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Â èCZESNYCH
INTERDYSCYPLINARNOSÂCÂ A METODOLOGIA WSPO
Â
BADAN TEOLOGICZNYCH

Czøowiek jest w stanie wypracowacÂ sobie jednolitaÎ i organicznaÎ koncepcjeÎ poznania. Jest to jedno z zadanÂ, jakie mysÂl chrzesÂcijanÂska beÎdzie musiaøa podejmowacÂ w nadchodzaÎcym trzecim tysiaÎcleciu
ery chrzesÂcijanÂskiej. WycinkowosÂcÂ wiedzy wiaÎzÇe sieÎ
z czeÎsÂciowaÎ wizjaÎ prawdy i prowadzi do fragmentaryzacji sensu, a przez to uniemozÇliwia wspoÂøczesnemu czøowiekowi osiaÎgnieÎcie wewneÎtrznej jednosÂci.
CzyzÇ KosÂcioÂø moÂgøby pozostacÂ na to obojeÎtny?
Jan Paweø II, Fides et ratio, nr 85

Po jakich drogach powinna kroczycÂ wspoÂøczesna teologia, by trwajaÎc
w wiernym ¹oparciu o Søowo, ktoÂre staøo sieÎ ciaøemº, stawacÂ sieÎ ± tym
samym! ± nieustannie ¹blizÇszaÎ zÇyciuº? By pozostajaÎc scientia sui generis,
¹wiedzaÎ duchowaÎº, stale przekraczacÂ ograniczenia ¹akademickiej neutralizacjiº, søuzÇycÂ coraz bardziej autentycznie i efektywnie potrzebom dzisiejszego czøowieka?1.
Po jakich drogach powinna kroczycÂ wspoÂøczesna katolicka nauka spoøeczna, by nie stanowicÂ jedynie zbioru negatywnych wskazanÂ w sferze regulowania stosunkoÂw gospodarczych2 albo dialektyczno-krytycznego wyrazu stosunku KosÂcioøa do rzeczywistosÂci spoøecznej3, lecz by stawaøa sieÎ ¹organicznym
1
Cytaty i parafrazy zaczerpnieÎte z: A. Nossol, Teologia na usøugach wiary, Opole 1979, s. 7;
tenzÇe, Teologia blizÇsza zÇyciu. Wpøyw teologii na egzystencjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, Paris 1993, s. 11-12;
J. Ratzinger, Czym jest teologia?, tøum. L. Balter, w: Podstawy wiary. Teologia, red. L. Balter,
S. Dusza, F. Mickiewicz, St. Stancel, PoznanÂ 1991, s. 221. Por. J. Szymik, Søowo u zÂroÂdeø Teo-Logii,
w: Veritati et caritati. W sluzÇbie teologii i pojednania, red. P. JaskoÂøa, Opole 1992, s. 71-72, 79-80.
2
G. Stratthaus, Die Wirtschaftspolitik der grossen Koalition, ¹Civitasº 1969 nr 8, s. 145-146.
3
J.B. Metz, TheÂologie politique et liberteÂ critico-sociale, ¹Conciliumº 1968 nr 36, s. 9-25.
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rozwinieÎciem prawdy samej Ewangeliiº i ¹EwangeliaÎ spoøecznaÎ naszych czasoÂwº4?
Jak ± wychodzaÎc z roÂzÇnych przesøanek ± wspoÂøczesna teologia i katolicka
nauka spoøeczna mogaÎ i powinny posøugiwacÂ wierze czøowieka, tu i teraz,
w konkretnych warunkach i wyzwaniach szybko zmieniajaÎcej sieÎ rzeczywistosÂci? ProÂby odpowiedzi na postawione pytanie sproÂbujemy poszukacÂ, idaÎc stosunkowo rzadko eksplorowanymi szlakami, wiodaÎcymi od kultury poprzez
literatureÎ do rzeczywistosÂci zÇycia spoøecznego, wskazujaÎc na wzajemne inspiracje teologii i nauki spoøecznej KosÂcioøa5.

KROK PIERWSZY

Â è POTRZEBUJE SZTUKI.
1. TEOLOGIA ± KOSÂCIO
SEJSMOGRAFICZNA FUNKCJA LITERATURY

Jedna z najgøeÎbszych i najwazÇniejszych odpowiedzi ostatnich lat brzmi nasteÎpujaÎco: ¹Teolog musi wstaÎpicÂ w podstawowe dosÂwiadczenie ludzkiej egzystencji, aby z tego miejsca ponownie przezÇycÂ i przecierpiecÂ teologiczny problem
w jego podstawach i w ten sposoÂb uczynicÂ teologieÎ zdolnaÎ do wypowiadania sieÎ
w obszarze tej passio humana. Nie zapominajmy, zÇe søowo BozÇe staøo sieÎ ostatecznie søowem przepowiadania skierowanym do nas, kiedy zstaÎpiøo do fundamentoÂw ludzkiej passio, do ostatecznych gøeÎbi owego descendus ad inferos,
i zÇe to pozostanie wciaÎzÇ drogaÎ, na ktoÂrej teologia staje sieÎ søowemº6.
Profetyczne søowa Prefekta Kongregacji Nauki Wiary ± woÂwczas, a od dzisÂ
PapiezÇa!!! ± w bøyskotliwym skroÂcie ukazujaÎ zÂroÂdøowe (czyli roÂwniezÇ w jakisÂ
sposoÂb konieczne) zwiaÎzki pomieÎdzy teologiaÎ a konkretem egzystencjalnego
dosÂwiadczenia czøowieka. OdwoøujaÎ sieÎ przy tym do fundamentalnego wzorca
wszelkich powiaÎzanÂ søowa teologicznego ze søowem rozbrzmiewajaÎcym z wneÎtrza passio humana. Jest nim misterium kenozy Søowa BozÇego. I jesÂli zgodzimy
sieÎ, zÇe literatura pieÎkna jest jednym z gøosoÂw owej passio, to refleksja niniejsza
jawi sieÎ jako wsteÎpowanie teologa ¹w podstawowe dosÂwiadczenie ludzkiej
egzystencjiº. Literatura rozumiana i traktowana jako ¹tworzywo kaznodziejskieº jest zrobieniem kroku na ± inkarnacyjnie odwzorowanej ± drodze, ¹na
Jan Paweø II, Homilia podczas Mszy sÂw. w uroczystosÂcÂ Zesøania Ducha SÂwieÎtego, w stulecie
encykliki ¹Rerum novarumº (19.05.1991), ¹L'Osservatore Romanoº (wyd. pol.) 1991 nr 7, s. 52.
5
Zob. G. Crepaldi, S. Fontana, La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della
Chiesa. Uno studio sul Magistero, Siena 2006.
6
Cyt. za: A. Nossol, Kulturowy kontekst tzw. ¹teologii wyzwoleniaº. Historyczny i systematyczny zarys zasadniczych problemoÂw. Skrypt dla studentoÂw, Lublin 1990, s. 24.
4
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ktoÂrej teologia staje sieÎ søowem...º7 Jest proÂbaÎ nasÂladowania Jezusa, Pawøa,
Izajasza.
Podczas wiedenÂskiego spotkania z przedstawicielami nauki i sztuki
(12 wrzesÂnia 1983 r.) Jan Paweø II w ten sposoÂb uzasadniaø znaczenie sztuki,
literatury i poezji, zaroÂwno dla caøej spoøecznosÂci ludzkiej, jak i dla KosÂcioøa:
Tak jednostka, jak i spoøecznosÂcÂ potrzebujaÎ sztuki dla interpretacji sÂwiata i zÇycia, dla
rozjasÂnienia epokowych wydarzenÂ, dla ujeÎcia wielkosÂci i gøeÎbi istnienia. PotrzebujaÎ
sztuki, aby zwroÂcicÂ sieÎ ku temu, co przewyzÇsza sfereÎ samej uzÇytecznosÂci i dopiero
w ten sposoÂb czøowiek jest w stanie spojrzecÂ na samego siebie. PotrzebujaÎ literatury
i poezji: søoÂw øagodnych, a takzÇe proroczych i gniewnych, ktoÂre czeÎstokrocÂ lepiej dojrzewajaÎ w samotnosÂci i cierpieniu. Wedøug gøeÎbokiej mysÂli Beethovena, artysta poniekaÎd powoøany jest do søuzÇby kapøanÂskiej8. TakzÇe KosÂcioÂø potrzebuje sztuki, nie tyle po
to, azÇeby zlecacÂ jej zadania i w ten sposoÂb zapewnicÂ sobie jej søuzÇbeÎ, ale przede wszystkim po to, aby osiaÎgnaÎcÂ gøeÎbsze poznanie conditio humana, wspaniaøosÂci i neÎdzy czøowieka. KosÂcioÂø potrzebuje sztuki, aby lepiej wiedziecÂ, co kryje sieÎ w czøowieku: w tym
czøowieku, ktoÂremu ma gøosicÂ EwangelieÎ9.

Sztuka jest interpretatorem sÂwiata i zÇycia. Jak sejsmograf ± pomagajaÎcy
rejestrowacÂ ruchy ziemi, po ktoÂrej wiedzie droga. To czøowiek jest drogaÎ KosÂcioøa... Aby tak rozumiana, hermeneutyczna funkcja sztuki mogøa w peøni søuzÇycÂ misji KosÂcioøa, domaga sieÎ ona ¹wyzÇszego pieÎtraº hermeneutycznego kreÎgu
± interpretacji teologicznej. Czyli dziaøanÂ hermeneutycznych wchodzaÎcych w zakres teologii literatury, aktualizujaÎcych wartosÂci (sakralne, religijne, sÂcisÂle teologiczne) zawarte potencjalnie w dzieøach sztuki10. ¹Spirala interpretacjiº weÎdruje woÂwczas na poziom wyzÇszy i gøeÎbszy jednoczesÂnie, niejako ¹drugiego
stopniaº. DzieÎki temu ± a w sensie sÂcisøym dopiero woÂwczas ± eklezjalnej
wartosÂci i teologicznego blasku nabierajaÎ ¹epokowe wydarzeniaº, ¹wielkosÂcÂ
i gøeÎbia istnieniaº ¹rozjasÂnioneº wczesÂniej przez interpretacyjnaÎ funkcjeÎ sztuki.
Teologiczne (lub chocÂby tylko ¹teologizujaÎceº) intuicje sztuki stajaÎ sieÎ tym
sposobem skarbem KosÂcioøa.
KosÂcioÂø potrzebuje sztuki, ¹aby osiaÎgnaÎcÂ gøeÎbsze poznanieº adresata swojej
ewangelizacyjnej misji. Sztuka umozÇliwia bowiem poznanie ludzkiej ¹wspania7

J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej gøeÎbi literatury. Literatura pieÎkna jako locus theologicus, Katowice 1994, s. 185.
8
Na temat zwiaÎzku pomieÎdzy artyzmem i kapøanÂstwem por.: H. Urs von Balthasar, Das
Weizenkorn, Luzern 1944, s. 151; tenzÇe: Der Laie und der Ordensstand, Einsiedeln 1948, s. 48.
9
Natura i sztuka drogami prowadzaÎcymi do tajemnicy Boga. Spotkanie z przedstawicielami
sÂwiata nauki i sztuki, WiedenÂ, 12 IX 1983, w: tenzÇe, Wiara i Kultura. Dokumenty, przemoÂwienia,
homilie, red. M. Radwan, S. WyleÎzÇek, T. Gorzkula, Rzym±Lublin, 1988, s. 209.
10
K. Dybciak, Literatura a religia, ¹Polonistykaº 45(1992) nr 7-8, s. 397. Na temat koniecznosÂci wspoÂøpracy hermeneutyki filozoficznej (m.in. literaturoznawczej) i hermeneutyki teologicznej por. Cz.S. Bartnik, Do teologoÂw nalezÇy budowa Nowego SÂwiata (rozmowa, K. GoÂzÂdzÂ,
M. Kiermacz. E. ReszczynÂska), ¹Causa Nostraº 1(1993) nr l, s. 3.
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øosÂci i neÎdzyº, pozwala poznawczo wniknaÎcÂ w gøaÎb zøozÇonej tajemnicy czøowieczego bytu i egzystencji, ¹conditio humanaº wspoÂøczesnego czøowieka, tego
wøasÂnie, ¹ktoÂremu (KosÂcioÂø) ma gøosicÂ EwangelieÎº dzisiaj. Wnikliwe i pokorne
badawcze pochylenie sieÎ teologii nad fenomenem sztuki (w naszym przypadku
± literatury pieÎknej) jest wieÎc organicznie zwiaÎzane z kosÂcielnaÎ misjaÎ Nowej
Ewangelizacji, tak silnie akcentowanaÎ w eklezjologii katolickiej naszego czasu
± przeøomu tysiaÎcleci11. Trzeba bowiem ± jak poucza Evangelii nuntiandi ±
¹doøozÇycÂ wszelkich staranÂ i zabiegoÂw, zÇeby zewangelizowacÂ troskliwie ludzkaÎ
kultureÎº12.
Potwierdzeniem søusznosÂci powyzÇszych wnioskoÂw, kontynuacjaÎ wiedenÂskiego przesøania dostosowanego juzÇ wprost do skomplikowanej sytuacji sÂwiata
lat 90. ubiegøego stulecia, jest przemoÂwienie Jana Pawøa II do przedstawicieli
sÂwiata kultury na Uniwersytecie WilenÂskim z 5 wrzesÂnia 1993 r. Prawdziwa to
magna charta stosunkoÂw mieÎdzy wiaraÎ a kulturaÎ (czyli roÂwniezÇ mieÎdzy teologiaÎ
a literaturaÎ, ¹toute proportion gardeÂeº). Ojciec SÂwieÎty, postulujaÎc cierpliwe
i konsekwentne, oparte na wzajemnym szacunku wobec cudzej tozÇsamosÂci,
budowanie przestrzeni dialogu mieÎdzy kulturaÎ i wiaraÎ, dialogu dotyczaÎcego
problemoÂw religijnych, etycznych i antropologicznych, wskazuje jasno na nadrzeÎdny cel tej wspoÂøpracy: ¹Odnowione «przymierze» mieÎdzy KosÂcioøem i sÂwiatem kultury, respektujaÎce jednakzÇe ich odreÎbnosÂcÂ, wydaje sieÎ bycÂ rzeczaÎ pilnaÎ
i koniecznaÎ dla zrozumienia tych naszych trudnych czasoÂw i rozpoznania kierunku, ktoÂry nalezÇaøoby obracÂº13.
RozumiecÂ trudny czas, rozpoznacÂ kierunek drogi... Czy wspoÂøczesna literatura pieÎkna ± a przynajmniej niektoÂre z jej kart, zapisanych ¹w tych naszych
trudnych czasachº ± uøatwia wspoÂøczesnej teologii to zadanie? I odwrotnie: czy
11

