolacji”6.

Przezwyciężanie obustronnej izolacji wyglądało różnie. W Niemczech i w Austrii kandydaci do kapłaństwa kształcili się na wydziałach teologicznych, w Hiszpanii i we Włoszech seminaria duchowne afiliowano do wydziałów teologicznych.
Wszędzie starano się jednak zachować specyfikę formacji kapłańskiej w seminariach, nie rezygnując przy tym z możliwości, jakie stwarzało istnienie wydziałów
teologicznych. Sobór Watykański II jest klarownym przykładem takiego rozwiązania sprawy. Wyraźnie poleca się formację seminaryjną, choć równocześnie postuluje:
„[…] by młodzi obdarzeni zdolnościami, o właściwej postawie moralnej i odpowiednim usposobieniu, byli wysyłani do instytutów naukowych, na specjalne fakultety
lub uniwersytety. Niech, kształcąc się tam w naukach teologicznych, a także w innych
uznanych za przydatne, stają się kapłanami wyposażonymi w głębszą wiedzę naukową,
tak by mogli sprostać różnym potrzebom apostolstwa”7.

Wspomniana na początku Konstytucja Apostolska Sapientia christiana podkreśla, że wydział teologiczny, istniejący czy to na uniwersytecie kościelnym czy
świeckim, ma trzy zasadnicze cele: prowadzenie badań naukowych, kształcenie
studentów, łącznie ze stałą formacją pracowników Kościoła oraz pomaganie Kościołowi w całokształcie posługi ewangelizacyjnej8. Głównym celem seminariów
5
Por. R. Sobański, Wydział teologiczny a seminarium duchowne – aspekt prawny, „Teologia
i Człowiek” 2003 nr 2, s. 31–32.
6
Tamże, s. 32–33.
7
Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, nr 18.
8
Por. Sapientia christiana, art. 3, par. 1–3.
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duchownych jest wszechstronna (ludzka, duchowa, pastoralna i naukowa) formacja kandydatów do kapłaństwa. Kandydat do kapłaństwa powinien ukształtować
w seminarium własną wizję prawd objawionych, wizję pełną i scaloną9.
Praktycznie więc celem seminarium jest formacja i dydaktyka. Formacja duchowa, ludzka i duszpasterska kandydata do kapłaństwa wymaga większej ilości
wykładów, praktyk i ćwiczeń niż zachodzi to na wydziale teologicznym. Dlatego
też w seminarium obowiązują Zasady formacji kapłańskiej. Na poziomie natomiast formacji intelektualnej seminarium nie tylko może, ale powinno wypełnić
program pierwszego cyklu na wydziale, czyli magisterium (bakalaureatu). W tym
punkcie program wykładów seminaryjnych nie różni się zasadniczo od programu
zakreślonego przez Sapientia christiana dla wydziałów teologicznych.
Zbieżność programowa formacji intelektualnej na wydziałach i w seminariach
duchownych stwarza więc możliwość połączenia wysiłków wydziału i seminarium w tym, co jest im najbardziej wspólne – mianowicie formacji intelektualnej.
Takie połączenie wysiłków pozwala zachować autonomię seminarium w formacji
kapłańskiej oraz umożliwia uzyskanie wyższego wykształcenia w dziedzinie teologii przez kandydatów do kapłaństwa.
Akademizacja studiów seminaryjnych poprzez kontakt z wydziałem staje się
też sposobem wyrównania szans absolwentów seminariów. Co prawda status
społeczny księdza nie zależy tylko od stopnia akademickiego, niemniej w dobie
rozwoju nauki i powszechnego wymagania – np. od nauczycieli – wyższego wykształcenia, stopień akademicki powinien być także celem formacji seminaryjnej.
Bardzo realistycznie widział ten problem Jan Paweł II. Kiedy jako papież przybył
pierwszy raz do Polski, w 1979 r., podczas spotkania z Radą Naukową Episkopatu
mówił:
„Przeglądałem raporty prowadzone przez Kongregację «pro Institutione Catholica»,
z których wynika, że księża wychodzący z seminariów, na całym świecie, szukają kompensaty akademickiej. Studiują przeróżne dziedziny. Następuje jakieś rozproszenie sił,
siły ich świadomości, przede wszystkim utrata wiary w to, że z racji swego kapłaństwa, swojej misji, kapłan jest człowiekiem o wykształceniu, o statusie akademickim,
co niewątpliwie ma swoje konsekwencje w jego osobistej świadomości, w jego pozycji
społecznej”10.

Zanim Papież powiedział te słowa, wcześniej w latach 70., jako Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, starał się wcielić to w życie poprzez rejonizację seminariów i przypisanie ich do ATK, wydziałów papieskich i KUL. Piszący te słowa był jednym z tych, którym nie dano szansy takiego
Por. Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis (25 III 1992), nr 54–55.
Jan Paweł II, Odpowiedzialność Kościoła wobec nauki. Spotkanie z Radą Naukową Episkopatu
Polski, Jasna Góra, 5 czerwca 1979 r., w: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, s. 90.
9

10
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przypisania. Wychodziliśmy z seminarium po sześciu latach studiów bez stopnia
akademickiego, a więc tytułu zawodowego. Towarzyszyło nam nie tylko poczucie krzywdy, które zresztą w tamtym czasie rekompensowaliśmy poczuciem misji
i bycia świadkiem sprzeciwu. Szybko się okazało, że ma to konkretne konsekwencje praktyczne w możliwości dalszych studiów i pracy kapłańskiej.

III. WARUNKI WSPÓŁPRACY
Może dlatego, że na własnej skórze doświadczyliśmy niesprawiedliwości, z taką
radością witaliśmy regulacje prawne statusu uczelni katolickich na forum państwowym w 1989 r. Nie bez znaczenia była też regulacja konkordatowa z 28 lipca
1993 r. Wraz z powstaniem nowych wydziałów teologicznych na uniwersytetach
państwowych zaistniała możliwość pełnej współpracy seminariów duchownych
z wydziałami teologicznymi. Można wykorzystać możliwości, jakie daje Sapientia
christiana oraz Zasady formacji kapłańskiej w Polsce.
Warunki takiej współpracy określone zostały w przepisach prawa kościelnego
i państwowego – jeśli wydział teologiczny znajduje się na uniwersytecie państwowym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że mimo podkreślonych wcześniej podobieństw obu instytucji, istnieją między nimi ewidentne różnice. Wydziały teologiczne eryguje Stolica Apostolska, seminaria duchowne zaś biskupi diecezjalni lub
wyżsi przełożeni zakonni. I chociaż teoretycznie nie powinno być różnicy między
przepisami Stolicy Apostolskiej i decyzjami biskupa, to praktyka może wymuszać
różne decyzje biskupie.
Na wydziałach teologicznych pierwszy cykl nauczania bywa traktowany jako
przygotowanie do kontynuowania następnych cykli i osiągnięcia dalszych stopni akademickich. W seminariach pierwszy cykl kształcenia tworzy pewną całość
i choć nie wyklucza – w poszczególnych wypadkach – kontynuacji, to jednak
w zasadniczym wymiarze ma przygotować duszpasterzy do pracy w Kościele. To
przygotowanie trwa nie tylko dłużej niż podstawowe studia na wydziale, ale wymaga też uwzględnienia specyficznego aspektu wielu wykładanych na uniwersytecie kwestii.
Aby zachować tę specyfikę, w większości polskich seminariów studia odbywają się oddzielnie, nie mówiąc już o formacji ludzkiej, duchowej i duszpasterskiej.
Właśnie ten aspekt – poparty praktycznymi możliwościami lokalowymi – skłania
większość polskich biskupów do tego, aby wykłady dla alumnów nie odbywały się
wspólnie ze studentami świeckimi. Aby – mimo wszystko – możliwa była współpraca, „muszą być przestrzegane normy dotyczące seminariów i normy dotyczące
uniwersytetów, względnie wydziałów, a jeśli jest to wydział na uniwersytecie państwowym, to także odnośne normy prawa państwowego. Ustawodawcy zmierzają
zazwyczaj do zbudowania systemu prawnego możliwie spójnego. Ponieważ jednak prawo chroni i promuje różne dobra, nieuniknione jest napięcie między nor-
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mami. Rozładowaniu tego napięcia służy zazwyczaj interpretacja norm. W tym
przypadku mamy jednak do czynienia z dwiema osobami prawnymi: seminarium
i wydziałem. Stąd konieczność zawarcia umowy, zwłaszcza, że wchodzące w grę
normy prawa wymagają konkretyzacji odpowiednio do warunków lokalnych”11.
Od 1936 r. znana była w Kościele tzw. instytucja afiliacji, która tworzy więź
prawną między wydziałem i seminarium duchownym. W 1985 r. Kongregacja
ds. Wychowania Katolickiego wydała dokument Notio afiliationis theologica wraz
z normami, które określają procedury afiliacyjne. Według tych dokumentów
przedmiotem współpracy wydziału i seminarium jest całokształt spraw związanych z kształceniem dyscyplin teologicznych, przewidzianych dla seminarium
duchownego, łącznie z możliwością uzyskania przez studentów właściwego stopnia akademickiego12. Gwarantuje się własną tożsamość i niezależność obu instytucji.
Jeśli seminarium ubiega się o afiliację do wydziału, musi potwierdzić to w określonej umowie, w której godzi się na określoną formę nadzoru ze strony wydziału. Ów nadzór dotyczy właściwej jakości studiów teologicznych w seminarium
i spełnienia określonych warunków, by uzyskać magisterium. Dlatego zanim dojdzie do afiliacji, rada wydziału deleguje swego przedstawiciela, który ocenia liczbę i kwalifikacje pracowników naukowych seminarium, program studiów i stan
biblioteki.
Po afiliacji przedstawiciel wydziału każdego roku ocenia programy dyscyplin
teologicznych pod kątem ich rozłożenia na cały cykl studiów, zatwierdza podręczniki i bibliografię do wykładów, czuwa nad zachowaniem wymagań potrzebnych
do nadania stopnia akademickiego, zapoznaje się z rocznymi i czteroletnimi sprawozdaniami pisemnymi prefekta studiów. Nad wszystkim czuwa dziekan wydziału. To on wyznacza reprezentanta wydziału, który przewodniczy lub uczestniczy
w egzaminach kandydatów do magisterium oraz co cztery lata wyznacza komisję
do wizytacji afiliowanego seminarium.
Trzeba przyznać, że jest to konkretna forma troski wydziału o wysoki poziom
wykształcenia kandydatów do kapłaństwa, do czego zobowiązuje wydział Konstytucja Sapientia christiana13. Poprzez swój nadzór wydział spełnia niezwykle
pożyteczną rolę. Ze struktur nauczania seminaryjnego eliminuje złe nawyki i zaniedbania, umożliwia kontakt z kadrą uniwersytecką, uwrażliwia na nowe wyzwania. Jeśli w dodatku niektórzy profesorowie wydziału pracują w seminarium,
to współpraca instytucji może być modelowa. Tak było w wypadku Seminarium
Duchownego w Płocku, które w 2000 r. zostało afiliowane do wydziału teologii
UKSW14.
Sobański, Wydział teologiczny a seminarium duchowne – aspekt prawny, s. 38–39.
Por. W. Góralski, Polskie seminaria duchowne na początku nowego tysiąclecia, s. 79.
13
Por. art. 74, par. 1.
14
Zob. Umowa między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku z dnia 17 maja 2000 r. (Archiwum Rektoratu Wyższego
11
12
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IV. OWOCE WSPÓŁDZIAŁANIA
Jeśli zachowuje się przedstawione wyżej warunki współpracy między wydziałem i seminarium, owoce są jednoznacznie pozytywne. Przede wszystkim seminarium zdobywa szansę podniesienia poziomu nauczania. Wykładowcy są konfrontowani z uniwersyteckimi procedurami oceny, mają konkretniejszą motywację do
rozwoju intelektualnego, otrzymują możliwość uczestnictwa w uniwersyteckim
życiu intelektualnym.
Przekłada się to na proces kształcenia w seminarium. Klerycy nie tylko nie
zostają pozbawieni swoich praw – także socjalnych – jako studenci, ale zdobywają
doskonała motywację do rozwoju intelektualnego. Biorąc udział w sympozjach
uniwersyteckich, słuchając wykładów zaproszonych gości z uniwersytetu czy też
uczestnicząc w ważnych wydarzeniach życia uniwersyteckiego, zdobywają dodatkowe motywacje do rozwoju osobowościowego i duchowego. Jeśli jest prawdą, że
można być dobrym księdzem bez cenzusu akademickiego, to prawdą też jest, że
rzetelne zdobywanie cenzusu zwiększa możliwość bycia dobrym i mądrym księdzem.
Warunkiem powodzenia współpracy jest nie tylko zachowanie autonomii obu
instytucji, ale także wzajemne zrozumienie ducha uniwersytetu i seminarium.
Dlatego lepiej układa się współpraca tam, gdzie – z jednej strony – biskup diecezjalny i przełożeni seminaryjni mają kontakt z uniwersytetem, a z drugiej – władze
wydziału i uniwersytetu dostrzegają specyfikę seminarium. Afiliacja w niczym nie
narusza władzy biskupa czy rektora seminarium w sferze duchowej, dyscyplinarnej, ekonomicznej czy personalnej15.
Ze współpracy seminarium z wydziałem korzysta nie tylko to pierwsze. Wydział zdobywa nowych studentów, a w przyszłości doktorantów czy uczestników
szkolenia podyplomowego. W dobie konkurencji między uczelniami, tworzenia
rankingów uniwersytetów i wydziałów studenci seminaryjni, a potem księża jako
absolwenci konkretnego uniwersytetu, nie są jedynie nieznaczącym „dodatkiem”.
Wystarczy sobie uświadomić rolę proboszcza, który po latach opowiada o swoim
uniwersytecie na katechezie, z ambony czy podczas pracy duszpasterskiej. Uniwersytet powinien zabiegać o takich absolwentów.
Ważniejsze jest jednak to, co może wnieść seminarium jako instytucja
w struktury uniwersytetu. Wydaje się, że ten aspekt współpracy nie został jeszcze
zauważony przez wydziały teologiczne w Polsce. Każde seminarium duchowne
Seminarium Duchownego w Płocku).
15
W. Góralski (Polskie seminaria duchowne na początku nowego tysiąclecia, s. 88) ujmuje to
tak: „[…] afiliacja studiów seminaryjnych do wydziału teologicznego nie oznacza zatem całkowitego wejścia seminarium duchownego do struktur wydziału, a tym samym uniwersytetu (w którym funkcjonuje wydział). Jeśli nawet – mocą odpowiedniej umowy – alumni seminarium stają się
studentami wydziału, to wykładowcy seminaryjni nie staja się pracownikami wydziału, a władza
biskupa diecezjalnego nie doznaje żadnych ograniczeń w dziedzinie ich mianowania”.
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jest małym laboratorium wiary i wieloaspektowej formacji kandydata do kapłaństwa. Z punktu widzenia uniwersytetu jest to nie tylko doskonałe pole obserwacji, ale możliwość uczestniczenia – na płaszczyźnie przede wszystkim naukowej
– w doskonaleniu metod nauczania, łączenia praktyki z teorią, poszukiwania
nowych rodzajów ćwiczeń. Na żadnym wydziale – nie tylko teologicznym – nie
istnieje tak wieloaspektowa formacja studenta jak w seminarium. Dzisiaj, w dobie dyskusji nad propozycjami reformy studiów w Europie i Polsce, seminarium
może być przykładem łączenia wykładów w bloki tematyczne, rozwijania zasad
interdyscyplinarności, zwracania uwagi na efekty nauczania, wiązania praktyki
z teorią.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownicy wydziału teologii – z jednej strony – włączyli się w doskonalenie tych metod, z drugiej zaś – przejęli niektóre
formy integralnego kształcenia do pracy ze studentami świeckimi. Na wydziałach
teologicznych w Polsce pojawia się nowe pokolenie młodzieży poszukującej nie
tylko związków teologii ze współczesną kulturą, ale także nowych dróg duchowości. Czyż wydziały teologiczne nie powinny być także laboratoriami wiary dla
tych, którzy przychodzą studiować teologię?
Współpraca uniwersytetu z seminarium może przynieść dobre owoce także
w dziedzinie szeroko pojętej kultury. Nie można zapomnieć, że seminaria duchowne, związane z określonymi diecezjami, stanowią centrum wielu małych
ojczyzn. Mają bezpośrednie odniesienie do bogatych zbiorów archiwalnych,
wyjątkowych bibliotek, dzieł architektury. Dlatego uczelnie świeckie tak chętnie
nawiązywały po 1989 r. kontakty z wieloma seminariami duchownymi. Poprzez
związanie seminarium z wydziałem teologicznym wielkie dziedzictwo polskiej
kultury promieniuje na uniwersytet. Od inwencji władz uniwersyteckich zależy,
jak to dziedzictwo zostanie dzisiaj pokazane, ożywione i wykorzystane.
Wspomniana na początku współpraca Seminarium Płockiego z Wyższą Szkołą
Humanistyczną w Pułtusku może być przykładem takiego ożywienia. Dzięki pojawieniu się Wyższej Szkoły Humanistycznej w mieście nad Narwią, zaczęły przemawiać inaczej mury Bazyliki w Pułtusku; wielki bp Andrzej Noskowski otworzył
nam oczy na związek Mazowsza z Krakowem; ożyło znaczenie Kolegium Jezuickiego; Wyższe Seminarium duchowne odnalazło swoje początki. Dzisiaj to seminarium jest afiliowane do UKSW. Czy nie otwiera się pole do współpracy już nie
tylko z wydziałem teologicznym, ale między trzema uczelniami?
Seminaries and Theological Departaments Cooperation
Sum mar y
After 1989 the cooperation between catholic theological departaments and the
secular academies was standarized. The rules of cooperation between seminaries
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and theological departaments, existing either in ecclesiastical universities or in
the state-controlled ones, were also circumscribed. The aim of this collaboration
is to gain the academic degrees by the prospective priests.
The Author of an article recalls the legal rules, that regulate this cooperation
and points the chances of it. Thanks to the collaboration, the seminary is raising
academic qualifications of employees, and the students are being educated by the
university standards.
The university gains an unique group of students, whose spiritual and moral formation, may be an example for a modern graduate in theology. Moreover,
throughout affiliating seminaries to the theological departaments, the university
has chance to benefit of the rich seminary archives and libraries, and to examine
the great architectural, musical and painting treasures, concentrated in diocesan
cities.
S łow a k lu czowe: uniwersytet, wydział teologiczny, seminarium duchowne,
współpraca
Ke y words: university, theological departament, seminary, cooperation
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TEOLOGIA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE
(REFLEKSJE NAD SPECYFIKĄ
TEOLOGII W WARSZAWIE)
Teologia uniwersytecka w Warszawie ma długą i bogatą historię. Jej dzieje
rozpoczęły się wraz z utworzeniem Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego
w 1816 r., na którym od początku istniał Wydział Teologiczny. Choć powstał równocześnie z uniwersytetem, ma dłuższą od niego historię. Gdy w ramach represji
po powstaniu listopadowym, w 1832 r. Uniwersytet został zamknięty, działalność
Wydziału Teologicznego była kontynuowana w Seminarium Głównym (utworzonym w 1825 r.), a następnie w Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej
(1835–1867). W odnowionym w 1915 r. Uniwersytecie Warszawskim, od 1918 r.
obecny jest Wydział Teologii Katolickiej. Po przerwie podczas okupacji hitlerowskiej (1939–1945), Wydział Teologiczny do 1954 r. działał na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1954–1999 w Akademii Teologii Katolickiej, a od 1999 r. – na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Opis organizacji studiów doktoranckich i magisterskich powinien ukazać specyfikę warszawskiej teologii.

I. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH (DRUGIEGO
I TRZECIEGO CYKLU WEDŁUG SAPIENTIA CHRISTIANA)
Wydział Teologiczny UKSW organizuje studia na kierunku teologia zgodnie
z przepisami kościelnymi zawartymi zwłaszcza w Konstytucji Apostolskiej Sapientia christiana z 15 kwietnia 1979 r., oraz przepisami państwowymi, szczególnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (27 lipca 2005), ustawą O stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (14 marca
2003), z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (19 grudnia 2006), z uwzględnieniem standardów kształcenia dla kierunku teologia. Standardy przewidują dla teologii rzymskokatolickiej jednolite studia magisterskie.
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Odpowiadają one studiom cyklu pierwszego, podstawowego, przewidzianego
w Sapientia christiana. W ramach studiów doktoranckich w UKSW realizowane
są dwa cykle przewidziane przez Sapientia christiana: cykl drugi, specjalistyczny,
trwający dwa lata, oraz cykl trzeci.
Aktualna organizacja studiów teologicznych w UKSW spełnia wymagania
kościelne i państwowe. Wskazania Konstytucji Apostolskiej Sapientia christiana
realizowane są poprzez prowadzenie studiów teologicznych na trzech poziomach:
przygotowujących do magisterium (jednolite studia magisterskie), do kanonicznego licencjatu i do doktoratu (w ramach studium doktoranckiego). Cykl drugi
nazwany jest w Sapientia christiana specjalistycznym. Na tym poziomie Wydział
Teologiczny UKSW oferuje rozbudowane studia w piętnastu specjalnościach: biblistyka, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia ekumeniczna, liturgika, katechetyka, homiletyka, teologia pastoralna, misjologia, religiologia, teologia środków społecznego przekazu,
teologia apostolatu, teologia rodziny. Podczas studiów licencjackich w rozumieniu kościelnym (czyli podczas pierwszych dwóch lat studiów doktoranckich kończących się egzaminem licencjackim) na każdej specjalności obowiązuje 20 godzin zajęć tygodniowo, na katechetyce 22 godziny, na teologii biblijnej 24 godziny.
Na trzecim roku studiów doktoranckich obowiązuje 10 godzin zajęć tygodniowo,
a na czwartym roku – 4 godziny.

II. ORGANIZACJA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
(CYKL PIERWSZY WEDŁUG SAPIENTIA CHRISTIANA)
Specyfiką studiów teologicznych w UKSW jest prowadzenie specjalności
już podczas pierwszego cyklu kształcenia, czyli w czasie studiów magisterskich.
W chwili obecnej na studiach w Warszawie mamy pięć specjalności: teologia
ogólna, misjologia, edukacja medialna i dziennikarstwo, teologia kultury, specjalizacja nauczycielsko-katechetyczna. Od 1 października 2009 r. ma być zorganizowana nowa specjalność: turystyka krajów biblijnych. W Instytucie Teologicznym
w Radomiu prowadzone są ponadto dwie specjalności: kapłańska – dla alumnów
Seminarium Duchownego oraz katechetyczno-pastoralna – dla świeckich. Na
każdej z wymienionych specjalności wykładane są wszystkie przedmioty przewidziane przez Konstytucję Apostolską Sapientia christiana i spełnione są standardy kształcenia dla kierunku teologia. Przedmioty ściśle teologiczne wykładane są
jednak w różnym zakresie ilościowym.
Spośród istniejących obecnie specjalności najstarszą jest teologia ogólna. Wykładana jest na niej klasyczna teologia, o poszerzonym programie.
Przedmioty dzielą się na trzy grupy: tzw. kanon, czyli podstawowe przedmioty ogólno-teologiczne, program rozszerzony oraz przedmioty fakultatywne.
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Przedmioty z zakresu programu rozszerzonego oraz przedmioty fakultatywne
poszerzają wiedzę z przedmiotów należących do kanonu. Od trzeciego roku,
poprzez wybór seminarium naukowego, możliwe jest ukierunkowanie zainteresowań studenta. Wybierać można spośród wszystkich specjalności drugiego
i trzeciego cyklu.
Aby ułatwić zdobycie uprawnień do nauczania religii w szkołach, od roku akademickiego 2007/2008 uruchomiona została specjalizacja nauczycielsko-katechetyczna. Ściśle biorąc jest to specjalizacja w ramach specjalności teologii ogólnej.
W programie rozszerzonym oferuje ona szereg przedmiotów z katechetyki, pedagogiki, psychologii, itp., koniecznych do zdobycia uprawnień nauczycielskich.
Zajęcia odbywają się w takim czasie, by także studenci innych specjalności mogli
w nich uczestniczyć.
Na dwóch specjalnościach Instytutu Teologicznego w Radomiu: kapłańskiej
i katechetyczno-pastoralnej realizowany jest pełny program teologii ogólnej
w wersji rozszerzonej. Kandydaci do kapłaństwa zaliczają dodatkowo przedmioty
przygotowujące do pełnienia funkcji kapłańskich (np. śpiew, ceremonie, więcej
liturgiki, homiletyka). Studia trwają sześć lat. Na specjalności katechetyczno-pastoralnej, przeznaczonej dla świeckich, dodatkowo studiuje się przedmioty katechetyczne i pastoralne.
Od 1969 r. istnieje na Wydziale Teologicznym specjalność misjologia. Studia
zorganizowane są w tej chwili w ten sposób, że obowiązuje zaliczenie wszystkich
przedmiotów ogólno-teologicznych (czyli tzw. kanonu), ale w mniejszej liczbie
godzin niż na teologii ogólnej. Obok nich wykładane są przedmioty misjologiczne. Dotyczą one m.in. historii działalności misyjnej w różnych krajach świata,
metod stosowanych przez misjonarzy, teologii działalności misyjnej, inkulturacji
Kościoła w krajach pozaeuropejskich, historii religii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, synkretycznych [para]religii. Przedmiotem zainteresowań badawczych i dydaktycznych są także społeczeństwa pierwotne krajów rozwijających
się, ich życie religijne. Celem badań i wykładów jest nie tylko przekazywanie i pogłębianie wiedzy teoretycznej, lecz także przygotowanie do pracy na misjach i na
rzecz misji.
Utworzenie na Wydziale Teologicznym ATK w 1992 r. Sekcji Teologii Środków
Społecznego Przekazu było wyjściem naprzeciw potrzebom Kościoła. Głównym
motywem utworzenia była realizacja postulatu Soboru Watykańskiego II, by tworzyć „szkoły, fakultety i instytuty” kształcące aktualnych oraz przyszłych dziennikarzy „w duchu chrześcijańskim” (Inter mirifica, a. 15). II Polski Synod Plenarny
w końcowym dokumencie pt. Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, w artykule 27 stwierdza: „Ewangelizacja przez media oraz formacja dziennikarzy i innych specjalistów uznawana jest za jedno z podstawowych zadań Kościoła”.
W artykule 50 tegoż dokumentu mamy stwierdzenie:
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„Od kilku lat Kościół w Polsce kształci dziennikarzy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Papieskim Wydziale Teologicznym we
Wrocławiu”.

1 października 2002 r. Sekcja Teologii Środków Społecznego Przekazu została
przekształcona w Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Zmieniła się także nazwa specjalności, która obecnie brzmi: edukacja medialna i dziennikarstwo.
Na trwających pięć lat studiach wykładane są: historia filozofii, logika, teoria poznania, psychologia oraz wszystkie dyscypliny teologiczne, a mianowicie: Pismo
Święte: wstęp i egzegeza, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia
moralna, teologia duchowości, teologia ekumeniczna, religiologia, teologia pastoralna, liturgika, katechetyka, historia Kościoła, patrologia, archeologia, katolicka
nauka społeczna, prawo kanoniczne. Przedmioty te są obowiązkowe; wykładane
są w większej liczbie godzin od przewidywanej przez standardy kształcenia dla
kierunku teologia. Dodatkowo w programie są przedmioty medialno-dziennikarskie: historia mediów i dziennikarstwa, media w Polsce, klasycy dziennikarstwa,
misja i osobowość dziennikarza, kultura i stylistyka języka dziennikarskiego, sacrum w mediach, kulturotwórcza funkcja dziennikarstwa, techniki komputerowe, teorie komunikowania społecznego, retoryka i erystyka, edukacja medialna
w szkole, etyka dziennikarska, podstawy dziennikarstwa telewizyjnego, formy
realizacyjne w telewizji, informacja i reportaż prasowy, wywiad i publicystyka
radiowa, publikowanie w Internecie, nowoczesne edytorstwo, nowoczesne technologie w dziennikarstwie, język reklamy, pedagogika mediów, prawo prasowe
i autorskie, systemy portalowe, dziennikarstwo a kultura. W Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa, w ramach specjalności edukacja medialna i dziennikarstwo funkcjonuje sześć specjalizacji: prasowa, radiowa, telewizyjna, reklamowa, internetowa, medialno-edukacyjna (nauczycielska). Student obowiązany jest
zaliczyć dwie.
Warto dodać, że źródłem badań i przedmiotem refleksji teologicznej w pracach magisterskich, licencjackich i doktorskich pisanych w Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa są przede wszystkim dokumenty Kościoła o mediach i dziennikarstwie, jak np. encyklika Piusa XII o filmie, radiu i telewizji
Miranda prorsus (1957), Dekret Soboru Watykańskiego II o środkach przekazywania myśli Inter mirifica (1963), instrukcje pastoralne Papieskiej Rady ds.
Środków Społecznego Przekazu: Communio et progressio (1971), Aetatis novae
(1992), Etyka w reklamie (1997), Etyka w środkach przekazu (2000), Kościół a Internet (2002), Etyka w Internecie (2002), coroczne papieskie Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (od 1967), a zwłaszcza bardzo liczne
wypowiedzi Jana Pawła II. Tematy prac dyplomowych w Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa dotyczą różnych aspektów funkcjonowania i oddziaływania mass mediów, kształtowania opinii publicznej, religijnych i ekle-
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zjalnych treści dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, etyki
dziennikarstwa, reklamy, marketingu i public relations oraz Internetu jako narzędzia i nowego forum ewangelizacji.
Absolwenci Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa powinni znać teologię i Kościół, a jednocześnie posiadać umiejętności dziennikarskie. Powinno
im to ułatwić start w życie zawodowe. Utworzenie tej specjalności było wyrazem
dążenia do pewnej profesjonalizacji teologii dla świeckich, czyli realizacji programu studiów teologii w połączeniu z określonym programem zawodowym, np.
dziennikarskim czy medialno-edukacyjnym (nauczycielskim). To właśnie czyni
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – przygotowuje teologów-dziennikarzy, teologów-nauczycieli edukacji medialnej, teologów-ewangelizatorów
medialnych, teologów-rzeczników prasowych, teologów-pracowników reklamy,
marketingu i public relations, jednym słowem ludzi mediów o formacji teologicznej, etycznej, chrześcijańskiej.
Tak więc w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa uprawiana jest
i rozwijana teologia środków społecznego przekazu – dyscyplina nowa, ale ważna
i potrzebna we współczesnym Kościele.
Na koniec zasadnicza uwaga: takiej formacji teologiczno-chrześcijańskiej
przyszłych ludzi mediów i dziennikarstwa nie zapewnią studia dziennikarskie
na innym wydziale niż teologiczny! Właśnie w Instytucie Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa studiuje się i wykłada teologię i dziennikarstwo o profilu chrześcijańskim, tzn. uwzględniające chrześcijańską aksjologię. Nie ma zaś wątpliwości, jak bardzo potrzebni są dziś ewangelizatorzy medialni – na wzór Jana Pawła
II, „Papieża mediów”!
1 października 2005 r. utworzona została Sekcja Teologii Kultury, która od
1 września 2008 r. przyjąć ma formę Instytutu Wiedzy o Kulturze ze specjalnością
„teologia kultury”. Utworzenie tej sekcji było odczytaniem znaków czasu: Sobór
Watykański II, a następnie Jan Paweł II podkreślał wielorakie związki Kościoła
z szeroko rozumianą kulturą humanistyczną. Zadaniem nowej sekcji, a od 1 września 2008 r. instytutu, jest refleksja naukowa nad związkami chrześcijaństwa i teologii z kulturą. Kształcąc studentów, ma przekazać im podstawy teologii i wiedzy
o kulturze, wyrobić wrażliwość na kulturę chrześcijańską, nauczyć umiejętności
rozwijania i upowszechniania wartości kulturowych, zwłaszcza chrześcijańskich,
w różnych środowiskach.
W programie studiów magisterskich wykładane są wszystkie przedmioty filozoficzne i teologiczne przewidziane przez Konstytucję Apostolską Sapientia Christiana (w zmniejszonym wymiarze godzin) oraz spełnione są standardy dla kierunku teologia. Ponadto wykładane są przedmioty z wiedzy o kulturze, takie jak:
antropologia kultury, socjologia kultury, psychologia kultury, kultura polityczna;
antropologia słowa; historia kultury i sztuki europejskiej, historia teatru, folklorystyka; zarządzanie kulturą, rynek sztuki, animacja kultury; nowe media kultury,
współczesne nurty kulturowe, reklama w kulturze, podstawy prawne kultury itp.
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Podobną strukturę będzie miała uruchamiana od 1 października 2009 r. specjalność „turystyka krajów biblijnych”. Obok przedmiotów wymaganych przez
Konstytucję Sapientia christiana planuje się włączenie do programu studiów
przedmiotów związanych z krajami biblijnymi oraz z organizacją ruchu pielgrzymkowego i turystycznego, np. geografia i topografia krajów biblijnych (Izrael,
Mezopotamia i Syria, Egipt, Azja Mniejsza i Grecja), archeologia biblijna, historia
biblijna, religioznawstwo (religia biblijnego Izraela, judaizm rabiniczny), miejsca
święte, Jana Pawła II „geografia zbawienia”, instytucje biblijne, zjawisko pielgrzymowania w Biblii, organizacja i funkcjonowanie ruchu turystyczno-pielgrzymkowego, psychologia grupy, pierwsza pomoc, język angielski/włoski rozszerzony, podstawy języka hebrajskiego (biblijnego i współczesnego), podstawy języka
greckiego i języka łacińskiego.

III. WNIOSKI
W przyszłości Wydział Teologiczny powinien z jednej strony dbać o wysoki poziom specjalności teologii klasycznej, a z drugiej starać się o to, by nowe specjalności
były jeszcze bardziej atrakcyjne. Teologia klasyczna uprawiana jest w UKSW w Instytucie Teologii. Za trzon teologii uważam zwłaszcza biblistykę, teologię fundamentalną, teologię dogmatyczną, teologię moralną. Należy wspierać powstawanie
prac doktorskich i habilitacyjnych z tych specjalności i to także prac teoretycznych,
na wysokim poziomie, uwzględniających osiągnięcia teologii światowej, czyli pisanych z wykorzystaniem literatury obcojęzycznej. Ze względu na praktyczne potrzeby Kościoła wśród pozostałych specjalności teologii klasycznej należałoby wspierać
szczególnie rozwój liturgiki i katechetyki. Od studenta teologii w zachodniej Europie oczekuje się, że będzie on potrafił nie tylko korzystać z tekstów w języku łacińskim, lecz także będzie znał na tyle język grecki, by podczas egzegezy Nowego
Testamentu przeprowadzać ją na tekście oryginalnym, a w podstawowym stopniu
poznać także język hebrajski. Dlatego dla tych, którzy nie ukończyli gimnazjum klasycznego, organizuje się rok wstępny, podczas którego uczą się tych trzech języków
starożytnych. Niestety, nie osiągamy tych standardów!
Ze względu na dobro studentów i przygotowanie ich do przyszłej pracy zawodowej, należy wzmacniać nowe specjalności, do których należą: edukacja medialna i dziennikarstwo, teologia kultury, turystyka krajów biblijnych. Nie ma
możliwości zatrudnienia tak wielu absolwentów teologii jako nauczycieli religii.
Trzeba ich tak przygotować, by mogli znaleźć pracę w innych sektorach: w edukacji medialnej, mass mediach, w placówkach kultury. Ważna jest również refleksja naukowa nad rolą środków społecznego przekazu i nad związkami pomiędzy
teologią i kulturą. Na uniwersytecie powinno być miejsce dla vetera et nova, dla
teologii tradycyjnie przekazywanej i rozwijanej i dla nowych prób jej uprawiania.
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Theology at University in Warsaw
(The reﬂection on the speciﬁcity of the theology in Warsaw)
Sum mar y
The organization of graduate and postgraduate studies at the Faculty of Theology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw reveals the specificity of the theology in Warsaw. In the future, the Faculty of Theology should pay
a special attention to the high level of the specialisations within the scope of the
classical theology, but on the other hand should care about new specialisations,
which should be more attractive.
Biblical studies, fundamental theology, dogmatic theology, moral theology are
at the very heart of theology. It is necessary to foster doctoral and habilitation thesis in the field of these specialisations and to care for their high, world-class level.
Considering the needs of the Church, the development of the liturgical studies
and catechetical studies needs to be supported.
As far as future career opportunities for graduates of the Faculty of Theology
are concerned, new specializations should be promoted, such as media education
and journalism, theology of culture, tourism in biblical countries. A scientific reflection on the role of mass media and on the relations between theology and culture is also very important. There should be place for vetera et nova at university,
for the theology conceived in the traditional way and for attempts at practising
theology in a new way.
S łow a k luc zowe: specyfika warszawskiej teologii, teologia klasyczna, nowe
specjalności teologiczne
Ke y words: specificity of the theology in Warsaw, classical theology, new
theological specialisations
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Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
KS. ROMAN BARTNICKI

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma bogatą historię. Jego rodowód sięga utworzonego w 1816 r. dekretem
cara Aleksandra I Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W odnowionym
w czasie pierwszej wojny światowej Uniwersytecie Warszawskim Wydział zaistniał w 1918 r., po II wojnie światowej rozpoczął działalność w 1945 r., od 1954 r.
funkcjonował w Akademii Teologii Katolickiej, a od 1999 r. działa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego1. Wydział ma bardzo duże osiągnięcia,
pracowało na nim wielu wybitnych teologów, wykształcił tysiące absolwentów.

I. WYDZIAŁ TEOLOGII KATOLICKIEJ
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
AKADEMIA DUCHOWNA
RZYMSKO-KATOLICKA WARSZAWSKA

1. Wydział Teologii na Uniwersytecie Królewsko-Warszawskim
Idea powołania w Warszawie wielowydziałowej uczelni wyższej powstała już
pod koniec XVIII wieku. W 1815 r. Stanisław Kostka Potocki, stojący na czele Komisji Oświecenia Narodowego i Wyznań Religijnych (ministerstwo) przedłożył
carowi Aleksandrowi I memorandum w tej sprawie, napisane wraz z ks. Wojcie-

1
Zob. moje opracowanie: R. Bartnicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miejsce ATK i UKSW w kościelnym szkolnictwie wyższym, w: Wyższe szkolnictwo kościelne
w Polsce. Wizja Kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja, red. J. Majka, Kraków 2002, s. 209–255.
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chem Anzelmem Szweykowskim, pijarem. Uniwersytet Królewsko-Warszawski2
utworzony został z połączenia Szkoły Prawa i Administracji (założonej w 1808 r.)
oraz Szkoły Lekarskiej (założonej w 1809 r.), uzupełnionych trzema innymi wydziałami. Zgodnie z dekretem cara Aleksandra I z 7/19 listopada 1816 r. miał się
składać z pięciu wydziałów: 1) Teologii, 2) Prawa i Nauk Administracyjnych, 3)
Nauk Lekarskich, 4) Umiejętności Fizycznych i Matematycznych, 5) Nauk i Sztuk
Pięknych, „pod bezpośrednim zwierzchnictwem Rektora i właściwych Dziekanów”3. Już 31 grudnia 1816 r. powołana została Rada Ogólna Szkoły Głównej
Warszawskiej pod przewodnictwem Stanisława Staszica. Pierwszym rektorem
wybrany został 2 marca 1818 r. ks. Wojciech Anzelm Szweykowski, niegdyś profesor literatury polskiej w Liceum Warszawskim, a następnie dziekan Wydziału
Teologicznego, współtwórca Uniwersytetu4; był nim aż do czasu zamknięcia Uniwersytetu w 1831 roku5. Uroczysta inauguracja Uniwersytetu miała miejsce 14 maja
1818 r.
Wydział Teologiczny otworzono już na początku lutego 1817 r., ale nie miał
on wielu słuchaczy. Zatwierdzony został bullą papieża Piusa VII z 3 października 1818 r. Posiadał sześć katedr (teologii dogmatycznej, moralnej, pastoralnej
z homiletyką, Pisma świętego Starego Testamentu, Pisma Świętego Nowego Testamentu, historii Kościoła)6. Wykładowców było siedmiu. Dziekanem został
ks. P. Szymański.
Organizujący się Wydział napotkał wiele trudności, zwłaszcza lokalowych.
Z pomocą przyszli księża misjonarze, którzy przy kościele Świętego Krzyża prowadzili seminarium duchowne, uchodzące za wzorowe pod względem poziomu
naukowego. Misjonarze udostępnili Wydziałowi pomieszczenia w gmachu seminarium7. Wydział nie cieszył się uznaniem władz kościelnych, które kwestionowały prawowierność wykładanych nauk i używanych podręczników. W 1819 r.
wyjaśniona została sprawa niejasnych kompetencji i władzy nad Wydziałem Teologicznym arcybiskupa warszawskiego i zarazem prymasa Królestwa Polskiego.
Odtąd prymas miał prawo wglądu w program nauczania na Wydziale, brał udział

2
W 1829 r., w kilka lat po śmierci Aleksandra I, przemianowano go na Uniwersytet Aleksandrowski. Por. J. Miziołek, Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja, Warszawa 2005, s. 52.
3
Dekret cara Aleksandra I wydrukował J. Bieliński, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–
1831), Warszawa 1907, t. l, s. 22 n.
4
M. Wawrykowa, Uniwersytet Warszawski w latach 1816-1831, w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981, s. 73.
5
H.E. Wyczawski, Szweykowski Wojciech Anzelm, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 4,
s. 287–289.
6
W. Kwiatkowski, Początki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Warszawie (1816–1826), w:
„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1952 nr 36, s. 197–209; J. Bieliński, Wydział Teologiczny Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu (1817–1831), „Kwartalnik Teologiczny” 1906 nr 5,
z. l, s. 1–58; z. 3–4, s. 17–90.
7
J. Bieliński, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), Warszawa 1912, s. 164–167.
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sam lub poprzez swego delegata w egzaminach na stopnie naukowe, decydował
o nominacjach profesorów8.
Liczba studentów była niewielka; w 1824 r. studiowało 9 studentów. Biskupi
poszczególnych diecezji przysyłali zdolniejszych alumnów na koszt tzw. funduszu
edukacyjnego; mieszkali oni w klasztorach. W ciągu ośmiu lat swego istnienia
(1817–1825) 39 wychowanków otrzymało dyplom magistra teologii9.
Na skutek intryg komisarza cara przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego Nikołaja Nowosilcowa już na początku 1823 roku zawieszono na Wydziale Teologicznym wykłady. W celu odizolowania młodzieży duchownej od wolnomyślnych
wpływów ze strony kolegów z innych wydziałów, wyolbrzymianych przez Nowosilcowa, Rada Administracyjna przygotowała projekt utworzenia dla kleryków
odrębnego zakładu10. Dekretem z 11/23 listopada 1823 roku car Aleksander I powołał Seminarium Główne, powiązane jednak z Uniwersytetem. Otworzył je abp
W. Skarszewki w klasztorze popaulińskim 25 września 1825 r.11 Status tego Seminarium był dziwny. Grono profesorów wraz z dziekanem Szymańskim pozostało
na Uniwersytecie. Natomiast studenci byli w Seminarium Głównym pod władzą
rektora niezwiązanego z Uniwersytetem. Profesorowie Wydziału Teologicznego
przychodzili do Seminarium z wykładami12.
W 1831 r., w ramach represji po powstaniu listopadowym, zamknięty został
Uniwersytet Warszawski13. Przestał istnieć także Wydział Teologiczny, ostatnie
posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 28 czerwca 1832 r. (w sumie były 74 posiedzenia). Nadal istniało jednak Seminarium Główne.

