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METODOLOGIA KATECHETYKI
± PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Przedstawienie ogoÂlnych zarysoÂw metodologii danej dyscypliny naukowej
zwykøo sieÎ rozpoczynacÂ od okresÂlenia jej przedmiotu. Katechetyka jest naukowaÎ refleksjaÎ na temat katechezy. Taka teza determinuje juzÇ pewien porzaÎdek
prezentowania materiaøu. PrzedstawieÎ najpierw problem niejednoznacznosÂci
terminu katecheza, nasteÎpnie ukazÇeÎ proÂby okresÂlenia statusu katechetyki jako
nauki, aby dojsÂcÂ do okresÂlenia specyfiki wnioskowania na terenie katechetyki
i wyodreÎbnienia modeli badanÂ stosowanych w tej dyscyplinie naukowej.
1. PROBLEM DEFINICJI KATECHEZY

Znalezienie w dokumentach Magisterium baÎdzÂ w podreÎcznikach katechetycznych sÂcisøej definicji katechezy nastreÎcza pewnych trudnosÂci. Wiele publikacji z zakresu katechetyki uchyla sieÎ wreÎcz od definiowania katechezy. Stanowi to niemaøy køopot dla prowadzenia badanÂ z zakresu katechetyki. Co jest
przyczynaÎ takiego stanu rzeczy? Jak zauwazÇa Roman Murawski, pojeÎcie katechezy jest bardzo bogate i dlatego ¹niezwykle trudno jest wyrazicÂ za pomocaÎ
jasnej definicji caøe bogactwo tresÂci, ktoÂre to pojeÎcie w sobie zawieraº1. Uwaga
ta w jakisÂ sposoÂb usprawiedliwia brak sÂcisøej definicji katechezy, ma duzÇe znaczenie dla praktyki katechetycznej, niemniej jednak w dalszym ciaÎgu pozostawia nierozstrzygnieÎte pytanie o granice terytorium, na ktoÂrym mozÇe poruszacÂ
sieÎ katechetyk w swoich poszukiwaniach naukowych.
JednoczesÂnie nalezÇy uzmysøowicÂ sobie, izÇ katecheza nie jest jednak terminem zupeønie niezdefiniowanym. Istnieje wiele, mozÇe wøasÂnie zbyt wiele,
okresÂlenÂ katechezy. Prezentacja tych proÂb przekracza zaøozÇenia niniejszego
opracowania2. JednakzÇe wskazanie na wspoÂlny mianownik, istotny rdzenÂ tych
1

R. Murawski, Co to jest katecheza?, ¹SzczecinÂskie Studia KosÂcielneº 1995 t. 6, s. 27.
Zestawienia takie mozÇna znalezÂcÂ w nasteÎpujaÎcych pozycjach: W. Kubik, Zarys dydaktyki
katechetycznej, KrakoÂw 1990, s. 70 nn.; P. Tomasik, Ewangelizacja ± katecheza ± nauczanie religii
2
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okresÂlenÂ, pozwoli z grubsza nakresÂlicÂ granice badanÂ i dyskusji naukowej w zakresie katechetyki.
Warto zatem przytoczycÂ najbardziej rozpowszechnione, wielokrotnie cytowane w dokumentach KosÂcioøa okresÂlenie pochodzaÎce z adhortacji Jana Pawøa
II Catechesi tradendae: ¹Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, møodziezÇy i dorosøych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrzesÂcijanÂskiej przekazywane na ogoÂø w sposoÂb systematyczny i caøosÂciowy, dla
wprowadzenia wierzaÎcych w peønieÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiegoº3. Co prawda
okresÂlenie to nie jest sÂcisøe, jednakzÇe wskazuje na cel, adresatoÂw, funkcje
i zasadnicze sÂrodowisko katechezy. Celem jest wprowadzenie w peønieÎ zÇycia
chrzesÂcijanÂskiego, co w innych miejscach jest okresÂlane jako spotkanie z Chrystusem, zjednoczenie, a nawet gøeÎboka z Nim zazÇyøosÂcÂ4. Cel katechezy jest
definiowany roÂwniezÇ jako doprowadzenie do dojrzaøosÂci nawroÂcenie poczaÎtkowe, a takzÇe zÇywe, bezposÂrednie i czynne wyznanie wiary5. Adresatami katechezy saÎ ludzie wierzaÎcy, dorosÂli, ale tezÇ møodziezÇ oraz dzieci. Funkcje, jakie
winna speøniacÂ katecheza, to wychowanie, nauczanie oraz wtajemniczenie (inicjacja). O katechezie mozÇna moÂwicÂ tylko wtedy, gdy wszystkie te funkcje saÎ
wypeønione. WspoÂøczesÂnie wskazuje sieÎ takzÇe na zwiaÎzek miedzy katechezaÎ
a ewangelizacjaÎ, zwøaszcza nowaÎ ewangelizacjaÎ. Polskie Dyrektorium katechetyczne ewangelizacjeÎ uznaje za koniecznaÎ funkcjeÎ katechezy6. Skoro cel katechezy wiaÎzÇe sieÎ z wiaraÎ zÇywaÎ, to zasadniczym sÂrodowiskiem katechezy staje sieÎ
wspoÂlnota kosÂcielna. Ten punkt widzenia potwierdza Dyrektorium ogoÂlne
o katechizacji, gdy stwierdza, zÇe ¹wspoÂlnota kosÂcielna jest poczaÎtkiem, miejscem i celem katechezyº7.
Katecheza zwiaÎzana jest takzÇe z rozmaitymi miejscami czy sÂrodowiskami.
Miejscem katechezy jest zatem ± zgodnie z tym, co zostaøo powiedziane ±
wspoÂlnota kosÂcielna, szczegoÂlnie parafia, o ktoÂrej Jana Paweø II w adhortacji
Catechesi tradendae pisaø, izÇ ¹powinna [ona] pozostacÂ krzewicielkaÎ i inspiratorkaÎ katechezyº8. JednakzÇe miejscem katechezy jest roÂwniezÇ rodzina9, zasÂ szkoøa
± jak zauwazÇa sieÎ w tym samym dokumencie ± ¹stwarza katechezie mozÇliwosÂci
w szkole. WyjasÂnienie podstawowych terminoÂw, w: EwangelizowacÂ czy katechizowacÂ?, red. S. DziekonÂski, Warszawa 2002, s. 36 nn.; P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacjaÎ. Studium na temat
korelacji nauczania religii katolickiej z polskaÎ edukacjaÎ szkolnaÎ, Warszawa 2004, s. 23 n.
3
Jan Paweø II, Adhortacja ¹Catechesi tradendaeº, 16.10.1979 (dalej: CT), nr 18.
4
CT 5. To ujeÎcie jest powtarza KKK 426; Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Dyrektorium
ogoÂlne o katechizacji, 15.08.1997 (dalej: DOK), nr 80; Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, 20.06.2001 (dalej: PDK), nr 21.
5
DOK 66; 82.
6
Por. PDK 20.
7
DOK 254.
8
CT 67.
9
CT 68.
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nie do pogardzeniaº10. Adhortacja ± a za niaÎ inne dokumenty ± wskazuje na
stowarzyszenia i ruchy jako na miejsca katechezy11. Z kolei dokumenty katechetyczne dosÂcÂ jasno rysujaÎ roÂzÇniceÎ pomieÎdzy nauczaniem religii w szkole i katechezaÎ ¹wøasÂciwaÎº12, zasÂ roÂzÇnica ta rzutuje ± chocÂ nie ona jedyna ± na odreÎbnosÂcÂ koncepcji katechezy w roÂzÇnych krajach13. Sytuacja ta oddziaøuje na problem, ktoÂrego rozwiaÎzaniu ma søuzÇycÂ niniejsze opracowanie. OtoÂzÇ katechetyka
jako nauka musi z jednej strony uwzgleÎdniacÂ specyfikeÎ poszczegoÂlnych miejsc
katechezy lub majaÎcych odniesienie do katechezy, z drugiej zasÂ musi patrzecÂ na
katechezeÎ integralnie jako na roÂzÇnorodne i wielopøaszczyznowe dziaøanie KosÂcioøa. KazÇda z tych perspektyw domaga sieÎ nieco innych narzeÎdzi metodologicznych.
2. KATECHETYKA JAKO NAUKA PEDAGOGICZNA

