WPROWADZENIE

Z duzÇaÎ satysfakcjaÎ piszeÎ niniejsze wprowadzenie do drugiego tomu ¹StudioÂw Nauk Teologicznych PANº. Pierwszy tom, ktoÂry ukazaø sieÎ roÂwno rok
temu, zostaø niezwykle zÇyczliwie przyjeÎty na rynku wydawniczym i w sÂrodowiskach akademickich, nie tylko przez teologoÂw, ale takzÇe przez reprezentantoÂw
innych dyscyplin naukowych oraz wøadze PAN. DzieÎki wielkiej zÇyczliwosÂci
nowych wøadz Wydziaøu I Nauk Spoøecznych PAN w osobach profesoroÂw
Stanisøawa Mossakowskiego i Andrzeja Wiatraka ± podobnie zresztaÎ jak poprzednich ± mozÇemy oddacÂ do raÎk P.T. CzytelnikoÂw kolejny tom naszych
¹StudioÂwº.
PosÂwieÎcamy go w caøosÂci wazÇnej i trudnej zarazem problematyce metodologii teologii. Z naukowego i naukotwoÂrczego punktu widzenia metodologia
zawsze nalezÇy do kwestii centralnych. WøasÂciwie nie mozÇna uprawiacÂ nauki bez
peønej sÂwiadomosÂci tego, czym sieÎ ona zajmuje, dlaczego i w jakim celu to czyni,
jakimi sÂrodkami i instrumentami epistemicznymi oraz badawczymi dysponuje.
Dotyczy to kazÇdej dyscypliny naukowej, takzÇe teologii. Musi wieÎc i ona sprecyzowacÂ badany przedmiot, okresÂlicÂ cele i zadania oraz dobracÂ metody odpowiadajaÎce zaroÂwno przedmiotowi, jak i przyjeÎtym celom. Nie zawsze przychodzi to øatwo, zwøaszcza nowym dyscyplinom czy subdyscyplinom naukowym.
Zagadnienie metodologii nauki (nauk) jest jeszcze bardziej zøozÇone, gdy
uwzgleÎdni sieÎ toczony od Arystotelesa wsÂroÂd metodologoÂw i filozofoÂw nauki
spoÂr: czy nauka ma cele teoretyczne, czy praktyczne? Czemu ostatecznie ma
ona (one) søuzÇycÂ? Wprawdzie istnieje jedna rzeczywistosÂcÂ, ktoÂra jest bardzo
zøozÇona, bogata, wielorako uwarunkowana i w swej strukturze oraz funkcjonowaniu rozlicznie uprzyczynowana, to jednak zÇadna z nauk nie mozÇe jej objaÎcÂ
w caøosÂci istnienia wspoÂøczesnego i dziejowego zarazem. PoszczegoÂlne dziedziny nauki (i wiedzy) badajaÎ tylko poszczegoÂlne jej aspekty, by w ten sposoÂb
zblizÇycÂ sieÎ do poznania caøej prawdy o rzeczywistosÂci. KazÇda z nauk wnosi jakisÂ
wkøad w tym zakresie. Dotyczy to takzÇe teologii.
W czasach nowozÇytnych, w kolejnych okresach przyjmowano roÂzÇne kryteria naukowosÂci, np. inne w renesansie, inne w empiryzmie, pozytywizmie,
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scjentyzmie, historyzmie, filozofii kartezjanÂskiej i pokartezjanÂskiej, materialistycznej; inne w psychologii, socjologii, fenomenologii, egzystencjalizmie ± by
wspomniecÂ kierunki najwazÇniejsze. Niekiedy te wymagania ± uwarunkowane
zresztaÎ na wiele sposoboÂw ± byøy bardzo wygoÂrowane i wiele dziedzin naukowych nie byøo w stanie im sprostacÂ, w tym niemal wieÎkszosÂcÂ dyscyplin humanistycznych. WoÂwczas odmawiano teologii naukowosÂci; takie tendencje pojawiajaÎ sieÎ takzÇe dzisÂ.