2. Akademia Duchowna Rzymsko-Katolicka
W 1835 r., w następstwie zamknięcia Uniwersytetu, car Mikołaj I w miejsce
dotąd istniejącego Seminarium Głównego erygował Akademię Duchowną Rzymsko-Katolicką; zostało to dokonane ukazem carskim z 4/16 października 1835 r.
Papież Grzegorz XVI promulgacją breve Ex proximis litteris z 15 czerwca 1837 r.
dokonał erekcji kanonicznej i nadał Akademii prawa nadawania stopni akademickich. Akademia powstała w wyniku przekształcenia Seminarium Głównego,
8
W. Wojdecki, Polska myśl homiletyczna pod zaborem rosyjskim w latach 1818–1918, Leszno
k/ Błonia 1998, s. 75.
9
W. Malej, Seminarium Duchowne, w: Szkice z dziejów Archidiecezji Warszawskiej, Rzym 1966,
s. 210 n.
10
S. Urbański, 185. rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816–2001), „Ateneum Kapłańskie” 2002 t. 138, s. 200.
11
Tamże.
12
Z. Skiełczyński, Archidiecezja Warszawska w latach 1818–1830, w: Studia z historii Kościoła
w Polsce, t. 4, Warszawa 1978, s. 140–147; W. Wojdecki, dz. cyt., s. 81.
13
Wznowiony w 1862 r. jako Szkoła Główna, działał do 1869 r. Po likwidacji Szkoły Głównej
utworzono rosyjski Uniwersytet Cesarski.
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które powiązane było z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego
można ją uważać za sukcesora Wydziału Teologii.
Nadzór nad Akademią sprawowali: arcybiskup warszawski jako prezes, duchowny delegowany z Rady Wychowania Publicznego, dwóch członków kapituły
metropolitalnej wskazanych przez arcybiskupa, asesor duchowny urzędujący przy
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego
oraz katolik świecki mianowany przez dyrektora Komisji, który miał głos decydujący. Władzą Akademii była Rada Akademicka, złożona z rektora mianowanego
przez władze państwowe spośród kandydatów zaproponowanych przez biskupów,
wicerektora oraz trzech radnych spośród profesorów dyscyplin teologicznych.
Pierwsze posiedzenie Rady Akademickiej odbyło się 17 stycznia 1837 roku.
Akademia miała kształcić nauczycieli religii, profesorów seminariów duchownych, kaznodziejów oraz urzędników konsystorzy diecezjalnych. Językiem urzędowym w Akademii był język polski, dyplomy wydawano w języku łacińskim.
Przedmioty teologiczne wykładano w języku łacińskim, pozostałe w języku polskim.
Duchowieństwo diecezjalne, a zwłaszcza zakony, odnosiły się początkowo nieufnie do Akademii, która powstała z inicjatywy cara. Uprzedzenia ustąpiły, gdy
osiągnęła ona odpowiedni poziom naukowy i wykazała znaczną niezależność14.
1 lipca 1867 r. Akademia została zamknięta przez władze carskie, a profesorów
i studentów przeniesiono do Akademii Duchownej w Petersburgu. Ta z kolei
uczelnia została tam przeniesiona przez cara Mikołaja I w 1842 r. z Wilna; car
nadał jej tytuł Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Kościelnej. Car przeniósł
Akademię z Wilna do Petersburga bez porozumienia się ze Stolicą Apostolską;
dopiero konkordat z 1847 r. uprawomocnił jej istnienie. Wykłady w Akademii
Duchownej w Petersburgu zostały zawieszone wiosną 1918 roku.15

3. Wydział Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Warszawskim
We wznowionym w 1915 r. Uniwersytecie Warszawskim16 prawie od początku funkcjonował Wydział Teologii17; powołany został 10 maja 1918 r. mocą rozporządzenia Ministerstwa, zatwierdzony 4 kwietnia 1920 r. przez papieża Benedykta XV. Wydział rozpoczął działalność 18 maja 1918 r.; wykłady zaczęły się
14

R. Bender, Akademia Duchowna w Warszawie, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1973, t. l,

s. 211.
15
B. Ussas, Akademia Duchowna w Petersburgu, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1973, t. l,
s. 212–214.
16
T. Manteuffel, Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16–1934/35, Warszawa 1936; Dzieje
Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939, red. A. Garlicki, Warszawa 1982.
17
Z. Obertyński, Wskrzeszenie warszawskiego Wydziału Teologicznego, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1938 nr 28, s. 190–214.
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27 maja 1918 r. Od roku 1920/21 zmieniono jego nazwę na Wydział Teologii
Katolickiej18.
W roku akademickim 1938/1939 zatrudnionych było 20 wykładowców (4 profesorów zwyczajnych, 7 profesorów nadzwyczajnych, 7 docentów, 2 osoby prowadziły zajęcia zlecone). Wydział dzielił się na trzy sekcje: biblijno-dogmatyczną, historyczno-prawną i teologiczno-filozoficzną, posiadał 14 katedr. Wydział
zorganizowany był według modelu uczelni rzymskich. Dostępny był jedynie dla
absolwentów seminariów duchownych, którzy na Wydziale Teologii Katolickiej
mogli odbywać studia specjalistyczne.
Pracownicy Wydziału Teologii Katolickiej wnieśli znaczący wkład w rozwój
teologii. Wydali drukiem ponad 400 rozpraw naukowych. Wielu profesorów wygłaszało referaty poza Uniwersytetem w Polsce i zagranicą. Ks. W. Kwiatkowski
został członkiem Naukowego Towarzystwa Psychologii Religijnej w Wiedniu.
Ks. D. Styger prowadził badania naukowe w rzymskich katakumbach. 17 października 1935 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału razem z Towarzystwem Teologicznym w Warszawie, zorganizowane z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich kardynała Aleksandra Kakowskiego, podczas którego wręczono
jubilatowi dziesiąty tom „Warszawskich Studiów Teologicznych” zatytułowany:
Chrystianizm wobec niewiary i ateizmu.
Po II wojnie światowej Wydział Teologii Katolickiej rozpoczął działalność
w roku akademickim 1945/46, późną jesienią. Na pierwszy rok studiów przyjęto
87 kandydatów. Dziekanem został ks. Wincenty Kwiatkowski, a prodziekanem ks.
Piotr Chojnacki. W latach 1948–1954 dziekanem był ks. Jan Czuj. Decyzją biskupa A. Szlagowskiego od 1945 r. na Wydziale Teologii Katolickiej studiowali alumni
Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Już przed II wojną światową
wizytator apostolski nakazał alumnom wstępującym do seminarium zapisywać
się na Wydział Teologii Katolickiej UW. Wybuch wojny przeszkodził w realizacji
tego planu, który został zrealizowany zaraz po jej zakończeniu. Profesorowie Wydziału wzięli odpowiedzialność za formację naukową kleryków; niektórzy z nich
uzyskiwali magisterium. Przedmioty takie jak śpiew, rubrum, ceremonie, liturgika, itp. były wykładane w ramach studium seminaryjnego, poza programem Wydziału. Wykłady odbywały się po polsku, tylko niektóre po łacinie. Ze względu na
potrzeby duszpasterskie studium skrócono do pięciu lat.

18
Wydział Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Warszawskim przedstawiam na podstawie:
S. Urbański, 185. rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(1816–2001), „Studia Theologica Varsaviensia” 40(2002) nr 1, s. 18–22.
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II. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W AKADEMII
TEOLOGII KATOLICKIEJ

1. Powstanie i kryzys ATK
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie utworzona została w 1954 r. mocą
uchwał ówczesnej Rady Ministrów: uchwała z 2 sierpnia wyodrębniała Wydział
Teologii Katolickiej z Uniwersytetu Warszawskiego, a uchwała z 11 sierpnia wydzielała Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego i włączała je do Akademii Teologii Katolickiej19.
Akademii przydzielono obiekty poklasztorne na Bielanach, wymagające gruntownej odbudowy po zniszczeniach wojennych. We wrześniu 1954 r. Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego powołało Komisję Organizacyjną i Podkomisję Statutową
w celu zorganizowania nowej uczelni. Przygotowany przez Komisję projekt statutu Akademii został przyjęty 30 września przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i 4 października przedłożony Episkopatowi. Ks. bp Michał Klepacz, przewodniczący konferencji biskupów, zgłosił do niego zastrzeżenia już 5 października.
Podkomisja Statutowa dążyła do tego, by w zasadzie przejąć statut Wydziału Teologii Katolickiej UW, mający zatwierdzenie papieskie, a wprowadzić tylko zmiany administracyjne związane z przekształceniem dotychczasowych trzech sekcji:
teologicznej, prawa kanonicznego i filozofii chrześcijańskiej w odrębne wydziały.
Prace nad zredagowaniem statutu trwały długo i zostały zakończone dopiero, gdy
rektorem był ks. Józef Iwanicki (od 1965 r.)20.
Podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego, 22 listopada 1954 r.,
ogłoszono powołane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego władze Uczelni.
Pierwszym rektorem Akademii został ks. prof. Jan Czuj, a prorektorami: ks. prof.
Tadeusz Kruszyński i ks. prof. Marian Michalski z Krakowa oraz ks. prof. Seweryn
Kowalski z Warszawy. Dziekanem Wydziału Teologicznego został ks. prof. Wincenty Kwiatkowski. Konferencja Episkopatu powierzyła opiekę nad Akademią biskupowi A. Pawłowskiemu z Włocławka, który rozpoczął ją wykonywać od 29 marca
1955 r., uczestnicząc w posiedzeniu Senatu. Komisja Główna Episkopatu podjęła
życzliwą dla Uczelni uchwałę 23 czerwca 1955 r., regulującą angażowanie nowych
pracowników naukowych i studentów21.
Wykłady rozpoczęto jedynie na stopniu niższym, czyli w seminarium duchownym, które po drugiej wojnie światowej należało do Wydziału Teologicznego. Na
19
Teksty uchwał w: M. Myrcha, Zagadnienia prawne Akademii Teologii Katolickiej, „Polonia
Sacra” 1955 nr 7, s. 68–77.
20
H.E. Wyczawski, Ogólny zarys dziejów Akademii Teologii Katolickiej, w: XX lat Akademii Teologii Katolickiej. Księga Pamiątkowa 1954–1974, Warszawa 1976, s. 15–17.
21
Tamże, s. 21.
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stopniu wyższym, czyli na Bielanach, można było rozpocząć zajęcia po odbudowie gmachu dawnej bursy, czyli od drugiego semestru.
Warszawski Wydział Teologii Katolickiej miał 14 katedr, w tym 10 teologicznych. Wydział krakowski składał się z 12 katedr, w tym 9 teologicznych. ATK
otrzymała 31 katedr, w tym 17 teologicznych. Oba wydziały, warszawski i krakowski, posiadały jedynie biblioteki zakładowe, nie miały natomiast bibliotek
wydziałowych. Księgozbiory Wydziału warszawskiego pozostały bibliotekami
zakładowymi, natomiast z bibliotek zakładowych byłego Wydziału krakowskiego
utworzono zaczątek biblioteki głównej.
Wkrótce Akademia Teologii Katolickiej znalazła się w sytuacji kryzysowej.
Ponieważ powołana została do życia jednostronną decyzją władz państwowych,
zarzucano jej brak kanoniczności. Z pracy w ATK zrezygnowali w 1957 r. profesorowie z Krakowa, zatrudnieni dawniej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze studiów w ATK wycofano kleryków warszawskiego Seminarium Duchownego. Wielu ordynariuszy diecezjalnych i zakonnych odwołało
swych księży ze studiów w ATK.
Przesilenie w tym kryzysie nastąpiło w styczniu 1960 r. Duża w tym zasługa ówczesnego rektora ATK, ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego (1956–1965),
który wytrwale słał memoriały do prymasa Stefana Wyszyńskiego z prośbą o oficjalne wyjaśnienie kanoniczności Uczelni i skierowanie do niej księży na studia.
Ksiądz Prymas, widząc osiągnięcia naukowe Akademii, dobrą wolę władz ATK
odnośnie do problemu lokalowego na Bielanach, a także biorąc pod uwagę potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie, zgodnie z Ustawą z 1958 r., musiały być przeprowadzane
z udziałem przynajmniej jednego recenzenta z innej uczelni wyższej, zaaprobował
działalność warszawskiej uczelni teologicznej.
25 stycznia 1960 r. doszło do spotkania Senatu ATK z kard. Stefanem Wyszyńskim w jego rezydencji przy ul. Miodowej. Na tym spotkaniu Prymas powiedział,
że zamyka dotychczasowy okres działalności ATK, co oznaczało, że ustają zastrzeżenia władzy kościelnej wobec tej uczelni. Prymas poinformował też, że posiada
pismo Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów z kwietnia 1959 r., zlecające mu
władzę w zakresie kościelnym nad Akademią. Spotkanie to miało przełomowe
znaczenie dla Akademii Teologii Katolickiej. Biskupi ordynariusze od tej chwili
chętnie posyłali księży na studia specjalistyczne w ATK oraz pozwalają duchownym na angażowanie się do pracy naukowo-dydaktycznej w tej uczelni. Sam Prymas po raz pierwszy przybył do Akademii w dniu 5 grudnia 1961 r., wziął udział
w nabożeństwie w kaplicy akademickiej, a następnie w posiedzeniu naukowym;
w późniejszych latach przybywał do ATK zwłaszcza na inauguracje roku akademickiego i różne sympozja.
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2. Status kanoniczny ATK
Akademia Teologii Katolickiej powołana została do istnienia jednostronną
decyzją władz państwowych, ale Episkopat Polski od samego początku zabiegał
o uregulowanie jej statusu kanonicznego. Decyzją Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów Katolickich z kwietnia 1958 r. władza nad Akademią Teologii Katolickiej w zakresie kościelnym zlecona została prymasowi Polski, ale nadal nie była
uregulowana sprawa jej kanoniczności. Dopiero 12 września 1974 r., na mocy
upoważnienia Kongregacji Nauki Katolickiej, prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński wydał dekret nadający wszystkim stopniom zdobytym w Akademii Teologii Katolickiej do l października 1974 r. znaczenie kanoniczne. Kanoniczny charakter stopni naukowych zdobywanych po tej dacie uzależniony był od spełnienia
następujących warunków: rektor po swojej nominacji miał składać przysięgę pro
fidelitate bezpośrednio na ręce Wielkiego Kanclerza, wszyscy wykładowcy musieli
otrzymać misję kanoniczną i odznaczać się wiernością nauce Kościoła. Wielki
Kanclerz miał otrzymywać w każdym roku akademickim wykaz dyplomantów
wraz z wykazem tytułów ich prac w dwóch egzemplarzach oraz miał być powiadamiany o terminach obrony prac doktorskich i habilitacyjnych. Na obrony prac
doktorskich i kolokwia habilitacyjne Wielki Kanclerz wysyłał swojego delegata: w latach 1974–1977 był nim ks. dr Józef Glemp. Podpisanie przez Wielkiego
Kanclerza wykazu osób dyplomowanych oznaczało uznanie kanoniczności ich
stopni22.
Pozytywne nastawienie do tej Uczelni potwierdził Prymas Tysiąclecia na dwa
i pół miesiąca przed śmiercią. Oto 9 marca 1981 r. w rezydencji przy ul. Miodowej
odbyła się nadzwyczajna sesja Senatu ATK, podczas której prymas Polski wygłosił
dłuższe przemówienie ukazujące jego wizję ATK jako wyższej uczelni katolickiej
w Polsce. Powiedział wtedy m.in.:
„Akademia Teologii Katolickiej przez swą pracę, przez skład profesorski, przez dotychczasowy dorobek, przez wkorzenienie się w opinię publiczną społeczeństwa katolickiego, naprawdę «stat supra firmam petram». Akademii nic nie grozi. Proszę to
sobie zapamiętać: nic jej bytowi nie grozi”23.

Długie, wytrwałe starania Księdza Prymasa Józefa Glempa o status kościelny
ATK zakończyły się sukcesem. W dniu 29 czerwca 1989 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała dekret, którym kanonicznie zatwierdziła Akademię
Teologii Katolickiej, a ordynariusza warszawskiego ustanowiła jej Wielkim Kanclerzem. W ten sposób definitywnie skończył się okres niepewności co do kościel22

J. Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954–1999, Warszawa 1999,

s. 39.
23

Tekst w: B. Piasecki, Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Rzym 1982, s. 128 n.
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nego charakteru warszawskiej uczelni teologicznej. Olbrzymie zasługi dla tej sprawy miał prymas Józef Glemp.

3. Osiągnięcia i zasługi Wydziału Teologicznego
ATK dla Kościoła i polskiej kultury
Akademia Teologii Katolickiej istniała 45 lat. Ma wielkie zasługi dla Kościoła, Ojczyzny, rozwoju teologii i kultury polskiej. Dzięki istnieniu Akademii wiele
tysięcy osób zdobyło wykształcenie. W znacznej części były to osoby duchowne,
księża i siostry zakonne.
W ATK na Wydziale Teologicznym 4853 osoby uzyskały magisterium. Licencjatów kościelnych było 762. Przeprowadzono 313 przewodów doktorskich, dokonano 92 nostryfikacje doktoratów. Habilitacji było 89.
Na wniosek Wydziału Teologicznego doktorat honoris causa uzyskały następujące osoby: ks. prof. Josef Georg Ziegler (1983), br. Roger Schultz (1986), ks. prof.
Edouard Bone (1989), ks. prof. Lothar Ullrich (1990), ks. prof. Norbert Höslinger,
ks. kard. Franciszek Macharski (1992), o. Hans Waldenfels SJ (1993), ks. kard. Josef Tomko (1994), senator Alicja Grześkowiak (1995), ks. prof. Gabriel Adrianyi
(1996).
Dzięki licznym Punktom Konsultacyjnym wykształcenie i dyplom magistra
teologii mogły uzyskać osoby mieszkające w różnych regionach Polski. Najpierw
byli to księża, którzy ukończyli seminarium duchowne bez dyplomu magisterskiego, a następnie osoby świeckie, pracujące najczęściej w katechizacji.
W latach 90. ATK umożliwiała uzyskanie dyplomu magistra teologii również
licznym alumnom seminariów duchownych. Nie było formalnych umów pomiędzy ATK i seminariami duchownymi, lecz na prośbę biskupa diecezjalnego rektor
ATK wyrażał zgodę na wpisanie alumnów na listę studentów Wydziału Teologicznego ATK. Początkowo wpisywani byli wszyscy alumni, później – wskutek
interwencji Ministerstwa – tylko alumni V i VI roku. Alumni otrzymywali indeks
ATK, do którego wpisywane były zajęcia dydaktyczne z seminariów duchownych.
Do kompetencji Rady Wydziału Teologicznego należało zatwierdzanie tematów
prac magisterskich. Prace magisterskie były recenzowane przez pracowników
naukowo-dydaktycznych ATK. Egzamin magisterski odbywał się w Warszawie.
Liczba alumnów seminariów duchownych studiujących w ATK sięgała w niektórych latach akademickich 300 osób.
W latach 90., w związku z wprowadzeniem do szkół religii, zaistniała potrzeba
zdobycia tytułów zawodowych (zawodowego licencjatu lub magisterium teologii)
przez osoby, które miały uczyć w szkołach religii. W diecezjach zaczęły powstawać kolegia teologiczne, które zawierały umowę o współpracy z ATK. Najpierw,
dekretem z 8 września 1993 r., biskup płocki Zygmunt Kamiński erygował Kole-
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gium Teologiczne Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku, dodając w dekrecie, że
jego pełna nazwa brzmi: Akademia Teologii Katolickiej. Kolegium Teologiczne
Diecezji Płockiej.
W 1994 r. zawarte zostały umowy o współpracy ATK z Kolegium Teologicznym Diecezji Łowickiej w Łowiczu, z Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium
Teologicznym w Gdyni, z Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Łomży,
a w 1995 r. z Kolegium Teologicznym w Łodzi i z Kolegium Teologicznym Diecezji Toruńskiej w Toruniu. Na podstawie umowy ATK zobowiązywała się do opieki
naukowo-dydaktycznej nad kolegiami, która polegała na tym, że delegat rektora
ATK miał przewodniczyć Komisji egzaminującej kandydatów na studia w Kolegium oraz Komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy. Wydział Teologiczny
ATK co roku zatwierdzał wykaz wykładowców Kolegium i przedmioty przez nich
wykładane. Absolwenci otrzymywali dyplom ukończenia Kolegium, natomiast
Wydział Teologiczny ATK wystawiał im zaświadczenia o ukończeniu kursu dydaktycznego (chodziło o przygotowanie pedagogiczne, wymagane przez MEN od
nauczycieli). ATK zapewniała absolwentom kolegiów możliwość kontynuowania
studiów w Warszawie w ramach studiów zaocznych, przyjmując ich na IV rok
teologii ogólnej z programem dostosowanym do absolwentów Kolegium.
Dzięki istnieniu ATK mogły być przeprowadzane przewody habilitacyjne na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1958 r.
żądała, aby w przewodach habilitacyjnych uczestniczył przynajmniej jeden recenzent spoza uczelni.
Obok działalności ściśle naukowej Akademia prowadziła też działalność formacyjną, skierowaną do duchowieństwa, w duchu II Soboru Watykańskiego.
Temu celowi służyły, organizowane od 1967 r., wrześniowe kursy homiletycznokatechetyczno-liturgiczne, z których materiały były drukowane w specjalnych publikacjach. Uczestniczyło w nich zazwyczaj kilkuset księży z całej Polski. Wykłady koncentrowały się najpierw na zagadnieniach związanych z aktualizacją misji
Chrystusa w Jego słowie, a w następnych latach poświęcone były wprowadzaniu
w życie odnowionych obrzędów poszczególnych sakramentów świętych. Kursy te
były prowadzone aż do 1989 roku. Specjalizacja misjologii zorganizowała w maju
1971 r. pierwszy naukowy Kurs Misyjny dla wyjeżdżających do pracy misyjnej lub
polonijnej24; kursy te były organizowane przez kilkanaście lat.
W latach 80. ATK prowadziła wykłady otwarte w kościołach Warszawy:
w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim oraz
w kościele garnizonowym przy ul. Długiej. Służyły one pogłębianiu świadomości
religijnej wiernych i podejmowały różne zagadnienia z zakresu teologii i nauk kościelnych. W latach 1991–1995 w budynku ATK bp prof. Bohdan Bejze zorganizował wykłady otwarte z filozofii Boga i religii. Uczestniczyli w nich pracownicy

24
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naukowi i studenci wyższych uczelni, a także publicyści i dziennikarze. Teksty
tych wykładów zostały opublikowane w książce pt. Wobec Boga i moralności.
Jak każda uczelnia, również ATK organizowała liczne sympozja naukowe. Brali w nich udział przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci
ATK, ale zapraszani byli także przedstawiciele innych środowisk naukowych i kościelnych. Wielką popularnością cieszyły się organizowane od 1989 r. coroczne
sympozja pt. Kościół a Żydzi i judaizm; brali w nich udział także przedstawiciele
judaizmu, w tym rabini z Polski i zagranicy. W latach 90. organizowano też sympozja międzyuczelniane, np. we współpracy z ChAT-em – Dzień Pański w Kościołach, razem z KUL-em – Sekty a wychowanie chrześcijańskie.
ATK ma ogromne osiągnięcia w dziedzinie wydawniczej. Wydział Teologiczny
od 1963 r. wydaje półrocznik „Studia Theologica Varsaviensia”; Instytut Dialogu
Katolicko-Judaistycznego wydaje od 1996 r. biuletyn „Maqom”; Instytut Studiów
nad Rodziną wydaje od 1997 r. półrocznik „Studia nad Rodziną”. ATK wydała
bardzo dużo książek, zwłaszcza rozpraw naukowych, w tym również prace promocyjne (doktorskie, habilitacyjne), serie wydawnicze, skrypty, publikacje bibliograficzne. W serii związanej z „Collectanea Theologica” opublikowano liczne
dzieła o profilu duszpasterskim oraz opracowania hagiograficzne.

III. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY NA UNIWERSYTECIE
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

1. Obecny stan Wydziału
Ustawą z dnia 3 września 1999 r. utworzony został Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zgodnie z ustawą „Uniwersytet tworzy się
z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie”; „Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego”; „Uniwersytet pozostaje
ponadto pod nadzorem władz Kościoła katolickiego w zakresie określonym przez
umowę między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz statut uczelni”.
Obecnie w skład Wydziału Teologicznego wchodzi sześć instytutów, nieproporcjonalnych pod względem struktur, wielkości i zadań (często tak bywa także
na innych uniwersytetach). Trzonem wydziału jest Instytut Teologii, działający
w Warszawie. Utworzony został uchwałą Senatu ATK z dnia 28 września 1999 r.
Dzieli się na dwanaście sekcji (Biblistyki, Teologii Fundamentalnej, Teologii Dogmatycznej, Teologii Moralnej, Teologii Duchowości, Liturgiki, Homiletyki, Katechetyki, Teologii Pastoralnej, Misjologii, Teologii Ekumenicznej, Religiologii).
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W Instytucie Teologii zatrudnionych jest 71 nauczycieli akademickich (w tym 42
pracowników samodzielnych), prowadzących zajęcia dydaktyczne zarówno na
studiach magisterskich, jak i w różnych specjalnościach studiów doktoranckich.
Od l października 2002 r. funkcjonuje Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Prowadzi studia teologiczno-dziennikarskie. Studenci Instytutu powinni
poznać podstawową teologię i Kościół, a jednocześnie nabyć umiejętności dziennikarskie. W Instytucie zatrudnionych jest 9 etatowych pracowników naukowodydaktycznych. Znaczna część zajęć prowadzona jest przez osoby zatrudnione na
umowę o dzieło lub umowę zlecenie.
Od 1 września 2008 r. rozpoczął działalność Instytut Wiedzy o Kulturze. W tym
momencie zatrudniał 8 pracowników naukowo-dydaktycznych.
Instytut Teologiczny w Radomiu jest zamiejscowym ośrodkiem dydaktycznym, z którym ściśle powiązane jest Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.
Zachowuje ono własną osobowość prawną, statut i własny zarząd. Zajęcia dydaktyczne w Seminarium prowadzone są przez pracowników Wydziału Teologicznego; alumni są studentami Wydziału Teologicznego. W Instytucie zatrudnionych
jest 22 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 8 samodzielnych).
Instytut Teologii Apostolstwa z siedzibą w Ołtarzewie istnieje od 1982 r. Prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie teologii apostolstwa.
Instytut Studiów nad Rodziną prowadzi kierunek studiów nauki o rodzinie.
W Instytucie istnieją cztery sekcje (Filozoficzno-Teologiczna Małżeństwa i Rodziny, Psychologiczno-Pedagogiczna Małżeństwa i Rodziny, Biomedycznych
Uwarunkowań Rozwoju Człowieka, Społeczno-Prawna Małżeństwa i Rodziny),
ale nie wiążą się one z odrębnymi specjalnościami, tylko z różnymi zakresami
prowadzonych badań. W Instytucie Studiów nad Rodziną zatrudnionych jest 30
pracowników naukowo-dydaktycznych.
Z dniem 30 września 2008 r. zakończyło pracę na Wydziale Teologicznym
UKSW 3 pracowników naukowo-dydaktycznych, ale od 1 października 2008 r.
zatrudnionych zostało 15 nowych pracowników.
Nadal istnieją punkty konsultacyjne Wydziału Teologicznego, kształcące studentów w systemie zaocznym. Obecnie działają one w Płocku (od 1973), Suwałkach (od 1979), Łodzi (od 1988), Tczewie (od 1989). Od l października 2004 r.
funkcjonuje zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Gdyni.
Wydział Teologiczny zawarł umowę o współpracy w zakresie kształcenia
alumnów z następującymi seminariami duchownymi: Archidiecezjalne Seminarium Duchowne w Białymstoku (rok III–VI), Gdańskie Seminarium Duchowne w Gdańsku-Oliwie (rok I–VI) – afiliowane do UKSW, Wyższe Seminarium
Duchowne w Łodzi (rok V–VI), Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży (rok
V-VI), Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku (rok I–VI) – afiliowane do
UKSW, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach (rok III–VI), Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego w Ołtarzewie (rok I–VI) – afiliowane do UKSW, Wyższe Seminarium

PREZENTACJE

159

Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą (rok III–VI), Wyższe
Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi (rok V–VI).
Kandydaci zgłaszający się na Wydział Teologiczny na kierunku „teologia” w Instytucie Teologii mają do wyboru studia stacjonarne w dwóch specjalnościach: teologia
ogólna i misjologia oraz specjalizację nauczycielsko-katechetyczną, która umożliwia
uzyskanie uprawnień do nauczania religii. W Instytucie Wiedzy o Kulturze studiują specjalność „teologia kultury”. Mogą też wybrać specjalność „edukacja medialna
i dziennikarstwo” w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. W seminariach
duchownych mogą studiować w systemie stacjonarnym specjalność kapłańską, w Instytucie Teologicznym w Radomiu – specjalność pastoralno-katechetyczną. W Instytucie Studiów nad Rodziną mogą studiować na kierunku „nauki o rodzinie”.
Na kierunku teologia obok studiów stacjonarnych (w Warszawie, Radomiu
i w seminariach duchownych) istnieją studia prowadzone w systemie niestacjonarnym (w Warszawie, Radomiu, Gdyni i w punktach konsultacyjnych w Płocku,
Suwałkach, Łodzi i Tczewie). Także Instytut Studiów nad Rodziną prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. Nadal prowadzone są także studia teologiczne
w systemie eksternistycznym.
Aż do roku akademickiego 2005/2006 obok jednolitych studiów magisterskich
istniała także możliwość studiowania teologii w systemie dwustopniowym: zawodowe studia licencjackie i uzupełniające studia magisterskie. Stosując się do
rozstrzygnięć władz kościelnych od roku akademickiego 2006/2007 kandydaci
przyjmowani są wyłącznie na jednolite studia magisterskie. Na studiach stacjonarnych trwają one pięć lat dla studentów świeckich i sześć lat dla kandydatów do
kapłaństwa; na studiach niestacjonarnych sześć lat.
Na Wydziale Teologicznym istnieją czteroletnie studia doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pierwsze dwa lata przygotowują do uzyskania kościelnego stopnia licencjata teologii (obowiązuje 20 do 24
godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo). Można się specjalizować w biblistyce,
teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, liturgice, homiletyce, katechetyce, teologii pastoralnej, misjologii, teologii ekumenicznej, religiologii, teologii środków społecznego przekazu, teologii
apostolstwa, teologii rodziny.
Wydział prowadzi także studia podyplomowe. W Instytucie Teologii w Warszawie istnieje Podyplomowe Studium Teologii, Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne (aktualnie zawieszone), oraz Podyplomowe Studium Misjologiczne; w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – Podyplomowe
Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; w Instytucie Teologicznym
w Radomiu – Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacyjnej
oraz Podyplomowe Studium: Zarządzanie i Organizacja w Ochronie Zdrowia;
w Instytucie Studiów nad Rodziną – Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie.
Pod względem liczby studentów Wydział Teologiczny jest największym wydziałem teologicznym prawdopodobnie nie tylko w Polsce (to oczywiste), lecz
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i w całej Europie. Na kierunku teologia w dniu 30 listopada 2008 r. studentów
stacjonarnych było 1780, w tej liczbie 1225 studiujących w Warszawie, 150 studiujących w Radomiu, 405 studiujących w seminariach duchownych. Studentów
niestacjonarnych na kierunku teologia w dniu 30 listopada 2005 r. było 1028, w tej
liczbie 285 studiujących w Warszawie. Na kierunku „nauki o rodzinie” w dniu 30
listopada 2008 r. studentów stacjonarnych było 381, studentów niestacjonarnych
245. Wliczając także studiujących na studiach podyplomowych, na Wydziale Teologicznym studiowało 4754 studentów.
Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w kołach naukowych,
których w tej chwili jest dziesięć: Koło Naukowe Duchowości Chrześcijańskiej,
Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Naukowe Koło Misjologów, Koło Naukowe Studentów Biblistyki, Duszpasterstwo
Akademickie „Kaganek”, Koło Naukowe Studentów Teologii, Koło Naukowe Katechetyków, Koło Naukowe Teologii Kultury „Teraz Qultura”, Koło Naukowe Liturgistów, Koło Naukowe Badaczy Kultury Nowego Świata.

2. Główne osiągnięcia
Na wniosek Wydziału Teologicznego następujące osoby otrzymały doktorat
honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ks. prymas Józef
Glemp (2001), ks. kardynał Jan Chryzostom Korec (2003), ks. biskup Gerhard
Müller (2007), ks. arcybiskup Robert Zollitsch (2008). Doktorat honoris causa
wszystkich dyscyplin uprawianych w Uniwersytecie otrzymał w 2001 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II. Profesor naszego Uniwersytetu ks. abp Edward Ozorowski
otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2007). Na Wydziale Teologicznym odbywały się też wykłady gościnne profesorów zagranicznych:
z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Rzymu.
Osiągnięcia naukowe Wydziału mierzyć można liczbą uzyskanych grantów,
przeprowadzonych badań statutowych i własnych, opublikowanych książek i artykułów naukowych, zorganizowanych konferencji i sympozjów naukowych.
W ciągu dziewięciu lat tylko czterech profesorów uzyskało granty własne. Pozyskano też w tym czasie sześć grantów doktorskich i jeden habilitacyjny. O wiele
bardziej popularne było podejmowanie badań statutowych i własnych. W ramach
badań statutowych pracownicy samodzielni zgłosili i opracowali 172 projekty badawcze. W zakresie badań własnych młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
opracowali 243 projekty badawcze. Pracownicy Wydziału Teologicznego opublikowali tysiące artykułów naukowych i setki książek25.
25
Dorobek naukowy wraz z krótkim opisem historii i aktualnego stanu poszczególnych sekcji
przedstawiony został w publikacji Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku), t. 1–2, red.
J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002. Historia Wydziału i poszczególnych sekcji przedstawio-
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Półrocznikiem Wydziału są ukazujące się od 1963 r. „Studia Theologica Varsaviensia”, każdy tom zawiera także Kronikę Wydziału Teologicznego. UKSW wydaje
również kwartalnik „Collectanea Theologica” oraz biuletyn „Maqom”, redagowane przez pracowników Wydziału Teologicznego. Instytut Studiów nad Rodziną
wydaje półrocznik „Studia nad Rodziną”. Sekcja Teologii Pastoralnej publikuje od
2005 r. półrocznik „Warszawskie Studia Pastoralne”, który jest sponsorowany i wydawany przez warszawskie wydawnictwo Kontrast.
Na Wydziale Teologicznym zorganizowano wiele konferencji i sympozjów naukowych. Były to konferencje i sympozja międzynarodowe, ogólnopolskie, wydziałowe lub sekcyjne. Odbywały się sympozja cyklicznie organizowane. W 2007
r. miało miejsce XVII. Sympozjum Kościół a Żydzi i judaizm. Każdego roku odbywały się sympozja katechetyczne, organizowane na przemian w KUL i w UKSW,
na których referaty głosili wykładowcy i studenci. Sekcja Misjologii organizowała
kolejno sympozja: Ecclesia in America, Ecclesia in Asia, Ecclesia in Africa, Ecclesia
in Oceania, Ecclesia in Europa.
Oddzielną grupę stanowiły sympozja rocznicowe. Ponadto do bardzo ważnych wydarzeń zaliczyć należy konferencję w 2006 r. pt. Chrześcijaństwo a kultura. Otworzyła ona cykl sesji naukowych organizowanych przez wydziały teologiczne we współpracy z Komitetem Teologicznym Polskiej Akademii Nauk nt.
Wkład chrześcijaństwa w kulturę polską. Także wcześniej odbywały się sympozja
organizowane we współpracy z innymi instytucjami. W 1999 r. odbyło się wspólne sympozjum Wydziału Teologicznego UKSW i Sekcji Bobolanum Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Warszawie nt. encykliki Fides et Ratio. Sekcja Misjologii organizowała niektóre sympozja we współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, np. w 2002 r. międzyuczelniane sympozjum Wybrane problemy szkolnictwa
w Afryce. Sekcja Biblistyki UKSW organizowała dwukrotnie sympozja wspólnie
z Zakładem Egzegezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Sekcja Teologii Duchowości zrealizowała wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej sympozjum poświęcone Gorzkim Żalom (2007). Dwukrotnie Wydział Teologiczny współdziałał z Towarzystwem Uniwersyteckim Fides et Ratio
przy organizacji konferencji Autorytet prawdy (2007) oraz Dar Bożej Opatrzności
dla Kościoła i narodu polskiego (2007). W tym samym czasie (2007) na UKSW odbywała się konferencja zorganizowana przez fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia
oraz cztery uniwersytety: UKSW, UW, KUL i UJ Odchodzenie Jana Pawła II w polskich mediach; ze strony UKSW organizatorem był Instytut Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa.
na została także w publikacji Wydział Teologiczny 1954–2004, red. S. Urbański, Warszawa 2004.
Działalność dydaktyczną specjalności prezentowały Informatory Wydziału Teologicznego wydane
za lata akademickie 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 (red. J. Decyk i in.)
oraz 2005/2006 (red. M. Ozorowski i in.). Ze względów oszczędnościowych od roku 2006 są one publikowane jedynie w wersji elektronicznej. Jeden raz ukazał się Informator Wydziału Teologicznego
w Radomiu na rok akademicki 2001/2002 (red. I. Bokwa, P. Mazur).
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Inną grupę sympozjów stanowią konferencje międzynarodowe. Instytut Studiów nad Rodziną zorganizował międzynarodową konferencję z okazji 25-lecia
Instytutu Rodzina na przełomie wieków (2000). Ten sam Instytut był realizatorem międzynarodowej konferencji Małżeństwo i rodzina – od Biblii po współczesność. Trzy międzynarodowe konferencje odbyły się w Radomiu. Jeszcze na
Wydziale Teologicznym w Radomiu odbyły się konferencje międzynarodowe
poświęcone ubóstwu oraz Eucharystii. W 2006 r. odbyła się w Radomiu konferencja z udziałem pracowników watykańskiej Kongregacji Wiary i profesorów
uniwersytetów rzymskich Cooperatores Veritatis Joseph Ratzinger/Benedykt XVI.
Jej kontynuacją była w 2006 r. konferencja w auli im. Jana Pawła II w UKSW
w Warszawie.

