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Tuchów

HOMILETYKA W RELACJI DO TEOLOGII PASTORALNEJ

Przepowiadanie s³owa Bo¿ego nale¿y od pocz¹tków Kocio³a do podstawowych
jego funkcji. Od pocz¹tku dokonuje siê te¿ jakiej teoretycznej refleksji nad jej spe³nianiem, czego przyk³adem mog¹ byæ pouczenia udzielane przez w. Paw³a Aposto³a
uczniowi Tymoteuszowi (por. 2 Tm 4,2), a tak¿e zawarte w Nauce dwunastu Aposto³ów (XI 110) zasady odró¿niania proroków prawdziwych od fa³szywych1. Refleksja
ta z biegiem lat coraz bardziej siê rozwija2. Niema³y wk³ad w jej rozwój posiada
dzie³o w. Augustyna: De doctrina christiana, które wbrew intencjom autora, uzasadniaj¹c korzystanie z pogañskiej przecie¿ retoryki w g³oszeniu s³owa Bo¿ego, leg³o u podstaw zasad kocielnej wymowy3. W redniowieczu teoria kocielnej wymowy
wchodzi w zakres retoryki i jest traktowana jako sztuka mowy sakralnej. Zbiór jej
zasad w XVII wieku przyjmuje nazwê homiletyki (gr. homilein  obcowaæ z kim
po przyjacielsku, rozmawiaæ, przemawiaæ). Dzieje siê tak najprawdopodobniej za

* Gerard Siwek CSsR, dr hab. homiletyki, wyk³adowca w Katedrze Komunikacji Religijnej, Instytucie
Liturgicznym i Podyplomowym Studium Homiletycznym PAT w Krakowie oraz w WSD Redemptorystów w Tuchowie; wspó³za³o¿yciel i pierwszy kierownik Studium Homiletycznego w Instytucie Liturgicznym PAT (19881990); wspó³twórca homiletycznej serii Redemptoris Missio i jej redaktor naczelny
w latach 19912001; cz³onek Rady Programowej Homo Dei; autor wielu publikacji o charakterze
popularnym, popularnonaukowym i naukowym.
1
Por. Nauka (didachè) dwunastu Aposto³ów, w: Pierwsi wiadkowie (Ojcowie ¯ywi 8), oprac.
M. Starowieyski, Kraków 1988, s. 48, 49.
2
Por. H. Pagiewski, Dydaktyka homiletyki w dotychczasowej refleksji homiletycznej, w: W drodze
na ambonê, red. G. Siwek, Kraków 1991, s. 30.
3
Por. J. Sulowski, Wstêp, w: w. Augustyn, De doctrina christiana  o nauce chrzecijañskiej, tekst
³aciñsko-polski, Warszawa 1989, s. XVIII.
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spraw¹ ewangelickiego teologa W. Leysera, który w 1649 roku swoje dzie³o o zasadach g³oszenia s³owa Bo¿ego zatytu³owa³: Cursus homileticus4. Gdy w XVIII wieku
w zakresie studiów teologicznych zosta³a wyodrêbniona teologia pastoralna jako nowa
dyscyplina teologiczna, w sposób naturalny wesz³a w ni¹ homiletyka.
Zwi¹zek owych dyscyplin, zmieniaj¹c w ci¹gu wieków charakter, utrzymuje siê
do dzisiaj. Rodzaj tego zwi¹zku oraz miejsce, jakie przypisuje siê homiletyce w teologii pastoralnej, s¹ funkcj¹ ich samowiadomoci, ta za  funkcj¹ samowiadomoci Kocio³a danego czasu. W ten sposób koncepcja Kocio³a, koncepcja teologii
pastoralnej i koncepcja homiletyki wzajemnie siê warunkuj¹, wp³ywaj¹c zarazem na
kszta³t relacji homiletyki do teologii pastoralnej.
HOMILETYKA JAKO TEORIA KOCIELNEJ WYMOWY

W XVII wieku homiletyka, zyskuj¹c ow¹ nazwê, jest uwa¿ana za teoriê kocielnej wymowy, paraleln¹ do teorii wymowy wieckiej. W XVIII wieku, kiedy homiletyka staje siê czêci¹ sk³adow¹ wy³aniaj¹cej siê nowej dyscypliny teologicznej, jak¹
by³a teologia pastoralna, funkcjonuj¹ce jej rozumienie dobrze wspó³gra³o z koncepcj¹ nowej dyscypliny teologicznej, ta za z ówczesn¹ klerykaln¹ koncepcj¹ Kocio³a,
w której elementem czynnym byli duchowni. Te obydwie dyscypliny zgodnie traktowane wiêc by³y jako technologie, czyli naukowo-praktyczne przygotowywanie duchownych do wykonywania urzêdu duszpasterskiego i kaznodziejskiego5. Oparta
bowiem na klerykalnej wizji Kocio³a teologia pastoralna mia³a te¿ klerykalny charakter, zaprzepaszczaj¹c nowatorskie jej ujêcia proponowane chocia¿by przez Johanna
Michaela Sailera (zm. 1832) czy Antona Grafa (zm. 1867). Zajmowa³a siê czynnociami duszpasterzy, jako zastêpców Chrystusa na ziemi i wykonawców Jego zbawczego
dzie³a6. Poniewa¿ jedn¹ z obowi¹zkowych czynnoci duszpasterskich by³o g³oszenie
s³owa Bo¿ego, zadaniem homiletyki, jako teorii kocielnej wymowy, by³o pouczanie
duszpasterzy o sposobach mo¿liwie najlepszego wywi¹zania siê z tego obowi¹zku.
Znajduj¹c siê w ramach teologii pastoralnej, homiletyka z biegiem lat z jednej
strony rozwija³a swoj¹ wiadomoæ jako samodzielnej dyscypliny teologicznej,
z drugiej za  odnawia³a siê i pog³êbia³a. Próby odnowy homiletyki mo¿na sprowa-