¹[...] ewangelizacyjnaÎ [...] funkcjeÎ peøniaÎ wszystkie wybitne dzieøa, ktoÂre powstaøy w kreÎgu
kultury chrzesÂcijanÂskiej, chocÂ zapewne w roÂzÇnym stopniuº. W. Wilk, MozÇliwosÂcÂ ewangelizacji
przez kultureÎ, ¹Søowo ± Dziennik Katolickiº 2(1994) nr 116; nr 25, s. 10. Por. W. Panas,
A. Sulikowski, Sacrum i literatura saÎ zwiaÎzane ontologicznie... (rozmowa, K. Dorosz), ¹PrzeglaÎd
Powszechnyº 112(1995) nr 6, s. 314-326.
12
Paweø VI, Adhortacja ¹Evangelii nuntiandiº, 8.12.1975 (dalej: EN), nr 20.
13
Jan Paweø II, Przymierze mieÎdzy KosÂcioøem i kulturaÎ. PrzemoÂwienie do przedstawicieli
sÂwiata kultury (fragmenty). Uniwersytet WilenÂski, 5 IX 1993, ¹Tygodnik Powszechnyº 47(1993)
nr 47, s. 13. Papieskie przesøanie z Wilna w ten sposoÂb ¹przenosi nad WisøeÎº nuncjusz apostolski
w Polsce, abp J. Kowalczyk: ¹Potrzeba «nowego przymierza» mieÎdzy KosÂcioøem a kulturaÎ jest nad
wyraz aktualna takzÇe u nas, tu nad WisøaÎ. Chodzi o przymierze majaÎce na celu rozproszenie cieni,
otwarcie drzwi dla sÂwiatøa [...] aby w «ogniu» szczerej, obiektywnej dyskusji i refleksji wykuwaøo sieÎ
pozÇaÎdane «nowe przymierze» mieÎdzy polskimi twoÂrcami a KosÂcioøem, jako Ludem BozÇym [...].
Zjednoczmy sieÎ wieÎc i wspoÂøpracujmy ze sobaÎ sÂwiadomi swych daroÂw i søabosÂci, aby przezwycieÎzÇycÂ
to, co dzieli, i odnowicÂ kultureÎ ludzkaÎ, chrzesÂcijanÂskaÎ, polskaÎ [...] odnowione «przymierze» sÂrodowisk twoÂrczych z KosÂcioøem, po okresie urazoÂw i bolesnych rozdarcÂ, przyczyni sieÎ do duchowej
jednosÂci. Musimy bycÂ sÂwiadomi jaki mamy w reÎce instrument jednania serc ludzkich, a Polska dzisÂ
bardziej nizÇ podziaøoÂw potrzebuje jednosÂci ± jednosÂci serc i jednosÂci duchaº. J. Turnau, Nowe
przymierze KosÂcioøa z kulturaÎ. Nuncjusz do twoÂrcoÂw, ¹Gazeta Wyborczaº 6(1994) nr 12, s. 19.
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dzisiejsza teologia pomaga dzisiejszej literaturze rozumiecÂ i oceniacÂ samaÎ siebie?14 Jeszcze raz fragment wilenÂskiego przemoÂwienia PapiezÇa: ¹W rzeczywistosÂci staje przed naszymi oczami sÂwiat z krwi i kosÂci, bogaty w sÂwiatøa i cienie.
To wymaga cierpliwosÂci i wnikliwosÂci spojrzeniaº15.
2. KNS ± DIAGNOZA: CZèOWIEK POTRZEBUJE PRAWDY

Historia zbawienia nie dzieje sieÎ obok historii ludzi, ale jaÎ caøaÎ przenika.
PrzestrzenÂ spoøeczna nie tylko jest miejscem socjologicznym, ale jest takzÇe
miejscem teologicznym ± twierdzi z przekonaniem M. Toso16. Nie kwestionujaÎc
zatem teologicznego charakteru katolickiej nauki spoøecznej17, ani jej dyscyplinarnej autonomii18 czy tezÇ interdyscyplinarnego jej charakteru (z caøaÎ zøozÇonosÂciaÎ zwiaÎzanych z tym kwestii)19, w konteksÂcie refleksji nad metodaÎ wspoÂøczesnych badanÂ teologicznych wskazacÂ nalezÇy na istotny komponent jej owocnego i peønego uprawiania: perspektyweÎ prawdy.
14
Odnowione przymierze... A przeciezÇ ¹kazÇde o d n o w i e n i e wymaga nowej interpretacji
i n o w e g o wysøowieniaº. Wilk, art. cyt., s. 11 [podkr. ± J. Sz.].
15
Przymierze mieÎdzy KosÂcioøem i kulturaÎ, s. 13.
16
Zob. M. Toso, L'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa oggi, w: Dottrina sociale e
testimonianza cristiana ± Atti del Simposio in onore del Cardinale Joseph Hoffner ± (Roma,
30.10.1997), CittaÁ del Vaticano 1997, s. 123.
17
T. Borutka, (Propedeutyka katolickiej nauki spoøecznej, w: T. Borutka, J. Mazur, A. ZwolinÂski, Katolicka nauka spoøeczna, CzeÎstochowa 1999, s. 14) definiuje jaÎ nasteÎpujaÎco: ¹[...] katolicka
nauka spoøeczna posiada przede wszystkim charakter teologiczny. Jej celem jest pasterska posøuga
wobec sÂwiata, zmierzajaÎca do pobudzania integralnego rozwoju czøowieka poprzez praktykeÎ
chrzesÂcijanÂskiego wyzwolenia w perspektywie ziemskiej i transcendentnejº. Zob. takzÇe: Jan Paweø II, Encyklika ¹Solicitudo rei socialisº, 30.12.1987 (dalej: SRS), nr 41; Kongregacja ds. Wychowania ChrzesÂcijanÂskiego, Wskazania dotyczaÎce studioÂw i nauczania doktryny spoøecznej KosÂcioøa
w ramach formacji kapøanÂskiej (1988), nr 5.
18
ChociazÇ dyskusji domaga sieÎ poglaÎd, jakoby ¹katolickaÎ naukeÎ spoøecznaÎ mozÇna uznacÂ za
dyscyplineÎ spoøecznaÎ KosÂcioøa o tyle, o ile opiera sieÎ ona na jego autorytecie instytucjonalnym
i wynika z jego praktycznej potrzeby udzielania wskazanÂ spoøeczno-moralnych ludziom, uøatwiajaÎcych mu «wglaÎd» w zÇycie sÂwieckich struktur spoøecznych. Z drugiej strony zasÂ katolicka nauka
spoøeczna nie mozÇe bycÂ uznana za odreÎbnaÎ gaøaÎzÂ wiedzy spoøecznej o charakterze naukowo-laickim, poniewazÇ to instytucja KosÂcioøa i jego normy moralne saÎ dla niej fundamentem i zÂroÂdøemº.
Zob. J. Baniak, Kierunki rozwoju katolickiej nauki spoøecznej, w: Metodologiczne i teoretyczne
problemy katolickiej nauki spoøecznej, red. P. Bortkiewicz (¹SpoøeczenÂstwo i KosÂcioÂøº, t. 1), PoznanÂ
2004, s. 10.
19
Zob. G. Crepaldi, S. Fontana, La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della
Chiesa..., Siena 2006; J. Koperek, Katolicka nauka spoøeczna wsÂroÂd innych nauk spoøecznych, w:
Metodologiczne i teoretyczne problemy.., s. 37-61 oraz szereg artykuøoÂw w polskiej edycji kwartalnika ¹SpoøeczenÂstwoº, np.: S. Zamagni, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i ekonomia (1/1999); D. Saschini, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i bioetyka (1/1998); R. MunÄoz, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i historia teologii (1/1998); P. Donati, Nauka spoøeczna KosÂcioøa i socjologia (2/1995); P. Doni, Nauka
spoøeczna KosÂcioøa i teologia (3/1995).
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Najszerszy horyzont uprawiania katolickiej nauki spoøecznej zakresÂla Jan
Paweø II, gdy stwierdza:
[...] prawda, jakaÎ winnisÂmy czøowiekowi, jest przede wszystkim prawdaÎ o nim samym.
Jako sÂwiadkowie Jezusa Chrystusa jestesÂmy heroldami, rzecznikami, søugami tej prawdy, ktoÂrej nie mozÇemy redukowacÂ do zasad jakiegosÂ systemu filozoficznego lub aktywnosÂci czysto politycznej; nie wolno nam o niej zapomniecÂ, ani jej zdradzicÂ. [...] Ta peøna
prawda o istocie ludzkiej stanowi podstaweÎ spoøecznej doktryny KosÂcioøa, tak jak i ona
jest podstawaÎ prawdziwego wyzwolenia20.

PragnaÎc z tej perspektywy odpowiedziecÂ na pytanie o relacjeÎ, jaka zachodzi
pomieÎdzy roÂzÇnymi dziedzinami wiedzy (teologiaÎ, filozofiaÎ, ekonomiaÎ, socjologiaÎ, politykaÎ, informatykaÎ) a teoriaÎ i praktykaÎ nauki spoøecznej KosÂcioøa,
w konsekwencji odpowiadamy na pytanie o relacjeÎ pomieÎdzy tymi poszczegoÂlnymi dyscyplinami a EwangeliaÎ. Chodzi o sposoÂb uprawiania wiedzy w konteksÂcie jej misji odkrywania prawdy, ktoÂrej peønia zawiera sieÎ w przyjeÎtym
z wiaraÎ Søowie objawiajaÎcego sieÎ Boga. Zadanie to tym istotniejsze, zÇe wspoÂøczesÂni chrzesÂcijanie w coraz bardziej dramatyczny sposoÂb dosÂwiadczajaÎ, zÇe
sami stanowiaÎ swego rodzaju ¹skrzyzÇowanie ± ¹miejsceº spotkania Søowa BozÇego z historiaÎ poszczegoÂlnych ludzi i spoøeczenÂstw. To przenikanie sieÎ czy tezÇ
krzyzÇowanie sieÎ prawdy wiary z zÇyciem spoøecznym akcentowaø Jan XXIII, gdy
pisaø, zÇe ¹nauki spoøecznej, ktoÂraÎ gøosi KosÂcioÂø, nie wolno oddzielacÂ od jego
nauki o zÇyciu ludziº21.
Ojcowie Soboru ekumenicznego WatykanÂskiego II byli sÂwiadomi, zÇe ¹KosÂcioÂø zawsze zobowiaÎzany jest do badania znakoÂw czasu i ich interpretowania
w sÂwietle Ewangelii, tak, aby w sposoÂb dostosowany do kazÇdego pokolenia
moÂgø odpowiadacÂ na odwieczne pytania ludzi o sens zÇycia doczesnego i przyszøego oraz ich wzajemnaÎ relacjeÎº22. Zasiew Søowa musi bycÂ koniecznie poprzedzony badaniem kondycji gleby, na ktoÂraÎ pada ziarno23.
20