3. Struktura Wydziału Teologicznego
INSTYTUT TEOLOGII
Sekcja Biblistyki
Katedra Egzegezy Starego Testamentu
Katedra Egzegezy Nowego Testamentu
Katedra Introdukcji Biblijnej
Katedra Historii Biblijnej
Katedra Teologii Biblijnej
Katedra Literatury Międzytestamentalnej
Katedra Filologii Biblijnej
Sekcja Teologii Fundamentalnej
Katedra Chrystologii Fundamentalnej
Katedra Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej
Katedra Teorii i Poznania Teologicznego
Sekcja Teologii Dogmatycznej
Katedra Teologii Dogmatycznej
Katedra Teologii Pozytywnej
Katedra Historii Dogmatów
Katedra Teologii Współczesnej
Katedra Mariologii
Sekcja Teologii Moralnej
Katedra Bioetyki i Ekoteologii
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej
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Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej
Katedra Historii Teologii Moralnej
Katedra Teologii Życia Społecznego
Sekcja Teologii Duchowości
Katedra Teologii Życia Duchowego
Zakład Duchowości Europejskiej
Katedra Hagiografii
Katedra Mistyki Chrześcijańskiej
Sekcja Teologii Ekumenicznej
Katedra Ekumenizmu
Sekcja Liturgiki
Katedra Historii Liturgii
Katedra Teologii Liturgii
Katedra Hermeneutyki Liturgicznej
Sekcja Homiletyki
Katedra Historii Kaznodziejstwa
Katedra Teologii Kaznodziejstwa
Sekcja Katechetyki
Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy
Katedra Dydaktyki Katechetycznej
Katedra Katechetyki Materialnej
Katedra Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw
Katechetyki
Sekcja Teologii Pastoralnej
Katedra Organizacji Duszpasterstwa
Katedra Teologii Pastoralnej Fundamentalnej
Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
Sekcja Misjologii
Katedra Historii Misji
Katedra Teologii Misji
Sekcja Religiologii
Katedra Teologii Religii
Katedra Fenomenologii Religii
Katedra Historii Religii
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Zakład Dialogu Katolicko–Judaistycznego
Pracownia Dokumentacji Bibliograficznej
INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA
Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu
Zakład Nauki Kościoła o Mediach i Dziennikarstwie
Zakład Teorii Komunikacji Społecznej i Religijnej
Zakład Teologii Ewangelizacji Medialnej
Katedra Pedagogiki Mediów
Zakład Teorii Wychowania do Mediów
Zakład Dydaktyki Mediów
Katedra Prakseologii Dziennikarskiej
Zakład Historii Mediów i Dziennikarstwa
Zakład Retoryki i Języka Dziennikarskiego
Zakład Dziennikarstwa Prasowego i Edytorstwa
Zakład Dziennikarstwa Radiowego
Zakład Dziennikarstwa Telewizyjnego
Zakład Reklamy, Marketingu Medialnego i Public Relations
Pracownia Technik Komputerowych i Internetu
Pracownia Fotografii Prasowej
INSTYTUT WIEDZY O KULTURZE
Katedra Dialogu Wiary z Kulturą
Katedra Antropologii Kulturowej
Katedra Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii
INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU
(ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY)
Katedra Biblistyki
Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej
Katedra Mariologii
Katedra Teologii Współczesnej
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
Katedra Historii Kościoła i Patrologii
Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego
Katedra Filozofii Chrześcijańskiej
Katedra Socjologii Religii i Katolickiej Nauki Społecznej
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Katedra Teologii i Psychologii Pastoralnej
Katedra Liturgiki
Katedra Prawa Kanonicznego
Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli
Centrum Myśli Benedykta XVI
ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY W GDYNI
INSTYTUT TEOLOGII APOSTOLSTWA
INSTYTUT STUDIÓW NAD RODZINĄ
Sekcja Filozoficzno-Teologiczna Małżeństwa i Rodziny
Katedra Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny
Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny
Katedra Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny
Katedra Antropologii i Bioetyki
Sekcja Psychologiczno–Pedagogiczna Małżeństwa i Rodziny
Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny
Katedra Psychologii Zdrowia
Katedra Pedagogiki Rodziny
Sekcja Biomedycznych Uwarunkowań Rozwoju Człowieka
Katedra Rozwoju Człowieka
Katedra Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Katedra Wychowania Zdrowotnego
Sekcja Społeczno–Prawna Małżeństwa i Rodziny
Katedra Socjologii Małżeństwa i Rodziny
Katedra Ekonomii, Polityki Społecznej i Demografii
Katedra Prawa Rodzinnego: Kanonicznego i Polskiego
STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE
Studia doktoranckie
Studium stacjonarne
Studium Biblijno – Pastoralne (niestacjonarne)
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Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne (w Warszawie)
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie (w Łomiankach)
Podyplomowe Studium Wychowania do Życia w Rodzinie (w Radomiu)
Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
(w Radomiu)
Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
(w Warszawie)
Podyplomowe Studium: Zarządzanie i Organizacja w Ochronie
Zdrowia (w Radomiu)
Podyplomowe Studium Teologii (w Warszawie)
Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej (w Łodzi i Płocku)
Podyplomowe Studium Misjologii (w Warszawie)
WYŻSZE SEMINARIA DUCHOWNE
Seminaria afiliowane
Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, rok I–VI
Gdańskie Seminarium Duchowne w Gdańsku-Oliwie, rok I–VI
Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego w Ołtarzewie, rok I–VI
W oparciu o umowę z UKSW
Archidiecezjalne Seminarium Duchowne w Białymstoku, rok III–VI
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, rok V–VI
Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, rok V–VI
Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi –
Łagiewnikach, rok III–VI
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie n/Wartą, rok III–VI
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
w Łodzi, rok V–VI

Faculty of Theology of Cardinal Stefan
Wyszyński University in Warsaw
Sum m a r y
The Faculty of Theology of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
is endowed with rich history. It existed at the Royal University of Warsaw, established in 1816.
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It operated until the University was closed in 1831; then its activity was continued at the Main Seminary (1823–1835), and finally at the Roman-Catholic Clerical Academy (1835–1867). The Theological Faculty came into being again at the
University of Warsaw in 1918. After the World War II, the faculty became active in
1945, in 1954 it became part of the Academy of Catholic Theology and since 1999
it has been included into the Cardinal Stefan Wyszyński University.
The achievements of the faculty are important, it has employed many eminent
theologians and instructed thousands of graduates. Its merits for the Church and
Polish culture are not to be neglected.
The following scientific grades in theology were awarded at the Theological Faculty of the Academy of Catholic Theology (1954–1999): 85 professional bachelor’s
degrees, 4853 master’s degrees, 762 canonical licentiates, 313 doctor’s degrees, 92
nostrifications of doctorates and 89 post-doctoral degree.
The following scientific grades in theology have been awarded at the Theological Faculty of Cardinal Stefan Wyszyński University (from 1 October 1999 to
16 June 2008): 3916 bachelor’s degrees, 5718 master’s degrees, 1315 canonical licentiates, 299 doctor’s degrees, 71 nostrifications of doctorates, 45 post-doctoral
degrees and 23 professor’s degrees in theology. In addition, the Institute of Studies
of the Family has awarded 1733 master’s degrees in studies of the family.
Nowadays, the Theological Faculty of Cardinal Stefan Wyszyński University is
composed of six institutes: Institute of Theology, Institute of Media Education and
Journalism, Institute of the Studies of Culture, Institute of Theology in Radom, Institute of Apostleship Theology, Institute of Studies of the Family. The Theological
Faculty includes as well the Non-local Didactical Centre in Gdynia. Three clerical
seminaries are affiliated at the Theological Faculty: Higher Clerical Seminary in
Płock, Gdańsk Clerical Seminary in Gdańsk-Oliwa, Higher Clerical Seminary of
Catholic Apostleship in Ołtarzew. The following institutions are bound with the
Faculty of Theology of the Cardinal Stefan Wyszyński University with the cooperation agreement: Archdiocese Clerical Seminary in Białystok, Higher Clerical
Seminary in Łódź, Higher Clerical Seminary in Łomża, Franciscan Higher Clerical Seminary in Łódź-Łagiewniki, Higher Clerical Seminary of the Salesian Society in Ląd nad Wartą, Higher Clerical Seminary of the Salesian Society in Łódź.
S łow a k luc zowe: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Królewsko-Warszawski, Akademia Duchowna Rzymsko-Katolicka, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej
Ke y words: Faculty of Theology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Royal University of Warsaw, Roman-Catholic Clerical Academy,
Faculty of Theology, Academy of Catholic Theology

Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
MARTA LIZUT

WYDZIAŁ TEOLOGII KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

I. POWSTANIE I ZARYS HISTORII
Wydział Teologii rozpoczął swoją działalność w styczniu 1918 roku. Powstał
on jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Działalność Wydziału wpisuje się w misję Uniwersytetu, którą jest prowadzenie badań naukowych w harmonii nauki i wiary, kształcenie i wychowanie
inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury. Tożsamość
Wydziału wyraża się w wysokim poziomie badań naukowych i kształcenia akademickiego, w pogłębianiu i upowszechnianiu chrześcijańskiej wizji człowieka
i świata w kontekście wyzwań współczesności, trosce o zachowanie i rozwój najcenniejszych tradycji Ojczyzny i formowaniu w tym duchu młodego pokolenia1.
Warto również przywołać kontekst powstania Wydziału – jest to czas odzyskania przez Polskę niepodległości. Sytuacja ta jest szansą powrotu do tradycji Polski
przedrozbiorowej (jagiellońskiej), charakteryzującej się uniwersalizmem, którego przejawem było państwo wielu narodów żyjących w pokoju i opowiadających
się za tolerancją religijną w życiu publicznym. Niezwykle istotną rolę odgrywał
w procesie kształtowania się Wydziału element odrodzenia Polski i Kościoła polskiego.
Wydział Teologii, powstały jako pierwszy na młodym Uniwersytecie, postawił sobie zadanie ukazania myśli chrześcijańskiej i katolickiej, której możliwość
propagowania w społeczeństwie była dotąd ograniczona przez zaborców. W latach 1919–1949, a zwłaszcza po II wojnie światowej, gdy profesorowie z innych
uniwersytetów przechodzili na KUL, dało się zauważyć wpływ szczególnie dwóch
polskich środowisk akademickich na kształt teologii w Lublinie. W szczególności chodzi o humanistyczną myśl lwowską (Uniwersytet Jana Kazimierza) oraz
rygorystyczną myśl wileńską (Uniwersytet Stefana Batorego). Ponadto dokonuje
1

Por. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 10.
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się w tym czasie nieustanna recepcja teologii zachodniej, zwłaszcza tomizmu i augustynizmu. Rodzi się jednocześnie własna, lubelska koncepcja teologii prakseologicznej.
Głównym zadaniem Wydziału Teologii w latach 1950–1989 była obrona myśli chrześcijańskiej i Kościoła. Czerwonej „niewoli babilońskiej” sprzeciwiała się
myśl narodowa i historyczna przekazywana przez Wydział. Rolę Stróża prawdy
ogólnej pełnił Kanclerz Uniwersytetu Stefan Kardynał Wyszyński. Dało się też zauważyć na Uniwersytecie wpływ Soboru Watykańskiego II – owocem jego inspiracji były nowe orientacje naukowe, kierunki badań i sposoby wyrażania prawd
teologicznych.
Od roku 1989 panuje wolność myśli i badań. Sytuacja społeczno-polityczna umożliwiła mu nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi zarówno
w Polsce, jak i zagranicą. Nowa rzeczywistość przyniosła też nowe wyzwania, które
wiążą się z praktycznym ateizmem, ogarniającym niemal wszystko liberalizmem
i postmodernizmem. Innym problemem współczesności jest zasada „pluralizmu
ogólnego”, zgodnie z którym jedność prawdy ma być zastąpiona przez wielość
prawd. Praca naukowa i dydaktyczna na Wydziale Teologii służy rozwiązywaniu
tych kwestii w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka i świata.

II. STRUKTURA
W swojej 90-letniej historii Wydział Teologii przechodził różne reformy.
Dziś jest najbardziej w świecie prężną i rozbudowaną instytucją naukową w swej
dziedzinie. Posiada 10 Instytutów i 71 Katedr. Struktura Wydziału Teologii (stan
na 1 października 2008 r.) przedstawia się następująco:
Dziekan – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Prodziekani – ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. nadzw.
– dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. nadzw.
INSTYTUT NAUK BIBLIJNYCH
Dyrektor – ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, prof. zw.
Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych
Katedra Egzegezy Ksiąg Prorockich Starego Testamentu
Katedra Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu
Katedra Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu
Katedra Teologii Biblijnej Starego Testamentu
Katedra Teologii Biblijnej Nowego Testamentu
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Katedra Hermeneutyki Biblijnej
Katedra Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych
Biblistyki
Katedra Filologii Biblijnej
INSTYTUT TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ
Dyrektor – ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń, prof. zw.
Katedra Chrystologii Fundamentalnej
Katedra Eklezjologii Fundamentalnej
Katedra Historii i Etnologii Religii
Katedra Teologii Religii
INSTYTUT TEOLOGII DOGMATYCZNEJ
Dyrektor – ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL
Katedra Pneumatologii i Eklezjologii
Katedra Chrystologii
Katedra Historii Dogmatów
Katedra Teologii Historycznej
Katedra Mariologii
Katedra Teologii Ikony
Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego
INSTYTUT TEOLOGII MORALNEJ
Dyrektor – ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. nadzw.
Katedra Teologii Moralnej Ogólnej
Katedra Historii Teologii Moralnej
Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej
Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katedra Teologii Życia
Katedra Teologii Moralnej Ekumenicznej
INSTYTUT TEOLOGII DUCHOWOŚCI
Dyrektor – ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. nadzw.
Katedra Teologii Duchowości Katolickiej
Katedra Historii Duchowości
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Katedra Duchowość Życia Konsekrowanego
INSTYTUT EKUMENICZNY
Dyrektor – ks. dr hab. Przemysław Kantyka, adiunkt
Katedra Teologii Ekumenicznej
Katedra Teologii Prawosławnej
Katedra Teologii Protestanckiej
INSTYTUT HISTORII KOŚCIOŁA
Dyrektor – ks. dr hab. Jan Walkusz, prof. nadzw.
Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej
Katedra Patrologii Greckiej
Katedra Patrologii Łacińskiej
Katedra Historii Kościoła w Średniowiecznej
Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych
Katedra Historii Kościoła w XIX i XX wieku
Katedra Dziejów Teologii
Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła
Katedra Historii Zakonów
Katedra Teologii i Literatury Patrystycznej
INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ
Dyrektor – ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. nadzw.
Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej
Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
Katedra Socjologii Religii
Katedra Katechetyki Integralnej
Katedra Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej
Katedra Duszpasterstwa Rodzin
Katedra Teologii Liturgii
Katedra Historii Liturgii
Katedra Homiletyki
Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary
Katedra Katechetyki Szczegółowej
Katedra Katechetyki Formalnej
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Katedra Komunikacji Religijnej
Katedra Duchowości Liturgicznej
Katedra Teologii Charytatywnej
INSTYTUT MUZYKOLOGII
Dyrektor – dr hab. Antoni Zoła, prof. nadzw.
Katedra Monodii Liturgicznej
Katedra Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza
Katedra Polifonii Religijnej
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Katedra Hermeneutyki Muzycznej
Katedra Dydaktyki Muzycznej
Katedra Instrumentologii
INSTYTUT NAUK O RODZINIE
Dyrektor – ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. nadzw.
Katedra Teologii Rodziny
Katedra Historii Rodziny Chrześcijańskiej
Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej
Katedra Życia Społecznego Rodziny
Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny

III. GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ I NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA2
Kilkudziesięcioletnia tradycja Wydziału Teologii KUL doprowadziła do
uformowania się najbardziej znaczącego środowiska teologicznego w Polsce.
Badania podejmowane na Wydziale Teologii mają charakter humanistyczny
i teologiczny. Prowadzone są one w ramach działalności 10 Instytutów. Stanowi je liczna grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych dyscyplin
teologicznych, którzy prowadzą wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz seminaria naukowe, magisterskie i doktoranckie o zróżnicowanej i bogatej tematyce. Tak znaczący rozwój naukowy Wydziału możliwy jest między innymi dzięki
obszernemu specjalistycznemu księgozbiorowi. Obok Biblioteki Głównej KUL,
bardzo dobrze zaopatrzonej w teksty teologiczne i religioznawcze, wyposażonej
2
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych instytutów w zakresie
kierunków badań naukowych.
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w Internet, istnieje odrębny księgozbiór teologiczny, a także księgozbiory instytutowe.
1. Instytut Nauk Biblijnych wnosi znaczący wkład w rozwój badań nad orędziem teologicznym i filologicznym Pisma Świętego. Główne kierunki badań
to: języki semickie, egzegeza Starego i Nowego Testamentu, literatura i historia
okresu Drugiej Świątyni, chrystologia, eklezjologia. Godny odnotowania jest
wkład jednostki w aktualnie toczące się debaty teologiczne w Polsce i w Kościele powszechnym. Dowodem tego jest udział pracowników jednostki w publicznych debatach teologicznych (głównie radiowo-telewizyjnych) na temat
apokryficznej Ewangelii Judasza oraz książki papieża Benedykta XVI Jezus
z Nazaretu3. Kierownik katedry Teologii Starego Testamentu współpracował
z Papieską Komisją Biblijną przy Stolicy Apostolskiej jako jej członek nad przygotowaniem nowego dokumentu Bibbia e morale. Instytut na stałe współpracuje
z ogólnopolskim Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II. Pracownicy jednostki
stale wnoszą znaczący wkład w redagowanie i tworzenie półrocznika biblijnoteologicznego „Verbum Vitae” oraz serii „Studia Biblica Lublinensia”, „Analecta Biblica Lublinensia”. Jeden z pracowników Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki podpisał umowę z Uniwersytetem
w Leiden (Holandia) i wydawnictwem naukowym E.J. Brill, na redakcję pięciu
artykułów do Theological Dictionary of the Old Testament: Aramaic Volume.
Słownik powinien wyjść drukiem w roku 2010. W Instytucie Nauk Biblijnych
przeprowadzono badania nad tekstami Pisma Świętego zarówno o charakterze
teologicznym, egzegetycznym, jak też filologicznym. W ramach realizowanego projektu prowadzono prace badawcze w Ecole Biblique et Archeologique
Francaise w Jerozolimie. Zrealizowano wykład monograficzny na temat Osoba Jezusa Chrystusa w nurcie judaizmu I wieku oraz całoroczny cykl wykładów
ogólnouniwersyteckich w j. angielskim na temat: Ancient Judaism and Christian
Origins. W ramach badań przeprowadzono również kwerendę bibliograficzną
w bibliotece Papieskiego Instytutu Biblijnego, a zwłaszcza Uniwersytetu Urbanianum. W ramach działalności jednostki kontynuowano współpracę z „International Review of Biblical Studies”.
2. Badania naukowe Instytutu Teologii Fundamentalnej zmierzają do ukazania tożsamości Kościoła. Podejmowane są tutaj również zagadnienia z zakresu metodologii teologii fundamentalnej, wiarygodności posłannictwa Chrystusa oraz teologii religii. Innymi zagadnieniami badawczymi są: ludowa kultura
społeczna i duchowa Polski (wierzenia eschatologiczne w Polsce), religie ludów
afrykańskich, relacja między chrześcijaństwem a islamem oraz zagadnienia
związane z misjologią. Na uwagę zasługują tu badania nad rodzimymi religiami
ludów Afryki subsaharyjskiej. Empiryczne badania religioznawcze potwierdziły
model „podwójnego pogrzebu” u ludu Konkomba w północnej Ghanie. U ba3

Tłum. W. Szymona, Kraków 2007.
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danego ludu rytuały pierwszego pogrzebu, czyli rytuały pochówkowe oraz rytuały finalnego, czyli pogrzebu wtórnego należą do najbardziej rozbudowanych
ze wszystkich rytuałów przejścia. W społeczeństwie pluralistycznym znajomość
innych kultur i religii stanowi niezbędny, istotny i integralny składnik ogólnej
wiedzy i kultury człowieka. Obok wartości poznawczych szeroko rozumiane zainteresowania zjawiskami religijnymi posiadają walory wychowawcze i społeczne. Pomagają one w wyrobieniu głęboko humanistycznej, tolerancyjnej i życzliwej postawy w stosunku do ludzi o innych przekonaniach religijnych.
3. Głównym obszarem badań Instytutu Teologii Dogmatycznej jest obecnie
próba utworzenia nowej antropologii teologicznej. W świetle tej antropologii
człowiek jawi się jako cud bytu, najgłębsze misterium, osoba w pełnej relacji do
Chrystusa i Trójcy Świętej. Do innych kierunków badań należy teologia judeochrześcijańska. Dotyczy ona teologii pierwotnej chrześcijaństwa, którą należy
rozumieć jako napięcie historyczne i teologiczne między judaizmem a gminami
wczesnochrześcijańskimi. Badania w zakresie chrystologii i soteriologii prowadzą
do zrozumienia Wcielenia jako światła, które daje nowe rozumienie kultury, dziejów, staje się podstawą teologii Narodu Polskiego i Europy, sensu każdego człowieka i całych społeczeństw. Do innych dziedzin zainteresowań należą również:
soborowa i posoborowa myśl eklezjologiczna, zwłaszcza eklezjologia communio,
kwestia chrześcijańskiej tożsamości, inicjacja i mistagogia, pneumatologia chrześcijańska, teologia holenderska i niemiecka, zwłaszcza katolicka. Prowadzone są
również prace nad posoborową odnową mariologii, głównie w nurcie teologii kontekstualnej, jak też teologiczna hermeneutyka ikon pod kątem historii dogmatu,
zawartości doktrynalnej i doświadczenia wiary. W tym kontekście prowadzone są
prace nad językiem symbolicznym, stylistyką paradoksu, antynomii i funkcji kontemplatywnej w odniesieniu do ikon. Instytut Teologii Dogmatycznej przeprowadził badania w zakresie pastoralnych funkcji ikony, jak też nad ikonologią polską.
Prace te miały charakter dokumentacyjny. Badania dotyczyły również mariologii XX i XXI w. oraz mariologii w ujęciu Jana Pawła II, a także kwestii „Maryja
a rodzina i Kościół”. Prace te były realizowane m.in. w ramach zorganizowanego
międzynarodowego kolokwium eschatologicznego Eschatologia współczesna oraz
kolokwium chrystologicznego Christus hodie. Chrystologia współczesna. Zorganizowano również międzynarodowe sympozjum teologiczne: Mariologia Jana
Pawła II. Problem interpretacji-sposób recepcji oraz międzynarodową konferencję
pt. Chrześcijaństwo a jedność Europy. Doświadczenia i wyzwania (Lublin, 26–27
kwietnia 2006 r.).
4. Instytut Teologii Moralnej tworzy sześć katedr, w ramach których podejmowane są projekty badawcze z podstawowych działów teologii moralnej. Podjęte zostały badania nad historią teologii moralnej ze szczególnym uwzględnieniem
historii teologii moralnej w Polsce. W ramach teologii moralnej ogólnej Instytut
prowadzi badania dotyczące antropologii moralnej, metodologii teologii moralnej, problematyki sumienia, grzechu i prawa. Kolejny obszar badawczy wyzna-
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cza problematyka ekumeniczna; kluczowym zagadnieniem w tym zakresie jest
kwestia wzajemnego zrozumienia myśli moralnej pomiędzy różnymi wspólnotami chrześcijańskimi. Wśród zagadnień wchodzących w zakres teologii moralnej
szczegółowej realizowane są projekty związane z problematyką nowej ewangelizacji, moralną oceną procesów społeczno-ekonomicznych oraz wyzwaniami płynącymi z rozwoju biotechnologii i medycyny a także przemian w moralności życia
małżeńskiego i rodzinnego.
5. W Instytucie Teologii Duchowości podejmowane są badania z zakresu
metodologii teologii duchowości, teologii doświadczenia duchowego i rozwoju
duchowego. Prowadzone są badania nad modlitwą, medytacją i kontemplacją,
duchowością laikatu i zagadnieniami związanymi z duchowością innych religii,
zwłaszcza judaizmu, islamu i buddyzmu, w odniesieniu do chrześcijaństwa. Podejmowane są tu również badania nad osobowością sakramentalno-eklezjalną
oraz nad duchowością życia konsekrowanego oraz parapsychologią. Instytut Teologii Duchowości od 1976 r. organizuje sesje naukowe, z których materiały ukazują się w serii „Homo meditans” (dotychczas 26 tomów), natomiast zagadnienia
związane z modlitwą, medytacją i kontemplacją publikowane są w serii „Homo
orans” (dotychczas 8 tomów).
6. Instytut Ekumeniczny prowadzi badania związane z różnymi konfesjami
chrześcijańskimi. Badania dotyczą ekumenizmu, dialogu Kościołów i kultur. Instytut ten jako jeden z pierwszych podjął współpracę w dziedzinie ekumenizmu
z ośrodkami teologicznymi w Europie Wschodniej i Zachodniej. Szeroka działalność Instytutu Ekumenicznego na arenie krajowej i międzynarodowej sprawia, że
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najprężniejszym ośrodkiem ekumenizmu akademickiego w Polsce oraz jednym z głównych w Europie i na świecie. W roku 2006 Instytut Ekumeniczny KUL podjął i rozwijał trzy nowe główne
programy badawcze: Uniatyzm w dialogu katolicko-prawosławnym, Ekumeniczna
recepcja Soboru Watykańskiego II oraz Dialog międzykonfesyjny a społeczne procesy integracyjne.
7. Innym rodzajem badań zajmuje się Instytut Nauk o Rodzinie. Badania dotyczą akceptacji norm moralnych w różnych grupach społecznych oraz postaw
w budowaniu rodziny. Podejmowane są prace badawcze które skupiają się na zagadnieniach akceptacji w rodzinie, zdrowia studentów polskich, rodziny wobec
zagrożeń cywilizacyjnych oraz edukacji medialnej rodziny. Działania Instytutu
zmierzają też do stworzenie adekwatnych strategii pomocowych w kontekście
uzależnień systemu rodzinnego i poszczególnych jego członków. Instytut Nauk
o Rodzinie realizuje badania naukowe w zakresie historycznym, teologicznym
oraz pastoralnym. W ramach badań nad rodziną i małżeństwem wczesnochrześcijańskim przetłumaczono następujące teksty: II Księgę Pedagoga Klemensa
Aleksandryjskiego oraz O powinnościach Izydora z Sewilli, wybrane teksty Homilii do Księgi Rodzaju Jana Chryzostoma oraz wybrane teksty z De institutiones
Kasjodora. Ponadto wyniki badań w zakresie opieki społecznej paliatywnej i ho-
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spicyjnej przedstawiono na Euroregionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:
XII Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne (Solina, 6–8 X 2006). Na uwagę zasługują
również badania przeprowadzone wśród studentów polskiego pochodzenia ze
Wschodu studiujących w Polsce. Pozwoliły one sprawdzić tendencje zmian procesów adaptacji i transformacji tożsamości narodowej u nowej generacji studentów. Jednym z istotnych wyników jest poznanie czynników sprzyjających dostosowaniu się do polskich warunków tej grupy osób oraz najczęściej przeżywanych
przez nich trudności adaptacyjnych.
8. Badania naukowe Instytutu Historii Kościoła koncentrują się na poszczególnych okresach dziejów, począwszy od starożytności kościelnej aż do czasów
najnowszych. Najczęściej prace badawcze dotyczą dziejów Kościoła w Polsce oraz
dziejów KUL. Instytut Historii Kościoła prowadzi badania m.in. nad twórczością
Ojców Kościoła i recepcją ich pism.
9. Instytut Teologii Pastoralnej jako placówka naukowo-dydaktyczna o charakterze interdyscyplinarnym przygotowuje specjalistów w dziedzinie teologii
praktycznej, katechetyki, liturgiki, homiletyki, duszpasterstwa rodzin oraz wypracowuje model praktycznej działalności Kościoła w Polsce. Badania prowadzone na specjalizacji liturgicznej dotyczą dziejów liturgii w Polsce, obrzędowości rodzinnej i religijnej, stanu odnowy liturgicznej w diecezjach i parafiach.
Specjalizacja homiletyczna w swoich badaniach podejmuje m.in. sprawy teologii
przepowiadania, teologii homilii, dydaktyki homiletyki. Specjalizacja edukacji
medialnej zajmuje się wzajemną relacją duszpasterstwa i mediów. Specjalizacja
teologii praktycznej prowadzi badania nad teologią znaków oraz analizuje rolę
Ducha Świętego w życiu i działalności duszpasterskiej Kościoła, zajmuje się teologicznymi podstawami duszpasterstwa oraz znaczeniem Biblii w przepowiadaniu i katechizacji. Do innych kierunków badań tej specjalizacji należą formy
duszpasterstwa nadzwyczajnego, a także poszukiwanie podstaw teologicznych,
antropologicznych, historycznych i społecznych działalności charytatywnej Kościoła oraz tworzenie pastoralnych modeli działalności charytatywnej w strukturach Kościoła powszechnego i lokalnego, w tym parafii. Badania specjalizacji
katechetycznej mają charakter teoretyczny oraz teoretyczno-empiryczny. Dotyczą następujących zagadnień: symbole w odbiorze różnych grup katechizowanych, znajomość i rozumienie wybranych wyrażeń biblijnych przez katechizowanych, katechizacja w wybranych diecezjach, katecheza sakramentalna,
zastosowanie poezji w podręcznikach katechetycznych, technologia informacyjna w edukacji religijnej, nauczanie religii w wielokulturowym społeczeństwie
europejskim. Specjalizacja duszpasterstwa rodzin prowadzi badania m.in. nad
uwarunkowaniami doświadczenia religijnego w świetle analizy transakcyjnej,
problemami więzi małżeńskich, a także podejmuje kwestię duszpasterstwa rodzin w kontekście dokumentów Kościoła. W ramach badań Instytutu Teologii
Pastoralnej w 2006 r. opublikowany został Leksykon teologii pastoralnej (red.
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006). Został on opracowany
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przez zespół pracowników naukowych teologii pastoralnej pod kierunkiem ks.
prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. W przygotowaniu leksykonu brało udział
także ponad stu przedstawicieli różnych ośrodków teologicznych w Polsce.
Przygotowano również kilka interdyscyplinarnych międzyuczelnianych krajowych konferencji naukowych. W ramach pracy Instytutu podejmowane są badania nad religijną funkcją rodziny; analizowano zwłaszcza charakter przekazu
tradycji religijnej, głównie wartości i norm. Owocem badań są publikacje na ten
temat. Projekt badawczy dotyczący związku więzi małżeńskiej z religijnością
zaowocował publikacjami na temat religijności w konkretnych środowiskach.
Badania przeprowadzone na podstawie rękopiśmiennych i drukowanych źródeł
liturgicznych przyczyniły się poznania historii i znaczenia egzorcyzmów. Poznanie i upowszechnienie tych zagadnień ma duże znaczenie we współczesnej
praktyce duszpasterskiej. Ponadto prowadzone badania zaowocowały rozprawami doktorskimi obronionymi na KUL-u.
10. Instytut Muzykologii prowadzi badania mające na celu opracowanie
ocalałych archiwaliów dotyczących muzyki i muzykaliów. Do muzykologów
zajmujących się badaniem religijnej twórczości muzycznej należy podejmowanie inicjatyw związanych z poznawaniem rodzimych tradycji muzycznych. Odkrywanie i upowszechnianie bogactwa muzyki religijnej w Polsce jest wyrazem
troski o przywrócenie dawnej polskiej kulturze muzycznej jej należytego miejsca
w sztuce europejskiej Do innych zadań należą również studia nad instrumentami
muzycznymi w kościołach, ich brzmieniem i historią, jak też nad historią chorału
gregoriańskiego w Polsce na podstawie kancjonałów i śpiewników. W Instytucie
Muzykologii w ramach poszczególnych katedr zrealizowano dotychczas szereg
inicjatyw naukowych: powiększono zasoby źródłowe, dokonano zakupu aparatury badawczej, zorganizowano dwa sympozja o zasięgu krajowym oraz uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia instytutu.

***
Warto podkreślić, że pracownicy Wydziału Teologii są członkami wielu prestiżowych organizacji krajowych i międzynarodowych (m.in.: Pontificia Academia Theologica, Międzynarodowy Instytut Anthropos, Europejskie Stowarzyszenie Teologów Katolickich, Rada Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego
PAN, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Komitet Nauk Etnologicznych PAN,
Komitet Nauk Teologicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Towarzystwo Naukowe KUL, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne) oraz pełnią w nich
różnorakie funkcje.
Corocznie organizowane są różnego rodzaju imprezy naukowe (sesje, sympozja, kongresy) z udziałem wielu międzynarodowej sławy prelegentów polskich
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i zagranicznych. Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi,
m.in. Uniwersytetem Maria Assunta w Rzymie, Institut für Alttestamentliche
Bibelwissenschaft (Salzburg), Uniwersytet Oxford, Studium Theologicum Jerosolymitanum, Instytut Ekumeniczny Akademii Teologii w Salamance, Centrum
Ekumeniczne „Nova nadeje” w Brnie, Konfessionskundliches Institut des Evangelisches Bundes, Bensheim (Niemcy), Instytut Badań w Aarhus (Dania), oraz
Pontificia Universitá Gregoriana, Universitá Salesiana i Anzelmiana w Rzymie,
Uniwersytetami w Leuven, Salonikach, Eichstätt, Essen, Trewirze, Freiburgu,
Wiedniu, Buffalo, Würzburgu, Monachium, Passau, Mainz, Koblenz.
Swoim przyszłym studentom Wydział Teologii proponuje następujące kierunki studiów w systemie stacjonarnym: teologia (jednolite magisterskie), muzykologia oraz nauki o rodzinie (studia I stopnia). Wydział prowadzi również studia
doktoranckie w kilkunastu specjalnościach. W ciągu jednego roku akademickiego
magisterium uzyskuje ok. 500 studentów, stopień naukowy doktora teologii – ok.
50 osób, a ok. 10 osób – stopień doktora habilitowanego.
Warto podkreślić, że istniejący od 1918 r. Wydział Teologii stanowi nadal zasadniczą jednostkę naukową i wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ponadto podejmuje działania mające na celu rozwój wydziału. Wydział Teologii, chce być wierny przesłaniu swojego wielkiego Patrona, Ojca
Świętego Jana Pawła II, który 9 czerwca 1987 r. na KUL-u powiedział: „Uniwersytecie! Alma Mater! […] Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wolności.
Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu”.
Theology Department
of John Paul II Catholic Uniwersity of Lublin
Sum mar y
The Theology Department was opened in January 1918. It came into existence
as one of the first four departments of the Catholic University of Lublin. Its activity became part of the university’s mission which is conducting research in harmony with science and faith, educating the catholic intelligentsia and contributing to
christian culture.
The identity of the Department manifests itself in the high standard of scientific research and academic education as well as in deepening and promoting the
christian concept of the world and man in the context of challenges of the present
time.
This article presents an outline history, organization and the main trends in
scientific research carried out in the Theology Department of John Paul II Catholic University of Lublin.
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WYDZIAŁ TEOLOGICZNY PAPIESKIEJ
AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE
Wydział Teologiczny w Krakowie na prośbę św. Jadwigi, króla Polski, erygował papież Bonifacy IX bullą Eximiae devotionis affectus z dnia 11 stycznia 1397
r. jako wydział Akademii Krakowskiej, potem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W jego strukturach pozostawał do czasu, kiedy to na mocy uchwały Rady Ministrów PRL z 11 sierpnia 1954 r. został z niego usunięty. Jednak dzięki staraniom
metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły kontynuował swoją działalność pod auspicjami Stolicy Apostolskiej jako Wydział Teologiczny w Krakowie, nieuznawany przez władze państwowe. W 1959 r. Stolica Apostolska wydała dekret stwierdzający, że „Wydział Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem
i charakterem trwa pod kierownictwem jednej władzy kościelnej i na przyszłość ma się kształtować wedle praw ustanowionych przez Stolicę Apostolską”.
W 1974 r. na prośbę ks. kard. Karola Wojtyły Stolica Apostolska przyznała mu
zaszczytny tytuł „Papieski” i odtąd funkcjonował pod nazwą „Papieski Wydział
Teologiczny w Krakowie”.
Działalność Wydziału od początku aż do wyrzucenia go z Uniwersytetu Jagiellońskiego obfituje w wydarzenia, które współtworzą historię nie tylko Uniwersytetu, ale i całej Ojczyzny. Spośród osób, które miały znaczący wpływ na
jej kształt, należy wymienić przede wszystkim św. Jana Kantego, profesora tego
Wydziału, i św. Józefa Sebastiana Pelczara, profesora Wydziału i rektora Uniwersytetu1.

1
Szczegółowe informacje na temat dziejów Wydziału można znaleźć w naukowej serii Studia
do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996–2005 (M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397–1525, Kraków 1996 [t. 2];
M. Kanior, Wydział Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego (1780–1880), Kraków 1998
[t. 8]; S. Piech, Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880–1939, Kraków 1995 [t. 6]; M. Barcik, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (1939–1954), Kraków
2001 [t. 13/1]; A. Kubiś, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954–1981, Kraków
2005[t. 18]).
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I. NAJNOWSZE DZIEJE WYDZIAŁU
Decyzją papieża Jana Pawła II, wyrażoną w motu proprio „Beata Hedvigis”
z dnia 8 grudnia 1981 r., Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie został przekształcony w Papieską Akademię Teologiczną. W konsekwencji Wydział Teologiczny, który dotychczas prowadził studia z filozofii i historii Kościoła, został
zreorganizowany, zmienił się bowiem skład jego Rady, ponieważ profesorowie
filozofii i historii przeszli na nowe wydziały. Zostały więc wybrane nowe władze
Wydziału Teologicznego, które rozpoczęły swoją działalność od roku akademickiego 1982/83.
Pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego PAT został ks. prof. dr hab.
S. Grzybek. Kolejnymi dziekanami Wydziału byli: ks. doc. dr hab. J. Chmiel
(1985–1991), ks. doc. dr hab. T. Jelonek (1991–1994), ks. doc. dr hab. Ł. Kamykowski (1994–1997), ks. doc. dr hab. W. Życiński SDB (1997–2000), ks. prof. dr
hab. S. Koperek CR (2000–2006), ks. dr hab. J. D. Szczurek, prof. PAT (2006).
Po utworzeniu Akademii pierwszorzędnym patronem Wydziału Teologicznego PAT pozostał św. Jan Kanty oraz św. Jadwiga, natomiast jako drugorzędnego
patrona Rada Wydziału Teologicznego na swym posiedzeniu w dniu 19 czerwca
1991 r. wybrała świętego (wówczas błogosławionego) biskupa Józefa Sebastiana
Pelczara, profesora Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego
rektora w latach 1882–1883.
Wydział, a potem Akademia nie były uznawane przez ateistyczne władze
PRL-u, do tego stopnia, że we wszystkich publikacjach cenzura wykreślała nawę
„Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie” („Papieska Akademia Teologiczna
w Krakowie”). W konsekwencji nie były uznawane stopnie i tytuły naukowe, chociaż spełniane były wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zawarte w odnośnych przepisach państwowych. Władze kościelne z ks. kard. K. Wojtyłą na czele
usiłowały uzyskać uznanie państwowe, ale bezskutecznie. Ostatecznie normalizacja stosunków z państwem w tej dziedzinie nastąpiła dopiero w 1989 r., kiedy
to zawarta została Umowa zawarta między Rządem PRL a Konferencją Episkopatu
Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni naukowych nadawanych przez te uczelnie
z dnia 30.06.1989 r. Dzięki Umowie zostały uznane wszystkie stopnie naukowe
i tytuł naukowy nadawane przez Wydział Teologiczny w dziedzinie nauk teologicznych, uznano więc wszystkie magisteria, doktoraty, habilitacje i profesury
nadane wcześniej oraz prawo do nadawania ich w przyszłości. Formalne ich uznanie zostało potwierdzone w Zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31.01.1996 r. w sprawie stwierdzenia uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Dzięki wielkiej trosce ks. kard. K. Wojtyły Metropolity Krakowskiego i Wielkiego Kanclerza krakowskiej uczelni teologicznej przy poparciu Stolicy Apostolskiej, mimo wrogości władz państwowych, Wydział prowadził działalność
naukowo-dydaktyczną na poziomie studiów podstawowych i studiów licencjac-
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ko-doktoranckich. Jej owocem były habilitacje i doktoraty. Pierwszą habilitacją
w nowej sytuacji Wydziału była dysertacja ks. dr Juliana Wojtkowskiego, obecnie
biskupa seniora Archidiecezji Warmińskiej, zaś jako pierwszy doktorat obronił ks.
lic. Tomasz Chmura.
Z ostatnich wydarzeń na szczególne podkreślenie zasługuje 600-lecie Wydziału
Teologicznego w Krakowie i 25-lecie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
600-lecie Wydziału było obchodzone bardzo uroczyście, a jego punkt kulminacyjny stanowiła kanonizacja jego Założycielki – św. Jadwigi Królowej – która odbyła
się na krakowskich Błoniach 8 czerwca 1997 r., oraz spotkanie ludzi kultury z Janem Pawłem II w Kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie tego samego
dnia2.

II. KIERUNKI STUDIÓW
Wydział Teologiczny PAT prowadzi jednolite studia magisterskie w trybie
studiów dziennych na kierunku „teologia” oraz studia licencjacko-doktoranckie
z teologii. Teologię studiują kandydaci do kapłaństwa, siostry zakonne i osoby
świeckie, które przygotowują się do pracy katechetycznej lub innych form działalności świeckich w Kościele i społeczeństwie.
Studenci przygotowujący się do kapłaństwa (kandydaci do kapłaństwa) są
alumnami następujących seminariów duchownych (są formalnie studentami Wydziału od I roku studiów):
Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej,
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej,
Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów
w Krakowie,
Wyższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców,
Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Przenajświętszej Trójcy
w Krakowie,
Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Benedyktynów.
Studium Teologii dla Świeckich powstało na początku roku akademickiego
1982/83. Początkowo trwało 6 lat i miało charakter zaoczny (niestacjonarny).
Wówczas było podejmowane jako drugi kierunek studiów lub w celu pogłębienia wiedzy religijnej przez osoby już pracujące. Po powrocie katechezy do szkół
2
Więcej w związku z obu jubileuszami zob. Wydział Teologiczny w Krakowie 1397–1997. Księga
Jubileuszowa, red. S. Piech, Kraków 1997; Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie
20 X 1996 – 20 X 1997, red. A. Kubiś, Kraków 1998. Stan Wydziału po 25 latach istnienia w strukturach
Akademii zob. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. 25 lat, oprac. M. Winiarska, Kraków
2006, s. 11–17.
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absolwenci tych studiów mogli podjąć pracę katechety, z czego obecnie korzysta
zdecydowana większość. W 1996 r. Senat Akademii przekształcił zaoczne studia
teologiczne w pięcioletnie magisterskie studia stacjonarne (od 1 X 1996 r.).
Na Wydziale Teologicznym prowadzone są także studia dla sióstr zakonnych,
które organizuje Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie
(MWIK). Jest to instytut Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, który 17 listopada
1970 r. został przyłączony do Papieskiego Wydziału Teologicznego i do dziś pozostaje w jego strukturach. Program studiów realizuje podstawę programową
Wydziału Teologicznego wraz z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym.
Instytut prowadzi studia licencjackie (licencjat zawodowy – trzyletni) z przygotowaniem pedagogicznym oraz magisterskie uzupełniające (dwuletnie). Szczególny
nacisk Instytut kładzie na przygotowanie sióstr do pracy katechetycznej i pomocy
w duszpasterstwie. Ponadto w programie studiów magisterskich jest poszerzony
zakres wykładów z teologii duchowości oraz z pedagogiki w zakresie diagnostyki,
profilaktyki i terapii zaburzeń.
Program studiów prowadzonych przez Wydział na kierunku „teologia” jest realizowany zgodnie z Ratio Studiorum dla Polski (z 1999 r.) i Kanonem przedmiotów ustalonych przez Konferencję Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce
oraz Uchwałę Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nr 156/97 z dnia 11 grudnia 1997 r. Specyfika studiów teologicznych sprawia, że są pewne różnice w programie studiów podstawowych między teologią dla kandydatów do kapłaństwa
(najbardziej rozbudowany program), dla sióstr zakonnych (przedmioty z zakresu
formacji duchowej i zakonnej), i dla świeckich (ukierunkowanie zawodowe w zakresie katechizacji, dziennikarstwa, teologii życia wewnętrznego, teologii życia
rodzinnego).
Od roku 2005 Wydział prowadzi studia I stopnia w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „nauki o rodzinie”, a od 2007 – na kierunku
„dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Po utworzeniu Wydziału Nauk Społecznych (WNS) oba te kierunki będą prowadzone przez nowy wydział, który rozpoczyna swą działalność 1 września 2008.
Nauki o rodzinie to studia licencjackie zawodowe. Ich uruchomienie zbiega się
z jubileuszem 25-lecia Akademii. Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie dziennym i zaocznym. Studia licencjackie (licencjat zawodowy) trwają 3 lata
i obejmują następujące specjalności: terapii zajęciowej, poradnictwa i mediacji
oraz pedagogii. Studia przygotowują profesjonalnych pracowników, gotowych
nieść pomoc ludziom chorym, ubogim, cierpiącym, samotnym, uzależnionym
lub niepełnosprawnym.
Studia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” są również studiami licencjackimi zawodowymi, prowadzonymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Obejmują one takie specjalności, jak dziennikarstwo oraz edukacja i kultura medialna. Studia przygotowują do pracy w następujących sektorach:
dziennikarstwo ogólne, dziennikarstwo specjalistyczne, public relations, rzecz-
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nictwo prasowe, marketing medialny, pedagogika i edukacja medialna, medialne
wychowanie rodzinne, duszpasterstwo mediów, ewangelizacja medialna i prasa
katolicka, animacja kultury medialnej. Absolwent studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej posiada właściwą orientację etyczną, opartą na prawdzie
o człowieku.
Wydział jako podstawowa jednostka naukowa troszczy się o jakość kształcenia
na studiach I i II cyklu. Jako wyraz uznania tej jakości Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
(UKA) podjęła 23 maja 2000 r. uchwałę przyznającą Wydziałowi Teologicznemu
PAT akredytację na 5 lat i wręczyła certyfikat jakości kształcenia. Przyznanie jej na
kolejne 5 lat nastąpiło 21 czerwca 2005 roku.
Oprócz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Teologicznym prowadzone są także studia teologiczne II cyklu (do licencjatu kościelnego) oraz studia
III cyklu (do doktoratu). Studia licencjackie, prowadzone od 1963 r., mają charakter specjalistyczny, a ich głównym celem jest pogłębienie wiedzy teologicznej
z wybranej dyscypliny i przygotowanie z jej zakresu pracy licencjackiej. Studia
doktoranckie umożliwiają natomiast dalsze pogłębienie wiedzy i uzyskanie doktoratu z teologii w zakresie wybranej specjalizacji.
Do połowy lat 90. zajęcia na studiach licencjacko-doktoranckich odbywały się
raz w tygodniu, gdyż studiującymi byli głównie kapłani pracujący w duszpasterstwie. Jednak w miarę rozwoju Akademii postanowiono poszerzyć program tych
studiów, tak by odpowiadały wymaganiom Kongregacji De Istitutione Catholica.
28 kwietnia 1995 r. Rada Wydziału zadecydowała, że cykl licencjacki będzie trwał
2 lata, wykłady i ćwiczenia będą się odbywać dwa dni w tygodniu (środa i czwartek), a każdy student będzie zobowiązany do seminarium naukowego i do 14 godzin wykładów tygodniowo (6 godz. ogólnych oraz 8 monograficznych). Nowy
program studiów licencjackich jest realizowany od roku akademickiego 1996/97.
2 lipca 1998 r. Senat Papieskiej Akademii Teologicznej podjął uchwałę o połączeniu dotychczasowego studium licencjackiego i doktoranckiego w jedno, trwające
4 lata stacjonarne studium doktoranckie. W maju 2008 r. Rada Wydziału podjęła
decyzję o reformie studiów licencjacko-doktoranckich, polegającej na wprowadzeniu nowych form zajęć (konwersatoria i translatoria) oraz o wprowadzeniu
studiów niestacjonarnych (płatnych), które są przewidziane w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym (z dn. 27 VII 2005 r.). Na studia licencjacko-doktoranckie są przyjmowani nie tylko duchowni, ale także osoby zakonne i świeckie. Warunkiem uzyskania promocji doktorskiej jest wydanie całej rozprawy doktorskiej
bądź opublikowanie jej ekstraktu w wymiarze minimum 50 stron i nakładzie 100
egzemplarzy.
Wydział Teologiczny troszczy się nie tylko przekazywanie wiedzy teologicznej
studentom, ale także o zapewnienie im odpowiedniej opieki i formacji duchowej. Temu służy, powstałe w roku 1989/90, duszpasterstwo akademickie. Każdy
z roczników posiada swojego opiekuna duchowego – jednego z kapłanów pra-

186

KS. JANUSZ MIECZKOWSKI KS. JAN D. SZCZUREK

cujących na PAT. Dla wszystkich studentów PAT odbywają się rekolekcje wielkopostne, studenckie obozy wakacyjne. Jest możliwość korzystania z sakramentu
pokuty i kierownictwa duchowego. Duszpasterstwo akademickie jest prowadzone
przy kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie.

