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KS. STANISèAW DZIEKONÂSKI

BIBLIA I KATECHETYKA

W literaturze katechetycznej wielokrotnie byø podejmowany temat Biblii
w katechezie, co nie dziwi, jesÂli uwzgleÎdni sieÎ, zÇe od poczaÎtku istnienia KosÂcioøa
katecheza zostaøa wpisana w posøugeÎ søowa, realizowanaÎ w roÂzÇnej formie na
przestrzeni wiekoÂw1. ZwiaÎzki zachodzaÎce pomieÎdzy BibliaÎ i katechezaÎ w duzÇej
mierze zostaøy zdeterminowane rozwojem katechetyki, ktoÂra jako czeÎsÂcÂ teologii stanowi naukowaÎ refleksjeÎ nad katechezaÎ, a w zwiaÎzku z tym ma wymiar
praktyczny, poniewazÇ skoncentrowana jest na przekazywaniu wiary i chrzesÂcijanÂskim wychowaniu do niej2. Rodzi sieÎ wieÎc zasadnicze pytanie: jak w historii
ksztaøtowaøy sieÎ relacje pomieÎdzy katechetykaÎ, w ktoÂrej dokonywaøy sieÎ okresÂlone przeobrazÇenia, i BibliaÎ? WyjasÂniania w tym wzgleÎdzie saÎ tym bardziej
istotne, zÇe do tej pory temat zwiaÎzku mieÎdzy rozwojem katechetyki i BibliaÎ
byø poruszany jedynie posÂrednio (najczeÎsÂciej jako waÎtek zagadnienia ¹Biblia
w katechezieº.

I. BIBLIA I KATECHETYKA
JAKO METODYKA NAUCZANIA RELIGII

PoczaÎtki naukowej refleksji nad katechezaÎ sieÎgajaÎ 1774 roku, bowiem w tym
czasie na polecenie cesarzowej austriackiej Marii Teresy wprowadzono do szkoÂø
teologicznych nauczanie katechetyki jako odreÎbnej dyscypliny, wchodzaÎcej
w skøad teologii pastoralnej. W XVIII wieku pojawiaøy sieÎ juzÇ pierwsze opracowania ksiaÎzÇkowe, ktoÂre mozÇna uznacÂ za odreÎbne i samodzielne podreÎczniki
katechetyki, przy czym przyjmuje sieÎ, zÇe dla naukowej, katolickiej katechetyki
1

Por. R. Murawski, Stosunek ewangelizacji do katechezy w dziejach katechezy, w: EwangelizowacÂ czy katechizowacÂ, red. S. DziekonÂski, Warszawa 2002, s. 15.
2
Por. M. Majewski, Katechetyka, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, kol. 1021.
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podstawy opracowaø J.B. Hirscher w podreÎczniku pt. Katechetik wydanym
w 1840 roku. RozwoÂj katechetyki jako oddzielnej dyscypliny naukowej nastaÎpiø
jednak pod koniec wieku XIX, przede wszystkim pod wpøywem nowych nurtoÂw
pedagogiczno-psychologicznych. W pierwszych opracowaniach katechetycznych tamtego czasu analizie byøy poddawane pojeÎcia nauczania i wychowania,
wskazywano praktyczne mozÇliwosÂci osiaÎgnieÎcia celu katechetycznego, øaÎczaÎc go
jedynie z dosÂwiadczeniami ludzkimi i naukami sÂwieckimi3.
W wieku XIX katechetyka, jakkolwiek byøa utozÇsamiana z metodykaÎ nauczania religii, podobnie jak caøa teologia, podjeÎøa dziaøania majaÎce ochronicÂ jaÎ
przed wypaczeniami teologicznymi okresu osÂwiecenia i szerzaÎcymi sieÎ praÎdami
liberalizmu, racjonalizmu i modernizmu. OficjalnaÎ naukaÎ staøa sieÎ neoscholastyka, a jej metody prowadziøy do budowania nauki KosÂcioøa za pomocaÎ precyzyjnie zdefiniowanej, na jasnych pojeÎciach opartej i wedøug logicznego porzaÎdku usystematyzowanej teologii. PraÎdy te mocno wpøyneÎøy na katechezeÎ XIX
wieku, ktoÂra ukøadem tresÂci odzwierciedlaøa teologieÎ naukowaÎ. Podobnie jak
w teologii systematycznej materiaø katechizmowy miaø ukøad logiczny i byø
podzielony na traktaty. Nieskomplikowana metodyka katechezy opieraøa sieÎ
na dedukcyjnym toku posteÎpowania katechetycznego, ktoÂry polegaø na analizowaniu i wyjasÂnianiu pojeÎcÂ zawartych w formuøach katechizmowych4. Katecheza zostaøa sprowadzona do przekazu wiedzy religijnej, wyrazÇonej w sÂcisøych
sformuøowaniach teologicznych i teologicznym jeÎzyku. Opinia ta znajduje swe
odzwierciedlenie mieÎdzy innymi we wskazaniach adresowanych do katechetoÂw
austriackich:
¹Przy wyjasÂnianiu nalezÇy dokøadnie trzymacÂ sieÎ søoÂw katechizmu, bez odnoszenia sieÎ do innych ksiaÎzÇek religijnych [...] BeÎdzie przy tym rzeczaÎ bardzo
dobraÎ, jezÇeli przeczyta sieÎ najpierw powoli i z wøasÂciwaÎ intonacjaÎ odpowiedzÂ
katechizmu, nasteÎpnie przeanalizuje sieÎ dokøadnie: najpierw podmiot i orzeczenie zdania gøoÂwnego, potem podmiot i orzeczenie zdania pobocznego oraz
ich pokrewne czøony. JuzÇ to proste rozøozÇenie zdania na czeÎsÂci wystarczy
niekiedy, aby danaÎ rzecz uczynicÂ jasÂniejszaÎ. Gdyby jednak mimo to trzeba
byøo wyjasÂnicÂ jakiesÂ søowo, to nalezÇy uczynicÂ kroÂtko i bez rozwlekøosÂciº5.

Ze wzgleÎdu na gøoszenie prawd teologicznych katechezeÎ pozostajaÎcaÎ w nurcie scholastycznym cechowaø przede wszystkim doktrynalizm, lecz mozÇna byøo
dostrzec takzÇe moralizm i historycyzm. Z Biblii wyciaÎgano jedynie wnioski
dotyczaÎce posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego (moralizm). TresÂci biblijne i wydarzenia z zÇycia Chrystusa byøy ukazywane w perspektywie przeszøej (history3