Jan Paweø II, PrzemoÂwienie na otwarcie Trzeciej Konferencji Episkopatu Ameryki èacinÂskiej w Puebla (28.1.1979), nr 20-23, w: Dokumenty nauki spoøecznej KosÂcioøa, cz. 2, Rzym±Lublin
19962, s. 99-115.
21
Jan XXIII, Encyklika ¹Mater et Magistraº, 15.05.1961 (dalej: MM), nr 222.
22
Konstytucja duszpasterska o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym ¹Gaudium et spesº (dalej:
KDK), nr 4.
23
Cz. Skrzeszewski stwierdza, zÇe ¹szczegoÂlnym zadaniem wspoÂøczesnym (uczonych katolickich) jest wypracowanie metody naukowej katolickiej nauki spoøecznej, w charakterze nauki interi multidyscyplinarnej, øaÎczaÎcej w sobie elementy teoretyczne, teologiczne i filozoficzne z elementami empirycznymi ± socjologicznymi, ekonomicznymi i historycznymi. [...] ZÂroÂdøem wnioskoÂw,
zaroÂwno w dziedzinie doktrynalnej, jak i pastoralnej, a nawet propozycji praktycznych, jest ostatecznie ± z jednej strony ± coraz wieÎksze pogøeÎbianie teorii podstawowych zasad spoøecznych
i mozÇliwosÂci ich zastosowania, z drugiej strony ± rozpoznawanie «znakoÂw czasu», czyli konkretnych
sytuacji zÇyciowych. [...] Jest to jedyna droga mozÇliwosÂci oparcia aktywnej dziaøalnosÂci na mocnym
podøozÇu zasad spoøecznych, ugruntowanych na prawie naturalnym i przesÂwietlonych prawem objawionymº. Cz. Strzeszewski, Ewolucja katolickiej nauki spoøecznej, Warszawa 1978, s. 303-304,
307.
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Katolicka nauka spoøeczna wychodzi zatem od analizy pierwszego (we
wszystkich tego søowa znaczeniach) znaku czasu, ktoÂrym jest wspoÂøczesne rozumienie istoty ¹bycia czøowiekiemº, wspoÂøczesna antropologia. Twierdzi, zÇe ±
wbrew pozorom i praktyce ± to wøasÂnie poznanie kondycji filozoficzno-etycznej
czøowieka, a nie np. aktualnego stanu notowanÂ gieødowych, stanowi niezbeÎdny
fundament (antropologiczny i teologiczny wøasÂnie) chrzesÂcijanÂskiej refleksji
nad zÇyciem spoøecznym. Wykracza w ten sposoÂb poza wizjeÎ homo sociologicus
czy homo oeconomicus i ± jak podkresÂla H. Juros ± ma odwageÎ podjaÎcÂ filozoficzne pytanie ¹dlaczego?º, wobec ktoÂrego ¹socjologia pozostaje bezradnaº24.
W chrzesÂcijanÂskiej perspektywie, w perspektywie wiary, ale majaÎc takzÇe na
uwadze wyniki nauk spoøecznych i humanistycznych, katolicka nauka spoøeczna dostrzega, zÇe alienacja wspoÂøczesnego czøowieka polega na odwroÂceniu
relacji sÂrodkoÂw i celoÂw: czøowiek, nie uznajaÎc wartosÂci i wielkosÂci osoby w samym sobie i w blizÂnim, pozbawia sieÎ mozÇliwosÂci przezÇycia w peøni wøasnego
czøowieczenÂstwa i nawiaÎzania z innymi ludzÂmi tej relacji solidarnosÂci i wspoÂlnoty, dla ktoÂrej zostaø przez Boga stworzony. JuzÇ Ojcowie soborowi moÂwiaÎ o dziesieÎciu sprzecznosÂciach w dzisiejszym sÂwiecie, beÎdaÎcych zÂroÂdøem wyobcowania
czøowieka25, przeczuwajaÎc niejako, zÇe kryzys wspoÂøczesnosÂci sÂcisÂle wiaÎzÇe sieÎ
z zagubieniem i utrataÎ celu (thelos) zÇycia osobistego i spoøecznego26. WielozÂroÂdøowa niemozÇnosÂcÂ odkrycia prawdy o sobie i sÂwiecie ciaÎzÇy na wyborach
etycznych, spoøecznych i politycznych wspoÂøczesnego czøowieka, pozostawiajaÎc
go niejako w pustce, samotnosÂci etycznej i ± w konsekwencji ± w pogøeÎbiajaÎcej
sieÎ samotnosÂci spoøecznej.
W takiej sytuacji mozÇe zasÂ zakwitnaÎcÂ jedynie egoizm, niesprawiedliwosÂcÂ
i apatia, przynoszaÎc owoce tego, co P. Rosanvallon nazywa ¹potroÂjnaÎ utopiaÎ
liberalizmuº27. Relacje mieÎdzyludzkie zostajaÎ zredukowane do relacji ekonomicznych, prawnych i indywidualnych28, czego skutki obserwowacÂ mozÇna w postawie, ktoÂraÎ Ch. Lasch okresÂla jako ¹postmodernistyczny narcyzm zbiorowyº
oraz ¹roszczeniowy indywidualizmº29.
Narcyzm objawia sieÎ tym, zÇe czøowiek trapiony jest niepokojem, ale nie
poczuciem winy. Nie cierpi konkurencji, ale jej dosÂwiadcza; boi sieÎ sÂmierci,
24
H. Juros, SpoÂr o metodologieÎ nauki spoøecznej KosÂcioøa, w: Jan Paweø II, ¹Centesimus
annusº. Tekst i komentarze, red. F. Kampka, C. Ritter, Lublin 1998, s. 367.
25
Wymienia sieÎ: fakt i orientacjeÎ w faktach; bogactwo i neÎdzeÎ, a takzÇe: wolnosÂcÂ i zniewolenie,
jednosÂcÂ i podziaøy, porzaÎdek ziemski i brak wartosÂci duchowych, socjalizacjeÎ i personalizacjeÎ, wiareÎ
indywidualnaÎ i wiareÎ wspoÂlnotowaÎ, praktykeÎ i teorieÎ, krytycznaÎ oceneÎ rzeczywistosÂci i uleganie
opiniom grupy, specjalizacjeÎ i caøosÂcÂ. Zob. KDK 4-10.
26
Zob. M. Matteini, MacIntyre e la rifondazione dell'etica. La crisi delle ideologie e della
morale e il recupero del finalismo etico come ¹bene comuneº, Roma 1995, s. 154.
27
P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique. Histoire de l'ideÂe de marcheÂ, Seuil 1999, s. VII-X.
28
Zob. C. Gambescia, Le socieÂteÂ injuste, ¹Catholicaº 2003 nr 80, s. 12-23.
29
Ch. Lasch, La Cultura del narcisismo. L'individuo in fuga dal sociale in un'et di disillussioni
colettive, Milano 1981, s. 10.
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ale odrzuca zÇycie; otacza kultem relacje mieÎdzyosobowe: w maøej grupie przyjacioÂø, tym intensywniejsze, im bardziej nie rozumie dziaøanÂ i rozwiaÎzanÂ politycznych. Oddaje sieÎ z entuzjazmem temu, co mozÇna nazwacÂ ideologiaÎ uproszczonego osobistego rozwoju, ktoÂra ± optymistyczna na pierwszy rzut oka ±
w gøeÎbi uwidacznia rozczarowanie wobec sÂwiata i brak nadziei. Eksponowanie
siebie takiego, jakim sieÎ jest, stanowi nowaÎ wiareÎ tych, ktoÂrzy w nic i nikomu
nie wierzaÎ.
Wspomniany Ch. Lasch owe postawy okresÂla jako l'¹io minimoº30. èaÎczaÎ
one postaweÎ roszczeniowaÎ z mentalnosÂciaÎ unikania celoÂw, ktoÂre przekraczajaÎ
horyzont osobistych spraw czøowieka. To mentalnosÂcÂ, ktoÂra domaga sieÎ warunkoÂw do przetrwania, ale nie proponuje jakiegokolwiek zaangazÇowania
wøasnego. Prowadzi nawet do wyboroÂw nieetycznych. Etyka bowiem zostaje
podporzaÎdkowana praktyce narcystycznego widzenia sÂwiata; tymczasem dziaøanie etyczne wymaga dostrzegania ¹caøosÂciº i relacji w przestrzeni szerszej nizÇ
¹minimalne jaº, do czego czøowiek ± ze wzgleÎdu na wspomniane wyzÇej racje ±
juzÇ nie daÎzÇy. R. Petrella pisze wreÎcz o wspoÂøczesnej swoistej ¹ewangelii konkurencyjnosÂciº, o nowym, alienujaÎcym dekalogu wspoÂøczesnego czøowieka,
w ktoÂrym zawierajaÎ sieÎ ¹nakazyº: ¹nie beÎdziesz opieraø sieÎ globalizacjiº, ¹nie
przestaniesz gonicÂ za nowinkami technicznymiº, ¹caøkowicie zliberalizujesz
handelº, ¹nie pozwolisz panÂstwu mieszacÂ sieÎ do spraw ekonomicznychº, ¹sprywatyzujesz wszystko, co mozÇliwe do sprywatyzowaniaº czy tezÇ ¹beÎdziesz konkurencyjny: zawsze lepszy od innych, zawsze w doskonaøej formie, zawsze
zwycieÎskiº31.
Ojcowie soborowi wiedzaÎ, zÇe nie mozÇna bardziej wymownie okazacÂ solidarnosÂci, szacunku i miøosÂci wobec caøej rodziny ludzkiej, jak tylko ¹inicjujaÎc
z niaÎ dialog [...] przynoszaÎc sÂwiatøo wydobyte z Ewangelii i dostarczajaÎc rodzajowi ludzkiemu zbawiennych siø, ktoÂre sam KosÂcioÂø kierowany przez Ducha
SÂwieÎtego otrzymuje od swego ZaøozÇyciela. Osoba ludzka bowiem powinna
bycÂ zbawiona, a spoøeczenÂstwo ludzkie odnowioneº. Dlatego ¹KosÂcioÂø oferuje
rodzajowi ludzkiemu szczeraÎ wspoÂøpraceÎº, a czyniaÎc to, ¹daÎzÇy tylko do jednego
celu, aby mianowicie pod przewodnictwem Ducha Pocieszyciela kontynuowacÂ
dzieøo samego Chrystusa, ktoÂry przyszedø na sÂwiat, aby dacÂ sÂwiadectwo prawdzie, aby zbawiacÂ, nie zasÂ, aby poteÎpiacÂ; aby søuzÇycÂ, nie zasÂ, by Jemu søuzÇonoº32.
Katolicka nauka spoøeczna, w dialogu i we wspoÂøpracy, przynosi wieÎc czøowiekowi i sÂwiatu staraÎ i ciaÎgle nowaÎ propozycjeÎ etycznaÎ i moralnaÎ, wierzaÎc, zÇe
¹nie zÇyjemy w sÂwiecie irracjonalnym i pozbawionym sensu, ale istnieje w nim
30

1996.

31
32

Zob. tenzÇe, L'Io minimo. La mentalit della sopravvivenza in un epoca di turbamenti, Milano
Zob. R. Petrella, Le bien commun. loge de la solidariteÂ, Bruxelles 1996, s. 44-49.
KDK 3.
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moralna logika, ktoÂra rozjasÂnia ludzkaÎ egzystencjeÎ i umozÇliwia dialog mieÎdzy
ludzÂmi i narodamiº33. Dialog w poszukiwaniu Prawdy.

KROK DRUGI

3. TEOLOGIA ± WIARA POTRZEBUJE PROROCTWA.
PROFETYCZNA FUNKCJA LITERATURY

Hermeneutyczne procesy rozumienia we wspoÂøczesnej teologii okresÂla sieÎ
jako posteÎpowanie w ¹sÂwietle wiaryº34. Oznacza to, zÇe peøne i poprawne, interpretujaÎce wnikanie w nadprzyrodzonaÎ rzeczywistosÂcÂ zbawczego wydarzenia
Jezusa Chrystusa jest mozÇliwe tylko wtedy, gdy procesy skøadajaÎce sieÎ na poznanie teologiczne dokonujaÎ sieÎ ¹wewnaÎtrz wiaryº. Sama zasÂ teologia winna
bycÂ konsekwentnie traktowana ± niezalezÇnie od jakichkolwiek dodatkowych
specyfikacji ± jako ¹refleksja wiaryº czy tezÇ ¹nauka wiaryº (scientia fidei),
urzeczywistniajaÎca sieÎ w spotkaniu wiary religijnej z naturalnaÎ wiedzaÎ35.
W tym sensie søuszna wydaje sieÎ teza A. Dunajskiego, oparta na sugestiach
J.C. Renarda, ¹zÇe pod pewnym wzgleÎdem jedyne teologiczne miejsce we wøasÂciwym tego søowa znaczeniu stanowi wiaraº36. RzeczywistosÂcÂ wiary ± jako obszaru, w ktoÂrym teologia ¹sieÎ dziejeº ± jawi sieÎ bowiem jako cosÂ pierwotnego,
koniecznego i konstytutywnego dla zaistnienia miejsca teologicznego. Literatura pieÎkna beÎdzie wieÎc interesujaÎcym teologa locus theologicus, jako miejsce,
gdzie wiara staje sieÎ jakby ¹organem poznawczymº, sÂwiatøem pozwalajaÎcym na
¹teologicznaÎº penetracjeÎ danego wycinka czy wymiaru rzeczywistosÂci. Przypadek ten beÎdzie zachodziø woÂwczas, gdy w roÂzÇnych planach, przekrojach i aspek33
Jan Paweø II, PrzemoÂwienie do Zgromadzenia OgoÂlnego ONZ, Nowy Jork, 5.10.1995, w:
PrzemoÂwienia i homilie Ojca sÂwieÎtego Jana Pawøa II, KrakoÂw 1997, s. 42.
34
W. Høadowski, Poznanie teologiczne, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 32(1985) z. 2,
s. 111.
35
TamzÇe, s. 103, l10-111. J. Ratzinger (Theologie, w: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, t. VI, TuÈbingen 19623, s. 775) okresÂla teologieÎ jako ¹der Versuch einer wissenschaftlichcn
Durchdringung der Gelegenheiten des christlichen Glaubensº, a A. Zuberbier (Teologia dzisiaj,
Katowice 1975, s. 11) jako ¹racjonalne wnikanie w tresÂcÂ wyznawanej wiaryº.
36
Literatura pieÎkna..., s. 107. J.C. Renard (PoeÂsie, foi et theÂologie, ¹Conciliumº 12(1976) z. 5,
s. 39) moÂwi tu o miejscu ¹radykalnieº teologicznym i uzasadnia swoje stanowisko nasteÎpujaÎco: ¹Ce
pourquoi la foi eÂlimine d'une certaine manire tout discours «sur» le divin en eÂtant elle-meÎme lieu
de la parole informuleÂe «du» divin et «avec» le divin´ au point de constituer en ce sens l'unique lieu
radicalement theÂologiqueº. S.C. NapioÂrkowski (Teologia. Zagadnienia wsteÎpne, Katowice 19862,
s. 30-31) omawiajaÎc zagadnienie wiary jako miejsca teologicznego, podkresÂla, ¹zÇe wiara stanowi
zÂroÂdøo teologii [...] w punkcie wyjsÂcia teologiiº i ¹w tworzeniu teologiiº.
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tach dzieøa literackiego mozÇliwa beÎdzie obserwacja poczaÎtkoÂw, rozwoju i owocowania wiary, gdy mozÇna beÎdzie stwierdzicÂ i badacÂ jej sÂlady, rozbøyski, istnienie, promieniowanie. Te same zjawiska wysteÎpujaÎce rebours (zanik wiary,
postawy ateistyczne, ¹walka z Bogiemº), beÎdaÎ roÂwniezÇ wazÇnaÎ dla teologicznego poznania i argumentacji ilustracjaÎ zwiaÎzkoÂw literatury ze ¹sprawaÎ wiaryº.
Ze swej istoty, niejako ¹naturalnieº, wiara chrzesÂcijanÂska zmierza do obwieszczania kerygmatu, do ¹uczynkoÂwº (Jk 2,14-26) gøoszenia przezÇywanych
tresÂci. Ze søuchania powstaøa (Rz 10,17) i w sÂwiadectwie profetycznego przepowiadania osiaÎga swojaÎ peønaÎ dojrzaøosÂcÂ37.
Profetyzm jest istotnaÎ funkcjaÎ wiary pojmowanej nie tylko jako system
przekonanÂ, ale roÂwniezÇ jako wymiar ludzkich postaw, jako motyw dziaøania
i kryterium wartosÂciowania. Przejawia sieÎ ona ¹w bezkompromisowym gøoszeniu prawdy, wzywaniu do moralnego odrodzenia i nawroÂcenia, wskazywaniu
na szczytne ideaøy narodowe i religijne, itp.º i posiada roÂwniezÇ swoÂj aspekt
wyrazÂnie krytyczny, kontestacyjny38. Zjawisko profetyzmu wysteÎpujaÎce na
gruncie religijno-literackim, staje sieÎ tym samym nie tylko funkcjaÎ wiary, ale
i wypowiedzi literackiej. Jako taka, mozÇe bycÂ ona postrzegana i reflektowana
zaroÂwno w nauce o literaturze, jak i w teologii39.
Aby dokøadniej okresÂlicÂ rozumienie i zakres pojeÎcia ¹funkcji profetycznej
literaturyº, nalezÇy wyjsÂcÂ od poglaÎdoÂw na poezjeÎ starozÇytnych GrekoÂw. Z rekonstrukcji elementoÂw ich estetyki wynika, zÇe powszechnie uznawali oni twoÂrczosÂcÂ poetyckaÎ za inspirowanaÎ przez boÂstwa, a w poezji widzieli obecnosÂcÂ
czynnika duchowego wyzÇszego rzeÎdu i nieprzecieÎtnej miary40. ProstaÎ konsekwencjaÎ takiego mysÂlenia byøo dostrzeganie pokrewienÂstwa mieÎdzy poezjaÎ a wieszczeniem: poeta jest kimsÂ w rodzaju wieszcza, a ¹cechy wieszczeº to element
oryginalny poezji, odroÂzÇniajaÎcy jaÎ od jakichkolwiek innych dzieø artystycznych41. Wydaje sieÎ, zÇe owo greckie utozÇsamienie profetyzmu42 literatury z wieszczeniem, rozumianym jako zdolnosÂcÂ przewidywania przyszøosÂci, wywarøo
spory wpøyw na nasze dzisiejsze mysÂlenie. I to nie tylko w teologii.
Jeszcze Paweø nazywa ¹wieszczemº Epimenidesa z Knossos (Tt 1,12) w sensie szerszym (sÂwiadek prawdy), ale juzÇ søynna interpretacja IV eklogi Bukolik,
37
Por. C.S. NapioÂrkowski, Wiara. Skrypt dla studentoÂw, Lublin 1976, (zwøaszcza: CzeÎsÂcÂ historyczna, II, 6, Nauka Soboru WatykanÂskiego II, s. 58-63).
38
F. Szulc, Jak badacÂ obraz Boga w literaturze?, ¹Teologia w Polsceº 6(1988) nr 17, s. 22.
39
¹Spotykamy sieÎ z tymi zjawiskami [krytykaÎ i profetyzmem ± J. Sz.] zaroÂwno na gruncie
religijnym (np. u prorokoÂw), jak i w literaturze (np. u poetoÂw romantycznych)º. TamzÇe.
40
W. Tatarkiewicz, Dzieje szesÂciu pojaÎcÂ, Warszawa 1982, s. 97. ¹«Entheon he poiesis» ±
powiada nawet Arystoteles, najmniej irracjonalny i mistyczny z filozofoÂw Grecji. [...] «Poeta ±
powiada filolog niemiecki (B. Schweitzer) ± boskim duchem ozÇywiony byø narzeÎdziem tych mocy,
ktoÂre kierujaÎ sÂwiatem i utrzymujaÎ w nim øad [...]»º. TamzÇe.
41
TamzÇe, s. 93, 95, 97.
42
¹Greckie søowo prophetes [...] zawiera [...] wyrazÂnie dwa elementy znaczeniowe: ogøaszania
i zapowiedzi rzeczy przyszøychº. L. Stachowiak, Prorocy ± søudzy Søowa, Katowice 1980, s. 10.
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dokonana przez tak wielki autorytet, jak Augustyn, ugruntowaøa prawdopodobnie zaweÎzÇone rozumienie ¹literackiego proroctwaº i utrwaliøa je na døugie
wieki. Biskup Hippony (a takzÇe Laktancjusz) odczytywaø bowiem wyrocznie
sybillinÂskie i fragment wspomnianego dzieøa Wergiliusza jako proroctwo
(w sensie wøasÂnie ¹zapowiedzi rzeczy przyszøychº) o narodzeniu Chrystusa43.
W takim tezÇ znaczeniu ¹profetyzm literackiº jest definiowany we wspoÂøczesnej
nauce o literaturze: ¹zjawisko przypisywania wybranej przez boga jednostce
ludzkiej daru przewidywania przyszøosÂciº, znajdujaÎce w literaturze ¹odbicie
w roÂzÇnorodnych dzieøach prorokujaÎcych przyszøosÂcÂº44.
W zakresie topiki teologicznej pozÇytek z powyzÇszego ujeÎcia byøby waÎtpliwy,
a przynajmniej niewielki. Teologia pojmuje bowiem ¹prorokowanieº o wiele
gøeÎbiej, czerpiaÎc inspiracjeÎ z tradycji biblijnej judeochrzesÂcijanÂstwa.
WysteÎpujaÎce na kartach Pisma sÂw. zjawisko profetyzmu nie byøo w swych
korzeniach wyøaÎcznaÎ wøasnosÂciaÎ religijnaÎ Izraela i posiadaøo bardzo zroÂzÇnicowane aspekty (m.in. ¹greckiº ± wieszczenie, ogøaszanie i zapowiedzÂ rzeczy
przyszøych)45. WyroÂzÇniaøo sieÎ jednak wyrazÂnie oryginalnosÂciaÎ celu, ktoÂrym byøo ¹ocalenie duchowe Izraelaº w perspektywie zbawczej46. Starotestamentalnych prorokoÂw ± jak podkresÂla L. Stachowiak ± nie nalezÇy widziecÂ ¹jako ekstatykoÂw zalezÇnych od siø irracjonalnych, jasnowidzoÂw zajeÎtych przepowiadaniem przyszøosÂci lub spraw ukrytychº47. Biblijne bogactwo stosowanej wobec
nich terminologii (widzaÎcy, wezwany, jasnowidz, wizjoner, maÎzÇ BozÇy, wysøannik BozÇy)48 i rysujaÎce sieÎ na tle sÂwieÎtych tekstoÂw sylwetki kazÇaÎ w nich dostrzegacÂ ¹herosoÂw wiary, ludzi bezinteresownych, ale uwazÇnych na wszelki gøos
Boga i rytm zÇycia ludzkiego [...], mocno tkwiaÎcych w zÇyciu wspoÂøczesnego sobie
pokoleniaº, przewodnikoÂw duchowych, bezkompromisowych rzecznikoÂw dobra i nadziei49. I takie tezÇ cechy reprezentuje ich natchniona spusÂcizna literacka50.
43