Por. K. Müller, Homiletyka na trudne czasy (Homiletik. Ein Handbuch für kritische Zeiten), Kraków 2003, s. 15. Dotychczas zazwyczaj wprowadzenie tej nazwy wi¹zano z dzie³ami takich autorów,
jak: S. Göbel, Methodologia homiletica (1672); J.W. Baier, Compendium theologiae homileticae (1677);
por. G. Fesenmayer, Homiletik, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 5, Freiburg 1960, kol. 439.
5
Por. W. Przyczyna, Homiletyka, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 4, red. T. Gadacz, B. Milerski,
Warszawa 2002, s. 444.
6
Por. R. Kamiñski, Historyczny rozwój teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, t. 1: Teologia
pastoralna fundamentalna, red. ten¿e, Lublin 2000, s. 72.
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dziæ do kilku podstawowych kierunków7. Jednym z nich by³a próba nadania homiletyce charakteru samodzielnej dyscypliny teologicznej, do czego przyczyni³o siê dzie³o Josepha Jungmanna SJ (zm. 1885): Theorie der geistlichen Beredsamkeit (Freiburg
1877). Innym wa¿nym i znamiennym kierunkiem by³o zwrócenie uwagi na potrzebê
powrotu w przepowiadaniu do g³oszenia biblijnego kerygmatu, czego domagali siê
Johann Michael Sailer (zm. 1832) i Johann Baptist Hirscher (zm. 1865). Znakiem
wskazuj¹cym z naszego punktu widzenia na swego rodzaju zatrzymanie siê czy nawet
cofniêcie w rozwoju by³ kierunek o neoscholastycznym charakterze, akcentuj¹cy przede
wszystkim potrzebê udoskonalenia formy przepowiadania w neoscholastycznym duchu. Do g³ównych przedstawicieli tego kierunku nale¿y Joseph Kleugen (zm. 1883)
i Joseph Deharbe (zm. 1871). Tak¿e encyklika Benedykta XV o przepowiadaniu s³owa
Bo¿ego: Humani generis redemptionem z 1917 roku, udzielaj¹c wiele cennych wskazówek s³ugom s³owa, wpisuje siê w neoscholastyczne tendencje w tym wzglêdzie8.
Niezwykle natomiast o¿ywczym i trwa³ym kierunkiem okaza³a siê dopiero odnowa
kerygmatyczna z pierwszej po³owy XX wieku. Klasycznym jej wyrazem sta³o siê
dzie³o Josefa Andreasa Jungmanna SJ (zm. 1975): Die Frohbotschaft und unsere
G³aubesvekündigung (Regensburg 1936). Odnowê kerygmatyczn¹ w owym czasie
nazywa siê niekiedy drug¹ odnow¹ kerygmatyczn¹, przywo³uj¹c tê, proponowan¹
ju¿ wczeniej przez Sailera i Hirschera. Zasadnicze intuicje tej odnowy dotycz¹ce
potrzeby powrotu do kerygmatu biblijnego oraz kerygmatycznego ukierunkowania
ca³ej teologii, w tym teologii pastoralnej, leg³y u podstaw proponowanej odnowy
homiletyki w po³owie XX wieku. Znalaz³o to wyraz w dzie³ach odnowicieli zarówno
teologii pastoralnej, jak i homiletyki tego czasu. Nale¿¹ do nich: Franz Xaver Arnold
(zm. 1969) oraz jego dzie³o: Dienst am Glauben. Das vordringlichste Anliegen heutiger Seelsorge (Freiburg 1948); Viktor Schurr CSsR (zm. 1971) oraz jego dzie³o: Wie
heute predigen. Zum Problem der Verkündigung des Christlichen (Stuttgart 1949); Thaddaus Soiron OFM (zm. 1957), którego dzie³o: Die Verkündigung des Wortes Gottes. Homiletische Theologie (Freiburg 1943) z perspektywy czasu jest uznawane za najdoskonalsz¹
propozycjê teologicznego ujêcia homiletyki9. Aby jednak zaproponowane wówczas teologiczne koncepcje homiletyki mog³y osi¹gn¹æ powszechniejszy zasiêg, trzeba by³o dopiero wydarzenia o wiêkszym autorytecie, jakim by³ Sobór Watykañski II.
Tymczasem dominowa³a koncepcja homiletyki jako teorii kocielnej wymowy,
czego papierkiem lakmusowym mo¿e byæ sytuacja polskiej homiletyki okresu miêPor. K. Panu, Zarys historii kaznodziejstwa w Kociele katolickim, cz. I: Kaznodziejstwo w Kociele powszechnym, Kraków 1999, s. 399443.
8
Polski tekst encykliki zamieszcza Ateneum Kap³añskie 1964, t. 67, nr 12, s. 19.
9
Ca³ociowe opracowanie jego pogl¹dów homiletycznych mo¿na znaleæ w publikacji: P.E. Duda,
Teologiczna koncepcja przepowiadania wed³ug Tadeusza Soirona OFM. Studium historyczno-systematyczna, Katowice 1990.
7
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dzywojennego. Jej przedstawiciele w swoich publikacjach korzystaj¹ obficie z dorobku homiletyki zachodniej, g³ównie niemieckiej, o czym wiadczy podawana przez
nich bibliografia. Za echo przemian dokonuj¹cych siê w krajach Europy Zachodniej
mog¹ byæ uznane, pojawiaj¹ce siê w polskich publikacjach homiletycznych, propozycje cilejszego powi¹zania przepowiadania z Pismem wiêtym, zawsze przecie¿
w przepowiadaniu docenianym. Przez ów cilejszy zwi¹zek zazwyczaj rozumiano
potraktowanie Pisma wiêtego jako ród³a argumentów w katechizmowym wyk³adzie
prawd wiary i moralnoci, za czym opowiadali siê m.in.: ks. Jan Kiciñski (zm. 1942)
czy ks. Zygmunt Pilch (zm. 1962), a tak¿e jako ród³a cytatów, co proponowa³ na przyk³ad bp W³adys³aw Krynicki (zm. 1928) czy ks. Ildefons Bobicz ( zm. 1944)10.
W ukazuj¹cych siê homiletykach omawiano najpierw teoriê wymowy wieckiej, aby na jej tle omówiæ teoriê wymowy kocielnej, czego klasycznym przyk³adem
mo¿e byæ niezwykle popularne wówczas dzie³o H. Haducha SJ (zm. 1925): Zasady
wymowy ogólnej i kocielnej dla u¿ytku duchowieñstwa (Kraków 1927). Elementów
teologicznych podstaw ówczesnej homiletyki mo¿na siê dopatrywaæ jedynie w uzasadnianiu ró¿nicy pomiêdzy wymow¹ wieck¹ a kocieln¹. Sprowadzaj¹ siê one do
trzech zasadniczych, a mianowicie: boskie pochodzenie urzêdu kaznodziejskiego,
objawione s³owo Bo¿e (skuteczne samo z siebie) jako ród³o g³oszonych treci oraz
nadprzyrodzony cel, jakim jest chwa³a Bo¿a i zbawienie wieczne cz³owieka11.
Rzecz znamienna  jeszcze w po³owie XX wieku funkcjonuje tradycyjne pojêcie
homiletyki jako teorii kocielnej wymowy; przypominano wówczas uzasadnienia
ró¿nicy pomiêdzy wymow¹ wieck¹ a kocieln¹. Za potwierdzenie tego faktu niech
s³u¿¹ podrêczniki wyra¿aj¹ce takie w³anie nastawienie: ks. Jana Czuja (zm. 1957):
Wymowa kocielna (Warszawa 1955), ks. Zygmunta Pilcha: Wyk³ad zasad kocielnej
wymowy (Poznañ 1958), a tak¿e do dzie³o ks. Mariana Rzeszewskiego (zm. 1982):
Kaznodziejstwo (Warszawa 1957). Proporcje pomiêdzy uwag¹ powiêcon¹ wymowie
wieckiej a wymowie kocielnej uk³adaj¹ siê ró¿nie, wykazuj¹c tendencje do koncentrowania siê na wymowie kocielnej. Podczas gdy Haduch w swej pracy przeznacza na
omówienie wymowy wieckiej jeszcze sporo miejsca, to Krynicki w wydanym w tym
samym czasie dziele: Wymowa wiêta  podrêcznik do teorii kaznodziejstwa (Poznañ 
Warszawa 1920) omówienie wymowy wieckiej ogranicza do zaledwie pó³torej stronicy (na 409 stron tekstu). Podobnie niewiele miejsca tej sprawie powiêcaj¹ Pilch oraz
Rzeszewski w wymienionych wy¿ej dzie³ach. Natomiast Czuj w wydanej w tym samym czasie publikacji wymowie wieckiej powiêca ca³y pierwszy rozdzia³, co byæ
Por. K. Panu, Zarys historii..., cz. II: Kaznodziejstwo w Polsce od owiecenia do XX wieku,
Kraków 2001, s. 310.
11
Por. S. Dusza, Elementy teologiczne w teorii kaznodziejstwa polskich podrêczników homiletyki
w XIX w., w: Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki, red. L. Kuc, W. Wojdecki, Warszawa 1975,
s. 179213.
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mo¿e spowodowane by³o wykszta³ceniem  z tej racji bliska mu by³a zarówno retoryka grecko-rzymska, jak i Ojców Kocio³a12. Niezale¿nie jednak od tego, ile miejsca
powiêca omówieniu wymowy wieckiej, podawane zasady wymowy kocielnej,
zw³aszcza w zagadnieniach formalnych, zajmuj¹cych najwiêcej miejsca, wywodz¹
siê z klasycznej retoryki.
Wspomniane dla przyk³adu dzie³a, aby ustrzec siê wra¿enia sprowadzania omawianych zagadnieñ do samej tylko homilii, nie zawieraj¹ w tytu³ach s³owa homiletyka, ale z ich treci wynika, ¿e autorzy tak j¹ postrzegaj¹, staraj¹c siê okreliæ jej
naturê oraz relacjê do teologii pastoralnej. Wed³ug Czuja, homiletyka jest teori¹ wymowy kocielnej, czyli naukowym wprowadzeniem w sprawowanie urzêdu kaznodziejskiego. Nie mo¿na wiêc jej wywodziæ z retoryki, uwa¿aæ za jej czêæ sk³adow¹,
gdy¿ jest ona samodzieln¹ dyscyplin¹ teologiczn¹. Podawane przez autora racje przemawiaj¹ce za jej teologicznym charakterem sprowadzaj¹ siê do wymienionych wy¿ej
czynników przes¹dzaj¹cych o odmiennoci wymowy kocielnej od wieckiej. Je¿eli
chodzi o miejsce homiletyki wród dyscyplin teologicznych, to  zdaniem Czuja 
bêd¹c sama z siebie dyscyplin¹ teoretyczno-praktyczn¹, jest ona czêci¹ teologii praktycznej. Rzecz charakterystyczna, ¿e w wewnêtrznej strukturze homiletyki zauwa¿a
on jedynie dzia³ materialny i formalny, nie wspominaj¹c nawet o fundamentalnym.
Dlatego te¿, pomimo wielu odniesieñ teologicznych i werbalnego odcinania siê od
retoryki, praktycznie za fundamentaln¹ homiletykê uznaæ by trzeba zasady wymowy
wieckiej, którym powiêca pierwszy rozdzia³ pracy.
Podobnie u Pilcha homiletyka jest teori¹ kocielnej wymowy, czyli kaznodziejstwa13. W okreleniu jej natury, jako samodzielnej nauki teologicznej, nie odbiega on
od pogl¹dów Czuja. Tak¿e w wewnêtrznej strukturze homiletyki umieszcza na pierwszym miejscu dzia³ formalny, na drugim  materialny, co sugerowa³oby uznanie za
dzia³ fundamentalny (którego nie wymienia) teorii wymowy w ogólnoci, omówion¹
w rozdziale pierwszym. Natomiast wyraniej ni¿ Czuj akcentuje on fakt, ¿e homiletyka jest samodzieln¹ nauk¹ teologiczn¹, duszpastersk¹ i praktyczn¹, badaj¹c¹ naturê i zadania kaznodziejstwa. Ow¹ samodzielnoæ homiletyki jako nauki rozumie doæ
rygorystycznie, gdy¿ nie umieszcza jej w ramach teologii pastoralnej. Utrzymuje
natomiast, ¿e homiletyka pozostaj¹c nauk¹ pastoraln¹ uniezale¿ni³a siê jednak od
12
Ks. Jan Czuj by³ z wykszta³cenia patrologiem, znawc¹ w. Augustyna, w okresie miêdzywojennym kierownikiem katedry patrologii i homiletyki w Uniwersytecie Jagielloñskim, po wojnie w latach
19481954 dziekanem Wydzia³u Teologicznego w Uniwersytecie Warszawskim, w latach 19541956
pierwszym rektorem Akademii Katolickiej w Warszawie.
13
Ks. Zygmunt Pilch jest uwa¿any za klasyka polskiej homiletyki; by³ wyk³adowc¹ homiletyki
i teologii pastoralnej w kieleckim Seminarium Duchownym, autorem wielu cennych publikacji z tej
dziedziny, organizatorem licznych sympozjów homiletycznych, redaktorem Przegl¹du Homiletycznego (19231939). Por. W. Wojdecki, Ksi¹dz Zygmunt Pilch  redaktor Przegl¹du Homiletycznego,
Przegl¹d Pastoralno-Homiletyczny 1997, nr 1, s. 921.
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teologii pasterskiej, z któr¹ graniczy, aby zachowaæ swoist¹, a tak konieczn¹ metodê14. Podtrzymuje w tym wzglêdzie swój podgl¹d ukszta³towany w okresie miêdzywojennym, o czym wiadczy jego opracowanie: Wymowa i kaznodziejstwo,
zamieszczone w dziele z 1935 roku pt. Homiletyka duszpasterska15. Dlatego te¿
w dwutomowym podrêczniku teologii pastoralnej, wydanym pod jego redakcj¹, homiletyka nie zostaje uwzglêdniona16. Autorzy tego podrêcznika omawiaj¹ natomiast
szczegó³owo sposoby pasterzowania w indywidualnym i zbiorowym wymiarze, czyli
koncentruj¹ siê na hodegetyce. By³o to stanowisko reprezentowane wówczas przez
wybitnego pastoralistê abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (zm. 1941), bêd¹cego du¿ym autorytetem w tej dziedzinie. On to w³anie wyra¿a³ przekonanie, ¿e wprawdzie w XVIII wieku teologia pasterska obejmowa³a w sobie homiletykê i liturgikê, ale
od pocz¹tku XIX wieku pozby³a siê towarzyszek swoich17. Pogl¹d ten jest wszak¿e
odmienny od stanowiska pastoralistów nieco wczeniejszej daty, którzy w³¹czali homiletykê w zakres uprawianej teologii pastoralnej18. Okazuje siê, ¿e relacja homiletyki do teologii pastoralnej jest funkcj¹ samowiadomoci tej ostatniej. Im bardziej
bowiem teologia pastoralna sk³ania³a siê w stronê hodegetyki, tym mniej by³o w niej
miejsca dla siostrzanych dyscyplin naukowych, tak¿e dla homiletyki. Ograniczaj¹c
siê bowiem do praktycznych pouczeñ o sprawowaniu urzêdu pasterza, zadowala³a
siê udzieleniem jedynie najkonieczniejszych wskazañ dotycz¹cych spe³niania funkcji kaznodziei.
W kwestii rozumienia homiletyki jako dyscypliny teologicznej i jej relacji do
teologii pastoralnej podobne stanowisko jak Czuj i Pilch zdaje siê reprezentowaæ
Rzeszewski19 w cytowanej tutaj publikacji, aczkolwiek zagadnieniu temu nie powiêca wiêkszej uwagi; natomiast w póniejszym dziele, opublikowanym ju¿ po Soborze Watykañskim II, próbuje przeorientowaæ swoje dotychczasowe pogl¹dy
w kierunku teologicznego rozumienia homiletyki oraz w³¹czenia jej w rodz¹c¹ siê
now¹, eklezjologiczn¹ koncepcjê teologii pastoralnej20.