III. STRUKTURA WYDZIAŁU
Wraz z rozwojem Akademii zmieniała się także struktura Wydziału Teologicznego. Nowy podział Wydziału na 7 specjalizacji i 24 katedry zatwierdzony został
na Radzie Wydziału Teologicznego 16 grudnia 1994 r. Obecnie na Wydziale są 32
katedry zgrupowane w 8 specjalizacji:
Specjalizacja biblijna
Katedra Egzegezy Starego Testamentu
Katedra Egzegezy Nowego Testamentu
Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej
Katedra Teologii Biblijnej
Katedra Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki
Specjalizacja Teologii Fundamentalnej
Katedra Chrystologii
Katedra Eklezjologii
Specjalizacja Teologii Dogmatycznej
Katedra Teologii Dogmatycznej
Katedra Ekumenizmu
Katedra Mariologii
Katedra Misjologii
Katedra Antropologii Teologicznej
Katedra Patrologii
Katedra Historii Dogmatu
Specjalizacja Teologii Moralnej
Katedra Teologii Moralnej Ogólnej
Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej;
Specjalizacja Teologii Duchowości
Katedra Teologii Duchowości
Katedra Historii Duchowości
Specjalizacja Teologii Praktycznej
Katedra Katechetyki
Katedra Pedagogiki (od 1 IX 2008 na WNS)
Katedra Socjologii Religii (od 1 IX 2008 na WNS)
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej (od 1 IX 2008 na WNS)
Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej
Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
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Specjalizacja liturgiczna
Katedra Teologii Liturgii
Katedra Historii Liturgii
Katedra Homiletyki
Katedra Komunikacji Religijnej
Specjalizacja kanonistyczna
Katedra Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła
Katedra Historii Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowo-Karnego
Katedra Prawa Małżeńskiego
W strukturach Wydziału działają także następujące instytuty:
Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny (prowadzi studia
podstawowe, o których wyżej),
Sekcja Eklezjologiczno-Mariologiczna w Częstochowie,
Instytut Liturgiczny,
Instytut Prawa Kanonicznego,
Instytut Teologii Rodziny,
Ośrodek Studiów Franciszkańskich,
Instytut Duchowości (w trakcie organizacji, będzie prowadził studia
specjalistyczne i podyplomowe, wykorzystując specyfikę Krakowa
polegającą na obecności wielu zgromadzeń zakonnych).
W strukturach Wydziału funkcjonują następujące instytucje:
Sekcja Eklezjologiczno-Mariologiczna w Częstochowie prowadzi studia
do licencjatu kościelnego dla kapłanów. Sekcja powstała 10 października
1974 r. z inicjatywy ówczesnego Metropolity Krakowskiego ks. kard.
Karola Wojtyły, który w liście do biskupa częstochowskiego Stefana
Bareły sygnalizował potrzebę prowadzenia w Częstochowie studiów
specjalistycznych o tematyce eklezjologiczno-mariologicznej. Dzięki
tej sekcji kapłani częstochowscy nie muszą dojeżdżać do Krakowa. Po
uzyskaniu licencjatu kontynuują studia w Krakowie.
Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia (od 1968) prowadzi studia
podyplomowe w zakresie liturgiki, homiletyki i katechumenatu. Celem
Instytutu jest pogłębianie rozumienia i wdrażanie odnowy liturgicznej
zapoczątkowanej przez Sobór Watykański II. Instytut prowadzi działalność
naukowo-badawczą, wydawniczą i pastoralną.
Od 1975 r. w strukturach Wydziału funkcjonuje także Instytut Teologii
Rodziny założony w 1968 r. przez ks. kard. Karola Wojtyłę. Jego celem jest
popularyzacja świętości życia, katolickiego modelu rodziny oraz kształcenie
osób mogących prowadzić zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.
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Instytut Prawa Kanonicznego (od 4 stycznia 1999) prowadzi studia
podyplomowe i ma prawo nadawania stopnia naukowego licencjata
prawa kanonicznego (licencjat kościelny), który upoważnia do pracy
w administracji kościelnej, w sądach kościelnych i do prowadzenia
wykładów z prawa kanonicznego w seminariach duchownych.
Ośrodek Studiów Franciszkańskich (od 21 maja 2003) prowadzi zajęcia
dydaktyczne dla studentów studiów zasadniczych oraz dla doktorantów:
wykłady monograficzne, konferencje. Organizuje także sesje naukowe
oraz działalność wydawniczą. Celem Ośrodka jest pogłębianie znajomości
i promowanie szeroko rozumianej kultury franciszkańskiej, obejmującej
filozofię, teologię i duchowość, które w ciągu wieków wyrosły z charyzmatu
św. Franciszka z Asyżu.
W chwili utworzenia Papieskiej Akademii Teologicznej (1981 r.) Wydział Teologiczny był związany umowami o współpracę z 10 instytutami teologicznymi
oraz seminariami diecezjalnymi i zakonnymi (m.in. z Seminarium Duchownym
w Częstochowie, z Instytutem Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie).
Umowy polegały i nadal polegają głównie na tym, że studenci wyższych seminariów duchownych i instytutów teologicznych mają prawo pisać pracę magisterską pod kierunkiem zatwierdzonego przez Radę Wydziału wykładowcy ze swojej
uczelni. Umowy są zawierane na 5 lat. Każde odnowienie umowy jest związane
z wizytacją zajęć prowadzonych w tych instytutach, którą przeprowadza zespół
wydelegowany przez Radę Wydziału. Dzięki temu studenci mogą otrzymywać dyplomy Wydziału Teologicznego. Każda z umów jest zatwierdzana przez Kongregację Edukacji Katolickiej. Po 1981 r. Wydział zawarł podobne umowy z dalszymi
15 seminariami i instytutami.
Po przemianach ustrojowych w Ojczyźnie niektóre instytucje edukacji katolickiej (instytuty teologiczne i wyższe seminaria) związane z Wydziałem umowami przekształciły się w samodzielne wydziały albo stały się integralną częścią
Wydziału Teologicznego PAT. Tak stało się w Olsztynie i w Tarnowie. Obecnie
Wydział posiada umowy z następującymi seminariami i instytutami teologicznymi:
Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie,
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach,
Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie,
Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu,
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Sercanów w Stadnikach,
Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów w Krakowie,
Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej,
Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Konwentualnych
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w Krakowie,
Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów
w Krakowie,
Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów Reformatów
w Krakowie,
Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w KatowicachPanewnikach,
Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Redemptorystów w Tuchowie,
Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie,
Wyższe
Seminarium
Duchowne
Towarzystwa
Salezjańskiego
w Krakowie,
Kolegium Teologiczne Ojców Dominikanów w Krakowie,
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie,
Instytut Teologiczny w Częstochowie,
Instytut Teologiczny św. Jana Kantego w Bielsku-Białej,
Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
Wydział Teologiczny PAT jest jednostką naukowo-dydaktyczną pierwszej kategorii. Posiada także akredytację (po raz drugi) Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) stwierdzającą spełnianie standardów przyjętych przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i przeprowadzania przewodu o tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Wraz z rozwojem struktur Wydziału coraz bardziej konieczne stało się wydawanie własnego periodyku. Jest nim dawne czasopismo Wydziału Teologicznego UJ „Polonia Sacra”. Wydział publikuje też serię wydawniczą zatytułowaną
„Studia”. Dotychczas opublikowanych zostało 16 tomów. Ponadto pracownicy
Wydziału publikują swe artykuły w ogólnouczelnianym periodyku „Analecta
Cracoviensia”.

IV. GARŚĆ DANYCH LICZBOWYCH
O rozmiarach Wydziału i o jego osiągnięciach świadczą następujące dane statystyczne za rok 2007:
Na wydziale było zatrudnionych: 14 osób z tytułem naukowym profesora, 28
osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 48 osób ze stopniem naukowym doktora oraz 12 osób z tytułem magistra – razem 102 osoby.
Liczba studentów cyklu I (podstawowego) wynosiła:
na kierunku „teologia” (studia jednolite magisterskie): 338 kleryków, 299
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studentów świeckich, 42 siostry zakonne (MWIK);
na kierunku „nauki o rodzinie”: 225 studentów świeckich (na studiach
dziennych i zaocznych);
na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”: 126 studentów
(81 na studiach dziennych i 45 na studiach zaocznych).
Razem w studiach I cyklu uczestniczyło 1030 osób.
Tytuł zawodowy magistra teologii w roku 2007 uzyskały 362 osoby (w tym
absolwenci wyższych seminariów duchownych i instytutów teologicznych posiadających umowę o współpracy naukowej z Wydziałem). Tytuł zawodowy
licencjata w zakresie nauk o rodzinie po raz pierwszy został nadany w 2008
roku.
Ze studiów licencjacko-doktoranckich korzysta 306 studentów (duchownych
i świeckich). Na studiach licencjackich (I i II rok studiów lic.-dokt.) są 84 osoby,
27 osób w Instytucie Liturgicznym i 33 osoby w Instytucie Prawa Kanonicznego;
otwartych przewodów doktorskich było 33. Licencjat kościelny uzyskało 37 osób.
W roku 2007 doktorat obroniło 14 osób.
W studiach podyplomowe w Instytucie Teologii Rodziny uczestniczyło 20
osób, zaś w podyplomowych studiach dziennikarskich – 40 osób. W sumie na studiach podyplomowych studiowało 60 osób. Razem wszystkich studentów w roku
2007 było 1396 osób.
W okresie powojennym, tzn. po wyrzuceniu Wydziału z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Teologiczny może się poszczycić następującymi liczbami:
przeprowadzono 85 przewodów habilitacyjnych, nadano stopień doktora nauk
teologicznych 308 osobom, stopień licencjata (kościelnego) – 1348 osobom, tytuł
(stopień) magistra teologii – 11105 osobom (od 1981 r.). Początkowo, po wznowieniu działalności poza Uniwersytetem nie nadawano stopnia magistra – absolwenci uzyskiwali jedynie absolutorium. Dokładne ustalenie danych z tego okresu
wymaga bardziej wnikliwego studium.
Na wniosek Rady Wydziału Teologicznego PAT doktoraty honoris causa otrzymali: ks. prof. dr hab. Hermann-Joseph Pottmeyer z Ruhr-Universität Bochum,
kard. Miloslav Vlk z Pragi, kard. Audrys Jozausas Bačkis z Wilna i Hanna Suchocka, Ambasador RP przy Stolicy Świętej.

V. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Wydział Teologiczny PAT rozwija współpracę z zagranicą. Jest pełnoprawnym członkiem Konferencji Katolickich Instytucji Teologicznych (Conference of
Catholic Tehological Institutions – COCTI). Jest to organizacja ogólnoświatowa
zrzeszającą katolickie instytucje naukowo-dydaktyczne, które posiadają prawa
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nadawania stopni naukowych od doktoratu wzwyż. Należy do niej ok. 100 uczelni
i wydziałów katolickich ze wszystkich kontynentów.
COCTI ściśle współpracuje z Międzynarodową Federacją Uniwersytetów Katolickich (International Federation of Catholic Universities – IFCU; francuski skrót
nazwy: FIUC). IFCU (FIUC) posiada sekcje regionalne, do których należy Federacja Katolickich Uniwersytetów Europejskich (Fédération des Universités Catholiques Européennes – FUCE). Papieska Akademia Teologiczna jest członkiem
FUCE.
Wydział Teologiczny PAT posiada umowę o współpracę z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ruhry w Bochum (Niemcy). Współpraca polega na
wymianie profesorów i studentów: w maju każdego roku przyjeżdża do Krakowa
dwóch profesorów z Bochum z wykładami, analogicznie w listopadzie dwóch profesorów z Krakowa jedzie do Bochum. Podobnie odbywa się wymiana studentów.
W roku 2007 obchodzono 25-lecie współpracy. Z tej okazji odbyły się sympozja
naukowe w Krakowie (10–11 V 2007) i w Bochum (16 XI 2008). Materiały z sympozjum zostały opublikowane w wersji dwujęzycznej3.
Wydział Teologiczny PAT rozwija współpracę z zagranicą. Utrzymywał kontakty naukowe z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu im. Jana Guttenberga w Moguncji. Utrzymywane są także kontakty naukowe nawiązane z Instytutem Katolickim w Paryżu, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Grazu,
Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Passau, Uniwersytetem Teologii Katolickiej w Budapeszcie, Katolickim Uniwersytetem w Rużomberoku, Uniwersytetem Komenskiego w Bratysławie, Uniwersytetem w Preszowie, Uniwersytetem
Konstantyna Filozofa w Nitrze oraz z Kolegium Św. Tomasza w Kijowie.
Pracownicy naukowi Wydziału dojeżdżają z regularnymi wykładami do Lwowa i Gródka na Podolu. Biorą także udział w spotkaniach naukowych na Uniwersytetach w Prešowie, Rużomberoku i Nitrze na Słowacji. Na Wydziale kształcą się
studenci z Ukrainy, Słowacji i Białorusi.
Po uzyskaniu Karty Erasmusa przez Papieską Akademię Teologiczną (maj
2008 r.) przed Wydziałem otwierają się nowe możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany studentów i kadry naukowo-badawczej.
Faculty of Theology, Pontiﬁcal Academy of Theology in Kraków
S um ma r y
It was at the request of Blessed Queen Hedwig and her husband Jagiełło that
on 11 January 1397 Pope Boniface IX signed a bull allowing foundation of the
Faculty of Theology in Kraków. This very date begin a six hundred years’ period
3

J. Dziedzic, Religia we współczesnej Europie. Religion in gegenwaertigen Europa, Kraków 2008.
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of the Faculty’s activities. Unfortunately in 1954 the Faculty of theology was removed by the unilateral edict of the communist Cabinet. This decision, however, did
not cease the actual and canonical existence of the faculty. In 1959 the Apostolic
See issued a decree stating that the Faculty of Theology in accordance with its Founding Charter and character “remains under the supervision of one ecclesiastic
authority and in the future is to be formed according to the laws passed by the
Apostolic see”. In 1974 owing to the efforts of Cardinal Karol Wojtyła the Faculty
was bestowed the honourable title Pontifical.
A turning point in the history of the Faculty of Theology in Kraków came
when on 8 December 1981 the Holy father issued a Motu proprio Beata Hedvigis
in virtue of which the Pontifical Academy of Theology with three faculties: theology, philosophy and Church history was establish.
The aim of this Faculty of Theology is to provide versatile and systematic
knowledge of God’s revelation, its sources, message and forms of transmission,
the attitude of man towards God revealing himself to him and the many forms of
this Revelation in various centuries and ways of Church life.
In studies leading to acquire Master’s degree, which lasts six years, there are
mainly alumni preparing for priesthood coming from diocesan and religious seminaries as well as theological institutes affiliated with the Academy. There are also
theological studies for laity and nuns who have graduated from the Inter-Congregational Higher Education of Catechetic. The Faculty includes the following
32 chairs which are grouped in 8 specializations: biblical theology, fundamental
theology, dogmatic theology, moral theology, theology of spirituality, practical
theology, liturgy and canon law. Besides within the Faculty there are: Institute of
Liturgy, Institute of Family and Institute of Canon Law. The Faculty has contracts
with 15 seminaries for candidates for ordained ministry and 4 institutes of higher
theological education which allow them to graduate their alumni.
After the removal from the University the Faculty has graduated 11 105 people
(ordained and lay people) in the theology, it has also conferred 308 doctorate
degrees in theology (DD) and 85 degrees of habilitation. In 2007 there was 1396
students.
The Faculty has the accreditation of University Accreditation Commission
(UAC). The Faculty is also member of Conference of Catholic Theological Institutions (COCTI). It collaborates also wit different foreign faculties, especially
within the LLP-Erasmus (the EU Programm).
S łow a k lu czowe: studia teologiczne, historia wydziału, specjalizacje
Ke y words: theological studies, history of the faculty, specializations

Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
REMIGIUSZ POŚPIECH

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
STRUKTURA, DZIAŁALNOŚĆ
I NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
Od początku istnienia Uniwersytetu Opolskiego, który powstał w 1994 r.
w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii KUL w Opolu, jego integralną część stanowi Wydział
Teologiczny. Warto podkreślić, że zrealizowana wtedy idea powrotu wydziałów
teologicznych na państwowe uniwersytety, której głównymi propagatorami, a zarazem twórcami byli ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol – ordynariusz diecezji
opolskiej oraz ks. prof. dr hab. Helmut J. Sobeczko – pierwszy dziekan WT UO,
od początku zyskała akceptację Ojca Świętego Jana Pawła II, co wpłynęło niewątpliwie na pozytywny przebieg związanego z powstaniem wydziału skomplikowanego procesu legislacyjnego zarówno w instytucjach kościelnych (w rzymskiej
Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz Konferencji Episkopatu Polski), jak
i państwowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Kilkunastoletnia działalność
Wydziału Teologicznego UO, który już w pierwszym roku istnienia uzyskał prawa nadawania stopnia doktora, a w 2001 r. otrzymał pełnię praw akademickich
(uprawnienia do habilitowania i przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania tytułu profesora), dobitnie potwierdza zasadność oraz dalekowzroczność
podjętej w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia decyzji. Należy jeszcze w tym
miejscu dodać, że od początku studentami wydziału są klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Opolskiej i Gliwickiej.
Od roku 1999 w wyniku ministerialnej oceny parametrycznej jednostek naukowych wydział utrzymuje niezmiennie I kategorię. Posiada również pozytywne
opinie Państwowej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

194

REMIGIUSZ POŚPIECH

I. STRUKTURA
W skład Wydziału Teologicznego UO wchodziło od początku 13 katedr i 2 zakłady. W roku 2000 powołany został do istnienia Instytut Ekumenizmu i Badań nad
Integracją wraz z pięcioma katedrami (w miejsce Katedry Ekumenizmu i Teologii
Porównawczej). Obecnie struktura wydziału przedstawia się następująco:
KATEDRY
Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu
Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu
Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii
Katedra Historii Kościoła i Patrologii
Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Katedra Teologii Dogmatycznej
Katedra Teologii Moralnej, Etyki Społecznej i Duchowości
Katedra Liturgiki i Hagiografii
Katedra Homiletyki i Środków Przekazu Wiary
Katedra Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin
Katedra Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii
Katedra Prawa Kanonicznego
INSTYTUT EKUMENIZMU I BADAŃ NAD INTEGRACJĄ
Dyrektor: ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła
Wicedyrektor: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
Katedra Zasad Ekumenizmu
Katedra Teologii Kościołów Wschodnich
Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych
Katedra Dialogu Międzyreligijnego
Katedra Badań nad Integracją
ZAKŁADY
Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego
Zakład Historii Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków

II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Na Wydziale Teologicznym UO proces dydaktyczny realizowany jest na dwóch
kierunkach studiów magisterskich: teologii (ze specjalnością kapłańską i kate-
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chetyczno-pastoralną) oraz nauk o rodzinie (od 2001). Do roku 2007/2008 zajęcia
prowadzone były również w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Gliwicach.
W ramach wydziału działają ponadto studia doktoranckie oraz Podyplomowe
Studium Rodziny. Wydział sprawuje ponadto merytoryczną opiekę nad Studium
Muzyki Kościelnej w Opolu.
Obecnie na wydziale zatrudnionych jest 54 nauczycieli akademickich, w tym
27 samodzielnych pracowników naukowych, z których 8 to profesorowie tytularni, oraz 26 adiunktów ze stopniem doktora. Należy podkreślić, iż z wydziałem
związani są nadal jego emerytowani profesorowie: ks. abp prof. dr hab. Alfons
Nossol – jako jego Wielki Kanclerz, a także ks. prof. dr hab. Janusz Czerski, ks. prof.
dr hab. Kazimierz Dola, ks. prof. dr hab. Józef Herbut oraz ks. prof. dr hab. Alojzy
Marcol.
Dotychczasowy dorobek dydaktyczny wydziału obrazuje poniższe zestawienie
statystyczne:
dyplomy magisterskie otrzymało 1584 osoby;
dyplomy licencjata rzymskiego otrzymało 341 osób;
stopień naukowy doktora uzyskały 84 osoby;
przeprowadzono 32 kolokwia habilitacyjne (w tym 12 pracowników WT
UO);
przeprowadzono 16 postępowań o nadanie tytułu profesora (w tym 6
pracowników WT UO).

III. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Prowadzone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego badania
naukowe reprezentują problematykę szeroko rozumianych nauk teologicznych,
jak również ściśle z nimi związanych nauk filozoficzno-psychologicznych, historycznych (historia Kościoła) i nauk o sztuce (muzyka kościelna i sztuka sakralna).
W ostatnich latach, w związku z prowadzeniem nowego kierunku – „nauki o rodzinie”, coraz częściej podejmowane są także tematy poświęcone sprawom rodziny
i społeczeństwa, szczególnie w kontekście współczesnych przemian ustrojowych
i dylematów etyczno-moralnych.
Na szczególną uwagę zasługują tematy priorytetowe, stale obecne w badaniach
od początku istnienia Wydziału Teologicznego UO, których wyniki publikowane
są na bieżąco w pięciu periodykach wydziałowych. W odniesieniu do poszczególnych tytułów czasopism ich problematyka jest następująca:
„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, t. 14–27 – aktualne zagadnienia teologiczno-filozoficzno i historyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem historii Kościoła na Śląsku;
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“Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”, R. 1–13, nr 1–30 – posoborowa
problematyka liturgiczno-muzyczna i sztuki sakralnej oraz dzieje liturgii,
muzyki religijnej i sztuki sakralnej na Śląsku;
„Studia Oecumenica”, t. 1–7 – ekumeniczna perspektywa dialogu kościołów i narodów, problematyka integracji europejskiej;
„Scriptura Sacra”, t. 1–9 – współczesne metody egzegezy i badań biblijnych;
„Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, R. 1–13, nr 1–26 – analiza
współczesnego piśmiennictwa teologiczno-filozoficznego.
Ponadto poszczególne tematy badawcze realizowane są w ramach podstawowych
specjalizacji. Są one następujące:
specjalizacja biblijna
specjalizacja fundamentalno-dogmatyczna i ekumeniczna
specjalizacja moralno-społeczna i duchowości chrześcijańskiej
specjalizacja liturgiczno-homiletyczna, muzyki i historii sztuki
specjalizacja psychologiczno-pedagogiczna i katechetyczna
specjalizacja historyczno-patrystyczna
specjalizacja duszpasterstwa ogólnego i rodzin
specjalizacja prawa kanonicznego
specjalizacja filozofii religii
Warto również w tym miejscu wskazać na prowadzone przez WT UO badania
w ramach szeroko rozumianej tematyki śląskoznawczej, która należy do priorytetowych zadań naukowych szeregu pracowników naukowych wydziału. Należy
podkreślić, że niektórzy z nich należą do znanych oraz cenionych w krajowych
i zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich specjalistów w zakresie historii Kościoła na Śląsku (ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola i bp. prof. dr hab. Jan Kopiec),
dziejów śląskiej liturgii (ks. prof. dr hab. Helmut J. Sobeczko, ks. dr hab. Franciszek Wolnik i ks. dr hab. Erwin Mateja) czy rozwoju śląskiej kultury muzycznej
(dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UO) i sztuki sakralnej (ks. dr hab. Piotr P. Maniurka). Prowadzone na Wydziale Teologicznym UO badania śląskoznawcze związane
są przede wszystkim z historią Kościoła na Śląsku, analizowaną w różnych szczegółowych aspektach, jak np. historia instytucji kościelnych, działalność kapituł,
klasztorów, wybitnych osobistości życia religijnego, dzieje liturgii, dokumentacja
i analiza zachowanych źródeł liturgicznych, związki diecezji wrocławskiej ze Stolicą Apostolską i innymi diecezjami polskimi, czeskimi i niemieckimi. Ważny nurt
badań stanowi również tematyka dotycząca dziejów muzyki religijnej oraz sztuki
sakralnej na Śląsku, w ramach których niezwykle istotne są prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne zachowanych źródeł.
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IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Działalność wydawniczą Wydziału Teologicznego UO można określić jako aktywną i owocną. Stwierdzenie to dotyczy zarówno publikacji wydawanych przez Wydział,
jak również dorobku wydawniczego poszczególnych pracowników naukowych. W tym
miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na niezwykle owocną działalność Redakcji
Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, jako samodzielnej jednostki wydziałowej,
która wzorowo współpracuje z Diecezjalnym Wydawnictwem Św. Krzyża w Opolu.
Aktualnie w ramach prac wspomnianej instytucji redagowanych jest na wydziale
8 serii wydawniczych, w których publikowane są na bieżąco najważniejsze wyniki
prowadzonych badań naukowych:
„Opolska Biblioteka Teologiczna” – monografie dotyczące szeroko rozumianych zagadnień teologiczno-filozoficznych (wydano dotąd 103 tomy);
„Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku” – monografie dotyczące historii Kościoła i dziejów szeroko pojętej kultury, ze szczególnym
uwzględnieniem Śląska (wydano dotąd 48 tomów);
„Ekumenizm i Integracja” – monografie i prace zbiorowe zawierające wyniki badań Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją (wydano dotąd
15 tomów);
„Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” – monografie i prace zbiorowe zawierające wyniki badań związane z działalnością kierunku Nauk o rodzinie (wydano dotąd 10 tomów);
„Colloquia Theologica” – prace zbiorowe zawierające materiały będące
owocem współpracy międzynarodowej z wydziałami teologicznymi uczelni Czech, Niemiec i Słowacji (wydano dotąd 9 tomów);
„Sympozja” – prace zbiorowe zawierające materiały organizowanych przez
Wydział Teologiczny UO konferencji i sesji naukowych (wydano dotąd 71
tomów);
„Podręczniki i Skrypty” – pomoce dydaktyczne dla studentów (wydano
dotąd 10 tomów);
„Pomoce Duszpasterskie” – seria o charakterze popularno-naukowym
i pastoralnym, w ramach której publikowane są materiały liturgiczno-muzyczne i homiletyczne (wydano dotąd 6 tomów).
Warto w tym miejscu przypomnieć, że pracownicy wydziału redagują aż 5 tytułów własnych czasopism, z czego – w rankingu ministerialnym – jeden znajduje
się na tzw. liście „A” (półrocznik „Liturgia Sacra”), natomiast dwa kolejne na liście „B” (roczniki: „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” i „Studia
Oecumenica”). Pozostałe czasopisma to: „Scriptura Sacra” (rocznik) oraz „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” (półrocznik).
W sumie w ramach działalności Redakcji Wydawnictw WT UO co roku publikowanych jest około 30 pozycji zwartych.
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V. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Ważnym nurtem działalności Wydziału Teologicznego UO jest współpraca
z partnerami zagranicznymi, która realizowana jest zarówno na płaszczyźnie naukowej (np. w formie konferencji naukowych), jak i dydaktycznej (np. w postaci
kształcenia czy wymiany studentów). Kontynuowane są również kontakty kierowników poszczególnych katedr z różnymi ośrodkami uniwersyteckimi bądź też
bezpośrednio z poszczególnymi naukowcami.
Omawiana jednostka prowadzi oficjalną współpracę z wydziałami teologicznymi uniwersyteckich uczelni niemieckich: w Bambergu, Monastyrze, Moguncji i Ratyzbonie, a także z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie na
Słowacji. Prowadzona jest ponadto naukowa współpraca z fakultetami teologicznymi dwóch czeskich uniwersytetów: w Ołomuńcu i Pradze. Należy podkreślić,
iż kontakty z uczelnią słowacką realizowane są w ramach wspólnego projektu
międzynarodowego Sokrates – Erazmus i połączone są każdorazowo z wymianą
studentów. Wymiana studentów, wraz z organizacją sesji naukowych i publikacją uzyskanych w ramach danego projektu wyników (w ramach wspomnianej,
wielojęzycznej serii wydawniczej „Colloquia Theologica”), wyznaczają standardy
współpracy naukowej z wymienionymi wyżej uczelniami.

VI. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I WYDARZENIA
Dokonując próby podsumowania dotychczasowych osiągnięć, na szczególne
podkreślenie zasługuje wszechstronna, naukowa aktywność pracowników Wydziału Teologicznego UO, przejawiająca się zarówno w postaci prowadzonych
badań, których wynikiem są liczne publikacje, jak też w formie czynnego udziału
w różnorodnych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Dowodem uznania naukowego dorobku pracowników wydziału, ich kompetencji i fachowości,
jest również ich pozauczelniana działalność naukowo-organizacyjna, a przede
wszystkim przynależność do różnorodnych, krajowych i zagranicznych, gremiów
naukowych. Warto tu zaznaczyć, że kilkunastu pracowników należy do znaczących
zagranicznych stowarzyszeń naukowych, większość natomiast do krajowych.
Istotnym nurtem działalności Wydziału Teologicznego UO, otaczanym szczególną troską, jest omówiona wyżej partnerska współpraca z fakultetami teologicznymi zagranicznych uczelni czeskich, niemieckich i słowackich.
Najważniejszym wydarzeniem w krótkich dziejach omawianej jednostki naukowej było niewątpliwie wręczenie – z inicjatywy wydziału – honorowego dyplomu doktora honoris causa ex universa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, co
miało miejsce 17 lutego 2004 r. na Watykanie. Wydział Teologiczny UO był ponadto inicjatorem nadania podobnych wyróżnień – tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Opolskiego – następującym osobistościom: prof. dr. Karlowi kard.
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Lehmannowi i abp. Miloslavowi kard. Vlkowi (24 stycznia 2002) oraz ks. prof.
dr. hab. Walterowi kard. Kasperowi i prof. dr. Hansowi-Gertowi Pötteringowi
(10 marca 2007). Należy dodać, że godnością tą jako pierwszy na Uniwersytecie
Opolskim został uhonorowany abp. prof. dr hab. Alfons Nossol – Wielki Kanclerz
Wydziału Teologicznego UO, a zarazem – jak wspomniano na początku – główny
inicjator opolskiej Alma Mater.
The Theological Faculty of the Opole University
Structure, activity, and most important achievements

Sum mary
The Theological Faculty of The Opole University has existed since 1994. The
full academic rights were obtained in 2001. The Faculty encompasses 17 departments and 2 academic units. Two major courses are taught: theology and family science. The Faculty issues 5 journals and 8 book series. About 30 books are
published every year. An important area of academic research is the history of the
Church and liturgy in Silesia. The Faculty cooperates with Polish and overseas
academic institutions. One of the most important events was the conferring of an
Honorary Doctorate on John Paul II by the Opole University as the initiative of
the Theological Faculty.
S łow a k lu czowe: uniwersytet, wydział, teologia, badania naukowe, dydaktyka, publikacje, współpraca naukowa, osiągnięcia naukowe i organizacyjne
Ke y words: university, faculty, theology, scientific research, didactic, publications, academic cooperation, academic and organizational achievements

Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
KS. JAN MIAZEK
O. ZBIGNIEW KUBACKI SJ

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE

I. ZANIM POWSTAŁ WYDZIAŁ
W latach 60. dwudziestego wieku, tak trudnych w życiu Kościoła w Polsce,
archidiecezja warszawska stanęła wobec problemu kształcenia na poziomie akademickim kandydatów do kapłaństwa, czyli alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela. Władze państwowe na początku lat 50.
rozwiązały Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Warszawskim i w 1954 r. utworzyły Akademię Teologii Katolickiej. Alumni, dotychczasowi studenci Wydziału,
pozostali studentami Akademii i mogli ukończyć rozpoczęte studia. Alumni przychodzący na pierwszy rok studiów seminaryjnych nie mogli już – w ówczesnej sytuacji prawnej Akademii – być jej studentami. Nie mieli więc wykształcenia akademickiego uznawanego przez prawodawstwo kościelne i państwowe. W związku
z tym powstała inicjatywa powołania akademickiego studium teologii z prawami
kościelnymi, niezależnego od działającej Akademii Teologii Katolickiej. Zdawano
sobie sprawę, iż takie studium nie uzyska praw państwowych, ale będzie uznane
za akademickie przez władze kościelne.
Starania podjęte przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego w Rzymie przyniosły owoc: Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów dekretem z dnia 8 listopada 1962 r. powołała w Warszawie Akademickie Studium Teologii Katolickiej
z prawem nadawania dwóch stopni akademickich: bakalaureatu i licencjatu.
Nowa akademicka uczelnia zaczęła działalność, rozwijała się stopniowo i przechodziła zmiany powodowane posoborową reformą szkolnictwa kościelnego. Na
czele Akademickiego Studium Teologii Katolickiej stał prezes, którym do 1982
r. byli kolejni rektorzy Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Dzięki temu
alumni Seminarium zdobywali akademickie wykształcenie teologiczne, zaś Kościół zachował niezależność w kształceniu kandydatów do kapłaństwa.
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II. POWSTANIE PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
Lata osiemdziesiąte przyniosły wielkie zmiany w naszej Ojczyźnie oraz w życiu archidiecezji warszawskiej. W 1978 r. na Stolicę Piotrową został wybrany
ks. kard. Karol Wojtyła, w 1980 r. doszło do powstania Solidarności. W 1981 r.
odszedł do Pana ks. Prymas Stefan Wyszyński, a nowym arcybiskupem warszawskim i Prymasem Polski został ks. kard. Józef Glemp. Wszystko to wpływało na
życie Kościoła, dotykało też funkcjonowania uczelni kościelnych. We Wrocławiu
i Poznaniu zostały już powołane Papieskie Wydziały Teologiczne. W 1981 r. podjęto starania o utworzenie także w Warszawie Papieskiego Wydziału Teologicznego. Ks. Prymas Józef Glemp już 27 października 1981 r. zwrócił się do Kongregacji Nauki Katolickiej z prośbą o zmianę nazwy Akademickiego Studium
Teologii Katolickiej na Papieski Wydział Teologii Katolickiej. Prośba została
uzasadniona tym, że istnieją już w Polsce Papieskie Wydziały, zatem warszawskie Studium powinno posiadać podobny status. W 1982 r. Studium otrzymało prawa Papieskiego Wydziału Teologicznego, ale bez zmiany nazwy. Starania
o powstanie Papieskiego Wydziału Teologicznego trwały nadal i przeciągały się.
Działo się tak dlatego, że w Warszawie istniały dwie kościelne uczelnie teologiczne: Wydział Teologiczny „Bobolanum” ojców Jezuitów i Akademickie Studium
Teologii Katolickiej. W tym czasie Kongregacja dążyła do łączenia istniejących
szkół teologicznych, zwłaszcza w jednym mieście, w jeden organizm pozwalający
na utrzymanie odpowiedniego poziomu nauczania i prowadzący do współpracy
działających uczelni. W rozmowach prowadzonych w Kongregacji zdecydowano, iż dla Warszawy wzorem powinno stać się rozwiązanie zastosowane w podobnych warunkach w Neapolu. Po wybraniu takiego rozwiązania pracowano
nad statutami przyszłego Wydziału.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie powstał ostatecznie 3 maja 1988 r.
na mocy dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego. Składa się on z dwóch
sekcji: św. Jana Chrzciciela, powstałej z Akademickiego Studium Teologii Katolickiej i św. Andrzeja Boboli, powstałej z Wydziału Teologicznego ojców Jezuitów.
Wielkim Kanclerzem Wydziału jest Arcybiskup Warszawski, zaś Wielkim Wice
Kanclerzem Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego, reprezentowany
przez Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. Dziekan i Prodziekan wybierany jest na trzy lata na przemian z obu Sekcji. Każda z Sekcji posiada
prawo nadawania tytułu magistra i licencjata teologii. Wydział jako całość (wtedy
Rady Sekcji łączą się w Radę Wydziału) nadaje tytuł profesora oraz stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora. Od 30 czerwca 1989 r., czyli od czasu
Umowy między Rządem PRL a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich Wydział posiada państwowe prawa
wyższych uczelni. Status Wydziału jako szkoły wyższej oraz osobowość prawną
każdej z Sekcji potwierdziły kolejne dokumenty: Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską zawarty 28 lipca 1993 r. oraz Umowa między Rzą-
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dem Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski podpisana 1 lipca
1999 roku.
Papieski Wydział Teologiczny już od dwudziestu lat wypełnia swoje statutowe
zadania. Pogłębia i rozwija studium teologii, buduje środowisko naukowe, przygotowuje naukowo kandydatów do kapłaństwa, umożliwia studia teologiczne
członkom instytutów zakonnych oraz wielu ludziom świeckim. W omawianym
okresie na Wydziale odbyło się piętnaście habilitacji, nadano też czterdzieści dwa
doktoraty z teologii. Doktoraty honoris causa otrzymali: ks. prof. Emil Krapka,
ks. kard. Józef Glemp, ks. kard. Avery Dulles SJ oraz ks. prał. Zdzisław Jastrzębiec
Peszkowski.
Papieski Wydział Teologiczny, a szczególnie Sekcja św. Jana Chrzciciela, działa w specyficznych warszawskich warunkach, w bezpośredniej bliskości dużego
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trwa
od lat praktyczna i owocna współpraca z tym znaczącym w Polsce środowiskiem
teologicznym.
Dwie Sekcje Wydziału są autonomiczne w swym naukowym działaniu i zachowują sobie właściwy charakter, wypełniają zadania, do których zostały powołane. Współpracują ze sobą od dwudziestu lat, tworzą wspólnie oblicze całego Wydziału.