A. Dunajski, Literatura pieÎkna jako locus theologicus, ¹Studia PelplinÂskieº 12(1981), s. 105106. Interesuje nas ± w tym wypadku ± nie tyle wiarygodnosÂcÂ wynikoÂw interpretacji, co zasadniczy
jej kierunek. St. Stabryøa (Wergiliusz. SÂwiat poetycki, Wrocøaw 1987, s. 82-83), opierajaÎc sieÎ na
komentarzu do Eklog R. Colemana (Vergil. Eclogues, Cambridge 1977) podaje, zÇe chrystologiczna
interpretacja IV eklogi budzi spore waÎtpliwosÂci, gdyzÇ nie ma ¹zÇadnych przekonywajaÎcych dowodoÂw, izÇ szøo tu o Chrystusaº.
44
T. Kostkiewiczowa, Profetyzm, w: Søownik terminoÂw literackich, oprac. M. GøowinÂski,
T. Kostkiewiczowa i in., red. J. SøawinÂski, Wrocøaw 1988, s. 399.
45
Stachowiak, dz. cyt., s. 10; P. Beauchamp, Prorok, w: Søownik teologii biblijnej, red.
X. LeÂon-Dufour, tøum. i red. K. Romaniuk, PoznanÂ±Warszawa, 1985, s. 783-784.
46
H. Langkammer, Søownik biblijny, Katowice 1989, s. 132.
47
Dz. cyt., s. 7.
48
Beauchamp, dz. cyt., s. 783.
49
Stachowiak. dz. cyt., s. 7. ¹SaÎ oni przede wszystkim ludzÂmi caøkowicie zaangazÇowanymi
w spraweÎ BozÇaÎ i religijne dobro narodu, saÎ bezkompromisowi w pieÎtnowaniu grzechu, saÎ rzecznikami prawdy, pokoju i autentycznej pobozÇnosÂci. Kierowani natchnieniem BozÇym uczaÎ naroÂd ufacÂ
wbrew pozorom ludzkim, a patrzecÂ z nadprzyrodzonym optymizmem w przyszøosÂcÂº. TamzÇe.
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Refleksja t e o l o g i c z n a nad ¹profetyzmem literaturyº nie mozÇe nie
uwzgleÎdnicÂ tego zakorzenionego w chrzesÂcijanÂskim mysÂleniu rozumienia fenomenu ¹proroctwaº. Profetyzm literacki trzeba wieÎc pojmowacÂ w sensie analogicznym (rozroÂzÇniajaÎc, rzecz jasna, ¹natchnienie biblijneº od ¹natchnienia poetyckiegoº oraz rangeÎ tekstu Pisma sÂw. od pozycji tekstu literackiego) do pojeÎcia profetyzmu wyøaniajaÎcego sieÎ z kart biblijnych, absolutnie nie zaweÎzÇajaÎc
jego znaczenia do ¹przepowiadania przyszøosÂciº. Takie jego rozumienie nalezÇaøoby tezÇ wpisacÂ w konstrukcjeÎ naszej metodologii.
Na gruncie polskim szkic teologii ¹profetyzmu literaturyº, opartej na biblijnie pogøeÎbionym ujeÎciu proroctwa, mozÇna wydobycÂ z publikacji J.St. Pasierba. PonizÇsza prezentacja jego rekonstrukcji søuzÇy jako pewien model tego typu
refleksji i zarazem jako dogodny punkt wyjsÂcia dla dociekanÂ bardziej szczegoÂøowych, uwzgleÎdniajaÎcych juzÇ badania konkretnych tekstoÂw. Przede wszystkim
jednak jako propozycja metodologiczna, okresÂlajaÎca kierunek teologicznego
mysÂlenia w omawianym zakresie.
Refleksje Pasierba dotyczaÎ ¹profetyzmu kulturyº w ogoÂle51, a sÂcisÂlej ¹profetyzmu sztukiº, ktoÂra jest ± jak powtarza za Elzenbergiem ± ¹sercem serca
kulturyº52. JednoczesÂnie autor podkresÂla, zÇe sposÂroÂd dziedzin sztuki pragnie
dowartosÂciowacÂ ¹zwøaszcza poezjeÎº53. IstoteÎ prorokowania opisuje na podstawie wzorca postaci Jana Chrzciciela, reprezentujaÎcego idealnie biblijny model
¹proroka-sÂwiadkaº. I podobnie jak to miaøo miejsce w przypadku tego, ktoÂry
byø ¹wieÎcej nizÇ prorokiemº (Mt 11,9; èk 7,26), na istoteÎ ¹profetyzmu sztukiº
skøada sieÎ wachlarz nasteÎpujaÎcych postaw: sÂwiadectwo prawdzie, przygotowanie drogi ludowi, prostowanie sÂciezÇek, heroizm zwiastowania54.
ZÂroÂdøo artystycznego prorokowania tkwi w otrzymanym darze ¹widzenia
sÂwiata i czasuº55. Na czym polega ¹profetyzm sztukiº? Na tym, zÇe ¹dopiero
twoÂrczosÂcÂ artystyczna pozwala przemoÂwicÂ milczaÎcemu sÂwiatuº56. Realizuje sieÎ
50

