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METODOLOGIA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ

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

Traktowanie o strukturze teologii mozÇna nazwacÂ meta-teologiaÎ, czyli jakby
refleksjaÎ teologii nad sobaÎ samaÎ pod wzgleÎdem formalnym. Jak naukeÎ o etyce
jako nauce nazywa sieÎ meta-etykaÎ, tak naukeÎ o przedmiocie, zÂroÂdøach i metodzie dogmatyki mozÇna nazwacÂ meta-dogmatykaÎ. Tutaj bierzemy pod uwageÎ
teologieÎ jako naukeÎ asertorycznaÎ (stwierdzajaÎcaÎ dany stan rzeczy) o rzeczywistosÂci w aspekcie religijnym. I jest to nauka metodyczna, czyli usystematyzowana, zorganizowana, logiczna, wewneÎtrznie spoÂjna, na swoÂj sposoÂb weryfikowalna, prawdziwosÂciowa, krytyczna i tworzaÎca podstaweÎ dla odpowiednich, konkluzji teoretycznych i prakseologicznych.
StaÎd teologia, nazywana dzisÂ dogmatycznaÎ, byøa przez poÂøtora tysiaÎca lat
matkaÎ wszystkich innych dyscyplin teologicznych. Jest to nauka realistyczna,
gdyzÇ traktuje o rzeczywistosÂci religijnej, o Bogu zÇywym, o czøowieku i o sÂwiecie,
a nie jedynie o jeÎzyku religijnym, o ideach religijnych, o samej wierze czy
o zdaniach wiary i Biblii. Jej fundamentalnym zÂroÂdøem w rozumieniu katolickim jest objawienie BozÇe. RozroÂzÇniamy wszakzÇe dwie odsøony objawienia:
objawienie zsteÎpujaÎce i objawienie wsteÎpujaÎce. PierwszorzeÎdne dla nas jest
objawienie zsteÎpujaÎce. Jest to objawienie publiczne, zsteÎpujaÎce od Boga wprost
na sposoÂb empirycznie historyczny, a wieÎc praobjawienie, KsieÎgi Starego i Nowego Testamentu, Osoba i dzieøo Jezusa Chrystusa, a takzÇe kontynuacja dzieøa
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Chrystusa w postaci zÇywego KosÂcioøa, w jego istocie, historii, tradycji, dosÂwiadczeniach, doznaniach mistycznych, przebudzenia w duszach ludzkich, a wreszcie jakiesÂ promienie Chrystusa-Logosu w innych religiach, chocÂ tam w sposoÂb
niejasny i niesprawdzalny.
WtoÂrnym i raczej narzeÎdnym zÂroÂdøem teologii naukowej jest objawienie
wsteÎpujaÎce, wyøaniajaÎce sieÎ z czøowieka, sÂwiata i kosmosu w postaci obrazoÂw
BozÇych, sÂladoÂw StwoÂrcy, dawcy najwieÎkszego daru istnienia, misterium øadu
i harmonii w ostatecznych wymiarach, absolutnosÂci sÂwiata osobowego, promieniowania najwyzÇszych idei i wartosÂci, otwarcia czøowieka na transcendencjeÎ
i nieskonÂczonosÂcÂ (por. egzystencjaø nadprzyrodzony, K. Rahner) i zdolnosÂci
poznawania wszelkiej rzeczywistosÂci i doskonalenia jej (teologia naturalna,
por. M. Rusecki).
Oba te objawienia, albo raczej caøe objawienie o dwoÂch odsøonach, otrzymuje realizacjeÎ swojaÎ w osobie ludzkiej, ktoÂra percypuje søowo BozÇe w Chrystusie i w roÂzÇnych refleksach objawieniowych i jednoczesÂnie otwiera sieÎ na to
Søowo, konstruujaÎc wøasne søowo jako odpowiedzÂ na bazie porzaÎdku stwoÂrczego. W rezultacie jest to osobowy dialog mieÎdzy Osobami BozÇymi a osobami
ludzkimi. OczywisÂcie, teologia jako nauka nie jest ani objawieniem, ani nawet
wiaraÎ, lecz jest metodologicznym przenikaniem i objawienia, i wiary ze strony
osoby ludzkiej.
OczywisÂcie, nie wszyscy sieÎ na to zgadzajaÎ. Protestantyzm bowiem, inspirowany nominalizmem, wyklucza na ogoÂø objawienie wsteÎpujaÎce (teologieÎ naturalnaÎ), odrzucajaÎc na ogoÂø jakaÎkolwiek mozÇliwosÂcÂ uchwycenia rzeczy religijnych przez rozum. Tym samym teologieÎ ogranicza sieÎ jedynie do objawienia
zsteÎpujaÎcego, przyjmowanego przez samaÎ wiareÎ (sola fides). Prowadzi to w konsekwencji do ograniczenia teologii tylko do samej analizy i interpretacji tekstoÂw objawionych (teologia skrypturystyczna), nieraz abstrahujaÎc od rzeczywistosÂci wyrazÇanej przez te zdania biblijne. Co najwyzÇej wieÎc teologia typowo
protestancka nie jest naukaÎ o Bogu zÇywym, lecz o Chrystusie w Biblii i tak nie
roÂzÇni sieÎ od chrystologii. Z kolei niektoÂrzy katolicy sprowadzajaÎ znowu teologieÎ do samej niemal eklezjologii, co jest jeszcze bardziej niepoprawne. NalezÇy
zatem rozwijacÂ teologieÎ naturalnaÎ, przyznajaÎc odpowiedniaÎ roleÎ w teologii rozumowi, zÇeby uniknaÎcÂ i fideizmu, i irracjonalizmu. ¹Skoro teologia ± nauczaø
Jan Paweø II ± jest dzieøem rozumu krytycznego, prowadzonym w sÂwietle wiary
[...] to teologia potrzebuje filozofiiº.
W teologii katolickiej nie mozÇe funkcjonowacÂ wiara bez rozumu ani rozum
bez wiary. TworzaÎ one bowiem przedziwnaÎ caøosÂcÂ, jakby w analogii do struktury wcielenia, gdzie Jedna Osoba ma dwie natury: BoskaÎ i ludzkaÎ, nadprzyrodzonaÎ i naturalnaÎ. Zawsze jednak problematyczne jest rozstrzygnieÎcie, jak
oznaczycÂ granice rozumu w teologii. Rozum nie mozÇe nam wyjasÂnicÂ sÂcisøych
Tajemnic BozÇych, ktoÂre podaje nam wiara, ale rozum ujmuje i te Tajemnice
niejako z zewnaÎtrz i wciela je w naturalne zÇycie intelektualne i duchowe czøo-
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wieka. Rozum wnika jednak w prawdy BozÇe bardzo gøeÎboko i jest przez to
doskonaøym medium pomieÎdzy czøowiekiem a Bogiem na sposoÂb osobowy.
Bez rozumu nawet w wierze nie bylibysÂmy ani podmiotami wiary, ani partnerami kontaktu osobowego z Bogiem. Teologia naukowa jest najwzniosÂlejszym
dzieøem rozumu. Ale i w takim ukøadzie kryje sieÎ pewne niebezpieczenÂstwo.
Oto rozum wøasÂnie, a nie wiara, byø i jest gøoÂwnym zÂroÂdøem rozøamoÂw, herezji,
sekt, synkretyzmoÂw i roÂzÇnych dewiacji religijnych, ktoÂre wøasÂnie interpretujaÎ
prawdy objawione inaczej nizÇ KosÂcioÂø macierzysty. NajczeÎsÂciej byøo to rozbicie
horyzontu caøosÂciowego wiary chrzesÂcijanÂskiej i uchwycenie sieÎ tylko jakichsÂ
prawd czy idei czaÎstkowych, ktoÂre przesøaniaøy caøosÂcÂ. SÂw. Ignacy AntiochenÂski
genialnie nazwaø interpretacjeÎ wiary autentycznaÎ i nienaruszonaÎ jako ¹caøosÂciowaÎº, czyli po grecku ¹katolickaÎº.
Trzeba wreszcie pamieÎtacÂ, zÇe podmiotem poznania religijnego, objawionego i naturalnego, jest nie tylko osoba jednostkowa, ale i spoøecznosÂcÂ,
osoba spoøeczna. Jest to wazÇny wyroÂzÇnik w stosunku do innych poznanÂ
i nauk. W katolicyzmie spoøecznym podmiotem poznania religijnego,
w tym i teologicznego, jest KosÂcioÂø jako caøosÂcÂ ludu BozÇego z Episkopatem
i Prymatem na czele. ZresztaÎ i KosÂcioÂø partykularny lub lokalny ma tezÇ
swojaÎ okresÂlonaÎ sÂwiadomosÂcÂ spoøecznaÎ, ktoÂra jest czymsÂ wieÎcej nizÇ tylko
sumaÎ sÂwiadomosÂci jednostkowych. Poznanie spoøeczne jest bardziej zÂroÂdøowe i autentyczne, przewodzi poznaniom jednostkowym, uzupeønia i koryguje
poznania jednostek i integruje prawdy w sÂcisøaÎ caøosÂcÂ (harmonia veritatum),
czego nie ma w rozøamach, rozbijajaÎcych organizm spoøeczny KosÂcioøa.
O spoøecznym charakterze teologii czeÎsto teologowie, zwøaszcza bardziej
twoÂrczy, zapominajaÎ.
2. STRUKTURA METODOLOGICZNA