III. SEKCJA ŚW. JANA CHRZCICIELA

1. Historia
Sekcja św. Jana Chrzciciela jest kontynuacją powstałego w 1962 r. i działającego przez 26 lat Akademickiego Studium Teologii Katolickiej. Studium powstało
jeszcze przed Soborem, przechodziło zatem przemiany związane z podjętą reformą szkolnictwa kościelnego. Powstała w 1988 r. Sekcja św. Jana Chrzciciela
Papieskiego Wydziału Teologicznego kontynuowała liczącą dwadzieścia sześć lat
tradycję i dostosowywała swą pracę do zmieniających się w naszej Ojczyźnie warunków życia i pracy Kościoła. Wielką zmianę do pracy Sekcji wniosło powstanie
niestacjonarnych (zaocznych) studiów teologii dla świeckich, sukcesywne zmiany
powodowały i powodują zmieniające się przepisy prawa państwowego dotyczące
studiów wyższych. Wpływ na działalność Sekcji posiada zawsze ilość studentów:
ostatnie lata przyniosły duży spadek liczby świeckich studentów niestacjonarnych
(zaocznych) zarówno w Warszawie, jak i w związanych z Sekcją ośrodkach.
Głównym zadaniem Sekcji jest przekazywanie wiedzy teologicznej kandydatom do kapłaństwa. Od początku studia stacjonarne odbywali w Sekcji alumni
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, później doszli alum-
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ni powstałego Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater oraz alumni Diecezji Polowej. Zawsze też studiują tutaj alumni różnych zgromadzeń zakonnych.
Działalność Sekcji św. Jana Chrzciciela nie ogranicza się do terenu archidiecezji
warszawskiej. Do Sekcji zostały afiliowane Wyższe Seminaria Duwhowne: diecezji siedleckiej (1992 r.), łowickiej (1994 r.), drohiczyńskiej (1995 r.) i warszawsko-praskiej (2000 r.). Dzięki tej współpracy naukowej tytuł magistra uzyskało
w Sekcji ogółem 1625 absolwentów Seminariów Duchownych.
Wraz ze zmianami zachodzącymi w Kościele po Soborze Watykańskim II
wzrastało zainteresowanie teologią wśród ludzi świeckich. Dochodziły sygnały od
duchownych i od laikatu o potrzebie stworzenia jakiejś formy studiów teologicznych dla ludzi świeckich. W obliczu nowych potrzeb ks. Prymas kard. Józef Glemp
powołał w 1982 r. zaoczne Studium Teologii dla Świeckich przy istniejącym wtedy
Akademickim Studium Teologii Katolickiej, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Po trzech latach okazało się, że wielu absolwentów Studium pragnie
kontynuować studia teologiczne. W 1986 r. powstały zatem zaoczne studia magisterskie dla świeckich. Stopniowo kształtował się ich program i organizacja. Czas
pokazał, iż podjęty przez świeckich trud okazał się bardzo owocny. Kiedy do szkół
zostało wprowadzone nauczanie religii, wielu świeckich – już odpowiednio przygotowanych – mogło podjąć pracę z dziećmi i młodzieżą. Niestacjonarne studia
teologiczne dla świeckich Sekcja prowadzi nadal. Działalność Sekcji w kształceniu
świeckich wykracza daleko poza granice naszej archidiecezji. Do Sekcji zostały
afiliowane różne ośrodki teologiczne: Studium Teologii we Włocławku (1992 r.),
Instytut Teologiczny w Siedlcach (1994 r.) i Studium Teologii w Białymstoku (1994
r.). Należy dodać, że ośrodek białostocki ściśle współpracuje z Polskim Centrum
Katechetycznym w Wilnie. Przez wszystkie lata w Sekcji św. Jana Chrzciciela tytuł
magistra uzyskało 2473 osób świeckich.
Sekcja przez całe lata prowadziła studia pozwalające na uzyskanie tytułu licencjatu kanonicznego, zarówno przez duchownych, jak i świeckich. Dotychczas
451 osób uzyskało licencjat kanoniczny. Osoby pragnące pisać doktorat odbywały
roczny kurs doktorancki. Od roku studia licencjackie i doktoranckie prowadzi
Wydział jako całość.
W powiązaniu z Sekcją działają w archidiecezji warszawskiej szkoły przygotowujące ludzi do pracy w parafiach. Wydział służy im pomocą i wspiera naukowo.
Istniejące przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej Studium Katechetyczne
kształciło przez lata katechetów, którzy podejmowali katechizację prowadzoną
wtedy w ośrodkach parafialnych. Zupełnie nowa sytuacja powstała po wprowadzeniu nauki religii do szkół. Powstały wtedy Kolegia Teologiczne, które miały
przygotowywać katechetów do pracy w szkole. Kolegia takie powstały przy Sekcji
św. Jana Chrzciciela w 1993 r. w Warszawie i w Białymstoku, zaś w 1995 r. we Włocławku. Wraz z nowymi zmianami w prawie oświatowym należało dokonać zmian
w kształceniu katechetów. W roku 2000 w miejsce istniejących Kolegiów zostały
na Wydziale utworzone Wyższe Zawodowe Studia Katechetyczne w Warszawie,

PREZENTACJE

205

Białymstoku i Włocławku. Studia kończyły się uzyskaniem licencjatu. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005 r. nie przewiduje takich studiów w dziedzinie
teologii, zatem tego rodzaju Studia Katechetyczne zakończyły już swoją działalność. Odtąd katecheci odbywać będą pełne studia teologiczne na Wydziale.
Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego został założony przez kard. Stefana Wyszyńskiego w 1962 r., a jego powstanie związane było z osobą ks. prof.
Antoniego Słomkowskiego. Celem jego działania miało być pogłębianie wśród
duchowieństwa wiedzy o życiu wewnętrznym, przygotowywanie ojców duchownych dla Seminariów Duchownych, magistrów nowicjatów. Z biegiem czasu Instytut rozwijał się, a jego słuchaczkami stały się także siostry zakonne oraz ludzie
świeccy. Instytut nadal owocnie rozwija swoją działalność, ściśle współpracuje ze
studiami licencjackimi w zakresie duchowości.
Instytut Szkolenia Organistów, sięgający korzeniami do tzw. „kursów dla organistów” zorganizowanych przez ks. Wojciecha Lewkowicza w 1965 r., powstał
w 1970 r.. Stawiał sobie za cel regularne kształcenie organistów w Warszawie. Dodajmy, że wtedy zamknięto siłą salezjańską szkołę dla organistów w Przemyślu.
Instytut pozostaje ściśle związany z Sekcją, stanowi jej nieakademicką część. Grupa studentów Instytutu studiuje również teologię w systemie niestacjonarnym.
Przez przeszło trzydzieści lat działało także Studium Życia Rodzinnego, mające na celu przygotowywanie osób świeckich do pracy w parafialnych poradniach
rodzinnych oraz prelegentów do prowadzenia spotkań z młodzieżą, narzeczonymi i małżeństwami. Działalność Studium zostało jednak zawieszona.
Sekcja św. Jana Chrzciciela, podobnie jak cały Wydział, działa dziś w nowych
warunkach; stają przed nią takie same jak niegdyś zadania, ale ich realizacja dokonuje się w postmodernistycznym świecie, którego cząstką jest także Polska. Jest
więc to wyzwanie do ciągłego szukania drogi do współczesnego człowieka.

2. Aktualna struktura Sekcji
a) Studia stacjonarne – alumni seminariów duchownych
b) Studia niestacjonarne:
Teologia ogólna dla świeckich
Teologia dla przyszłych nauczycieli religii
Podyplomowe Studium Duchowości
Studium licencjackie i studium doktoranckie (razem z Bobolanum)
c) Szkoły związane z Sekcją:
Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego
Instytut Szkolenia Organistów
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Drugim polem działalności Sekcji św. Jana Chrzciciela, zgodnie ze Statutem,
jest praca naukowa. Badania naukowe zmierzają do pogłębiania rozumienia depozytu wiary, upowszechniania wiedzy teologicznej, prowadzenia dialogu z innymi naukami. Pracownicy naukowi podtrzymują kontakty i podejmują współpracę
z innymi środowiskami teologicznymi. Służą temu publikacje w różnych czasopismach, udział w sympozjach, konferencjach naukowych i zjazdach. Działalność ta
jest prowadzona zarówno na terenie naszego kraju, jak też poza jego granicami.
Sekcja św. Jana Chrzciciela stara się tworzyć środowisko naukowe w archidiecezji warszawskiej. Służy temu wydawany od 1983 r. rocznik „Warszawskie Studia
Teologiczne” oraz publikacje książkowe. Wielu profesorów Sekcji św. Jana Chrzciciela jest zarazem pracownikami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
i odwrotnie. Trwa od lat praktyczna współpraca z tym dużym i znaczącym w Polsce środowiskiem teologicznym. Sekcja św. Jana Chrzciciela zachowuje jednak
swoją specyfikę. Jest głębiej zakorzeniona w archidiecezji warszawskiej, ma bardziej „duszpasterski” charakter, musi odpowiadać na naukowe potrzeby Kościoła
warszawskiego.

IV. SEKCJA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI (BOBOLANUM)

1. Aktualny stan i tło historyczne
Sekcja św. Andrzeja Boboli stanowi część Papieskiego Wydziału Teologicznego (PWT). Jej korzenie są splątane – trudno wskazać moment początku. W obowiązujących obecnie statutach wspomina się, że Bobolanum „posiada historyczne
powiązania z Akademią Połocką założoną przez zakon Towarzystwa Jezusowego
i rząd rosyjski w 1812 r.”. Był to rok, upamiętniony w Panu Tadeuszu, w samym tytule przedostatniej księgi, zaczynającej się słynną inwokacją: „O roku ów! kto ciebie
widział w naszym kraju!”… Powiązanie początku z rokiem 1812 byłoby kuszące,
jednak Połock gościł już wcześniej uczelnię jezuicką. Było to Kolegium, utworzone
w 1580 r. dzięki bogatej fundacji króla Stefana Batorego. Najpierw istniały tu różne
szkoły średnie, następnie pojawiły się także studia przygotowujące młodych jezuitów do kapłaństwa: studia filozoficzne od 1649 r. i studia teologiczne od 1737 r..
Właśnie ten ostatni rok uznać można za początek uczelni teologicznej, która stopniowo – po wielu krokach – doprowadziła do Bobolanum.
Na uwagę zasługuje związek uczelni ze św. Andrzejem Bobolą, nie tylko patronem Bobolanum, ale od 16 maja 2002 r. Patronem Polski. Pierwsze otwarcie się
jezuickiego studium na studentów spoza Towarzystwa Jezusowego – przez utworzenie Akademii Połockiej – zostało bezpośrednio poprzedzone sprowadzeniem
z Pińska do Połocka relikwii Andrzeja Boboli w 1808 r.. W tym sensie można
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powiedzieć, że Bobola patronował z bliska powstaniu Akademii, która potem
ewoluowała, zmieniała postać i miejsce, by w końcu wyraźnie się związać z jego
patronatem. Oto w telegraficznym skrócie dalsze dzieje jezuickiej uczelni na tle
rozwoju kultu Świętego.
Relikwie Męczennika pozostały w Połocku do 1922 r., zaś jezuici z Akademii musieli opuścić miasto w r. 1820: po wypędzeniu z Rosji przybyli do Galicji
(pod zaborem austriackim), gdzie w końcu studium teologiczne znalazło siedzibę
w Krakowie. Po I wojnie światowej, w odrodzonej Polsce, studium powróciło –
po kilku latach gościny w innych miejscach – do Krakowa. Tutaj doczekało się
wreszcie ponownego uznania ze strony władzy państwowej, już nie zaborczej, jak
w Połocku, ale polskiej – dnia 27 lutego 1922 r.. Tego samego roku relikwie Andrzeja Boboli, uznanego od 1853 r. za błogosławionego, zostały wywiezione przez
bolszewików z Połocka, skąd przez Moskwę – po niełatwych staraniach Stolicy
Apostolskiej – trafiły do Rzymu, gdzie zaczęto przygotowania do kanonizacji. Jednocześnie był realizowany plan przeniesienia studium teologicznego do Lublina,
do nowego kolegium pod nazwą Bobolanum. Przeniesienie nastąpiło w 1926 r..
Patronat Andrzeja Boboli miał się rozciągać nie tylko na teologiczne studium przeniesione z Krakowa, lecz i na całe lubelskie kolegium, przy którym miał ponadto
powstać kościół i mauzoleum dla relikwii Boboli po ich planowanym powrocie do
Polski po kanonizacji. Stało się jednak inaczej. Wprawdzie właśnie w Lublinie dotychczasowe studium teologiczne zostało przekształcone w Wydział Teologiczny,
zatwierdzony w 1932 r.; jednak po kanonizacji Boboli w 1938 r. relikwie Świętego
trafiły z woli Piusa XI do Stolicy, by w końcu – po kolejnej utracie niepodległości
i częściowym jej odzyskaniu – przyciągnąć do Warszawy także Wydział.
Przeniesienie Wydziału Teologicznego Bobolanum do budynku przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie nastąpiło w sierpniu 1952 r.. Zatem w uroczystym roku
2002, który przyniósł ogłoszenie św. Andrzeja Boboli Patronem Polski, świętowaliśmy jednocześnie 50. rocznicę pobytu Bobolanum u boku relikwii Świętego!
W czasie wojny zakonny budynek ucierpiał najwięcej po masakrze jego mieszkańców i chroniących się w nim osób 2 sierpnia 1944 r., natomiast relikwie zostały
przeniesione do kościoła na Starym Mieście, by po wojnie powrócić na Rakowiecką. Po odbudowie domu powróciły do niego także niektóre z przedwojennych
instytucji, zwłaszcza wydawnictwo i redakcja „Przeglądu Powszechnego”. Jednak
w 1948 r. trzeba było zamknąć drukarnię, następnie zawiesić wydawanie książek
(od 1951 r.); groziło także zamknięcie „Przeglądu Powszechnego” (ostatni numer
przed długoletnią przerwą ukazał się w styczniu 1953 r.). Gdy więc w Krakowie,
gdzie Wydział Teologiczny znalazł się od roku 1948, zaczęło brakować miejsca,
w Warszawie zwalniały się pomieszczenia po zamykanych instytucjach. I tak oto
Wydział Teologiczny Bobolanum został przeniesiony na ul. Rakowiecką, jakby
przyciągnięty przez swego świętego Patrona, który nie doczekawszy się powrotu
do Lublina, wybrał Warszawę – nie tylko na miejsce Wydziału, ale konsekwentnie
także dla swego Sanktuarium.
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Gdy Bobolanum znalazło się w Stolicy, pierwszym owocem było – nieoczekiwanie – powstanie parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Została ona
powołana do życia 1 stycznia 1953 r. z inicjatywy Prymasa Tysiąclecia, przekonanego, że zakorzenienie jezuitów na miejscu dzięki parafii pomoże także Wydziałowi przetrwać niepewne czasy komunistyczne. Złączenie z parafią na Rakowieckiej pozwoliło Wydziałowi nie tylko przetrwać, ale rozbudować zajmowany
budynek. Dzięki nowemu skrzydłu dobudowanemu pod koniec 50. lat poprawiły
się warunki mieszkaniowe w domu, który początkowo nie był przygotowany na
przyjęcie znacznej liczby profesorów i studentów Bobolanum; można było także
sprowadzić wreszcie w 60. latach do Warszawy księgozbiór lubelski, wcześniej
zdeponowany w Bibliotece KUL. Kolejne lata przyniosły nie tylko rozwój, lecz
i zastój. Komunistyczne władze blokowały zarówno kult Andrzeja Boboli, jak
i działanie poświęconego jemu Bobolanum. Ale przyszła wreszcie zapowiedź
odmiany. W roku 1988, kiedy świętowaliśmy 50. rocznicę kanonizacji Boboli,
zbiegły się dwa wydarzenia: rozpoczęło działalność Sanktuarium pod jego wezwaniem, a Bobolanum stało się częścią Papieskiego Wydziału Teologicznego.
Po roku rozpoczęła się nowa faza w dziejach odrodzonej Polski – zaczęła się
III Rzeczpospolita, której obecnie błogosławi nowy Patron, od lat patronujący
naszemu Bobolanum.
To, że przed 50 laty Bobolanum przyciągnęło do siebie parafię, stanowi także
na przyszłość istotną wskazówkę: teologiczna praca w uczelni ma wydać owoce
duszpasterskie. Może nie przypadkiem najważniejszy wkład Bobolanum w życie
Kościoła w Polsce w ostatnich 50 latach wyraził się w dziele służącym katechezie.
Ważne – mamy nadzieję – pozostają w tej dziedzinie nasze publikacje w akademickich pismach „Studia Bobolanum” i „Forum Iuridicum”, czy wkład w prace
naukowe w ramach Serii Bobolanum, czy książki wydawane w innych wydawnictwach.
Wsparcie, którego św. Andrzej udziela swoim współbraciom, aby przez nich
trafiać do wielu innych, nie ogranicza się do polskich jezuitów. Uderza w dziejach jego kultu to, że pamięć o Męczenniku u współbraci w innych krajach,
współbraci innych języków była niekiedy żywsza niż u Polaków. Dzisiaj Bobolanum liczy wielu jezuitów, którzy swe studia odbyli na zachodnich uczelniach
Towarzystwa Jezusowego. Niektórzy z obecnych pracowników polskiej uczelni
już obecnie mogą się odwdzięczyć za uzyskaną pomoc – prowadzą zajęcia na
Wydziałach, gdzie kończyli swe dysertacje doktorskie, czy to w Paryżu (Centre Sèvres), czy w Rzymie (Uniwersytet Gregoriański). Od wielu lat silne więzy
łączą Bobolanum z jezuickim Aloisianum w Bratysławie, które przekształciło
się – dzięki wydatnej pomocy polskich jezuitów – w Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie.
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2. Struktura

2.1. Studia
Sekcja Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie jako kościelna szkoła wyższa uznana przez państwo zapewnia studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) z teologii. Na Bobolanum istnieje także dwuletnie
Podyplomowe Studium Duchowości.
a) Studia stacjonarne
W ramach studiów stacjonarnych prowadzimy następujące specjalności:
teologia ogólna
teologia katechetycza (umożliwia zdobycie kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli religii w szkołach poprzez studiowanie pełnego zakresu
przedmiotów wymaganych do specjalizacji nauczycielskiej według
standardów nauczania MNiSW)
Wśród uczestników naszych studiów stacjonarnych można wyróżnić trzy
grupy:
osoby studiujące wyłącznie teologię ze względu na przyszłą pracę w tej
dziedzinie;
osoby studiujące na innych kierunkach (innej uczelni), które dodatkowo
wybierają teologię, czy to w całości, by zdobyć stopień magistra teologii,
czy to częściowo, ze względu na zainteresowania poszczególnymi tematami
– w formie wykładów opcjonalnych;
studenci-jezuici, czyli członkowie Towarzystwa Jezusowego przygotowujący
się do kapłaństwa. Dla nich studia na PWT Sekcja Bobolanum zaczynają
się od III roku teologii, po zaliczeniu dwóch pierwszych lat na studiach
filozoficznych innych uczelni jezuickich.
b) Podyplomowe Studium Duchowości
Wśród uczestników tej formy studiowania można wyróżnić:
„liderów” życia duchowego: kierowników duchowych, formatorów
w parafiach i diecezjach oraz zakonach i zgromadzeniach zakonnych męskich
i żeńskich, kapłanów i siostry zakonne, animatorów i odpowiedzialnych za
ruchy religijne oraz różnego rodzaju wspólnoty;
katechetów;
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inne osoby, które pragną pogłębić życie duchowe.
2.2. Struktura organizacyjna
W Sekcji Bobolanum działają następujące katedry:
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej
Katedra Teologii Fundamentalnej
Katedra Teologii Systematycznej i Ekumenicznej
Katedra Antropologii Teologicznej
Katedra Teologii Moralnej
Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetycznej
Katedra Duchowości
2.3. Najważniejsze osiągnięcia
a) Wydawnictwa
Sekcja Bobolanum prowadzi:
kwartalnik „Studia Bobolanum” (w tym jeden numer w roku z artykułami
w językach obcych);
periodyk „Forum Iuridicum” wydawany przez Katedrę Prawa Kanonicznego
i Wyznaniowego;
serię naukową „Seria Bobolanum”. Książki wydawane w tej serii to głównie
monografie naukowe. Tytułem przykładu można wymienić: o. prof. Jacek
Bolewski, Biała bogini, czarna Madonna – maryjne światło w ezoterycznym
odcieniu; dr hab. Dariusz Gardocki, Jezus z Nazaretu. Mesjasz królestwa,
Syn Boży, Droga do Ojca. Studium analityczno-krytyczne chrystologii
Jona Sobrino; o. dr hab. Zbigniew Kubacki, Jedyność Jezusa Chrystusa.
O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w kontekście
chrześcijańskich teologii religii.
b) Sympozja naukowe. W ostatnich latach podejmowana tematyka znalazła
wyraz w następujących tytułach sympozjów:
Dzieci Abrahama. Koncepcje Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie
Miłosierdzie Boże a Niepokalane Poczęcie
Duchowość i nowoczesność
Światło mądrości: od Sofii do Maryi
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Gdzie jest brat twój? – Przemoc w Biblii
Homo Clonus – biologiczne, etyczne, teologiczne aspekty klonowania
c) Cykle semestralnych wykładów otwartych pod nazwą „Otwarte Studium
Akademickie”, w których – oprócz studentów Bobolanum – biorą udział studenci
innych uczelni oraz zainteresowani spoza środowiska akademickiego.
d) Cykle otwartych konferencji tematycznych pod nazwą „Konferencje Bobolanum”. W roku akademickim 2007/2008 tematem była Duchowość wielkich religii
świata. Na kolejny rok akademicki planowany jest temat Szkoły duchowości chrześcijańskiej.
e) Współpraca zagraniczna. Sekcja Bobolanum współpracuje z jezuickimi
uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę wykładowców i studentów. Do najważniejszych partnerów naukowych należą: Wydział Teologiczny Uniwersytetu
w Trnawie (Słowacja – Bratysława), Papieski Uniwersytet Gregoriański (Włochy
– Rzym), Fakultet Jezuicki Centre Sèvres (Francja – Paryż).
f) Decyzją Komisji Europejskiej od 20 maja 2008 r. Sekcja Bobolanum posiada
Kartę Uczelni Erasmusa (EUC – Erasmus University Charter) uprawniającą do
uczestniczenia w programie Erasmus.
Pontiﬁcal Faculty of Theology in Warsaw
Sum mar y
Actual situation and historical view
The Pontifical Faculty of Theology in Warsaw is made up of two sections:
St. Andrzej Bobola (Bobolanum) Section, and St. John the Baptist Section. The
Faculty in its actual form was created by the Holy See in 1988. The statute of the
Faculty as the higher education institution was confirmed by the subsequent
documents: first by the Concordat between the Holy See and the Republic of
Poland in 1993, and then in 1999 by the Agreement between the Republic of
Poland and the Conference of the Polish Bishops. The section St. John the Baptist is a continuation of the Academic Studium of Catholic Theology, created in
1962 and operating twenty years. The Academic Studium of Catholic Theology
was founded after the suppression of the Faculty of Theology at the University
of Warsaw by the Communist Government in the early fifties and the creation of
the Academy of Catholic Theology in 1954. The Studium evolved gradually and
was modified following the reforms of the ecclesiastical education.
The roots of Bobolanum go back to the Academy of Połock founded by the Society
of Jesus and the Russian Government in 1812. In 1920 Bobolanum moved to Cracow
and then after some years, in 1926, to Lublin. In Lublin the single theological studium
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was raised too the rank of the Faculty of Theology approved in 1932. During the Second World War the buildings of Bobolanum were occupied by the Nazis and after
the war the the Communists transformed them into a hospital. Finally, in 1952, the
Faculty of Theology had to move to Warsaw where it currently remains.
Section St. John the Baptist
An important task of the Section is the theological formation of the candidates
to priesthood. The Section offers the full-time graduate studies in theology for the
students of the Metropolitan Seminary of Warsaw, students of four other Seminaries affiliated to the Section and candidates to some religious orders. The section
offers non-stationary studies of theology for religious and secular students, provides the opportunity to deepen the theological knowledge, prepares to undertake
activities in the parishes, religious movements and prayer groups and has the intention to prepare religion teachers. Together with Bobolanum, the Section runs
studies for license and doctorate.
A second field of activity of the Section is the scientific research performed
by its academic staff. The scientific research has the following goals: to deepen
the understanding of the faith, to divulgate the theological knowledge and to undertake the dialogue with other sciences. These goals are reached by publications
in scientific revues, symposiums, conferences and meetings. The Section has the
intention to form a community of theological scholars in the Archdiocese of Warsaw. Since 1983 the Section is publishing the journal “Warszawskie Studia Teologiczne” and a series of monographs.
The specificity of Warsaw is the presence of two faculties of theology: the Faculty of Theology at the Cardinal Stefan Wyszyński University and the Pontifical
Faculty of Theology. Since many years there is a cooperation of the Section with
that large and important theological center.
Section St. Andrzej Boboli (Bobolanum)
The Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, the Bobolanum Section, offers
the graduate studies in theology for full-time and part-time students. It runs also
a special program in spirituality.
Bobolanum publishes two journals: “Studia Bobolanum” which appears 4 times
a year and is dedicated to theological issues, and “Forum Iuridicum” - which appears once a year and is dedicated to law and canon law issues. In addition Bobolanum
publishes the books of its professors in the series called “Seria Bobolanum”. Twice
a year Boblanum organizes a symposium on a particular theme, for instance: “Children of Abraham: The Concept of God in Judaism, Islam and Christianity”. The
section also proposes conferences opened to a larger public. The theme of the conferences in the academic year 2007/2008 was: “Spirituality of the Great Religions”.
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The main objectives of Bobolanum are to conduct research in theology and
other religious fields as well as student education in those areas. Bobolanum desires to form students’ attitude in a spirit of human values, European heritage,
good citizenship, patriotic and Christian values in the spirit of a dialogue with
other Churches, religions, contemporary culture and science. While performing
its tasks, Bobolanum is guided by the teaching of the Roman-Catholic Church
and by the respect for individual and communal rights within the framework of
a legal system. At the same time Bobolanum respects academic freedom necessary
for effective and fair performance in the area of scientific research and education.
Personal and institutional research programmes, symposiums and conferences,
publications and information bulletins serve to fulfil teaching and educational
objectives. Bobolanum cooperates with various Polish and foreign academic centres. Lectures, classes, seminars, individual internships and other activities carried
by teachers and students together serve to fulfil didactical and educational tasks.
Students of the first two years attend an intensive English language course that
gives them the language competence at B2 level.
S łow a k luc zowe: Bobolanum, Forum Iuridicum, Instytut Szkolenia Organistów, katedry, konferencje, Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego, sekcje,
seminarium duchowne, studia niestacjonarne, studia stacjonarne, studia Bobolanum, studium doktoranckie, studium licencjackie, św. Andrzej Bobola, św. Jan
Chrzciciel, teologia, publikacje, Warszawskie Studia Teologiczne, wydawnictwa
Ke y words: activity, Bobolanum, Forum Iuridicum, objectives, section, seminary, studia Bobolanum, Warszawskie Studia Teologiczne, studies, symposium

Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU

I. POWSTANIE I HISTORIA
Początek kształcenia teologicznego we Wrocławiu sięga roku 1565, kiedy to
powstało, jako jedno z pierwszych w Kościele, Seminarium Duchowne. Miało
ono, zgodnie ze wskazaniami Soboru Trydenckiego, przygotować kandydatów
do kapłaństwa pod względem ascetycznym, duszpasterskim, ale także intelektualnym. 15 listopada 1702 r. cesarz austriacki powołał, za domniemaną zgodą
Stolicy Apostolskiej, Akademię Leopoldyńską składająca się z wydziału teologii
i wydziału filozofii. Prowadzenie jej powierzono Jezuitom. W 1811 r. połączono
Akademię Leopoldyńską z działającym we Frankfurcie nad Odrą protestanckim
Uniwersytetem Viadrina (działającym od 1506). Od tego czasu na Uniwersytecie
Wrocławskim funkcjonowały wydziały: teologii katolickiej, teologii protestanckiej, filozofii, prawa i medycyny. Od roku 1816 wydział teologii katolickiej mógł
nadawać tytuł licencjatu i doktoratu. Studentami wydziału byli alumni wrocławskiego seminarium.
Sytuacja zmieniła się po II wojnie światowej, kiedy to akademicka teologia, nie
mogąc pozostać w strukturze odrodzonego Uniwersytetu, znalazła swoje schronienie najpierw w murach Wyższego Seminarium Duchownego, a potem na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dzięki zabiegom abp Bolesława
Kominka i bp Pawła Latuska 28 lutego 1964 r. watykańska Kongregacja do spraw
Seminariów i Uniwersytetów uznała studia filozoficzno-teologiczne prowadzone
w seminarium duchownym za podstawę do utworzenia we Wrocławiu Akademickiego Studium Teologii, przyznając prawo nadawania stopni akademickich bakalaureatu i licencjatu. 28 lutego 1968 r. Stolica Apostolska uznała Akademickie
Studium Teologii przy Seminarium Duchownym za prawną kontynuację przedwojennego Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 2 czerwca 1974 r. Ojciec Święty Paweł VI oficjalnie przyznał Wydziałowi Teologicznemu
miano „Papieski” i od tej pory pełna nazwa wrocławskiej uczelni brzmi: Papieski
Wydział teologiczny we Wrocławiu (Pontificia Facultas Theologica Wratislawiensis). Wydział zyskał także prawo nadawania doktoratu z teologii. Od 2001 r. uczel-
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nia należy do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (uchwała Nr
47/II Konferencji z dnia 6 czerwca 2001) i posiada wystawiony przez nią certyfikat potwierdzający jakość kształcenia akademickiego.

II. OBECNA DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest kościelną szkołą wyższą,
posiadającą osobowość prawną. Podstawę prawną działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego stanowi Deklaracja Kongregacji Pro Institutione Catholica
z dnia 22 lutego 1968 r. (nr protokołu 514/64/21). Zgodnie z powyższą Deklaracją
działalność Wydziału stanowi kontynuację działalności Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność naukowa, dydaktyczna, wychowawcza i organizacyjna Wydziału oparta jest na Kodeksie Prawa Kanonicznego
i Konstytucji Apostolskiej Sapientia christiana z dnia 15 kwietnia 1979 r. oraz na
innych aktach prawnych wydanych przez Stolicę Apostolską, których przedmiotem jest działalność wyższych szkół kościelnych. Podstawę prawną działalności
Wydziału stanowi Konkordat podpisany w dniu 28 lipca 1993 r. między Stolicą
Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (ogłoszony przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polski w dniu 23 lutego 1998, Dz. U. nr 51, poz. 318). Na podstawie umowy z dnia
1 lipca 1999 r. zawartej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Konferencją
Episkopatu Polski (Dz. U. nr 63, poz. 727), w zakresie praw studentów działalność
Wydziału objęta jest przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). W związku
z postanowieniem zarządzenia nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie stwierdzenia uprawnień do nadawania stopni naukowych
(MP nr 22, poz. 174) Wydział jest uprawniony do nadawania stopni naukowych
doktora i doktora habilitowanego.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest uczelnią jednowydziałową.
Na podstawie decyzji nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2000 r.
Wydział jest uprawniony do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na
kierunku „teologia”. Oferuje jednolite studia magisterskie z teologii: stacjonarne
z cyklem studiów dla świeckich – 5 lat (10 semestrów) i cyklem studiów dla alumnów seminariów duchownych – 6 lat (12 semestrów) oraz studia niestacjonarne
dla świeckich – 5 lat (10 semestrów). Absolwenci uzyskują tytuł magister teologii
z przygotowaniem pedagogicznym. Kontynuację kształcenia umożliwiają studia
doktoranckie.
Uczelnia oferuje także studia podyplomowe w następujących zakresach: Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie, Podyplomowe Studia Dziennikarskie, Podyplomowe Studia Zarządzania w Oświacie, Podyplomowe Studia Teologii dla
absolwentów innych kierunków, Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego, Podyplomowe Studia Biblijne. W roku akademickim 2008/2009 wpro-
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wadzono Studium Języków Obcych oferujące lektoraty języków nowożytnych
i biblijnych zarówno dla studentów uczelni, jak i osób z zewnątrz.

III. STRUKTURA
10 stycznia 1981 r. Kongregacja Pro Institutione Catholica zatwierdziła umowę o współpracy pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu
a Opolskim Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. W późniejszych latach
podobne umowy zawarto z Wyższym Seminarium Duchownym w GościkowieParadyżu, Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie
oraz Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Kłodzku. Od
1989 r. w Gorzowie Wielkopolskim działała filia Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Obecnie do uczelni afiliowane jest Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Legnickiej, Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie
oraz Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów we Wrocławiu.
Starania o afiliację czyni Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej.
Wydział składa się z czterech instytutów, w których funkcjonuje 25 katedr. Są to:
INSTYTUT FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Katedra Filozofii Systematycznej
Katedra Historii Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Etyki
Katedra Psychologii
INSTYTUT HISTORII KOŚCIOŁA
Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Patrologii
Katedra Historii Kościoła w Średniowieczu
Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych
Katedra Historii Kościoła na Śląsku
INSTYTUT TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ
Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu
Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu
Katedra Teologii Biblijnej
Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
I Katedra Teologii Dogmatycznej
II Katedra Teologii Dogmatycznej
Katedra Eklezjologii i Sakramentologii
Katedra Historii Dogmatów i Ekumenizmu
Katedra Teologii Moralnej Ogólnej

218

KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej
Katedra Teologii Duchowości
Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny
INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ
Katedra Teologii Pastoralnej
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterskiej
Katedra Prawa Kanonicznego
Katedra Katechetyki i Pedagogiki
Katedra Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła.
Do prowadzenia zajęć dydaktycznych Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
zatrudnia w roku akademickim 2007/2008 15 profesorów zwyczajnych, 11 profesorów
nadzwyczajnych, 4 profesorów wizytujących, 3 doktorów habilitowanych, 38 adiunktów,
6 asystentów, 10 starszych wykładowców i 7 lektorów. Zleca także prowadzenie zajęć wykładowcom zewnętrznym. Dydaktyką obejmują oni studentów studiów stacjonarnych
w liczbie 416 (klerycy)i 390 (świeccy), 370 studentów studiów niestacjonarnych, 224
studentów studium doktoranckiego i 501 studentów studiów podyplomowych.

IV. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
W powojennej historii wrocławskiego wydziału teologicznego pierwsze egzaminy magisterskie i licencjackie zaczęto przeprowadzać od roku 1971, zaś pierwsza publiczna obrona doktoratu odbyła się 16 czerwca 1976 r. Do końca roku
akademickiego 2007/2008 nadano 4710 tytułów magistra teologii i 636 licencjaty
rzymskie. Stopień naukowy doktora uzyskały 162 osoby. Od roku 1990 przeprowadzono 35 kolokwia habilitacyjne.
Pierwszą osobą obdarowaną doktoratem honoris causa był kard. Henryk Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski (2 II 1996). Następnie tytuł ten otrzymali wybitni przedstawiciele myśli teologicznej, zasłużeni duszpasterze i działacze społeczni. Należą do nich: kard. Joachim Meisner, Metropolita Kolonii (8 X 1996),
abp Johannes J. Degenhardt, arcybiskup Padeborn (17 X 1998), kard. Joseph
Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary (27 X 2000), Helmut Kohl, Kanclerz
Niemiec (11 I 2000), ks. prof. dr hab. Jan Kowalski z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (15 V 2002), prof. dr hab. inż. Jan Kmita, rektor Politechniki Wrocławskiej (15 V 2002), prof. dr Herbert Schambeck z Uniwersytetu Wiedeńskiego (8 X 2002), kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
(9 X 2002), prof. dr hab. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
(7 X 2003), kard. Marian Jaworski, Metropolita Lwowski (10 X 2006), ks. prof. dr
hab. Stanisław Olejnik z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (15 X 2007)
i abp prof. dr hab. Alfons Nossol, biskup opolski (15 X 2007).
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Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi także własne wydawnictwo, które do końca roku akademickiego 2007/2008 wydało w serii „Rozprawy
Naukowe” 63 pozycje, w serii „Sympozja i Sesje Naukowe” – 16 pozycji, w serii
„Rozprawy naukowe i opracowania Katedry Prawa Kanonicznego” – 4 pozycje.
Zainicjowano nową serię „Colloquia Wratislaviensia”, która obejmować będzie
publikacje zbiorowe prezentujące wieloaspektowo wybrane zagadnienia. Ponadto
ukazują się czasopisma naukowe: „Colloquium Salutis”, „Wrocławskie Studia Teologiczne” (1969–1993), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” (od 1993), „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” (od 2002), „Świdnickie Studia
Teologiczne” (od 2004) oraz „Studia Salvatoriana Polonica” (od 2007).
Nieprzerwanie od 1971 r. wrocławski Wydział Teologiczny przygotowuje na
koniec sierpnia Wrocławskie Dni Duszpasterskie, natomiast w listopadzie Koło
Teologiczne Studentów organizuje Forum Młodych (od 1985). Cykliczne sympozja uzupełniają konferencje i sesje naukowe podkreślające ważne dla Kościoła
i regionu wydarzenia. Uczelnia współorganizuje imprezy kulturalne propagujące
myśl teologiczną, takie jak cykliczne spotkania połączone z muzyką „Wieczory
Tumskie” i „Verbum cum Musica”, Dni Kultury Chrześcijańskiej. Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu sprawuje opiekę nad Chórem Archidiecezji Wrocławskiej Pueri Cantores Wratislavienses.
Pontiﬁcal Faculty of Theology in Wrocław
Sum ma r y
Pontifical Faculty of Theology in Wrocław has inherited Leopoldinum Academy, which
has been in existence since 15 November 1702, run by Jesuits and transformed into the
University of Wrocław in 1811. After the Second World War, the Department of Catholic
Theology did not reappear at the University but started its independent existence, firstly
at Priests’ Seminar as an Academic Theological Centre, and since 1974 as Pontifical Faculty of Theology, recognized by the Apostle’s Capital as the follower of the University of
Wrocław. The Faculty conducts uniformed Master of Art studies and Doctorate studies.
Moreover, it is in possession of the right to bestow habilitation. There are 25 departments
at the Faculty, which are grouped into 4 institutes, 33 independent University workers and
38 Assistant Professors lecture there. There are almost 1900 students studying in the daily
system, extramural system, in PHD studies and post-graduate studies.

S łow a k luczowe: teologia, nauka, studia, uczelnia, Wrocław, nauczanie
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WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Myśl o utworzeniu Wydziału Teologicznego w Toruniu zrodziła się z początkiem istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W aktach Uczelni znajduje się
list ks. prof. Antoniego Pawłowskiego, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego,
późniejszego Biskupa Włocławskiego, skierowany do pierwszego Rektora UMK
prof. Ludwika Kolankowskiego, w sprawie starań o powołanie w Toruniu od początku istnienia Uniwersytetu również Wydziału Teologicznego.
Wydział Teologiczny UMK powołano w momencie, gdy sytuacja i nastroje polityczne zdecydowanie zmieniły się w kierunku akceptacji bardziej uniwersalnej
wizji uczelni. Po roku 1989 stało się możliwe otwarcie wyższych uczelni państwowych na myśl i poszukiwania naukowe inspirowane dziedzictwem chrześcijańskim. Z dniem 1 października 1996 r. w Instytucie Pedagogiki UMK utworzono
specjalizację w zakresie pedagogiki chrześcijańskiej, a po roku w tymże Instytucie
Zakład Edukacji Chrześcijańskiej. Kierownikiem specjalizacji i Zakładu został ks.
prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, profesor katechetyki i pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, późniejszy organizator i pierwszy dziekan
Wydziału Teologicznego UMK. Decyzja ta była ważnym elementem otwierania
się społeczności Uczelni na obecność Kościoła w dyskusjach i poszukiwaniach naukowych inspirowanych duchem chrześcijańskim oraz w dużej mierze stanowiła
inicjatywę przygotowawczą i poprzedzającą powstanie Wydziału Teologicznego .

I. NAJNOWSZE DZIEJE WYDZIAŁU
Wydział Teologiczny istnieje w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu od 1 października 2001 r. Został utworzony od podstaw, nie zaś w wyniku przekształceń wewnątrzuniwersyteckich. Mógł on jednakże powstać przede
wszystkim w oparciu o istniejące już i działające środowiska teologiczne. Zbudowano go głównie na bazie teologicznych środowisk dwóch Wyższych Seminariów
Duchownych: Toruńskiego i Włocławskiego. Jak już wyżej zostało wspomniane,
organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału był ks. prof. dr hab. Jerzy Ba-
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growicz. W latach 2005–2008 dziekanem Wydziału został ks. dr hab. Jan Perszon,
prof. UMK wybrany także na kolejną kadencję 2008–2012.
Wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na poziomie studiów
stacjonarnych jednolitych magisterskich i studiów podyplomowych. Obecnie na
Wydziale prowadzone są magisterskie studia z teologii w czterech specjalnościach:
kapłańskiej, katechetyczno-pastoralnej, pracy socjalnej „Caritas” i nauki o Rodzinie.
Po zakończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na
prowadzone przez Wydział dwuletnie Podyplomowe Studium Teologii kończące się
tzw. licencjatem rzymskim i roczny kurs ad lauream (kurs doktorancki).
Wydział Teologiczny wdrożył całkowicie Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Dziekanat korzysta w sposób pełny z uniwersyteckiego systemu obsługi studentów (USOS). Od momentu powstania Wydziału stopniowo zwiększa
on kadrę pracowniczą, wzbogaca bazę pomocy naukowych i dydaktycznych, systematycznie organizuje konferencje i sympozja naukowe, rozwijając w ten sposób
współpracę międzywydziałową i międzyuczelnianą. Ponadto Wydział posiada
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk teologicznych.
Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną Wydział Teologiczny posiada akredytację do roku 2010. Na rozwój i stabilizację pracy Wydziału w sposób wydatny pozytywnie wpłynęło oddanie w 2008 r.
nowej siedziby Wydziału, przy ul. Gagarina 37. Przeniesienie Wydziału Teologicznego z ul. Mickiewicza 121 do przestrzennego budynku pozwoliło na skoncentrowanie zajęć dydaktycznych zasadniczo w jednym miejscu. Dopiero tutaj mogła realnie zacząć funkcjonować Biblioteka Wydziałowa, która służy w sposób wydajny
zarówno studentom, jak i pracownikom Wydziału. Wszystkie zbiory biblioteczne
(ponad 10 tys. woluminów) są skatalogowane systemem tradycyjnym i elektronicznym (system Horizon). Nowe nabytki są katalogowane na bieżąco. Biblioteka
prenumeruje ok. 100 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych z dziedziny
teologii, filozofii, historii, nauk społecznych oraz prawa kanonicznego.
W ostatnim czasie do najważniejszych zmian w strukturze organizacyjnej należy przekształcenie Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej w Katedrę Biblistyki
(obejmującą dwa zakłady: Egzegezy i Teologii Starego Testamentu oraz Egzegezy
i Teologii Nowego Testamentu), utworzenie Międzyzakładowej Pracowni „Droga
św. Jakuba”.
Ogromnym osiągnięciem Wydziału jest Baza Artykułów Biblistyki Polskiej
Online (biblistyka.umk.pl). Jest to największa baza tekstów biblistycznych w polskim Internecie. Projekt w całości jest finansowany przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika a realizowany przez Wydział Teologiczny UMK.
Na Wydziale Teologicznym UMK aktywnie działają następujące koła zainteresowań: naukowe – Koło Młodych Teologów, Koło Naukowe Filozofii Chrześcijańskiej, religijne – Duszpasterstwo Akademickie, artystyczne – Chór „Tibi Domine”,
Koło Teatralne i zespół muzyczny.
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II. KIERUNKI STUDIÓW
Wydział Teologiczny UMK prowadzi stacjonarne jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Osobom świeckim Wydział Teologiczny UMK
oferuje jednolite studia magisterskie (5 lat) na kierunku „teologia” w ramach
trzech specjalności: katechetyczno-pastoralnej, pracy socjalnej „Caritas” i nauki
o rodzinie.
Alumni przygotowujący się do kapłaństwa w Wyższych Seminariach Duchownych w Toruniu i we Włocławku odbywają sześcioletnie studia magisterskie na
kierunku „teologia” w ramach specjalności kapłańskiej. Od roku akademickiego
2006/2007 do Wydziału Teologicznego zostają włączani cyklicznie alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Wydział Teologiczny prowadzi dwuletnie Podyplomowe Studium Teologii kończące się tzw. licencjatem rzymskim (kurs ad licentiam) i roczny kurs ad lauream
(kurs doktorancki). W roku akademickim 2007/2008 zostały utworzone na Wydziale nowe kierunki studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Administracji i Sądownictwa Kościelnego oraz Podyplomowe Studia Turystyki Krajów Biblijnych.
Obecnie, na Wydziale studiuje łącznie 480 studentów (w tym 75 osób w Podyplomowym Studium Teologii).
W latach 2005–2008 przeprowadzono 8 przewodów doktorskich, dwóch
pracowników przeprowadziło przewody habilitacyjne (KUL w Lublinie, UKSW
w Warszawie), dwóch pracowników otrzymało tytuł profesora belwederskiego.
Niektórzy pracownicy Wydziału za swoją działalność naukowo-dydaktyczną
otrzymali ważne odznaczenia państwowe oraz resortowe.