Por. R. Czekalski, Katecheza komunikacjaÎ wiary, Pøock 2006, s. 27±29.
Por. W. Koska, Katechetyka, PoznanÂ 1993, s. 30.
5
Por. R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, ¹Ateneum KapøanÂskieº 71(1978) nr 417,
s. 51±52.
4
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cyzm). Biblia peøniøa wieÎc roleÎ pomocniczaÎ i søuzÇebnaÎ, stanowiøa zÂroÂdøo argumentoÂw lub budujaÎcych przykøadoÂw6.
Na takich zaøozÇeniach zostaø oparty katechizm Deharbe'a wydany w Regensburgu w 1847 roku, ktoÂry niemal caøkowicie byø pozbawiony zwiaÎzku
z BibliaÎ, poniewazÇ poza sformuøowaniami dogmatyczno-apologicznymi przekazywaø jedynie historieÎ religii od stworzenia sÂwiata do wspoÂøczesnosÂci7. JuzÇ
sam tytuø katechizmu Deharbe'a: Grosser Katholischer Katechismus mit einem
Abrisse der Religionsgeschichte wyrazÇaø dwoistosÂcÂ nauczania i historycznosÂcÂ
ujmowania Pisma SÂwieÎtego. Obok katechizmu nadal nauczano historii biblijnej, prezentowanej w tzw. biblijkach, ktoÂre koncentrowaøy uwageÎ gøoÂwnie na
biografii prorokoÂw, nie zasÂ na ich nauce. W ten sam sposoÂb byøy ukazywane
postacie historyczne (np. MojzÇesz, Dawid, Izajasz) i postacie z ksiaÎg dydaktycznych (np. Tobiasz, Hiob). Miaøo to zresztaÎ zastosowanie moralne, ktoÂremu
w biblijkach posÂwieÎcano wiele uwagi. Historycyzm ten nabraø jednak specyficznego zabarwienia w konteksÂcie egzegezy liberalnej ± staø sieÎ w pewnym sensie
apologiaÎ historycznosÂci Pisma SÂwieÎtego, ale roÂwnoczesÂnie dostrzec mozÇna
w nim ujeÎcie bardziej podkresÂlajaÎce moment Objawienia. W tym wzgleÎdzie
wyroÂzÇnia sieÎ stanowisko I. Schustera, ktoÂry daÎzÇyø do ujeÎcia historii biblijnej
bardziej w aspekcie historii zbawienia, a poza tym uwypukliø zwiaÎzek mieÎdzy
Starym i Nowym Testamentem. DzieÎki Schusterowi utrwaliø sieÎ na wiele dziesiaÎtkoÂw lat okresÂlony kanon historii biblijnej, czyli schemat miejsc Starego
i Nowego Testamentu w nauce szkolnej8.
Problem wzajemnych zwiaÎzkoÂw katechizmu i Pisma SÂwieÎtego ozÇyø z nowaÎ
siøaÎ na przeøomie wieku XIX i XX, pod wpøywem nowego ruchu katechetycznego zwanego ¹ruchem metodyº. Ruch ten wypracowaø tzw. metodeÎ monachijskaÎ, opartaÎ na systemie dydaktycznym nauk sÂwieckich, okresÂlanym teoriaÎ
stopni formalnych, wypracowanych przez J.F. Herbarta (1776±1841), a nasteÎpnie udoskonalonych przez jego ucznioÂw T. Zillera (1817±1882) i W. Reina
(1847±1929). Na grunt katechezy metodeÎ monachijskaÎ przeszczepiø katecheta
i kaznodzieja z Monachium ks. H. Stieglitz (1868±1920). Ulepszyli teÎ metodeÎ
O. Willmann (1862±1920), A. Weber (1868±1947), J. Pichler (1860±1927)
i W. Pichler (1862±1938)9. OpierajaÎc sieÎ na teorii stopni formalnych, wprowadzono do nauki religii poglaÎd. W praktyce poglaÎd czeÎsto byø tworzony na
podstawie obrazu biblijnego, ktoÂry odpowiadaø, zadaniem katechetoÂw, danej
prawdzie dogmatycznej (np. opowiadanie o chrzcie Jezusa w Jordanie byøo
poglaÎdowym przedstawieniem nauki o TroÂjcy SÂwieÎtej). W katechezie biblijnej
zaczeÎto tezÇ stosowacÂ tzw. Skopusmethode, polegajaÎcaÎ na wyprowadzaniu z pe6
7
8
9

Por.
Por.
Por.
Por.

A.E. Klich, Pismo sÂwieÎte w polskiej katechezie posoborowej, KrakoÂw 2005, s. 31.
tamzÇe, s. 30.
J. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, KrakoÂw 1992, s. 39±40.
Czekalski, dz. cyt., s. 29.
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rykop biblijnych definicji katechizmowych (np. opowiadanie o uciszeniu burzy
na morzu miaøo prowokowacÂ pytania: Kto to jest BoÂg? Co znaczy stworzycÂ?).
W ten sposoÂb wsÂroÂd katechetoÂw powstaøy dwie grupy prezentujaÎce odmienne
stanowiska. W pierwszym przypadku domagano sieÎ prymatu historii biblijnej,
przynajmniej przez cztery lub szesÂcÂ pierwszych lat nauczania. Drudzy natomiast bronili prymatu katechizmu.
Na pierwszym etapie rozwoju katechetyki wychowanie do wiary byøo wieÎc
oparte na nauce katechizmu, co mozÇna tøumaczycÂ odpowiedziaÎ na potrzeby
czasu oraz dominacjaÎ teologii scholastycznej, a poÂzÂniej neoscholastycznej. W takiej formacji katechizowanego Pismo SÂwieÎte stanowiøo jedynie narzeÎdzie do
zrealizowania innych celoÂw, caøkowicie pozabiblijnych. Charakterystyczne dla
tego rodzaju korzystania z Biblii byøo zaniechanie poszukiwania w niej tresÂci
wiary10.

II. BIBLIA I KATECHETYKA
JAKO DYDAKTYKA NAUCZANIA RELIGII

Na gruncie katechetyki dosÂcÂ szybko rozpoczeÎto nowe poszukiwania w celu
ulepszenia metody monachijskiej. Nowy impuls przyszedø ze strony pedagogiki
przezÇyciowej i pedagogiki ¹szkoøy pracyº, ktoÂre zwroÂciøy uwageÎ, zÇe dziecko
lepiej przyswaja sobie pewne tresÂci i wartosÂci przez czynne dziaøanie. Dotychczasowa metodyka zostaøa poszerzona o zagadnienia wchodzaÎce w zakres dydaktyki. ZaczeÎto identyfikowacÂ katechetykeÎ z dydaktykaÎ nauczania religii11.
WsÂroÂd autoroÂw utozÇsamiajaÎcych katechetykeÎ z dydaktykaÎ nauczania religii
wyroÂzÇnicÂ nalezÇy ks. J. Dajczaka, poniewazÇ w swojej refleksji wyjasÂniø on samo
pojeÎcie dydaktyki i bardziej szczegoÂøowo okresÂliø jej zwiaÎzki z katechetykaÎ:
¹[...] dydaktyka jest naukaÎ o zagadnieniach zwiaÎzanych z nauczaniem [...] Nie
jest ona samodzielnaÎ naukaÎ, lecz czeÎsÂciaÎ pedagogiki. Dzieli sieÎ na dydaktykeÎ
ogoÂlnaÎ i szczegoÂøowaÎ. OgoÂlna zajmuje sieÎ przedstawianiem ukøadu spoÂjnego
wspoÂøzalezÇnych od siebie najogoÂlniejszych zasad i prawideø nauczania. SzczegoÂøowa metodyka nauczania rozprawia natomiast o zastosowaniu tych zasad
do poszczegoÂlnych gaøeÎzi nauczania z uwzgleÎdnieniem swoistych struktur kazÇdej wiedzy w programach nauki szkolnejº12.

10
11
12

Por. Z. Marek, Biblia w katechetycznej posøudze søowa, KrakoÂw 1998, s. 104±105.
Por. Czekalski, dz. cyt., s. 33±34.
J. Dajczak, Katechetyka, Warszawa 1956, s. 9.
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PrzenoszaÎc takie rozumienie dydaktyki w obszar katechetyki Dajczak wyjasÂniø:
¹Katechetyka jest naukaÎ o podstawach metodycznych, psychologicznych
i przezÇyciowych katechezy, o jej budowie wewneÎtrznej i celach, ktoÂre ona
zamierza osiaÎgnaÎcÂ, szczegoÂlnie w dziedzinie wychowania chrzesÂcijanÂskiegoº13.

Wedøug niego problematykeÎ tak rozumianej dydaktyki stanowiaÎ: dydaktyka ogoÂlna i szczegoÂøowa, historia katechezy, osobowosÂcÂ katechety oraz duszpasterstwo katechetyczne. KsiaÎdz Dajczak traktowaø wieÎc katechetykeÎ jako
dydaktykeÎ zajmujaÎcaÎ sieÎ podstawami, procesem i zasadami nauczania religii.
UwazÇaø, zÇe katechetyka powinna wøaÎczycÂ sieÎ w nurt badanÂ dydaktycznych,
przenoszaÎc je do katechezy14. PoglaÎdy te miaøy przeøozÇenie na praktykeÎ katechetycznaÎ. Katecheza byøa pojmowana jako szczegoÂlna odmiana lekcji szkolnej, uczestnik katechezy jako uczenÂ, a katecheta jako nauczyciel, tyle zÇe re±
ligii15.
W okresie mieÎdzywojennym nowe mysÂli dydaktyczne rozwijajaÎce sieÎ w pedagogice sÂwieckiej starano sieÎ ± z roÂzÇnym skutkiem ± przenosicÂ na teren katechetyki. Czyniono to najczeÎsÂciej w sposoÂb niepeøny i wybioÂrczy, przyjmujaÎc
zasadeÎ, zÇe z kazÇdej metody nalezÇy bracÂ i stosowacÂ w pracy katechetycznej
jedynie to, co najlepsze. Koncentrowano sieÎ gøoÂwnie na idei ¹szkoøy pracyº.
DowartosÂciowujaÎc dziaøanie dziecka w przyswajaniu tresÂci religijnych, jego
aktywnosÂcÂ i twoÂrczosÂcÂ, postulowano urozmaicenie lekcji przez prowadzenie
rozmoÂw z uczniami, prace z dokumentami, wykorzystywanie Pisma SÂwieÎtego,
tradycji, liturgii, zÇyciorysoÂw sÂwieÎtych. Bardziej zaczeÎto liczycÂ sieÎ z etapami
rozwoju religijnego dziecka. W katechezie dowartosÂciowano element przezÇyciowy, co nalezÇy postrzegacÂ jako ukøon w kierunku pedagogiki przezÇyciowej16.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe wøasÂnie w okresie mieÎdzywojennym w metodyce katechezy biblijnej ujmowanej jako historia zbawienia pojawiø sieÎ nowy element ±
psychologizujaÎcy pedagogizm. Na pierwszy plan wysunieÎto postacie z Pisma
SÂwieÎtego i na ich przezÇyciach psychicznych koncentrowano katechezeÎ. W ten
sposoÂb pierwsze miejsce oddano psychologowi, a nie egzegecie. Niejednokrotnie nie uwzgleÎdniano hagiografa. TroszczaÎc sieÎ o rozbudzenie zainteresowania
dziecka, zÂroÂdøem tresÂci katechetycznych czyniono nawet apokryfy, legendy czy
prywatne objawienia17. Wprowadzenie motywoÂw psychologicznych i psychologiczna dramatyzacja tekstoÂw biblijnych, jakkolwiek miaøy znaczenie dla ksztaø13
14
15
16
17