SaÎ roÂzÇne poglaÎdy na temat koniecznosÂci czy uzÇytecznosÂci stosowania okresÂlonej metody w teologii. Np. E. Schillebeeckx uwazÇa, zÇe w dogmatyce nie
potrzeba jakiejsÂ naukopodobnej metody, wystarczy sama metodyka praktycznego zdobywania i ukøadania danych, posøugujaÎca sieÎ jakaÎsÂ empatiaÎ teologicznaÎ, czy intuicjaÎ ogoÂlnego horyzontu sÂwiadomosÂci KosÂcioøa. Jednak jest to stanowisko z gruntu bøeÎdne. Metoda naukowa nie musi bycÂ stosowana w ogoÂlnym
i zwykøym przepowiadaniu OreÎdzia Chrystusowego, a wieÎc w katechezie, kaznodziejstwie, w katechizmach, w nauczaniu UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa,
nawet w encyklikach, ale jest konieczna w nauce teologicznej, zÇeby nie byøo
dowolnosÂci, sprzecznosÂci, bøaÎdzenia, pøycizny poznanÂ i chaosu doktrynalnego.
WøasÂciwa teologia jest rozumowym ujeÎciem rzeczywistosÂci religijnej, dlatego
i jej metoda nalezÇy do sfery rozumu i nauki, chocÂ, oczywisÂcie, w horyzoncie
wiary i w jej perspektywie.
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Spotyka sieÎ zdania, zÇe w teologii dogmatycznej jest tylko jedna metoda,
a mianowicie ¹teologicznaº, tylko zÇe nie wiadomo, co to konkretnie znaczy.
BycÂ mozÇe, izÇ ma sieÎ tu na mysÂli kierowanie sieÎ ogoÂlnym horyzontem sÂwiadomosÂci KosÂcioøa. Jednak faktycznie posteÎpowanie naukowe realizuje sieÎ w roÂzÇnych i nawet licznych modelach metodycznych. W teologii dogmatycznej mamy
cztery gøoÂwne modele czy typy metodologiczne integralne, a ponadto coraz
wieÎcej modeli fragmentarycznych, redukcjonistycznych. OczywisÂcie, wszystkie
te modele metodologiczne bardzo czeÎsto sieÎ przeplatajaÎ. Do typoÂw wzgleÎdnie
integralnych, baÎdzÂ nawet samodzielnych nalezÇaÎ metody: historyczna, pozytywna, spekulatywna i personalistyczna.

