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TEOLOGIA W PRZESTRZENI SPOèECZNO-KULTUROWEJ*

Konstytucja Gaudium et Spes, programowy dokument ostatniego Soboru
posÂwieÎcony miejscu i misji KosÂcioøa we wspoÂøczesnym sÂwiecie, zwraca uwageÎ,
zÇe w sytuacji staøych zagrozÇenÂ czøowieka nadszedø dzisÂ ¹decydujaÎcy moment
w procesie dojrzewania caøej rodziny ludzkiej. Stopniowo sieÎ jednoczaÎca i pod
kazÇdym wzgleÎdem coraz bardziej sÂwiadoma swojej jednosÂci, nie mozÇe ona
jednak realizowacÂ przypadajaÎcego jej zadania, to znaczy budowania dla wszystkich ludzi na caøej ziemi rzeczywisÂcie bardziej humanitarnego sÂwiata, o ile
wszyscy w duchu odnowy nie zwroÂcaÎ sieÎ ku prawdziwemu pokojowiº1.
Po czterdziestu latach od promulgowania tego tekstu, w nowej sytuacji
jednoczaÎcej sieÎ Europy, przesøanie to nabiera dodatkowej mocy wobec zagrozÇenÂ powodowanych zbrojnymi konfliktami, sÂwiatowym terroryzmem, rosnaÎcym bezrobociem, kleÎskami w przyrodzie itd. Tego rodzaju wydarzenia stanowiaÎ ogniska zapalne problemoÂw, nie omijajaÎc sfery kultury, cywilizacji i religii.
Dlatego pytanie o sÂrodki wspomagajaÎce przywroÂcenie pokoju mieÎdzy ludzÂmi
i jego zabezpieczenie staje sieÎ coraz bardziej aktualne, wreÎcz natarczywe. Droga do pokoju musi jednak prowadzicÂ poprzez uznanie i realizowanie w praktyce
okresÂlonych zasad regulujaÎcych dziaøania ludzi. Nie mogaÎ sieÎ one ograniczycÂ do
gøoszenia i respektowania jedynie sprawiedliwosÂci. Dla jego osiaÎgnieÎcia potrzeba, by mieÎdzy ludzÂmi ksztaøtowaøy sieÎ wieÎzi wzajemnego zaufania, powszechnego braterstwa, poszanowanie kazÇdej osoby, gdyzÇ pokoÂj jest takzÇe owocem
miøosÂci, ¹ktoÂra wykracza ponad to, co zdolna jest osiaÎgnaÎcÂ sprawiedliwosÂcÂº2.
W tym konteksÂcie nalezÇy dostrzec takzÇe wartosÂcÂ specyficznej posøugi,
jakiej oczekuje od uniwersytetoÂw katolickich i wydziaøoÂw nauk kosÂcielnych
KosÂcioÂø, a takzÇe uniwersytety, w ktoÂrych strukturach mieszczaÎ sieÎ tego typu
* Artykuø stanowi zmodyfikowanaÎ wersjeÎ wczesÂniejszego tekstu Miejsce i rola teologii w formacji chrzesÂcijanÂskiej, w: ¹Teologia i czøowiekº TorunÂ 1(2003), s. 105-122.
1
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym Gaudium et Spes,
nr 77.
2
TamzÇe, nr 78.
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wydziaøy3. Chodzi tu bowiem o ciaÎgøy wysiøek ksztaøtowania etycznych podstaw dziaøanÂ spoøecznych poprzez wskazywanie wøasÂciwego kierunku uprawiania polityki zorientowanej na dobro czøowieka. W epoce globalizacji bardzo
wazÇne jest takzÇe nakresÂlenie etycznego programu powszechnego rozwoju,
zabezpieczajaÎcego zasady solidarnosÂci i sprawiedliwosÂci, promowanie dialogu
mieÎdzy kulturami i roÂzÇnymi tradycjami religijnymi w spoøecznosÂci coraz bardziej wieloetnicznej i wieloreligijnej4.
Z tej racji wydziaøy nauk kosÂcielnych saÎ takzÇe wezwane do wøaÎczenia w swoje programy badawcze ¹studium powazÇnych problemoÂw wspoÂøczesnych, jak
godnosÂcÂ zÇycia ludzkiego, promowanie powszechnej sprawiedliwosÂci, jakosÂcÂ
zÇycia osobistego i rodzinnego, ochrona przyrody, troska o pokoÂj i stabilnosÂcÂ
politycznaÎ, bardziej sprawiedliwy podziaø naturalnych zasoboÂw sÂwiata oraz
ksztaøtowanie nowego porzaÎdku ekonomicznego i politycznego, ktoÂry søuzÇyøby
lepiej ludzkiej spoøecznosÂci na pøaszczyzÂnie narodowej i mieÎdzynarodowej. Badania uniwersyteckie powinny bycÂ skierowane na szukanie istotnych korzeni
i przyczyn powazÇnych problemoÂw wspoÂøczesnych, zwracajaÎc szczegoÂlnaÎ uwageÎ
na ich wymiar etyczny i religijnyº5.
Wydziaøy nauk kosÂcielnych, zwøaszcza teologiczne, saÎ szczegoÂlnie powoøane
do promowania integralnego rozwoju osoby ludzkiej. SzczegoÂlnie w aktualnej
sytuacji, gdy badania naukowe saÎ zdominowane prawami ekonomii rynkowej,
bardzo niebezpieczne jest tracenie z pola widzenia etycznej perspektywy problemoÂw napotykanych w codziennym zÇyciu. Istnieje niebezpieczenÂstwo traktowania osoby ludzkiej jako przedmiotu technologicznych manipulacji od samego
momentu poczeÎcia. Przestrzeganie zasad etyki i krytyczna ocena eksperymentoÂw laboratoryjnych ± podejmowana w imieÎ prawdy ± bezsprzecznie søuzÇy rozwojowi czøowieka i stanowi solidny fundament autentycznego humanizmu6.
3
Por. W. Kasper, The role of the Church and the catholic university in the contemporary world,
w: Culture, incroyance et foi. Nouveau dialogue, red. B. Ardura , J.D. Durand, Roma 2004, s. 213220; R. Spiazzi, L'UniversitaÁ e la FacoltaÁ Ecclesiastica nel contesto ecclesiale e culturale odierno,
¹Seminariumº 2-3(1980), s. 372-411.
4
Por. J. Ratzinger, Wiara ± prawda ± tolerancja. ChrzesÂcijanÂstwo a religie sÂwiata, tøum. R.
ZajaÎczkowski, Kielce 2005, s. 46-65.
5
Jan Paweø II, Konstytucja Apostolska Ex corde Ecclesiae, nr 32: ¹A Catholic University, as
any University, is immersed in human society; as an extension of its service to the Church, and
always within its proper competence, it is called on to become an ever more effective instrument of
cultural progress for individuals as well as for society. Induded among its research activities,
therefore, will be a study of serious contemporary problems in areas such as the dignity of human
life, the promotion of justice for all, the quality of personal and family life, the protection of nature,
the search for peace and political stability, a more just sharing in the world's resources, and a new
economic and political order that will better serve the human community at a national and international level. University research will seek to discover the roots and causes of the serious problems of our time, paying special attention to their ethical and religious dimensionsº.
6
Por. P. Gaudette, Fondements theÂologiques d'une pastorale de la culture, w: Culture, incroyance et foi..., s. 277-289.
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Do zadanÂ teologii nalezÇy takzÇe jasne przywoøanie prawdy o naturalnych
granicach poznawczych rozumu ludzkiego, ktoÂry nie mozÇe w sposoÂb absolutny
pretendowacÂ do poznania peønej prawdy. SÂwiadomosÂcÂ tego faktu nie powinna
ograniczacÂ wysiøku w kierunku rozwoju badanÂ naukowych, ale powinna eliminowacÂ lub obnizÇacÂ stopienÂ arogancji mieÎdzy ludzÂmi. Do tych zadanÂ nalezÇy
takzÇe pobudzanie do refleksji nad odpowiedzialnosÂciaÎ sÂwiata nauki za gøoszenie prawdy, nie zawsze wygodnej, ale koniecznej dla wyprowadzania spoøeczenÂstwa z bøeÎdnych opinii, co przyczynia sieÎ do ksztaøtowania zdrowej atmosfery mieÎdzyludzkiej.
Dydaktyka i badania naukowe prowadzone na wydziaøach nauk kosÂcielnych majaÎ tezÇ na uwadze osobiste cele søuchaczy. Teologia pobudza i pomaga
w odkrywaniu podstaw wøasnej tozÇsamosÂci. PosøugujaÎc sieÎ okresÂleniem kardynaøa C.M. Martiniego o koniecznosÂci wprowadzania porzaÎdku we wøasne zÇycie7, teologia stara sieÎ przyczyniacÂ do wprowadzenia øadu w sumienie i mysÂlenie, nieraz poranione i wystawione na dziaøanie emocji, ale tezÇ otwarte na
ideaøy. Ta perspektywa antropologiczna jest istotna dla teologii, ktoÂra, beÎdaÎc
wysiøkiem umysøu ludzkiego wspartego wiaraÎ, ma na uwadze integralny rozwoÂj
osoby ludzkiej w jej jednosÂci cielesno-duchowej. Nad tym zadaniem teologii
skoncentruje sieÎ dalsza refleksja.