RozwazÇania na temat definicji katechezy wskazujaÎ ± na razie w sposoÂb dosÂcÂ
ogoÂlny ± izÇ koncepcja katechezy, obowiaÎzujaÎca w danym czasie i miejscu, rzutowaøa na sposoÂb rozumienia katechetyki. W okresie, kiedy zasadniczaÎ, a niekiedy jedynaÎ formaÎ katechezy byøa lekcja religii w szkole, katechetyka przybieraøa postacÂ nauki pedagogicznej.
Nie jest zadaniem niniejszego opracowania prezentowanie caøej historii
katechetyki14. W tym miejscu warto jedynie wymienicÂ pewne fazy tworzenia
koncepcji katechetyki jako nauki pedagogicznej, z bardzo istotnym zastrzezÇeniem, zÇe chociazÇ wspoÂøczesÂnie istnieje dosÂcÂ jasno zarysowany inny paradygmat
katechetyki, to jednak pojawiajaÎ sieÎ proÂby ± zaroÂwno wsÂroÂd katechetykoÂw
praktykoÂw, jak i przedstawicieli dyscyplin teologicznych oraz pedagogicznych
± by wedle owych historycznych modeli uprawiacÂ katechetykeÎ roÂwniezÇ dzisÂ.
W katechetyce 2. poø. XIX wieku køadziono nacisk na ujeÎcie metodyczne nauczania religii w szkole. WiaÎzaøo sieÎ to z dominujaÎcym w oÂwczesnej dydaktyce
sÂwieckiej herbartyzmem. MozÇna powiedziecÂ, izÇ wysiøek katechetykoÂw nakierowany byø na dostosowanie lekcji religii do nowej metody, obiecujaÎcej, bo
pozwalajaÎcej zintegrowacÂ nauczanie religii z resztaÎ nauczania szkolnego, a sa10

CT 69.
CT 70. W tym wypadku nalezÇy jednakzÇe zdacÂ sobie spraweÎ, izÇ katecheza prowadzona
w ruchach i stowarzyszeniach raczej nie ma charakteru podstawowego, lecz jest mocno naznaczona
charyzmatem danej wspoÂlnoty. Por. DOK 262.
12
Por. DOK 73 nn. Zob. takzÇe PDK 82 nn.
13
Zob. zwøaszcza DOK 74; 269.
14
Zob. syntetyczne ujeÎcia tematu: J. Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika
religii (religijna) ± katechetyka. PodobienÂstwa i roÂzÇnice, w: AbysÂmy podtrzymywali nadziejeÎ, red.
P. Tomasik, Warszawa 2005, s. 42 nn.; R. Czekalski, Katecheza komunikacjaÎ wiary. Studium
z katechetyki fundamentalnej, Pøock 2006, s. 28 nn.
11
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mej lekcji religii wyrwacÂ sieÎ ze schematyzmu modelu neoscholastycznego15.
Katechetyka na tym etapie nie byøa jeszcze samodzielnaÎ naukaÎ, jednakzÇe zyskiwaøa pewnaÎ autonomieÎ przez zadzierzgnieÎcie wieÎzoÂw z dydaktykaÎ i uwolnienie sieÎ spod wpøywoÂw teologii systematycznej. Cena zapøacona za teÎ wolnosÂcÂ
byøa wysoka. Jest to wazÇny moment, do ktoÂrego trzeba beÎdzie jeszcze powroÂcicÂ.
Dalszy rozwoÂj katechetyki jest zwiaÎzany z rozszerzaniem pola zainteresowanÂ
dydaktyki, na gruncie ktoÂrej pojawia sieÎ nurt pedagogiki przezÇyciowej i pedagogiki szkoøy pracy16. Dostrzec tu mozÇna zatem ciaÎgøy i przemozÇny wpøyw
dydaktyki sÂwieckiej, za posÂrednictwem ktoÂrej do katechetyki docierajaÎ osiaÎgnieÎcia rozwijajaÎcej sieÎ pedagogiki i psychologii. Tak rozumiana katechetyka
zajmowaøa sieÎ ¹procesem, uwarunkowaniami, sposobami i skutecznosÂciaÎ przekazu tresÂci wiaryº17.
W ten sposoÂb katechetyka wøaÎcza sieÎ w szerszy nurt naukowej pedagogiki.
WazÇne jest, by pamieÎtacÂ, izÇ chodzi tu o pedagogikeÎ jako naukeÎ, bowiem od
samego poczaÎtku refleksja katechetyczna, chocÂ nieuporzaÎdkowana, niezamknieÎta w ramy systemu naukowego, miaøa sÂcisøy zwiaÎzek z refleksjaÎ na temat
wychowania czy nauczania. Katechetyka rozumiana jako pedagogika religijnomoralna wiaÎzaøa sieÎ z odnowionaÎ koncepcjaÎ katechezy, nie zaweÎzÇonaÎ do samego nauczania, ale otwartaÎ na wychowanie zaroÂwno w zakresie religijnym, jak
i moralnym18. Interesowaøa sieÎ podmiotem katechezy, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem relacji mieÎdzyosobowych oraz ich znaczenia ogoÂlnoludzkiego i eklezjalnego19.
Mimo zÇe rozumienie katechetyki ewoluowaøo w dalszym ciaÎgu, to czas,
kiedy katechetyka byøa rozumiana jako pedagogika moralno-religijna, zaowocowaø na trwaøe pojawieniem sieÎ pedagogiki religii (religijnej). Istnieje ona jako
odreÎbna dyscyplina naukowa baÎdzÂ jako kierunek w mysÂli pedagogicznej. Jako
dyscyplina naukowa pedagogika religijna bada ¹caøosÂcÂ procesoÂw religijnego
nauczania i wychowania, formacji religijnej pojeÎtej caøosÂciowo, ukierunkowanej na zÇycie wedøug zasad religii chrzesÂcijanÂskiej. W ten sposoÂb pedagogika
religijna jest teoriaÎ procesu nauczania i wychowania religijnego, zorientowanaÎ
na praktykeÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiegoº20, staje sieÎ ona naukaÎ o nauczaniu religii
15

Zob. szerzej T. PanusÂ, WspoÂøczesne kierunki katechetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, TarnoÂw 2003, s. 117 nn.
16
Szerzej na ten temat zob. R. Czekalski, Metody nauczania katechetycznego w I poøowie
XX wieku, w: w: Dydaktyka w søuzÇbie katechezy, red. S. DziekonÂski, KrakoÂw 2002, s. 95 nn.;
W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, KrakoÂw 1990, s. 44 nn.
17
M. Majewski, Katechetyka ± kierunki, teorie, w: Encyklopedia katolicka (dalej: EK), t. 8,
Lublin 2000, kol. 1023.
18
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 44 n.;
M. Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, KrakoÂw 1998, s. 36 nn.
19
Majewski, Katechetyka ± kierunki, teorie, kol. 1023.
20
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 36 n.
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w szkole, uprawianaÎ z wieÎkszym lub mniejszym uwzgleÎdnieniem zÂroÂdeø teologicznych21.
Pedagogika religii bywa tezÇ rozumiana jako kierunek w mysÂli pedagogicznej. WoÂwczas podkresÂla ona ¹znaczenie religii dla caøosÂciowego wychowania
czøowiekaº oraz podejmuje refleksjeÎ nad potencjaøem edukacyjnym poszczegoÂlnych religii i wyznanÂ religijnych, roÂwniezÇ nowych ruchoÂw religijnych (zwanych potocznie sektami). Potencjaø ten odnosi sieÎ do rozwoju i wychowania
poszczegoÂlnych osoÂb, do wychowania rodzinnego, nauczania religii w szkole;
ma istotne znaczenie dla spoøeczenÂstwa pluralistycznego22.
3. KATECHETYKA JAKO NAUKA TEOLOGICZNA