TamzÇe, s. 10.
Por. Czekalski, dz. cyt., s. 34.
Por. Koska, dz. cyt., s. 9.
Por. Czekalski, dz. cyt., s. 35.
Por. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, s. 38±41.
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towania charakteru wychowanka, zaciemniaøy dystans pierwotnego narratora
biblijnego wobec opisywanych wydarzenÂ18.
W katechetyce utozÇsamianej z dydaktykaÎ nauczania religii Pismo SÂwieÎte
nadal wieÎc odgrywaøo roleÎ søuzÇebnaÎ. Objawienie zawarte w søowie BozÇym nie
byøo w peøni odczytywane i przekazywane. W nauczaniu katechetycznym nadal
køadziono akcent na upoglaÎdowienie prawd dogmatycznych, przy czym z biegiem czasu coraz wieÎkszaÎ uwageÎ zaczeÎto zwracacÂ na ksztaøcenie charakteru
dziecka. W ten sposoÂb katechetyka osiaÎgaøa kolejny etap rozwoju, na ktoÂrym
zostaøa utozÇsamiona z pedagogikaÎ religijno-moralnaÎ.

III. BIBLIA I KATECHETYKA
JAKO PEDAGOGIKA RELIGIJNO-MORALNA

Pierwszym, ktoÂry nazwaø katechetykeÎ pedagogikaÎ religijno-moralnaÎ, byø
niemiecki katechetyk J. GoÈttler. PostulujaÎc wieÎksze otwarcie w katechetyce
na zdobycze nowych kierunkoÂw dydaktyki, zwøaszcza lepsze wykorzystanie
idei, jakie zostaøy sformuøowane przez ¹szkoøeÎ pracyº, jednoznacznie podkresÂliø koniecznosÂcÂ budzenia przezÇycÂ religijnych u dzieci. SpecyfikeÎ teÎ jeszcze bardziej rozwinaÎø L. Bopp, ktoÂry jest najwazÇniejszym reprezentantem katechetyki
jako pedagogiki religijno-moralnej. Wedøug niego katechetyka jest naukaÎ o wychowawczej, liturgicznie zorganizowanej nauce religii, ktoÂrej udziela KosÂcioÂø
religijnie niedojrzaøym dzieciom i møodziezÇy. Katechetyka, jak twierdziø Bopp,
jest naukaÎ posÂredniaÎ mieÎdzy pedagogikaÎ a teologiaÎ pastoralnaÎ. Jego zdaniem,
katechetyka posiada weÎzÇszy zakres nizÇ pedagogika, a roÂwnoczesÂnie jest od niej
bogatsza o wymiar teocentryczny i soteriologiczny. Katechetyka ± wedøug Boppa ± jest zarazem naukaÎ pedagogicznaÎ i teologicznaÎ. Jej przedmiotem materialnym jest KosÂcioÂø19.
Katechetyka jako pedagogika religijno-moralna znalazøa w Polsce swoich zwolennikoÂw, ktoÂrzy dokonawszy odpowiednich rozroÂzÇnienÂ, wskazali
na zwiaÎzki zachodzaÎce mieÎdzy katechetykaÎ a teologiaÎ pastoralnaÎ, psychologiaÎ i pedagogikaÎ. NalezÇeli do nich: Z. Bielawski20, J. èapot21, ks. J. Bo18

Por. Klich, dz. cyt., s. 29.
Por. tamzÇe, s. 37±38
20
Por. Wedøug Z. Bielawskiego katechetyka podaje katechetom zasady naukowe wychowania dzieci i møodziezÇy chrzesÂcijanÂskiej azÇ do osiaÎgnieÎcia przez nich peønego rozwoju zÇycia religijnego. Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, LwoÂw 1931, s. 2.
21
Zdaniem J. èopota, katechetyka wskazuje, w jaki sposoÂb wychowawcze wartosÂci prawdy
religijnej, ktoÂraÎ ukazuje teologia, dziaøajaÎ na duszeÎ ludzkaÎ i w jakich warunkach beÎdaÎ dziaøacÂ na
dusze dzieci i møodziezÇy. Ze wzgleÎdu na wøasne dosÂwiadczenie zebrane w trakcie katechezy przy
19
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czar22. Uprawianie tego typu katechetyki wpisywaøo sieÎ bardzo dobrze
w dominujaÎcaÎ w refleksji pedagogoÂw pierwszej poøowy wieku XX ideeÎ
formacji charakteru, ktoÂra miaøaby bycÂ reakcjaÎ na zauwazÇalnaÎ rozbiezÇnosÂcÂ
pomieÎdzy kulturaÎ duchowaÎ i kulturaÎ technicznaÎ. F.G. Foerster do negatywnych tendencji epoki zaliczyø materializm zÇyciowy o podøozÇu egoistycznym, nerwowosÂcÂ, zaniedbanie møodziezÇy pod wzgleÎdem moralnym, brak
siøy charakteru23.
Ksztaøtowanie charakteru moralnego staøo sieÎ gøoÂwnym celem wychowania
chrzesÂcijanÂskiego. Pisaø o tym Pius XI w encyklice o chrzesÂcijanÂskim wychowaniu møodziezÇy Divini illius magistri. PapiezÇ wyjasÂniaø, zÇe charakteru nie
mozÇna ksztaøcicÂ z pominieÎciem religii i zÂroÂdeø øaski24. W podobnym duchu
wypowiadaø sieÎ J. Bilczewski, ktoÂry w swoim dziele pt. Charakter podaø mieÎdzy
innymi dwa gøoÂwne kryteria nabycia i wyksztaøcenia w sobie charakteru chrzesÂcijanÂskiego:
· przyjeÎcie prawd religijno-moralnych, odczytanych w Objawieniu i odbieranych jako wola BozÇa, odnoszaÎcych sieÎ zwøaszcza do celu zÇycia na ziemi
i w wiecznosÂci;
Î bianie i uzasadnianie wszystkiego, co BoÂg objawiø i czego
· rozumowe zgøe
KosÂcioÂø naucza25.
W stanowisku Bilczewskiego bez trudu mozÇna dostrzec bezposÂrednie odniesienie do Biblii i podkresÂlenie jej znaczenia w wychowaniu chrzesÂcijanÂskim,
realizowanym takzÇe poprze katechezeÎ. Trzeba jednak wyrazÂnie zaznaczycÂ, zÇe
na tym etapie rozwoju katechetyki podejsÂcie do Pisma SÂwieÎtego nie zmieniøo
sieÎ radykalnie i nadal Biblii przypisywano roleÎ pomocniczaÎ i søuzÇebnaÎ ± tym
razem w wychowaniu moralnym dzieci i møodziezÇy oraz widziano w nim narzeÎdzie ksztaøtowania w nich postawy chrzesÂcijanÂskiej. ZnaczaÎca zmiana w tym
wzgleÎdzie nastaÎpiøa dopiero woÂwczas, kiedy katechetyka odeszøa od nauk antropologicznych i zblizÇyøa sieÎ do teologii.