ChocÂ tylko niektoÂrzy z nich dziaøali literacko, a najczeÎsÂciej ich søowa spisywano poÂzÂniej.
Langkammer, dz. cyt., s. 132.
51
Pionowy wymiar kultury, KrakoÂw 1983, s. 148-149.
52
Miasto na goÂrze, KrakoÂw 1973, s. 282. W Czasie otwartym (PoznanÂ±Warszawa 1974, s. 15)
wyznaje: ¹jestem gøeÎboko przesÂwiadczony o profetyckim charakterze sztukiº.
53
TenzÇe, Czas otwarty, s. 16.
54
TenzÇe, Pionowy wymiar kultury, s. 148-149.
55
TenzÇe, Czas otwarty, s. 15. OkresÂlenie to wiaÎzÇe autor z krytycznaÎ uwagaÎ (tamzÇe): ¹W wielu
epokach, tak byøo takzÇe do niedawna w naszych czasach, wøasÂnie artysÂci, a nie teologowie, mieli dar
widzenia sÂwiata i czasuº. Podobne opinie wyrazÇajaÎ H.E. Bahr (Poiesis, Stuttgart 1961, s. 251-252):
¹[...] nicht Kleriker oder Theologen, sondern KuÈnstler haben seit Bloy, PeÂguy, Mauriac und
Bernanos den Katholizismus durch ihren innekirchlichen Protest und durch ihre oft p r o p h e t i s c h e T h e o l o g i e [podkr. ± J. Sz.] fluÈssig erhaltenº i Rousseau (La litteÂrature. Quel est son
pouvoir theÂologique?, ¹Conciliumº 12(1976) z. 5, s. 23-24): ¹[...] la litteÂrature, avec Bloy, Bernanos,
PeÂeguy, Mauriac, etc., par son temoignage et son s e n s p r o p h e t i q u e [podkr. J. Sz.], a contribueÂ
aÂ rendre vie la theÂologieº.
56
Pasierb, Miasto na goÂrze, s. 282.
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w ten sposoÂb swoista jakosÂcÂ opisywanej funkcji, a mianowicie ¹kapøanÂskiº
wymiar sztuki. To ona bowiem udziela gøosu rzeczom, ¹ktoÂre pragnaÎ przemoÂwicÂ przez czøowiekaº. Owa ¹troska o sÂwiatº jest wspoÂøuczestnictwem w kapøanÂstwie Jezusa Chrystusa57. Inne, pokrewne powyzÇszemu elementy profetyzmu
sztuki, to jej soterycznosÂcÂ i eschatycznosÂcÂ, gdyzÇ ± uzasadnia Pasierb ± wymierza
ona ¹sprawiedliwosÂcÂ widzialnemu sÂwiatuº, beÎdaÎc w ten sposoÂb ¹prorokiemseÎdziaÎº58. Ostatecznym celem prorokowania jest zmienianie sÂwiata, zwiastowanie czøowiekowi ocalenia, a uzÇywajaÎc jeÎzyka soteriologii ± uczestnictwo
w wydarzeniu Zbawienia59. Dzieøa poetoÂw, ¹widzaÎcych prorokoÂwº (sehende
Propheten) ± dopowiada autor ± poszerzajaÎ tym samym pole samosÂwiadomosÂci
KosÂcioøa i jego teologicznej refleksji60.
InteresujaÎcym dopeønieniem propozycji Pasierba mozÇe bycÂ fragment homilii kard. J. Glempa, dotyczaÎcy twoÂrczosÂci A. KamienÂskiej: ¹Byøa jak gdyby
p r o r o k i n i aÎ K o sÂ c i o ø aº [podkr. ± J. Sz.] ± wyraziø sieÎ o poetce i okresÂliø,
na czym polega uczestnictwo poezji w ¹prorokowaniu KosÂcioøaº. Dokonuje sieÎ
ono wtedy, kiedy ¹poeta tak wnika w rzeczywistosÂcÂ i tak potrafi widzianaÎ przez
siebie rzeczywistosÂcÂ ogøaszacÂ, zÇe odkrywa przed wspoÂøbracÂmi nowy wymiar
prawdyº61. BioraÎc pod uwageÎ tak rozumiany sens uczestnictwa wypowiedzi
literackiej w prorockiej funkcji KosÂcioøa oraz dorobek eklezjologiczny Soboru
WatykanÂskiego II, mozÇna sieÎ roÂwniezÇ zgodzicÂ z oryginalnaÎ tezaÎ H. Bremonda.
OperujaÎc pojeÎciem ¹prorocy z zewnaÎtrzº (les prophtes du dehors), przyznaje on
spore wartosÂci teologiczne tekstom literackim, w ktoÂrych trudno byøoby sieÎ
doszukacÂ elementoÂw wyrazÂnie chrzesÂcijanÂskich62.
Warto na zakonÂczenie ± chocÂby tylko w formie wzmianki ± wspomniecÂ
o wyjaÎtkowej roli i randze, jakaÎ w caøoksztaøcie zjawiska ¹profetyzmu literaturyº speøniaøa i speønia literatura polska. Powszechne przekonanie o jej prorockim charakterze, oparte zwøaszcza na pozycji, jakaÎ zajmuje w naszej kulturze
narodowej poezja romantyczna, doczekaøo sieÎ w ostatnim czasie serii facho57
TamzÇe, s. 281-282. Autor (Pionowy wymiar kultury, s. 46-47) dostrzega roÂwniezÇ lucyferycznaÎ postacÂ ¹kapøanÂskiegoº wymiaru sztuki. Dzieje sieÎ tak wtedy, kiedy artysta w postawie ¹non
serviamº wobec religii, czczaÎc tylko wartosÂci estetyczne, wysteÎpuje wyøaÎcznie w roli ¹sacerdos
musarumº.
58
TenzÇe, Czas otwarty, s. 15. W tym sensie H. de Lubac posÂwieÎca sporaÎ czeÎsÂcÂ dzieøa Le drame
de l'humanisme atheÂeÂ (Paris 1945) F. Dostojewskiemu jako ¹prorokowiº. Por. Pasierb, Miasto na
goÂrze, s. 54.
59
Pasierb, Pionowy wymiar..., s. 149-150; tenzÇe, Miasto na goÂrze, s. 266. Sztuka ± argumentuje
Pasierb (tamzÇe) ± posiada nie tylko wartosÂci poznawcze, gdyzÇ: ¹Poezja byøa i jest zakleÎciem, sztuka
nie tylko odzwierciedla, ale i zmienia sÂwiatº.
60
TenzÇe, Dichter als Zeugen des Glaubens. PolnischereligioÈse Lyrik des 20. Jahrhunderts, w:
Deutsch-polnische UniversitaÈtstage. VortraÈge, Reden und Ansprachen eines Symposium im November 1988, red. V.B. Schultze, K. Sauerland, Mainz 1989, s. 24.
61
J. Glemp, Zaznaøa juzÇ peønego smaku zÇycia, ¹W drodzeº 14(1986) nr 7-8, s. 9.
62
E. Goichot, Henri Bremond historien du sentiment religieux, Strasbourg±Paris 1982, s. 45.
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wych opracowanÂ63. WartosÂci literatury polskiej, ktoÂre ich autorzy okresÂlajaÎ
jako tworzenie ideaøoÂw64, rozrastanie sieÎ terenu odpowiedzialnosÂci i wrazÇliwosÂci65, walory ksztaøtu i tresÂci jej etosu66 ± to nic innego, jak przedøuzÇenie dzieøa
¹widzaÎcychº, tych, ktoÂrzy prorokowali dla ¹ocalenie duchowego Izraelaº67.
Literatura pieÎkna w opisanej funkcji mozÇe (i powinna) bycÂ pomocniczym
zÂroÂdøem profetycznego wymiaru wspoÂøczesnej teologii. Stanie sieÎ tak wtedy,
kiedy w wymiarze metodologii oraz na poziomie konkretnych badanÂ beÎdzie
rozumiana i traktowana jako ¹søuzÇebnica Søowaº68.
4. KNS ± PROPOZYCJA: SPOèECZNOSÂCÂ POTRZEBUJE ZASAD I WARTOSÂCI

¹JezÇeli pragniemy, aby wiek przymusu ustaÎpiø miejsca wiekowi perswazji,
musimy nauczycÂ sieÎ rozmawiacÂ o przyszøosÂci czøowieka jeÎzykiem zrozumiaøym
dla wszystkichº ± pisze Jan Paweø II. I kontynuuuje: ¹[...] powszechne prawo
moralne, zapisane w sercu czøowieka, jest taÎ swoistaÎ «gramatykaÎ», ktoÂrej potrzebuje sÂwiat, aby podjaÎcÂ takaÎ rozmoweÎ o wøasnej przyszøosÂciº69. PrzyszøosÂcÂ
sÂwiata zalezÇy wieÎc w jakisÂ sposoÂb od søowa, a na pewno od Søowa Wcielonego.
Søowo ludzkie nabiera wagi tylko w odniesieniu do Søowa.
Profetyczna czy tezÇ apostolska misja nauki spoøecznej KosÂcioøa polega na
tym, zÇe nie godzi sieÎ ona na redukowanie czøowieka do jakiejsÂ czeÎsÂci istniejaÎcych mechanizmoÂw spoøeczno-politycznych. PogøeÎbia i rozszerza przestrzenie
dialogu. PodkresÂla rozroÂzÇnienie pomieÎdzy ¹sprawiedliwosÂciaÎ KroÂlestwaº,
a ¹wyzwoleniem czøowiekaº. W teorii i praktyce ukazuje, jak ze wzajemnej
dynamiki tych dwoÂch rzeczywistosÂci rodzi sieÎ wolnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska, ktoÂra
nie pozwala na wynaturzenia w pojmowaniu wyzwolenia ludzkiego. StrzezÇe
63

WymienicÂ nalezÇy zwøaszcza trzy artykuøy: S. Sawicki, Ethos literatury polskiej, ¹Tygodnik
Powszechnyº 36(1982) nr 1-21, s. 3; Z. Kubiak, Udziaø literatury polskiej..., ¹Tygodnik Powszechnyº 36(1982) nr 29, s. 1, 4; K. Dybciak, O polskim etosie. Dyskusja o szansie polskiej kultury,
¹Tygodnik Powszechnyº 36(1982) nr 49, s. 3.
64
Kubiak (art. cyt.) wymienia m.in. wytworzenie ideaøu estetycznego øaÎczaÎcego waÎtki ontyczne z biblijnymi.
65
Sawicki (Ethos literatury polskiej) wylicza trzy gøoÂwne ¹uwrazÇliwieniaº polskiej literatury:
nastawienie wspoÂlnotowe, walka o prawdeÎ i wolnosÂcÂ, zrozumienie koniecznosÂci ofiary i cierpienia.
66
TresÂcÂ polskiego etosu jest mozÇliwa do odczytania ± wg Dybciaka (O polskim etosie..., s. 3) ±
z polskiej literatury. SkøadajaÎ sieÎ nanÂ: ¹Przekonanie o istnieniu obiektywnych i trwaøych wartosÂci
i obowiaÎzku speøniania ich. [...] akceptacja i dosÂwiadczenie istnienia osobowego. [...] przesÂwiadczenie o obecnosÂci sacrum i mozÇliwosÂci wejsÂcia w sfereÎ jego oddziaøywaniaº.
67
Langkammer, dz. cyt., s. 132.
68
Nie chodzi tu o relacjeÎ zalezÇnosÂci literatury wobec teologii w sensie ¹ancilla theologiaeº.
Funkcja ¹ancilla Verbiº winna bycÂ rozumiana w analogii do tytuøu, w ktoÂrym L. Stachowiak
(dz. cyt.) dostrzega syntezeÎ istotnych skøadnikoÂw biblijnego profetyzmu: ¹Prorocy ± søudzy Søowaº.
69
Jan Paweø II, PrzemoÂwienie do Zgromadzenia OgoÂlnego ONZ..., s. 42.
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to ostatnie pojeÎcie od przypisywania mu roli nadrzeÎdnej w stosunku do wolnosÂci otrzymanej od Jezusa Chrystusa70.
Struktury spoøeczne i instytucje zÇycia spoøecznego, stwarzajaÎc mechanizmy
promujaÎce wolnosÂcÂ i wyzwolenie poszczegoÂlnych ludzi, majaÎ w tym zakresie
roleÎ ograniczonaÎ, jesÂli nie przyjmujaÎ peønej prawdy o czøowieku. B. Sorge
wskazuje, zÇe juzÇ B. Croce uznawaø koniecznosÂcÂ istnienia niezbeÎdnego øaÎcznika,
ktoÂry wiaÎzÇe ¹programyº spoøeczne z ¹wiaraÎ moralnaÎº, czyli spoøecznaÎ propozycjeÎ z kulturaÎ politycznaÎ, zmysø moralny ze zmysøem religijnym. ¹Stosunek
pomieÎdzy programami i wiaraÎ (morale) ± twierdzi B. Croce ± polega na tym, zÇe
ta ostatnia poprzedza pozostaøe i tworzy je; a gdy jej brak, na proÂzÇno stara sieÎ jaÎ
zastaÎpicÂ wielkimi planami: podobnie jak gmachu bez fundamentoÂw nie mozÇna
wzmocnicÂ zwienÂczeniami architektonicznymi i ozdobami. MozÇna wieÎc zauwazÇycÂ, czy te liczne osoby, ktoÂre trudzaÎ sieÎ nad tworzeniem programoÂw, nie
kierujaÎ sieÎ zøudzeniem uzyskania z zewnaÎtrz tego, czego czujaÎ, izÇ nie posiadajaÎ
w swym wneÎtrzu; i, jesÂli tak jest naprawdeÎ, trzeba, jak sieÎ mi wydaje, zadbacÂ
przede wszystkim o to, by zostaøy one uwolnione od takich zøudzenÂ i pobudzone
do umacniania, w samych sobie i w innych, wiaryº. A zatem, ¹przede wszystkim
wiara (moralna) ± konÂczy B. Croce ± a potem plany; najpierw cheÎtny duch,
dopiero poÂzÂniej preÎzÇne ramieÎº71.
Nauka spoøeczna KosÂcioøa, przypominajaÎc, nieraz gøosem woøajaÎcego na
puszczy, o centralnym miejscu czøowieka w spoøeczenÂstwie, jest czymsÂ wieÎcej
nizÇ tylko etykaÎ spoøecznaÎ czy socjologiaÎ religii chociazÇby dlatego, zÇe perspektywa teologiczna, a sÂcisÂlej rzecz ujmujaÎc chrystologiczna, nakazuje jej spojrzenie na rzeczywistosÂcÂ w perspektywie Objawienia. Jej szerokie spektrum, swoisty ¹uniwersalizmº czy tezÇ ¹globalizmº, (takzÇe historycznie wczesÂniejszy nizÇ
procesy globalizacji), zasadza sieÎ na tym, zÇe wyrazÇa ona prawdeÎ nie tylko
o czøowieku i sÂwiecie, ale takzÇe prawdeÎ o Bogu i PrawdeÎ, ktoÂraÎ jest BoÂg Wcielony ± Jezus Chrystus.
RacjeÎ ma T. Bortkiewicz, gdy pisze, zÇe ¹bycÂ mozÇe nadszedø czas, w ktoÂrym
rzeczaÎ mniej istotnaÎ stajaÎ sieÎ dyskusje toczone wokoÂø wyrazÇenia «nauka spoøeczna», bardziej natomiast zadaniem biezÇaÎcym staje sieÎ podjeÎcie zadania, «praxis»
etycznego, dotyczaÎcego problemoÂw spoøecznych w øonie mysÂli teologicznejº72.
70
¹KosÂcioÂø øaÎczy, ale nigdy nie utozÇsamia wyzwolenia ludzkiego ze zbawieniem w Jezusie
Chrystusie, poniewazÇ wie z boskiego objawienia, z dosÂwiadczenia historii i z rozwazÇania wiary, zÇe
nie kazÇde pojeÎcie wyzwolenia koniecznie zgadza sieÎ i przystaje do ewangelicznej wizji czøowieka,
rzeczy i zdarzenÂ; ani nie wystarczy uzyskacÂ wyzwolenie, zaprowadzicÂ dobrobyt i posteÎp, zÇeby
nadeszøo KroÂlestwo BozÇeº. EN 35.
71
B. Croce, Cultura e vita morale, rozdz. XXII: Fede e programmi, Bari 1955, s. 161 i 166
(cyt. za: B. Sorge, Wykøady z katolickiej nauki spoøecznej. Od Ewangelii do cywilizacji miøosÂci,
KrakoÂw 2001, s. 135).
72
T. Bortkiewicz, Katolicka nauka spoøeczna jako teologia spoøeczna?, w: Metodologiczne
i teoretyczne problemy..., s. 146-147.
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Na takaÎ koniecznosÂcÂ zwracaø takzÇe uwageÎ kard. Karol Wojtyøa w trakcie
wywiadu udzielonemu w Mediolanie V. Possentiemu:
Chrystus moÂwi «prawda was wyzwoli» (J 8,32). Nie chodzi o samaÎ jakaÎkolwiek praktycznaÎ skutecznosÂcÂ ± chodzi o wyzwalajaÎcaÎ prawdeÎ ± podkresÂlaø przyszøy papiezÇ. Chodzi takzÇe o søusznosÂcÂ czynoÂw, o søusznosÂcÂ etycznaÎ, ta bowiem jest prawdaÎ ludzkiej
praktyki, skoro czøowiek (po grzechu pierworodnym) nie mozÇe dziaøacÂ i nie mozÇe
bytowacÂ inaczej jak tylko «pomieÎdzy dobrem i zøem» [...].
ChrzesÂcijanÂska nauka spoøeczna i chrzesÂcijanÂska praxis spoøeczna nigdy nie zmiesÂci
sieÎ bez reszty w wymiarze «Cezara i tego, co cesarskie»´ nie pozwoli sieÎ «wchøonaÎcÂ»
polityce. Zawsze zachowa w stosunku do niej jakisÂ dystans, nawet angazÇujaÎc sieÎ
w niaÎ bezposÂrednio. [...] Czy to jednakzÇe oznacza søabosÂcÂ? Czy to nie jest wreÎcz
przeciwnie ta siøa, ktoÂraÎ KosÂcioÂø jako taki ± a zarazem chrzesÂcijanie z samego tytuøu
swej wiary, etyki i sÂwiatopoglaÎdu ± muszaÎ stanowicÂ w sÂwiecie ± jesÂli majaÎ pozostacÂ
«solaÎ ziemi» (Mt 5,13). Prymat etyki przed politykaÎ i «praxis apostolska» jako
podstawowa forma tej praxis, ktoÂra wyøania sieÎ z nauki spoøecznej KosÂcioøa, stale
otwierajaÎ inny wymiar perspektyw dla samej polityki ± i wøasÂnie dlatego saÎ jej
koniecznie potrzebne73.