III. STRUKTURA WYDZIAŁU
Od dnia 1 września 2008 r. Rada Wydziału Teologicznego UMK liczy 30 członków. Posiedzeniom Rady Wydziału przewodniczy dziekan Wydziału ks. dr hab.
Jan Perszon, prof. UMK. Prodziekanami na kadencję 2008–2012 zostali wybrani: ks. dr hab. Dariusz Kotecki (prodziekan ds. dydaktyki) i ks. dr Zbigniew Zarembski (prodziekan ds. nauki). Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest ks. bp dr Andrzej Suski (Biskup
Toruński).
Wydział Teologiczny UMK posiada obecnie 1 katedrę oraz 11 zakładów naukowych zatrudniających 42 etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych:
KATEDRA BIBLISTYKI
Zakład Egzegezy i Teologii Starego Testamentu
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Zakład Egzegezy i Teologii Starego Testamentu
Zakład Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu
ZAKŁADY
Zakład Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu
Zakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
Zakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Zakład Teologii Duchowości
Zakład Teologii Liturgii
Zakład Katechetyki i Pedagogiki Religii
Zakład Historii Kościoła – starożytnej i średniowiecznej
Zakład Historii Kościoła – nowożytnej
Zakład Patrologii i Antyku Chrześcijańskiego
Zakład Prawa Kanonicznego
Zakład Filozofii Chrześcijańskiej

IV. GARŚĆ DANYCH LICZBOWYCH
Rozmiary Wydziału i jego osiągnięcia przedstawiają następujące dane statystyczne za rok akademicki 2007/2008:
Na Wydziale było zatrudnionych 6 osób z tytułem naukowym profesora,
11 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (w tym 7 profesorów
UMK), 23 osoby ze stopniem naukowym doktora. Liczba studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku „teologia” wynosiła: 206 kleryków (semestr zimowy), 187 kleryków (semestr letni), 272 studentów świeckich
(semestr zimowy), 238 studentów świeckich (semestr letni). Liczba słuchaczy
Podyplomowego Studium Teologii wynosiła 90 osób w semestrze zimowym i 88
osób w semestrze letnim. Cykl podstawowy ad licentiam ukończyło 35 osób, kurs
ad lauream ukończyło 17 osób. Tytuł zawodowy magistra teologii w czerwcu 2008
r. uzyskało 56 osób.

V. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Wydział Teologiczny UMK rozwija współpracę z zagranicą. Współpraca
międzywydziałowa i międzyuczelniana polega m.in. na udziale pracowników
naukowych Wydziału w konferencjach i sympozjach naukowych za granicą
w charakterze prelegentów oraz na zapraszaniu zagranicznych gości z innych
Wydziałów do udziału w naszych konferencjach. Przykładem takiej zagranicznej współpracy było przygotowanie wraz z Wydziałem Nauk Pedagogicznych
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UMK w dniach 10–11 października 2007 r. międzynarodowego kolokwium ekumenicznego w ramach wspólnego trójstronnego projektu badawczego Wyzwania i problemy współczesnej pedagogiki religii, prowadzonego przez Instytut
Pedagogiki UMK, Wydział Teologiczny UMK oraz Instytut Teologii Ewangelickiej i Pedagogiki Religii Uniwersytetu Karola Osieckiego w Oldenburgu (Niemcy). Innym przykładem dobrej i rozwijającej się współpracy międzynarodowej
było zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej przy współpracy
z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Navarra w Pamplonie (Hiszpania). Sympozjum poświęcone było tematyce Kościół rodzi się na modlitwie i miało miejsce
na Wydziale Teologicznym UMK w dniu 5 czerwca 2008 r. Wydział Teologiczny
kontynuuje współpracę z katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu
w Würzburgu w ramach europejskiego programu Socrates – Erasmus. Duże nadzieje łączy z zawartą w 2006 r. umową o współpracy z Uniwersytetem Witolda
Wielkiego w Kownie (Litwa). Zaowocuje ona zapewne w niedalekiej przyszłości dobrymi kontaktami między kadrą dydaktyczną oraz wymianą studentów.
W 2007 r. pracownicy Wydziału Teologicznego UMK publikowali wyniki swoich badań naukowych w wydawnictwach Uniwersytetu Navarra w Pamplonie
oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W roku 2007 Wydział Teologiczny UMK nawiązał współpracę i podpisał umowę o wzajemnej współpracy
naukowo-badawczej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Navarra w Pamplonie (Hiszpania). Pierwsze efekty tej współpracy były widoczne w uczestnictwie pracowników tamtejszego Wydziału w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Wydział Teologiczny UMK, a także pobycie naszych studentów
w Pamplonie w ramach programu Sokrates – Erasmus.
Czasopismem naukowym Wydziału jest półrocznik „Teologia i Człowiek”
oraz serie wydawnicze. Publikacje naukowe pracowników Wydziału ukazują się
w następujących seriach wydawniczych: Euntes Docete, Scripta Theologica Thorunensia, Biblia et Patristica Thorunensia, Series Biblica Paulina. Ponadto przy
współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK wydawany jest półrocznik „Paedagogia Chrystiana”. Pracownicy Wydziału publikują rozprawy naukowe
w polskojęzycznych periodykach filozoficzno-teologicznych, przygotowują monografie i podręczniki akademickie, aktywnie uczestniczą w różnych ogólnopolskich konferencjach oraz stałych gremiach naukowych.
Department of Theology of the University
of Nicolas Copernicus in Torun
Sum mar y
The Department was established at the University of Nicolas Copernicus on
October 1st, 2001. Its faculty members were recruited from among the theolo-

226

KS. JAN PERSZON

gians working in two diocesan Seminaries – in Torun and in Włocławek. The
first dean was prof. dr hab. George Bagrowicz. His successor, prof. dr hab. John
Perszon was elected in 2005, to be then reelected in 2008. Currently, the Department comprises forty two full-time faculty members who specialize in various
theological disciplines. There are 480 students.
The Department offers graduate degrees, i.e., master’s and doctoral degrees.
Students can choose from among four different specializations: priestly, pastoralcatechetic, “Caritas” social work and studies on the family. The programs operate
with the Polish grading system as the formal grading, but students are also graded
according to the ECTS grading scale.
One of the highest priorities of the Department has always been promoting
international cooperation with other centers of theological studies. Among them,
especially three are to be mentioned: The School of Theology of the University of
Navarra (Spain), Katolisch-Theologische Fakultät of the University of Würzburg
(Germany), The Department of Theology of the Vytautas Magnus University (Lithuania). Conferences attended by foreign theologians have been organized in
Torun and our faculty members actively participated in conferences organized
abroad.
The main academic periodical of the Department is “Teologia i Człowiek”
(“Theology and Man”). There are also four theological series where members of
the Faculty publish their papers: Euntes Docete, Scripta Theologica Thorunensia,
Biblia et Patristica Thorunensia and Series Biblica Paulina. In cooperation with
the Department of Pedagogy another semi-annual journal “Paedagogia Christiana”.
Among the most recent academic projects created by the Department of Theology is an online collection of biblical articles (www.biblistyka.umk.pl). It is an
indispensible means for research for all Polish theologians. The project is entirely
sponsored by the University of Nicolas Copernicus.
S łow a k lu czowe: Wydział Teologiczny, studia teologiczne
Ke y words: Department of Theology, theological studies

Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
KS. ANTONI ŻUREK

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA
W TARNOWIE PAPIESKIEJ AKADEMII
TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie powstał formalnie w wyniku przekształcenia Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Instytut ten został powołany do
istnienia w 1822 roku dla potrzeb diecezji tynieckiej i jego dzieje są ściśle związane z historią Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie1. Dzieje te są nader
interesujące, ale czekają na bardziej szczegółowe opracowanie.
Od objęcia władzy przez komunistów w 1945 roku Instytut istniał tylko w sposób formalny. W praktyce utożsamiał się on z Wyższym Seminarium Duchownym2. W opinii władz komunistycznych studia w Instytucie Teologicznym nie
były studiami wyższymi3. Nieliczni spośród absolwentów Instytutu Teologicznego zdobywali dyplomy magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1973 roku Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie (WSD) zawarło umowę
o współpracy naukowej z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie4. Na
mocy tej umowy absolwenci WSD w Tarnowie mogli swoje prace dyplomowe,
o ile spełniały określone warunki, zgłaszać jako magisterskie i bronić na Wydziale
Teologicznym. W praktyce wyglądało to tak, że w Tarnowie odbywał się egzamin magisterski, w którym uczestniczył przedstawiciel Wydziału Teologicznego
z Krakowa.
Pierwszy taki egzamin odbył się 27 lutego 1974 roku. W komisji egzaminacyjnej zasiadł nawet biskup tarnowski ks. dr Jerzy Ablewicz. Komisji przewodniczył
z ramienia Wydziału ks. prof. S. Grzybek. W pierwszym roku większość magistrantów, których w sumie było 43, stanowili księża wyświęceni we wcześniejszych latach. W następnych latach po podpisaniu umowy z tej formy zdobywania

1
Na temat powstania Instytutu zob. R. Banach, Powstanie i organizacja Seminarium Duchownego w Tarnowie, „Rocznik Tarnowski” 1990, s. 29-42.
2
Na dokumentach studiów używano jednak formuły Instytut Teologiczny.
3
Absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego otrzymywali absolutorium ukończenia studiów w Instytucie Teologicznym w Tarnowie.
4
Powstał jako kontynuacja Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim i miał tylko kościelne uznanie.
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magisterium korzystała tylko niewielka grupa absolwentów WSD5. Działo się
tak przede wszystkim dlatego, że magisteria te nie były honorowane przez władze świeckie i nawet nie we wszystkich dokumentach kościelnych były umieszczane6. Wielu absolwentów nie było zainteresowanych dodatkowym egzaminem
w celu zdobycia mało znaczącego wówczas dokumentu. Władze WSD były natomiast żywo zainteresowane korzystaniem i rozwijaniem tej współpracy. Zdarzały
się zatem sytuacje, że prace absolwentów były zgłaszane na Wydział Teologiczny
do egzaminu magisterskiego, a ich autorzy do tego egzaminu nie przystępowali.
W miarę upływu czasu liczba prac dyplomowych bronionych jako magisterskie
wzrastała. Sytuacja taka trwała przez pierwsze lata istnienia Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Współpraca między obydwoma instytucjami była pogłębiana przez angażowanie wykładowców uczelni tarnowskiej do zajęć na PAT
(np. ks. prof. dr hab. M. Heller, ks. prof. dr hab. J. Dudziak).
29 maja 1985 r. biskup tarnowski ks. dr Jerzy Ablewicz erygował diecezjalny
Instytut Wyższej Kultury Religijnej (IWKR), afiliując go do Instytutu Teologicznego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i zatwierdzając jego
statut. Nawiązując do okresu przedwojennego, biskup pragnął umożliwić osobom
świeckim studiowanie teologii. Rektorem IWKR miał być rektor Instytutu Teologicznego i jednocześnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego, a bezpośrednio pracami IWKR miał kierować specjalnie do tego mianowany prorektor.
Studia miały trwać trzy lata, a po ich ukończeniu absolwent miał otrzymywać
dyplom. W pierwszych latach wykłady i zajęcia na IWKR odbywały się w salach
katechetycznych przy parafiach tarnowskich, a później w Domu Katechetycznym
Jana Pawła II przy bazylice katedralnej w Tarnowie.
W 1991 roku Biskup Tarnowski ks. dr hab. Józef Życiński przemianował IWKR
na Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej (WIWR). Przekształcenie wiązało się ze
zmianą charakteru studiów. Biskup, inspirując się watykańskim dokumentem
z 1987 roku, (Normative per l’Istituto Scienze Superiore) dążył do przekształcenia
studiów teologii dla ludzi świeckich w studia magisterskie. W myśl uchwalonego
Statutu studia miały trwać sześć lat i miały obejmować trzy specjalności: katechetyczną, rodzinną i teologii kultury. Ilość miejsc na studiach była ograniczona: na
pierwszy rok mogło zostać przyjętych 50 osób świeckich oraz siostry zakonne,
których zawsze kilka się zgłaszało. Pierwsi absolwenci tych studiów złożyli egzaminy magisterskie w 1996 roku.
W tym też czasie narodził się pomysł przekształcenia Instytutu Teologicznego
w Instytut Teologiczno-Pastoralny, a zarazem ściślejszego związania z PAT. Miało się to dokonać na zasadzie agregacji, którą przewidywała Sapientia Christiana.
Bezpośrednim skutkiem tego przekształcenia było formalne oddzielenie funkcji
Np. w 1975 – 15; w 1976 – 7; w 1977 – 8.
Tak było przede wszystkim w przypadku tych dokumentów i publikacji, które wymagały zgody cenzury. W Schematyzmie z 1977 r. w indeksach brak przy nazwiskach tytułu „mgr”, natomiast
umieszczano go w tekście.
5
6
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rektora WSD od rektora Instytutu Teologicznego. Natomiast w kwestii agregacji stosowne propozycje wysunięto pod adresem Senatu PAT, a wstępne prośby
wysłano do Rzymu. Pertraktacje z Wydziałem Teologicznym PAT zakończyły
się szybko i stosowna umowa została wypracowana. Wymiana korespondencji
z Rzymem trwała dłużej. W jej trakcie nastąpiło uściślenie tekstów. 21 września
1993 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego zatwierdziła istnienie Instytutu
Teologicznego w Tarnowie. Statut oraz agregacja do Wydziału Teologicznego
PAT zostały zatwierdzone na okres próbny 30 listopada 1993 r.. Pierwszym rektorem Instytutu Teologicznego w Tarnowie agregowanego do Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie został ks. prof. dr hab. Michał Heller. Funkcję tę pełnił
przez kolejne trzy kadencje.
W myśl zatwierdzonego statutu Instytut Teologiczny miał prowadzić studia
magisterskie dla kandydatów do kapłaństwa oraz dla osób świeckich. W praktyce
WSD nadal było traktowane przez Wydział Teologiczny w Krakowie jako jedno
z wielu seminariów, z którymi Wydział podpisał umowę o współpracy. Wykłady w Instytucie Teologicznym, zarówno dla kleryków, jak też dla świeckich, prowadzili ci sami (w zdecydowanej większości) wykładowcy z Tarnowa. Egzaminy
magisterskie przeprowadzała komisja złożona z wykładowców Instytutu, a Rada
Wydziału Teologicznego na ich podstawie nadawała tytuł magistra.
W ramach Instytutu miało też działać Kolegium Katechetyczne, służące przygotowaniu do pracy katechetycznej. W zdecydowanej większości w Kolegium
uczyły się siostry zakonne. Studia te miały trwać trzy lata, a najlepsi studenci mogli kontynuować studia magisterskie w Instytucie.
Następnym krokiem w dziejach Instytutu było podjęcie starań o przekształcenie Instytutu Teologicznego w Zamiejscowy Wydział Teologiczny PAT. Wypracowano nowy statut i ostatecznie 14 maja 2004 r. Kongregacja Wychowania
Katolickiego erygowała Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (WTST). W świetle przepisów kościelnych ma
on strukturę i uprawnienia wydziału, z prawem prowadzenia studiów wyższych
z teologii. Natomiast prawo państwowe pozwala na prowadzenie pięcioletnich,
jednolitych studiów magisterskich. WTST wchodzi w struktury PAT, choć nieco
na innych zasadach niż pozostałe Wydziały. Jest nie tylko jednostką zamiejscową,
ale „funkcjonuje w oparciu o bazę ekonomiczno-materialną Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie” (Statut 28), a „zadania przewidziane Statutem
PAT dla Wielkiego Kanclerza spełnia Wielki Wicekanclerz, którym jest Biskup
Tarnowski” (Statut 22).
Obecnie na Wydziale prowadzone są magisterskie studia z teologii w trzech
specjalnościach: kapłańskiej, katechetyczno pastoralnej i socjalno-charytatywnej. Dwie ostatnie specjalności przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych. Prowadzone są też pomagisterskie studia licencjackie z teologii.
W roku 2007 Wydział otrzymał prawo do nadawania stopnia doktora nauk
teologicznych.
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Od chwili włączenia Instytutu Teologicznego w Tarnowie do Wydziału Teologicznego PAT rocznie dyplomy magisterskie zdobywa 90–100 osób. Mniej więcej
połowę z nich stanowią księża, a połowę osoby świeckie i zakonne. Te relacje się
utrzymują pomimo tego, że w przyjęciach na studia w specjalności kapłańskiej
ilość miejsc była wyższa niż na pozostałe specjalności razem wzięte.
Czasopismem naukowym Wydziału jest półrocznik „Tarnowskie Studia Teologiczne”. Publikacje naukowe pracowników Wydziału ukazują się w seriach wydawniczych: „Academica” (podręczniki akademickie), „Quaestiones ad disputandum” (materiały posympozjalne), „Rozprawy naukowe”.
The Origin and Astablishing the Department of Theology Section in Tarnów of the Pontiﬁcal Academy of Thology in Kraków
Sum m a r y
The Department of Theology Section in Tarnów was established formally as
a result of transformation of The Institute of Theology in Tarnów. This Institute
was founded in 1822 for educating the clergy serving Tarnów diocese and its activities were always strongly connected to the Seminary in Tarnów. Since the communists took control over our country in 1945, the Institute existed only formally,
but in fact, it was always identified with The Seminary in Tarnów.
Bishop professor habilitated doctor Józef Życiński, who was at that time the
Tarnów bishop, transformed the Institute of Theology into the Theology and Pastoral Institute and strongly contributed to its aggregation to the Theology Department of the Pontifical Academy of Thology in Kraków in 1993. Since then,
the graduates of the Institute have had the opportunity to obtain the MA degree
in theology. Thanks to efforts of bishop doctor Wiktor Skworc, the Congregation of the Catholic Education established the Department of Theology Section
in Tarnów of the Pontifical Academy of Thology in Kraków (WTST) instead of
the Institute.
In 2007 the Department of Theology Section in Tarnów obtained the rights to
confer a PhD degree in theology.
Since the aggregation of the Institute of Theology Section in Tarnów to the
Theology Department of the Pontifical Academy of Thology, about 90 to 100
students receive their MA degrees annually. Approximately, half of this group
consists of the secular and another half of the monastic. Since the beginning,
the number of secular candidates accepted, has always been limited. There are
the following profiles to choose from: sacerdotal, pastoral and catechetical,
social and charity.
The scientific journal of the Department is „Tarnowskie Studia Teologiczne” –
„Tarnów Theology Studies” issued half a year.
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The scientific publications are issued in the following editorial series: „Academica” (academic textbooks), „Quaestiones ad disputandum” (post-symposial
materials), „Rozprawy naukowe” („Scientific dissertations”)
S łow a k luc zowe: Instytut Teologiczny, Wydział Teologiczny, studia teologiczne.
Ke y words: Institute of Theology, Department of Theology, Theology studies
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Studia Nauk Teologicznych
Tom 3 – 2008
MAREK ADAMCZYK
Janusz Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 222.
Czy religia ma jeszcze przyszłość? To proste pytanie wydaje się wyznaczać obszar poszukiwań wielu badaczy, których zainteresowania związane są z socjologią religii i naukami społecznymi. Metodologiczna staranność nakazuje – jeszcze
przed próbą odpowiedzi – przyjrzeć się samemu pytaniu. Sposób ujęcia problemu
w dużej mierze przesądza bowiem o charakterze odpowiedzi, określa jej zakres
i styl, w jakim zostanie sformułowana. Niezależnie od przyszłości religii warto
zauważyć, że i samo pytanie, i próby odpowiedzi mają swoją przeszłość (historię),
w której mieszczą się zarówno proroctwa oparte na pragnieniach i (pozanaukowej) intuicji badaczy, jak i prognozy formułowane w oparciu o mniej lub bardziej
rzetelne interpretacje danych empirycznych. Przykładem może być tu odtworzona przez R. Starka historia prognoz nieuchronnego końca religii, których pierwsze zapowiedzi autor umiejscowił w roku 1660. Choć powtarzane są one do dziś,
wyraźnie zmieniły swoją formę: widoczna jest zarówno niechęć do wyznaczania
konkretnych terminów, w których religia „przestanie istnieć”, jak i przeświadczenie, że jej zanik będzie całkowity (Stark 1999, s. 249). Historia sekularyzacyjnych
proroctw uczy ostrożności i wystrzegania się podszytych ideowymi pragnieniami
oczekiwań, które stosunkowo łatwo zamieniają się prognozy.
Wielu socjologów, odchodząc od dominującej w latach sześćdziesiątych teorii
sekularyzacji (w jej „twardej” wersji), przyznaje się do popełnienia błędu (Berger
1997, s. 974, Martin 2005, s. 47), lub – jak to wyraził R. Stark – do ulegania „nastrojowi czasu” (1991, s. 250).
Sekularyzacja miała wiele znaczeń. Rozumiana była jako teoria socjologiczna, tłumacząca zachodzące zmiany, ale była również projektem ideowym, którego źródeł szukać można w ewolucjonizmie i oświeceniowych prądach intelektualnych. Te dwa wymiary sekularyzacji często przenikały się w sposób, który
uniemożliwiał ich jednoznaczną separację. Współcześnie widoczne jest wyraźne
przesunięcie akcentów: zamiast prób określania „przyszłości” religii socjologowie
wolą się koncentrować na prawidłowym zdiagnozowaniu jej aktualnej kondycji.
Krytyczne spojrzenie na sposób, w jaki formułowane jest pytanie o przyszłość religii, wskazuje na konieczność szczegółowych dystynkcji, od których
zależy odpowiedź; nie wiadomo bowiem, jakie zjawisko określa się mianem re-
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ligii, jaki obszar kulturowy (geograficzny) bierzemy pod uwagę i jaką przestrzeń
czasową określamy mianem „przyszłości”. Uwzględnienie powyższych rozróżnień w zasadniczy sposób zmienia charakter odpowiedzi. Jednozdaniową prognozę – mówiącą odpowiednio o zaniku, trwaniu lub rozwoju religii – zastępuje
rozbudowany opis, który trafniej odzwierciedla rzeczywisty charakter przemian
„pola religijnego”.
Dwa wyszczególnione kierunki (próbę zdiagnozowania kondycji religii oraz
pragnienie opisania wielu zróżnicowanych aspektów religijnych przemian) charakteryzuje książka J. Mariańskiego Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Autor stroni od prostych generalizacji i uogólnionych sądów, które
choć w pierwszym odruchu wydawać się mogą trafne, w rzeczywistości są jedynie odzwierciedleniem wiedzy potocznej, nawet jeśli są sformułowane za pomocą
socjologicznych pojęć i wyrywkowo odwołują się do danych empirycznych.
J. Mariański – autor wielu książek i publikacji z zakresu socjologii religii i socjologii moralności – proponuje rozbudowaną i pogłębioną analizę, której celem
jest uchwycenie i opis różnorodnych, często wzajemnie sprzecznych, procesów
związanych z religią. Kluczem analizy są dwa – tytułowe – zjawiska: sekularyzacja
i desekularyzacja. Za ich pomocą autor wyraża przekonanie, że w przestrzeni społecznej przenikają się zarówno zjawiska ograniczające znaczenie religii, jak i te,
które jej wyraźnie sprzyjają.
Takie ujęcie burzy prosty schemat, według którego procesem dominującym
jest systematyczne obumieranie religii. Sekularyzacja nie okazała się tak wszechogarniająca, jak przypuszczano. Według Mariańskiego „opisywanie kontynentu
europejskiego jako całkowicie zsekularyzowanego jest teoretycznie za proste,
a empirycznie zwodnicze”. Nie oznacza to jednak ignorowania przejawów tego
procesu. Autor z dużą znajomością tematu prezentuje różne definicje sekularyzacji, ujmujące jej zróżnicowane aspekty. Dzięki teoretycznemu wprowadzeniu czytelnik uchwyć może naturę i złożoność samego zjawiska, określając miejsce teorii
sekularyzacyjnych w naukach społecznych. W procesie tym wyróżnia się dwie
fazy: pierwsza polegała na uniezależnieniu się życia społecznego i jego instytucji
od wpływu religii i Kościołów (sekularyzacja obiektywna), druga – charakterystyczna dla społeczeństw ponowoczesnych – przejawia się w odchodzeniu od religijności kościelnej i rozwoju religijności zindywidualizowanych, przybierających
oryginalne cechy, w których trudno uchwycić powtarzające się elementy.
Niewątpliwą zaletą książki jest przeplatanie się teoretycznych analiz z prezentacją danych pochodzących z badań socjologicznych nad religijnością. Omawiane
dane empiryczne – zaczerpnięte z aktualnych badań przeprowadzonych w zachodniej Europie – obrazują rzeczywiste rozmiary sekularyzacji naszego kontynentu.
Warte podkreślania jest umiejętne połączenie refleksji teoretycznej z empirycznymi diagnozami. Szczegółowe informacje w postaci procentowych wskaźników
zostały „zszyte” z teoretycznymi komentarzami nawiązującymi do współczesnych
teorii w taki sposób, że „szwy” pozostają trudne do zauważenia; mimo obecno-
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ści w tekście danych liczbowych zostaje zachowana płynność narracyjna, a same
dane są łatwe do interpretacji.
Obok wyraźnych przejawów sekularyzacji – szczegółowo opisanych przez autora – odnotowywane jest również religijne ożywienie. Zjawisko powrotu sacrum
nie jest jednak rodzajem antysekularyzacji, odwróceniem dotychczasowego trendu i powrotem religijności w jej tradycyjnych formach. Nową religijność – charakterystyczną dla mieszkańców Europy Zachodniej – cechuje wyraźny dystans
do instytucji, staje się ona zbiorem luźno powiązanych przekonań i odczuć; staje
się „religią niewidzialną” (Th. Luckamann) i „dyfuzyjną” (R. Cipriani). J. Mariański wskazuje na dwie płaszczyzny desekularyzacji: przejście od religijności kościelnej do pozakościelnej oraz proces indywidualizacji religijnej. Pierwsze zjawisko, określane jako „fragmentaryzacja” religii i Kościoła, odnosi się do wymiaru
społecznego religijności; termin „indywidualizacja religijności” opisuje ten sam
proces w odniesieniu do jednostek.
Według niektórych socjologów teza o indywidualizacji religii jest komplementarna wobec tezy sekularyzacyjnej, dla innych, również dla J. Mariańskiego,
jest wobec niej konkurencyjna. Religia jest bowiem trwałym elementem życia
społecznego, i choć jej formy ulegać mogą głębokim zmianom, sama religia nie
zniknie, gdyż „nie jest przejściową fazą w rozwoju ludzkości, niedopasowaniem
do współczesnych społeczeństw, lecz uniwersalną cechą ludzkiej kondycji […].
Desekularyzacja staje się powoli faktem globalnym, podobnie jak stała się nim
uprzednio sekularyzacja”. Skala zjawiska indywidualizacji paradoksalnie świadczy
o żywotności religii, która w nowych warunkach nie zanika, ale przyjmuje nowe
formy.
Istotą procesu indywidualizacji religii jest wyraźne rozszerzenie roli jednostki,
która konstruuje swoje religijne uniwersum w sposób autonomiczny, według własnych preferencji i reguł. Łatwo zauważyć, że termin ten opisuje wiele zróżnicowanych – często wzajemnie sprzecznych – zjawisk; religijne preferencje i wybory
podejmowane przez jednostki mogą być bowiem krańcowo odmienne. W procesie indywidualizacji mieszczą się więc zarówno zjawiska religijnego zdystansowania, religijności opartej na selektywnym przyjmowaniu nauczania tradycyjnych Kościołów, religijny fundamentalizm, synkretyzm religijny, nurty związane
z New Age, jak też mglista i nieokreślona duchowość, do której odwołuje się wielu
respondentów Europy Zachodniej. Wśród tych zróżnicowanych zjawisk wyodrębnić można takie, które swoim zakresem objęły szersze zbiorowości, stając się
cechami typowymi dla europejskich społeczeństw. Zjawiska te mogą być odpisywane w kluczu prywatyzacji (odkościeleninia) religii oraz jej indywidualizacji.
Proces „odkościelnienia” religijności bardzo rzadko przyjmuje formę radykalnego i jednoznacznego zerwania z Kościołem, częściej przejawia się zdystansowaniem wobec Kościoła, które ujawnia się ze zróżnicowaną siłą w różnych obszarach
religijności. Autor pokazuje, jak mechanizmy tego zróżnicowania odwołują się do
myśli czołowych socjologów religii, opisuje koncepcje „wiary bez przynależności”
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(G. Davie), „przynależności bez wiary” (D. Hervieu-Léger), „wiary bez uczestnictwa” (R.J. Campieche) oraz „wiary delegowanej” („religia zastępcza”) rozumianej
jako wiara, która jest praktykowana przez aktywną mniejszość w imieniu znacznie
liczniejszej grupy, która (przynajmniej po cichu) wyraźnie popiera to, co mniejszość czyni w ich imieniu (G. Davie). Wśród koncepcji, do których odwołuje się
J. Mariański, odnaleźć można również takie, które świadczą o nowej obecności
sacrum w przestrzeni publicznej (J. Casanova).
Również proces indywidualizacji wiary opisany został w oparciu o pojęcia
wypracowane przez europejskich socjologów religii. Określenia, które przytacza
autor, mogą niekiedy sprawiać wrażenie efektownych metafor, których znaczenie
pozostaje mało precyzyjne. W rzeczywistości jednak niezwykle trafnie oddają charakter nowej płynnej religijności. D. Hervieu-Léger mówi o przejściu od „praktykującego parafianina” do „pielgrzyma”, P. Zulehner o „religijnych kompozytorach”
tworzących własną „wersję wiary”, R. Wuthnow o „religijnym patchworku”, Ch. Bochinger o „duchowych wędrowcach”, R. Cipriani o „religii dyfuzyjnej”. Znaczenie
kilku wyżej wymienionych terminów jest zbliżone, pozostałe – co może umknąć
przy zbyt pobieżnej lekturze – akcentują jakiś szczególny aspekt religijnej indywidualizacji. J. Mariański z dużą swobodą odwołuje się do poglądów współczesnych
socjologów religii, ukazując tę samą rzeczywistość z różnych stron i nie stwarzając
jednocześnie poczucia zamętu.
W kompozycji książki wyróżnić można trzy bloki tematyczne, które stały się
trzema kolejnymi rozdziałami pracy. Oprócz tematu sekularyzacji i desekularyzacji autor podjął również próbę odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje między
religią a globalizacją (trzeci rozdział pracy). Ostatni temat zdecydowanie rzadziej
niż dwa poprzednie omawiany był we wcześniejszych pracach autora, szkoda
więc, że jego obecność nie została ujęta w tytule książki. Wydaje się, że znacznie
procesu globalizacji dla religii jest tak istotne, że każda socjologiczna refleksja
dotycząca kondycji i znaczenia religii we współczesnym świecie będzie niepełna
i wybrakowana, jeśli pominie kontekst wyznaczony przez globalizację.
Co rzeczywiście oznacza dla religii i poszczególnych Kościołów proces globalizacji? Autor – tak jak we wcześniejszych częściach pracy – nie udziela prostych
odpowiedzi, w ich miejsce proponuje pogłębioną analizę, której efektem może być
lepsze zrozumienie wzajemnych uwarunkowań między religią a globalizacją. Proces globalizacji rozgrywa się jednocześnie na kilku poziomach, które są ze sobą
organicznie połączone: ekonomia, infrastruktura techniczna, mass media, polityka, sposoby komunikowania. W ramach wszystkich wyszczególnionych dziedzin
widoczna jest postępująca standaryzacja i ujednolicenie technicznych środków
typowych dla określonego obszaru aktywności. Wraz z likwidacją barier komunikacyjnych prowadzi to do pojawienia się instytucji, które pod względem funkcjonalnym stapiają się w jedną całość, a swym zakresem przekraczają obszary pojedynczych państw i kontynentów. Proces ten ma olbrzymie znacznie dla religii. Na
poziomie strukturalnym zmienia warunki funkcjonowania kościelnych instytucji,
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które stają się uczestnikami „globalnej gry”, wymagającej posługiwania się środkami, które swoim zasięgiem muszą przekraczać obszary narodowych kultur.
Dziedziną, w której znaczenie procesów globalizacyjnych dla religii ujawnia się
z największą siłą jest sfera komunikacji społecznej, która w istotny sposób wpływa
na sposób postrzegania świata i religijną wrażliwość. Różnorodność religijnych
wyobrażeń i metafizycznych uzasadnień, która w wielu stosunkowo jednorodnych
społeczeństwach pozostawała poza obszarem bezpośredniego doświadczenia,
dzięki globalizacji i zagęszczeniu się połączeń komunikacji społecznej stała się łatwo dostępna. Religia nie może być już dłużej postrzegana jedynie z perspektywy
lokalnych i narodowych uwarunkowań, należy koniecznie uwzględnić kontekst
globalny. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że opisywane procesy mogą prowadzić do gwałtownego rozprzestrzeniania się relatywizmu oraz powstania jednej
globalnej kultury, w której – w odniesieniu do religii – dominować będzie model
charakterystyczny dla wysoko rozwiniętych krajów zachodniej Europy. Choć prognozy takiej nie można jednoznacznie odrzucić, nie można również wykluczyć
innych scenariuszy. Globalizacja nie jest prostym procesem rozprzestrzeniania się
jednej historycznej kultury kosztem pozostałych, tak jak globalne społeczeństwo
nie jest przedłużeniem jakiegoś jednego społeczeństwa i jego kultury. W organicznym procesie, na który składa się przenikanie różnych kultur, rozbudowanie
sieci wzajemnych powiązań oraz instytucjonalna i techniczna unifikacja, przeobrażeniu ulegać będzie również kultura Zachodu. Rozpowszechnienie globalnej
kultury będzie się więc dokonywać „kosztem” wszystkich historycznych i lokalnych kultur, również kultury zachodniej.
Wpływ globalizacji na religie – zdaniem J. Mariańskiego – ma charakter ambiwalentny. Globalna rzeczywistość jest obszarem ścierania się tendencji uniwersalistycznych i relatywistycznych, dotyczy to zarówno religii, jak i moralności. Obok
pojęcia globalizacji, które opisuje rzeczywisty – weryfikowany w wymiarach empirycznych – proces „kurczenia się świata”, możemy mówić również o globalizmie,
rodzaju ideologii, który oprócz wizji „jednego świata” promuje laicki obraz człowieka i ziemskiej rzeczywistości. W wyniku procesów globalizacyjnych pluralizm
społeczny i religijny charakterystyczny dla nowoczesności wyraźnie się pogłębił,
a wielość „religijnych uzasadnień” została udostępniona na skalę dotąd niespotykaną. Przekonanie, że pluralizm musi nieuchronnie prowadzić do relatywizmu
i zmniejszania znaczenia wszystkich religii wydaje się jednak nieuzasadnione. Eurosekularyzm pozostaje jedną z wielu sił działających w globalnej rzeczywistości
i nawet jeśli znaczenia tej siły nie można lekceważyć, nie jest uprawnione założenie, że globalny świat pod względem religijnym będzie kopią zachodniej Europy.
Z perspektywy religii globalizacja wydaje się być również pewną szansą. Według R. Robertsona papież Jan Paweł II stał się ważnym aktorem na scenie politycznej, wypracowując swoistą strategię troski o stosunki międzyludzkie w wymiarach ogólnoświatowych. W warunkach globalizacji nowego znaczenia nabiera
fakt powszechności Kościoła katolickiego, który nie tylko jest instytucją ogólno-
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światową, ale w swej istocie pozostaje niezależny od lokalnych uwarunkowań.
Rozwój religijnego fundamentalizmu, który postrzegany jest jako jedna z reakcji
wobec globalizacji, świadczy, że nie zawsze proces ten musi prowadzić do wygaszania religii. Również rozwój niektórych ruchów protestanckich, które z powodzeniem realizują światową strategię, oraz rozwój elektronicznego nauczania
religijnego, wskazują, że nie tylko sekularyzm, ale i religie mogą rozprzestrzeniać
się w globalnej skali. W refleksji J. Mariańskiego dostrzec można podobieństwo
między postrzeganiem skutków, jakie dla religii przyniosła modernizacja i jakie
wiązać się mogą z globalizacją. Następstwo obu procesów wcale nie musi być „zabójcze” dla religii, choć z całą pewnością może powodować głębokie zmiany w jej
instytucjonalnym wymiarze.
Proces globalizacji stwarza również nowe „zapotrzebowanie” na religie.
W globalnym świecie pojawiają się problemy i zagrożenia, których skala zdecydowanie przekracza możliwości poszczególnych państw oraz zasobów kulturowych i moralnych, do których mogą się one odwołać. Globalny świat potrzebuje
globalnej odpowiedzialności i globalnej etyki, która z jednej strony będzie miała
uniwersalny charakter, ale będzie również ugruntowana w lokalnych kulturach.
Formowanie się światowego etosu jest długiem procesem, w którym – według
autora – szczególną rolę odegrać mogą wielkie religie światowe, które, choć wyrosłe z różnych tradycji, posiadają wiele wspólnych elementów, mogących stać się
fundamentem uniwersalnej etyki. „Moralny kapitał”, którym dysponują te religie, może więc stać się gwarancją ich żywotności. Kościoły chrześcijańskie mają
– zdaniem autora – „jeszcze coś do powiedzenia współczesnemu światu, nie stały
się jeszcze reliktem przeszłości”.
Ostatnia część książki nosi intrygujący tytuł: „Zamiast zakończenia, czyli
o kłopotach Kościoła katolickiego”. Elementy socjologicznej analizy opisujące sytuacje religii we współczesnym świecie zostały w tej części pracy zawężone do Kościoła katolickiego. W diagnozę sytuacji umiejętne wplecione zostały pastoralne
postulaty, które nie rażą nadmiernym dydaktyzmem, lecz pełnią rolę krótkiego
uzupełniania socjologicznych refleksji.
Z perspektywy analizy przeprowadzonej przez J. Mariańskiego pytanie o to,
czy religia ma przyszłość, wydaje się zbyt proste, by uchwycić istotę i kierunek
zachodzących zmian. Według autora „[…] socjologowie nie pytają dzisiaj o to,
czy religia ma w ogóle przyszłość, lecz jaka przyszłość stoi przed religią i co należy rozumieć pod tym pojęciem. Religia czy raczej religijność nie znajdują się
w stadium stagnacji, lecz w ruchu, w swoistym rozwoju. Jeżeli nawet religijność
emigruje z Kościołów, jeżeli Kościół utracił monopol na określanie tego, co religijne, to ludzie nie stali się tym samym areligijni. Zmieniają się przede wszystkim
formy i treści, w których wyraża się poszukiwanie sensu ludzkiej egzystencji i jej
interpretacje” (2006, s. 80). Książka Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie dowodzi, że religia jest wciąż tematem ważnym i żywym; sprzeczne
diagnozy i opinie, w których odnaleźć można niekiedy elementy emocjonalnego
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zaangażowania, nowe obszary, na których z zaskoczeniem odkrywa się obecność
religijnych elementów, i stare tradycyjne struktury, w których wbrew zapowiedziom religia pozostaje obecna, to wszystko sprawia, że prognozy o śmierci religii
mogą budzić poważne wątpliwości.
KS. JANUSZ CHYŁA
Ks. Jerzy Szymik, O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Bernardinum, Pelplin 2006, ss. 336.
Czy myśl o Bogu może porywać swoją świeżością? Co teologia może wnieść
w kulturę dotkniętą wirusem rozpaczy? Czy w XXI wieku zajmowanie się teologią, obecną znów na uniwersytetach, to zajęcie dla pięknoduchów? Czy w epoce
postmodernistycznej mówienie o prawdzie (zwłaszcza objawionej) jest usprawiedliwione? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiają się przy okazji refleksji o teraźniejszości i przyszłości teologii.
Temat poszukiwania i odnajdywania prawdy, która o ile nie zostaje sprowadzona jedynie do sfery intelektualnej jawi się jako nadająca życiu ludzkiemu sens,
został podjęty przez ks. Jerzego Szymika w książce wydanej przez pelplińskie wydawnictwo Bernardinum pt. O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość (Pelplin 2006). Sam Autor przedstawia cel publikacji jako tożsamy z jednym z celów
teologii. Jest nim „obowiązek prowokowania współczesnych do stawiania pytania
o sens” (s. 22). Tak widziana teologia łączy w sobie wymiar intelektualny z duchowym, teoretyczny z praktycznym, akademicki z duszpasterskim. Związek ten
jest z kilu powodów konieczny, a dla istnienia teologii – niezbędny. Płaszczyzną
owocnie syntetyzującą te elementy jest sama osoba teologa oraz adresat, dla którego teologia powstaje. Książka ta jest napisana z zaangażowaniem twórcy i zarazem odbiorcy teologicznej myśli. Chodzi w niej o życie, powołanie, pracę, rozum,
wolę, nadzieje… I to zarówno Autora, jak i czytelników.
Teologia zaprezentowana w omawianej publikacji nie tylko pomaga odnaleźć
odpowiedzi na wyżej postawione pytania, ale i pozwala zadawać pytania coraz
głębsze. Jawi się jako dziedzina, która rości sobie prawo nie tylko do poszukiwania, ale i odnajdywania odpowiedzi. Ten potencjał świadczy o jej sile. W procesie
dochodzenia do prawdy o Bogu i człowieku poznanie i poszukiwanie tworzą swoisty krąg hermeneutyczny wzajemnego wyjaśniania. Dogmat chrystologiczny jest
tu kluczem do zrozumienia całej rzeczywistości: „Im bliżej Boga, tym pełniejsze
jest człowieczeństwo. I odwrotnie: w ludzkim odbija się Boskie” (s. 7).
Książka składa się z trzech części powiązanych pytaniem o „jest” teologii. Jaka
jest? O czym jest? I czym jest? Pierwsza część, najobszerniejsza, to „Próba opisu.
Jaka jest?”. „Jak dziś rozumieć teologię, jak żyć w jej przestrzeni, by z jej nauki,
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z myślenia, które ona proponuje, wyprowadzić mądrość życia???” (s. 23). Na tak
postawione pytanie odnajdujemy odpowiedź w siedmiu rozdziałach. Poprzedza
je rozdział pt. „Od wierności (heri) i akceptacji (hodie)…”, w którym ks. Szymik
zarysowuje miejsce uprawiana teologii. Tworzą je trzy elementy składowe: „kościelność, naukowość i otwarcie na współczesność” (s. 23).
Rozdział „Teologia jako nauka, czyli scientia sui generis” przedstawia drogę prowadzącą do poznania prawdy. Wiedzie ona przez fides i ratio. I mimo że występuje
między nimi napięcie, to porządki te są komplementarne (por. s. 26). Gdy wiara
i rozum utworzą – wraz ze słowem – triadę, mamy do czynienia z tzw. optyką inkarnacyjną. Cechująca się takim spojrzeniem teologia uczestniczy w Boskiej wypowiedzi „po ludzku” (por. s. 35). Służy człowiekowi poprzez budzenie wiary, przywracanie zaufania do rozumu i odwracanie procesu dewaluacji słowa (por. s. 40).
W rozdziale „Teologia jako sztuka, czyli zwischen Musik und Literatur” autor
stara się ukazać komplementarność różnych elementów, które bywają przeciwstawiane (teologia i sztuka, prawda i piękno, „rzetelność myślenie i ufność serca”).
Sztuka i Objawienie są ze sobą ontycznie spokrewnione w rzeczywistości piękna
(por. s. 47). I znów mamy do czynienia z triadą. Tym razem tworzą ją prawda,
dobro i piękno. Służą one ewangelizacyjnej teologii (por. s. 61).
W rozdziale „Teologia jako rozmowa, czyli terapia promissa” zostały ukazane
pogranicza teologii jako miejsca zarówno obiecujące, jak i niebezpieczne. Misją
teologii jest dialog, którego model znajduje się w dogmacie trynitarnym i chrystologicznym (por. s. 63). Dialog z kulturą i różnymi naukami poszerza zagadnienie
loci theologici i ich twórczej obecności w warsztacie teologa (por. s. 77).
„Teologia jako terapia, czyli medicina verbis” to przedmiot kolejnej medytacji. Diagnoza postawiona współczesnemu człowiekowi i kulturze, w jakiej dane
jest żyć sporej części ludzkości, jest w tym rozdziale zbieżna z myślą Jana Pawła
II zawartą w adhortacji Ecclesia in Europa i Benedykta XVI obecną w encyklice
Spe salvi. Człowiek cierpi, a tracąc nadzieję, cierpi jeszcze dotkliwiej, aż po rozpacz i utratę życia. Autor sporo się w kwestii nadziei po teologii spodziewa. Aby
teologia była środkiem terapeutycznym winna być nie tylko prawdziwa w treści,
ale i podana w odpowiedniej formie: „Język teologii, która ma być lecznicza dla
dzisiejszego człowieka musi być egzystencjalny” (s. 96).
W kolejnym rozdziale: „Teologia jako doksologia, czyli ars adorationis” czytamy o teologii, która jest sobą nie tyle wówczas, gdy mówi o Bogu, ile wtedy,
gdy rozmawia z Bogiem. W swej najgłębszej istocie jest ona modlitwą (por. s. 109).
Ksiądz Szymik w swoich medytacjach daleki jest zarówno od ideologii racjonalizmu, jak i fideizmu. Między racjonalnością i pobożnością istnieje twórcza więź:
„Racjonalność nie występuje w stosunku do pobożności w relacji odwrotnie
proporcjonalnej” (s. 111). Zostaje tu sformułowany tzw. postulat doksologiczny.
Dla zrealizowania potrzebuje on pogłębienia sensu subiektywnego i poszerzenia
obiektywnego teologii – „W pierwszym wypadku chodzi o świętość, w drugim
o otwartość na sygnały płynące «ze świata»” (s. 117).
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„Teologia jako poszukiwanie Mistrza, czyli docibilitas” to temat kolejnego rozdziału. Teologia rodzi się ze słuchania Mistrza. Jest nim Jezus Chrystus,
a ziemscy mistrzowie o tyle są mistrzami, o ile słuchają Boskiego Mistrza (por.
s. 121). W rozdziale tym otrzymujemy konkretne wskazówki, jak rozpoznawać
mistrza. A także jak stawać się z ucznia mistrzem i posiąść umiejętność ciągłego
uczenia się.
Teologia jako nauka ma dopełnienie w teologii jako mądrości. Pogłębioną
analizę tego zagadnienia spotykamy w rozdziale: „Teologia jako mądrość, czyli
integritas”. Nauka i mądrość wzajemnie się potrzebują (por. s. 133); „Mądrość jest
wiedzą integralną” (s. 134). Przeciwny jej jest skrajny irracjonalizm i jednostronny
racjonalizm (por. s. 136). Teologia jako mądrość pozwala wszechstronnie widzieć
Boga i świat oraz z zaangażowaniem w nim uczestniczyć (por. s. 137).
Pierwszą część książki wieńczy rozdział „…ku odnowie (cras)”. Jest to synteza
wcześniejszych refleksji. Autor przedstawia w tym miejscu nadzieje, które wiąże
z odnową teologii. Piesze, że „człowiek nie może się bez teologii obejść” i szczerze
wyznaje: „jest mi ona bardzo droga” (s. 146). Teologia wymaga zaangażowania
i miłości, aby jej owocem była nadzieja. „Odnowa teologii ma służyć misji ewangelizacyjnej Kościoła” (s. 146); czyni to wtedy, kiedy wchodzi na drogę Ewangelii,
a zatem podlega metanoi (por. s. 150).
Po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie „Jaka jest teologia?”, czytelnikowi może
towarzyszyć pewien niedosyt. Dalsze rozdziały książki, podejmujące dwa kolejne
pytania o teologię, nie są już tak obszerne jak wcześniejsze. Jednak celem publikacji nie jest udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania. Autor,
uwrażliwiając czytelnika na konieczny pluralizm metod badawczych i teologicznych ujęć, nie narzuca swojej własnej wizji teologii, ale zachęca do samodzielnych
poszukiwań. Taki stan rzeczy usprawiedliwia też fakt, że książka nie jest traktatem
czy wykładem introdukcyjnym do teologii. Otwiera ona bowiem raczej pole do
dyskusji, nie przedstawia natomiast definitywnych rozwiązań.
Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule drugiej części: „Punkty węzłowe.
O czym jest?” zawarta jest w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym:
„Współczesność. Głosić Ewangelię dziś” autor pokazuje wymiar uniwersalistyczny teologii na tle zjawisk społecznych i kulturowych, występujących zwłaszcza od
II Soboru Watykańskiego. Za przewodników w myśleniu obiera Y. Congara, K. Rahnera i H.U. von Balthazara. Kolejny rozdział zatytułowany „Kultura. Iść z Nim od
Emaus” ksiadz Szymik dzieli na trzy punkty: „Cienie. Odrzucenie Boga”, „Blaski.
Pragnienie Boga”, „Propozycje. Co robić”. Ideą łączącą te punkty jest potrzeba zapatrzenia się w Jezusa i świat współczesnych wędrowców do Emaus. „Człowiek.
Visio Dei, vita hominis” – w tym rozdziale, zawierającym pogłębioną refleksję nad
Gaudium et spes, teologia przedstawiona jest jako podstawa antropologii (por.
s. 198). Myśl ta znajduje swoje dopełnienie w kolejnym rozdziale – „Chrystus.
Universale Concretum” – prezentującym wizję chrystocentrycznego zorientowania całej dogmatyki (por. s. 219).
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Część trzecia „Streszczenie. Czym jest?”, obok tekstu w języku polskim zatytułowanego „Teologia. Scientia fidei, czyli scientia sui generis”, zawiera jego tłumaczenie na język włoski, niemiecki i francuski. Dodatkowo Autor zamieścił wykład
w języku hiszpańskim, wygłoszony w Sevilii w 1999 roku, paralelny (aczkolwiek
nie tożsamy) z wcześniej wspomnianymi streszczeniami. Dołączenie do książki
tekstów obcojęzycznych wychodzi naprzeciw jest odpowiedzią na postulat przekazywania naszej rodzimej myśli teologicznej czytelnikom posługującym się innymi językami. Do książki dołączona jest bibliografia i indeks osób.
Problematyka podjęta w książce zajmuje autora od wielu lat. Są to „owoce badań, dydaktyki i publikacji z dekady, z lat 1997–2006” (s. 7) profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1986–2005, a od 2005 roku pracownika
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Wcześniejsza publikacja, na
której oparta jest pierwsza część omawianej pozycji to Teologia w krainie pepsicoli (Warszawa 1999), natomiast w najnowszej publikacji pt. Teologia rozmowa
o Bogu i człowieku (Lublin 2008) możemy poznać kontynuację refleksji zawartej
w książce O teologii dzisiaj. Zadana, piękno, przyszłość. Ksiądz Szymik od lutego
2004 r. jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, obecnie zajmującej się przygotowaniem dokumentu pod roboczym tytułem: Teologia. Zadania
i metoda (por. s. 9). Można zatem mieć nadzieję, że niektóre z refleksji obecnych
w tych publikacjach znajdą się w przygotowywanym dokumencie.
Autor książki jawi się jako bardzo solidny i wnikliwy badacz obszarów współczesnej kultury, w której teologia zajmuje poczesne miejsce. Mając zaufanie do
Boga i człowieka oraz wiarę w możliwość ich twórczego spotkania, podejmuje
odważny dialog z myślą współczesną. Czyni to z szacunkiem wobec objawionej
prawdy i zawiłości ludzkiego życia. Poszukuje loci theologici także w miejscach,
w których inni nie spodziewają się ich obecności. Jako naukowiec z duszpasterską pasją, szuka zagubionych owiec w miejscach, gdzie wielu zadowolonych statystycznym sukcesem zdaje się nie dostrzegać ich przynależności do Stada. Jest badaczem, a zarazem popularyzatorem teologii. Książka O teologii dzisiaj. Zadania,
piękno, przyszłość w pełni odpowiada specjalizacji autora i napisana jest z zaangażowaniem osobistego świadectwa. Ksiądz Szymik czerpie inspiracje z wielkich
mistrzów teologii i literatury, ale i też z pracy z uczniami. Z ich myśli chętnie i często korzysta. To swoista kontynuacja tego, co najlepsze w klasycznym rozumieniu
uniwersytetu. Relacja mistrza z uczniami polega tu nie tylko na nauczaniu, ale
także słuchaniu (i czytaniu) tych, których naucza. Książka jest głęboko katolicka
– nie tylko w konfesyjnym tego słowa znaczeniu, (choć w tym także!), ale również
od strony metodologicznej i źródłowej.
Temat podjęty w publikacji jest interesujący nie tylko dla specjalistów, ale także
dla amatorów teologicznych poszukiwań; chodzi wszak o człowieka i jego życie.
Teologia jest tworzona dla człowieka i przez człowieka tego czasu. Autor porusza
się po polach wciąż niezagospodarowanych. Formułuje postulaty teologii bliższej
życiu i życia bliższego teologii oraz wyprowadza wiele implikacji praktycznych.
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O tym, że teologia może być piękna w formie i treści Autor dzieła W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury (dysertacja doktorska J. Szymika – Katowice
1994, 20072) przekonuje nie tylko argumentacją teoretyczną, ale również stylem
uprawiania teologii. Ksiądz Szymik jako teolog i zarazem poeta przywiązuje wagę
nie tylko do precyzji teologicznego języka czy jego komunikatywności, ale także
do jego piękna. Taki sposób wyrażania myśli może prowokować czytelników preferujących język teologii scholastycznej do postawienia zarzutu o poetyzowanie.
Autor, który obrał za motto książki słowa Kardynała Königa: „Nowym językiem
głosić światu starą prawdę” (s. 22), ma świadomość możliwych zarzutów; niejednokrotnie były one formułowane wprost bądź pośrednio. Wyjaśnia więc potrzebę
otwartości teologii na piękno: „Przeciwnicy tej koncepcji twierdzą, że teologia
przebywająca zbyt blisko sztuki prędzej czy później, w taki czy inny sposób, znajdzie się na pozycjach «teologii poetyckiej» w wersji Don Cupitta, a jeśli nawet nie,
to – w najlepszym razie – odbije się to na jej epistemologii, precyzji, naukowości
(czyżby im bliżej prawdy, tym dalej od piękna? – doprowadźmy te zarzuty ad absurdum, by pokazać ich prawdziwe groźne konsekwencje)” (s. 55 n.).
Teologia ma przed sobą przyszłość dopóki będzie istniał człowiek. Teologia
jest dla człowieka a jej przyszłość zależy od ludzkiej odpowiedzi danej samoobdarowującemu się Bogu. „Dzisiaj” teologii ma zakorzenienie w jej „wczoraj” i jest
otwarte na „jutro”. Uczestniczy w dynamicznym procesie tradycji. Teologia i teolog wykracza ku przyszłości w oparciu o duchowe i intelektualne doświadczenie
przeszłości i teraźniejszości. A książka O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość stanowi tu bardzo pozytywny przyczynek do poszukiwania sposobów twórczego przekazu Słowa Bożego pomimo nieporadności ludzkich słów.
MAŁGORZATA KONARSKA
Catholic Universities in the New Europe, red. Ch. Grabowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Lublin 2005, ss. 345.
Czy w dzisiejszych czasach refleksje podejmowane na uniwersytetach przynoszą więcej nadziei i dobra w świecie? Jakie standardy nauczania powinny w nich
funkcjonować? Jaka jest specyfika uniwersytetów określanych mianem katolickich? Jak rozumieć ową katolickość? Jaki jest wkład katolickich uczelni w kształtowanie myślenia wielu pokoleń? Jak wypełniać katolicką misję uniwersytetu, utrzymując jednocześnie jego w pełni naukowy, profesjonalny charakter? Jak ustrzec
się przed ideologizacją? Jak wreszcie zachować istotę katolickości i modyfikować
sposób jej przekazu w zmieniającym się świecie?
Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji
zorganizowanej przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
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i Instytut Erasmus Uniwersytetu Notre Dame, która odbyła się w dniach 16–18
września 2004 r. w Lublinie. Uczestniczyli w niej ludzie nauki z całego niemal
świata, polska uczelnia gościła przedstawicieli uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Irlandii, Holandii, Czech, Węgier
i Ukrainy. Wygłoszone referaty zostały zebrane w książce pt. Catholic Universities
in the New Europe”. Z jednej strony diagnozują one, w bardzo wnikliwy sposób,
współczesne czasy, z drugiej – ukazują specyficzną rolę katolickich uniwersytetów na tle tych świeckich, właśnie w kontekście nowych wyzwań, przemian kulturowych, transformacji. Zawierają wiele inspirujących myśli, poszerzają świadomość czytelnika dotyczącą katolickości uniwersytetów. Są też impulsem do
nowych poszukiwań i poszerzania wiedzy w tej dziedzinie. Nieocenioną wartość
głoszonych na konferencji treści stanowi różnorodne doświadczenie zaproszonych prelegentów. Byli bowiem wśród nich przedstawiciele Wschodu i Zachodu, państw bogatych i biedniejszych. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, historią
– często skomplikowaną – swoich uniwersytetów, ubogacali konferencyjne refleksje
(zob. M.C. Kaveny o Notre Dame Law School, s. 157–177, jak również L. Vos o doświadczeniach i historii uniwersytetu w Leuven, s. 117–143, T. Lebrun o uniwersytecie w Lille, s. 85–116, czy J. Connely o uniwersytecie kalifornijskim w Berkeley,
s. 45–56.).
Wykłady zgrupowane były w trzy bloki tematyczne:
•
•
•

