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METODOLOGIA PATROLOGII ± PATRYSTYKI

Tematyka niniejszego opracowania dotyczy zasadniczo jednej dyscypliny wiedzy, chociazÇ w tytule posøuzÇono sieÎ podwoÂjnaÎ terminologiaÎ. PodwoÂjnosÂcÂ ta wynika z dwoÂch mozÇliwych aspektoÂw podejsÂcia do przedmiotu
patrologii, ktoÂre ukierunkowujaÎ zaroÂwno dydaktykeÎ, jak i metodologieÎ.
Pierwszy z nich stawia na pierwszym planie ujeÎcie historyczne. W konsekwencji sytuuje patrologieÎ wsÂroÂd dyscyplin historycznych, podkresÂlajaÎc jej
organiczny zwiaÎzek z historiaÎ KosÂcioøa. Drugi z nich preferuje podejsÂcie
teologiczne, ktoÂre zblizÇa patrologieÎ do dogmatyki. Obydwa ujeÎcia øaÎczy
baza zÂroÂdøowa. Jest niaÎ doktryna OjcoÂw KosÂcioøa, ktoÂra oczywisÂcie posiada
okresÂlony kontekst historyczny, ale posiada takzÇe charakter normatywny
dla wielu rozwiaÎzanÂ teologicznych, stanowiaÎcych dzisiaj przedmiot wøasÂciwy
teologii dogmatycznej.
W przekroju historycznym mozÇna by wieÎc moÂwicÂ o dwoÂch metodach stosowanych w patrologii, ktoÂre wprawdzie wzajemnie dopeøniaøy sieÎ, lecz stanowiøy odreÎbne podejsÂcie do badanego przedmiotu. Ta dwutorowosÂcÂ metodologiczna zauwazÇalna jest do dzisiaj wsÂroÂd patrologoÂw.
Jako wiaÎzÇaÎce jednak nalezÇy przyjaÎcÂ wskazania zawarte w Instrukcji
o studium OjcoÂw KosÂcioøa w formacji kapøanÂskiej, wydanej przez KongregacjeÎ ds. Wychowania Katolickiego 10 listopada 1989 r. W Instrukcji tej
uzÇyto, bioraÎc pod uwageÎ wyzÇej wymienione racje, podwoÂjnej terminologii,
niezalezÇnie od jednoznacznego stwierdzenia, zÇe teÎ dziedzineÎ studioÂw teologicznych nalezÇy ¹[...] organicznie wøaÎczycÂ w kontekst dyscyplin teologicznychº1. W oparciu o teÎ InstrukcjeÎ uzÇylisÂmy w tytule niniejszego opracowania takzÇe podwoÂjnej terminologii dla omawianej przez nas dziedziny studioÂw.
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1. PATROLOGIA CZY PATRYSTYKA
± HISTORYCZNE ZASZèOSÂCI WARUNKUJAÎCE METODOLOGIEÎ

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

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

Â D INNYCH DYSCYPLIN
2. MIEJSCE PATRYSTYKI WSÂRO
TEOLOGICZNYCH

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

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

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

3. KONSEKWENCJE METODOLOGICZNE

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

12
13
14
15

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

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