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Z METODOLOGII TEOLOGII PASTORALNEJ

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

s. 156.

4

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

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

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

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

16

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

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

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

Specyfika teologii pastoralnej polega takzÇe na tym, zÇe prowadzone przez
niaÎ badania naukowe opierajaÎ sieÎ na dwoÂch rodzajach zÂroÂdeø: Objawieniu
BozÇym i dosÂwiadczeniu wspoÂlnot religijnych i poszczegoÂlnych ludzi. Zadaniem
teologii pastoralnej jest opracowanie teologicznych zasad okresÂlajaÎcych zbawczaÎ dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa we wspoÂøczesnym sÂwiecie. Dlatego najpierw poznaje
ona wymogi, jakie stawia Objawienie BozÇe i nauczanie KosÂcioøa dzieøu realizacji zbawczej misji KosÂcioøa, czyli co ± w sÂwietle prawd i zasad objawionych ± ma
czynicÂ KosÂcioÂø na roÂzÇnych polach dziaøalnosÂci duszpasterskiej. Badania te søuzÇaÎ
poznaniu celoÂw, tresÂci, sÂrodkoÂw i metod prowadzenia duszpasterstwa. Zgodnie
ze wspomnianymi zasadami teologia pastoralna prowadzi refleksjeÎ nad poszczegoÂlnymi formami dziaøalnosÂci zbawczej KosÂcioøa, aby ocenicÂ wartosÂcÂ form
aktualnie stosowanych i sformuøowacÂ wskazania na przyszøosÂcÂ.
WazÇne dla teologii pastoralnej jest pytanie, czy KosÂcioÂø, aktualizujaÎcy swaÎ
dziaøalnosÂcÂ w okresÂlonych warunkach miejsca i czasu, realizuje ± w swojej
strukturze, celach i sposobach dziaøania, w osiaÎganych rezultatach i w zÇyciu
jego czøonkoÂw zbawczaÎ misjeÎ, do ktoÂrej zostaø powoøany. OdpowiedzÂ na to
pytanie musi zawieracÂ odniesienie do Objawienia BozÇego i nauk teologicznych,
zwøaszcza eklezjologii oraz z drugiej strony do konkretnej sytuacji, ktoÂra mozÇe
bycÂ badana metodami socjologicznymi, psychologicznymi itd. Badania rzeczywistosÂci spoøecznej i indywidualnej, poznanie warunkoÂw miejsca i czasu, w ktoÂrych dokonuje sieÎ dziaøalnosÂcÂ zbawcza KosÂcioøa, poznanie historycznego dosÂwiadczenia duszpasterskiego KosÂcioøa i wszystkiego, co rzuca sÂwiatøo na postawy i zachowania poszczegoÂlnych ludzi i spoøecznosÂci ludzkich stanowi wazÇny
etap badanÂ teologii pastoralnej.
Teologia pastoralna wyprowadza wnioski søuzÇaÎce skuteczniejszej dziaøalnosÂci zbawczej KosÂcioøa. Na podstawie Objawienia BozÇego i nauczania KosÂcioøa oraz dosÂwiadczenia chrzesÂcijan teologia pastoralna formuøuje wnioski
w postaci zasad, dyrektyw i wskazanÂ pastoralnych. StanowiaÎ one istotny element teorii duszpasterstwa, uwzgleÎdniajaÎcej aktualne potrzeby i wyzwania cza-
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su. Teologia pastoralna uzasadnia wnioski pastoralne na podstawie Objawienia
BozÇego i dosÂwiadczenia ludzkiego. KazÇda zasada pastoralna, reguøa czy wskazanie powinno sprowadzacÂ sieÎ do prawd i zasad wyprowadzonych z Objawienia
BozÇego albo bycÂ uzasadnione empirycznie i poparte wynikami badanÂ socjologicznych, psychologicznych itd. Wypracowanie zasadnych wnioskoÂw i teorii
dotyczaÎcych duszpasterstwa wymaga uwzgleÎdnienia zaroÂwno teologicznych,
jak i empirycznych zÂroÂdeø.
Ze wzgleÎdu na zøozÇonosÂcÂ przedmiotu istniejaÎ w teologii pastoralnej roÂzÇne
rodzaje uprawiania refleksji naukowej. Johannes A. van der Ven moÂwi o czterech typach badanÂ naukowych: monodyscyplinarne, multidyscyplinarne, interdyscyplinarne i intradyscyplinarne23.
Badania monodyscyplinarne charakteryzujaÎ sieÎ wspoÂlnym celem i metodaÎ.
Ten typ badanÂ naukowych wysteÎpowaø w teologii pastoralnej do roku 1777.
W tym okresie teologia pastoralna byøa integralna czeÎsÂciaÎ caøej teologii i przechodziøa te same, co i ona fazy rozwojowe. Refleksja pastoralna byøa woÂwczas
zbiorem refleksji, reguø, rad i zalecenÂ odnoszaÎcych sieÎ do duszpasterskiej praktyki, a wypracowanych przez roÂzÇne teologiczne dyscypliny.
Po wprowadzeniu w roku 1777 na uniwersytety teologii pastoralnej jako
dyscypliny samodzielnej rozpoczaÎø sieÎ okres jej znaczaÎcego rozwoju, chocÂ korzystaøa ona nadal z metod badawczych stosowanych w innych dziedzinach.