Por. Z. Pilch, Wyk³ad zasad kocielnej wymowy, Poznañ 1958, s. 1215.
Red. Z. Pilch, Kielce 1935, s. 68.
16
Por. Nauka pasterzowania, red. Z. Pilch, t. 1, Kielce 1939; t. 2, Kielce 1946. By³a ona uznawana
za du¿y dorobek hodegetyki polskiej i przez wiele lat s³u¿y³a jako podrêcznik tej dyscypliny w polskich
seminariach duchownych. Por. A.L. Szafrañski, Ks. Infu³at Zygmunt Pilch, w: Studia z historii kaznodziejstwa , t. 1, s. 26.
17
Por. A.J. Nowowiejski, Pastorologia, P³ock 1931, s. 13.
18
Czyni to A. Jougan, Podrêcznik teologii pasterskiej, Lwów 1911; K. Dêbiñski, Podrêcznik praktyczny teologii pasterskiej, t. 12, Warszawa 1914. Por. W. Przygoda, Teologia pastoralna w Polsce,
w: Teologia pastoralna, t. 1, s. 107111.
19
Ks. Marian Rzeszewski by³ d³ugoletnim wyk³adowc¹ homiletyki we w³oc³awskim Seminarium
Duchownym oraz autorem licznych publikacji z tej dziedziny.
20
Por. Pos³uga S³owa, Poznañ  Warszawa  Lublin 1967, s. 10.
14
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HOMILETYKA JAKO DYSCYPLINA TEOLOGICZNA

Koncepcja homiletyki jako dyscypliny teologicznej  nieraz z okreleniem prawdziwie teologicznej21, dla podkrelenia, ¿e nie jest to jedynie kontynuacja teologicznoci, jak¹ jej ju¿ niekiedy przypisywano  rozwija siê po Soborze Watykañskim II.
Wi¹¿e siê ona z soborowym spojrzeniem na Koció³, z now¹ koncepcj¹ teologii pastoralnej (praktycznej) ³¹cznie z teologi¹ przepowiadania, a tak¿e z nowym rozumieniem kocielnej pos³ugi s³owa22.
Sobór przedstawia integraln¹ wizjê Kocio³a, jako wspólnotê ludzi zjednoczonych s³owem Boga ¯ywego przez Jezusa Chrystusa w Duchu wiêtym. Konsekwencj¹ owej wizji Kocio³a jest ca³ociowe widzenie duszpasterstwa rozumianego jako
samobudowanie siê Kocio³a, dokonywane przez ca³y lud Bo¿y, czyli biskupów, prezbiterów i ludzi wieckich. G³ówn¹ funkcjê w owym dziele samobudowania siê Kocio³a pe³ni przepowiadanie s³owa Bo¿ego. W ten sposób zyskuje ono pierwszorzêdne
znaczenie w ca³ym zbawczym porednictwie Kocio³a. Jego zbawcza skutecznoæ
zostaje podkrelona dziêki wskazaniu na obecnoæ w nim przemawiaj¹cego Chrystusa, który jest g³ównym podmiotem kaznodziejstwa. Przypomnienie tych prawd mia³o
fundamentalne znaczenie dla teologii pastoralnej oraz przepowiadania s³owa Bo¿ego. Dlatego to odnowiona przez sobór samowiadomoæ Kocio³a leg³a u podstaw
samowiadomoci teologii pastoralnej i homiletyki. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ równie¿ donios³oci dokonanego przez sobór ekumenicznego otwarcia pozwalaj¹cego
swobodniej korzystaæ z osi¹gniêæ teologów innych wyznañ chrzecijañskich, g³ównie protestanckich.
Wypracowana w okresie Soboru Watykañskiego II eklezjologiczna koncepcja
teologii pastoralnej wychodzi od istoty Kocio³a, rozwa¿anej w wietle Bo¿ego
Objawienia. Bierze ona pod uwagê, czym Koció³ jest i do czego zmierza przez
swoj¹ dzia³alnoæ. Je¿eli Koció³ tworz¹ wszyscy cz³onkowie ludu Bo¿ego, to
w konsekwencji na funkcjê Kocio³a sk³adaj¹ siê zespo³y czynnoci, które spe³nia
ca³y Koció³, wykonuj¹c swoje porednictwo zbawcze23. Je¿eli przedmiotem zainteresowañ teologii esencjalnej (systematycznej) jest istota Kocio³a, to przedmiotem zainteresowania teologii pastoralnej, czyli jej przedmiotem materialnym jest
¿ycie i dzia³alnoæ Kocio³a, jako wspólnoty ludu Bo¿ego i Mistycznego Cia³a
Chrystusa, w warunkach wspó³czesnoci. Natomiast jej przedmiotem formalnym
jest urzeczywistnianie siê Kocio³a w teraniejszoci24.

Por. A. Lewek, Wspó³czesna odnowa kaznodziejstwa, z. 2, Warszawa 1980, s. 15.
Por. L. Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, Leszno k. B³onia 1997, s. 166177.
23
Por. R. Kamiñski, Historyczny rozwój , s. 84.
24
Por. ten¿e, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, t. 1, s. 17, 18.
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Owo samourzeczywistnianie siê Kocio³a realizuje siê w wype³nianiu funkcji,
ró¿nie zreszt¹ przez teologów okrelanych i klasyfikowanych25. Dla naszych rozwa¿añ wystarczy zauwa¿yæ, ¿e na ich czele umieszczane jest przepowiadanie s³owa
Bo¿ego uwa¿ane za fundamentaln¹ funkcjê Kocio³a. Interesuj¹ce doprecyzowanie
rozumienia owego pierwszeñstwa przepowiadania w relacji do innych funkcji Kocio³a znalaz³o siê w licie Kongregacji ds. Duchowieñstwa skierowanym do duchowieñstwa w 1999 roku, w którym napisano:
z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze miejsce w porz¹dku dzia³ania przys³uguje przepowiadaniu. W porz¹dku zamierzenia lub celowoci pierwsze miejsce nale¿y
przyznaæ sprawowaniu sakramentów, zw³aszcza pokuty i Eucharystii26.