Zaprezentowane ujeÎcia katechetyki jako nauki pedagogicznej okazaøy sieÎ
niewystarczajaÎce. Konstatacja ta zwiaÎzana jest z rozwijajaÎcym sieÎ po I wojnie
sÂwiatowej w katechetyce i teologii przepowiadania ruchem kerygmatycznym.
Dotychczasowe proÂby odnawiania katechezy skupiaøy sieÎ na jej funkcji nauczania i wychowania, czyli na aspekcie dydaktycznym i pedagogicznym, co ± jak sieÎ
okazuje ± byøo niewystarczajaÎce. Katecheza tak odnawiana wciaÎzÇ nie budziøa
motywacji wiary. Konieczne byøo zwroÂcenie uwagi nie na metodeÎ, ale na samaÎ
tresÂcÂ. Odnowa kerygmatyczna dokonuje w tej mierze rewolucyjnej zmiany:
tresÂciaÎ katechezy staje sieÎ oreÎdzie o zbawieniu, a nie sama tylko wiedza. Kierunek kerygmatyczny w katechezie zmieniø w ten sposoÂb oblicze katechetyki.
Przedmiotem jej zainteresowanÂ staøo sieÎ Søowo BozÇe, ¹proces zbawczy, dokonywany przez Boga w Chrystusie i w KosÂciele oraz odpowiedzÂ czøowieka na
BozÇe wezwanieº23. Katechetyka przeniosøa punkt cieÎzÇkosÂci badanÂ z metody
(dydaktycznej czy wychowawczej) na teologiczne rozumienie tresÂci24. W ten
sposoÂb katechetyka staøa sieÎ czeÎsÂciaÎ teologii przepowiadania.
Stwierdzenie to domaga sieÎ kilku wyjasÂnienÂ. Po pierwsze, katechetyka jako
nauka teologiczna pojawiaøa sieÎ juzÇ w XVIII wieku, w planie studioÂw pastoralnych Rautenstraucha. Katechetyka byøa tu uznawana jako jedna z nauk uczaÎcych zastosowania teologii w duszpasterstwie, obok homiletyki, liturgiki i teo21

R. Chaøupniak, MieÎdzy katechezaÎ a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole
publicznej w Niemczech w latach 1945-2000, Opole 2005 (Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 79),
s. 337 n. WieÎcej na temat perspektywy pedagogicznoreligijnej zob. C. Rogowski, Koncepcje katechetyczne po Soborze WatykanÂskim II, Lublin 1997; C. Rogowski, Edukacja religijna. ZaøozÇenia ±
uwarunkowania ± perspektywy rozwoju, Lublin 2002.
22
J. Bagrowicz, Pedagogika religii (religijna), w: WokoÂø katechezy posoborowej, red. R. Chaøupniak i in., Opole 2004 (Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 70), s. 318 nn.
23
Czekalski, Katecheza komunikacjaÎ wiary..., s. 40.
24
Zob. F. Blachnicki, Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005 (Pisma katechetyczne ks. F. Blachnickiego, red. M. Marczewski, t. 1), s. 82 nn. Autor zestawia poszczegoÂlne
podreÎczniki katechetyki i wykazuje, w jaki sposoÂb zmieniaøa sieÎ ich struktura.
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logii pastoralnej25. Czyli juzÇ wtedy ± jak sieÎ okazuje ± katechetyka byøa uznawana za naukeÎ teologicznaÎ. Pojawia sieÎ pytanie, czy zatem istotnie to dopiero
odnowa kerygmatyczna pozwoliøa definiowacÂ katechetykeÎ jako naukeÎ nalezÇaÎcaÎ
do teologii. OtoÂzÇ ± jak twierdzi Jan CharytanÂski ± zwiaÎzek mieÎdzy teologiaÎ
a katechetykaÎ byø zewneÎtrzny, bowiem Rautenstrauch skupiø sieÎ jedynie na
metodzie, a pominaÎø stroneÎ tresÂciowaÎ. StaÎd jego nasÂladowcy i nasteÎpcy rozwijali katechetykeÎ jako naukeÎ pedagogicznaÎ26.
Po drugie, przemiana paradygmatu katechetyki nie jest niczym szczegoÂlnym, jesÂli chodzi o rozwoÂj nauk, bo ¹daÎzÇenie do prawdy realizuje sieÎ [...] przez
identyfikacjeÎ i reidentyfikacjeÎ dziedzin. Reidentyfikacja dziedziny jest roÂwnoznaczna z wyborem lepszego, ze wzgleÎdu na okresÂlone potrzeby poznawcze,
ukøadu pojeÎciowego ± lepszej schematycznej reprezentacji pewnego wycinka
rzeczywistosÂci. DzieÎki istniejaÎcym zwiaÎzkom mieÎdzy dziedzinami posteÎpy
w jednej dziedzinie wymuszaÎ posteÎpy w niektoÂrych innych dziedzinachº27.
Warto zauwazÇycÂ, izÇ zmiany w katechetyce wysteÎpowaøy w ten wøasÂnie sposoÂb:
rozwoÂj pedagogiki, a potem teologii, powodowaø tworzenie sieÎ nowego modelu
katechezy i sposobu podejmowania refleksji naukowej nad katechezaÎ.
Po trzecie, zdaniem Franciszka Blachnickiego, zmiana paradygmatu katechetyki nastaÎpiøa dzieÎki przejsÂciu katechezy z pozycji antropocentrycznych na
pozycje teocentryczne28. Uwaga ta jest bez waÎtpienia søuszna, jesÂli chodzi o historyczny rozwoÂj katechetyki. Katechetyka mogøa sieÎ stacÂ rzeczywisÂcie naukaÎ
teologicznaÎ dzieÎki zasygnalizowanej zmianie. JednakzÇe zmiana ta bynajmniej
nie jest dogmatem. Pod wpøywem zwrotu antropologicznego w teologii29 i katechetyce30 powstaø model antropologiczny (i pochodne), co wpøyneÎøo zasadniczo na tresÂcÂ katechezy: nie byøo niaÎ juzÇ wyøaÎcznie Søowo BozÇe, ale takzÇe sytuacja egzystencjalna katechizowanego, jego dosÂwiadczenie wiary i zÇycia. Tym, co
na trwaøe pozostaøo po ruchu kerygmatycznym w katechetyce, jest dowartosÂciowanie Søowa BozÇego i liturgii jako zÂroÂdeø katechezy, wskazanie na tresÂcÂ
katechezy jako na istotny przedmiot badanÂ katechetycznych, a takzÇe wyodreÎbnienie sieÎ poszczegoÂlnych dziaøoÂw katechetyki.
Co zatem jest zadaniem katechetyki? Jest nim badanie jakosÂciowe i ilosÂciowe rzeczywistosÂci katechetycznej, na ktoÂraÎ skøada sieÎ osoba katechety i katechizowanego, tresÂcÂ i metoda, kontekst spoøeczny i religijny, ponadto planowa25

s. 224.