WspoÂøczesÂnie, przy pogøeÎbionej sÂwiadomosÂci metodologicznej i w konteksÂcie pluralizmu dziedzin naukowych, dawne spory o kryteria naukowosÂci straciøy nieco na znaczeniu, co nie oznacza, zÇe problem ten jest lekcewazÇony lub
tezÇ zÇe wspoÂøczesÂnie nie dba sieÎ o naukowy charakter badanÂ i wiedzy zdobytej
w ich wyniku. W czasach najnowszych jestesÂmy sÂwiadkami powstawania coraz
to nowych dyscyplin naukowych, a nawet subdyscyplin. Jest to poniekaÎd efektem doskonalenia narzeÎdzi badawczych, i to niemal w kazÇdej dziedzinie. Powstaje zatem coraz wieÎcej waÎskich specjalizacji naukowych, a specjalistom coraz trudniej porozumiecÂ sieÎ mieÎdzy sobaÎ. Dokonuje sieÎ dyspersja nauki, coraz
wieÎksze rozproszenie i oddalanie sieÎ roÂzÇnych dziedzin i dyscyplin. JednoczesÂnie
postuluje sieÎ prowadzenie badanÂ interdyscyplinarnych, ktoÂre takzÇe wymagajaÎ
metodologicznych podstaw, gdyzÇ samo zestawienie badanÂ dwoÂch lub wieÎcej
nauk niekoniecznie prowadzi do zamierzonego celu. CzeÎsto wreÎcz mozÇe od
niego oddalacÂ, intensyfikujaÎc fragmentaryzacjeÎ wiedzy.
Wszystkie wyzÇej wspomniane procesy odnoszaÎ sieÎ takzÇe do teologii, ktoÂra
usamodzielniøa sieÎ w konÂcu sÂredniowiecza. W powszechnej sÂwiadomosÂci teologieÎ do dzisÂ redukuje sieÎ do teologii systematycznej. Tymczasem, podobnie jak
w innych dziedzinach nauki, tak i w ramach teologii powstaø caøy szereg subdyscyplin, wiele typoÂw dyskursu i szereg teologicznych syntez. DokonujaÎ sieÎ
wewnaÎtrz niej rozmaite przeobrazÇenia, ktoÂre nie saÎ uchwytne z zewnaÎtrz. Co
wieÎcej, dochodzi do tego, zÇe sami teologowie nie zawsze orientujaÎ sieÎ, co dzieje
sieÎ w saÎsiedniej subdyscyplinie, a bez tej znajomosÂci trudno w sposoÂb systematyczny uprawiacÂ wøasnaÎ dyscyplineÎ. Dopiero majaÎc dobraÎ orientacjeÎ w caøej
teologii, mozÇna jaÎ w sposoÂb koherentny rozwijacÂ.
NalezÇy jeszcze wspomniecÂ, o czym jest teologia i na czym polega jej specyfika. Dawniej okresÂlano jaÎ jako naukeÎ o Bogu, zgodnie zresztaÎ z etymologiaÎ
tego søowa. DzisÂ coraz powszechniej moÂwi sieÎ, zÇe traktuje ona o Bogu zbawczo
udzielajaÎcym sieÎ czøowiekowi (A. Kolping, R. Fisichella, K. Rahner, W. Granat). Dawne okresÂlenie dla niewierzaÎcych, agnostykoÂw i sceptykoÂw byøo bezprzedmiotowe, wspoÂøczesÂnie moÂwi sieÎ, zÇe BozÇe dziaøanie i BozÇe søowo, czyli
Objawienie, zostaøo zrealizowane w dziejach, trwa nadal w KosÂciele, jest ciaÎgle
aktualne.
Teologia zgøeÎbia dane Objawienia, eksplikuje je i systematyzuje; roÂwnoczesÂnie stara sieÎ dostosowacÂ do ducha czasu, mentalnosÂci epoki. Ukazuje ona
Boga jako bliskiego czøowiekowi i dziaøajaÎcego dla Jego dobra. DaÎzÇy do tego,

WPROWADZENIE

7

by czøowiek w sÂwietle Objawienia poznaø siebie; daÎzÇy do ukazania mu sensu
zÇycia i nadziei finalnego speønienia. Teologia w realizacji tych zadanÂ korzysta
z osiaÎgnieÎcÂ nauk przyrodniczych i humanistycznych. Trzeba dodacÂ, zÇe poszczegoÂlne dyscypliny teologiczne czyniaÎ to w roÂzÇnym stopniu, w zalezÇnosÂci od
stawianych sobie celoÂw i zadanÂ. Wynika z tego, zÇe obok metody sÂcisÂle teologicznej (badajaÎcej okresÂlony sektor rzeczywistosÂci w sÂwietle Objawienia i wiary) stosuje sieÎ i inne, wywodzaÎce sieÎ ze wspomnianych powyzÇej nauk: np.
w naukach biblijnych ± z lingwistycznych, hermeneutycznych; w dogmatyce ±
z antropologicznych (przyrodniczych i filozoficznych); w moralnej ± z antropologicznych, etycznych, psychologicznych; w teologii pastoralnej ± prakseologicznych, psychologicznych, spoøecznych. MozÇe najwyrazÂniej to widacÂ w metodzie teologicznofundamentalnej, ktoÂra wykazujaÎc wiarygodnosÂcÂ Objawienia,
niejako ex professo øaÎczy poznanie naturalne z poznaniem przez wiareÎ.