Poniewa¿ za przepowiadanie s³owa Bo¿ego stanowi zasadniczy przedmiot zainteresowañ homiletyki, wchodzi ona w sposób naturalny w ramy teologii pastoralnej
(praktycznej). Potwierdzaj¹ to klasyfikacje nauk teologicznych27, teologowie pastoralici28, a tak¿e homileci29. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e problematykê cile homiletyczn¹
zwyk³o siê umieszczaæ w dziale teologii pastoralnej szczegó³owej. Z tego nie wynika, aby nie by³a ona zwi¹zana tak¿e z teologi¹ pastoraln¹ ogóln¹, gdy¿ omawiane
przez ni¹ takie zagadnienie, jak na przyk³ad: pos³annictwo Kocio³a, teologiczne
podstawy duszpasterstwa, rozpoznawanie znaków czasu, podmiot duszpasterstwa s¹
wa¿ne równie¿ dla homiletyki.
Zdaniem ks. Mieczys³awa Brzozowskiego (zm. 1991), aczkolwiek homiletyka
pozostaje w ramach teologii pastoralnej czerpi¹c z niej swoj¹ samowiadomoæ, nie
mo¿e byæ traktowana jedynie jako jej nauka pomocnicza, lecz jako samodzielna dyscyplina teologiczno-pastoralna30. Jest ona dyscyplin¹ pastoraln¹, gdy¿ zajmuje siê
samourzeczywistnianiem siê Kocio³a we wspó³czesnoci, co stanowi jej przedmiot
materialny (obiectum materiale). Jest nauk¹ samodzieln¹, gdy¿ posiada w³aciwy
sobie sposób podejcia do przedmiotu materialnego, czyli w³asny jego punkt widzenia, którym jest przepowiadanie s³owa Bo¿ego jako sposób urzeczywistniania siê

Szerokie omówienie podstawowych funkcji Kocio³a zob. W. Przygoda, Istota pos³annictwa Kocio³a, w: Teologia pastoralna, t. 1, s. 117149.
26
Kap³an  g³osiciel s³owa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego
tysi¹clecia chrzecijañstwa, Tarnów 1999, s. 22.
27
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wroc³aw 1981, s. 33; S. Napiórkowski, Jak
uprawiaæ teologiê, Wroc³aw 1996, s. 76.
28
Por. R. Kamiñski, Wprowadzenie do teologii , s. 15.
29
Por. H.D. Bastian, Verfremdung in der Verkündigung, w: Handbuch der Verkündigung, Band I,
red. B. Dreher, N. Greinacher, F. Klostermann, Freiburg  Basel  Wien 1970, s. 97; A. Lewek, Wspó³czesna odnowa , s. 19; K. Kuc, Krótki traktat o teologii , s. 164; Z. Adamek, Homiletyka, Tarnów
1992, s. 31; K. Müller, Homiletyka na trudne..., s. 17.
30
Por. M. Brzozowski, Istotne elementy dydaktyki homiletycznej, w: W drodze na ambonê..., s. 63.
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Kocio³a we wspó³czesnoci, co stanowi jej przedmiot formalny (obiectum formale
quod). Jest nauk¹ teologiczn¹, gdy¿ stosuje teologiczn¹ metodê rozwa¿ania swego
przedmiotu w wietle Bo¿ego Objawienia. Trzeba podkreliæ, ¿e metodê tê stosuje
siê równie¿ w tych sytuacjach, w których formu³owanie wniosków opiera siê na przes³ankach pochodz¹cych z pozateologicznych dyscyplin. Jest nauk¹ praktyczn¹, gdy¿
podobnie jak teologia pastoralna zajmuje siê dzia³alnoci¹ Kocio³a, staj¹c siê normatywn¹, kiedy ustala normy i wypracowuje dyrektywy dotycz¹ce w³aciwego przepowiadania s³owa Bo¿ego.
Homiletyka jawi siê wiêc jako naukowa refleksja dokonywana w wietle Bo¿ego
Objawienia, refleksja o sposobach urzeczywistniania siê Kocio³a przez wype³nianie
podstawowej jego funkcji, jak¹ jest przepowiadanie s³owa Bo¿ego.
Okrelenie to stawia homiletykê na pograniczu katechetyki, ale granicy z ni¹ nie
znosi, aczkolwiek jest ona niekiedy trudna do jasnego wytyczenia. O jakoci owej
granicy rozstrzyga znaczenie terminu przepowiadanie  rozumiane szeroko, jako
nauczanie, g³oszenie s³owa Bo¿ego obejmuje równie¿ i katechetykê; rozumiane cilej, jako publiczne zwiastowanie s³owa Bo¿ego w formie ¿ywej, bezporedniej mowy
(monologowej czy dialogowej), opracowanej wed³ug zasad retoryki, obejmuje jedynie to, co tradycyjnie okrela³o siê terminem kaznodziejstwo. Przepowiadanie
w sensie cis³ym w zale¿noci od jego formy i okolicznoci mo¿e posiadaæ w wiêkszym czy mniejszym stopniu charakter katechetyczny (a nawet katechizmowy), ale
nie jest katechez¹. Takie te¿ cilejsze rozumienie przepowiadania (praedicatio verbi divini) zdaje siê sugerowaæ Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 762772)31.
W praktyce akt przepowiadania rozumianego w sensie cis³ym, zwany niekiedy jednostk¹ przepowiadania, przybiera³by dwie postacie, a mianowicie: postaæ homilii,
kiedy ma miejsce w kontekcie sprawowanej liturgii, lub postaæ kazania, kiedy dokonuje siê poza tym kontekstem, np. w ramach ró¿nego typu nabo¿eñstw ludowych.
W³aciwym przedmiotem zainteresowañ homiletyki by³oby wiêc przepowiadanie
w sensie cis³ym, czyli homilia i kazanie. Jej zadaniem by³oby wiêc ukazywanie
specyfiki obydwu owych postaci przepowiadania oraz wyszczególnianie funkcjonuj¹cych aktualnie ich rodzajów. Poniewa¿ za homilia jest uprzywilejowan¹ i szczytow¹ form¹ przepowiadania, homiletyka musia³aby powiêciæ jej najwiêcej uwagi,
czyni¹c z niej zarazem punkt odniesienia przy omawianiu kazania jako analogicznej
postaci przepowiadania. W ten sposób homiletyka by³aby wiêc naukow¹ refleksj¹
o urzeczywistnianiu siê Kocio³a przez g³oszenie s³owa Bo¿ego  g³ównie w ramach
sprawowanej liturgii.
W swej wewnêtrznej strukturze homiletyka jako naukowa refleksja nad teori¹
i praktyk¹ przepowiadania s³owa Bo¿ego ujawnia dwa naturalne dzia³y: dzia³ teore-