pomocy psychologii katechetyka jest gaøeÎziaÎ teologicznaÎ samodzielnaÎ, z racji zasÂ jej charakteru
wychowawczego mozÇna jaÎ nazwacÂ pedagogikaÎ religijnaÎ. Por. J. èopot, Katechetyka, Kielce 1947,
s. 12.
22
Dla J. Boczara katechetyka jest samodzielnaÎ dyscyplinaÎ teologicznaÎ, uczy, jak dzieci prowadzicÂ do Boga, i przygotowuje do przyjeÎcia sakramentoÂw. Jakkolwiek katechetykeÎ nalezÇy øaÎczycÂ
z teologiaÎ pastoralnaÎ, styka sieÎ ona takzÇe z psychologiaÎ i pedagogikaÎ. Pedagogika i katechetyka,
zdaniem Boczara, zajmujaÎ sieÎ tym samym niedojrzaøym dzieckiem, przy czym pedagogika zajmuje
sieÎ jego rozwojem na pøaszczyzÂnie ogoÂlnoludzkiej, katechetyka zasÂ uwzgleÎdnia wymiar nadprzyrodzony. Por. J. Boczar, Katechetyka, LwoÂw 1914, s. 8.
23
Por. K. Piotrowski, Refleksje nad problemem wychowania z okazji dziesieÎciolecia encykliki
papiezÇa Piusa XI-go, ¹MiesieÎcznik Katechetyczny i Wychowawczyº 28(1939) nr 1±2, s. 14±15.
24
Por. tamzÇe, s. 13±17.
25
Por. J. Bilczewski, Charakter. List pasterski do ucznioÂw szkoÂø sÂrednich i seminarjoÂw nauczycielskich, w: Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznosÂciowe, t. 3, LwoÂw, 1924, s. 106.
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IV. BIBLIA W KATECHETYCE JAKO NAUCE TEOLOGICZNEJ

Do tej pory dla zbudowania zwartego systemu teorii katechezy w katechetyce punktem wyjsÂcia byøo pojeÎcie wychowania czy procesu wychowawczego,
tymczasem w katechetyce postrzeganej jako nauka teologiczna skoncentrowano sieÎ gøoÂwnie na Objawieniu BozÇym, a wieÎc procesie zbawczym, dokonywanym przez Boga w Chrystusie i KosÂciele, oraz na odpowiedzi czøowieka na
BozÇe wezwania26. Katechetyka jako nauka teologiczna wyprowadza swojaÎ natureÎ, cel, tresÂci i metody z teologii. Jest zatem dyscyplinaÎ teologicznaÎ, naukaÎ
o aktualizowaniu zbawczego spotkania czøowieka z Bogiem27.
1. BIBLIA W KATECHEZIE KERYGMATYCZNEJ

Na budowanie koncepcji katechezy jako nauki teologicznej znaczaÎcy
wpøyw wywarli przedstawiciele ruchu kerygmatycznego, ktoÂrego poczaÎtki
sieÎgajaÎ XIX wieku. Inicjatorzy ruchu kerygmatycznego wysuneÎli mieÎdzy
innymi konkretne postulaty dotyczaÎce obecnosÂci Biblii w katechezie28. Wedøug B. Overberga Pismo SÂwieÎte jest zÂroÂdøem katechezy, zasÂ zdarzenia i fakty
biblijne søuzÇaÎ jej ozÇywieniu. J.M. Sailer widzaÎc w PisÂmie SÂwieÎtym historieÎ
zbawczej interwencji BozÇej w stosunku do czøowieka, postulowaø, by Pismo
SÂwieÎte odczytywacÂ jako historieÎ zbawienia, nie zasÂ traktowacÂ jako ilustracjeÎ
do podawanych tresÂci teologicznych. W opinii J.B. Hirschera praca katechetyczna winna sieÎ koncentrowacÂ na ideach KroÂlestwa BozÇego. IdeaÎ centralnaÎ
jest historia zabawienia lub tezÇ rzeczywistosÂcÂ KroÂlestwa BozÇego w aspekcie
historyczno-genetycznym. W tej perspektywie chrzesÂcijanÂstwo jest wpisane
w ekonomieÎ BozÇaÎ: stanowi rzeczywistosÂcÂ, w ktoÂrej realizuje sieÎ dzieøo zbawcze, a nie sumeÎ søabo ze sobaÎ powiaÎzanych dogmatoÂw i nakazoÂw moralnych.
DziewieÎtnastowieczny ruch odnowy kerygmatycznej zostaø jednak zagøuszony przez odradzajaÎcaÎ sieÎ scholastykeÎ, koncentrujaÎcaÎ katechezeÎ na tresÂciach teologicznych. Odnowa kerygmatyczna trafiøa na bardziej podatny
grunt na poczaÎtku XX wieku. Idee kerygmatyczne gøoszone przez Overberga, Sailera, Hirschera przypomniaø J. Ecker, ktoÂry w swych publikacjach
wskazywaø na potrzebeÎ opracowania nowego podreÎcznika do nauczania religii, caøkowicie opartego na PisÂmie SÂwieÎtym, ale jego stanowisko nie zna26

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, PoznanÂ 1999, s. 18.
Por. Koska, dz. cyt., s. 9±10.
28
Por. S. èabendowicz, Formy katechezy biblijnej, w: Søowo BozÇe w KosÂciele, red. R. Kuligowski, M. JagodzinÂski, D. Swend, Warszawa 2009, s. 93.
27
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lazøo poparcia wsÂroÂd teoretykoÂw katechezy skupionych w tamtym czasie
bardziej na zagadnieniach metody, ktoÂra wydawaøa sieÎ sprawaÎ palaÎcaÎ ze
wzgleÎdu na szybko rozwijajaÎcaÎ sieÎ psychologieÎ i pedagogikeÎ. Dlatego tezÇ
szczytowa faza rozwoju kierunku kerygmatycznego przypada na lata 1936±
1960, zasÂ przeøomowym momentem byøo ukazanie sieÎ ksiaÎzÇki J.A. Jungmanna Die Frohbotschaft und unsere GlaubensverkuÈndigung. Ten wybitny teolog
z Innsbrucka uwazÇaø, zÇe katecheza nie mozÇe sieÎ sprowadzacÂ jedynie do popularyzowania teologii, ale winna bycÂ przede wszystkim gøoszeniem Ewangelii. W katechezie prawdy BozÇe majaÎ bycÂ omawiane zgodnie z duchem
Objawienia. W odnowie kerygmatycznej katechezy wielkie zasøugi miaø roÂwniezÇ F.X. Arnold. Wedøug niego teologia pastoralna winna bycÂ zesÂrodkowana na zbawczym posÂrednictwie realizowanym przez søowo i sakrament. Tak
pojeÎta teologia, skoncentrowana na istocie KosÂcioøa i jego zasadniczych
funkcjach, stanowi podstaweÎ do okresÂlenia dziaøanÂ katechetycznych. W poøowie XX wieku katecheza znalazøa sieÎ wieÎc pod silnym wpøywem ruchu
kerygmatycznego29. W nowym sÂwietle zostaø ukazany Dekalog, ktoÂry obok
bøogosøawienÂstw, przypowiesÂci i listoÂw parenetycznych staø sieÎ jednym z elementoÂw formacji biblijnej, zmierzajaÎcej do wyrazÇenia wszystkich zasad zÇycia
chrzesÂcijanÂskiego. Przykazania zawarte w Dekalogu byøy postrzegane jako
drogowskazy stojaÎce na strazÇy wartosÂci naturalnych, takich jak rodzina, osobisty rozwoÂj, zÇycie spoøeczne. W sÂwietle zaøozÇenÂ odnowy kerygmatycznej
zadaniem wychowanka byøo odkrywanie wezwania BozÇego zaroÂwno w PisÂmie SÂwieÎtym, jak i liturgii, szukanie w Biblii sÂwiatøa dla zrozumienia sytuacji
i problemoÂw ludzkich, dawanie swoim zÇyciem odpowiedzi na odczytane
wezwanie BozÇe. WiodaÎcym motywem zÇycia prawdziwie chrzesÂcijanÂskiego
byøa nie nagroda lub kara, tak silnie eksponowana jeszcze do niedawna
w ¹klasycznymº katechizmie, ale miøosÂcÂ, rozumiana jako odpowiedzÂ na BozÇe
wezwanie i jako troska o rozwoÂj otrzymanych na chrzcie sÂwieÎtym øask. Drugim zasadniczym motywem staø sieÎ ontyczny zwiaÎzek z Jezusem Chrystusem,
w ktoÂry czøowiek wchodzi przez chrzest sÂwieÎty oraz udziaø w funkcji kapøanÂskiej Chrystusa, realizujaÎcej sieÎ poprzez przyjeÎcie wøasÂciwej kazÇdemu misji
w KosÂciele i w sÂwiecie. Uwaga zostaøa skoncentrowana na osobie Jezusa
Chrystusa, na nasÂladowaniu Go, rozumianym jako poÂjsÂcie za Nim, przyjeÎcie
Jego nauki, wejsÂcie do grona Jego ucznioÂw. Zmiana dotyczyøa takzÇe nauki
o Bogu. Filozoficzno-teologiczne ujeÎcie zagadnienia: BoÂg jako byt Najdoskonalszy, StwoÂrca, Pan i SeÎdzia zostaø zastaÎpiony przez Jego obraz biblijny: BoÂg
przymierza, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec okazujaÎcy miøosierdzie wszystkim ludziom, dziaøajaÎcy w KosÂciele i przez KosÂcioÂø. W escha-