1. WARTOSÂCÂ TEOLOGII W POLSKIEJ PRZESTRZENI CYWILIZACYJNEJ

Spoøeczno-polityczne przemiany roku 1989 wpøyneÎøy m.in. na zmianeÎ topografii polskich uniwersyteckich osÂrodkoÂw teologicznych. Poza licznymi seminariami duchownymi formujaÎcymi kandydatoÂw do kapøanÂstwa i kilkoma teologicznymi wydziaøami kosÂcielnymi istniaøy niegdysÂ dwa duzÇe centra studioÂw
teologicznych, Lublin i Warszawa, do ktoÂrych z czasem doøaÎczyø KrakoÂw z rozbudowanaÎ strukturaÎ studioÂw w Papieskiej Akademii Teologicznej. Aktualnie
istnieje w Polsce 11 wydziaøoÂw teologicznych8 i 8 pozateologicznych wydziaøoÂw
nauk kosÂcielnych9. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe nastaÎpiøa znaczna decentralizacja teologicznej formacji duchowienÂstwa i osoÂb sÂwieckich.
7

C.M. Martini, Mettere ordine nelle propria vita. Meditazioni sul testo degli Esercizi di
Sant'Ignazio, Casale Monferrato (AL) 1992.
8
Katowice (USÂ), KrakoÂw (PAT), Lublin (KUL), Olsztyn (UWM), Opole (UO), PoznanÂ
(UAM), Szczecin (US), TorunÂ (UMK), Warszawa (UKSW), Warszawa (PWT), Wrocøaw (PWT).
9
Sekcja Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
w KUL; Wydziaø Filozofii w KUL; Wydziaø Filozoficzny PAT w Krakowie; Wydziaø Historii
KosÂcioøa PAT w Krakowie; Wydziaø Prawa Kanonicznego w UKSW; Wydziaø Filozofii ChrzesÂcijanÂskiej w UKSW; Wydziaø Filozoficzny w WyzÇszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ¹Ignatia-
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Na zasadzie umoÂw dwustronnych z wydziaøami teologicznymi wspoÂødziaøajaÎ
sÂcisÂle wyzÇsze seminaria duchowne diecezjalne i zakonne, ktoÂre ± zachowujaÎc
odreÎbnaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ, wøasne statuty i zarzaÎdy ± w zakresie formacji
intelektualnej realizujaÎ program zatwierdzony przez prawo panÂstwowe. We
wszystkich kosÂcielnych i panÂstwowo-kosÂcielnych jednostkach naukowych jest
zatrudnionych aktualnie okoøo 230 nauczycieli akademickich z tytuøem naukowym profesora, okoøo 240 doktoroÂw habilitowanych i okoøo 1300 wykøadowcoÂw ze stopniem naukowym doktora10.
DziaøajaÎce centra studioÂw teologicznych oferujaÎ mozÇliwosÂcÂ bezposÂredniego
i posÂredniego spotkania z chrzesÂcijanÂskaÎ tradycjaÎ kulturowaÎ i teologicznaÎ,
ksztaøtowanaÎ nie tylko w Polsce, ale w caøym KosÂciele. OsÂrodki te umozÇliwiajaÎ
poznanie wielorakich dosÂwiadczenÂ pastoralnych i teologicznych. Znaczna grupa nauczycieli akademickich studiowaøa w renomowanych uczelniach polskich,
poznajaÎc rodzime tradycje kulturowe i duszpasterskie. Ponadto wielu wykøadowcoÂw odbyøo zagraniczne studia specjalistyczne, ubogacajaÎc tym samym
swoje dosÂwiadczenia o spotkanie z tradycjami i kulturami innych narodoÂw.
Tak poszerzona perspektywa pozwala obiektywnie spojrzecÂ na wartosÂcÂ lokalnych dosÂwiadczenÂ pastoralnych i teologicznych.
ChociazÇ gøoÂwnym przedmiotem ksztaøcenia studentoÂw teologii jest wykøad
i wøasÂciwa interpretacja podstawowych prawd wiary, to jednak nauczyciele
akademiccy nie ograniczajaÎ sieÎ do jednostronnego prezentowania doktryny,
ale ± realizujaÎc pragnienie jednosÂci KosÂcioøa ± starajaÎ sieÎ ukazacÂ takzÇe zroÂzÇnicowane przezÇywanie transcendentnych rzeczywistosÂci w innych KosÂcioøach
i wspoÂlnotach wyznaniowych. Na swych wykøadach uwzgleÎdniajaÎ wiele waÎtkoÂw
ekumenicznych, aby ukazacÂ powszechnaÎ wartosÂcÂ wykøadanych tresÂci teologicznych dla caøej spoøecznosÂci wierzaÎcych. Taka metoda søuzÇy posÂrednio przygotowaniu misyjnemu do sprawowania posøugi pasterskiej (takzÇe poza wøasnym
krajem).
W konteksÂcie ewangelizacyjnego posøannictwa KosÂcioøa i wyzwanÂ nowej
ewangelizacji we wøasnym kraju, tego rodzaju metoda wprowadzania czøowieka
w prawdy wiary odpowiadacÂ powinna historii, obyczajom i mentalnosÂci narodu,
ktoÂremu w przyszøosÂci majaÎ søuzÇycÂ ± przepowiadajaÎc EwangelieÎ, udzielajaÎc sakramentoÂw i ksztaøtujaÎc wspoÂlnoty ± dzisiejsi studenci. Takich tezÇ wskazoÂwek
udziela soborowy Dekret o posøudze i zÇyciu kapøanoÂw11, uwrazÇliwiajaÎc na takie
przygotowanie lideroÂw religijnych, by ich sposoÂb mysÂlenia nie byø obcy mentalnosÂci ich narodu. Podstawowym celem wspomnianego dokumentu soborowego
jest wskazanie na koniecznosÂcÂ dostosowania studioÂw i formacji teologicznej do
numº w Krakowie; Wydziaø Pedagogiczny w WyzÇszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ¹Ignatianumº w Krakowie. Por. Rada Naukowa KEP, Struktury i kadra naukowo-dydaktyczna na wydziaøach nauk kosÂcielnych w Polsce, red. Cz. Rychlicki, Pøock 2002.
10
Por. Rada Naukowa KEP, Struktury..., s. 45-93.
11
Presbyterorum Ordinis, nr 10.
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warunkoÂw zÇycia wspoÂøczesnego czøowieka. Chodzi o staøe pogøeÎbianie refleksji
teologicznej i wøaÎczanie w studium nowych dosÂwiadczenÂ pastoralnych.
WyjasÂniajaÎcy prawdeÎ religijnaÎ zdaje sobie spraweÎ, zÇe wspoÂøczesny czøowiek
wierzaÎcy nie zÇyje w KosÂciele zamknieÎtym na potrzeby gruntownie zmienionego
sÂwiata. Wraz z przemianami w sÂwiecie KosÂcioÂø znalazø sieÎ w sytuacji dialogu
z ludzÂmi o innej mentalnosÂci, uwikøanymi w spory i konflikty wewneÎtrzne. Jest
to skutek nie tylko przemian przemysøowych i ekonomicznych, ale takzÇe czeÎsto
wynik ubozÇenia duchowego i religijnego chrzesÂcijan. W dziedzinie kultury
wspoÂøzÇycia mieÎdzy ludzÂmi mozÇna byøo zaobserwowacÂ w ostatnich latach wiele
zawirowanÂ. StaÎd tezÇ program KosÂcioøa zwiaÎzany z nowaÎ ewangelizacjaÎ, w ktoÂrym zostaje wøaÎczony takzÇe pastoralny cel studioÂw. Duszpasterskie potrzeby
kandydatoÂw do kapøanÂstwa i studentoÂw sÂwieckich kierujaÎ uwageÎ ich profesoroÂw na koniecznosÂcÂ caøosÂciowego przedstawienia im w czasie studioÂw wykøadu
wiary, ale roÂwniezÇ na potrzebeÎ odpowiedniego przygotowania do rozwinieÎcia
w przyszøosÂci jego istotnego sensu w kreÎgu zroÂzÇnicowanych kultur.
Zadaniem wykøadowcoÂw jest zatem przekazywanie studentom umiejeÎtnosÂci takiego ministerium søowa BozÇego, w ktoÂrym nie tylko zachowajaÎ tozÇsamosÂcÂ objawienia, lecz beÎdaÎ takzÇe potrafili je wyrazicÂ i ubogacicÂ w konteksÂcie
zmieniajaÎcych sieÎ kultur. W wysiøku jednoczenia metodologicznych interesoÂw
studioÂw teologicznych i pastoralno-spoøecznych profesorowie saÎ sÂwiadomi, zÇe
te dwa kierunki nie saÎ przeciwstawne. Chodzi o to, aby skoordynowacÂ metodologieÎ teologicznaÎ i rzeczywistosÂcÂ pastoralno-spoøecznaÎ w oparciu o modele
refleksji, ktoÂre powstajaÎ w poszczegoÂlnych wspoÂlnotach kosÂcielnych. DzieÎki
temu na roÂzÇne sposoby mozÇna dostrzec, zÇe dogmat i mozÇe, i powinien bycÂ
rozumiany oraz wyjasÂniany nie tylko intelektualnie, ale takzÇe w aspekcie pastoralnym i spoøecznym. OsÂrodki studioÂw teologicznych mogaÎ i powinny søuzÇycÂ
caøemu KosÂcioøowi, ukazujaÎc, zÇe roÂzÇne formy refleksji teologicznej nie saÎ sobie
przeciwstawne, ale wpøywajaÎ na rozwoÂj nauki i ozÇywiajaÎ ewangelizacyjnaÎ, liturgicznaÎ i duszpasterskaÎ misjeÎ caøego KosÂcioøa.
PowroÂt teologii na uniwersytety panÂstwowe poszerza mozÇliwosÂcÂ studiowania
tego przedmiotu przez osoby sÂwieckie. W KosÂciele istniejaÎ od dawna roÂzÇne formy
religijnego nauczania sÂwieckich. Nieraz ma ono ksztaøt zwykøych konferencji
adresowanych do osoÂb pragnaÎcych pogøeÎbicÂ swojaÎ wiedzeÎ religijnaÎ. Takie ksztaøcenie organizujaÎ tezÇ centra formacji teologicznej z regularnymi studiami zamiejscowymi, w ktoÂrych uzyskane kwalifikacje pozwalajaÎ podjaÎcÂ sieÎ nauczania religii
i prowadzenia katechezy w szkoøach. SaÎ to osÂrodki uniwersyteckie albo instytuty
teologiczne powiaÎzane na zasadzie umoÂw z uniwersytetami. W wieÎkszosÂci przypadkoÂw saÎ to jednak studia zaoczne, ktoÂrych program ± mimo dobrze przygotowanych wykøadowcoÂw ± wymaga czeÎsto zredukowania do koniecznego minimum
materiaøu, ktoÂry wchodzi w zakres wykøadoÂw na studiach dziennych.
Odmienna istotowo posøuga kapøanoÂw i sÂwieckich w KosÂciele usprawiedliwia pewne zroÂzÇnicowanie obydwu grup w zakresie ich przygotowania dla przy-
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szøych zadanÂ we wspoÂlnocie KosÂcioøa. Jest zrozumiaøe w nauczaniu kandydatoÂw do kapøanÂstwa poøozÇenie silniejszego akcentu na problematykeÎ zwiaÎzanaÎ
z przygotowaniem do sprawowania sakramentoÂw (im tylko zarezerwowanych)
czy tezÇ z innymi aspektami posøugi kapøanÂskiej. Nie mozÇna jednak ograniczacÂ
zakresu wiedzy teologicznej osobom sÂwieckim, ktoÂre, zÇyjaÎc w sÂrodowiskach
zsekularyzowanych, muszaÎ takzÇe dziaøacÂ ± chocÂby w sposoÂb odmienny od kapøanÂskiego ± jako prawdziwi posÂrednicy mieÎdzy KosÂcioøem i sÂwiatem. Owszem,
czeÎsto oni wøasÂnie majaÎ bycÂ prawdziwym zaczynem chrzesÂcijanÂskiego zÇycia
w miejscach, do ktoÂrych trudniej dotrzecÂ jest przedstawicielom hierarchii.
O tym wyrazÂnie moÂwi SoboÂr WatykanÂski II12.
W soborowych dokumentach posÂwieÎconych formacji kapøanÂskiej i przygotowaniu sÂwieckich do ich funkcji ewangelizacyjnej w sÂwiecie nie dostrzega sieÎ
powazÇniejszych roÂzÇnic w teologicznej formacji duchownych i osoÂb sÂwieckich.
OproÂcz pewnych kwestii, ktoÂre saÎ zwiaÎzane wprost z wykonywaniem ministerium kapøanÂskiego (np. sakrament pokuty i pojednania, sprawowanie Eucharystii), elementy wspoÂlne saÎ liczne. DotyczaÎ one wykøadni chrzesÂcijanÂskiego
dogmatu, egzegezy biblijnej, nauki moralnej, historii KosÂcioøa, a takzÇe liturgii,
zwazÇywszy na jej istoteÎ teologicznaÎ, a nie tylko rubrycystycznaÎ13. SaÎ to bowiem
zagadnienia, ktoÂre dotyczaÎ kazÇdego wspoÂøczesnego wierzaÎcego.
Otwarcie nowych wydziaøoÂw teologicznych na uniwersytetach daje sÂwieckiej møodziezÇy wieÎkszaÎ mozÇliwosÂcÂ sÂwiadomego wøaÎczenia sieÎ w misjeÎ KosÂcioøa.
Podobnie jak nie istniejaÎ racje, by wykluczacÂ osoby duchowne ze studioÂw
sÂwieckich, podobnie sÂwieccy majaÎ uzasadnione prawo uczestnictwa w rozwoju
nauk teologicznych. KazÇdy chrzesÂcijanin ma prawo, a nawet obowiaÎzek, pogøeÎbiacÂ swojaÎ wiareÎ i wiedzeÎ teologicznaÎ. PomocaÎ w tym søuzÇaÎ uniwersytety
z nowymi wydziaøami teologicznymi; w tej odwadze otwarcia sieÎ wielu uniwersytetoÂw na nowe wydziaøy teologiczne nalezÇy dostrzec takzÇe znaki czasu, o ktoÂrych tak wiele powiedziano podczas ostatniego Soboru14.