rola katolicyzmu w Nowej Europie i specyficzny charakter katolickich uniwersytetów;
rola tradycji katolickiej widoczna na kilku płaszczyznach uniwersyteckiego nauczania, takich jak: prawo, filozofia, studia z filozofii średniowiecznej, literatura, edukacja;
misja katolicyzmu przejawiająca się między innymi w głoszeniu miłosierdzia i dialogu z braćmi protestantami.

I. WIEDZIEĆ O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Aby głębiej przyjrzeć się problemom i wyzwaniom współczesnych uniwersytetów, wielu wykładowców analizowało czasy, w których przyszło nam żyć, szukało wskazówek, bolączek, impulsów, krytykowało, dostrzegało pozytywy, zawsze
w świetle prawdy o wcielonym Bogu i Jego stworzeniu.
Globalizacja, zasada pragmatyzmu, kroczenie raczej od szczegółu do ogółu, co
z kolei przekłada się na sposób zdobywania wiedzy (bardzo wąskie specjalizacje),
coraz więcej ideologii, a coraz mniej głębokiego humanizmu – to czasy, w których współczesny człowiek próbuje się odnaleźć i podejmuje refleksję nad swoim
życiem. Zaprzeczanie antropologicznym zasadom prowadzi do nihilizmu; tam,
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gdzie umiera Bóg, umiera człowiek, tam, gdzie umiera człowiek, umiera wszystko, sens również.
Koncepcja indywidualizmu, pociągająca za sobą alienację, zajęła miejsce osoby. Zagubienie chrześcijańskich źródeł pozbawiło osobę jej godności. W swoim
inauguracyjnym wykładzie arcybiskup Życiński wskazał na narodziny nowego
humanizmu inspirowanego przez świadomość autonomii, która wyparła dojrzałość moralną i duchową zbudowaną na gruncie odpowiedzialności i prawdy. Mówienie o ludzkiej godności odarte z religijności tworzy nową religię – naukową,
naturalną, której wyznawcy coraz odważniej głoszą swoje tezy na uniwersytetach
(zob. s. 13–18).
Zaproszeni wykładowcy nie skupiali się tylko na negatywnej stronie czasów
ponowoczesnych. Przypominali, że Boży dar inkarnacji pozwala również twórczo
współdziałać z postmodernistycznym światem. Chrześcijanie mogą zatroszczyć
się o nowe wyzwania inkulturacji, nowe formy wyrazu, nowe zaangażowania, odpowiednie dla czasów, w których dane jest im żyć. Ostatecznie ważne jest, aby
wszyscy (każdy i każda) na nowo odkryli, że prowadzi ich Boża miłość. Życiński
w charakterystycznych dla siebie słowach przypomina, że rozpoznając problemy
naszego kairos, powinnyśmy z jednej strony unikać Scylii współczesnego nihilizmu, z drugiej – Charybdy naiwnego fundamentalizmu (s. 16).
Dla uczestników konferencji Europa i zachodzące w niej przemiany nie są tylko miejscem pogłębiającej się dezintegracji, ale również terenem, gdzie Dobra Nowina może oświetlać to, co wartościowe w postępie ekonomicznym i socjalnym.
Mówi o tym N. Boyle, gdy analizuje powiązania Kościoła i zjednoczonej Europy.
Dostrzega on misję Kościoła we wspieraniu rozwojowych inicjatyw Unii, zachęca
do odwagi, która potrafi przekroczyć partykularne obawy i interesy. Zaznacza,
że zło, które działo się, i dzieje, w Europie ma swoje źródło w grzechu, a dobro
jest darem wynikającym z ofiary Chrystusa, o czym zjednoczona wspólnota nie
może zapomnieć, choć często dąży w kierunku zapomnienia o chrześcijańskich
korzeniach Europy (zob. s. 19–27). Powodowany ateizmem upadek wielu wartości, w tym chrześcijańskich, powinien być interpretowany w perspektywie wielkanocnej opowieści. Jak zaznacza T. Lebrun, chrześcijanin jest nie tylko osobą,
która wierzy w Boga, ale jest także wezwany, aby wierzyć i doświadczać faktu, że
Bóg wierzy w ludzkość (s. 89). Tylko bowiem Bóg w Chrystusie ocala i Europę,
i świat, i uniwersytety.

II. SŁUŻYĆ NA UNIWERSYTETACH
Uniwersytet jest miejscem – a na pewno być powinien – podejmowania refleksji, zdobywania wiedzy, potrzebnej nie tylko do osiągania nowych celów, ale
również do kroczenia drogą prawdy i dobra. Pełni rolę edukacyjną, intelektualną,
moralną. Uniwersytet jest tym miejscem, w którym można głosić pozytywną ideę
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transformacji, w tym jednoczącej się Europy, jak również wskazywać z odwagą
na bolączki i ciemne strony przemian. Uniwersytety pełnią, pełniły i będą pełnić
nieocenioną rolę w kształtowaniu nie tylko ludzkiej myśli, ale całego człowieka,
całych społeczeństw. I to właśnie te ostatnie mają pełne prawo oczekiwać od uniwersytetów, że będą stanowić miejsca krzewienia prawdy. Życiński trafia w sedno,
gdy zaznacza, że nie przeżywamy dziś kryzysu instytucji, ale tożsamości (s. 71),
i właśnie o jej odkrycie powinny walczyć uniwersytety. Współczesny człowiek ma
prawo, a nawet obowiązek zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi w uniwersyteckich aulach.
Podejmowane na konferencji szczegółowe problemy z dziedziny filozofii1, studiów średniowiecznych2, prawa3, literatury4 dobitnie wskazują, że na wszystkich
polach naukowych dociekań człowiek ma prawo pytać o nowe wglądy we współczesność, pozwalające wiedzieć głębiej, aby lepiej służyć.
Wygłoszone na konferencji wykłady pokazują, jaki wpływ na kształtowanie
myślenia miała historia poszczególnych krajów. Szczególnie T. Halik z uniwersytetu w Pradze (zob. s. 29–44), odwołując się do komunistycznych reżimów
Wschodniej Europy, postuluje takie dookreślenie zadania uniwersytetów, katolickich zwłaszcza, aby nie kojarzyły się z ideologią marksistowską. W czasach realnego socjalizmu (także liberalizmu) potrzeba było budować swoiste enklawy,
oddzielać wyraźnie katolickie od tego, co takowe nie jest; dziś – jego zdaniem
– potrzeba takich swoistych gett zanikła, trzeba tworzyć uniwersytety otwarte na
każdego.
Uniwersytet to miejsce, gdzie zadaje się pytania; ważne jednak, aby być świadomym, kto je stawia. To nie bezpieczny teren; i takim być nie powinien; uniwersytet to raczej pole debaty, poszukiwania prawdy i Prawdy, gdzie twierdzenia są
jednocześnie wyzwaniem, ale też skłaniają do kontestacji. Uniwersytet powinien
skłaniać do poszukiwania transcendencji nie może ograniczać dążeń poznawczych człowieka do wymiaru horyzontalnego. Powinien być miejscem tworzenia
kadr profesjonalistów, którzy będą potrafili wybierać pomiędzy ultraliberalizmem

1
S. Sia z Miltdown Institute (s. 179–207) zastanawia się nad wkładem katolickiej tradycji w filozoficzne poszukiwania; A. Madigan z Boston College (s. 209–230) zwraca uwagę katolickich filozofów na najbardziej palące kwestie współczesności, np. debata na temat aspektów męskości i kobiecości czy nad cielesnym wymiarem ludzkiej egzystencji.
2
A. Kijewska z KUL (s. 231–239), mówiąc o zbliżeniu filozofii i tradycji katolickiej w średniowieczu, przypominała, że studia neoscholastyczne były jedyną przeciwwagą dla ideologii marksistowskiej.
3
Kaveny (s. 157–177), odwołując się do nauki Tomasza z Akwinu, podkreślała wkład katolickiej tradycji w naturę i cel prawa.
4
Ch. Grabowski z UMCS w Lublinie (s. 241–250) mówił o ubogacaniu literatury tradycją katolicką i rozpatrywał szczegółowo kwestię tzw. prawdy sakramentalnej, widocznej np. w dziełach Tolkiena; J. Japola z KUL (s. 251–276) w porównawczym wykładzie ukazywał relacje między literaturą
a religią w Polsce i kręgu angloamerykańskim, zastanawiając się nad definicją literatury katolickiej.
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a ultrakonserwatyzmem, a nade wszystko posiądą umiejętność krytycznego myślenia.
Wielu uczestników spotkania na KUL przypominało, że uniwersytety są
ośrodkami, w których można stymulować dialog pomiędzy rozumem i wiarą.
W takim spojrzeniu tkwi oryginalność katolickich uczelni, które w gąszczu coraz
bardziej zorientowanych technologicznie i pragmatycznie poszukiwań współczesnego świata kierują uwagę ku osobie oraz jej transcendentnym dążeniom i pragnieniom.
Connely przypomina, że największe amerykańskie uniwersytety: Harvard,
Yale, Brown, zakładane początkowo przez protestantów, są dziś w większości zsekularyzowane (s. 46). Czasami można więc odnieść wrażenie, że wyższa edukacja
nie idzie w parze z chrześcijańską wizją uniwersytetu. Odwołując się do historii
KUL, gość z Kalifornii zadaje interesujące pytanie: skoro w morzu komunistycznego przymusu Katolicki Uniwersytet Lubelski stanowił wyspę wolnego myślenia,
to dlaczego dziś, w morzu wolnego myślenia, nie może stać się wyspą pewnego
radykalizmu? (s. 50). W przeciwieństwie do Halika, dojrzewającego w komunistycznej Czechosłowacji i wskazującego na katolicką ideę otwartości, Connely,
dorastający w liberalnej Ameryce, dopełnia obraz ideą katolickości, która tworzy
tożsamość.

III. WIEDZIEĆ, ABY SŁUŻYĆ NA UNIWERSYTECIE KATOLICKIM
Katolicki nie jest synonimem, jak wielu przyzwyczaiło się sądzić, ideologicznej
naiwności czy – w niektórych kręgach – wyrazem politycznej poprawności. Co
więc znaczy być katolikiem i co oznacza miano katolicki w nowym kulturowym
kontekście? Czy katolicyzm różni się od katolickości (zastanawia się nad tym Halik) i co wyróżnia uniwersytet katolicki? Jaka jest jego misja? Czy rzeczywiście
idea katolickiego uniwersytetu zawiera napięcie pomiędzy członami nazwy: katolicki versus uniwersytet (pyta Connely z Uniwersytetu w Berkeley)?
J. Życiński polemizuje ze stwierdzeniem G.B. Shawa, że wyrażenie uniwersytet
katolicki zawiera w sobie sprzeczność, i dowodzi, że idea uniwersytetu została odkryta w świecie chrześcijańskim, a nowożytność zrodziła swoje myślenie w tradycji chrześcijańskiej. Co jednak znaczy być katolikiem? Trafnie definiuje to lubelski
metropolita – to rozpoznawać ludzką godność, szukać uniwersalnych wartości,
odkrywać rzeczywistość transcendentalną, która opiera się pragmatyzmowi epoki, to wreszcie (tu odwołuje się do Eliota) rozpoznać i uznać, że Chrystus i Jego
obecność w świecie stanowią nadal zwrotny punkt świata. Po takiej konkluzji
nieco skomplikowane i jednocześnie komplikujące (choć uzasadnione) wydają
się refleksje Halika nad katolickością i katolicyzmem. Oczywiste wydaje się, że
usiłować być katolickim to starać się być otwartym, być dla każdego, mówić pod
wpływem działania Ducha w sercu; to znosić różnice, to kierować się zasadą „not
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only but also” (nie tylko, ale także) (s. 37). Taka katolickość jest zdolna pozytywnie odczytywać znaki czasu, wchodzi w dialog ze współczesną kulturą i filozofią,
nie tworzy intelektualnego getta.
Wchodząc w dialog, nie może bać się zadawania trudnych pytań. Connely,
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, twierdzi, że uniwersytety nowożytne często
generują banalne poszukiwania, karmią się złudnymi dylematami, które nie zmieniają życia, a tylko je bezsensownie komplikują. Katolicki uniwersytet nie może
„produkować” katolików; powinien raczej stawiać pytania, które gdzie indziej są
spychane na margines.
Peters cytuje T. Lebrun, rektor katolickiego uniwersytetu w Lille, która ukazuje
misję katolickiej uczelni. Mówi ona, że takie uniwersytety są centrami uczenia
się autonomii, wolności, odpowiedzialności, miejscem konfrontacji człowieka ze
znaczeniem jego życia, z sensem jego człowieczeństwa, jego ostateczności i przemijalności, kształtowania indywidualizmu i uniwersalizmu osoby w oczach Boga.
Katolickie uczelnie powinny być również terenem tworzenia wspólnot, międzyludzkich relacji.
W swoim wykładzie na lubelskim uniwersytecie T. Lebrun, pytając na czym
polega wzmacniający, katolicki charakter uniwersytetu, podjęła refleksje Jana
Pawła II z konstytucji apostolskiej Ex corde Ecclesiae. Stwierdziła, że poszukiwania katolickich uniwersytetów powinny obejmować integrowanie wiedzy, dialog
między wiarą a rozumem, troskę etyczną i teologiczną perspektywę (s. 87). Powinny uporać się z pokusą sprowadzania religijności tylko do wymiaru etycznego,
poszerzając go nieustannie o wymiar empiryczny, duchowy, aby ethos był wzbogacony o praxis. Vos, mówiąc o misji katolickich uczelni, wspomina, że na takie
miano trzeba sobie zasłużyć, że to ideał, do którego trzeba dążyć; cytując H. Van
Waeyenbergha, wskazuje na ważny aspekt uniwersytetu katolickiego, w którego
nauczaniu oświecenie pochodzące z wiary odgrywa równie ważną rolę, jak to
czerpane z nauki – te dwa skrzydła pomagają poznać jedyną Prawdę (s. 122).
Wkład katolickich uczelni w poszukiwaniu prawdy wydaje się nieoceniony.
Przeprowadzana na nich refleksja miała bowiem prowadzić ku wiedzy integralnej
(np. filozofii i teologii). Taka uniwersalna perspektywa często znikała i znika ze
świeckich uczelni. Pogłębiająca się sekularyzacja sprawia, że współczesny człowiek
gubi się w szczegółach, zatraciwszy ogląd całości. O wkładzie katolickich uczelni
w budowanie Nowej Europy mówił J. Peters – prezydent Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (IFCU). Pytał o miejsce katolickiej edukacji na
poziomie szkół wyższych w szkolnictwie europejskim. W ostatnich latach europejskie uczelnie katolickie są bardziej zorientowane na współpracę wewnątrz Europy,
czasami ze szkodą dla współpracy z uczelniami z Afryki czy Środkowego Wschodu. Nawoływał tym samym do zwrócenia baczniejszej uwagi na pomoc krajom
biedniejszym, rozwijającym się w trudnych warunkach politycznych (s. 78). To
między innymi jedno z zadań IFCU – aby pomóc katolickim uniwersytetom działać w kontekście międzynarodowym, wzmacniać międzynarodową współpracę,
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budować solidarność z uczelniami katolickimi, rozwijającymi się w mniej sprzyjających warunkach.
Niektórzy uczestnicy konferencji wskazywali na konkretne rozwiązania wielu
problemów. Na przykład Życiński stwierdził, że chrześcijanie różnych denominacji powinni wypracować wspólne stanowisko w kwestiach genetycznych. Jego
zdaniem potrzebujemy również intelektualnej solidarności, także ze środowiskami niechrześcijańskimi, w tej części Europy, która najdotkliwiej doświadczyła
cierpień dwóch totalitaryzmów. Taka więź powinna być oparta na poszanowaniu godności ludzkiej i wykazywaniu negatywnej i fałszywej roli wszelkich ideologii. Prawda powinna być głoszona nawet wówczas, gdy bywa niezrozumiana.
Peters postulował stworzenie programów, gdzie filozofowie, teologowie razem
z naukowcami innych dziedzin będą studiować skomplikowane zjawiska naszych
czasów i szukać odpowiedzi na ważne pytania. Przestrzega przed izolacją i nawołuje do interdyscyplinarności, podobnie jak inni uczestnicy konferencji. Z kolei
P. van Tongeren z Leuven podkreślał rolę miłosierdzia we współczesnym świecie,
jako szczególnej formy miłości, o której powinni pamiętać członkowie katolickich
wspólnot uniwersyteckich (s. 293–308).
Na katolickich uczelniach powinna być rozwijana i wiara, i intelekt, i umysł,
i świadomość – według zasad chrześcijańskiego humanizmu. Jako katolickie
ośrodki te powinny dawać nadzieję, podtrzymywać upadających, powinny być
kuźnią talentów służących innym. Jako „powszechne” już w swej nazwie dają
szansę rozwoju całej osoby; nie tylko uczą dyscypliny, ale przede wszystkim pokazują, jak żyć pełnią człowieczeństwa. Mówił o tym w swoim wystąpieniu P. Gutowski – oprócz wykształcenia profesjonalnych umiejętności, uniwersytet, kształtując integralną osobowość, powinien obrać za cel przekonanie człowieka o tym,
że może on kochać i jest kochany (s. 148). Nade wszystko jest umiłowany przez
Boga, którego prawdę głosi się na uniwersytetach katolickich i do którego odwołuje się nauka Kościoła.
Halik przypomina, że Bóg chrześcijan jest Bogiem paradoksu. Ta Boska logika paradoksu, widoczna w Ewangelii, jest szansą i wyzwaniem uniwersytetów
katolickich. W niej mieści się poszanowanie ludzkiej godności, dowartościowanie i pogłębienie bardziej antropologicznej wizji rzeczywistości. My jesteśmy
słabi, widzimy niejasno, nie wiemy wszystkiego, tym bardziej że i Bóg czasami
schodzi nam z oczu, ukrywa się. To dlatego w swoim bardzo ciekawym wykładzie T. Sławek z Uniwersytetu Śląskiego mówi o podwójnej śmierci Boga – dla
człowieka i dla Boga, która uwidoczniła się w wołaniu: „Boże mój, Boże, czemuś
mnie opuścił” (s. 277). Cytując Derridę, przypomina, że nie jest, aby każdy wiedział, co Bóg zrobił dla jego zbawienia, ale istotne, aby człowiek wiedział, co ma
robić w celu stania się godnym Bożej asystencji (s. 281). Chrześcijańska refleksja musi wyprowadzać człowieka z przestrzeni ciemności, z radykalnej krytyki
jego egzystencji i wprowadzać w myślenie, gdzie imieniem Innego jest radykalna odmienność od Boga i ode mnie samego. Chrześcijańskie zaangażowanie
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powinno być budowaniem jedności, wspólnoty w takiej radykalnej inności czy
różnorodności.

***
Wykłady wygłoszone na lubelskiej konferencji są z pewnością darem dla tego,
kto ich słuchał czy czytał zamieszczone w książce artykuły. Niektóre inspirują do
myślenia, skłaniają do zrewidowania poglądów, pogłębiają refleksję na temat uniwersytetów w nowej Europie. Są też jednak wyzwaniem, bo konfrontują z rzeczywistością, wzywają do myślenia. Jeden z prelegentów, kończąc swoje wystąpienie,
przytoczył słowa L. Giussaniego, założyciela wspólnot Communione e Liberazione – że zawsze, jako nauczyciel, zwracał uwagę swoich studentów na to, że podstawowym zadaniem wykładowcy nie jest dążenie do tego, aby uczniowie przejęli
jego idee jako własne, ale by nauczyli się prawdziwej metody, dzięki której będą
mogli osądzać rzeczy, które słyszą i których się uczą (s. 332). Oby katolickie uniwersytety były miejscami, gdzie zarówno wykładowcy, jak i studenci posiądą wiedzę, dzięki której będą potrafili tak mądrze osądzić rzeczywistość, że ich służba
wzbogaci innych o miłość i wolność.
KS. PRZEMYSŁAW SAWA
Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 240.
Publikacja Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, pod redakcją W. Sajdek, jest owocem sesji naukowej na taki właśnie temat,
która miała miejsce na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli w dniach 20 i 21 października 2004. Prelegentami, a zarazem autorami artykułów byli filozofowie, historycy, teolodzy. Takie zróżnicowanie skutkuje bogactwem myśli i odmiennością spojrzeń na rzeczywistość Europy.
Podjęta problematyka jest wciąż bardzo aktualna, zwłaszcza w kontekście toczących się w różnych środowiskach europejskich dyskusji dotyczących przyszłości kontynentu, jego tożsamości, podstaw jedności. Ścierają się bowiem rozmaite
opcje. Dla jednych więzią zjednoczonego kontynentu będzie ekonomia i gospodarka, dla innych w miarę jednorodne prawo. Nie brakuje postulatów liberalizmu – niejednokrotnie już realizowanych – w zakresie moralności i światopoglądów. Chrześcijanie różnych denominacji dopominają się o budowanie integracji
państw europejskich na solidnym fundamencie głęboko rozumianego i przeży-
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wanego człowieczeństwa oraz wartości religijnych, czego wyrazem jest postulowanie invocatio Dei w Konstytucji Europejskiej. Tak spolaryzowane stanowiska
muszą powodować ostre spięcia. W tym kontekście można ponadto zaryzykować
stwierdzenie, iż przeciętny Europejczyk niewiele rozumie z idei europejskości
(zjednoczonej Europy) i jej podstaw. W związku z tym pojawia się postulat solidnej edukacji społeczeństw europejskich.
Sprawa ma jeszcze jeden aspekt – źródła kultury europejskiej. Słuchając rozmaitych propozycji osób kreujących wizje dotyczące naszego kontynentu można
odnieść wrażenie, że jedność dopiero teraz się zaczyna. A tymczasem, jak pokazuje historia, średniowieczna Europa cechowała się jednością, choć jej rozumienie
z pewnością było inne niż obecnie.
W tę szeroką dyskusję wpisuje się prezentowana publikacja. Jest cennym głosem w rozmowie o solidnych fundamentach Europy, ukazuje jej korzenie, a przez
to wskazuje na wielowymiarowość starego kontynentu. Autorzy poszczególnych
artykułów poruszyli jeszcze jeden ważny problem – zaprezentowali myśl średniowieczną, jej głębię i piękno, przez co przyczynili się do upowszechnienia właściwego rozumienia wieków średnich jako epoki światłej, twórczej, będącej podstawą tożsamości, kultury i gospodarki Europy.
Książka składa się z następujących 13 referatów: Duchowa jedność Europy
w nauczaniu Jana Pawła II (abp J. Życiński); Znaczenie prawa dla rozwoju nauki
w średniowieczu (A. Dębiński); Istota wolności: Anzelm – Plotyn – Augustyn – Jan
Duns Szkot (E.I. Zieliński); Rola filozofii w integracji i dezintegracji kultury późnego
średniowiecza (J. Czerkawski); Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej
Europy (J. Marecki); Chrześcijaństwo wspólnym korzeniem Europy (P. Jaroszyński);
Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry (L. Rotter); Scholar, student,
bakałarz, magister – edukacja w średniowieczu (L. Nowak); Nauczanie Plotyna
o trzech hipostazach jako istotne pogańskie źródło średniowiecznego modelu świata
(W. Sajdek); Franciszkanizm a jedność średniowiecznej Europy (R. Prejs); Szkolnictwo karolińskie. Czasy katedr – czasy uniwersytetów (A. Kijewska); Stanowiska Tomasza z Akwinu i Wilhelma Ockhama wobec zagadnienia: Czy teologia jest nauką?
(R. Majeran); Prawo i aequitas w filozofii Jana z Salisbury (B. Szlachta).
Tytuły artykułów pokazują wielkość wieków średnich. By jednak nie sprowadzić tej publikacji do opracowania poszczególnych aspektów średniowiecznej
Europy, warto spróbować znaleźć łączące wszystko wątki. Ich wyodrębnienie odsłania całościowy zamysł książki, a dla toczących się dysput o europejskości wątki
te będą ważnym źródłem wiedzy o podstawach kontynentu w wiekach średnich,
w których kultura i wiara chrześcijańska rozwijały się, a nawet były zdolne integrować narody.
Tytułem wstępu warto przypomnieć podstawy jedności średniowiecznej Europy: jedna religia, jeden ustrój (monarchia), jeden język pisma, nauki i kultury,
podobne prawodawstwo, powszechna wymienialność pieniędzy. Społeczeństwa
miały również poczucie jedności władzy. W przestrzeni religijnej znakiem jed-