26

J. CharytanÂski, Katechetyka a teologia praktyczna, ¹Ateneum KapøanÂskieº 1974 z. 391,

TamzÇe, s. 225 nn.
A. Grobler, Metodologia nauk, KrakoÂw 2006, s. 307 n.
28
Por. Blachnicki, Kerygmatyczna odnowa katechezy, s. 52 nn.
29
Na ten temat zob. szerzej: C. Vagaggini, Teologia. Pluralizm teologiczny, KrakoÂw 2005,
s. 68 nn.
30
Na ten temat zob. szerzej: R. Murawski, Katecheza korelacji, ¹Communioº 1983, nr 1,
s. 99 nn.
27
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nie modeli i projektoÂw katechetycznych oraz ich weryfikacja31. Takie, dosÂcÂ
zresztaÎ ogoÂlnikowe, zarysowanie przedmiotu badanÂ nie daje odpowiedzi na
pytanie o specyfikeÎ katechetyki jako nauki, mimo uprzedniego oddzielenia
katechetyki i pedagogiki religijnej. Wydaje sieÎ konieczne ukazanie tej specyfiki
przez wskazanie na relacjeÎ pomieÎdzy katechetykaÎ a teologiaÎ pastoralnaÎ.
We wspoÂøczesnych publikacjach pastoralistoÂw katechetyka traktowana jest
jako integralna czeÎsÂcÂ teologii pastoralnej32. Daniel Bourgeios umieszcza zagadnienia katechetyczne w traktacie pastoralnym, zatytuøowanym ZÇycie pasterskie wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskiej, w rozdziale o wspoÂlnocie chrzesÂcijanÂskiej
jako ludzie wierzaÎcych33. W KUL-owskim podreÎczniku teologii pastoralnej
szczegoÂøowej katechizacja ukazywana jest jako czeÎsÂcÂ duszpasterstwa zwyczajnego, w ramach posøugi nauczania, ktoÂra pojawia sieÎ obok posøugi usÂwieÎcania
i posøugi pasterskiej34. Przedmiotem formalnym katechetki saÎ ± w ujeÎciu Franciszka Blachnickiego ± ¹uwarunkowania wynikajaÎcej z aktualnej sytuacji KosÂcioøaº, zasÂ sama katechetyka to ¹nauka o katechumenacie jako funkcji KosÂcioøa, zmierzajaÎcej do jego urzeczywistnienia sieÎ w katechumenachº35. ChociazÇ
autor definicji uwazÇa jaÎ za podsumowanie rozwinieÎtych w historii rozmaitych
koncepcji katechetyki36, to jednak takie postawienie sprawy wywoøuje pewne
waÎtpliwosÂci. Po pierwsze, czy terazÂniejszosÂcÂ, aktualna sytuacja KosÂcioøa, mozÇe
bycÂ przedmiotem formalnym jakiejkolwiek nauki?37 NasteÎpnie ± na ile tak
ujeÎta katechetyka mozÇe okresÂlicÂ swoÂj status, przede wszystkim przez tworzenie
koncepcji katechezy? Wreszcie, czy katechumenat pokrywa sieÎ tresÂciowo z pojeÎciem ¹katechezyº, czy mozÇe jednak dokumenty katechetyczne, ktoÂre pouczajaÎ o wzorczym charakterze katechumenatu wobec katechezy, odroÂzÇniajaÎ te
dwie rzeczywistosÂci?38 Owszem, katechetyka jest naukaÎ o katechumenacie,
w tym sensie, zÇe katechumenat stanowi czeÎsÂcÂ dziaøanÂ katechetycznych. JednakzÇe wspoÂøczesna koncepcja katechezy wydaje sieÎ duzÇo szersza. Uznanie kate31

M. Mendyk, Katechetyka jako nauka, w: WokoÂø katechezy posoborowej, s. 142. Zob. takzÇe:
G. Stachel, Catechetica, w: Dizionario di catechetica, red. J. Gevaert, Torino 1987, s. 110.
32
Por. np. M. Marczewski, Katechetyka integralnaÎ czeÎsÂciaÎ teologii pastoralnej (refleksja nad
koncepcjaÎ i teologiaÎ katechezy), w: KatechizowacÂ dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce
2004, s. 119 nn. Podobne stanowisko zajmowaø takzÇe Franciszek Blachnicki: Katechetyka fundamentalna, Warszawa 2006 (Pisma katechetyczne ks. F. Blachnickiego, red. M. Marczewski, t. 2),
s. 31 nn.
33
Por. D. Bourgeios, Duszpasterstwo KosÂcioøa, PoznanÂ 2001 (Amateca, red. G. Bedoulle i in.,
t. 2), s. 496 nn.
34
Por. Teologia pastoralna, red. R. KaminÂski, t. 2: Teologia pastoralna szczegoÂøowa, Lublin
2002 (Teologia Praktyczna, t. 6), s. 179 nn.
35
Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, s. 40.
36
R. Murawski, PojeÎcie ¹katechetykiº w refleksji wspoÂøczesnych autoroÂw polskich, ¹Studia
Pastoralneº 2005 nr 1, s. 77.
37
A. Zuberbier, Teologia praktyczna wsÂroÂd innych dyscyplin teologicznych, ¹Ateneum KapøanÂskieº 1974 z. 390, s. 77.
38
Por. DOK 90 n.
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chetyki za subdyscyplineÎ teologii pastoralnej, uzalezÇnienie jej od teologii pastoralnej, mozÇe znacznie utrudniacÂ wypracowywanie koncepcji katechezy, teorii
wychowania religijnego39 czy ukierunkowanej katechetycznie teorii lekcji religii. Ciekawe, znaczaÎce i rewolucyjne jak na tamte czasy saÎ rozwazÇania Franciszka Blachnickiego o teologicznych pryncypiach dedukcji koncepcji katechezy40, jednakzÇe, odpowiadajaÎc na pytanie o specyfikeÎ katechetyki jako nauki,
trzeba roÂwniezÇ podkresÂlacÂ jej zwiaÎzek z naukami humanistycznymi jako naukami pomocniczymi.
Traktowanie katechetyki jako nauki teologicznej mozÇe wiaÎzacÂ sieÎ takzÇe
z podkresÂlaniem jej autonomii, ktoÂra wynika z jej interdyscyplinarnego charakteru. Emilio Alberich pisze o dwoÂch duszach katechetyki: teologicznej i pedagogicznej, a takzÇe o zwiaÎzku z naukami teologicznymi i pedagogicznymi,
zwiaÎzku caøkiem wspoÂøczesnym i realnym, a nie tylko historycznym41. Podobnie w podreÎczniku katechetyki, ktoÂrego redaktorami saÎ Emilio Alberich i Ubaldo Gianetto, zauwazÇa sieÎ, izÇ katechetyka poszukuje swego miejsca posÂroÂd nauk
teologicznych i humanistycznych nauk o wychowaniu42. Mieczysøaw Majewski
stwierdza, izÇ ¹katechetyka jest autonomicznaÎ naukaÎ praktycznaÎ, korzystajaÎcaÎ
z osiaÎgnieÎcÂ tak nauk teologicznych, jak i antropologicznych. Zajmuje sieÎ ona
urzeczywistnianiem sieÎ KosÂcioøa w zakresie formacji wiary osoÂb i wspoÂlnotº43.
Podobnie ideeÎ teÎ oddaø Jerzy Bagrowicz, stwierdzajaÎc, zÇe ¹katechetyka jest
naukaÎ interdyscyplinarnaÎ: teologicznaÎ i antropologicznaÎº, a jednoczesÂnie naukaÎ empirycznaÎ, praktycznaÎ, normatywnaÎ, historycznaÎ, poroÂwnawczaÎ, prospektywnaÎ44. Te ostatnie okresÂlenia wskazujaÎ na perspektyweÎ metodologicznaÎ
badanÂ podejmowanych w ramach katechetyki. Trzeba beÎdzie do nich powroÂcicÂ
w dalszej czeÎsÂci niniejszego opracowania, przy prezentacji modeli badanÂ katechetycznych.
Pewne problemy mogaÎ wiaÎzacÂ sieÎ z przedstawianiem katechetyki jako nauki praktycznej. Problem stwarza przede wszystkim mozÇliwosÂcÂ sprowadzenia
caøosÂci refleksji katechetycznej do wymiaru czysto praktycznego45. Nawet jesÂli
byøoby takie zapotrzebowanie ze strony katechetoÂw praktykoÂw oraz przedstawicieli dyscyplin systematycznych teologii, to konieczne jest przeciezÇ tworzenie
podbudowy teoretycznej, ktoÂra søuzÇy praktyce katechezy nie tylko przez podawanie gotowych recept, ale tezÇ przez gromadzenie dosÂwiadczenÂ, stawianie
39
40
41

s. 13 n.
42

s. 11.