2.1. METODA HISTORYCZNA

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

2.2. METODA POZYTYWNA

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

2.3. METODA SPEKULATYWNA (SYSTEMOWA)

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

2.4. METODA SYSTEMOWO-PERSONALISTYCZNA

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

OproÂcz metod wzgleÎdnie samowystarczalnych i caøosÂciowych saÎ opracowywane i stosowane, zwøaszcza w ostatnich czasach, takzÇe metody czaÎstkowe, wycinkowe i aspektowe, nieogarniajaÎce caøosÂci problematyki. SaÎ to metody:
. Metoda hermeneutyczna, polegajaÎca na interpretacji samego jeÎzyka biblijnego i kosÂcielnego.
. Metoda narracyjna, stosowana bardzo szeroko, zwøaszcza w Polsce, a polegajaÎca na prostym opisie søownym historii sÂwieÎtej.
. Metoda kerygmatyczna, polegajaÎca na ujeÎciu tematyki religijnej w formie
przepowiadania Ewangelii.
. Lingwistyczna czy strukturalistyczna, ktoÂra zajmuje sieÎ przede wszystkim
jeÎzykowo-literackimi i formalnymi strukturami wewneÎtrznymi Biblii,
baÎdzÂ to w caøosÂci, baÎdzÂ to w wieÎkszych fragmentach, zÇeby wydobycÂ z nich
nowe, ale gøoÂwnie naturalne i sÂwieckie, tresÂci podsÂwiadomosÂci AutoroÂw
sÂwieÎtych i KosÂcioøa, przy ograniczeniu potocznych sensoÂw religijnych.
. Metoda intuicjonistyczna, stosowana bezrefleksyjnie dosycÂ szeroko, buduje ona po prostu wywody teologiczne na podstawie intuicji, odczucÂ,
przekonanÂ i subiektywnych wrazÇenÂ.

METODOLOGIA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ

173

SaÎ i inne metody fragmentaryczne, ale jako takie nie dajaÎ one ani teologicznej wizji caøosÂci, ani peøniejszych, metodologicznych i prawdziwosÂciowych
wynikoÂw. Okazuje sieÎ, zÇe metodologia teologii dogmatycznej jest bardzo skomplikowana.
Methodologie der Dogmatik
Zusammenfassung
In der wissenschaftlichen katholischen Dogmatiktheologie werden vier methodologische Haupttypen angewandt: historischer, positivistischer, systematischer
(spekulativer) und personalistischer. DaruÈber hinaus treten zahlreiche fragmentarische oder reduktionistische Methoden auf: hermeneutische, narrative, kerygmatische, intuitive, linguistische, strukturalistische und andere. Die grundsaÈtzlichen methodologische Typen streben danach, nicht nur die GlaubenssaÈtze, sondern die gesamte religioÈse Wirklichkeit zu erfassen.
S ø o w a k l u c z o w e: teologia, meta-teologia, metoda dogmatyczna, personalizm
K e y w o r d s: theology, meta-theology, dogmatic method, personalism