31

Por. Z. Adamek, Homiletyka , s. 94, 95.
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tyczny, dotycz¹cy tego, co istotne, niezmienne, oparte na teologicznych pryncypiach,
oraz dzia³ praktyczny, dotycz¹cy tego, co zmienne, uzale¿nione od okolicznoci, nastawione na dotarcie do konkretnych s³uchaczy. Taki te¿ wewnêtrzny podzia³ homiletyki
zosta³ zastosowany przez redaktora i autorów pierwszego w Polsce posoborowego ujêcia problematyki homiletycznej: t. 1  Teologia przepowiadania S³owa Bo¿ego (Warszawa 1971); t. 2  Praktyka przepowiadania S³owa Bo¿ego (Warszawa 1973)32. Tak¿e
Müller we wstêpie do cytowanej ju¿ wy¿ej Homiletyki na trudne czasy zapowiada, ¿e
zamierza omówiæ dwie sprawy, a mianowicie: teoretyczne rozumienie przepowiadania i problemy zwi¹zane z jego wykonaniem, aczkolwiek zgodnie z przyjêt¹ przez
siebie metod¹ nie trzyma siê owego podzia³u nazbyt rygorystycznie33. Podobny podzia³ przyjmuje te¿ Simon w nowszym opracowaniu has³a Homiletyka, zamieszczonym w Dizionario di omiletica z 1998 roku34. Niektórzy homileci pozostaj¹ jednak
przy bardziej tradycyjnym wewnêtrznym podziale homiletyki na: fundamentaln¹,
materialn¹, formaln¹ i szczegó³ow¹35. Nie zatrzymuj¹c siê d³u¿ej przy tej kwestii,
maj¹cej posmak dyskusji akademickiej, nale¿y wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e opowiedzenie
siê za bardziej tradycyjnym podzia³em nie dokonuje siê bez pewnych racji. Podzia³
ca³oci problematyki homiletycznej na teoriê (teologiê) przepowiadania i jego praktykê, bêd¹c naturalny, jasny i prosty, pozostaje jednak ma³o precyzyjny. Dzia³ teoretyczny, czyli teologia przepowiadania, przy najczêciej stosowanym szerokim
rozumieniu terminu przepowiadanie, zaciera granicê pomiêdzy homiletyk¹ a innymi dyscyplinami pastoralnymi, g³ównie katechetyk¹; dzia³ natomiast praktyczny zawiera wiele odniesieñ do teologii, jak chocia¿by w kwestiach dotycz¹cych podmiotu
i treci przepowiadania. Podzia³ ten zdaje siê te¿ sugerowaæ, jakoby praktyka przepowiadania s³abo by³a zwi¹zana z jego teologi¹. Gdyby tak siê rzeczywicie sta³o, praktyczny dzia³ przepowiadania zamienia³by siê powoli w zbiór zasad dotycz¹cych
publicznych wyst¹pieñ, czyli w retorykê stosowan¹ w przestrzeni kocielnej. Wydaje siê, ¿e jest on ju¿ tak niekiedy postrzegany nie tylko przez neutralnych badaczy
wszelkiego typu publicznych wyst¹pieñ, lecz tak¿e przez samych g³osicieli s³owa
Bo¿ego.
Podzia³ natomiast homiletyki jako dyscypliny teologicznej na: fundamentaln¹,
materialn¹, formaln¹ i szczegó³ow¹ podkrela bardziej jej samodzielnoæ bez przy32
Planowane kolejne tomy: trzeci tom powiêcony historii kaznodziejstwa i czwarty  pastoralnym
problemom ekspresji kaznodziejskiej nie ukaza³y siê. Por. L. Kuc, Wstêp, w: Teologia przepowiadania
s³owa Bo¿ego, red. ten¿e, Warszawa 1971, s. 17.
33
Por. K. Müller, Homiletyka na trudne , s. 21.
34
H. Simon, Omiletica, w: Dizionario di omiletica, red. M. Sodi, A.M. Triacca, Torino  Bergamo
1998, s. 1031. Ten¿e autor we wczeniejszym opracowaniu tego has³a przyjmuje podzia³ homiletyki na:
fundamentaln¹, materialn¹, formaln¹ i szczegó³ow¹. Por. Homiletyka, w: Encyklopedia katolicka, t. 4,
Lublin 1993, kol. 1170, 1171.
35
Por. A. Lewek, Wspó³czesna odnowa , s. 16, 17; M. Brzozowski, Istotne elementy , s. 64.
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w³aszczania sobie problematyki wspólnej z pokrewnymi dyscyplinami pastoralnymi.
Pozwala równie¿ na janiejsze ukazanie faktu, niedostatecznie jeszcze postrzeganego, ¿e homiletyka jest nauk¹ teologiczn¹ we wszystkich swoich dzia³ach, a wiêc
tak¿e w dziale formalnym, czyli cile praktycznym. Przedmiotem jej zainteresowañ
jest przecie¿ wydarzenie przepowiadania, które w ca³oci, nie tylko w poszczególnych czêciach, posiada teologiczny charakter.
Przedmiotem zainteresowania homiletyki fundamentalnej s¹ przede wszystkim podstawy przepowiadania rozwa¿ane w wietle Bo¿ego Objawienia. W ich
zakres wchodzi teologia s³owa Bo¿ego w ujêciu dogmatyczno-pastoralnym, czyli
s³owo Bo¿e w aspekcie historiozbawczym, jako podstawowy element procesu
zbawczego. Z niej wyprowadza istotê, cel, skutecznoæ zbawcz¹, podmiot i przedmiot przepowiadania. Dokonuje ona tak¿e typologii przepowiadania, czyli ukazuje wywodz¹ce siê z Pisma wiêtego i Tradycji podstawowe jego nurty, takie
jak przepowiadanie misyjne (kerygmatyczne), homilijne (mistagogiczne), katechetyczne (didaskalijne). Do homiletyki fundamentalnej nale¿y równie¿ historia
przepowiadania rozumiana jako poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak w ró¿nych epokach, w ujêciu poszczególnych s³ug s³owa, Koció³ rozumia³ i spe³nia³
swoj¹ funkcjê porednictwa zbawczego przez pos³ugê s³owa i jakie pozostawi³o
to historycznie uchwytne owoce? W takim ujêciu przestaje ona byæ zbiorem biografii kaznodziejów poszczególnych epok, opisem ich kaznodziejskiej spucizny
oraz kaznodziejskiej metody, a staje siê histori¹ przepowiadania, czyli dyscyplin¹ teologiczno-pastoraln¹.
Homiletyka materialna rozwa¿a treæ przepowiadania. Ukazuje Pismo wiête jako
podstawowe jego ród³o, Jezusa Chrystusa jako jego centrum oraz pomaga rozstrzygn¹æ, co z ca³ego skarbca Bo¿ego Objawienia w danej epoce, w konkretnych okolicznociach ¿ycia nale¿a³oby w szczególniejszy sposób zaakcentowaæ i przybli¿aæ
s³uchaczowi.
Homiletyka formalna zajmuje siê rozwa¿aniem ludzkiej szaty s³owa Bo¿ego.
Podejmuje wiêc takie zagadnienia, jak: metoda przygotowywania jednostki przepowiadania (homilia, kazanie), forma jêzykowa, sposób wyg³oszania, osobowoæ
podmiotu przepowiadania, znajomoæ s³uchaczy itp. Wbrew pozornemu os¹dowi
i ten dzia³ homiletyki posiada teologiczny charakter36. Traktuj¹c dba³oæ o jakoæ
ludzkiego s³owa jako pos³ugê s³owu (por. Dz 6,4), staje siê ona refleksj¹ nad
sposobami pos³ugiwania ludzkim s³owem s³owu Bo¿emu. Odmiennie równie¿ od
homiletyki rozumianej jako teoria kocielnej wymowy, która zasady dotycz¹ce
sposobu przepowiadania czerpa³a z retoryki, wspó³czesna homiletyka formalna