MajaÎc to na uwadze, podjeÎto proÂbeÎ zaprezentowania metodologii teologii,
a dokøadnie poszczegoÂlnych nauk teologicznych. Jak sieÎ okazÇe jest ich wiele,
a ich status metodologiczny nie zawsze jest dopracowany, chocÂ godny uwagi.
Za przemianami merytorycznymi nie zawsze bowiem nadaÎzÇajaÎ zmiany metodologiczne (czasem nie docenia sieÎ w stopniu wystarczajaÎcym normatywnego
charakteru metodologii ogoÂlnej). Z drugiej strony trzeba pamieÎtacÂ, zÇe metody
muszaÎ bycÂ dostosowane do przedmiotu badawczego.
W ramach niniejszego tomu ± noszaÎcego tytuø ¹Metodologia teologiiº ± zostanaÎ podjeÎte 22 tematy zwiaÎzane z metodologiaÎ poszczegoÂlnych nauk teologicznych. BeÎdaÎ to nauki biblijne i patrystyczne (uwazÇane kiedysÂ za preteologiczne),
ktoÂre w znacznym stopniu zajmujaÎ sieÎ zÂroÂdøami teologicznymi; nauki historyczne
zwiaÎzane z przekazem Objawienia, rozwojem chrzesÂcijanÂstwa i jego uwarunkowanÂ; nauki gøoÂwne, czyli teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna,
moralna), badajaÎca podstawy Objawienia chrzesÂcijanÂskiego, jego tresÂcÂ i egzystencjalnaÎ aplikacjeÎ; nauki praktyczne, czyli prakseologiczne (gøoÂwnie liturgika,
homiletyka, katechetyka), dotyczaÎce ewangelizacji i nauczania w sÂwiecie wspoÂøczesnym oraz aktualizacji wydarzenÂ zbawczych w gøoszonym søowie BozÇym i sprawowanych sakramentach sÂwieÎtych. Ponadto omoÂwione zostanaÎ istotne aspekty
metod teologicznych, np. dialogiczny, ekumeniczny, bez ktoÂrych nie da sieÎ uprawiacÂ teologii dzisÂ; groziøoby to anachronizmem metodologicznym.
We wszystkich zamieszczonych tu opracowaniach widacÂ olbrzymiaÎ troskeÎ
AutoroÂw o ukazanie nie tylko aktualnego stanu badanÂ, ale takzÇe zachodzaÎcych
przemian merytorycznych w obreÎbie przedmiotu oraz procesoÂw dostosowania
ksztaøtu uprawianej dziedziny do potrzeb i wymogoÂw mentalnosÂci wspoÂøczesnej
i ducha czasu.
Do opracowania tych trudnych, ale zÇywotnych dla teologii zagadnienÂ zaprosilisÂmy wybitnych polskich teologoÂw, znawcoÂw problematyki. SaÎ oni uznanymi autorytetami w kraju; niektoÂrzy cieszaÎ sieÎ renomaÎ mieÎdzynarodowaÎ.
GwarantujaÎ oni zatem wysoki poziom niniejszego studium.
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Wszystkim Autorom serdecznie dzieÎkujeÎ za wspoÂøredagowanie niniejszego
tomu ¹StudioÂwº. P.T. Czytelnikom zÇyczeÎ owocnej lektury i zapraszam do dalszej dyskusji nad metodologiaÎ teologii. Dalsza dyskusja jest konieczna, gdyzÇ
w ramach tego tomu nie podjeÎto wszystkich zagadnienÂ zwiaÎzanych z teologiaÎ
jako naukaÎ, chocÂby tych z zakresu epistemologii teologii, prakseologii, jeÎzyka,
miejsca teologii wsÂroÂd innych nauk, roli teologii w rozwiaÎzywaniu problemoÂw
sÂwiata wspoÂøczesnego, a takzÇe jednosÂci Europy, roÂwnosÂci i sprawiedliwosÂci
spoøecznej. Dalsze debaty saÎ wieÎc niezbeÎdne.
Ks. Marian Rusecki
Redaktor naczelny