C. Ciattini, wskazuje na koniecznosÂcÂ pogøeÎbienia takiego dyskursu, gdy
pisze: ¹[...] teologii obca jest tematyka spoøeczna. Przede wszystkim istnieje
brak opracowania teologicznego odnoszaÎcego sieÎ do spoøeczenÂstwa74, a w konsekwencji takzÇe do kwestii spoøecznej. To wøasÂnie ten brak mobilizuje KosÂcioÂø
do interwencji na polu spoøecznym za pomocaÎ Magisterium, a sÂcisÂlej moÂwiaÎc ±
Magisterium papieskiegoº75. Katolicka nauka spoøeczna powinna zatem odwazÇniej wchodzicÂ w dialog z naukami biblijnymi, patrystycznymi, teologicznymi, ale i z naukami humanistycznymi i spoøecznymi, aby ¹przyswajacÂ sobie ich
dorobek i ukazywacÂ im szerszaÎ perspektyweÎ søuzÇby osobie ludzkiej, poznanej
i miøowanej w peøni jej powoøaniaº76. WierzaÎcy (a tym bardziej teolog) nie
moÂgøby w peøni gøosicÂ Ewangelii, jesÂliby w jakisÂ sposoÂb nie gøosiø w sposoÂb
profetyczny takzÇe historii, ktoÂra po Chrystusie nie stanowi juzÇ profanum, lecz
dzieje sieÎ w sÂwiecie, ktoÂry ± jak wierzaÎ chrzesÂcijanie ± ¹zostaø stworzony i jest
73
K. Wojtyøa (Jan Paweø II), Nauczanie spoøeczne KosÂcioøa integralnaÎ czeÎsÂciaÎ jego misji,
Rzym 1996, s. 60.
74
¹UøomnosÂcÂ teologicznego opracowania tematu «spoøeczenÂstwo» nie mozÇe bycÂ przypisywana jedynie nieprecyzyjnej zawartosÂci «teologii moralnej». Bardziej przekonujaÎce wyjasÂnienie znajduje w fakcie, zÇe taki brak dostrzega sieÎ jedynie w epoce nowoczesnej, w rozpowszechnionej,
europejskiej sÂwiadomosÂci kulturalnej, ktoÂraÎ cechuje podwoÂjny fenomen: z jednej strony ± wyodreÎbnienie sÂwiadomosÂci indywidualnej, «krytycznej» wobec tego, co dopiero obecnie jest uznawane
za «przesaÎd» spoøeczny; z drugiej strony ± rosnaÎca sÂwiadomosÂcÂ wysokiego stopnia przypadkowosÂci
w konstruowaniu porzaÎdkoÂw spoøecznych, potwierdzona przez dosÂwiadczenie cywilizacyjnych
przemianº. G. Angelini, La Dottrina sociale della Chiesa, w: AA.VV., La dottrina sociale della
Chiesa, Milano 1989, s. 75.
75
C. Ciattini, Prezbiter a nauka spoøeczna KosÂcioøa, tøum. A. Wuwer, Katowice 2007, s. 24-25.
76
Jan Paweø II, Encyklika ¹Centesimus annusº, 1.05.1991, nr 59.
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zachowywany dzieÎki miøosÂci Stworzyciela, popadø w niewoleÎ grzechu, lecz
przez Chrystusa ukrzyzÇowanego i zmartwychwstaøego [...] zostaø wyzwolony
i przeznaczony [...] aby przeobrazicÂ sieÎ [...] i osiaÎgnaÎcÂ doskonaøosÂcÂº77.
Warunkiem tak rozumianej apostolsko-profetycznej misji nauki spoøecznej
KosÂcioøa jest jej interdyscyplinarnosÂcÂ. M. Toso twierdzi wreÎcz, zÇe interdyscyplinarnosÂcÂ stanowi ¹niezbeÎdny warunek jej autentycznosÂci, dostarczanego
przez niaÎ rozeznania i jej profetycznosÂci, ktoÂre w przeciwnym razie byøyby
zawieszone w proÂzÇniº78.
Katolicka nauka spoøeczna staje sieÎ w ten sposoÂb wyrazem posøugi integralnego zbawienia, ktoÂraÎ KosÂcioÂø ma speøniacÂ wobec kazÇdego czøowieka i caøego
czøowieka. Wywodzi sieÎ z apostolskiej natury KosÂcioøa i dlatego jest zdolna
ukazywacÂ i gøosicÂ dziaøanie Boga w sferze spoøecznej, dostrzegacÂ je i mu søuzÇycÂ.
Sfera spoøeczna bowiem, jak wszystkie rzeczywistosÂci ludzkie, ma swoÂj punkt
zbiezÇnosÂci w Jezusie Chrystusie, nowym Adamie, ktoÂry przyszedø, aby zjednoczycÂ w sobie wszystko (Ef 1, 3-14; Kol 1, 15-20).

KROK TRZECI

5. TEOLOGIA ± PRZEPOWIADANIE POTRZEBUJE SèOWA.
KERYGMATYCZNA FUNKCJA LITERATURY

Kerygmatyczna funkcja wypowiedzi literackiej jest pochodnaÎ tzw. ¹wartosÂci kerygmatycznejº, polegajaÎcej na tym, ¹zÇe w dziele literackim jest taka ekspresja wiary, ktoÂra jest ukierunkowana na budzenie i ksztaøtowanie wiary odbiorcyº79. Badania kerygmatyczego wymiaru literatury wchodzaÎ w zakres interpretacji teologicznej i domagajaÎ sieÎ zastosowania teologicznej metodologii.
Jednak wiarygodnosÂcÂ wynikoÂw jest uzalezÇniona od jej wzbogacenia o metodologieÎ nauki o literaturze (np. o teorieÎ odbioru) i od stworzenia terminologii
mozÇliwej do zaakceptowania przez obie strony80. Ostatecznie jednak ± pomimo
koniecznych ustalenÂ terminologicznych i rozroÂzÇnienÂ w obreÎbie aparatu metodologicznego tych badanÂ ± zaroÂwno ¹profetycznosÂcÂº, jak i ¹kerygmatycznosÂcÂº
77

KDK 2.
M. Toso, O naturze nauki spoøecznej KosÂcioøa, ¹SpoøeczenÂstwo. Studia ± prace badawcze ±
dokumenty z zakresu nauki spoøecznej KosÂcioøaº 8(1998) nr 1, s. 16.
79
Szulc, art. cyt., s. 21. ¹W niektoÂrych przypadkach wartosÂcÂ ta jest jeszcze spoteÎgowana,
wtedy mianowicie, gdy utwoÂr literacki jest nosÂnikiem Søowa objawiajaÎcego, czyli Søowa BozÇegoº.
TamzÇe.
80
TamzÇe, s. 21-23.
78
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jawiaÎ sieÎ jako aspekty tej samej funkcji wiary. WyrazÇonej w literackiej wypowiedzi i ¹owocujaÎcejº w przekazie Prawdy i ZÇycia.
Podobnie jak w przypadku profetyzmu, roÂwniezÇ funkcjeÎ kerygmatyczna
nalezÇy rozumiecÂ t e o l o g i c z n i e. W przeciwnym razie caøoksztaøt refleksji mozÇe ulec spøyceniu, niebezpiecznie zesÂlizgujaÎc sieÎ w obszary zakresÂlone znaczeniami takich terminoÂw, jak propaganda, reklama itp. Aby tego uniknaÎcÂ, trzeba
koniecznie sieÎgnaÎcÂ do biblijnych korzeni i ukazacÂ teologiczny sens pojeÎcia.
¹Kerygmatº wywodzi sieÎ z greckiego czasownika keryssein (gøosicÂ, przepowiadacÂ) i oznacza w Biblii zaroÂwno gøoszenie KroÂlestwa BozÇego oraz jego
zbawczych skutkoÂw, jak i samaÎ tresÂcÂ przepowiadania81. Jest to ¹søowoº, ktoÂre
± jak podaje Rahner ± ¹w imieÎ Boga i na mocy prawowitej misji zleconej przez
Boga i KosÂcioÂø jest gøoszone zaroÂwno wspoÂlnocie wierzaÎcych, jak i jednostce
jako søowo samego Boga i Jezusa Chrystusaº82. To, co przepowiadane, znajduje w owym ¹søowieº swoje skuteczne uobecnienie i staje sieÎ historycznie
uchwytnym wydarzeniem. Na podkresÂlenie zasøuguje fakt fundamentalnej
zÂroÂdøowosÂci kerygmatu w stosunku do teologii. Wedøug koncepcji i terminologii
Rahnera relacja ¹kerygmat (w obydwu biblijnych znaczeniach) ± teologiaº
winna bycÂ rozumiana nasteÎpujaÎco: kerygmat jest dla teologii pierwszaÎ zasadaÎ
i normaÎ, a jednoczesÂnie ona sama znajduje sieÎ na usøugach kerygmatu83.
TeologicznaÎ refleksjeÎ nad kerygmatycznaÎ funkcjaÎ literatury nalezÇy przeprowadzicÂ w sÂwietle powyzÇszych ustalenÂ. Refleksja taka ma juzÇ zresztaÎ swojaÎ
ugruntowanaÎ w teologii tradycjeÎ84, kontynuowanaÎ przez wielkie autorytety
teologiczne XX w. SproÂbujmy przedstawicÂ zarys inspirujaÎcego jaÎ mysÂlenia.
Dotyczy ono zasadniczo kerygmatu ¹sztuki w ogoÂleº, ale ± podobnie jak
w przypadku ¹profetyzmu sztukiº ± literatura odgrywa tu jednaÎ z gøoÂwnych
roÂl, stanowiaÎc podstawowy przedmiot egzemplifikacji i odwoøanÂ.
H. Urs von Balthasar w opracowaniu pod znaczaÎcym tytuøem Christliche
Kunst und VerkuÈndigung stwierdza, zÇe historii KosÂcioøa dowodzi, izÇ posÂredni81
Langkammer, dz. cyt., s. 87. ¹ChrzesÂcijanÂskie przepowiadanieº mozÇna okresÂlicÂ za V. Schurrem i H. WoÂjtowiczem (Poezja w søuzÇbie chrzesÂcijanÂskiego przepowiadania, ¹Homo Deiº 46(1977)
nr 1, s. 61), jako ¹autorytatywne gøoszenie, uwielbianie i dawanie sÂwiadectwa objawionym, zbawczym czynom Bogaº. Jego celem jest zbawienie czøowieka, budowanie KosÂcioøa i przyblizÇanie
Paruzji. Por. A. Jankowski, Kerygmat w KosÂciele apostolskim, CzeÎstochowa 1989, s. 8-9, 115-119.
82
K. Rahner, H. Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, tøum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Warszawa 1987, s. 175.
83
TamzÇe, s. 175, 478. W sensie najbardziej pierwotnym i fundamentalnym relacjeÎ teÎ nalezÇy
widziecÂ w konteksÂcie faktu Søowa BozÇego, ktoÂre wysteÎpuje w stosunku do teologii jako ¹norma
normans non normataº.
84
Np. w dobie reformacji kerygmat sztuki dostrzegaø juzÇ i doceniaø Erazm z Rotterdamu:
¹Kto sÂwiat pozbawi obrazoÂw, odejmie mu najwieÎkszaÎ rozkosz; czeÎstokrocÂ wieÎcej widzimy na obrazach, nizÇ potrafimy rozeznacÂ z Pisma sÂwieÎtegoº (cyt. za: J. Huizinga, Erazm, tøum. M. Kurecka,
Warszawa 1964, s. 228). W tym konteksÂcie domagaø sieÎ Erazm teologicznego dowartosÂciowania
literatury pieÎknej, zwøaszcza poezji. Por. Pasierb, Miasto na goÂrze, s. 21.
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kiem Objawienia jest nie tylko liturgia, dogmatyka i kerygmat w sÂcisøym tego
søowa znaczeniu, ale takzÇe ¹w specyficzny sposoÂb sztukaº85. Aby uzyskacÂ istotnaÎ teologicznie odpowiedzÂ na pytanie o przyczyneÎ i znaczenie tego fenomenu, jest rzeczaÎ koniecznaÎ gruntowne zbadanie zwiaÎzkoÂw pomieÎdzy przepowiadaniem a sztukaÎ, a bardziej ¹zÂroÂdøowoº ± pomieÎdzy Objawieniem a sztukaÎ.
Dociekania szwajcarskiego teologa prowadzaÎ do wniosku, zÇe poczaÎtkiem tych
zwiaÎzkoÂw, podstawowaÎ kategoriaÎ tøumaczaÎcaÎ tajemniceÎ pokrewienÂstwa Objawienia i sztuki, jest rzeczywistosÂcÂ pieÎkna86. Objawienie nie jest niczym innym,
jak manifestacjaÎ wspaniaøosÂci BozÇej, przywroÂceniem ksztaøtu i formy w miejsce
chaosu grzechu, a zÇycie chrzesÂcijanina ± zÇyciem ¹artystyº87. StaÎd kazÇdy ¹artyzmº jest naturalnym przedøuzÇeniem Objawienia. Prawdziwa sztuka jakby
¹ontologicznieº uczestniczy w kerygmacie, ktoÂry swaÎ tresÂcÂ i formeÎ czerpie
z Boskiego PieÎkna. Z tego zwiaÎzku, sieÎgajaÎcego tajemnicy Boga, wytryska
zÂroÂdøo wszelkich powiaÎzanÂ pomieÎdzy przepowiadaniem i sztukaÎº88. RoÂwniezÇ
± nalezÇaøoby dodacÂ, koncentrujaÎc sieÎ na zakresie naszej refleksji ± kerygmatycznej funkcji literatury.
W tym duchu, operujaÎc takzÇe teologicznaÎ kategoriaÎ ¹posÂrednictwa w Objawieniuº, pisze J. Feiner. Zastanawia sieÎ, dlaczego sztuka speønia eklezjalne
zadanie przepowiadania (VerkuÈndigungsaufgabe der Kirche). Dlatego ± odpowiada ± gdyzÇ jest na swoÂj sposoÂb ¹zÇywym objawieniem symbolu chrzesÂcijanÂskiej wiaryº (lebendige Symbolerscheinung des christlichen Glaubens) i staje sieÎ
dla sÂwiata sÂwiadkiem tego, co chrzesÂcijanÂskie. SposÂroÂd jej dziaøoÂw dotyczy to
zwøaszcza poezji, ktoÂra speønia okresÂlonaÎ funkcjeÎ ¹posÂredniczenia Objawieniuº89.
Bardziej apologetycznie, przesuwajaÎc akcent na doktryneÎ, postrzegajaÎ kerygmatycznaÎ funkcjeÎ sztuki Y. Congar i J. Ratzinger. Francuski teolog widzi
w ¹tworzeniu sztuki artystycznejº, w jej symbolicznych formach wyrazu: ¹akt
gøoszenia nauki o prawdziwie religijnym i jednoczesÂnie apologetycznym znaczeniuº. WsÂroÂd dzieø sztuki szczegoÂlnie twoÂrczosÂcÂ poetycka pozwala ± jego
85