43
44
45

Zob. S. DziekonÂski, Wychowanie religijne, w: WokoÂø katechezy posoborowej, s. 440.
Por. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, s. 114 nn.
E. Alberich, Katecheza dzisiaj. PodreÎcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003,
Andate e insegnate. Manuale di catechetica, red. E. Alberich, U. Gianetto, Torino 2002,
Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, s. 64.
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 45 n.
Murawski, PojeÎcie ¹katechetykiº w refleksji wspoÂøczesnych autoroÂw polskich, s. 75.
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norm oraz wielorakie weryfikowanie teorii i modeli46. Podobne problemy zresztaÎ stojaÎ przed pedagogikaÎ, ktoÂra swoÂj naukowy charakter zyskuje przez przekroczenie redukcjonistycznych tendencji uczynienia z niej jedynie zapisu dosÂwiadczenÂ czy przewodnika dla praktyki wychowawczej47. OczywisÂcie, perspektywa, w ktoÂrej definiuje katechetykeÎ Jerzy Bagrowicz, wskazuje ± jak sieÎ
wydaje ± na praktycznosÂcÂ katechetyki jako na jeden z jej aspektoÂw, ale powyzÇsze uwagi saÎ o tyle istotne, izÇ katechetyka ujmowana jako nauka autonomiczna
beÎdzie przeciezÇ zaliczana do teologii praktycznej, o czym beÎdzie mowa poÂzÂniej.
NormatywnosÂcÂ katechetyki jest zwiaÎzana zaroÂwno z jej teologicznym charakterem, jak tezÇ z odniesieniem jej do pedagogiki. Normy katechetyczne,
zasady, sama koncepcja katechezy, majaÎ swoje zÂroÂdøo w wyjasÂnieniu teologicznym, czerpiaÎcym swoje dane ze zÂroÂdøa Objawienia i zÇycia KosÂcioøa, natomiast
normy dotyczaÎce zasad katechezy wiaÎzÇaÎ sieÎ z odkryciem na gruncie pedagogicznym zaøozÇenÂ przekazu czy wychowania48. Warta podkresÂlenia jest specyfika normatywnosÂci katechetyki w odniesieniu do zaøozÇenÂ pochodzaÎcych z nauk
humanistycznych. Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji nakazuje, z jednej strony,
poszanowanie autonomii nauk, z drugiej natomiast ± dokonywanie ¹ewangelicznej oceny roÂzÇnych tendencji lub szkoÂø psychologicznych, socjologicznych
i pedagogicznych: ich wartosÂci i ograniczenÂº. Korzystanie z tych nauk nie jest
celem samym w sobie, winno bycÂ zawsze mocno zwiaÎzane ze sÂwiadomosÂciaÎ
wychowywania w wierze49. Mimo zÇe omoÂwiony fragment Dyrektorium odnosi
sieÎ do formacji katechetoÂw, to przeciezÇ w istotny sposoÂb warunkuje takzÇe
struktureÎ katechetyki jako nauki. Okazuje sieÎ mianowicie, zÇe norma teologiczna staje sieÎ kryterium oceny danych pochodzaÎcych na terenie katechetyki z nauk humanistycznych.
To ostatnie stwierdzenie jest bardzo istotne. KazÇe mianowicie patrzecÂ na
katechetykeÎ nie jako na naukeÎ pomieÎdzy teologiaÎ i pedagogikaÎ, ale jako na
naukeÎ teologicznaÎ, majaÎcaÎ fundamentalne odniesienie do zweryfikowanych za
pomocaÎ normy teologicznej danych nauk humanistycznych. W tym miejscu
warto zasygnalizowacÂ problem relacji pomieÎdzy katechezaÎ a teologiaÎ, ktoÂry
rzutuje na relacjeÎ miedzy katechetykaÎ a innymi dyscyplinami teologicznymi.
Zagadnienie to doczekaøo sieÎ dosÂcÂ gruntownego opisu50, staÎd w ramach niniejszego opracowania mozÇna przedstawicÂ je syntetycznie. RoÂzÇnica mieÎdzy kate46

Zob. Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, s. 64.
Szerzej na ten temat zob. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, KrakoÂw 2005, s. 195 n.; K. Konarzewski, Czy pedagogika wybicÂ sieÎ mozÇe na naukowosÂcÂ?,
w: Odmiany mysÂlenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, KrakoÂw 1995, s. 126 nn.
48
Bagrowicz, Pedagogika chrzesÂcijanÂska ± pedagogika religii (religijna) ± katechetyka..., s. 45.
49
DOK 243.
50
Zob. zwøaszcza M. Majewski, Spotkania katechezy z teologiaÎ, KrakoÂw 1995, s. 141 nn.;
P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna,
s. 277 nn.
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chezaÎ a teologiaÎ wiaÎzÇe sieÎ z faktem, izÇ katecheza ma za zadanie budzenie
pewnosÂci wiary, zasÂ teologia ± jako nauka ± posøuguje sieÎ sÂrodkami spekulatywnymi, formuøuje oraz weryfikuje (baÎdzÂ falsyfikuje) hipotezy. W zÇadnym
wypadku opinie teologiczne nie mogaÎ stanowicÂ normy nauczania katechetycznego, podczas gdy ich formuøowanie jest normalnaÎ proceduraÎ uprawiania teologii51. W tym miejscu nie od rzeczy beÎdzie przypomnienie, izÇ relacja katechezy
i teologii jest obciaÎzÇona mysÂleniem neoscholastycznym, w ktoÂrym katecheza
byøa podporzaÎdkowana spekulacji.
Z drugiej jednak strony zwiaÎzek teologii i katechezy jest bezsporny. Teologia tworzy fundament (koncepcjeÎ) katechezy, okresÂla i weryfikuje jej tresÂcÂ.
Z kolei katecheza podejmuje posøugeÎ tøumacza teologii (tj. tej czeÎsÂci teologii,
ktoÂra znalazøa sieÎ w nauczaniu kosÂcielnym), ukazuje teologii problemy, ktoÂrymi zÇyje sÂwiat, i z ktoÂrymi muszaÎ sieÎ zmierzycÂ katechizowani, wreszcie wysuwa
pod jej adresem postulat tworzenia konstrukcji ± obrazoÂw, ktoÂre jako ortodoksyjne, majaÎ znaczenie dla wspoÂøczesnego czøowieka. Katecheza potrzebuje dzisÂ
teologii systematycznej, a nie rozdrobnionej na poszczegoÂlne dziaøy, odpowiadajaÎcej na wspoÂøczesne zagrozÇenia w dziedzinie wiary, zakorzenionej w Biblii
i Tradycji KosÂcioøa. PoniewazÇ katecheza jest wychowaniem w wierze, winna
budzicÂ pewnosÂcÂ wiary; warunkiem zasÂ koniecznym i fundamentem uprawiania
teologii jest wiara52. StaÎd wøasÂnie wiara staje sieÎ pøaszczyznaÎ spotkania teologii
i katechezy. Odniesienie do rzeczywistosÂci wiary staje sieÎ tezÇ ± co zostaøo powiedziane ± wewneÎtrznym kryterium katechetyki, ustalajaÎcym relacje mieÎdzy
danymi pochodzaÎcymi z nauk humanistycznych i teologicznych.
Katechetyka, jako nauka teologiczna, winna zostacÂ takzÇe uwzgleÎdniona na
mapie dyscyplin teologicznych. Stanowi bowiem czeÎsÂcÂ pewnej caøosÂci ± teologii
wøasÂnie. JednosÂcÂ teologii oznacza jednosÂcÂ przedmiotu i zasad jej uprawiania (co
stanowi istotnaÎ kwestieÎ dla niniejszego opracowania)53. JesÂli przyjaÎcÂ podziaø na
nauki teologiczne pozytywne (dotyczaÎce zÂroÂdeø i faktoÂw historycznych, kulturowych oraz teologicznych), systematyczne (tworzaÎce tematyczny system zagadnienÂ) i praktyczne (odnoszaÎce sieÎ do ksztaøtowania praktyki zÇycia chrzesÂcijanÂskiego)54, to katechetyka nalezÇy do teologii praktycznej, przy czym nalezÇy
pamieÎtacÂ o tym, co juzÇ wczesÂniej zostaøo powiedziane na temat niewøasÂciwego
rozumienia praktycznosÂci nauki. PoniewazÇ katecheza roÂzÇni sieÎ od duszpasterstwa w ogoÂlnosÂci, liturgii, homilii, misji, wykonywania urzeÎdu w KosÂciele oraz
dzieø charytatywnych, staÎd beÎdzie ona autonomiczna w stosunku do pozosta51