29

Por. T. PanusÂ, WspoÂøczesne kierunki katechetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka
fundamentalna, red. J. Stala, TarnoÂw 2003, s. 137±140.
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tologii na pierwsze miejsce wysunieÎto paruzjeÎ jako objawienie i dopeønienie
dzieøa, w ktoÂrym kazÇdy chrzesÂcijanin bierze czynny udziaø30.
ZaøozÇenia te znalazøy swoÂj szczegoÂlny wyraz w formacji religijno-moralnej
realizowanej w ramach katechezy, przy czym najwazÇniejszym wydarzeniem
byø mieÎdzynarodowy Kongres Misyjno-Katechetyczny, ktoÂry odbyø sieÎ
w EichstaÈtt w dniach 21±29 lipca 1960 roku. W wyniku prac kongresu zostaø
sformuøowany program streszczajaÎcy wszystkie postulaty odnowy katechetycznej, zaroÂwno jesÂli chodzi o jej podstawowe zasady teologiczne, jak i postulaty metodyczne31.
Przemiany, jakie zaszøy w katechetyce, byøy zdeterminowane nie tylko refleksjaÎ teologoÂw, ale tezÇ nauczaniem KosÂcioøa. Nowe podejsÂcie do Pisma SÂwieÎtego zainspirowaø Pius XII encyklikaÎ Divino afflante spiritu, ktoÂra otworzyøa
drogeÎ dalszym badaniom biblijnym, wykluczajaÎc anachroniczne juzÇ metody32.
O znaczeniu zÇycia liturgicznego w KosÂciele traktowaøa natomiast encyklika
Mediator Dei z 1947 roku. W dokumencie tym Pius XII budziø sÂwiadomosÂcÂ,
zÇe liturgia nie jest jedynie czystaÎ ceremoniaÎ zewneÎtrznaÎ, ale przede wszystkim
aktualizacjaÎ zbawczego dziaøania Jezusa Chrystusa w KosÂciele33.
Duch odnowy kerygmatycznej ujawniø sieÎ w caøej peøni na Soborze WatykanÂskim II, co znalazøo wyraz zwøaszcza w dwoÂch dokumentach: Konstytucji
o liturgii sÂwieÎtej `Sacrosanctum Concilium' (pierwszym dokumencie soborowym) oraz Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu BozÇym `Dei verbum'34.
GøoÂwne postulaty orientacji kerygmatycznej znalazøy swoje odbicie takzÇe w soborowej koncepcji wychowania chrzesÂcijanÂskiego. Biblia i liturgia zostaøy uznane za jedne z najwazÇniejszych droÂg formacji chrzesÂcijanina35, integralnie zøaÎczonej z katechezaÎ, ktoÂra ± ze swej natury ± jest ukierunkowana na budzenie
i rozwijanie wiary. Søuchanie søowa BozÇego ± wyjasÂniano w Dei verbum ± budzi
wiareÎ, ta zasÂ nadziejeÎ, a nadzieja miøosÂcÂ36. Søowo BozÇe jest ¹utwierdzeniem
wiary, pokarmem duszy oraz zÂroÂdøem czystym i staøym zÇycia duchowegoº37.
Dlatego tezÇ Ojcowie Soboru wysuneÎli postulat, aby wierni mieli szeroki dosteÎp
30

Por. J. CharytanÂski, Wychowanie moralne w katechezie, w: PodreÎcznik metodyczny do
katechizmu religii katolickiej, t. 4: Z Chrystusem przetwarzamy sÂwiat, red. J. CharytanÂski, W. Kubik,
Warszawa 1983, s. 11±15.
31
Por. F. Blachnicki, Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005, s. 29.
32
Por. E. DaÎbrowski, Znaczenie encykliki Piusa XII o studiach biblijnych, ¹Ateneum KapøanÂskieº 36(1947) t. 47, s. 430±435.
33
Por. A. Krzystek, Generalna reforma liturgiczna papiezÇa Piusa XII. Zamierzenia i realizacja, Szczecin 2000, s. 63.
34
Por. J. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, s. 174.
35
Por. S. DziekonÂski, RozwoÂj wychowawczej mysÂli KosÂcioøa na przestrzeni ostatnich wiekoÂw,
Warszawa, s. 178±179.
36
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym `Dei verbum' (18 XI 1965), nr 1
[dalej: KO].
37
KO 21.
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do Pisma SÂwieÎtego38. Wskazano tezÇ podstawowe miejsca zÇyciowego kontaktu
ze søowem BozÇym: wspomniana juzÇ wczesÂniej katecheza, osobista lektura i medytacja39 oraz liturgia40, ktoÂra w konstytucji Sacrosanctum Concilium zostaøa
nazwana szczytem dziaøalnosÂci KosÂcioøa i jednoczesÂnie zÂroÂdøem jego mocy41.
Ukierunkowanie katechezy na gøoszenie oreÎdzia zbawienia domagaøo sieÎ
zweryfikowania dotychczasowego modelu katechezy i opracowania nowego,
ktoÂry bardziej by søuzÇyø przepowiadaniu. W ujeÎciu kerygmatycznym katecheza
opiera sieÎ na kategoriach personalnego wezwania BozÇego i odpowiedzi czøowieka. Model katechezy kerygmatycznej jest trzystopniowy. Pierwszy stopienÂ
to obwieszczanie søowa BozÇego, beÎdaÎce czymsÂ wieÎcej nizÇ opowiadaniem, wykøadem czy poglaÎdem. W obwieszczaniu søowa BozÇego uwyrazÂnia sieÎ dynamizm zbawczego dziaøania objawiajaÎcego sieÎ Boga, podkresÂlona jest zbawcza
skutecznosÂcÂ søowa BozÇego, zawartego w konkretnym wydarzeniu biblijnym
i przekazywanego katechizowanym. Na tym etapie dochodzi do spotkania
wzywajaÎcego Boga z czøowiekiem. Etap drugi to rozwazÇanie søowa BozÇego.
Nie chodzi tu tylko o wydobywanie z opowiadania biblijnego pojeÎcÂ i prawd
religijnych czy teologiczne zgøeÎbianie czytanego tekstu, ale o medytacjeÎ prowadzaÎcaÎ do podziwu i wdzieÎcznosÂci wobec zbawiajaÎcego Boga. Etap trzeci zostaø
nazwany urzeczywistnianiem søowa BozÇego i ma on na wzgleÎdzie doprowadzenie katechizowanych do odpowiedzi na dziaøanie Boga, ukazane w poprzednich
ogniwach katechezy. OdpowiedzÂ ta mozÇe bycÂ wyrazÇona na roÂzÇne sposoby, ale
w kazÇdym przypadku ma prowadzicÂ do budowania i pogøeÎbienia zÇywej wiary
i zÇycia z wiary42.
W kerygmatycznym ukierunkowaniu katechezy najpierw zwroÂcono uwageÎ
na tresÂcÂ. Dopiero poÂzÂniej, gdy juzÇ idee katechezy kerygmatycznej zostaøy wyjasÂnione, bardziej skoncentrowano sieÎ na metodzie, ktoÂra rozwineÎøa sieÎ po linii
wspoÂlnego rozwazÇania Pisma SÂwieÎtego i wspoÂlnych celebracji liturgicznych.
W katechezie kerygmatycznej nowa rola zostaøa wyznaczona katechecie, ktoÂry
nie przestajaÎc bycÂ nauczycielem, wychowawcaÎ, przewodnikiem duchowym, staø
sieÎ przede wszystkim heroldem, czøowiekiem wiary posøanym przez Chrystusa,
by przepowiadacÂ Jego naukeÎ i angazÇowacÂ søuchajaÎcych do personalnego kontaktu z Chrystusem. Zasadnicze zadanie katechety zostaøo sprowadzone do
wiernego przekazywania posøannictwa Chrystusa oraz dawania o Nim sÂwiadectwa43.
38