S. 708. InteresujaÎca w tym konteksÂcie uwaga Pasierba (Pionowy wymiar kultury, s. 48):
¹Olbrzymie dziedzictwo sztuki, jakie powstaøo w orbicie KosÂcioøa, nie przestaje dziaøacÂ kerygmatycznie i apostolsko. Kultura, na rzecz ktoÂrej KosÂcioÂø posÂwieÎciø tyle cennych energii w dobie
Renesansu, kiedy najpilniejsza sprawaÎ wydawaøa sieÎ reforma, przynosi owoce po upøywie stuleciº.
86
H. Urs von Balthasar, Christliche Kunst und VerkuÈndigung, w: Mysterium Salutis. Grundis
heilsgeschichtlicher Dogmatik, red. J. Feiner, M. LoÈhrer, t. 1, s. 708-714. Por. tenzÇe, Offenbarung
und SchoÈnheit: Verbum Caro, Einsiedeln 1960. Jak wykazuje Pasierb (Pionowy wymiar kultury,
s. 48), elementy tej idei mozÇna znalezÂcÂ takzÇe w mysÂli C.K. Norwida i J. Ruskina.
87
Urs von Balthasar, Christliche Kunst..., s. 708-710, 715-717. Jest to roÂwniezÇ zasadnicza teza
gøosÂnego, trzytomowego dzieøa Herrlichkeit tegozÇ autora.
88
TenzÇe, Christliche Kunst..., s. 712, 718-723.
89
J. Feiner, Offenbarung und Kirche ± Kirche und Offenbarung, w: Mysterium Salutis..., t. 1,
s. 540.
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zdaniem ± ¹bøyszczecÂ nauce KosÂcioøaº90. J. Ratzinger zasÂ uwazÇa, zÇe jednym
z najistotniejszych elementoÂw apologii KosÂcioøa jest sztuka jako arcydzieøo,
ktoÂre potrafi tworzycÂ KosÂcioÂø91.
Warto przytoczycÂ roÂwniezÇ odpowiedzÂ, jakiej na pytanie o przyczyneÎ i istoteÎ
kerygmatu sztuki udziela teolog polski. J.St. Pasierb, inspirowany mysÂlaÎ
S. Kierkegaarda92, dostrzega korzenÂ zjawiska w mozÇliwosÂci rzeczywistego, inspirujaÎcego udziaøu dosÂwiadczenia estetycznego w genezie dosÂwiadczenia religijnego. We wrazÇliwosÂci estetycznej wspoÂøczesnego czøowieka upatruje jedno
z potencjalnych zÂroÂdeø rehumanizacji i chrystianizacji sÂwiata93. ZresztaÎ, jesÂli
przyjaÎcÂ ¹teologieÎ pieÎknaº Ursa von Balthasara, wrazÇliwosÂcÂ ta jest niczym innym, jak pamieÎciaÎ o Jedynym Wspaniaøym.
Uwierzytelnieniem intuicji i koncepcji teologoÂw niech beÎdaÎ søowa papiezÇy. Paweø VI, okresÂlajaÎc posøugeÎ KosÂcioøa m.in. jako ¹gøoszenie sÂwiata
duchaº, woøaø do artystoÂw, apelujaÎc o ich udziaø w tak pojeÎtym kerygmacie:
¹KosÂcioÂø potrzebuje was. Nasza posøuga wymaga waszej wspoÂøpracy [...].
JesÂli zabraknie nam waszej pomocy, nasza posøuga stanie sieÎ jaÎkaniem
i czymsÂ niepewnymº94. Apel ten potwierdza Jan Paweø II: ¹KosÂcioÂø potrzebuje sztuki. Potrzebuje jej w przekazywaniu swego oreÎdzia. KosÂcioÂø potrzebuje søowa [...]º95.
¹Potrzebuje søowaº ± czyli realizacji kerygmatycznej funkcji literatury pieÎknej. Potrzebna jest tezÇ wszechstronna refleksja teologiczna nad tym zjawiskiem.
Po naszkicowaniu jej podstawowych waÎtkoÂw nalezÇaøoby jeszcze przedstawicÂ
gøoÂwne warianty metodologiczne badanÂ, uzalezÇnione od zaøozÇenÂ i przyjeÎtej
optyki badawczej. Faktorami umozÇliwiajaÎcymi wielowymiarowosÂcÂ ujeÎcia kerygmatycznosÂci literatury saÎ z jednej strony obydwa znaczenia pojeÎcia ¹kerygmatº (akt i tresÂcÂ przepowiadania), z drugiej uwarunkowania wynikajaÎce z ¹literackosÂciº badanych tekstoÂw, a z jeszcze innej ± poziom i sposoÂb ewentualnego ¹spozÇytkowaniaº tej funkcji w teologii czy w samym przepowiadaniu
KosÂcioøa.
I tak mozÇna np. dostrzegacÂ, zÇe ¹literatura w ogoÂleº (a czeÎsÂcÂ jej dorobku
szczegoÂlnie) stwarza korzystnaÎ sytuacjeÎ kulturowaÎ dla chrzesÂcijanÂskiego prze90
Y. Congar, Der Laie (cyt. za: Kranz, Was ist christliche Dichtung? Thesen ± Fakten ± Daten,
MuÈnchen 1987, s. 80).
91
J. Ratzinger. Zur Lage des Glaubens. Ein GespraÈch mit Vittorio Messori, MuÈnchen±ZuÈrich±
Wien 1985, s. 134.
92
¹[...] zÇe faza estetyczna wyprzedza fazeÎ religijnaÎ w zÇyciu wielu osoÂbº. Pionowy wymiar
kultury, s. 49.
93
TamzÇe. ¹Do ludzi, ktoÂrzy juzÇ nie stykajaÎ sieÎ z jakaÎkolwiek forma chrzesÂcijanÂskiej kerygmy
mogaÎ przemoÂwicÂ jeszcze tylko zjawiska artystyczne, ktoÂre wyrosøy z natchnienia Ewangeliiº. TamzÇe, s. 48.
94
Do artystoÂw, Kaplica SykstynÂska, 10.05.1964, tøum. St. G., ¹Znakº 16(1964) nr 12, s. 1425.
95
Istota, wielkosÂcÂ i odpowiedzialnosÂcÂ sztuki i publicystyki. PrzemoÂwienie do artystoÂw i dziennikarzy, Monachium, 19.11.1980, w: tenzÇe, Wiara i kultura..., s. 91.
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powiadania96. Byøaby to funkcja zblizÇona do tej, ktoÂra zostaøa opisana jako
praeparatio evangelica. MozÇna roÂwniezÇ badacÂ kerygmatycznaÎ ¹mocº literatury
(zwøaszcza poezji, dla pewnego typu odbiorcy), tzn. postrzegacÂ jaÎ jako skuteczny sposoÂb przekazu97, odpowiedniaÎ formeÎ dla kerygmatu (rozumianego jako
gøoszenie). W szczegoÂlnych przypadkach mozÇna jaÎ traktowacÂ jako nosÂnik samej
tresÂci kerygmatu98. Na jeszcze innym poziomie refleksja mozÇe dotyczycÂ sposoboÂw ¹wykorzystaniaº literatury w søuzÇbie chrzesÂcijanÂskiego przepowiadania
(w homiletyce, katechetyce)99.
ListeÎ mozÇliwosÂci metodologicznego podejsÂcia do problemu funkcji kerygmatycznej literatury daøoby sieÎ niewaÎtpliwie przedøuzÇycÂ. Teoretyczne i praktyczne ujeÎcia tego zagadnienia rojaÎ sieÎ od rozmaitych aspektoÂw i terminoÂw:
kerygmatyczna (-y) wartosÂcÂ100, wymowa101, wymiar102, charakter103, funkcja104. Warto jaÎ podsumowacÂ zasygnalizowanym juzÇ wsteÎpnie postulatem: chocÂ
badania te wchodzaÎ zasadniczo w zakres interpretacji teologicznej, to jednak
domagajaÎ sieÎ konstrukcji takiego aparatu metodologicznego, w ktoÂrym elementy teologiczne i literaturoznawcze tworzyøyby funkcjonalnaÎ syntezeÎ.
W kazÇdym z powyzÇszych wymiaroÂw literatura pieÎkna mozÇe oddacÂ teologii
nieocenione usøugi. W wielu rejestrach teologicznego søowa. SzczegoÂlnie jednak w przestrzeniach, w ktoÂrych teologia jest bezposÂrednim gøoszeniem, gdzie
proÂbuje isÂcÂ sÂladami tych, dla ktoÂrych pieÎkno søowa byøo naturalnym zÇywioøem
przepowiadania ± Jezusa, Pawøa, Izajasza.
96

S. Sawicki, Z pogranicza literatury i religii. Szkice, Lublin 1978, s. 10.
Ten aspekt badanÂ dostrzega K. WoÂjtowicz (Poezja w nauczaniu katechetycznym, ¹Katechetaº 21(1978) nr 4, s. 160 n.), piszaÎc m.in.: ¹Poezja ± jako wykøadnia Tajemnicy i NiewyrazÇalnego
± jest z caøego bogactwa literatury pieÎknej gatunkiem chyba najbardziej predysponowanym do
zazÇyøych stosunkoÂw z przepowiadaniem chrzesÂcijanÂskimº.
98
Dzieje sieÎ tak wtedy, gdy dzieøo literackie ¹jest nosÂnikiem Søowa objawiajaÎcego, czyli
Søowa BozÇegoº. Szulc, art. cyt., s. 21.
99
Od strony metody prezentuje ten typ badanÂ WoÂjtowicz (Poezja w søuzÇbie..., s. 61-66;
Poezja w nauczaniu..., s. 160-166). Por. tezÇ: H. SchroÈer, Moderne deutsche Literatur in Predigt
und Religionsunterricht, Heidelberg 1972.
100
M. Paciuszkiewicz, Kerygmatyczna wartosÂcÂ literatury (mps); Szulc, art. cyt., s. 21, 22.
101
M. Maciejewski, Literatura w sÂwietle kerygmatu. Z dosÂwiadczenÂ wykøadowcy literatury
w seminariach duchownych, w: Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, Warszawa 1983,
s. 335 (przyp. 2).
102
Szulc, art. cyt., s. 22.
103
TamzÇe, s. 21, 22.
104
J. Turnau, Funkcja kerygmatycznaÎ poezji Jana Twardowskiego, w: ¹Summariumº. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 1974 nr 3, s. 236-238; S. Szyluk, Poezja jako locus
theologicus w ujeÎciu C.K. Norwida. Praca magisterska pisana na seminarium z historii teologii
pod kier. ks. bpa prof. dr hab. E. Ozorowskiego, Warszawa 1988, s. 59-77 (Kerygmatyczna funkcja
poezji). Cz. Ryszka (Pogranicze literatury, religii i teologii, ¹Teologia w Polsceº 6(1988) nr specjalny, s. 43) rozumie funkcjeÎ kerygmatycznaÎ literatury jako ¹apostolstwo søowaº i dopatruje sieÎ
takiego ujeÎcia w dziele Ch. Moellera (LitteÂrature du XXe siecle et christianisme, t. I-V, Paris 19531975).
97
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6. KNS ± KONKLUZJA: SÂWIAT POTRZEBUJE CHRYSTUSA