2. TEOLOGIA TOWARZYSZAÎCA NA DROGACH WIARY

RozpoczynajaÎcy studia teologiczne oczekujaÎ nowego dosÂwiadczenia w osobowym kontakcie z Bogiem i Jego Søowem. WieÎkszosÂcÂ møodziezÇy, podejmujaÎc
12
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Dekret o formacji kapøanskiej Optatam totius, nr 16; Konstytucja
o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂlczesnym Gaudium et Spes, nr 62.
13
Por. P. Brugnoli, La missione dei laici nel mondo d'oggi, Brescia 1967, s. 125-128; L. della
Torre Dauchy, La Costituzione dogmatica ¹De Ecclesiaº. I laici nella Chiesa del Vaticano II, Parma
1966, s. 7-36.
14
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Dekret o apostolstwie sÂwieckich Apostolicam actuositatem, nr 16,
18.
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studia teologiczne, trwa w kontakcie z Bogiem poprzez wiareÎ i zÇywi nadziejeÎ na
gøeÎbsze zrozumienie tresÂci, ktoÂre przyjmuje aktem wiary. Wiara zapoczaÎtkowana domaga sieÎ rozwoju. W sposoÂb jasny lub ukryty mozÇe rodzicÂ sieÎ pytanie
o sens praktykowania wiary. Kim jest BoÂg, ktoÂry mnie wzywa? Jaka jest droga
mojego powoøania i zbawienia? SaÎ to pytania otwarte dla teologii, ktoÂra stara
sieÎ odpowiedziecÂ na chrzesÂcijanÂskie powoøanie. Te same pytania zadajaÎ sobie
zaroÂwno studenci teologii aspirujaÎcy do kapøanÂstwa, jak i powoøani do zÇycia po
chrzesÂcijanÂsku w sÂwiecie.
Szerokie otwarcie na sÂwiat i na problemy zÇycia codziennego mozÇe dopomoÂc
w rozwiaÎzywaniu nie tylko wøasnych trudnosÂci, ale takzÇe trudnosÂci innych ludzi.
W szukaniu odpowiedzi nie mozÇe zabraknaÎcÂ filozofii i teologii, rozumu i wiary.
Rozum i wiara, chociazÇ pozostajaÎ w stosunku do siebie autonomiczne, dociekajaÎ tej samej i jedynej prawdy, jaka nadaje sens istnieniu czøowieka15. KazÇde
bowiem pytanie, nawet pozornie bøahe, prowadzi do szukania takiej odpowiedzi, ktoÂra przyniesie pomoc osobie poszukujaÎcej. Ten, kto nie mysÂli albo spycha w podsÂwiadomosÂcÂ wøasne waÎtpliwosÂci, ogranicza sÂwiat do siebie samego,
wyznajaÎc, nawet niesÂwiadomie, zÇe wszystkie drogi czøowieka schodzaÎ sieÎ w jego
maøym wneÎtrzu. Student teologii zaczyna pojmowacÂ, zÇe na drodze mysÂlenia
i szukania czøowiek nie pozostaje sam, ale jest wspierany øaskaÎ Boga. Odwaga
w stawianiu pytanÂ i podejmowanie trudu znalezienia rozwiaÎzania wyrazÇa sieÎ
w wielu korzystnych postawach: pamieÎcÂ i wdzieÎcznosÂcÂ, zdolnosÂcÂ ponoszenia
ofiary, zÇyczliwosÂcÂ, pokora i zdolnosÂcÂ przebaczenia, pokoÂj serca, otwarcie na
innych i wyrozumiaøosÂcÂ. SaÎ to postawy prowadzaÎce poszukujaÎcego do Boga16.
W wysiøku poszukiwania teologicznego bioraÎ udziaø dwie strony: nauczyciel
i student, przy czym obydwie majaÎ obowiaÎzek dawania sÂwiadectwa. Na wykøadowcy teologii spoczywa obowiaÎzek przekazywania studentom tresÂci, ktoÂre
takzÇe po zakonÂczeniu studioÂw beÎdaÎ stanowicÂ podstaweÎ ich osobistej wiary,
pozwolaÎ umacniacÂ jaÎ w innych oraz ksztaøtowacÂ wøasne postawy zÇyciowe.
Z tak pojeÎtego obowiaÎzku wypøywa odpowiedni styl przekazu. Wymaga on
takiej formy przekazu obiektywnej prawdy objawionej, ktoÂra dopuszcza pluralizm jeÎzykowy, dostosowujaÎc pojeÎcia do zmiennych epok historycznych. Søowo BozÇe powinno bycÂ przekazywane w jeÎzyku ludzi zÇyjaÎcych w okresÂlonej
kulturze, w okresÂlonym miejscu. BoÂg Objawienia chce przemawiacÂ w sprawach
aktualnych. Gdyby Søowo BozÇe nie speøniaøo tego warunku, pozostawaøoby
søowem niemym. Dla wyrazÇenia swojego sensu Søowo BozÇe ¹przyjmujeº jeÎzyk
ludzki, moÂwi jeÎzykiem aktualnej epoki, starajaÎc sieÎ ukazywacÂ trwaøaÎ nowosÂcÂ
oreÎdzia Boskiego.