Por. tamzÇe, 22.
Por. tamzÇe, 25.
40
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Liturgii SÂwieÎtej `Sacrosanctum Concilium' (4 XII
1963), nr 24, 51 [dalej: KL].
41
Por. KL 10.
42
Por. R. Lis, Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991, s. 20±21.
43
Por. PanusÂ, art. cyt., s. 140±141.
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Katecheza kerygmatyczna, caøkowicie przeniknieÎta teologiaÎ biblijnaÎ i teologiaÎ liturgii, zbyt mocno zostaøa zwiaÎzana z zÇyciem wewnaÎtrzkosÂcielnym i w peøni nie przygotowywaøa chrzesÂcijanina do odpowiedzialnego zÇycia w ciaÎgle zmieniajaÎcych sieÎ uwarunkowaniach spoøecznych, ekonomicznych i kulturowych,
domagajaÎcych sieÎ osobistych wyboroÂw, rozwiaÎzywania wielorakich problemoÂw, na ktoÂre nie ma gotowych odpowiedzi ani w PisÂmie SÂwieÎtym, ani w liturgii44. Zrodziøa sieÎ wieÎc koniecznosÂcÂ poszerzenia najbardziej istotnych idei ruchu kerygmatycznego o zagadnienia antropologiczne i egzystencjalne. W ten
sposoÂb w refleksji katechetycznej zrodziø sieÎ nowy model nauczania nazywany
katechezaÎ antropologicznaÎ.
2. BIBLIA W ANTROPOLOGICZNEJ ODNOWIE KATECHEZY

Poszukiwanie zÂroÂdeø teologicznych dla antropologicznego ukierunkowania
katechezy prowadzi do nauczania Soboru WatykanÂskiego II. Zagadnienia antropologiczne i egzystencjalne przewijajaÎ sieÎ mieÎdzy innymi w Deklaracji o wychowaniu chrzesÂcijanÂskim `Gravissimum educationis', gdzie wyjasÂniano, zÇe
kazÇdy czøowiek, niezalezÇnie od wyznawanej religii, mozÇe dojsÂcÂ do zasad i norm
moralnych wspoÂlnych wszystkim ludziom, dlatego zÇe wynikajaÎ one z porzaÎdku
stworzenia. Takie stanowisko miaøo wyjaÎtkowe znacznie dla funkcjonowania
chrzesÂcijanina w spoøecznosÂci pluralistycznej, zwøaszcza dla znalezienia wspoÂlnego jeÎzyka z ludzÂmi o innej orientacji religijnej i sÂwiatopoglaÎdowej45.
Problematyka antropologiczna najbardziej jednak doszøa do gøosu w Konstytucji duszpasterskiej o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym `Gaudium et spes'.
Dokument zacheÎca, aby teologowie podjeÎli powazÇne studium zjawisk kultury
oraz osiaÎgnieÎcÂ nauk sÂcisøych, historii i filozofii, niosaÎcych ze sobaÎ zÇyciowe konsekwencje domagajaÎce sieÎ nowych dociekanÂ na gruncie teologii. W Konstytucji
Ojcowie soborowi zwroÂcili tezÇ uwageÎ, aby teologowie, zachowujaÎc metody
i wymogi wøasÂciwe nauce teologicznej, podejmowali proÂby odpowiedniego
przekazywania doktryny ludziom wspoÂøczesnym. SoboÂr wieÎc postulowaø wieÎksze liczenie sieÎ w teologii z nowymi praÎdami mysÂlowymi, problemami nauki
i potrzebami zÇycia. W nowym, szerszym ujeÎciu zaprezentowane zostaøy zaroÂwno zÂroÂdøa refleksji teologicznej, jak tezÇ jej metodologia. W odpowiedzi na
zacheÎteÎ Soboru teologowie podejmowali trudne problemy wspoÂøczesnosÂci. Powstawaøy prace dotyczaÎce mieÎdzy innymi zagrozÇenia sÂrodowiska naturalnego
oraz roÂzÇnych form manipulacji czøowiekiem. Baczniej tezÇ przyglaÎdano sieÎ jeÎzykowi przekazu, daÎzÇaÎc do tego, by byø on komunikatywny. W zwiaÎzku z poszukiwaniem nowego sposobu wyrazÇania tresÂci wiary zaznaczyøa sieÎ wyrazÂnie
44
45

Por. CharytanÂski, W kreÎgu zadanÂ i tresÂci katechezy, s. 174±175.
Por. tamzÇe, s. 176.
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tendencja do porzucania zÂroÂdeø biblijnych i tradycji teologicznej, zwøaszcza gdy
chodziøo o kwestie moralne. Wskazania etyczne oraz zakazy i ograniczenia
dotyczaÎce chrzesÂcijanÂskiego zÇycia zostaøy caøkowicie oderwane od zÂroÂdeø biblijnych i zaczeÎøy w nauczaniu katechetycznym funkcjonowacÂ autonomicznie.
Odnowa antropologiczna zostawiøa wyrazÂny sÂlad w teologii. DzieÎki niej
w okresie posoborowym pogøeÎbiøa sieÎ sÂwiadomosÂcÂ pluralistycznego charakteru
teologii w ogoÂle, a teologii moralnej w szczegoÂlnosÂci. Dopuszczono wiele jej
form i poszerzono zakres tresÂci. ZauwazÇono, zÇe przekaz moralny poszczegoÂlnych ksiaÎg Starego i Nowego Testamentu otwiera perspektyweÎ pluralistycznie
prowadzonej refleksji46.
Wypracowana poprzez namysø katechetyczny katecheza antropologiczna
opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe tresÂcÂ przepowiadania katechetycznego zawiera sieÎ
w samym zÇyciu czøowieka, ktoÂre wpisuje sieÎ w historieÎ zbawienia. Czøowiek
nosi w sobie wezwanie BozÇe, ktoÂre poprzez katechezeÎ powinno zostacÂ odkryte
i nasÂwietlone prawdaÎ BozÇaÎ, tak by katechizowany uchwyciø BozÇy wymiar ludzkiej egzystencji47. PrzyjeÎcie takich zaøozÇenÂ zdecydowaøo, zÇe antropologiczny
model katechezy, podobnie jak kerygmatyczny, miaø trzy stopnie. StopienÂ
pierwszy to rozpoznanie sytuacji egzystencjalnej. Chodzi o przedstawienie
i omoÂwienie konkretnej ludzkiej sprawy, faktu czy wydarzenia zawierajaÎcego
ludzkie przezÇycia, daÎzÇenia lub pragnienia. Dziaøania podejmowane na tym
etapie katechezy majaÎ usÂwiadomicÂ katechizowanemu niewystarczalnosÂcÂ ludzkich zdolnosÂci w rozwiaÎzaniu zasygnalizowanego problemu oraz wzbudzicÂ
w katechizowanym pragnienie przezwycieÎzÇenia tej niewystarczalnosÂci. Ten
krok jest szczegoÂlnie istotny, bo skøania do otwarcia na Boga, co stanowi drugi
stopienÂ katechezy. Na tym etapie grupa katechetyczna szuka wewneÎtrznego
znaczenia omawianej sytuacji zÇyciowej, dostrzega, zÇe BoÂg ujawnia swaÎ zbawczaÎ
miøosÂcÂ w kazÇdej sytuacji, w jakiej znajduje sieÎ czøowiek oraz zÇe kazÇdy w swoim
zÇyciu uczestniczy w zbawczych dziaøaniach Boga. StopienÂ trzeci to ¹sÂwiatøo
søowa BozÇegoº: pomaga katechizowanemu zrozumiecÂ, zÇe Pismo SÂwieÎte i nauka
KosÂcioøa dajaÎ peøne wyjasÂnienie i odpowiedzÂ na problemy egzystencjalne, roÂwnoczesÂnie zasÂ wskazujaÎ drogeÎ posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego48.
Oparta na odnowie soborowej katecheza antropologiczna niosøa ze sobaÎ
okresÂlone niebezpieczenÂstwa. NajpowazÇniejszym byø subiektywizm w ujmowaniu przepowiadania katechetycznego i wiary. Poza tym w katechezie antropologicznej analiza ludzkich przezÇycÂ, potrzeb i problemoÂw mozÇe przesøonicÂ koniecznosÂcÂ søuchania søowa BozÇego, objawionego i skierowanego do czøowieka.
Zbyt søabo jest tezÇ przedstawiane znaczenie KosÂcioøa w formacji chrzesÂcijanina.
46
Por. S. Olejnik, Teologia moralna. Dar ± Wezwanie ± OdpowiedzÂ. Wprowadzenie i idea
wiodaÎca, t. 1, Warszawa 1988, s. 167±169.
47
Por. Koska, dz. cyt., s. 73.
48
Por. Lis, dz. cyt., s. 22±23.
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Innym niebezpieczenÂstwem jest ± przy uznaniu egzystencji czøowieka za zÂroÂdøo
tresÂci ± pominieÎcie w przepowiadaniu katechetycznym niektoÂrych aspektoÂw
oreÎdzia zbawienia. Trzeba pamieÎtacÂ, zÇe prawd zbawczych nie mozÇna wyprowadzacÂ z analizy sytuacji czøowieka, poniewazÇ tresÂcÂ oreÎdzia zbawczego jest zawarta w PisÂmie SÂwieÎtym i Tradycji KosÂcioøa i ma charakter obiektywny, o czym
przypomnieli Ojcowie Soboru WatykanÂskiego II w Konstytucji o Objawieniu
BozÇym `Dei verbum'. Wobec tego lepiej jest moÂwicÂ o katechezie ukierunkowanej antropologicznie nizÇ o katechezie antropologicznej, woÂwczas bowiem
øatwiej dokonacÂ syntezy kerygmatu z antropologiaÎ katechezy. W ten sposoÂb
zostanie zachowana zasada wiernosÂci Bogu i czøowiekowi, bliska wspoÂøczesnej
katechezie. Zgodnie z niaÎ nalezÇy przekazywacÂ wartosÂci Boskie i ludzkie, czyli
przepowiadacÂ miøosÂcÂ, dobrocÂ i zbawcze dziaøanie Boga czøowiekowi, ktoÂry
w konkretnych uwarunkowaniach swego zÇycia jest wezwany przez Boga do
udzielania Mu odpowiedzi posøuszenÂstwem wiary49.
Â èCZESNEJ REFLEKSJI KATECHETYCZNEJ
3. BIBLIA WE WSPO