Por. G. Siwek, Miejsce retoryki w homiletyce, w: Retoryka dzi. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, s. 283300.
36
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czerpie je przede wszystkim z samej treci przepowiadania, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e s³owo Bo¿e nale¿y g³osiæ po Bo¿emu. Zachowuje ona, rzecz zrozumia³a,
zwi¹zek z retoryk¹, zw³aszcza w wydaniu wspó³czesnej teorii komunikacji interpersonalnej, ale ocenia j¹ w wietle przydatnoci w s³u¿bie s³owu Bo¿emu. Oznacza to
odejcie od bezkrytycznego korzystania z retoryki jako rodka skuteczniejszego nacisku (perswazji), jak czyni to reklama, a zaproponowanie podejcia krytycznego,
pos³uguj¹cego siê tymi wy³¹cznie jej prawid³ami, które s³u¿¹ zaistnieniu autentycznej miêdzyludzkiej komunikacji stwarzaj¹cej przestrzeñ spotkania z Bogiem.
Homiletyka szczegó³owa klasyfikuje i omawia rozmaite rodzaje jednostek przepowiadania, jakie dadz¹ siê wyró¿niæ w jego podstawowych typach wyszczególnionych w homiletyce fundamentalnej. Bêd¹ to odmiany homilii i kazañ wyró¿niane ze
wzglêdu na przyjêt¹ podstawê podzia³u. Teologiczny wymiar tego dzia³u nie wyp³ywa z teologicznoci samej klasyfikacji, lecz z przekonania, ¿e dokonuje siê klasyfikacji czego, co  bêd¹c w ca³oci wydarzeniem teologicznym  posiada teologiczny
charakter równie¿ w swoich jednostkowych przejawach. Wprawdzie homileci zwykli traktowaæ obecnie wszelkiego rodzaju podzia³y i klasyfikacje jednostek przepowiadania w doæ relatywny sposób, zwróciæ wszak¿e nale¿y baczniejsz¹ uwagê na
podzia³ ze wzglêdu na rodzaj komunikacji. Istnieje bowiem przepowiadanie bezporednie, kiedy adresaci s¹ w zasiêgu wzroku i g³osu mówcy, oraz porednie, kiedy
mówca dociera do s³uchaczy za porednictwem rodków spo³ecznego przekazu: radia, telewizji, Internetu. Dowiadczenie poucza bowiem, ¿e przepowiadanie porednie niesie ze sob¹ wiele problemów stanowi¹cych powa¿ne wyzwanie pod adresem
wspó³czesnej homiletyki.
Wypada³oby w tym miejscu dotkn¹æ przynajmniej nieco marginalnego, chocia¿
nie tak bardzo, zagadnienia nazwy owej dyscypliny naukowej zajmuj¹cej siê przepowiadaniem s³owa Bo¿ego. W historii pojawia³y siê ju¿ zreszt¹ propozycje zmiany
przyznanej jej w XVII wieku nazwy homiletyka. Wi¹za³y siê one zarówno z jej
samowiadomoci¹, jak i z samowiadomoci¹ teologii pastoralnej. W XIX wieku
proponowano wiêc nazywaæ j¹: halieutyka (gr. halieuein  ³owiæ ryby), keryktyka (gr. keryssein  g³osiæ, obwieszczaæ), martytetyka (gr. martyrein  wiadczyæ).
Nazwy te nie zyska³y aprobaty37. W drugiej po³owie XX wieku wraz z pojawieniem
siê w jêzyku Kocio³a katolickiego terminu ewangelizacja (gr. euangelizein  g³osiæ) proponowano dla homiletyki okrelenie teologia ewangelizacji, a z przyjmowaniem siê okrelenia podstawowej funkcji Kocio³a martyria (gr. martyrein 
wiadczyæ) proponowano dla niej nazwê teologia wiadectwa38. Okrelenia te nie
przyjê³y siê, jako ma³o precyzyjne i nazbyt ogólne.
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Por. H. Simon, Omiletica..., s. 1030.
Por. J. Majka, Metodologia nauk , s. 210, 211.
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W zwi¹zku z nowym modelem uprawiania tej dyscypliny wydawa³oby siê zasadne odst¹pienie od naznaczonego pejoratywnymi reminiscencjami historycznymi terminu homiletyka39. Termin ten zdaje siê te¿ wi¹zaæ nazbyt mocno przepowiadanie
s³owa Bo¿ego  bêd¹ce przedmiotem zainteresowañ tej dyscypliny  z homili¹,
a przez to i z duchownymi, jako jedynymi kocielno-prawnymi jej podmiotami (por.
KPK, kan. 767, par. 1)40; podczas gdy homiletyka zajmuje siê równie¿ paraleln¹ do
homilii postaci¹ przepowiadania, jak¹ jest kazanie; wieccy natomiast chrzecijanie
s¹ równie¿ podmiotami przepowiadania, a pod pewnymi warunkami nawet jego oficjalnymi podmiotami (por. KPK, kan. 766). Poszerza siê niekiedy równie¿ znaczenie
owego terminu, mówi¹c o homiletyce dla s³uchaczy41.
Mo¿na by w lad za niektórymi autorami przyj¹æ okrelenie teologia kaznodziejstwa42. Nie jest to jednak dobre wyjcie z dwóch powodów. Po pierwsze termin
kaznodziejstwo mo¿e budziæ nie mniejsze ni¿ termin homiletyka pejoratywne
konotacje. Po drugie zdaje siê on sprowadzaæ ca³oæ problematyki homiletycznej do
kazania uto¿samianego z jednostk¹ przepowiadania, podczas gdy uznaje siê je dzi
raczej za paraleln¹ do homilii postaæ jednostki przepowiadania. Homilia stanowi¹ca
uprzywilejowan¹ formê przepowiadania by³aby niejako podporz¹dkowana kazaniu
i w niedostateczny sposób zauwa¿ona. Wydaje siê wiêc, ¿e pozostanie przy okreleniu teologia przepowiadania (³ac. praedicare  g³osiæ) stanowi doæ dobre rozwi¹zanie. Okrelenie to jest ju¿ w teologii zadomowione, wskazuje jednoznacznie na
teologiczny charakter ca³oci omawianej problematyki, a zarazem terminem przepowiadanie s³usznie sugeruje, ¿e dyscyplina uczy w³aciwego pos³ugiwania otrzymanemu s³owu. Przyjêcie owego okrelenia nie mia³oby prowadziæ do wyeliminowania
terminu homiletyka, wrêcz przeciwnie, gdy¿ za jego stosowaniem zdaj¹ siê przemawiaæ pewne niebagatelne racje. Podkrela on historyczn¹ ci¹g³oæ omawianej dyscypliny mimo dokonuj¹cych siê w niej g³êbokich przemian. U¿yty w zwi¹zku
z teologi¹ przepowiadania informuje, ¿e chodzi o przepowiadanie rozumiane cilej,
czyli aktualizuj¹ce siê w postaci homilii lub kazania. Termin homiletyka zawiera
tak¿e wyrane etymologiczne odniesienie do homilii, stanowi¹cej dzi przecie¿ uprzywilejowan¹ i wzorcow¹ formê przepowiadania s³owa Bo¿ego.
39
Czuj mia³ w¹tpliwoci co do stosowania terminu homiletyka na okrelenie teorii g³oszenia
s³owa Bo¿ego, uwa¿aj¹c, ¿e zacienia je do homilii i nie przekonuj¹ go wysi³ki ratowania tej nazwy
podjête przez niemieckiego pastoralistê C. Kriega (zm. 1911), dlatego wiadomie wybiera nazwê wymowa ze specyfikuj¹cym j¹ przymiotnikiem kocielna. Por. J. Czuj, Wymowa kocielna, Warszawa
1955, s. 35.
40
Zob. tak¿e: Instrukcja o niektórych aspektach wspó³pracy wieckich wiernych z kap³anami w ich
pasterskim pos³ugiwaniu, Rzym 1997; w kwestii interpretacji KPK (kan. 767, par. 1) A. Kaczor, Homilia wieckich  dlaczego nie?, w: Kap³añstwo powszechne a kap³añstwo hierarchiczne, red. Z. Kaczor,
Lublin 1998, s. 5564.
41
Por. G. Siwek, Homiletyka dla s³uchaczy, Materia³y Homiletyczne 1999, nr 180, s. 419.
42
Por. A. Lewek, Wspó³czesna odnowa , z. 2, s. 15, 16.
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Koncepcja homiletyki konteksualnej pomylana, rozwijana i propagowana przez
ks. Zdzis³awa Grzegorskiego uwa¿ana jest za oryginalne osi¹gniêcie polskiej myli
homiletycznej43. W relacji do teologicznej koncepcji homiletyki nie jest ona konkurencyjna, lecz raczej komplementarna. Obydwie rodz¹ siê przecie¿ w tym samym
czasie, czyli na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych minionego wieku.
Grzegorski nale¿y do cis³ego grona pomys³odawców zamierzonej serii podrêczników nowej homiletyki. Zajmuje siê on, przy wydatnej wspó³pracy ks. Leszka Kuca
(zm. 1986) oraz Henryka Pagiewskiego CSsR (zm. 2000), rozwijaniem oprócz teologicznego równie¿ antropologicznego wymiaru przepowiadania, czyli antropologii
homiletycznej. Antropologia ta, nie bez wp³ywu amerykañskich wzorców, le¿y zreszt¹
u podstaw zaproponowanej przez niego koncepcji homiletyki44. Za pierwsz¹ próbê
ca³ociowego opisu koncepcji homiletyki kontekstualnej trzeba uznaæ zamieszczone
w drugim tomie wydawanego wówczas podrêcznika jego opracowanie: Wprowadzenie do teorii przekazu homiletycznego45.
Kontekstualnoæ homiletyki oznacza odejcie od uprawiania jej w izolacji, wyprowadzenie z jakiego homiletycznego getta i w³¹czenie w krwiobieg ró¿nego typu
nauk. Powinna ona bowiem, podobnie jak inne nauki, posiadaæ charakter interdyscyplinarny, a wiêc korzystaæ z dorobku innych nauk teologicznych, zw³aszcza teologiczno-pastoralnych oraz pozateologicznych, na wzór teologii pastoralnej, której nie
podobna dzi uprawiaæ bez korzystania z psychologii i socjologii religii, z prakseologii, z etnologii, ze statystyki i socjografii, z antropologii itp.46 Zatem widaæ, ¿e tak¿e
koncepcja homiletyki kontekstualnej szczególnie dobrze wpisuje siê w odnowion¹
wizjê teologii pastoralnej, która z kolei koresponduje z posoborow¹ wizj¹ Kocio³a
otwartego na wiat i jego kulturê.
Pojêcie kontekstualnoci w homiletyce zdaje siê wszak¿e wykraczaæ poza sam¹
w¹sko rozumian¹ interdyscyplinarnoæ. Nale¿a³oby j¹ bowiem rozumieæ jako otwarcie na ca³¹, integralnie rozumian¹ wspó³czesnoæ. Wprawdzie ka¿da z dyscyplin teologicznych, tym bardziej teologiczno-pastoralnych, powinna byæ wspó³czesna, ale
 zdaniem Grzegorskiego  mo¿e najbardziej winna siê tym odznaczaæ homiletyka