15

Por. Jan Paweø II, Encyklika Fides et ratio, nr 13.
Por. M. Bordoni, La teologia nel dialogo con la filosofia e le scienze, w: Culture, incroyance
et foi..., s. 291-301.
16
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Za posøugiwanie sieÎ jeÎzykiem aktualnym pøaci sieÎ jednak pewnaÎ ceneÎ. JeÎzyk
niesie z sobaÎ caøy cieÎzÇar zÇycia. MoÂwicÂ nim znaczy napeøniacÂ go zÇyciem, ale takzÇe
obciaÎzÇacÂ wszystkimi søabosÂciami, w jakich jest ono pograÎzÇone. Teologia pragnaÎca zawieracÂ bogaty sens nie mozÇe sieÎ uwolnicÂ od cieÎzÇaru zÇycia swojej epoki.
W ten sposoÂb staje sieÎ ona towarzyszkaÎ naszej wiary w zÇyciu codziennym17.
MoÂwi ona jeÎzykiem zÇycia, zwøaszcza gdy przychodzi jej moÂwicÂ o przeciwnosÂciach zÇyciowych i o sÂmierci. MysÂl teologiczna, ktoÂra nie byøaby zdolna zrozumiecÂ zwiaÎzkoÂw misterioÂw z poszukiwaniem ostatecznego sensu zÇycia i sÂmierci
czøowieka, byøaby pustaÎ formuøaÎ.
Kompetencja i maÎdrosÂcÂ wykøadowcy powinny øaÎczycÂ w sobie sÂcisøosÂcÂ naukowaÎ i zdolnosÂcÂ wychowawczaÎ. Kompetencja zakøada krytyczno-obiektywny
wykøad tresÂci wiary, podczas gdy jego zmysø pedagogiczny nie beÎdzie sieÎ zadowalaø ukazywaniem siøy wiary jedynie w jednostkowym czy grupowym dosÂwiadczeniu, lecz zwroÂci uwageÎ na jej wartosÂcÂ w caøej autentycznej tradycji
KosÂcioøa, jako duchowego dziedzictwa.
Teologia, jako rozumienie wiary, zakøada takzÇe u teologa wiareÎ, w ktoÂrej
ten ¹siebie caøego powierza Bogu, okazujaÎc peønaÎ ulegøosÂcÂ rozumu i woli wobec
Boga objawiajaÎcego i dobrowolnie uznajaÎc objawienie dane przez Niegoº18.
Wiara jest caøkowitym oddaniem sieÎ Bogu i wspoÂlnotaÎ zÇycia z Nim. Przy takim
ujeÎciu wiary wykøadowca teologii nie tylko przekazuje swoim søuchaczom tresÂci
wiary, ale øaÎczy z niaÎ kontemplacjeÎ. Oznacza to, zÇe uprawianie teologii øaÎczy
przekaz Søowa BozÇego z osobistym posøuszenÂstwem i wiernosÂciaÎ wobec niego.
W ten sposoÂb odbiorca wykøadu teologicznego powinien dosÂwiadczacÂ, zÇe teologia dokonuje sieÎ w konteksÂcie wiary osobistej i wiary KosÂcioøa, ktoÂrej sÂwiadkiem jest sam wykøadowca. Implikacja takiego zwiaÎzku jest prosta: nauczanie
teologiczne nie mozÇe sieÎ ograniczacÂ jedynie do przekazu wiedzy, ale ma pomagacÂ takzÇe w doskonaleniu osobowym søuchacza i w jego usÂwieÎcaniu. Pedagogiczna funkcja nauczyciela teologii powinna miecÂ na uwadze troskeÎ o duchowy rozwoÂj studenta, ktoÂra zakøada zdolnosÂcÂ do prowadzenia dialogu w duchu
szacunku dla søuchacza, liczenie sieÎ z realiami pokoleniowymi, umiejeÎtnosÂcÂ
dostrzegania u møodziezÇy wartosÂci pozytywnych, pewne zaufanie do zdolnosÂci
percepcyjnej studenta, osobistaÎ postaweÎ pokory. W takim tylko klimacie szkoøa
teologiczna staje sieÎ prawdziwym miejscem zdobywania wiedzy i uczenia sieÎ
dawania sÂwiadectwa wiary.
Ze wzgleÎdu na szczegoÂlny przedmiot poznania teologicznego, jakim jest
BoÂg objawiajaÎcy sieÎ czøowiekowi, student teologii musi zdawacÂ sobie spraweÎ
ze szczegoÂlnej metody stosowanej w tej nauce, wymagajaÎcej dyspozycyjnosÂci
w studiowaniu i gotowosÂci wprowadzenia poznanych tresÂci w zÇycie wiary.

17
18

Por. G. Ruggieri, La compagna della fede, Torino 1980, s. 5.
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei Verbum, nr 5.
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Jak kazÇde studium wymaga zdolnosÂci koncentracji umysøu, wolnosÂci od
uprzedzenÂ i pozytywnego otwarcia na badanaÎ prawdeÎ, roÂwniezÇ studium teologii domaga sieÎ wolnosÂci od przyjeÎtych z goÂry zaøozÇenÂ, spokoju w ocenie opinii,
obiektywizmu i odwagi w podejmowaniu decyzji w materii, ktoÂra nie jest caøkowicie jasna dla umysøu i wymaga zaufania do NajwyzÇszej Prawdy19. Droga do
jej poznawania wymaga cierpliwosÂci w prowadzonej analizie, odwagi w przyjmowaniu wnioskoÂw, osobistego zaangazÇowania w przyswojenie badanej tresÂci
i wprowadzanie jej w zÇycie. To ostatnie zadanie ma charakter nie tylko osobistego doskonalenia wierzaÎcego søuchacza, ale posiada wymiar apostolski. Przebyta przez niego droga kultury wiary powinna bycÂ bodzÂcem do osobistej przemiany i przemiany sÂwiata, w ktoÂrym on zÇyje. Prawda chrzesÂcijanÂska, przemieniajaÎca osobistaÎ historieÎ czøowieka, ma charakter powszechny, jest obecna
w historii wszystkich ludzi jako zdolna jaÎ przemieniacÂ. Dlatego przekazywanie
tej prawdy ludziom wszystkich epok jest zadaniem KosÂcioøa i teologii pozostajaÎcej w jego søuzÇbie. ChrzesÂcijanÂstwo jest powszechnym oreÎdziem zbawczym.
Jest ono przekazywane dzieÎki przepowiadaniu i katechezie, a pogøeÎbiane teologicznie przez tych, ktoÂrzy zÇyjaÎ juzÇ po chrzesÂcijanÂsku, w wierze KosÂcioøa.
UwzgleÎdniajaÎc bardzo zroÂzÇnicowanaÎ rzeczywistosÂcÂ nowych adresatoÂw
Ewangelii, specyfikeÎ tradycji oraz ich odreÎbnosÂcÂ kulturowaÎ, nauczyciel gøoszaÎcy prawdy wiary i przygotowujaÎcy sieÎ dzisÂ do tej roli student muszaÎ wykazacÂ
pedagogicznaÎ wrazÇliwosÂcÂ na koniecznosÂcÂ umotywowania decyzji przylgnieÎcia
do oreÎdzia zbawczego, uwzgleÎdniajaÎc dziaøanie øaski w warunkach konkretnych
oczekiwanÂ swoich adresatoÂw. Dlatego istnieje potrzeba pogøeÎbionego wczesÂniej studium teologii, wprowadzania jej we wøasne zÇycie i staøego konfrontowania z Nauczycielskim UrzeÎdem KosÂcioøa.