Podejmowana obecnie refleksja katechetyczna w duzÇej mierze jest skoncentrowana na katechezie ewangelizacyjnej. Wielu znawcoÂw problematyki przyznaje, zÇe istniejaÎ zasadnicze roÂzÇnice mieÎdzy ewangelizacjaÎ i katechezaÎ w odniesieniu
do przedmiotu, tresÂci, metody, celu, ale roÂwnoczesÂnie wskazujaÎ na ich komplementarnosÂcÂ. èaÎczenie tych dwoÂch odreÎbnych form posøugi søowa: katechezy
i ewangelizacji, staøo sieÎ jednym z gøoÂwnych zadanÂ wspoÂøczesnego KosÂcioøa,
nie dziwi wieÎc, zÇe w katechetyce ostatnich lat silnie akcentuje sieÎ ideeÎ katechezy
ewangelizacyjnej, ukierunkowanej bezposÂrednio na budzenie i wzmacnianie
wiary katechizowanych i prowadzenie ich do owocnego sÂwiadectwa zÇycia50.
ZÂroÂdøem katechezy ewangelizacyjnej jest Pismo SÂwieÎte, zasÂ problematyka
biblijna obecna zaroÂwno w refleksji teoretycznej, jak i praktyce katechetycznej
w duzÇej mierze jest oparta na dokumentach katechetycznych, jakie ukazaøy sieÎ
po Vaticanum II. W Directorium catechisticum generale51 z 1971 roku znalazøy
swoÂj wyraz idee kerygmatyczne i antropologiczne formuøowane zaroÂwno przez
Vaticanum II, jak tezÇ na kongresach katechetycznych lat szesÂcÂdziesiaÎtych
(EichstaÈtt 1961, Bangkok 1962, Katigondo 1964, Manila 1967), zwøaszcza zasÂ
na Kongresie katechetycznym w Rzymie w 1971 roku52. Zgodnie z dyrektorium
49

Por. Koska, dz. cyt., s. 74±75.
Por. A. OffmanÂski, W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza møodziezÇowa
w latach 1945±2000, Szczecin 2000, s. 211.
51
W Polsce dokument ten upowszechniono pod nazwaÎ OgoÂlna instrukcja katechetyczna [dalej: DCG].
52
Por. W. Kubik, Przedmowa do pierwszego tomu serii ¹Biblioteka Katechetyº, w: Katecheza
po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle dokumentoÂw KosÂcioøa, t. 1, red. W. Kubik, Warszawa 1985,
s. 10.
50
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zadaniem katechezy jest uczenie czøowieka wøasÂciwej refleksji nad jego osobistym dosÂwiadczeniem, w sÂwietle Ewangelii wyjasÂnianie jego codziennych problemoÂw, by w ten sposoÂb obudzicÂ w chrzesÂcijaninie pragnienie przeksztaøcania ±
doskonalenia wøasnego zÇycia53. Dokument na wielu miejscach wskazywaø tezÇ
na relacje pomieÎdzy Pismem SÂwieÎtym i katechezaÎ, stanowiaÎcaÎ jednaÎ z form
posøugi søowa. Problematyka ta zostaøa podjeÎta mieÎdzy innymi w czeÎsÂci drugiej
dyrektorium, w rozdziale pierwszym posÂwieÎconym kwestii posøugi søowa i Objawienia, obficie czerpiaÎcym z tresÂci soborowej konstytucji o Objawieniu BozÇym. W dyrektorium zwroÂcono uwageÎ, zÇe Objawienie determinuje podstawowe zadania katechezy, do ktoÂrych nalezÇaÎ:
· przypominanie wydarzenÂ dotyczaÎcych Jezusa i ukazywanie ich gøeÎbszego
sensu;
· ukazywanie Jezusa, Mesjasza i Pana obecnego zawsze w swoim KosÂciele
przez swego Ducha;
· przekazywanie BozÇego Objawienia zgodnie z Nauczycielskim UrzeÎdem
KosÂcioøa oraz ze sÂwiadomosÂciaÎ i wiaraÎ Ludu BozÇego54.
WartosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego w katechezie jeszcze silniej zostaøa uwypuklona
w czeÎsÂci trzeciej dyrektorium posÂwieÎconej chrzesÂcijanÂskiemu oreÎdziu, zwøaszcza we fragmencie dotyczaÎcym zÂroÂdeø katechezy. Dokument wprost wyjasÂniø,
zÇe wsÂroÂd wszystkich zÂroÂdeø katechezy pierwsze miejsce przysøuguje pisanemu
lub przekazywanemu Objawieniu oraz autorytetowi Nauczycielskiego UrzeÎdu
KosÂcioøa w sprawach zwiaÎzanych z wiaraÎ. W søowie BozÇym, pisanym lub przekazywanym, zawiera sieÎ tresÂcÂ katechezy, zgøeÎbiana i wyjasÂniana przez wierny
lud pod kierownictwem Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa, czczona w liturgii,
obecna w zÇyciu KosÂcioøa, rozpoznawana w nieskazÇonych wartosÂciach moralnych, ktoÂre istniejaÎ w spoøecznosÂci ludzkiej55. WypowiedzÂ ta przypomniaøa
w jakiejsÂ mierze daÎzÇenia OjcoÂw Soboru WatykanÂskiego II ukierunkowane na
poszerzenie idei ruchu kerygmatycznego o zagadnienia antropologiczne i egzystencjalne, co dostrzega sieÎ mieÎdzy innymi w Deklaracji o wychowaniu
chrzesÂcijanÂskim `Gravissimum educationis'56.
Potrzeba czerpania tresÂci katechezy z Pisma SÂwieÎtego zostaøa tezÇ podkresÂlona w adhortacji Jana Pawøa II o katechizacji w naszych czasach Catechesi
tradendae z 1979 roku, stanowiaÎcej pokøosie Synodu BiskupoÂw z roku 197757.
53