252

RECENZJE

ności była Stolica Apostolska, w świeckim zaś wymiarze – cesarz rzymski narodu
niemieckiego1. Źródłem odnowy i reformowania społeczeństwa była Biblia, której
znajomość w Europie czasów Karolingów starano się upowszechnić2. Narzędziem
budowania Europy były filozofia, teologia i prawo. Filozofia, która miała szerokie
oddziaływanie, integrowała rozmaite środowiska europejskie, co jednak nie prowadziło do uniformizmu, ale do jedności w wielości3. Uprawiana filozofia nie była
wroga chrześcijaństwu, wręcz przeciwnie – duża część humanistów związana była
z odnową religijną4, a to w wyniku mocnego zespolenia filozofii augustyńskiej
i tomistycznej z teologią5 (co z kolei stanowi całkowite przeciwieństwo oświeceniowego antyreligijnego racjonalizmu)6.
Wielkie znaczenie miało również prawo, uzasadnione teologicznie i filozoficznie. Jak postulował Jan z Salisbury, ład prawny związany jest z aktem stwórczym
Boga, a właściwie ukształtowana wola władcy stanowi źródło dobrych wyborów
przez poddanych7. Prawo stawało się najwyższą wartością społeczną8. Ważną
płaszczyzną średniowiecznego świata, co wyraźnie pokazuje recenzowana publikacja, była więc filozofia i teologia władzy. Z czasami karolińskimi należy wiązać
ideę władcy jako odpowiedzialnego za szeroko rozumianą odbudowę społeczeństwa, na wzór biblijnego króla Jozjasza9. Jak już wspomniano, król winien w Bogu
upatrywać źródła swojej władzy oraz ostatecznego autora obowiązujących prawideł10. Podstawą jednak wszelkiego ludzkiego działania była wolna wola, dana przez
Boga, by człowiek zachował prawość (wola może się opowiedzieć za prawością)11.
Wraz z rozwojem prawa rodziła się kolejna fundamentalna wartość wieków
średnich – nauka. To właśnie z nauczaniem prawa było związane powstanie uniwersytetów12, a wraz z wykładaniem prawa rodziły się specyficzne dla omawianej
epoki gatunki literatury naukowej: glosy, glosy marginalne, summa, distinctiones
(różnice), notabilia (uwagi do tekstu), brokarda (powszechne zasady prawa) i oczywiście quaestiones (kwestie), które rodziły się podczas prowadzonych dysput13.
R. Prejs, Franciszkanizm a jedność średniowiecznej Europy, w: Czasy katedr…, s. 150–151.
A. Kijewska, Edukacja karolińska, w: Czasy katedr…, s. 167.
3
J. Czerkawski, Rola filozofii w integracji i dezintegracji kultury późnego średniowiecza, w: Czasy
katedr…, s. 57, 60–63.
4
Tamże, s. 61.
5
Tamże, s. 58. O średniowiecznej debacie o naukowości teologii zob. R. Majeran, Stanowiska
Tomasza z Akwinu i Wilhelma Ockhama wobec zagadnienia: czy teologia jest nauką, w: Czasy katedr…, s. 181–207.
6
Czerkawski, art. cyt., s. 64.
7
B. Szlachta, Prawo i aequitas w filozofii Jana z Salisbury, w: Czasy katedr…, s. 218–222.
8
A. Dębiński, Znaczenie prawa dla rozwoju nauki w średniowieczu, w: Czasy katedr…,.s. 23.
9
Kijewska, art. cyt., s. 167.
10
Szlachta, art. cyt., s. 212–219.
11
E.I. Zieliński, Istota wolności: Anzelm – Plotyn – Augustyn – Jan Dunst Szkot, w: Czasy katedr…, s. 39–56.
12
Dębiński, art. cyt., s. 24–26.
13
Tamże, s. 31–35.
1
2
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Ukierunkowanie na naukę owocowało powstawaniem rozmaitych szkół: elementarnych, średnich (katedralnych, kolegiackich, zakonnych) oraz wyższych.
W takim klimacie rozwój intelektualny był nierozdzielnie związany z wychowaniem i z rozwojem religijności. Z tego powodu powstawały kolegia (budynki uniwersyteckie), w których mieściła się kaplica, sale do wykładów, biblioteka i sale do
spania. Zakładano również bursy prowadzone przez wykładowców14.
Dostrzegając to wszystko, łatwo zrozumieć znaczenie ośrodków uniwersyteckich w ówczesnej Europie, będących nośnikami wartości, miejscami tworzenia
nauki i rozwoju religii. Obraz tego akademickiego świata zaprezentowany przez
książkę Czasy katedr – czasy uniwersytetów wprowadza czytelnika w omawianą
rzeczywistość. Dla poszerzenia perspektywy warto zestawić tę publikację z innymi opracowaniami. Dla przykładu można wskazać następujące tytuły: L. Moulin,
Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie (tłum. H. Lubicz-Trawkowska, Gdańsk–
Warszawa 2002); J. Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów (Kraków 1997); M. Markowski, Pierwowzory uniwersytetów (Olecko 2003). Wartościowe będzie również
odwołanie się do starszych monografii: T. Czeżowski, O uniwersytecie i studiach
uniwersyteckich (Toruń 1946); B. Wróblewski, Ideologia korporacji akademickich
(Wilno 1928).
Publikacja Czasy katedr – czasy uniwersytetów eksponuje ponadto ciągłość
kulturową Europy od starożytności poprzez wieki średnie aż do czasów współczesnych. To przecież dzięki Kościołowi przekazywany był dorobek myśli antycznej; sam system średniowiecznej edukacji oparty był na zasadach wypracowanych
w starożytności15. Wielkie znaczenie miała ponadto, podobnie jak we wcześniejszej
epoce, sztuka – zarówno architektura, jak i poezja czy muzyka. W średniowieczu
jednak te przestrzenie ożywiane były przez wartości chrześcijańskie, stawały się
nośnikiem doktryny i pobożności. W ten sposób budownictwo sakralne, pełne
ciekawych rozwiązań architektonicznych, zyskiwało symboliczne znaczenie, np.
nawa symbolizowała pielgrzymkę do Boga, prezbiterium – niebo, ołtarz – Chrystusa, trójdzielny witraż – Trójcę Świętą, a podzielony na cztery części – czterech ewangelistów, rozeta była symbolem Boga, dwie wieże – przykazania miłości
Boga i bliźniego, a jedna wieża oznaczała dążenie człowieka do nieba16. Malarstwo, rzeźba służyły jako Biblia pauperum17; podobne znaczenie można przypisać
pieśni kościelnej, która rozwijała się wraz z ewangelizacyjną, kaznodziejską działalnością franciszkanów, którzy przepowiadali w językach narodowych, co miało
ogromne znaczenie dla rozwoju kultury poszczególnych krajów18. Sama obecność
duchowych synów św. Franciszka znacznie przyczyniła się do integracji Europy:
14
L. Nowak, Scholar, student, bakałarz, magister – edukacja w średniowieczu, w: Czasy katedr…,
s. 116–124.
15
Tamże, s. 115.
16
L. Rotter, Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry, w: Czasy katedr…, s. 102–106.
17
Tamże, s. 106–107.
18
Prejs, art. cyt., s. 161.
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tworzyli bowiem wspólnoty międzynarodowe, charakteryzował ich jeden ryt liturgiczny w kościołach zakonnych, podobny model przepowiadania moralnego.
Dodać można jeszcze, że instytucja regularnych kapituł oraz kadencyjność i wybieralność zakonnych urzędów stanowiła niejako podwaliny demokracji19.
Mówiąc o średniowiecznej Europie nie można pominąć jeszcze roli świętych.
W prezentowanej książce J. Marecki czytelnie eksponuje znaczenie osób kanonizowanych, których oddziaływanie rozciągało się nie tylko na sferę religijną,
ale również społeczną. Trzeba by nawet powiedzieć, że ich rola może być istotna również dla współczesnego kontynentu. Ich świadectwo było źródłem wielu
powołań do życia we wspólnotach zakonnych, inspirowało działalność religijną
i zaangażowanie w sprawy Kościoła; ich przykład przemawiał do ludzi różnych
języków, kultur, środowisk; byli znakiem nadziei, jedności Kościoła i zapowiedzią
ekumenizmu; stanowili symbolem pokuty, nawrócenia, pojednania; patronowali
działalności misjonarskiej, a także działalności mającej na celu troskę o zachowanie kultury łacińskiej i wartości zachodniej cywilizacji w okresie zagrożenia; ukazywali wyższość wartości duchowych nad materialnymi; gromadzili społeczność
chrześcijańską; byli wzorem poszukiwania prawdy w życiu i trwania w niej konsekwentnie aż do śmierci. Jak zauważa autor, święci są duchową klamrą Europy20.
Książka Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy
ze względu na podjęte zagadnienia jest cenna dla każdego, kto pragnie zrozumieć
Europę wieków średnich, której dziedzictwo jest fundamentem współczesnej cywilizacji. Autorzy poszczególnych artykułów w czytelny sposób ukazali ważne
wartości ówczesnego świata: religijność, naukowość, znaczenie prawa, wspólnotowość w wielu wymiarach (kościelnym, filozoficznym, społecznym). Czytelnik
może więc zrozumieć w szerokiej perspektywie świat, w którym żyje, a którego
korzenie sięgają początków Europy, stopniowo zapełniającej się katedrami i uniwersytetami. Rzetelne studium poszczególnych aspektów średniowiecza, oparte na rozległej wiedzy autorów21, burzy stereotypy myślenia o wiekach średnich.
Lektura wskazanych referatów pomaga zrozumieć kulturę Europy. Jednocześnie
stanowi ważne wsparcie dla osób domagających się zauważenia fundamentalnej
roli chrześcijaństwa w tworzeniu podstaw średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej kultury europejskiej. Nie można dostrzegać źródeł cywilizacji zachodniej
jedynie w antycznej Grecji i Rzymie. Jan Paweł II zwrócił uwagę na „wkład ludów
celtyckich, germańskich, słowiańskich, ugrofińskich, kultury żydowskiej i świata muzułmańskiego”22. Do budowania autentycznego humanizmu przyczyniła się
jednak, jak wykazuje J. Życiński, wiara w Trójcę Świętą. Z trynitarnej doktryny
Tamże, s. 152–162.
J. Marecki, Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy, w: Czasy katedr…,
s. 67–86.
21
O czym świadczą „Noty o autorach” w: Czasy katedr…, s. 233–238.
22
Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (28 IV 2003), nr 19.
19
20
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wynika bowiem konieczność uznania nienaruszalnej wartości osoby ludzkiej23.
Wprowadzający w całość publikacji referat arcybiskupa Życińskiego, ukazujący
myślenie Jana Pawła II o duchowym rdzeniu Europy, zachęca do solidnego studium kolejnych artykułów. Autor omawia bowiem twórczy wkład chrześcijaństwa
w tożsamość europejską, obala uprzedzenia wobec znaczenia Kościoła i jego nauki dla integracji kontynentu i rozwoju kultury. Duchowość chrześcijańska stała
u podstaw nauki, prawa, stosunków społecznych, życia.
Należy więc docenić walory publikacji Czasy katedr – czasy uniwersytetów.
Wydaje się jednak, że do integralnego obrazu średniowiecznego świata cenne
byłoby wskazanie także cieni ówczesnej Europy, podziałów społecznych, systemu gospodarczego czy rozwoju nauk empirycznych. Niewątpliwie wieki średnie były czasem, w którym wartości religijne (chrześcijańskie) stanowiły centrum. To jednak nie ustrzegło świata przed rozmaitymi nadużyciami. Szukając
obecnie solidnych podstaw europejskiej tożsamości, warto pamiętać o słusznej
maksymie historia magistra vitae est. Dlatego słuszne jest dążenie do poznania
wszystkich aspektów świata, bez którego nie byłoby obecnie istniejących struktur. Służyć temu może dostępna szeroka literatura na ten temat. Dla przykładu
wystarczy wspomnieć następujące tytuły: Cognitioni gestorum. Studium z dziejów Średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi (red. D. Sikorski, A. Wyrwa, Poznań–Warszawa 2006); Człowiek i przyroda w średniowieczu
i we wczesnym okresie nowożytnym (red. K. Brach, W. Iwańczak, Warszawa 2000);
Kolory i struktury Średniowiecza (red. W. Fałkowski, Warszawa 2004); S. Kwiatkowski, Średniowieczne dzieje Europy (Warszawa 2006); M. Miśkiewicz, Zarys
kultury i archeologii Europy w okresie wczesnego średniowiecza (Warszawa 2002);
H. Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza (Poznań 2001); V. Fumagali,
Świt średniowiecza (tłum. H. Manikowska, Gdańsk 2003); J. Le’Goff, Kultura średniowiecznej Europy (tłum. H. Szumańska-Grossowa, Gdańsk 2002); M. Lamber,
Średniowieczne herezje (tłum. W. J. Popowski, Gdańsk 2002); R. Pernoud, Inaczej
o Średniowieczu (tłum. K. Husarska, Gdańsk 2002).
W moim głębokim przekonaniu wartością publikacji jest zróżnicowanie tematyczne. Nie jest to książka tylko historyczna ani jedynie filozoficzna czy teologiczna. Dzięki temu może trafić być do szerszego kręgu odbiorców.
Ponadto książka Czasy katedr – czasy uniwersytetów pomóc może w szukaniu
odpowiedzi na współczesne pytania o granice wolności, o relacje pomiędzy społeczeństwem a osobą, o rolę religii w życiu publicznym, o wzajemne odniesienie
wartości duchowych do materialnych (ekonomicznych), o godne człowieka fundamenty istnienia. Jeśli w wiekach średnich dostrzeże się epokę znacznego rozwoju kultury i społeczeństwa, można wyciągnąć z lektury wiele wniosków służących
budowaniu współczesnego świata.

23

J. Życiński, Duchowa jedność Europy w nauczaniu Jana Pawła II, w: Czasy katedr…, s. 13.
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Mając na uwadze powyższe wnioski, trzeba podziękować autorom referatów
tworzących prezentowaną książkę; w sposób szczególny słowa uznania należy
skierować do redaktorki publikacji, a jednocześnie odpowiedzialnej za wcześniejszą konferencję naukową dr Wiesławie Sajdek. Książka Czasy katedr – czasy
uniwersytetów ukazuje integralną wizję naszego kontynentu. Gdy uważnie przeczyta się podtytuł: Źródła jedności narodów Europy, zrozumiały jest wyraźny apel
J. Życińskiego: „nie wolno nam dziś zawierzać przyszłości naszego kontynentu
wyłącznie biurokratom i ekonomistom”1. Integracja, by była stabilna i afirmująca
człowieka, musi opierać się na autentycznej antropologii, wierze w prawdziwego
Boga i życiu zgodnym z Bożym prawem.
Publikacja ta pomoże wszystkim pragnącym poznać kontekst historycznospołeczny średniowiecznej Europy, panujące mechanizmy, zwyczaje, zasady, modele. Wiele z nich w jakiejś formie przetrwało do dziś. Zerwanie z nimi oznaczać
mogłoby zerwanie z wielką historią naszego kontynentu, a budowanie współczesnego wizerunku Europy zostałoby ograbione z tego, co tak cenne w tej ziemi – duchowości. Dzisiejsza Europa nie może odcinać się od swojej przeszłości.
Przedstawiana książka skłania do poznawania głębi kultury naszego kontynentu.
Słusznym więc wydaje się oczekiwanie kolejnych, przystępnych dla przeciętnego
czytelnika, publikacji wprowadzających w rzeczywistość Europy.
KS. KRZYSZTOF KAUCHA
Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Jezus Chrystus objawiony i objawiający.
Chrystologia fundamentalna, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 208 (seria:
Myśl Teologiczna, red. A. Baron, H. Pietras, t. 61).
Na rynku wydawniczym pojawiło się niedawno dzieło naukowe z ogromnie
ważnej dziedziny teologicznej – teologii fundamentalnej. Jest nim opracowanie
prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, kierownika Katedry Eklezjologii PAT w Krakowie, pod tytułem Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna. Ma ono charakter podręcznika chrystologii fundamentalnej, stanowiącej centralną część wspomnianej teologii fundamentalnej.
Chrystologia fundamentalna jest dyscypliną o podstawowym znaczeniu dla
teologii jako nauki, a także dla całej myśli chrześcijańskiej. Jej rola wzrasta współcześnie, gdy studia ściśle teologiczne (a także filozoficzne) podejmuje na świecie
i w naszej ojczyźnie coraz mniej studentów (na rzecz nauk ścisłych i technicznych), gdy jednocześnie pojawia się coraz więcej pytań o trzon rzeczywistości, nasila się relatywizm i upowszechnia się wypaczony obraz chrześcijaństwa oraz Ko1
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ścioła. Właśnie teologia fundamentalna obrała za swój przedmiot wiarygodność
chrześcijaństwa, a ujmując ów przedmiot szerzej i zgodnie z aktualnymi tendencjami w tej dziedzinie – wiarygodność Bożego Objawienia i religii w ogóle. Celem
teologii fundamentalnej jest badanie wiarygodności religii, co oznacza naukową
analizę objawienia religijnego właśnie pod kątem wiarygodności, prawdziwości,
co każdego myślącego człowieka, zwłaszcza człowieka nauki, powinno interesować. Podręcznik o. prof. Andrzeja A. Napiórkowskiego obejmuje najważniejsze
zagadnienia związane z wiarygodnością Objawienia leżącego u podstaw jednej,
wyróżniającej się religii, a mianowicie chrześcijaństwa. Chodzi o wiarygodność
objawieniowych słów i czynów oraz całej Osoby i dzieła Jezusa Chrystusa.
Zanim będzie mowa o strukturze tego podręcznika, a także elementach nowatorskich i rodzących pytania, trzeba wspomnieć o szerszym kontekście podjętej
problematyki, który w omawianej książce został nakreślony. Stanowi go współczesna polska teologia fundamentalna, mogąca poszczycić się dokonaniami o randze
światowej. Zawdzięcza je geniuszowi swych pionierów, a dziś nestorów, w osobach
m.in. śp. ks. prof. Edwarda Kopcia, kard. prof. Stanisława Nagyego, ks. prof. Adama Kubisia. Do jej znaczących osiągnięć, oprócz dynamicznej działalności Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, a także innych form działalności
(II Międzynarodowy Kongres Teologów Fundamentalnych Chrześcijaństwo jutra,
18–21 IX 2001 r., Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin–Kraków 2002), można
zaliczyć następujące opracowania naukowe, wysoko cenione przez teologów fundamentalnych z krajów ościennych: dzieła M. Ruseckiego (Traktat o cudzie, Lublin 2006; Traktat o religii, Warszawa 2007; Traktat o Objawieniu, Kraków 2007),
H. Seweryniaka (Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996; Świadectwo i sens.
Teologia fundamentalna, Płock 2001; Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001; Apologia
pokolenia JP II, Płock 2006), T. Doli (Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002)
oraz naukowców młodszego pokolenia: I.S. Ledwonia (,,…i nie ma w żadnym
innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej,
Lublin 2006), M. Skierkowskiego (,,A swoi Go nie przyjęli (J 1,11). Teologicznofundamentalna interpretacja,,Third Quest”, Warszawa 2006) i A. Anderwalda (Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych,
Opole 2007). W związku z tym nie jest przesadą stwierdzenie, że Polska jest jednym z trzech najważniejszych ośrodków współczesnej katolickiej teologii fundamentalnej w świecie (jej dorobek sytuuje się po Niemczech i Włoszech).
Książka Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna
składa się z „Wprowadzenia” (s. 5–7) oraz sześciu rozdziałów, a także wykazu
skrótów, bibliografii i indeksu biblijnego.
Rozdział I (s. 8–22) jest wprowadzeniem zarówno od strony dziejowej, jak
i merytorycznej do ogólnego rozumienia dyscypliny naukowej, jaką jest teologia
fundamentalna. Przy jego lekturze nasuwa się sugestia, czy nie dałoby się scalić
prezentacji elementów naukotwórczych teologii fundamentalnej (przedmiot, cel
i zadania oraz metody) z podstawowymi założeniami dotyczącymi rozumienia
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Objawienia religijnego i wiary oraz specyficznych relacji między nimi a rozumem,
które to założenia zostały krótko omówione we Wprowadzeniu.
Rozdział II nosi tytuł „Objawienie Boga w historii” (s. 23–89). Zawiera obok
klasycznych zagadnień chrystologicznofundamentalnych, takich jak pojęcie
i rodzaje Objawienia Bożego oraz świadectwa historyczności Jezusa Chrystusa,
także elementy nowatorskie, które wymagały badań i namysłu. Chodzi zwłaszcza o rozbudowany paragraf „Jezus w ujęciu pozakościelnym” (s. 53–89), składający się z następujących partii: „Jezus filozofów” (omówione zostały poglądy
o Jezusie I. Kanta, G.W. Hegla, K. Jaspersa, J.P. Sartre’a, M. Machoveča, L. Kołakowskiego i R. Dawkinsa), „Jezus współczesnych Żydów” (J. Klausner, M. Buber,
Sz. Ben-Chorin, P. Lapide) oraz „Jezus w religiach świata” (islam, hinduizm,
neohinduizm, buddyzm). Wprawdzie zarówno wyobrażenie o Jezusie Chrystusie u współczesnych Żydów, jak i w wielkich religiach świata stało się od pewnego czasu przedmiotem badań teologicznofundamentalnych, to jednak były
one prowadzone pod różnym kątem i nie zawsze były uwieńczone konkluzjami
natury chrystologicznofundamentalnej, których autor omawianej książki nie
unika. Choć nie poświęcił odrębnego paragrafu obrazowi Jezusa w kinematografii, literaturze i sztuce pięknej, to jednak na kilku stronach podjął trud przedstawienia tego obrazu i jego analizy (s. 54–58).
W tymże rozdziale ogromnie ważną sprawą jest odwołanie się do badań egzegetycznych G.N. Stantona i Ch.T. Talberta (s. 44–45), które pomimo ognia krytyki
rzeczowo broniły historyczności Ewangelii, co ma fundamentalne znaczenie dla
każdego myślącego chrześcijanina, a także naukowca. Proponuję, by w ewentualnym drugim wydaniu książki in extenso znalazło się Testimonium Flavianum,
którego odrestaurowanie na podstawie,,skażonej” wersji kosztowało językoznawców, historyków i kulturoznawców wiele trudu oraz było zajęciem pasjonującym,
swego czasu elektryzującym różne środowiska naukowe.
Krótki rozdział III („Objawienie w ujęciu teologii nowożytnej i jego modele” –
s. 90–99) bardzo pasowałby bądź do rozdziału I, bądź II. Można by go także odpowiednio połączyć z rozważaniami rozdziału IV („Objawienie w świetle Vaticanum
II” – s. 100–114), gdyż myśl tego soboru oraz teologia Objawienia, którą autor
słusznie dostrzegł w rozległej literaturze teologicznej, wyeksponował i rozwinął,
rodziły się w ścisłym wzajemnym powiązaniu.
Tytuł rozdziału V został sformułowany – wyjątkowo – jako pytanie: „Co objawia «wydarzenie Chrystusa»”? (s. 115–167). Także treścią ten rozdział nieco
wyróżnia się na tle innych podręczników chrystologii fundamentalnej, a dokładniej tych ich partii, w których omówiona jest problematyka Krzyża i Zmartwychwstania. Tu autor konsekwentnie dąży do wydobycia całego rewelatywnego oraz
uwiarygadniającego całej rewelatywnej i uwiarygadaniającej głębi Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jako Wydarzenia centralnego zarówno dla rozumienia Jego Osoby i życia, jak i wiary chrześcijańskiej oraz całej historii zbawienia.
Ks. prof. Marian Rusecki, zachęcając jednego z moich kolegów do podjęcia badań
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nad tzw. paschalną wiarygodnością chrześcijaństwa, która składa się z wiarygodności wypływającej z Krzyża (staurologicznej) oraz Zmartwychwstania (rezurekcyjnej), wyraził się, że niemal cała wiarygodność religii chrześcijańskiej zawarta
jest w Wydarzeniu Krzyża i Zmartwychwstania, a inne argumenty opracowywane
w ramach chrystologii fundamentalnej wyrastają z tego Wydarzenia. Z tej racji
rozdział V jest godny uważnej lektury. Zawiera on też wnikliwą, samodzielną
i nowatorską analizę problemu,,pustego grobu” (s. 132–134). To samo trzeba powiedzieć o rozważaniach dotyczących argumentacji odwołującej się do historycznie pewnego faktu zwątpienia, a nawet kompletnego załamania Apostołów oraz
innych uczniów po męce i śmierci krzyżowej Jezusa (s. 138–140). Jeśli dobrze
przemyśleć ten fakt, to trzeba dojść do wniosku, że nie istnieje żadna racjonalna
przyczyna wyjaśniająca w sposób naturalny wiarę w Zmartwychwstanie, czyli –
innymi słowy – wiarę w Chrystusa religii chrześcijańskiej, Chrystusa Kościoła.
Nieco wątpliwości wzbudza myśl pojawiająca się w kilku miejscach książki, najwyraźniej właśnie w rozdziale V, że Jezus Chrystus objawił Bogu Ojcu człowieka
(s. 162–167). Autorowi chodzi o to, że dopiero w Jezusie, w Jego człowieczeństwie,
które spotkało się z Bóstwem, urzeczywistniła się idea człowieka, istniejąca niejako w Bożym umyśle, ale nie w rzeczywistości. Jak pogodzić tę myśl, z pewnością
oryginalną, z biblijną ideą, że Bóg Ojciec stwarza człowieka niejako wpatrując się
w swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który też uczestniczy w dziele
stworzenia, jak zresztą i Duch Święty (por. Kol 1,15–20)? Jak lepiej wyrazić tę nowatorską koncepcję, by ją powiązać z nauką o jedności Trójcy Świętej? I jeszcze:
czy Bóg Ojciec może potrzebować objawienia czegokolwiek?
Rozdział VI nosi tytuł „Jezus Chrystus – świadomość deklaracyjna” (s. 168–
189). Składa się z paragrafów poświęconych analizie tzw. tytułów chrystologicznych pod kątem Boskiej świadomości Jezusa. Chodzi o następujące tytuły: Syn
Człowieczy, Syn Boży,,,Ja jestem”, oraz Mesjasz (Chrystus).
Jeśli można pozwolić sobie na drobne uwagi co do całej książki, to proponuję, by w kolejnym wydaniu znalazło się więcej odwołań do rodzimej chrystologii
fundamentalnej i polskiej teologii w ogóle. Autor bardzo często przywołuje dzieła
Niemców, co należy uznać in plus, lecz u nas także powstały niezwykle cenne opracowania. Kto wie czy co do dynamiki rozwoju polska teologia fundamentalna nie
znajduje się dziś w samej czołówce. Warto ten moment dziejowy wykorzystać. Wydaje mi się, że w książce powinno znaleźć się także zakończenie, choćby krótkie.
Zaletą recenzowanego opracowania jest zwięzłość jego struktury, co wcale nie
oznacza powierzchowności merytorycznej, gdyż zwłaszcza nowatorskie rozważania autora zostały zaprezentowane wyczerpująco. Walorem jest także częste przywoływanie tekstów biblijnych, dzięki czemu treść jest solidnie osadzona w Piśmie
Świętym; można więc tu mówić o podręczniku biblijnej chrystologii fundamentalnej.
Na koniec koniecznie trzeba zauważyć liczne odwołania do myśli Benedykta XVI,
które autor doskonale wykorzystuje jako zwięzłe konkluzje analizowanych trudnych
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problemów. Dzięki temu o. prof. Andrzej A. Napiórkowski z jednej strony zwrócił
uwagę czytelników na przywiązanie obecnego Papieża do teologii fundamentalnej
(która jest jego pierwszą teologiczną miłością) oraz dowiódł, że teksty Benedykta
XVI nieustannie oscylują wokół tej problematyki, zaś z drugiej strony umiejętnie
pomógł zapamiętać to, co najważniejsze w chrystologii fundamentalnej i wierze Kościoła.
KS. KRZYSZTOF KAUCHA
Bóg i Auschwitz. O Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów, red. M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak, Wydawnictwo UNUM,
Kraków, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 2007; ss. 262 + 7 stron
fotografii.
Bóg i Auschwitz jest tytułem książki zredagowanej przez trzech kapłanów:
Leszka Łysienia – doktora filozofii i przez kilka lat wikariusza Parafii NMP Królowej Polski w Brzezince w diecezji bielsko-żywieckiej, Jana Nowaka – dyrektora
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Manfreda Deselaersa – Niemca
z diecezji Aachen, doktora teologii obchodzącego w tym roku 25. rocznicę święceń i 18. rocznicę pobytu u progu Auschwitz, gdzie pracuje w Centrum Dialogu
i Modlitwy. Książka ma podtytuł: O Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI
i Bogu w mrokach dziejów. Publikacja ta należy do niewielkiej grupy dzieł w języku polskim podejmujących niezwykle trudny dla człowieka wierzącego problem,
jakim jest Auschwitz.
Dla wszystkich księży redaktorów Oświęcim stanowi część życia i kapłaństwa.
To nie pierwsza ich publikacja poświęcona temu niezwykłemu miejscu. Zwłaszcza ks. Deselaers ma na koncie ważne opracowania: Bóg a zło w świetle biografii
i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz (WAM, Kraków 1999; rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. dr. h.c. A. Kubisia) oraz
Dialog u progu Auschwitz (red. M. Deselaers, Kraków, UNUM, Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu 2007, t. 1; zapis wykładów wygłoszonych podczas dni
studyjnych w 2000 r. noszących tytuł U progu Auschwitz); w 2000 r. został on
uhonorowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów tytułem,,Człowieka Pojednania”. Wspomniani redaktorzy nie pozwalają – piórem, słowem i czynem – zapomnieć o Holokauście. Organizując sympozja, moderują filozoficzną, religijną
i teologiczną refleksję o Auschwitz. Pomagają ich uczestnikom rozwiązać problem
Auschwitz w sobie samych. Kto to uczyni, ten wie, że żyją oni nie w cieniu Auschwitz, lecz w świetle jakim ono jest.
Omawiana książka składa się z trzech części, poprzedzonych przedmową kardynała W. Kaspra (s. 5–7), Kardynała S. Dziwisza (s. 9–10) oraz wstępem (s. 11–14).
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Część I nosi tytuł „Św. Edyta Stein” (s. 15–96). Zawiera referaty wygłoszone
w czasie seminarium naukowego poświęconego Edycie Stein, które odbyło się
9 maja 2006 roku. Dwa teksty mają charakter historyczny (W. Długoborski, Działalność polityczna Edyty Stein w latach 1918–1919; A. Grzegorczyk, Wpływ myśli
Edyty Stein na filozofię XXI wieku), a cztery – problemowy (M. Zawada OCD,
Znaczenie Edyty Stein dla współczesnej duchowości; S. Krajewski, Sprawa Edyty
Stein; R.J. Weksler-Waszkinel, Edyta Stein jako wyzwanie; M. Deselaers, Edyta
Stein i odpowiedzialność Kościoła). Ta część książki stanowi nie tylko bogate kompendium wiedzy o życiu i działalności Męczennicy, Patronki Europy, lecz także
analizę jej oddziaływania na współczesność, w tym także na wzajemne relacje
między Kościołem a narodem żydowskim. Z tego punktu widzenia interesujący
jest tekst S. Krajewskiego, w którym prezentuje on w sposób wyważony i precyzyjny zastrzeżenia Żydów co do kanonizacji siostry Teresy Benedykty od Krzyża.
Nie sposób ich tu referować. Najlepiej przeczytać ten tekst, który daje najlepszy
wgląd w te problemy wyartykułowane przez współprzewodniczącego Polskiej
Rady Chrześcijan i Żydów. Można się z niego także dowiedzieć o wyzwaniu, jakim
dla określania tożsamości żydowskiej jest żydowska śmierć katolickiej zakonnicy
E. Stein, a także fakt, że działające w Polsce Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu
składa się z katolików pochodzenia żydowskiego. Do wspomnianych problemów
nawiązują artykuły ks. R.J. Wekslera-Waszkinela i ks. M. Deselaersa, wyrażające
szacunek dla stanowiska strony żydowskiej i zarazem dążące do wszechstronnego
wyjaśnienia katolickiej interpretacji życia Świętej – interpretacji zawierającej także bolesną prawdę o winach niektórych dzieci Kościoła popełnionych w przeszłości w stosunku do Żydów.
Wszystkie teksty zostały uporządkowane logicznie, co świadczy o merytorycznej dojrzałości organizatorów wspomnianego seminarium naukowego.
II część książki nosi tytuł „Benedykt XVI” (s. 97–124). Zawiera teksty wygłoszone w czasie pobytu Papieża w Auschwitz 28 maja 2006 r. (słowo powitania
Benedykta XVI w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu wygłoszone przez
kard. S. Dziwisza, zapis modlitwy ekumenicznej w Birkenau, przemówienie Papieża w Auschwitz-Birkenau, fragment papieskiego przemówienia w czasie audiencji
generalnej w Watykanie oraz jego słowa do Kolegium Kardynalskiego odnoszące
się do pobytu w Auschwitz) oraz obszerny artykuł ks. M. Deselaersa Znaczenie
dwóch wizyt papieskich w Auschwitz.
Część III została zatytułowana Bóg w mrokach dziejów (s. 125–256). Obejmuje
ona referaty wygłoszone w czasie niezwykłego (gdyż oprócz referatów do znaczących elementów obrad trzeba zaliczyć milczenie, modlitwę i wspólną drogę
krzyżową odprawioną w obozie) seminarium Obecność Boga w mrokach dziejów,
które odbyło się 23–24 listopada 2007 r. (J. Barcik, „Wymagająca obecność Boga”;
G. Chrzanowskiego OP, Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz – św. Tomasz i Hannah Arendt; M. Deselaersa, Bóg a zło. Rozważania antropologiczno-teologiczne;
Z. Dymarskiego, Mówić o Bogu czy o człowieku; J.A. Kłoczowskiego OP, Czy Bóg
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cierpiał w Auschwitz? Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał?; L. Łysienia, W półmroku dwuznaczności. Migotliwy sposób obecności Boga w piekłach
stworzonych przez człowieka; P. Sikory, Mroki obecności Boga; K. Tarnowskiego,
Odpowiedzialność Boga – odpowiedzialność człowieka; K. Wieczorka, Czy naprawdę będziecie jak Bóg? Poszukiwanie sensu cierpienia jako walka człowieka z Bogiem)
oraz zapis dyskusji panelowej na temat „Jakim językiem mówić o złu?”. Ogólnie
można powiedzieć, że problem Auschwitz został w tych tekstach naświetlony szeroko – zarówno z perspektywy filozoficznej, jak i teologicznej, choć tych drugich
pojawiło się zdecydowanie mniej. Teksty filozoficzne ogniskują się wokół tzw.
problemu teodycealnego, antropologii i filozofii religii; częste są w nich odwołania
do myśli E. Lévinasa, E. Fackenheima, H. Arendt i H. Jonasa. Teksty o nachyleniu
teologicznym starają się dotknąć kwestii rozumienia Boga, człowieka i cierpienia;
odwołują się do myśli K. Michalskiego i ważnych publikacji J.B. Metza. Świadczą,
że tylko w okrojonym zakresie Auschwitz przeniknęło do myśli teologicznej (bardziej na zachodzie Europy i USA, u nas bardzo szczątkowo) i że o wiele częściej
jest ono obecne w literaturze pięknej i filozofii.
Całość publikacji zamykają noty o autorach oraz fotografie upamiętniające
wizytę Benedykta XVI w Auschwitz oraz oba seminaria-sympozja. Symboliczna
jest fotografia ukazująca tęczę nad Auschwitz; ten motyw znajduje się także na
okładce.
Książka ta – powtórzmy – jest jedną z nielicznych rodzimych publikacji naukowych podejmujących problem Auschwitz. Stanowi ona zapis zmagań naszych,
polskich umysłów, sumień i naszej wiary z tym problemem, dlatego jest niezwykle cenna, wręcz unikatowa. Nie można sobie wyobrazić, by ktoś zajmujący się
kwestią Auschwitz nie zapoznał się z nią, nawet jeśli można zauważyć u polskich
autorów zbytnie naśladowanie filozoficznej myśli ościennej.
Książka uświadamia też brak rodzimej, polskiej teologii wyprowadzonej z faktu Auschwitz (w jego całości) – by tak rzec: polskiej teologii w świetle Auschwitz.
W minionych latach dużo mówiło się o teologii w cieniu Auschwitz. Były też słowa o końcu teologii po Auschwitz, które nie pokrywały się z prawdą i były wyrazem postawy bardzo emocjonalnej. Można nawet powiedzieć, że teologia stała się
po Auschwitz niezwykle potrzebna. Potwierdzeniem jest rozwój teologii nadziei,
krzyża, miłości, miłosierdzia, zmartwychwstania, u podstaw których znajduje się
trauma Auschwitz, choć może nie zawsze w sposób uświadomiony.
W związku z tym brakiem niech wolno będzie w tym miejscu zaanonsować
kolejną publikację pod redakcją ks. M. Deselaersa, ściśle teologiczną. Będzie
ona zawierać materiały z IV zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych
w Polsce, który został poświęcony kwestii „Perspektywy teologii po Auschwitz”.
Odbył się on w dniach 26–27 września 2008 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu i został w dużej mierze przygotowany przez wspomnianego autora.
Spotkały się w nim trzy perspektywy: żydowska, niemiecka i polska. Co wynikło
z tego spotkania? O tym we właściwym czasie.
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Bartnicki Roman, ks. prof. dr hab. – ur. 1943; dziekan Wydziału Teologicznego
UKSW w Warszawie, kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu tegoż Wydziału; wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym PWT w Warszawie. Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN.
Opublikował m.in.: Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii: tradycja i redakcja
Mt 9,35-11,1 (1985); Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej (1992),
Przesłanie Ewangelii (1996), Ewangelie synoptyczne: geneza i interpretacja
(1996; 2003), współredaktor książki Chrześcijaństwo a kultura (Wkład Chrześcijaństwa w Kulturę Polską 1; 2006). Mieszka w Warszawie.
Góralski Wojciech, ks. prof. dr hab. – ur. 1939 w Poznaniu; kierownik Katedry
Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW i profesor prawa kanonicznego w WSD w Płocku, redaktor naczelny rocznika „Ius Matrimoniale”, autor kilkuset publikacji, m.in.:
I primi sinodi di San Carlo Borromeo (1989), Kanoniczna zgoda małżeńska
(1991), Matrimonium facit consensus (2000), Studia nad małżeństwem i rodziną (2007). Laureat Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, wiceprezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN
oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Mieszka w Płocku.
Góźdź Krzysztof, ks. prof. dr hab – ur. 1955 w Lubartowie; profesor KUL, kierownik Katedry Historii Dogmatów, dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej,
prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Opublikował m.in.: Jesus Chrisus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Panneberg (1988), Teologia historii
zbawienia według Oscara Cullmanna (1996), Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej (Lublin 2006). Mieszka w Lublinie.
Kubacki Zbigniew SJ, dr hab. – jezuita, ur. 1962 w Bydgoszczy; prodziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i kierownik Sekcji św. Andrzeja
Boboli „Bobolanum”. Wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz współpracownik Wydziału Teologicznego Towarzystwa Jezusowego w Paryżu „Centre Sevrès”. Autor książki
Jedyność Jezusa Chrystusa. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w kontekście chrześcijańskich teologii religii (2005) oraz kilkudziesięciu
artykułów naukowych. Mieszka w Warszawie.
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Kubiś Adam, ks. prof. dr hab. – ur. 1928 w Bukowie; protonotariusz apostolski
(2006), rektor PAT w Krakowie (1992–1998). Od 1979 kanonik Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Autor ponad trzystu publikacji o zróżnicowanej tematyce, zwłaszcza dotyczących teologii męczeństwa i eklezjologii katolickiej.
Redaktor„Analecta Cracoviensia”. Otrzymał m.in. nagrodę im. W. Pietrzaka
i medal Bene Merenti im. św. Jadwigi Królowej; doktor honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Bochum. Mieszka w Krakowie.
Lizut Marta, dr – ur. 1977; kierownik Dziekanatu Wydziału Teologii KUL. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Teologii Moralnej KUL oraz Wyższym
Seminarium Księży Marianów w Lublinie. Członek Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego. Mieszka w Lublinie.
Miazek Jan, ks. dr hab. – ur. 1941; profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; dziekan PWTW i Kierownik Sekcji św. Jana Chrzciciela. Wykładowca liturgiki
na PWTW oraz UKSW w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych.
Mieszka w Warszawie.
Mieczkowski Janusz, ks. dr – ur. 1969 w Krakowie; adiunkt przy Katedrze Historii
Liturgii Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, sekretarz Rady Instytutu Liturgicznego w Krakowie. Opublikował
m.in.: Instytut Liturgiczny w Krakowie (2005), Wkład opactwa św. Marcina
w Beuron w ruch liturgiczny, „Liturgia Sacra” 13(2007) nr 1(29); Centrum
katechumenátu v Krakove, w: Vysluhovanie sviatostì podl’a Malého trebnika
(Recensione ruthena), praca zbiorowa, red. S. Stolárik, A. Akimjak (2007).
Mieszka w Krakowie.
Mroczkowski Ireneusz, ks. prof. dr hab. – ur. 1949 w Makowie Maz.; kierownik
Katedry Antropologii i Bioetyki w Instytucie Studiów nad Rodziną na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Opublikował m.in.: Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne; Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała (wyd. 2).
W latach 1999–2005 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
Od 2007 przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004). Mieszka w Płocku.
Perszon Jan, ks. prof. dr hab. – ur. 1958 w Wejherowie; dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1990–2000
pracował w Towarzystwie Przyjaciół KUL oraz był reprezentantem Rektora
KUL w USA i Kanadzie; 2000–2005 był proboszczem parafii św. Piotra i Paw-
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ła w Pucku, jednocześnie wykładając misjologię i antropologię kulturową na
KUL (do 2001), zaś od jesieni 2001 na Wydziale Teologicznym UMK teologię
fundamentalną i religiologię. Opublikował kilka książek i kilkadziesiąt artykułów z antropologii kulturowej i etnologii religii (kultura religijna Kaszub)
oraz eklezjologii. Jest też przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej
z Helu na Jasną Górę.
Pośpiech Remigiusz, dr hab. – ur. 1957 w Wodzisławiu Śl.; profesor Uniwersytetu
Opolskiego; kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego UO, w latach 2002–2008 prodziekan tegoż Wydziału, równocześnie od 2005 adiunkt w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. W badaniach naukowych koncentruje się na wielogłosowej
muzyce religijnej okresu baroku i klasycyzmu, dziejach śląskiej kultury muzycznej oraz na problematyce muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim
II. Autor książek, artykułów naukowych, felietonów popularnonaukowych,
sprawozdań i recenzji, a także szeregu programów koncertowych i audycji
radiowych poświęconych muzyce religijnej. Od 2002 konsultor ds. muzyki
kościelnej w Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu
Polski. Członek Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Arbeitsgemeinschaft für Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Hymnologie oraz Gesellschaft für Musikforschung. W 2007 otrzymał „Srebrną Piszczałkę” – nagrodę Prymasa Polski „za wybitne osiągnięcia i wkład
w rozwój muzyki sakralnej w Polsce”.
Rusecki Marian, ks. prof. dr hab. – ur. 1942; profesor KUL, dyrektor Instytutu
Teologii Fundamentalnej KUL, kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej. Laureat nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN, członek Pontificia Academia Theologica.
Autor kilkudziesięciu książek: Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna
cudu w teologii XX wieku (1988), Istota i geneza religii (19962), Wiarygodność
chrześcijaństwa (1994) Cud w chrześcijaństwie (1996), Funkcje cudu (1997),
Gottes Wirken in der Welt. Dimensionen und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs (2001), Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich (2001), Pan
zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej (2006), Traktat o cudzie
(2006), Traktat o religii (2007), Traktat o Objawieniu (2007) i in. oraz ponad
600 artykułów. Wypromował 35 doktorów. Mieszka w Lublinie.
Seweryniak Henryk, ks. prof. dr hab. – ur. 1951; kapłan diecezji płockiej, studiował dogmatykę w KUL i teologię fundamentalną na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie jest profesorem UKSW w Warszawie. Pełni
funkcję kierownika Katedry Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej UKSW,
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szefa sekcji teologii fundamentalnej na tej uczelni, wykładowcy WSD w Płocku. Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego z Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Opublikował
m.in.: Święty Kościół powszedni (1997), Świadectwo i sens (2001), Tajemnica
Jezusa (2001), Prorok i błazen. Szkice z teologii narracji (2005), Apologia pokolenia JP II (2006), Medytacje z Herbertem (2006), Teologia i... (red., 2007).
Mieszka w Płocku.
Sokołowski Grzegorz, ks. mgr lic. – ur. 1971 w Legnicy; Sekretarz Generalny
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Studiował teologię na
PWT we Wrocławiu; w 2005 uzyskał licencjat nauk społecznych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a w 2007 – licencjat teologii
małżeństwa i rodziny w Papieskim Instytucie Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
Szczurek Jan D., ks. dr hab. – ur. 1955 w Głogoczowie k. Krakowa; profesor Papieskiej Akademii Teologicznej; sekretarz redakcji „Analecta Cracoviensia”,
kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego PAT
w Krakowie, dziekan WT PAT (od 2006). Opublikował m.in.: Trójjedyny.
Traktat o Bogu w Trójcy Świętej jedynym (20032), Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej. Elementy patrylogii (2003), Pojęcie miłości w encyklice Jana Pawła
II „Dominum et Vivificantem”, „Analecta Cracoviensia” 35(2003). Mieszka
w Krakowie.
Szymik Jerzy, ks. prof. dr hab. – ur. 1953 w Pszowie. W latach 1986–2008 związany z KUL, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (1997–2005);
od 2005 pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury.
Członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor książek naukowych, poetyckich, eseistycznych, m.in.: Teologia na początek wieku
(2001), Cień rzeczy duchowych. I o nich rozmowy (2005), Traktat o Bogu Jedynym (2006); Cierpliwość Boga (2006), Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
(2008). Mieszka w Katowicach i Pszowie.
Wielgus Stanisław, abp prof. dr hab. – ur. 1939 w Wierzchowiskach k. Janowa Lubelskiego; historyk filozofii, głównie średniowiecznej, szczególnie w zakresie
edytorstwa rękopisów średniowiecznych. W latach 1989–1998 rektor KUL;
1999–2006 ordynariusz płocki. Prowadzi zajęcia z zakresu historii filozofii
w Polsce na Wydziale Filozofii. Dzięki pracy badawczej ukazał m.in. największe bodaj osiągnięcie polskiej myśli filozoficzno-prawnej średniowiecza, jakim była teoria tzw. prawa narodów. Opublikował m.in.: Badania nad Biblią
w starożytności i średniowieczu (1990), Średniowieczna literatura biblijna w ję-
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zyku polskim (1991), Z obszarów średniowiecznej myśli islamskiej, żydowskiej
i chrześcijańskiej (2002), Polska średniowieczna teoria „ius gentium” (1996),
Zachodnia i polska nauka średniowieczna – encyklopedycznie (2005).
Żurek Antoni W., ks. dr hab. – dziekan Wydziału Teologicznego Sekcji w Tarnowie; teolog specjalizujący się w patrologii i historii Kościoła starożytnego, redaktor „Tarnowskich Studiów Teologicznych”. Opublikował m.in.: Matrimonio nei Sermoni di Cesario di Arles (1985), Wprowadzenie do Ojców Kościoła
(1997), Duszpasterz końca epoki patrystycznej. Tożsamość kapłana w świetle
„De vita contemplativa” Juliana Pomeriusza (1998), Św. Cezary z Arles (2002),
Stanisław ze Szczepanowa (2007), Pierwsze wieki Kościoła (2007).