Zob. CT 60 n.
J. Ratzinger, Czym jest teologia?, ¹Ethosº 1999 nr 1-2, s. 20; J. Ratzinger, Prawda w teologii,
KrakoÂw 2001, s. 62.
53
Por. J. Morales, Wprowadzenie do teologii, KrakoÂw 2006, s. 331.
54
Podziaø zaczerpnieÎty z: J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocøaw 1995, s. 185 nn.
Podobny, chocÂ nieco zmodyfikowany podziaø mozÇna znalezÂcÂ w: S.C. NapioÂrkowski, Jak uprawiacÂ
teologieÎ?, Wrocøaw 2002, s. 99 nn.
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øych dziedzin teologii praktycznej. RoÂzÇnica na pøaszczyzÂnie metodologicznej
przekøada sieÎ na zwiaÎzek, jaki historycznie i realnie øaÎczy katechetykeÎ z pedagogikaÎ i jej naukami pomocniczymi.
Zadaniom, jakie stajaÎ przed katechetykaÎ, odpowiadajaÎ poszczegoÂlne jej
dziaøy. Katechetyka fundamentalna podejmuje refleksjeÎ nad rozumieniem katechezy przez KosÂcioÂø w konkretnym momencie jego historii. StaÎd zajmuje sieÎ
wyjasÂnieniem celu, zadanÂ, funkcji i wymiaroÂw katechezy, badaniem zwiaÎzku
mieÎdzy formami katechezy a sÂrodowiskami katechetycznymi, analizaÎ dokumentoÂw katechetycznych, ale roÂwniezÇ przygotowywaniem rozwiaÎzanÂ koncepcyjnych, ktoÂre w owych dokumentach zostanaÎ umieszczone. Katechetyka materialna podejmuje dzieøo doboru i porzaÎdkowania istotnych tresÂci katechezy.
W ramach katechetyki materialnej podejmowana jest tezÇ posøuga weryfikacji ±
za pomocaÎ narzeÎdzi teologicznych ± ortodoksyjnosÂci tresÂci i ich zwiaÎzku z nauczaniem KosÂcioøa. Katechetyka formalna (dydaktyka katechetyczna) podejmuje badania w zakresie skutecznosÂci oraz adekwatnosÂci sposoboÂw uczenia sieÎ
± nauczania w procesie katechetycznym. Katechetyka szczegoÂøowa podejmuje
badania nad specyfikaÎ katechezy w zalezÇnosÂci od adresatoÂw: dzieci, møodziezÇy,
dorosøych, osoÂb dotknieÎtych niepeønosprawnosÂciaÎ. Do tych wymienionych
dziaøoÂw winno sieÎ jeszcze dodacÂ historieÎ katechezy, ktoÂra czeÎsto jest øaÎczona
z katechetykaÎ fundamentalnaÎ55. PoøaÎczenie to wydaje sieÎ logiczne, bowiem
historia katechezy ukazuje koncepcjeÎ dyscypliny w jej rozwoju historycznym.
JednakzÇe nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe badania z zakresu historii katechezy przekraczajaÎ
pole zainteresowanÂ katechetyki fundamentalnej, mogaÎ bowiem dotyczycÂ takzÇe
tresÂci, dydaktyki oraz adresatoÂw. Nie sposoÂb zapomniecÂ roÂwniezÇ o nowym
dziale katechetyki, ktoÂrym saÎ badania dotyczaÎce jej podstaw pedagogicznych
i psychologicznych. RozwoÂj nauk humanistycznych, koniecznosÂcÂ przyswojenia
wynikoÂw ich badanÂ, ale takzÇe dokonania ich ewangelicznej oceny domagajaÎ sieÎ
stworzenia nowego obszaru badawczego dla katechetyki.
4. NAUKI HUMANISTYCZNE JAKO NAUKI POMOCNICZE KATECHETYKI

Temat metodologii katechetyki domaga sieÎ roÂwniezÇ wskazania, ktoÂre z nauk humanistycznych i ich subdyscyplin, majaÎ szczegoÂlne znaczenie w rozwoju
katechetyki, jako jej nauki pomocnicze.
W swoich badaniach katechetyka winna odnosicÂ sieÎ najpierw do wynikoÂw
badanÂ i refleksji pedagogicznej, zwøaszcza w zakresie realizowania funkcji wychowawczej katechezy. Katechetyka musi podjaÎcÂ dialog z gøoÂwnymi dyscypli55

Klasyczny podziaø na subdyscypliny katechetyki omoÂwiony zostaø szerzej w: F. Blachnicki,
Kerygmatyczna odnowa katechezy, s. 85 nn.; Z. Marek, Katechetyka. Podziaø, EK, t. 8, kol. 1022 n.;
Nowy program wykøadoÂw z katechetyki, red. R. Murawski, Pøock 1998.
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nami pedagogiki. W pierwszym rzeÎdzie z pedagogikaÎ ogoÂlnaÎ, ktoÂra podejmuje
m.in. zagadnienie filozoficznych podstaw edukacji i analizeÎ doktryn pedagogicznych. Jest zatem bardzo przydatna w poszukiwaniu przedzaøozÇenÂ kierunkoÂw pedagogicznych, a przez to w ich poÂzÂniejszej ocenie. Teoria wychowania
zajmuje sieÎ badaniem celoÂw, tresÂci, metod i organizacji wychowania. Katechetyka winna czerpacÂ z osiaÎgnieÎcÂ zwøaszcza teorii wychowania moralnego i umysøowego. Dydaktyka bada dziaøalnosÂcÂ osoÂb nauczajaÎcych i uczaÎcych, cele, tresÂci, metody i sÂrodki ksztaøcenia. GøoÂwnym zadaniem dydaktyki jest ustalenie
zalezÇnosÂci warunkujaÎcych proces nauczania ± uczenia sieÎ. Z osiaÎgnieÎcÂ dydaktyki ogoÂlnej beÎdzie czerpacÂ przede wszystkim dydaktyka katechetyczna (katechetyka formalna). Pedagogika spoøeczna bada warunki sÂrodowiskowe, w jakich przebiegajaÎ procesy wychowawczo-opiekunÂcze. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny saÎ przede wszystkim warunki spoøeczne, kulturowe, przyrodnicze i biopsychiczne. Odkrycia pedagogiki spoøecznej saÎ dla katechetyki
niezwykle przydatne w ksztaøtowaniu katechezy adekwatnej do konkretnego
kontekstu spoøecznego i kulturowego56. Pedagogika specjalna jest dyscyplinaÎ
pedagogicznaÎ, ktoÂra zajmuje sieÎ teoriaÎ i praktykaÎ rewalidacji i resocjalizacji,
czyli ksztaøcenia osoÂb niepeønosprawnych i niedostosowanych spoøecznie. W zalezÇnosÂci od rodzaju niepeønosprawnosÂci wyroÂzÇnia sieÎ w pedagogice specjalnej
poszczegoÂlne dziaøy: oligofrenopedagogikeÎ (dotyczaÎcaÎ uposÂledzonych umysøowo), surdopedagogikeÎ (niesøyszaÎcych i søabo søyszaÎcych), tyflopedagogikeÎ (niewidomych i søabo widzaÎcych), pedagogikeÎ terapeutycznaÎ (przewlekle chorych
i niepeønosprawnych ruchowo) i resocjalizacyjnaÎ (niedostosowanych spoøecznie)57. Katechetyka podejmuje sÂcisøaÎ wspoÂøpraceÎ z pedagogikaÎ specjalnaÎ w ramach katechetyki specjalnej. Andragogika, czyli pedagogika dorosøych, bada
zagadnienia ksztaøcenia, samoksztaøcenia i wychowania møodziezÇy pracujaÎcej
i dorosøych. Andragogika wykazuje szczegoÂlne zainteresowanie kwestiaÎ ksztaøcenia ustawicznego. Katechetyka wspoÂøpracuje z andragogikaÎ, zwøaszcza
w konteksÂcie programowania katechezy dorosøych. Pedeutologia podejmuje
zagadnienia dotyczaÎce nauczajaÎcych, a wieÎc kwestieÎ osobowosÂci nauczyciela,
doboru kandydatoÂw do zawodu nauczycielskiego, ksztaøcenia i doskonalenia
nauczycieli. WspoÂøpraceÎ katechetyki i pedeutologii wyznaczajaÎ zagadnienia
zwiaÎzane z formacjaÎ katechetoÂw.
Istotne jest takzÇe korzystanie przez katechetykeÎ z osiaÎgnieÎcÂ socjologii, ktoÂra bada procesy i prawidøowosÂci zjawisk spoøecznych. Procesy spoøeczne majaÎ
niekiedy charakter ogoÂlny i dlatego wyniki socjologii saÎ interesujaÎce dla okresÂlenia kontekstu spoøeczno-kulturowego katechezy. Nieodzowne jest zwøaszcza
korzystanie przez katechetykeÎ z dwoÂch dziaøoÂw socjologii: wychowania i religii.
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Socjologia wychowania interesuje sieÎ tymi procesami spoøecznymi, ktoÂre wysteÎpujaÎ w wychowaniu i nauczaniu, bada m.in. sÂrodowiska i instytucje wychowawcze. Wyniki tej dyscypliny søuzÇaÎ okresÂleniu specyfiki katechezy w jej roÂzÇnorodnych formach organizacyjnych i w ramach roÂzÇnych sÂrodowisk katechetycznych. Z kolei socjologia religii zajmuje sieÎ badaniem zjawiska religijnosÂci.
Socjologiczny opis religijnosÂci uøatwia katechetyce odpowiedzÂ na pytanie, jaki
rodzaj katechezy jest skuteczny.
NaukaÎ pomocniczaÎ katechetyki jest wreszcie psychologia, ktoÂrej osiaÎgnieÎcia przenikajaÎ na grunt katechetyczny bezposÂrednio lub posÂrednio, w tym drugim przypadku zwøaszcza przez wypracowane koncepcje pedagogiczne. Psychologia jest naukaÎ o czynnosÂciach psychicznych czøowieka i o regulacji jego
stosunkoÂw z otoczeniem. Psychologia ogoÂlna bada prawidøowosÂci procesoÂw
psychicznych, zachowanie czøowieka traktuje jako proces regulacji jego stosunkoÂw z otoczeniem. Psychologia kliniczna bada natomiast zaburzenia normalnego przebiegu czynnosÂci psychicznych. Psychologia rozwojowa jest naukaÎ
badajaÎcaÎ rozwoÂj procesoÂw poznawczych, emocjonalnych, motywacji i zainteresowanÂ, wyodreÎbnianie poszczegoÂlnych faz rozwojowych. Psychologia wychowawcza, zwana niekiedy psychologiaÎ pedagogicznaÎ, bada psychologiczne zagadnienia procesu nauczania ± uczenia sieÎ oraz wychowania. Podejmuje m.in.
tematykeÎ tresÂci nauczania i wychowania, procesu uczenia sieÎ, rozwijania zdolnosÂci, nabywania pojeÎcÂ, zainteresowanÂ, przekonanÂ i postaw. Wyniki tej dyscypliny psychologicznej saÎ, jak sieÎ wydaje, niezastaÎpione dla okresÂlenia skutecznego modelu katechezy. Psychologia religii bada charakterystyczne cechy religijnosÂci na odpowiednich etapach rozwoju czøowieka. Psychologia spoøeczna
bada spoøeczne uwarunkowania procesoÂw psychicznych i ludzkich zachowanÂ,
jest naukaÎ sytuujaÎcaÎ sieÎ na pograniczu psychologii i socjologii. Odkrycia tej
dyscypliny w takich kwestiach, jak mechanizmy powstawania opinii spoøecznej,
wpøyw osoby na zbiorowosÂcÂ i zbiorowosÂci na osobeÎ, mozÇliwosÂcÂ wykorzystania
pracy grupowej w celu zoptymalizowania procesoÂw dydaktyczno-wychowawczych, mogaÎ bycÂ dla katechetyki bardzo przydatne.
5. SPECYFIKA WNIOSKOWANIA KATECHETYCZNEGO