Por. DCG 74.
Por. DCG 11±16.
55
Por. DCG 45.
56
JuzÇ w pierwszym numerze dokumentu zostaøa uwypuklona autonomia wartosÂci etycznych,
poniewazÇ mozÇna je odkrycÂ w porzaÎdku stworzenia, w analizie rzeczywistosÂci i rozwijacÂ je w ciaÎgu
swego zÇycia. WyrazÂnie wieÎc dano do zrozumienia, zÇe zaroÂwno czøowiek wierzaÎcy, jak i niewierzaÎcy,
chrzesÂcijanin i przedstawiciel innej religii mogaÎ dojsÂcÂ do zasad i norm moralnych im wspoÂlnych,
dlatego zÇe wynikajaÎ one z ¹porzaÎdku stworzeniaº. Por. SoboÂr WatykanÂski II, Deklaracja o wychowaniu chrzesÂcijanÂskim `Gravissimum educationis' (28 X 1965), nr 1 [dalej: DWCH].
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W sÂwietle adhortacji zasadniczaÎ tresÂciaÎ katechezy jest ¹misterium Chrystusaº,
odkrywane w søowie BozÇym, przekazywanym w PisÂmie SÂwieÎtym i Tradycji58.
Adhortacja wieÎc wyrazÂnie nawiaÎzaøa do sformuøowanÂ Soboru WatykanÂskiego II, wskazujaÎcych na jednosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego i Tradycji jako zÂroÂdøa, z ktoÂrego
wypøywajaÎ: doktryna, liturgia i zÇycie KosÂcioøa59. Zasadniczym trzonem nauki
chrzesÂcijanÂskiej pozostajaÎ Ewangelie, poniewazÇ one ± jak wyjasÂnia w adhortacji
PapiezÇ ± stanowiaÎ caøosÂcÂ nauki przekazywanej w poczaÎtkach chrzesÂcijanÂstwa
i w nich zawiera sieÎ podstawowa struktura katechetyczna. Nauczanie Jezusa
podawane w Ewangelii przedøuzÇajaÎ i pogøeÎbiajaÎ liczne listy sÂwieÎtego Pawøa.
W listach sÂwieÎtego Piotra, Jana, Jakuba i Judy mozÇna natomiast odnalezÂcÂ
sÂwiadectwa wyjasÂniajaÎce, jak wyglaÎdaøa katecheza czasoÂw apostolskich60.
Adhoratacja Catechesi tradendae podejmuje roÂwniezÇ kwestie zwiaÎzane
z metodologiaÎ katechezy opartej na PisÂmie SÂwieÎtym i Tradycji. Katecheza taka,
jak podkresÂla Jan Paweø, ¹powinna bycÂ przeniknieÎta mysÂlaÎ, duchem i postawami biblijnymi i ewangelicznymi przez staøy kontakt z samymi tekstamiº61. Wobec tego zasadniczym zadaniem katechezy jest wprowadzenie katechizowanego w lektureÎ Pisma SÂwieÎtego, odkrywanie wspoÂlnie z katechizowanymi prawdy
zbawienia zawartej w PisÂmie SÂwieÎtym, odczytywanej wedøug mysÂli i ducha
KosÂcioøa62.
Problematyka dotyczaÎca Pisma SÂwieÎtego w katechezie zostaøa takzÇe podjeÎta w Dyrektorium ogoÂlnym o katechizacji, postrzeganym jako odpowiedzÂ na
pilnaÎ potrzebeÎ odnowy katechezy63. Dokument potwierdziø posoborowaÎ naukeÎ
KosÂcioøa o pierwszorzeÎdnej roli Pisma SÂwieÎtego w katechezie, ktoÂra jednak
zostaøa bardziej powiaÎzana z problematykaÎ ewangelizacji. Znamienne, zÇe zasadnicza tresÂcÂ dokumentu rozpoczyna sieÎ od prezentacji zagadnienia: ¹Objawienie i jego przekazywanie za posÂrednictwem katechezyº. Tej kwestii zostaø
posÂwieÎcony caøy pierwszy rozdziaø. Dla refleksji podjeÎtej w niniejszym artykule
nie mniej wazÇne saÎ wypowiedzi zamieszczone w innych miejscach Dyrektorium,
zwøaszcza w rozdziale o normach i kryteriach przedstawiania oreÎdzia ewangelicznego. Dokument, jakkolwiek potwierdziø stanowisko, zÇe zÂroÂdøem katechezy
jest søowo BozÇe przekazywane przez Pismo SÂwieÎte i TradycjeÎ, w sposoÂb bar-
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Por. G. Kusz, Katecheza i miejsce w KosÂciele, ¹Katechetaº 26(1982) nr 2, s. 59±60.
Por. Jan Paweø II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach `Catechesi tradendae' (16 X 1979) [dalej: CT], wyd. pol. w: Katecheza po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle
dokumentoÂw KosÂcioøa, t. 2, red. W. Kubik, Warszawa 1985, nr 5, 27.
59
Por. J. CharytanÂski, GøoÂwne waÎtki adhortacji apostolskiej, w: Katecheza po Soborze WatykanÂskim II w sÂwietle dokumentoÂw KosÂcioøa, t. 2, s. 130.
60
Por. CT 11.
61
Por. CT 27.
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Por. tamzÇe.
63
Por. Klich, dz. cyt., s. 56.
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dziej uporzaÎdkowany i szerzej zaprezentowaø kwestieÎ zÂroÂdeø oreÎdzia katechetycznego oraz kryterioÂw jego przedstawiania64.

V. WNIOSKI

Celem niniejszej refleksji byøo wyjasÂnienie, w jakim stopniu rozwoÂj katechetyki jako dyscypliny teologicznej wpøywaø na obecnosÂcÂ Biblii w katechezie.
Zostaøa wieÎc przedstawiona historia przeobrazÇenÂ, jakie miaøy miejsce w katechetyce od jej poczaÎtkoÂw azÇ po wspoÂøczesnosÂcÂ. Rozumienie katechetyki ewoluowaøo od postrzegania jej jako metodyki nauczania religii do katechetyki
jako dyscypliny teologicznej. Na kazÇdym etapie rozwoju Biblia byøa obecna
w praktyce katechetycznej, przy czym w poczaÎtkowych etapach peøniøa funkcjeÎ
søuzÇebnaÎ i pomocniczaÎ. ZblizÇenie sieÎ katechetyki do teologii przyczyniøo sieÎ do
uznania Biblii za zÂroÂdøo katechezy. Jakkolwiek zmiana ta byøa bezposÂrednio
zwiaÎzana z ruchem kerygmatycznym, takzÇe dzisiaj Pismo SÂwieÎte stanowi zÂroÂdøo
katechezy.
Refleksja podjeÎta w niniejszym artykule pozwala zauwazÇycÂ sÂcisøy zwiaÎzek
mieÎdzy katechezaÎ a teologiaÎ biblijnaÎ. Nasuwa sieÎ søuszny wniosek, zÇe w przygotowaniu wspoÂøczesnych katechetoÂw nalezÇy bardziej otworzycÂ sieÎ na wspoÂøpraceÎ z teologami zajmujaÎcymi sieÎ Pismem SÂwieÎtym i podejmujaÎcymi proÂbeÎ
przeniesienia wynikoÂw swych badanÂ na grunt teologii pastoralnej, przede
wszystkim katechetyki.
The Bible and Catechetics
Summary
This article tries to give an answer to the question: how much did the development of catechetics as a theological discipline have influence on the presence of the
Bible in catechesis? Thus we find here presented a history of the changes that have
taken place in catechetics from its beginnings up to today. Changes in catechetics
went from seeing it as the methodics of teaching religion to catechetics as a theological discipline. On each stage of the development of catechetics, the Bible was
present in catechetical practice, where in the earlier stages it had a ancillary and
auxiliary role. The drawing near of catechetics to theology also was the cause of
a very substantial change in the assignment of the place of the Bible, which was
64

Por. Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji, wyd. pol. PoznanÂ
1998, nr 95±95.
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acknowledged as the source of catechesis. Even though this situation is directly
connected to the kerygmatic movement, the Bible is also the source of catechesis
today.
The reflection taken up in this article allows to see the close connection between
catechesis and biblical theology. Thus a valid assumption emerges that in the preparation of catechists of today it is necessary to be more open to a collaboration with
theologians working on the Bible and making attempts to carry over the fruit of their
studies to the field of pastoral theology, above all to catechetics.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, katechetyka, katecheza biblijna
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