3. TEOLOGIA WSPOMAGAJAÎCA CHRZESÂCIJANÂSKAÎ WIZJEÎ CZèOWIEKA

Dla teologii jako nauki o Bogu i czøowieku nie jest sprawaÎ obojeÎtnaÎ pytanie
o tozÇsamosÂcÂ czøowieka w dzisiejszym sÂwiecie. Kim jest czøowiek? Jaki jest sens
cierpienia i sÂmierci? Co nas czeka po zakonÂczeniu tego zÇycia? Co indywidualny
czøowiek mozÇe dacÂ spoøeczenÂstwu i co mozÇe otrzymacÂ od niego? Aby uzyskacÂ
nalezÇytaÎ odpowiedzÂ, nalezÇy znalezÂcÂ wøasÂciwy punkt odniesienia, jasne i wiaÎzÇaÎce
19

Por. K. Rahner, Intellektuelle Redlichkeit und christlicher Glaube, w: K. Rahner, Schriften
zur Theologie, t. 7, Einsiedeln ± ZuÈrich ± KoÈln 1966, s. 56. ¹Intellektuelle Redlichkeit gebietet den
Mut zur geistigen Entscheidung, auch wenn diese belastet ist mit all der Unsicherheit, Dunkelheit
und Gefahr, die nun einmal mit der geistigen Entscheidung eines endlichen, geschichtlich bedingten Geistes verbunden sind, der um diese seinen Bedingtheiten weiss und doch entscheiden mussº.
TamzÇe.
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zasady. Gdzie wieÎc mozÇna znalezÂcÂ w miareÎ satysfakcjonujaÎcaÎ odpowiedzÂ na
tego typu pytania?
Zawsze czaÎstkowe tylko odpowiedzi otrzymujemy od filozofii i antropologii, ktoÂre bazujaÎ na sobie wøasÂciwych fundamentach, pozostajaÎ w granicach
wøasnych kompetencji i odwoøujaÎ sieÎ do wøasÂciwych dla siebie metod badawczych. Wiele dyscyplin techniczno-naukowych ogranicza sieÎ jedynie do optyki
kultury sÂwieckiej, czeÎsto materialistycznej. Jednak odpowiedzÂ kultury nie mozÇe
sieÎ zamknaÎcÂ w definicjach ksiaÎzÇkowych czy wypowiedziach mysÂlicieli, nawet
znanych i godnych intelektualnej analizy. OdpowiedzÂ na pytanie o tozÇsamosÂcÂ
czøowieka dokonuje sieÎ takzÇe na drodze analizy sytuacji kulturowej, w jakiej
zÇyje wspoÂøczesny czøowiek. I teÎ analizeÎ musi podjaÎcÂ takzÇe wspoÂøczesna teologia,
ktoÂra wspoÂødzielaÎc losy KosÂcioøa, powinna badacÂ takzÇe znaki czasu, majaÎce
wskazacÂ czøowiekowi jego aktualnaÎ drogeÎ ku nadprzyrodzonej realizacji. Antropologia teologiczna, nie wchodzaÎc w konflikt z innymi dyscyplinami i nie
lekcewazÇaÎc ich poszukiwanÂ, odwoøuje sieÎ do innej metody dla zrozumienia
misterium czøowieka ± do wiary opartej na objawionym Søowie Boga.
W wyjasÂnianiu problemoÂw stawianych przez Pismo SÂwieÎte, w wykøadzie
i studium teologii nie mozÇna sieÎ dzisÂ ograniczycÂ do rozumowania wyøaÎcznie
typu logicznego, do szukania wyjasÂniania misterioÂw Boga w nich samych.
W szukaniu odpowiedzi na pytanie o tozÇsamosÂcÂ czøowieka teologia wspoÂøczesna odwoøuje sieÎ do historii i jej kontekstu. Wymiar historyczny jest bowiem
istotnie zwiaÎzany z chrzesÂcijanÂstwem i z KosÂcioøem. ChrzesÂcijanÂstwo jest bowiem religiaÎ ukazujaÎcaÎ dziaøanie Boga w historii. BoÂg objawienia jest Bogiem,
ktoÂry wchodzi w historieÎ i objawia sieÎ poprzez czyny zbawcze20.
Nie lekcewazÇaÎc immanentnego sensu misterioÂw zbawczych, teologia odwoøuje sieÎ zawsze do realizacji planu BozÇego w historii, do zbawczego sensu objawienia. Teologia wspoÂøczesna istotnie pogøeÎbiøa historyczny wymiar objawienia i znaczenia ludzkiej sytuacji. Pojmuje ona czøowieka nie jako rzeczywistosÂcÂ
uniwersalnaÎ, ale jako ¹podmiot zÇyjaÎcy w konkretnej sytuacjiº21, a same misteria bada w relacji do czøowieka i jego zbawienia.
Historyczny wymiar teologii w interpretacji wydarzenia czøowieka, misterium Chrystusa i historii zbawienia dostrzegø wyrazÂnie ostatni SoboÂr22, ktoÂry
w wielu dokumentach przypomina, zÇe poznanie Boga dokonuje sieÎ przez czøowieka23. Dlatego wspoÂøczesna teologia pragnie maksymalnie pozostacÂ w kontakcie z czøowiekiem i z jego problemami24. StaÎd wysiøek teologii zwroÂcony jest
20

Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei Verbum, nr 2.
Por. P. Eicher, Theologie. Eine EinfuÈrung in das Studium, MuÈnchen 1980, s. 40-42, 133-141;
Cz.S. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2000, s. 141-255; Cz.S. Bartnik, Chrystus ± Syn Boga
ZÇywego, Lublin 2000, s. 155 nn; A. Darlap, Teologia fondamentale della storia della salvezza, w:
Mysterium salutis, t. I/1, Brescia 1967, s. 77-100.
22
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei verbum, nr 3 i 4.
23
Por. H. Buerkle, Czøowiek w poszukiwaniu Boga: Problem roÂzÇnych religii, PoznanÂ 1998.
21
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nie tylko na poznanie Søowa BozÇego, ale takzÇe na zrozumienie czøowieka, do
ktoÂrego to Søowo jest skierowane i na poznanie sytuacji, w jakiej to Søowo do
czøowieka dociera25.
Problem czøowieka pozostaje zawsze zwiaÎzany z problemem Boga, dlatego
teologieÎ interesuje czøowiek w sÂwiecie i w historii. Nie ogranicza ona swoich
zadanÂ jedynie do interpretacji Søowa BozÇego, ale starajaÎc sieÎ zrozumiecÂ czøowieka ± zaroÂwno wierzaÎcego jak niewierzaÎcego ± nie pozostawia bez odpowiedzi pytania o Chrystusa, bez ktoÂrego nie mozÇna zrozumiecÂ wyczerpujaÎco czøowieka26. Chrystus jako odwieczny Syn BozÇy, jednoczaÎc sieÎ z kazÇdym czøowiekiem, staø sieÎ podstawaÎ objawienia czøowiekowi prawdy o nim samym27. Antropologia teologiczna jest wieÎc wspomagana przez chrystologieÎ, ktoÂra pozwala
czøowiekowi poznacÂ sens wøasnego istnienia na tle historycznego planu stworzenia28.
W historycznym przyjsÂciu Chrystusa BoÂg daø czøowiekowi poszukujaÎcemu
odpowiedzi na pytanie o wøasnaÎ tozÇsamosÂcÂ odpowiedzÂ przekraczajaÎcaÎ ludzkie
mozÇliwosÂci. Transcendentny charakter tej odpowiedzi ma swoje korzenie w tajemnicy Boga objawiajaÎcego sieÎ w Chrystusie. Rozpatrywanie podstawowych
pytanÂ antropologicznych w konteksÂcie Wydarzenia Chrystusa wyzwala psychologiczne napieÎcie w czøowieku. Sam Chrystus stanowi krytycznaÎ odpowiedzÂ na
pytania o czøowieka. Wiele bowiem ludzkich projektoÂw pozostaje w konflikcie
z duchem Ewangelii dlatego, zÇe w Chrystusie wysteÎpuje szczegoÂlna i niejednokrotnie odmienna odpowiedzÂ w stosunku do naszych zaøozÇenÂ. OdpowiedzÂ przychodzaÎca od Jezusa domaga sieÎ zmiany w naszej mentalnosÂci i zakotwiczenia
w wartosÂciach, ktoÂre nie zawsze odpowiadajaÎ projektom i woli czøowieka. Dlatego teologia wspoÂøczesna pragnie bycÂ obecna we wszystkich sprawach ludzkich, z czego wypøywa takzÇe wielosÂcÂ jej dyscyplin oferowanych studentom
teologii.
Obok klasycznych tematoÂw biblijno-teologicznych proponuje sieÎ teologieÎ
maøzÇenÂstwa i rodziny, teologieÎ posteÎpu i kultury, eko-teologieÎ, teologieÎ rzeczywistosÂci ziemskich itd. SumujaÎc, mozÇna powiedziecÂ, zÇe wspoÂøczesna teologia
stara sieÎ asymilowacÂ antropologieÎ. CytujaÎc Y. Congara: teologia moÂwi o misteriach w taki sposoÂb, ¹by poøaÎczenia ich obiektywnaÎ tresÂcÂ wewneÎtrznaÎ z praktycznym sensem dla nasº29, czyli zmierza do poøaÎczenia antropologii z Bogiem
24