Por. L. Kuc, Wstêp, w: Praktyka przepowiadania s³owa Bo¿ego, red. ten¿e, Warszawa 1973, s. 14.
Por. Z. Grzegorski, W krêgu amerykañskiej retorycznej komunikacji. Próba adaptacji homiletycznej, w: Retoryka dzi. Teoria..., s. 276.
45
Zob. ten¿e, Wprowadzenie do teorii przekazu homiletycznego, w: Praktyka przepowiadania s³owa , s. 19138. Opracowanie to zbiega siê z opublikowanie przez Papiesk¹ Komisjê ds. rodków
Spo³ecznego Przekazu instrukcji duszpasterskiej Communio et progressio (23 V 1971), ukazuj¹cej zjawisko komunikacji interpersonalnej z chrzecijañskiej perspektywy.
46
Por. R. Kamiñski, Wprowadzenie do teologii , s. 27.
43
44
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jako teoria przekazu s³owa Bo¿ego i miêdzyludzkiego kontaktu przez s³own¹ komunikacjê homilisty ze zgromadzeniem liturgicznym, rekolekcjonisty z uczestnikami
misterium s³owa Bo¿ego47. W³anie wpisanie g³oszenia s³owa Bo¿ego w s³own¹
komunikacjê zachodz¹c¹ w ramach miêdzyludzkiego kontaktu domaga siê wielkiego
wyczulenia na ci¹gle zmieniaj¹ce siê jego konteksty. Sta³e natomiast rozpoznawanie
i uwzglêdnianie owych kontekstów stanowi warunek udanej komunikacji Ewangelii.
Dlatego homiletyka, jako teoria przekazu Ewangelii, z natury swej powinna byæ otwarta na wspó³czesnoæ.
Do wspomnianych wy¿ej kontekstów, ¿eby wymieniæ jedynie najwa¿niejsze, zaliczyæ nale¿y: kompleks problemów wspó³czesnego wiata i cz³owieka; nowe sposoby
mylenia, dzia³ania, spêdzania wolnego czasu, wyra¿ania emocji; samego wspó³czesnego cz³owieka ze sposobem funkcjonowania jego osobowoci, z jego hierarchi¹ wartoci,
ze stosunkiem do religii; z jego nadziejami, zagro¿eniami, sposobami dowiadczania wiata
w epoce mediów i eksplozji komunikacyjnej. Rozszyfrowywanie owych kontekstów przez
homiletykê, a uwzglêdnianie ich w praktyce kocielnej pos³ugi s³owa jest wymogiem
wiernoci Bogu, który przemawiaj¹c przez proroków i przez Chrystusa czyni³ to stosownie do stanu kultury, w³aciwego ró¿nym epokom historii zbawienia. Jest tak¿e wymogiem wiernoci cz³owiekowi, który  dowiadczaj¹c umiejêtnoci uwzglêdniania
kontekstów jego ¿ycia ze strony nadawców reprezentuj¹cych ró¿ne sektory kultury
masowej  ma prawo oczekiwaæ podobnej umiejêtnoci od g³osicieli s³owa Bo¿ego.
Z tej wiadomoci wyrasta postulat kontekstualnoci homiletyki, która ukazywa³aby, jak w epoce eksplozji komunikacyjnej przekaz s³owa Bo¿ego tkwi w kontekcie innych przekazów. Nie potrzeba wiêc tworzenia jakiej w³asnej teorii komunikacji
na u¿ytek kocielnej pos³ugi s³owa, lecz wystarczy wpisanie jej w ogólnie przyjêt¹
teoriê i korzystanie z wypracowanych przez ni¹ zasad. S³usznie wiêc zauwa¿a
G. Kubski, ¿e dla homiletyki kontekstualnej podstawowym pojêciem staje siê pojêcie przekazu, a wiêc nie samego kazania jako tekstu wypowiedzi, ale ca³ego procesu interakcji o personalnym i spo³ecznym zasiêgu48. Wprowadzaj¹c do homiletyki
pojêcie przekazu Grzegorski wyjania zarazem, ¿e podkrela ono: element ruchu,
dynamiki obopólnego dzia³ania, mówienia i s³uchania; spotkanie postaw  zetkniêcie siê g³osiciela ze zgromadzeniem; wydarzenie zbawcze uobecniaj¹ce siê w samym
momencie przekazywania s³owa Bo¿ego, ów stan fieri, proces przebiegaj¹cy w czasie, który winien staæ siê dialogiem cz³owieka ze Stworzycielem; moment wartoci,
kojarzony z tym terminem49. Pojêcie przekazu, wskazuj¹c na szeroko rozumian¹
Z. Grzegorski, Homiletyka kontekstualna (Biblioteka pomocy naukowych 13), Poznañ 1999, s. 31.
Por. G. Kubski, O homiletyce kontekstualnej Zdzis³awa Grzegorskiego, Poznañskie Studia Teologiczne 2001, nr 10, s. 249; ten¿e, Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi,
Poznañskie Studia Teologiczne 2003, nr 14, s. 135146.
49
Z. Grzegorski, Homiletyka..., s. 62, 63.
47

48
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kontekstualnoæ homiletyki, ujawnia zarazem  jak siê wyra¿a Kubski  jej miejsca
wspólne z szeroko pojêt¹ humanistyk¹, a wiêc z takimi jej dziedzinami, jak lingwistyka, retoryka, teoria literatury, semiologia, teoria porozumiewania siê itp., czyli
tych nauk, które zajmuj¹ siê badaniem mechanizmów spo³ecznej komunikacji50.
Dla uwydatnienia oryginalnoci homiletyki kontekstualnej wystarczy zestawiæ
chocia¿by zasadnicze jej tendencje z zamierzeniami homiletyki tradycyjnej. Podczas
gdy tradycyjna homiletyka koncentrowa³a siê na poprawnym opracowaniu i wyg³oszeniu tekstu kaznodziejskiego, homiletyka kontekstualna zorientowana jest na umiejêtne komunikowanie siê ze s³uchaczami. Tradycyjna homiletyka, mówi¹c o potrzebie
psychologicznego oddzia³ywania na rozum, wolê i uczucia s³uchaczy, domagaj¹c siê
zachowania stylu konwersacyjnego wypowiedzi (³aæ. conversatio  bliskie obcowanie z kim), mia³a na wzglêdzie w³aciwoci tekstu kazania i sposobu jego wyg³oszenia. Homiletyka kontekstualna omawiaj¹c owe wymogi ma na wzglêdzie nadanie
przepowiadaniu cech prawdziwego miêdzyludzkiego porozumienia w oparciu o wiedzê na temat relacji miêdzyludzkich w ogólnoci. Stwierdziæ zatem mo¿na, ¿e tak jak
tradycyjna homiletyka zajmowa³a siê skutecznym przemawianiem, tak homiletyka
kontekstualna zajmuje siê skutecznym nawi¹zywaniem kontaktu ze s³uchaczami.
Koncepcja homiletyki kontekstualnej, aczkolwiek rodz¹ca siê razem z teologiczn¹ koncepcj¹ homiletyki, zosta³a w Polsce przez tê ostatni¹ na wiele lat zdominowana. Homileci powiêcali siê przede wszystkim rozpracowywaniu i pog³êbianiu teologii
przepowiadania s³owa Bo¿ego oraz odnowionej po Soborze Watykañskim II koncepcji homilii, osi¹gaj¹c w tym zakresie spore sukcesy. Dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych minionego wieku uwiadomiono sobie potrzebê siêgniêcia po wskazania
homiletyki kontekstualnej. Zwróci³ na to uwagê Gerard Siwek CSsR w publikacji:
Przepowiadaæ skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej (Kraków 1992), która
zosta³a uznana za pierwsz¹ i jak dot¹d jedyn¹ polsk¹ próbê powrotu po d³ugiej przerwie do retorycznych tradycji kszta³cenia kaznodziejów51. W tym czasie pojawi³a siê
te¿ próba ujêcia ca³oci problematyki homiletycznej w konwencji teorii komunikacji
interpersonalnej. Podj¹³ j¹ ks. Zbigniew Adamek w publikacji: Homiletyka (Tarnów
1992). Autor rozpoczyna od ogólnego omówienia procesu komunikacji miêdzyludzkiej, aby na jego tle uwydatniæ specyfikê komunikatu homiletycznego. Nastêpnie
stara siê ca³oæ problematyki homiletycznej zamkn¹æ w trzech typach relacji, a mianowicie: miêdzy nadawc¹ Bogiem, nadawc¹ porednikiem i g³oszonym orêdziem
zbawczym; miêdzy sprawuj¹cym pos³ugê s³owa, odbiorc¹ i przekazywanym komunikatem; miêdzy orêdziem zbawczym, aktualn¹ rzeczywistoci¹ i odbiorc¹52. PomiG. Kubski, O homiletyce , s. 247.
Por. P. Urbañski, Wstêp, w: Retoryka na ambonie. Z problemów wspó³czesnego kaznodziejstwa,
red. ten¿e, Kraków 2003, s. 10.
52
Por. Z. Adamek, Homiletyka , s. 40, 41.
50
51
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mo pewnych niedostatków, do których mo¿na by zaliczyæ brak terminologicznej precyzji, schematycznoæ ujêæ, nazbyt pobie¿ne potraktowanie zagadnieñ homiletyki
materialnej, podjêt¹ próbê nale¿y oceniæ pozytywnie. ¯yczyæ by te¿ nale¿a³o, aby
sta³a siê ona inspiracj¹ kolejnych podobnych opracowañ.
Do o¿ywienia zainteresowania homiletyk¹ kontekstualn¹ przyczyni³o siê równie¿
funkcjonuj¹ce od 1988 roku Studium Homiletyczne w Instytucie Liturgicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie wraz z w³asn¹ seri¹ wydawnicz¹ Redemptoris Missio, wspó³pracuj¹ce z Podyplomowym Studium Retoryki UJ. Jego
homiletyczne zainteresowania kontynuuje i rozwija funkcjonuj¹ca od 2002 roku
w PAT obok Studium Homiletycznego  Katedra Komunikacji Religijnej.
Na problematykê kontekstualno-komunikacyjn¹ przepowiadania zwróci³o te¿
w tym czasie uwagê miêdzy innymi wydanie w 1997 roku cytowanego wy¿ej zbioru
tekstów homiletycznych ks. Kuca pt. Krótki traktat o teologii komunikacji, a w 1999
roku wydanie równie¿ wy¿ej cytowanego zbioru tekstów homiletycznych ks. Grzegorskiego pt. Homiletyka kontekstualna. Sprzyjaj¹cy klimat ogólnokocielny do prowadzenia tego typu rozwa¿añ stwarza³y wypowiedzi Kocio³a, jak chocia¿by list
Kongregacji ds. Duchowieñstwa z 1999 roku: Kap³an  g³osiciel s³owa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia chrzecijañstwa, w którym wprost zachêca siê do korzystania w przepowiadaniu s³owa Bo¿ego
z dowiadczeñ wieckich mówców medialnych oraz z budz¹cej coraz wiêcej zainteresowania retoryki.
Aczkolwiek homiletyka kontekstualna ujawnia bardzo wiele miejsc wspólnych
(okrelenie Kubskiego) z ró¿nego typu naukami humanistycznymi, nie rozlunia swego
zwi¹zku z teologi¹ pastoraln¹ i pokrewnymi naukami. Chocia¿ wydaje siê jednak
jakoby zwi¹zek ten nieco zmienia³ charakter. Coraz trudniejsze staje siê bowiem jasne okrelenie specyfiki poszczególnych dyscyplin pastoralnych. Komunikacyjnie
zorientowana homiletyka spotyka siê dzi z podobn¹ koncepcj¹ liturgiki53, a nawet
ca³ej teologii pastoralnej (praktycznej), wyznaczaj¹cej sobie zadanie poredniczenia
(Vermittlunsaufgabe) w komunikowaniu Ewangelii54. Kluczowe dla homiletyki kontekstualnej pojêcie przekazu na dobre zadomowi³o siê w katechetyce55. Pojêcie
przepowiadania jako interpretacji ludzkich dowiadczeñ w wietle s³owa Bo¿ego56
spotyka siê z podobn¹ koncepcj¹ ca³ej teologii pastoralnej57. Problematyka szeroko
rozumianego nauczania, przepowiadania, g³oszenia, ewangelizowania, interpretacji
Por. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004, s. 287290.
Por. R. Schmidt-Rost, Kommunikation des Evangeliums. Zur Vermittlungsaufgabe der Praktischen Theologie, Diakonia 2002, nr 33, s. 354359.
55
Por. Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2002, pkt. 168.
56
Por. W. Przyczyna, Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku, Ateneum Kap³añskie 2001,
t. 554, s. 30, 31, 179183.
57
Por. R. Kamiñski, Historyczny rozwój , s. 97.
53
54