JednakzÇe badania monodyscyplinarne nie mogøy døuzÇej sprostacÂ zadaniom teologii pastoralnej. Otworzyøo to drogeÎ badaniom adekwatnym dla tej dyscypliny.
Badania multidyscyplinarne prowadzone w ramach teologii pastoralnej
majaÎ roÂzÇne cele i roÂzÇne metody. WskazujaÎ one, zÇe teologia pastoralna nie mozÇe
realizowacÂ sieÎ tylko w jednym wymiarze. Ona musi takzÇe odniesÂcÂ sieÎ do badanÂ
prowadzonych przez inne dyscypliny naukowe. Jej zadaniem powinno bycÂ
metodyczne i systematyczne powiaÎzanie w caøosÂcÂ poglaÎdoÂw teologicznych z wynikami badanÂ empirycznych. Dyscypliny te badajaÎ ten sam temat, ale kazÇda
przyjmuje inny punkt widzenia i stosuje wøasne metody. Nauki empiryczne
dostarczajaÎ danych, ktoÂre teologia pastoralna wykorzystuje w prowadzonej
przez siebie refleksji naukowej. Teologia pastoralna uwzgleÎdnia wyniki badanÂ
empirycznych, zestawia je z teologicznaÎ teoriaÎ i nasteÎpnie interpretuje teologicznie. W naukach empirycznych chodzi o wyjasÂnienie zjawisk indywidualnego i spoøecznego zÇycia w perspektywie psychologicznej, socjologicznej i prakseologicznej. Natomiast w teologicznej refleksji chodzi o krytyczne przemysÂlenia w perspektywie Ewangelii i teologicznego nauczania24. ChociazÇ badania
multidyscyplinarne daøy teologii pastoralnej szanse rozwojowe, to jednak po23
J. A. van der Ven, Unterwegs zu einer empirischen Theologie, w: Theologie und Handeln,
red. O. Fuchs, DuÈsseldorf 1984, s. 102-128. Zob. S. Knobloch, Was ist Praktische Theologie?
Freiburg/Schweiz 1995, s. 206.
24
Knobloch, dz. cyt., s. 209.
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wiaÎzanie kompatybilne dwu rodzajoÂw postrzegania tej samej rzeczywistosÂci
wymaga przygotowania szerszego nizÇ teologiczne i dlatego prowadzenie takich
badanÂ nastreÎcza teologom pastoralistom wielu trudnosÂci25.
Badania interdyscyplinarne, jak sama nazwa wskazuje, bazujaÎ na wzajemnej zalezÇnosÂci mieÎdzy teologiaÎ pastoralnaÎ a innymi dyscyplinami naukowymi.
Badania interdyscyplinarne charakteryzuje wspoÂlny cel, ale i rozmaitosÂcÂ metod.
U podstaw prowadzenia tych badanÂ znajduje sieÎ przekonanie, zÇe mieÎdzy teologiaÎ pastoralnaÎ i dyscyplinami naukowymi empirycznymi istniejaÎ wielostronne
relacje. J. A. van der Ven okresÂla multidyscyplinarnosÂcÂ jako nasteÎpowanie po
sobie (Nacheinander), zasÂ interdyscyplinarnosÂcÂ jako realizowanie roÂwnoczesne
(Miteinander). W pierwszym przypadku moÂwi o ¹powtarzalnym monologuº,
w drugim o ¹paralelnym dialoguº mieÎdzy dyscyplinami naukowymi26. RozwoÂj
teologii pastoralnej i coraz weÎzÇsza specjalizacja w ramach szeroko rozumianej
teologii pastoralnej (praktycznej) otwiera perspektywy przed badaniami interdyscyplinarnymi. DzieÎki badaniom interdyscyplinarnym mozÇe dokonywacÂ sieÎ
wzajemna wymiana i ubogacanie sieÎ pomieÎdzy poszczegoÂlnymi dziedzinami
teologicznymi i naukami empirycznymi. Ze wzgleÎdu na specyfikeÎ teologii pastoralnej (praktycznej) badania interdyscyplinarne saÎ szczegoÂlnie potrzebne.
JednakzÇe aby prowadzicÂ takie badania, pastoralista powinien posiadacÂ kompetencje zaroÂwno teologiczne, jak i w zakresie nauk empirycznych27.
W badaniach intradyscyplinarnych teologiczne i empiryczne metody badawcze i wyniki badanÂ øaÎczaÎ sieÎ w jednaÎ metodycznaÎ i metodologicznaÎ caøosÂcÂ.
Oznacza to, zÇe teologia pastoralna sama powinna bycÂ ¹empirycznaº. Powinna
ona stosowacÂ takie instrumentarium metodologiczne, w ktoÂrym metody i techniki badawcze innych nauk zostanaÎ zintegrowane w teologii28 ChociazÇ podejmowane saÎ juzÇ przez pastoralistoÂw takie badania, to jednak dotychczas nie
zostaøy wypracowane kryteria skutecznego ich realizowania29.
4. PARADYGMAT ANALIZY TEOLOGII PASTORALNEJ

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

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

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

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

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

ZAKONÂCZENIE

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

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

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