Skoro katechetyka jest naukaÎ teologicznaÎ, korzystajaÎcaÎ w duzÇej mierze
z wynikoÂw badanÂ nauk humanistycznych, to takie ujeÎcie musi znalezÂcÂ odzwierciedlenie w sposobach wnioskowania katechetycznego. Wnioskowanie to beÎdzie opieracÂ sieÎ zaroÂwno na przesøankach teologicznych, jak i zaczerpnieÎtych
z nauk humanistycznych.
Praca badawcza katechetyka jest pracaÎ teologa. StaÎd metoda, jakaÎ on stosuje, jest zasadniczo teologiczna. Jej ostatecznym celem nie jest znalezienie
systemu dogmatoÂw i prawomocnych orzeczenÂ, ale wiara i droga zÇycia w BozÇym
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sÂwietle58. NalezÇy sobie uwiadomicÂ, zÇe ¹nie istnieje jeden paradygmat teologiczny, ktoÂry nalezÇaøoby uwazÇacÂ za jedynaÎ naukowaÎ formeÎ teologiiº59. ZÂroÂdøem
pluralizmu teologicznego jest dwubiegunowosÂcÂ rzeczywistosÂci, ktoÂra jest
przedmiotem badanÂ teologicznych60. Tego rodzaju pluralizm wynika takzÇe
z roÂzÇnorodnosÂci typoÂw poznania w rozmaitych dyscyplinach teologicznych61.
Pluralizm wiaÎzÇe sieÎ wreszcie z faktem, izÇ w posteÎpowaniu teologicznym mozÇna
wyroÂzÇnicÂ dwa procesy: jeden akcentuje element ¹witalnyº, praktyczny, towarzyszaÎcy poznaniu wiary i idaÎcy w sÂlad za tym poznaniem, drugi proces ¹køadzie
nacisk na to, co abstrakcyjne, konceptualne, racjonalne i wyroÂzÇnia konceptualnaÎ kontemplacjeÎ bytu rzeczy objawionych i ich istotnych przyczynº62.
RoÂzÇnorodnosÂcÂ typoÂw poznania wysteÎpujaÎcych we wnioskowaniu na terenie
katechetyki nie mozÇe jednak bycÂ skwitowana stwierdzeniem, zÇe jest to zÂroÂdøo
pluralizmu. Potrzebne jest ± jak sieÎ wydaje ± wyodreÎbnienie kilku typoÂw przesøanek dla tego wnioskowania63. Pierwszym typem saÎ normatywne przesøanki
teologiczne, ktoÂre obejmujaÎ nakaz gøoszenia Ewangelii, sÂwiadczenia o prawdzie. WskazujaÎ one na sposoÂb dziaøania katechety: ma to bycÂ dziaøanie godziwe, szanujaÎce wolnosÂcÂ dziecka BozÇego ± adresata katechezy. Drugi rodzaj
przesøanek to ogoÂlne przesøanki teologiczne dotyczaÎce istoty Søowa BozÇego
i wspoÂlnoty eklezjalnej. Przydatne saÎ one w konstruowaniu koncepcji katechezy. Trzeci rodzaj przesøanek ma charakter interdyscyplinarny, pochodzi z filozofii i teologii, ale jednoczesÂnie odnosi sieÎ do fundamentalnych danych z dziedziny nauk humanistycznych. Przesøanki te saÎ uzÇyteczne do wypeøniania przez
katechetykeÎ obowiaÎzku dokonywania ewangelicznego osaÎdu rozmaitych szkoÂø
w naukach o czøowieku. Czwarty rodzaj przesøanek pochodzi z teologii i odnosi
sieÎ do tresÂci katechezy oraz kwalifikacji teologicznej poszczegoÂlnych twierdzenÂ.
Sprawa jest istotna, bowiem ± jak to zostaøo powiedziane ± katecheza ma
budzicÂ pewnosÂcÂ wiary, a zatem normaÎ nauczania nie beÎdaÎ hipotezy. Wreszcie
we wnioskowaniu katechetycznym pojawiajaÎ sieÎ przesøanki z dziedziny nauk
humanistycznych (zwøaszcza pedagogiczne), warunkujaÎce skutecznosÂcÂ dziaøania w specyficznym konteksÂcie kulturowym i spoøecznym, w jakim podejmowane jest dzieøo katechezy. Przesøanki te saÎ dwojakie: saÎ nimi zaroÂwno ¹suroweº wyniki badanÂ empirycznych, jak i dokonywane na gruncie tych
nauk wyjasÂnienia genetyczne, funkcjonalne, teleologiczno-funkcjonalne oraz
logiczne64.
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Nie mozÇna tezÇ pominaÎcÂ zasadniczej trudnosÂci, przed ktoÂraÎ stajaÎ dyscypliny
nalezÇaÎce do teologii praktycznej, roÂwniezÇ katechetyka. Chodzi mianowicie
o metodologicznaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ jeÎzyka teologicznego, nauk historycznych oraz
roÂzÇnorakich nauk o czøowieku65. Do katechetyki fundamentalnej nalezÇy zatem
trudne zadanie wypracowania jeÎzyka spoÂjnego i jednoznacznego66.
6. MODELE BADANÂ KATECHETYCZNYCH