Por. B. Lambert, Les deux deÂmarches de la theÂologie, NRTh 89(1967), s. 257-280.
Por. K. Rahner, UÈber den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie, w:
K. Rahner, Schriften zur Theologie, t. IV, Einsiedeln ± ZuÈrich ± KoÈln 1967, s. 29-36.
26
Por. G. Gozzelino, Il mistero dell'uomo in Cristo. Saggio di protologia, Leumann (Torino)
1991.
27
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym Gaudium et spes,
nr 22.
28
Por. I. Sanna, L'uomo via fondamentale della Chiesa. Trattato di antropologia teologica,
Roma 1989, s. 12.
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i teologii z czøowiekiem. Chrystus, BoÂg±Czøowiek, posiada w peøni te wartosÂci,
ktoÂre kazÇdy z nas posiada w stopniu ograniczonym i jest On wolny od brakoÂw,
ktoÂre deformujaÎ czøowieka. Czøowiek na skutek swej pierworodnej winy jest
wewneÎtrznie podzielony i søaby. Jest w nim element wielkosÂci Boga, na ktoÂrego
obraz zostaø stworzony, ale roÂwniezÇ element wøasnej søabosÂci i neÎdzy. Pierwotny kryzys czøowieka jest tezÇ podstawaÎ kryzysu tozÇsamosÂci czøowieka wspoÂøczesnego. Aby ten kryzys przezwycieÎzÇycÂ i pomoÂc czøowiekowi odzyskacÂ utracone autentyczne oblicze wspoÂøpartnera Boga, teologia przypomina o koniecznosÂci powrotu do zÂroÂdøa, ktoÂrym jest BoÂg ± Odkupiciel czøowieka30.
Pod znaczaÎcym wpøywem filozofii egzystencjalnej i fenomenologii aktualna
teologia koncentruje sieÎ na ukazaniu osobowego charakteru wydarzenÂ zbawczych i na osobie ludzkiej. Taki bowiem charakter ma objawienie, wiara,
nadzieja i miøosÂcÂ i dlatego tezÇ: teologia øaski, eschatologia czy wreszcie sakramentologia. Te wszystkie rzeczywistosÂci i dziedziny zwiaÎzane saÎ z osobowym
spotkaniem Boga z czøowiekiem31. Tak przedstawiona wiedza teologiczna nie
tylko ma tresÂciowo ubogacacÂ umysø søuchacza, ale wspomaga rozwoÂj jego kultury wiary. Czyni ona bardziej czytelnym i ozÇywiajaÎcym zbawcze dziaøanie
Boga w naszej codziennosÂci.

Â RCZA FUNKCJA TEOLOGII
4. KULTUROTWO

W XX wieku bylisÂmy sÂwiadkami roÂzÇnych proÂb øaÎczenia chrzesÂcijanÂskiego
oreÎdzia z kulturowymi nurtami naszej epoki. ProÂby te zostaøy drastycznie wyrazÇone w czterech procesach kulturowych okresÂlanych mianem: demitologizacji (R. Bultmann), sekularyzacji (D. Bonhoeffer), teologii wyzwolenia (G. Gutierrez wraz z teologami gøoÂwnie obszaru Ameryki èacinÂskiej) i inkulturacji.
Ten ostatni doprowadziø do odkrycia w kryzysie kulturowym Zachodu wartosÂci
kultur narodowych.
Wprowadzanie elementoÂw chrzesÂcijanÂskiego oreÎdzia do kultury skøoniøo
teologoÂw do szukania coraz mocniejszych relacji mieÎdzy religiaÎ i kulturaÎ, a tym
samym mieÎdzy teologiaÎ i kulturaÎ. Tego typu relacja nie jest tylko powierzchowna, poniewazÇ teologia zawsze jest okresÂlonaÎ i specyficznaÎ inkulturacjaÎ
Ewangelii. Teologia bowiem wyrazÇa ludzkim søowem misterium Boga. Ale
29

Y. Congar, Le Christ dans l'eÂconomie salutaire et dans traiteÂs dogmatiques, ¹Conciliumº
11(1966), s. 24-25.
30
Por. Jan Paweø II, Encyklika Redemptor hominis, nr 7; takzÇe: SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym Gaudium et spes, nr 10.
31
Por. E.H. Schillebeeckx, Chrystus ± Sakrament spotkania z Bogiem, KrakoÂw 1966; R. Latourelle, Le Christ et l'EÂglise signes du salut, Tournai ± MontreÂal 1971.
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søowo ludzkie przynalezÇy do okresÂlonej kultury (np. greckiej, rzymskiej, chinÂskiej, itd.), a nie do jakiegosÂ jeÎzyka uniwersalnego (ktoÂry nie istnieje). PojeÎcie
kultury posiada wiele znaczenÂ. ZwiaÎzane saÎ one zawsze z erudycjaÎ, z wychowaniem lub strukturaÎ okresÂlonej spoøecznosÂci. TeologieÎ interesuje przede
wszystkim to ostatnie znaczenie. Zatem relacja mieÎdzy teologiaÎ i kulturaÎ oznacza relacjeÎ teologii i struktur kulturowych okresÂlonego narodu na konkretnym etapie jego historii32. Kultura obejmuje caøe bogactwo tradycji danej
spoøecznosÂci. W tym dziedzictwie tradycji znajduje swoje wøasÂciwe miejsce
takzÇe religia.
Co sieÎ wieÎc dokonuje, gdy okresÂlone spoøeczenÂstwo przyjmuje EwangelieÎ?
Dokonuje sieÎ wprowadzenie Søowa BozÇego w obieg wøasnej kultury, a to sieÎ
nazywa juzÇ ewangelizacjaÎ. Dokonuje sieÎ wcielenie Ewangelii, o czym pisaø Jan
Paweø II: ¹Poprzez inkulturacjeÎ KosÂcioÂø wciela EwangelieÎ w roÂzÇne kultury
i jednoczesÂnie wprowadza narody z ich kulturami do swej wøasnej wspoÂlnoty,
przekazuje im wøasne wartosÂci, przyjmujaÎc wszystko to, co jest w nich dobre,
i odnawiajaÎc je od wewnaÎtrzº33. Inkulturacja opiera sieÎ zatem na wprowadzeniu chrzesÂcijanÂskiego zÇycia i chrzesÂcijanÂskiego oreÎdzia w sÂcisÂle okresÂlony kontekst spoøeczny w takiej formie, zÇe zostajaÎ one wyrazÇone nie tylko poprzez
elementy wøasÂciwej dla nich nowej kultury, ale stajaÎ sieÎ czynnikiem jaÎ ozÇywiajaÎcym i przeksztaøcajaÎcym w nowaÎ rzeczywistosÂcÂ34.
PojeÎcie kultury jest wielowymiarowe i w najczeÎsÂciej przyjmowanym sensie
oznacza sÂwiat wartosÂci i sÂrodkoÂw, jakimi posøuguje sieÎ czøowiek. MozÇe powstacÂ
pytanie: dlaczego sposÂroÂd wszystkich wartosÂci stanowiaÎcych o istocie kultury
uprzywilejowane miejsce zajmuje religia? Ramy niniejszego artykuøu nie pozwalajaÎ na szersze rozwinieÎcie tego wazÇnego tematu. Z koniecznosÂci wieÎc musimy sieÎ ograniczycÂ do zaakcentowania momentoÂw istotnych35.
Historia potwierdza fakt, zÇe doniosøosÂcÂ religii zmieniaøa sieÎ w roÂzÇnych epokach. W starozÇytnosÂci kultura byøa nasycana tradycjaÎ religijnaÎ, czerpiaÎc zaroÂwno z mitoÂw jak i z systemoÂw religijnych odwoøujaÎcych sieÎ do rozumu czy objawienia biblijnego. W epoce chrzesÂcijanÂskiej ¹sÂredniowiecze ksztaøtowaøo
czøowieka wedøug sakralnego typu cywilizacji, opartego na przekonaniu, zÇe
wszystkie instytucje ziemskie, z caøaÎ ich zÇywotnosÂciaÎ, pozostajaÎ na søuzÇbie Bogu
i spraw BozÇych w celu realizacji kroÂlestwa BozÇego na ziemiº36. We wspoÂøczesnym sÂwiecie zachodnim dostrzega sieÎ stopniowe oddzielanie kultury od sfery
32