Katolicka nauka spoøeczna, stanowiaÎc ¹integralnaÎ czeÎsÂcÂ chrzesÂcijanÂskiej
koncepcji zÇyciaº105, obok funkcji diagnozujaÎcej i oceniajaÎcej ma i wymiar praktyczny, ktoÂrego dwoma roÂwnolegøymi sÂciezÇkami saÎ ewangelizacja oraz humanizacja rzeczywistosÂci ziemskich. KosÂcioÂø jest przekonany, zÇe ¹humanizm ten
mozÇe sieÎ urzeczywistnicÂ, jesÂli poszczegoÂlni meÎzÇczyzÂni i kobiety, a takzÇe ich
wspoÂlnoty dbacÂ beÎdaÎ o cnoty moralne i spoøeczne w sobie samych i szerzycÂ
je w spoøeczenÂstwie «tak, aby przy koniecznej pomocy øaski BozÇej powstawali
nowi ludzie i twoÂrcy nowej ludzkosÂci (KDK 30)»º106.
W. Piwowarski podkresÂla, zÇe inicjatywa w tym zakresie nalezÇy do nauki
spoøecznej KosÂcioøa, ktoÂra potrzebuje dobrego rozeznania rzeczywistosÂci spoøecznej, zÇeby wartosÂciowacÂ, reformowacÂ i pobudzacÂ do dziaøania w kierunku
ksztaøtowania spoøeczenÂstwa bardziej ludzkiego, odpowiadajaÎcego chrzesÂcijanÂskim zasadom zÇycia spoøecznego107. Jednak, jak wskazywaø Paweø VI, to do
wspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich nalezÇy ¹obiektywna analiza sytuacji wøasnego kraju,
wyjasÂnienie jej w sÂwietle niezmiennych wypowiedzi Ewangelii, sieÎgnieÎcie do
zasad mysÂlenia, do kryterioÂw osaÎdu i dyrektyw dziaøania zawartych w spoøecznym nauczaniu KosÂcioøaº108.
Do osiaÎgnieÎcia zadanÂ ewangelizacyjnych i humanizujaÎcych potrzebne saÎ
zatem kompetencje obecne w Ciele caøego KosÂcioøa. Nie chodzi jedynie o kompetencje teologoÂw czy socjologoÂw. Chodzi takzÇe o kompetencje sprzyjajaÎce
roÂzÇnym formom praktycznego zaangazÇowania spoøecznego (kompetencje politykoÂw, administratoroÂw, przedsieÎbiorcoÂw, kapøanoÂw, profesjonalistoÂw w dziedzinach uznanych za spoøecznie najbardziej znaczaÎce).
Wiara nie niszczy ludzkiej osobowosÂci chrzesÂcijanina, lecz jaÎ caøaÎ angazÇuje:
wierzaÎcy mozÇe bycÂ twoÂrcaÎ i wypeøniajaÎcym twoÂrczy zamysø, kapøanem, søugaÎ
i prorokiem, zwyczajnym wierzaÎcym wreszcie... Wszystkie te charyzmaty saÎ
prawowite i udzielane do wypeønienia okresÂlonych zadanÂ. Katolicka nauka
spoøeczna powinna pobudzacÂ osobistaÎ odpowiedzialnosÂcÂ, nie pozwalajaÎc sieÎ
jednak zinstrumentalizowacÂ czy zideologizowacÂ przez postawy niedojrzaøe, czyli takie, ktoÂre polegajaÎ na pasywnym oczekiwaniu, zÇe rozwiaÎzanie problemoÂw
przyjdzie gdziesÂ z goÂry109.
Podstawowe zadanie KosÂcioøa w tym procesie mozÇna by opisacÂ nasteÎpujaÎco: przez peøne rozeznanie i profetyczny wpøyw na istniejaÎce systemy ekonomiczne i polityczne wspoÂlnota KosÂcioøa dziaøa jak swego rodzaju ¹struktura
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posÂredniczaÎcaº, ktoÂra zabezpiecza kazÇdemu z czøonkoÂw warunki i sÂrodki konieczne do pomnazÇania dobra wspoÂlnego.
WspoÂøczesnemu spoøeczenÂstwu coraz trudniej beÎdzie sieÎ obejsÂcÂ bez osoÂb,
ktoÂre ± podobnie jak teologowie ± sprawnie poruszajaÎ sieÎ w przestrzeni podstawowych ludzkich problemoÂw110. Ze skarbca teologii katolicka nauka spoøeczna wydobywa chociazÇby przekonanie, zÇe aby skutecznie pomnazÇacÂ dobro
wspoÂlne, potrzeba dzisiaj nie tyle wøadzy, ile søuzÇby. Warunkiem zasÂ niezbeÎdnym ludzkiej søuzÇby jest wolnosÂcÂ. Chodzi o wolnosÂcÂ ofiarowania wøasnego
zÇycia. Ta wolnosÂcÂ rodzi sieÎ tylko z nadziei zøozÇonej w Synu Czøowieczym, ktoÂry
jest obecny pomieÎdzy ludzÂmi jako ten, kto søuzÇy.
Teologowie oraz osoby zajmujaÎce sieÎ naukaÎ spoøecznaÎ KosÂcioøa peøniaÎ
roÂzÇne, ale zarazem uzupeøniajaÎce sieÎ funkcje. Nauczanie spoøeczne KosÂcioøa
wymaga i zakøada zaangazÇowanie zaroÂwno jednych, jak i drugich. Dzieje sieÎ
tak, poniewazÇ nauczania spoøecznego KosÂcioøa i teologii ani nie mozÇna separowacÂ, ani utozÇsamiacÂ111. SwoÂj wkøad w teÎ rzeczywistosÂcÂ wnoszaÎ takzÇe nauki
humanistyczne. Ich rola jest niezastaÎpiona przy odczytywaniu i analizowaniu
kompleksowych i naglaÎcych problemoÂw wspoÂøczesnego spoøeczenÂstwa. Polega
najpierw na odkrywaniu, a nasteÎpnie na stawianiu roÂzÇnorodnych znakoÂw zapytania co do aktualnych kwestii moralnych i ludzkich. SaÎ to pytania, na ktoÂre
same nauki humanistyczne nie saÎ w stanie udzielicÂ odpowiedzi. WøasÂnie w teologii oraz w refleksji moralnej mozÇemy ± z pomocaÎ wspomnianych nauk ±
poszukiwacÂ integralnej odpowiedzi na tajemniceÎ czøowieka ± w jego zÇyciu osobowym i spoøecznym112.
Szczere poszukiwanie w prawdzie ¹KroÂlestwa BozÇego i jego sprawiedliwosÂciº stanowi podstawowaÎ zasadeÎ aksjologicznaÎ, na ktoÂrej zasadzajaÎ sieÎ praktyczne formy chrzesÂcijanÂskiej obecnosÂci w instytucjach zÇycia spoøecznego. O ile
sprawiedliwosÂcÂ spoøeczna odnosi sieÎ do historycznego i ambiwalentnego systemu relacji obywatelskich, to dla ¹sprawiedliwosÂci KroÂlestwaº ostatecznym
punktem odniesienia jest historia Jezusa Chrystusa, stanowiaÎca kryterium
umozÇliwiajaÎce zgøeÎbienie wszystkich procesoÂw spoøecznych.
P. Bortkiewicz pisze:
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Magisterium poniekaÎd w ten sposoÂb przypomina, zÇe zÇycie ludzkie w spoøeczenÂstwie
przejawia sieÎ przede wszystkim w kategoriach etycznych, zÇe podlega ocenom normatywnym, a nie jest tylko i wyøaÎcznie domenaÎ socjotechniki [...] ZaangazÇowanie chrzesÂcijanÂstwa w dzieøo wyzwolenia w obszarze spoøeczenÂstwa ± i szerzej ujmujaÎc w zakresie
etycznej oceny zÇycia spoøecznego ± jest mozÇliwe dzieÎki wydarzeniu Wcielenia. Bez tego
wydarzenia ± faktu, zÇe Chrystus dla nas staø sieÎ czøowiekiem i uczyniø sieÎ uczestnikiem
ludzkiej historii i dynamiki zÇycia spoøecznego, rozwazÇanie etyczne dotyczaÎce spraw
spoøecznych byøoby zbeÎdne, niepozÇyteczne albo pozbawione podstaw. Podobnie zresztaÎ, jak owe rozwazÇanie w tych kwestiach nie miaøoby roÂwniezÇ wielkiego znaczenia,
gdyby KroÂlestwo BozÇe realizowaøo sieÎ samo przez sieÎ w ciaÎgu dziejoÂw, w sposoÂb niejako deterministyczny, jak tego chcieli przedstawiciele na przykøad millenaryzmu113.

Wiara w absolutne oddanie sieÎ Jezusa Chrystusa czøowiekowi jest fundamentem i modelem kazÇdego posÂwieÎcenia sieÎ blizÂniemu w zaangazÇowaniu spoøecznym. Sprawia ona, zÇe mozÇliwe staje sieÎ rozpoznanie i praktykowanie etycznego wymiaru zÇycia spoøecznego. Etycznego, to znaczy sprawiedliwego i dopeønionego przez miøosÂcÂ.
Gøoszenie i przyjeÎcie Ewangelii zakøada zaangazÇowanie historyczne i obywatelskie, ktoÂrego jednak nie mozÇna identyfikowacÂ z samaÎ wiaraÎ. KosÂcioÂø gøosi
EwangelieÎ, przyjmujaÎc takzÇe odpowiedzialnosÂcÂ politycznaÎ i spoøecznaÎ. Ukazuje
w ten sposoÂb konkretne i uniwersalne oblicze tego oczywistego dobra jakim
jest miøosÂcÂ. JesÂli bowiem miøosÂcÂ, beÎdaÎc ucielesÂnieniem wiary, polega na bezinteresownej trosce o blizÂniego i o jego wolnosÂcÂ, to KosÂcioÂø nie mozÇe nie nawoøywacÂ do obecnosÂci blizÂniego na polu relacji politycznych i ekonomicznych.
Nie mozÇe tezÇ nie wskazywacÂ jak temu zadaniu sprostacÂ114. Wkøad KosÂcioøa
w zÇycie spoøeczne i polityczne polega na tym, zÇe podkresÂla etyczny wymiar
instytucji, to znaczy przypomina, zÇe istotaÎ relacji spoøecznej jest relacja mieÎdzyosobowa, w ktoÂrej struktury socjo-polityczne jedynie posÂredniczaÎ115.
Katolicka nauka spoøeczna interesuje sieÎ dzisiaj szczegoÂlnie czøowiekiem
w jego powiaÎzaniu ze zøozÇonaÎ sieciaÎ relacji, charakterystycznaÎ dla wspoÂøczesnych spoøeczenÂstw. Nauki humanistyczne i filozofia pomagajaÎ wyjasÂnicÂ, na
113
Bortkiewicz, art. cyt., s. 146-147. Pius XII (Cristo armonia del mondo (1957), w: F. Biffi,
Convertitevi e lottate per la giustizia: Cento anni di magistero sociale, Casale Monferrato 1992, s. 3637) w tym konteksÂcie nauczaø: ¹WspoÂøpraca w tworzeniu porzaÎdku sÂwiatowego, ktoÂrej BoÂg zasadniczo zÇaÎda od czøowieka, powinna unikacÂ spirytualizmu, ktoÂry chciaøby zakazacÂ mu jakiejkolwiek interwencji w rzeczy zewneÎtrzne i ktoÂry, zaadoptowany juzÇ na polu katolickim, wyrzaÎdziø juzÇ
wiele powazÇnych szkoÂd sprawie Chrystusa i Boskiego Stworzyciela wszechsÂwiata. [...] NiektoÂrzy
uwazÇajaÎ za maÎdrosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ powroÂt do tak zwanego umiarkowania katakumb. MaÎdrosÂciaÎ
byøby zasÂ raczej powroÂt do natchnionej maÎdrosÂci apostoøa Pawøa, ktoÂry søuzÇaÎc wspoÂlnocie korynckiej otwieraø wszystkie drogi do dziaøania: «Wszystko bowiem jest wasze: ...czy to sÂwiat, czy zÇycie,
czy sÂmiercÂ, czy to rzeczy terazÂniejsze, czy przyszøe; wszystko jest wasze, wy zasÂ Chrystusa, a Chrystus ± Boga» (2 Kor 3, 21-23)º.
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czym polega centralna rola czøowieka w spoøeczenÂstwie, i uzdalniajaÎ go do
lepszego rozumienia siebie jako ¹istoty spoøecznejº. Jednak tylko prawda wiary
objawia czøowiekowi w peøni jego prawdziwaÎ tozÇsamosÂcÂ. I wøasÂnie z niej wyrasta nauka spoøeczna KosÂcioøa, ktoÂry wykorzystujaÎc dorobek innych nauk,
pragnie towarzyszycÂ czøowiekowi, tak aby drogi sÂwiata doprowadziøy go do
zbawienia.

* * *

Kultura, literatura i spoøeczenÂstwo stanowiaÎ swoistaÎ ¹przestrzenÂ bytowaÎº
wspoÂøczesnego czøowieka. StanowicÂ mogaÎ takzÇe ¹miejsca teologiczneº, to znaczy interesujaÎce zaroÂwno teologa, jak i badacza nauki spoøecznej KosÂcioøa
miejsca, w ktoÂrych wiara staje sieÎ, jest, zanika. Teologia i nauka spoøeczna
KosÂcioøa roÂzÇnymi metodami i w roÂzÇnych aspektach obserwujaÎ, jak nieustannie
aktualna jest rzeczywistosÂcÂ Ewangelii, ktoÂra niemal dzieje sieÎ na naszych
oczach. StarajaÎ sieÎ tezÇ, by to, co skøada sieÎ na codziennosÂcÂ, za sprawaÎ wiary
stawaøo sieÎ bardziej zrozumiaøe dla wspoÂøczesnego czøowieka. W najszerszej
z mozÇliwych perspektyw. Pierwszym krokiem obydwu nauk jest proÂba zrozumienia kim jest ten, do ktoÂrego kierowane jest Søowo. Teologia i nauka spoøeczna KosÂcioøa stanowiaÎ swoisty sejsmograf, rejestrujaÎcy wszelkiego typu
¹taÎpnieÎciaº czasu i miejsca, jak rolnik badajaÎcy roleÎ, na ktoÂraÎ ma pasÂcÂ zasiew.
Drugim krokiem jest postrzeganie kultury, sztuki, zÇycia spoøecznego w ich
funkcji prorockiej, wymierzajaÎcej sprawiedliwosÂcÂ czasom i miejscom, sumieniom i ludziom; niezmiennie doskonaøa jakosÂcÂ zasiewanego ziarna. Trzecim
jest szukanie wspoÂlnych miejsc søowa i Søowa, czyli proÂba wskazania, zÇe jedynie ¹Pan daje wzrostº. W kazÇdej z wymienionych przestrzeni dokonuje sieÎ
twoÂrcza interakcja pomieÎdzy teologiaÎ a naukaÎ spoøecznaÎ KosÂcioøa. Ku pozÇytkowi obu.
Culture, Literature, Society. Interdisciplinary Character versus Methodology of the Contemporary Theological Research
Summary
Culture, literature and social life are the ¹living spaceº of the contemporary
man. They can also be ¹theological lociº (loci theologici), i.e. loci, in which faith
can be born, is, or/and disappears. Both Theology and Catholic Social Science, using
different methods and in different aspects, investigate these processes and attempt
that, through faith, everything which composes everyday life, becomes more understandable for contemporary man.
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This paper is a reflection on the contemporary methodology of theological and
social research in the context of the interdisciplinary nature of science. Thus, it
attempts to answer the question how starting from different premises, Theology,
through research of culture, specifically of contemporary art and literature, and
Catholic Social Science, through research of the moral condition of social life and
drawing inspiration from each other, can and should serve the faith of man in
particular conditions and challenges of a fast-changing reality.
The first step of both sciences is an attempt of comprehension: who it is, to whom
the Word is directed. These are a specific seismograph registering of all types of
¹rockburstsº of times and places. The second step is seeing culture, literature and
social life in their prophetic function, which consist in ¹meeting out justiceº to time
and place, to consciences and people. The third one is searching for the meeting and
merging places of the human word and the Word of God. In every step mentioned
above there is a creative interaction between Theology and Catholic Social Science.
Postulated in this article the complementarity of Theology and Catholic Social
Science gives hope, that contemporary man is able to elaborate uniform and organic
conception of knowledge in order to reach inner unity (cf. Fides et ratio, 85).
S ø o w a k l u c z o w e: teologia, metodologia teologii, kultura, funkcje literatury,
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