We wspoÂøczesnej katechetyce przyjmuje sieÎ, zÇe badania w dziedzinie katechetyki winny obejmowacÂ trzy zasadnicze aspekty: fenomenologiczny, hermeneutyczny i prakseologiczny67. StaÎd badania te ¹majaÎ wychodzicÂ od opisu zjawisk, nasteÎpnie koncentrowacÂ sieÎ na ich mozÇliwie wszechstronnej interpretacji
oraz ocenie, a konÂczycÂ projektowaniem i realizacjaÎº68. Takie ujeÎcie domaga sieÎ
stosowania na roÂzÇnych etapach badanÂ metod wøasÂciwych zaroÂwno dla teologii,
jak i pedagogiki. Mieczysøaw Majewski rozroÂzÇnia metody teoretyczne i empiryczne. Do pierwszej grupy zalicza metodeÎ genetycznaÎ, analizy, syntezy i poroÂwnawczaÎ, do drugiej zasÂ ± obserwacjeÎ, wywiad oraz ankieteÎ69.
Metody badanÂ katechetycznych saÎ zwiaÎzane z cechami katechetyki jako
nauki, podanymi przez Jerzego Bagrowicza. Zgodnie z podanymi juzÇ ustaleniami katechetyka jest naukaÎ empirycznaÎ, praktycznaÎ, normatywnaÎ, historycznaÎ, poroÂwnawczaÎ i prospektywnaÎ70. Metody badanÂ odniesÂcÂ nalezÇy takzÇe do
typoÂw rozpraw z katechetyki, ktoÂre Mieczysøaw Majewski dzieli na: zÂroÂdøowe,
koncepcyjne, opisowe, empiryczne i poroÂwnawcze71.
Badania empiryczne saÎ badaniami z zakresu nauk spoøecznych. Ich celem
jest odpowiedzÂ na pytanie o skutecznosÂcÂ dziaøanÂ katechetycznych. Badania te
mogaÎ przyjaÎcÂ postacÂ pomiaru lub badanÂ jakosÂciowych72. PodejmujaÎcy tego
rodzaju badania katechetyk winien zasadniczo trzymacÂ sieÎ danych wypracowanych przez metodologieÎ pedagogiki. NalezÇy tezÇ pamieÎtacÂ nie tylko o sÂcisøym
przestrzeganiu reguø tych badanÂ, ale takzÇe moralnym ich aspekcie73. Badania
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empiryczne dokonywane saÎ przy pomocy kilku metod. PierwszaÎ z nich jest
obserwacja, stanowiaÎca ¹osobliwy sposoÂb postrzegania, gromadzenia i interpretowania poznawanych danych w naturalnym ich przebieguº, przyjmujaÎca charakter zaprogramowany lub swobodny74. InnaÎ metodaÎ, szeroko wykorzystywanaÎ zwøaszcza w badaniach dydaktycznych, jest eksperyment pedagogiczny, polegajaÎcy na wywoøywaniu lub zmienianiu przebiegoÂw procesoÂw pedagogicznych przez wprowadzanie jakiegosÂ nowego czynnika75. SkutecznosÂcÂ dydaktycznaÎ w postaci przyswojenia wiadomosÂci i ich rozumienia badajaÎ testy osiaÎgnieÎcÂ szkolnych76. W badaniach empirycznych mozÇe bycÂ wykorzystywana metoda socjometryczna. Polega ona na ¹podawaniu przez osoby badane nazwisk
czøonkoÂw grupy, do ktoÂrej one przynalezÇaÎ, zgodnie z okresÂlonymi kryteriami
doboruº. Metoda ta pozwala na odkrycie relacji mieÎdzy czøonkami grupy77.
Metoda sondazÇu diagnostycznego, popularna, chocÂ czeÎsto krytykowana z powodu trudnosÂci, jakie nastreÎcza doboÂr reprezentatywnej grupy, ma na celu
gromadzenie wiedzy o atrybutach i dynamice zjawisk spoøecznych, opiniach
i poglaÎdach wybranych zbiorowosÂci, nasilaniu sieÎ i kierunkach rozwoju okresÂlonych zjawisk78.
OkresÂlenie katechetyki jako nauki praktycznej podkresÂla zwiaÎzek teorii
z praktykaÎ katechetycznaÎ. CzeÎsÂcÂ omoÂwionych powyzÇej metod badanÂ empirycznych mozÇe zostacÂ zastosowana roÂwniezÇ do takiego ujmowania katechetyki.
ZwroÂcicÂ nalezÇy tutaj uwageÎ na szczegoÂlne wykorzystanie kilku metod pedagogicznych. PierwszaÎ z nich jest metoda analizy dokumentoÂw, ktoÂraÎ stosuje sieÎ
zwøaszcza w odniesieniu do programoÂw i podreÎcznikoÂw katechetycznych79. Dla
katechetyki przydatna mozÇe bycÂ ponadto metoda monografii placoÂwek wychowawczych oraz indywidualnych przypadkoÂw80.
Normatywny charakter katechetyki wywoøuje pewne zastrzezÇenia metodologiczne81. Ustalanie norm w postaci zasad katechetycznych wiaÎzacÂ sieÎ beÎdzie
w pierwszym rzeÎdzie z analizaÎ wytycznych Magisterium, jak i innych dokumentoÂw katechetycznych. Podobne metody beÎdaÎ stosowane w badaniach poroÂwnawczych, majaÎcych na celu poroÂwnanie dorobku katechetycznego w roÂzÇnych
krajach lub wyznaniach chrzesÂcijanÂskich. Badania poroÂwnujaÎce rozmaite kon-
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cepcje katechezy mogaÎ zakøadacÂ, poza analizaÎ dokumentoÂw, metody empiryczne, ktoÂre pozwalajaÎ lepiej zbadacÂ skutecznosÂcÂ poroÂwnywanych modeli82.
Historyczny wymiar katechetyki jest reprezentowany przez badania historyczne, posøugujaÎce sieÎ metodami historycznymi. Badania te dotyczaÎ zÂroÂdeø
pisanych, a majaÎ na celu ustalenie roÂzÇnych elementoÂw rzeczywistosÂci katechetycznej w przeszøosÂci.
Wreszcie wypeønianie przez katechetykeÎ funkcji prospektywnej, polegajaÎcej na odczytaniu znakoÂw czasu, ustaleniu aktualnego stanu katechezy i perspektyw jej rozwoju, domaga sieÎ przede wszystkim wyciaÎgnieÎcia wnioskoÂw
z poprzednio zarysowanych kierunkoÂw badanÂ.
* * *

Zaprezentowane opracowanie, dotyczaÎce metodyki katechetyki, nie wyczerpuje, rzecz jasna, wszystkich tematoÂw i nie rozwiaÎzuje wszystkich problemoÂw, przed ktoÂrymi stajaÎ badania katechetyczne. SÂwiadomosÂcÂ metodologiczna
katechetyki potrzebuje pogøeÎbienia. Dokøadniejszego okresÂlenia domaga sieÎ
zwøaszcza relacja pomieÎdzy jeÎzykami i metodami tak roÂzÇnych dziedzin, ktoÂre
katechetyka koreluje. To jest wymoÂg jej interdyscyplinarnosÂci, ktoÂry przesaÎdza
o specyfice i oryginalnosÂci katechetyki jako nauki.
Catechetics Methodology ± Basic Issues
Summary
Author defines catechetics as a research on catechesis and points, that the definition of catechetics as a science is conditional upon the comprehension of catechesis in the Church, which was altering through the centuries. Therefore, catechetics was beeing defined either as a pedagogical or a theological science. In the second
case, catechetics is implied either as a subdiscipline of the pastoral theology or
autonomous and interdisciplinary theological science. Pronouncing for this last answer, the author indicates the relation between catechetics and its supporting scientific disciplines: pedagogics, sociology and psychology, elucidates the pecularity of
catechetical deduction and itemises models of catechetical research.
S ø o w a k l u c z o w e: katechetyka, katecheza, nauka interdyscyplinarna, model
badanÂ naukowych
K e y w o r d s: catechetics, catechesis, interdisciplinary science, model of research
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