Por. B. Mondin, Teologia e culture, ¹Euntes doceteº 51(1998) nr 1, s. 75-80 (tutaj s. 75).
Jan Paweø II, Encyklika Redemptoris missio, nr 52.
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Por. S. Thuruthiyil, L'inculturazione alla luce della enciclica ¹Fides et ratioº w: Fede
e ragione. Opposizione, composizione, red. M. Mantovani, S. Thuruthiyil, M. Toso, Roma 1999,
s. 251.
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Por. Cz. Rychlicki, Podstawa wartosÂci w kulturze, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum
humanos ulterius transferendum, Warszawa 2004, s. 695-718.
36
Por. J. Maritain, Religione e cultura, Brescia 1982, s. 23.
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religijnej, wartosÂci sÂwieckich od religijnych. Dokonuje sieÎ w nim proces sekularyzacji, ktoÂra powoduje, zÇe problematyka chrzesÂcijanÂska zwiaÎzana z ideami,
motywami, normami, zachowuje nadal swojaÎ skutecznosÂcÂ, ale traci formeÎ religijnaÎ, poniewazÇ jest rozpatrywana bez odniesienÂ do Boga37. W epoce postmodernistycznej (2. poøowa XX w.) wprost nieograniczonemu zaufaniu do nauki
towarzyszy szeroko obecne w kulturze uprzedzenie religijne, co wyrazÇa sieÎ
w przekonaniu, zÇe posteÎp naukowy prowadzi do wykazania nieprzydatnosÂci
elementu religijnego38. W postawach kwestionujaÎcych autentycznaÎ wartosÂcÂ
i wiarygodnosÂcÂ religii mozÇna zauwazÇycÂ jednaÎ wspoÂlnaÎ dla nich cecheÎ. Jest niaÎ
koncepcja czøowieka wyniesionego ponad wøasne ograniczenia, podniesionego
do rangi boÂstwa. Przy takiej koncepcji religia jest ujmowania jako prawdziwa
alienacja czøowieka.
Teologia otwarta na czøowieka i jego wartosÂci stara sieÎ wieloaspektowo
ukazacÂ podstawowaÎ wartosÂcÂ religii. Jako wiara poszukujaÎca zrozumienia, otwarta na autentyczne zrozumienie sensu Søowa BozÇego beÎdaÎcego podstawaÎ
posteÎpowania religijnego, teologia ma sÂwiadomosÂcÂ czeÎstego znieksztaøcania
religii poprzez przesaÎdy, praktyki magiczne oraz przez instrumentalizowanie
jej dla roÂzÇnych celoÂw, zwøaszcza politycznych. Teologiczna wykøadnia prawdy
objawionej stara sieÎ ukazacÂ nie tylko historyczny wymiar religii, ale takzÇe jej
wartosÂcÂ uniwersalnaÎ, tzn. odpowiada ona istotnemu wymiarowi czøowieka, jego
strukturze sÂwiadomosÂci. Oznacza to w rzeczywistosÂci, zÇe czøowiek nie mozÇe nie
pytacÂ o to, skaÎd pochodzi, w jaki sposoÂb mozÇe doskonalicÂ swoje istnienie, gdzie
tkwi zasada i racja jego istnienia.
SzukajaÎc odpowiedzi na te pytania, teologia (w øaÎcznosÂci z innymi naukami)
odkrywa w gøeÎbi czøowieka metafizycznaÎ tendencjeÎ ± naturalne pragnienie
kierujaÎce go ku transcendencji. BlokujaÎc w sobie te pragnienia, czøowiek dochodzi w sposoÂb nieunikniony do bøeÎdu39. BøaÎd ten wynika z ograniczonych
mozÇliwosÂci ludzkiego rozumowania, a takzÇe jest skutkiem niewøasÂciwego uzÇywania wolnosÂci.
Teologia stara sieÎ wykazacÂ, zÇe religia stanowi istotnaÎ wartosÂcÂ dla czøowieka
i nie czøowiek religijny jest wyalienowany, ale raczej ten, ktoÂry nie wprowadza
w dziaøanie wøasnego istnienia. Humanizm ateistyczny jest humanizmem okrojonym, niepeønym, a wieÎc ± mozÇna powiedziecÂ ± znieksztaøconym. Wiara religijna, mimo zÇe nie jest osiaÎgnieÎciem rozumu, jest rozumnym wyborem i gdy
czøowiek nie daÎzÇy do przekroczenia siebie, nie realizuje siebie w peøni. Na
usøugach takiej samorealizacji czøowieka pragnie pozostacÂ teologia, jako wazÇny
37

Por. G. Wildmann, La concezione personalistica di Dio come presupposto della storia della
libertaÁ in occidente, ¹Conciliumº 13(1977) nr 3, s. 144-154.
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Por. V. Possenti, Religione e vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno, Roma 2001, s.135173, 259-283.
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Por. Jan Paweø II, Encyklika Fides et ratio, nr 73; takzÇe: P. MorandeÂ, Los fundamentos
filoÂsoficos de la inculturacioÂn de la fe, w: Culture, incroyance et la foi..., s. 265-276.
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skøadnik w kulturze. Teologia kultury kieruje swoÂj wzrok nie tylko na istoteÎ
czøowieka, ale takzÇe na jego gøoÂwne dziaøania, na misterium grzechu, na misterium odkupienia i na misterium ludzkiego wyboru i przeznaczenia. WskazujaÎc czøowiekowi drogeÎ do realizowania sieÎ w peøni i nie lekcewazÇaÎc innych
autentycznych wartosÂci, teologia w sposoÂb stanowczy reaguje na dziaøania prowadzaÎce do wyeliminowania z codziennego zÇycia wszystkiego, co nadaje sens
i wartosÂcÂ ludzkiej egzystencji, i co usuwa z zÇycia wartosÂci zabezpieczajaÎce
solidny fundament kulturze. WspoÂøpracuje ona takzÇe w dziele tworzenia nowej
kultury, zwøaszcza przez jasne ukazywanie takich wartosÂci chrzesÂcijanÂskich, jak
wartosÂcÂ zÇycia, osobowa godnosÂcÂ czøowieka, wartosÂcÂ rodziny, sens wolnosÂci,
sens nadziei, sens miøosÂci i miøosierdzia w zÇyciu jednostki i spoøeczenÂstwa, solidarnosÂcÂ mieÎdzy ludzÂmi. Te wartosÂci muszaÎ stanowicÂ istotne elementy kazÇdej
kultury, ktoÂra pragnie bycÂ humanistyczna.
Ponadto teologia wspoÂøpracuje z filozofiaÎ w zakresie wypracowania nowej
metafizyki, pozwalajaÎcej dostrzec wspoÂøczesnemu czøowiekowi nieprzemijalny
sens wartosÂci transcendentnych. W ten sposoÂb teologia wspoÂøczesna wspoÂøpracuje nad ksztaøtowaniem i rozwijaniem tego modelu kultury, jaki przez wieki
ozÇywiaø cywilizacjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ.

Â RCZA POMOC TEOLOGII
5. EKLEZJOTWO

Nauka objawiona, zawarta w szczegoÂlny sposoÂb w PisÂmie SÂwieÎtym i w Tradycji, z woli Chrystusa ma bycÂ zachowywana azÇ do konÂca historii. Apostoøowie
przekazujaÎc to, co sami otrzymali, upominali wiernych, aby trzymali sieÎ tradycji, ktoÂre poznali i aby strzegli wiary im przekazanej. OdpowiadajaÎc na wezwanie apostoøoÂw, KosÂcioÂø w swojej nauce, w zÇyciu i w kulcie utrwala i przekazuje wszystkim pokoleniom to, czym sam jest i to, w co wierzy. Prawda otrzymana od Boga rozwija sieÎ w KosÂciele przy staøej asystencji Ducha SÂwieÎtego
i przy wspoÂøudziale trzech czynnikoÂw ludzkich: 1) proÂbie zrozumienia objawienia na drodze intelektualnego dociekania teologoÂw i kontemplacji; 2) dosÂwiadczenia wiary, ktoÂre lepiej uczy pojmowania spraw duchowych; 3) nauczania
papiezÇa i biskupoÂw, ktoÂrzy przez sukcesjeÎ apostolskaÎ otrzymali charyzmat
prawdy40.
SaÎ to trzy czynniki istotnie powiaÎzane mieÎdzy sobaÎ i dlatego nie mogaÎ bycÂ
izolowane. Ich relacje jesÂli czasem niepokoja, to dlatego, zÇe rozwijajaÎ sieÎ w KosÂciele zÇywym, peønym fermentoÂw, w dynamice wydarzenÂ historycznych i kulturowych. Przyczyny powstaøych rozbiezÇnosÂci mogaÎ bycÂ roÂzÇne; czeÎsto wynikajaÎ
40

Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei verbum, nr 8.
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z dzisiejszej sytuacji spoøeczno-kulturowej. Zawsze jednak stanowiaÎ nowe wezwania zaroÂwno dla teologii jak i UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa.
SÂwiat, w ktoÂrym dokonujaÎ sieÎ powazÇne przemiany kulturowe, kieruje pod
adresem teologii zÇaÎdanie stosowania nowego jeÎzyka dla wyrazÇania wiary, a takzÇe stawia wymogi metodologiczne, dzieÎki ktoÂrym wykøad teologoÂw byøby wiarygodny dla wspoÂøczesnego czøowieka. SytuacjeÎ rozbiezÇnosÂci poteÎguje niejednokrotnie pluralizm teologiczny, ktoÂry ksztaøtuje sieÎ dzisÂ juzÇ nie na pøaszczyzÂnie
wspoÂlnej kultury, ale roÂzÇnych kultur i filozofii. To wszystko powoduje, zÇe roÂwniezÇ Magisterium KosÂcioøa napotyka dzisÂ na nowe sytuacje, beÎdaÎce powodem
kontestowania go. Tak zøozÇona sytuacja domaga sieÎ troski, by napieÎcia istniejaÎce mieÎdzy roÂzÇnymi charyzmatami i posøugiwaniem w KosÂciele, same w sobie
pozytywne, nie przerodziøy sieÎ w konflikty, z ktoÂrych wyjsÂcie byøoby dla wszystkich stron bardzo trudne.
MajaÎc na uwadze ten problem, Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji o powoøaniu teologa w KosÂciele41 podjeÎøa na nowo zagadnienie eklezjalnej misji
teologa i teologii, nie tyle w dwustronnej relacji Magisterium KosÂcioøa ± teologia, ile w troÂjstronnym odniesieniu: Lud BozÇy (jako posiadajaÎcy i wøasÂciwie
wyczuwajaÎcy zmysø wiary oraz jako locus theologicus) ± wspoÂlny dla wiary,
UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa ± teologia42. W ten sposoÂb zostaøa istotnie wyrazÇona eklezjalnosÂcÂ teologii, ktoÂra nigdy nie mozÇe pozostacÂ prywatnaÎ domenaÎ
teologa. Teologia zachowuje wøasÂciwaÎ tozÇsamosÂcÂ jedynie przy uznaniu swojego
naturalnego sÂrodowiska (wspomnianego wyzÇej), bo ona w nim ma swoje korzenie i z niego wyprowadza siøeÎ dla wøasnego rozwoju. StaÎd wieÎc staje sieÎ
zrozumiaøe, zÇe KosÂcioÂø nie jest dla teologa instytucjaÎ zewneÎtrznaÎ i maøo istotnaÎ
dla jego wøasnej refleksji.
Jako podmiot wspoÂlnotowy KosÂcioÂø stanowi wøasÂciwe sÂrodowisko dla uprawiania i skutecznego rozwoju teologii43. Dlatego wspomniana instrukcja Kongregacji Nauki Wiary wymienia jako nieodzowne w pracy teologa dwie kwestie: sÂcisøosÂcÂ metodologicznaÎ i wewneÎtrzne uczestnictwo w zÇywych strukturach
KosÂcioøa. Teolog jest zobowiaÎzany do przestrzegania wymogoÂw metodologicznych przy uprawianiu nauki, czyli wymogoÂw rozumnej kontroli prowadzonych
badanÂ. Jest tu nieodzowne korzystanie ze zdobyczy filozofii, ktoÂra dostarcza
¹solidnego i harmonijnego poznania czøowieka, sÂwiata i Bogaº44, z osiaÎgnieÎcÂ
nauk historycznych i humanistycznych, ktoÂre mogaÎ wspomoÂc teologa w lepszym
rozumieniu prawdy objawionej o czøowieku i normach moralnych jego posteÎpowania45. Gdy chodzi o wewneÎtrzne uczestnictwo w zÇywych strukturach KosÂ41

Instrukcja Donum veritatis, w: AAS 82(1990), s. 1550-1570.
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cioøa, Instrukcja o powoøaniu teologa w KosÂciele ma na uwadze osobistaÎ wiareÎ
teologa, wprowadzanaÎ nieustannie w codzienne zÇycie.

***

Teologia uprawiana w KosÂciele i pod jego kierunkiem musi miecÂ zawsze
sÂwiadomosÂcÂ odpowiedzialnosÂci za wiareÎ caøego Ludu BozÇego i dlatego musi sieÎ
staracÂ o taki przekaz nauczania, ktoÂry nie narusza doktryny wiary46. Nie narusza to wolnosÂci badanÂ teologicznych. WolnosÂcÂ ta powinna sieÎ jednak realizowacÂ w obreÎbie wiary KosÂcioøa, za ktoÂrej integralnosÂcÂ odpowiada jego UrzaÎd
Nauczycielski.
Tak uprawiana teologia mozÇe wniesÂcÂ powazÇny wkøad takzÇe w chrzesÂcijanÂskaÎ formacjeÎ studentoÂw. Jakkolwiek teologia posiada uprzywilejowane i odpowiedzialne miejsce w formacji kandydatoÂw do kapøanÂstwa, to nie mozÇna jej dzisÂ
traktowacÂ jako przywileju zarezerwowanego dla klerykoÂw, dla sioÂstr zakonnych czy niektoÂrych tylko osoÂb sÂwieckich, ktoÂre przygotowujaÎ sieÎ do nauczania
religii w szkoøach panÂstwowych. Duszpasterstwo akademickie, parafialne, diecezjalne, krajowe, a takzÇe mieÎdzynarodowe w jednoczaÎcej sieÎ coraz bardziej
Europie oraz wspoÂøpraca w zakresie badanÂ na wydziaøach teologicznych i w uniwersytetach, powinny stanowicÂ podstaweÎ naszej wspoÂlnej refleksji. Propozycja otwartych wykøadoÂw i kursoÂw na wydziaøach teologicznych (takzÇe dla studentoÂw innych wydziaøoÂw uniwersyteckich) mogøaby okazacÂ sieÎ uzÇyteczna dla
jednoczenia sieÎ roÂzÇnych warstw spoøecznych, ktoÂre pozostawaøy dotaÎd nieraz
zamknieÎte we wøasnych kreÎgach. PamieÎtacÂ nalezÇy, zÇe wspoÂøczesÂni adresaci
ewangelijnego przesøania saÎ uksztaøtowani przez techniczny i naukowy model
mysÂlenia, w sÂwiecie wielosÂci kultur, co niejednokrotnie powoduje zubozÇenie
osobowe czøowieka. W tej sytuacji teologia czuje sieÎ w sposoÂb szczegoÂlny wezwana do podjeÎcia krytyczno-naukowego dialogu z kulturaÎ i naukaÎ w przekonaniu, zÇe chrzesÂcijanÂskie oreÎdzie ukazÇe swojaÎ wøasÂciwaÎ skutecznosÂcÂ w kulturze,
w obreÎbie ktoÂrej zÇyje konkretny czøowiek47. W ostatnich latach w Polsce, gdy
obserwuje sieÎ zjawisko otwarcia uniwersytetoÂw panÂstwowych takzÇe na teologieÎ, rosÂnie klimat wzajemnego szacunku. Wiele konkretnych projektoÂw wspoÂøpracy zostaøo zrealizowanych, gdyzÇ u podstaw obydwu instytucji tkwi gøeÎbokie
przekonanie, zÇe teologia ± z jej szczegoÂlnym przedmiotem poszukiwanÂ ± stanowi dopeønienie ludzkiej, intelektualnej, kulturowej i chrzesÂcijanÂskiej formacji
czøowieka.
45
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Riassunto
La teologia praticata nella Chiesa, e sotto la sua direzione, deve avere sempre la
coscienza della responsabilit della fede di tutto il Popolo di Dio, e per questo deve
adoperarsi di tale insegnamento che non trasgredisce alla dottrina della fede. Non
viola questo ± evidentemente ± la libertaÁ della ricerca teologica. Questa libertaÁ
dovrebbe peroÁ realizzarsi nell'ambito della fede della Chiesa, su cui l'integritaÁ vigila
il suo Magistero.
CosõÁ praticata la teologia puoÁ dare il contributo alla formazione cristiana degli
studenti. BencheÁ la teologia possiede il posto privilegiato e responsabile nella formazione dei candidati al sacerdozio, tuttavia non puoÁ essere trattata oggi come il
privilegio riservato ad essi, alle suore o ad alcuni solo laici, che si preparano
all'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. La pastorale accademica,
parrocchiale, diocesana, nazionale, come anche internazionale, nella sempre piuÁ
unita l'Europa, e la collaborazione nell'ambito della ricerca alle nostre facoltaÁ teologiche ed universitarie, dovrebbero fare il fondamento della nostra comune riflessione. La proposta delle aperte lezioni e conferenze alle facoltaÁ teologiche, anche per
gli studenti delle altre facoltaÁ universitarie, potrebbe risultare utile per fare l'unione
dei differenti ceti sociali, che rimanevano piuÁ di una volta chiusi nei propri circoli.
Non si puoÁ dimenticare, che gli odierni destinatari del messaggio cristiano hanno la
loro comprensione culturale ed il loro modo di pensare modellato da una mentalitaÁ
scientifica e tecnica, che tende a pervadere la pluralitaÁ delle culture, che pretendono
di appagare i bisogni dell'uomo. In questo contesto, la teologia si sente particolarmente chiamata ad affrontare a livello critico-scientifico il dialogo con la cultura e la
scienza, nella convinzione che un messaggio che non si incarna in una cultura storica
non viene seriamente accolto. Negli ultimi anni in Polonia, quando si nota la seria
apertura delle universit statali alla teologia, si eÁ creato un clima do reciproca stima e
ci sono realizzati tanti concreti progetti di collaborazione. E tutto questo eÁ stato
possibile fare, percheÂ alla base di entrambi istituzioni esiste la profonda convinzione,
che la teologia, con il suo speciale oggetto di ricerca, esercita il completamento della
formazione umana, intellettuale e cristiana dell'uomo.