124

O. GERARD SIWEK CSSR

ludzkiej egzystencji w wietle Bo¿ego Objawienia staje siê miejscem wspólnym
wielu dyscyplin teologicznych. Szczególnym w tym wzglêdzie przyk³adem mo¿e byæ
poszerzanie siê miejsc wspólnych  homiletyki i katechetyki. Wystarczy jedynie
zauwa¿yæ, ¿e w katechetyce mówi siê na przyk³ad (pomijaj¹c ju¿ samo zagadnienie
teologii przepowiadania s³owa Bo¿ego) o katechezie przepowiadania  jako o g³oszeniu orêdzia Chrystusowego; o katechezie interpretacyjnej  czyli otwartej na wielorakie problemy egzystencjalne cz³owieka i dokonuj¹cej ich interpretacji; o katechezie
ewangelizacyjnej  stanowi¹cej istotny element chrzecijañskiego wtajemniczenia58.
Mówi siê ponadto jeszcze o katechezie kerygmatycznej, o katechezie wtajemniczaj¹cej czy te¿ pe³ni¹cej zadania misyjne59. Pomijaj¹c w tej chwili istniej¹cy niew¹tpliwie chaos terminologiczny w tej materii, uwa¿aj¹c zarazem za naturalne zachodzenie
na siebie zakresów poszczególnych funkcji kocielnych, trzeba zauwa¿yæ, ¿e miejsca
wspólne pomiêdzy naukami pastoralnymi coraz bardziej siê poszerzaj¹. Prowadzi to
do kurczenia siê specyficznych obszarów stanowi¹cych przedmiot w³aciwy zainteresowañ poszczególnych dyscyplin pastoralnych. Wydaje siê wiêc, ¿e dyscypliny pastoralne, w tym i homiletyka, s¹ dzi wezwane do okrelenia na nowo specyficznego dla
nich przedmiotu zainteresowañ60. W przypadku homiletyki narasta tendencja zacieniania jej przedmiotu do samej homilii. Rodzi siê wszak¿e pytanie: czy tê tendencjê,
zuba¿aj¹c¹ tradycyjn¹ homiletyczn¹ problematykê, nale¿y spokojne akceptowaæ?
W tym kontekcie warto nawi¹zaæ do cytowanej wy¿ej Homiletyki na trudne czasy Müllera. Nosi ona znamiona homiletyki par excellence kontekstualnej61. Autor
nieustannie obraca siê w kontekcie przeró¿nych nauk tak teologicznych, jak i humanistycznych, a wiêc: biblistyki, teologii fundamentalnej, prawa kanonicznego, psychologii, pedagogiki, teorii komunikacji, jêzykoznawstwa. Tkwi w przeró¿nych
kontekstach naukowych i kulturowych; jest zarazem teologiem i humanist¹. Homiletykê zgodnie z tradycj¹ zalicza do teologii pastoralnej (praktycznej).Wypowiada jednak sugestiê, która w jakim sensie przenosi homiletykê z ram teologii pastoralnej
i umieszcza u podstaw teologii w ogólnoci; twierdzi bowiem (jest wyk³adowc¹ teologii fundamentalnej), ¿e homiletyka dzi przejmuje funkcjê refleksji o podstawach.
Jego zdaniem, kazanie  przedmiot zainteresowania homiletyki  stanowi historiê zbawienia in nuce62; nale¿y wiêc je traktowaæ jako jedno integralne wydarzenie przepo58
Por. H. Wroñska, Katechizacja, w: Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna szczegó³owa,
Lublin 2002, s. 181183.
59
Por. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznañ 1998,
s. 5278.
60
Poszerzony zakres przedmiotu zainteresowañ katechetyki sprawia, ¿e ma ona k³opoty z ustaleniem tak istotnego dla niej pojêcia, jak pojêcie katechezy. Por. Dyrektorium katechetyczne Kocio³a
katolickiego..., pkt. 16.
61
Por. W. Przyczyna, Przedmowa, w: K. Müller, Homiletyka na trudne , s. 8.
62
K. Müller, tam¿e, s. 371.
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wiadania, które ³¹czy w sobie treci teologiczne, urz¹d, osobê, refleksjê i dowiadczenie63. Koncepcje teologiczne i antropologiczne nie tylko opisuj¹ owo wydarzenie, ale
w nim musz¹ siê potwierdziæ i ewentualnie poddaæ korekcie. Na przyk³adzie kaznodziei wietnie da siê rozwin¹æ zarys teologii urzêdów. Kazanie ujawnia potrzebny
zwi¹zek dowiadczenia z pojêciami; posiada dowiadczenie, poniewa¿ operuje pojêciami; tworzy pojêcia, bo opiera siê na dowiadczeniach, elementarnych dowiadczeniach, co dowodzi³oby  zdaniem Müllera  charakteru homiletyki jako refleksji
o podstawach64.
Funkcja refleksji o podstawach przypada homiletyce, wed³ug Müllera, nie tylko
w obszarze teologii, lecz tak¿e w obszarze jêzyka. Problem jêzyka bowiem nie ogranicza siê do przepowiadania, gdy¿ dotyczy ca³ej teologii, wrêcz ca³ego Kocio³a.
Przemawianie nieodpowiednim jêzykiem stwarza bariery porozumienia siê nie tylko
kaznodziei ze s³uchaczami, lecz tak¿e Kocio³a ze wspó³czesnym wiatem. Dlatego 
twierdzi Müller  zadaniem homiletyki, równolegle do jej funkcji w obrêbie teologii,
jest wyostrzenie uwagi na oznaki upadku jêzyka i tam, gdzie ju¿ do niego dosz³o 
przygotowanie terapii65. Homiletyce przypada³oby wobec teologii zadanie ukazywania jej newralgicznych punków w relacji do wspó³czesnoci; pe³nienie roli papierka lakmusowego pokazuj¹cego jej wyzwania w tym wzglêdzie. Oczywistoæ owego
zadania ujawnia siê na p³aszczynie pastoralnej praktyki, gdy¿  konkluduje Müller
 dla duszpasterzy kazanie bywa jedynym zadaniem anga¿uj¹cym ich jako teologów;
kto bowiem pe³ni pos³ugê kaznodziejsk¹, ten jest wezwany do bycia teologiem;
z tego wynika, ¿e znaczna czêæ jego to¿samoci dojrzewa w ramach homiletyki66.
Koncepcja homiletyki, jako refleksji o podstawach, jest interesuj¹c¹ prób¹ nadania jej jakiej nowej samowiadomoci. Stawia j¹ bowiem w nowej relacji wobec
teologii pastoralnej oraz teologii w ogólnoci. Mia³aby to byæ relacja bardziej interaktywna, polegaj¹ca nie tylko na korzystaniu homiletyki z osi¹gniêæ pokrewnych
dyscyplin teologicznych, ale tak¿e na ubogacaniu ich w³aciwym sobie szczególniejszym uwra¿liwieniem na wspó³czesnoæ. Stawia³oby to homiletykê wobec problemu
przemylenia swojej natury jako dyscypliny pastoralnej z nowego punku widzenia.
*

*

*

Powy¿sze rozwa¿ania wykaza³y, ¿e zwi¹zek homiletyki z teologi¹ pastoraln¹ posiada tak merytoryczne, jak i historyczne podstawy. Ulega³ on wszak¿e w historii
niekiedy os³abieniu, niekiedy za wzmocnieniu. Bardziej szczegó³owe przedstawiePor. tam¿e, s. 17, 18.
Tam¿e, s. 18.
65
Tam¿e, s. 20.
66
Tam¿e, s. 21.
63
64
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nie losów owego zwi¹zku, stopnia wzajemnego ubogacania siê przez owe dyscypliny, niuansów ich wzajemnych relacji w ci¹gu dziejów wymaga³oby przeprowadzenia
dodatkowych badañ. Podobnie dok³adniejszych badañ wymaga³oby ustalenie relacji
pomiêdzy homiletyk¹ kontekstualn¹ a interdyscyplinarnoci¹ (kontekstualnoci¹)
pozosta³ych dyscyplin pastoralnych czy te¿ dyscyplin teologicznych w ogólnoci.
Pozwoli³oby to równie¿ odpowiedzieæ na stawiane niekiedy pytanie: czy homiletyka
kontekstualna nie rozp³ywa siê przypadkiem w kontekstualnie uprawianej ca³ej teologii pastoralnej, trac¹c samowiadomoæ swojej naukowej odrêbnoci? Obawy te
wydaj¹ siê uzasadnione, kiedy obserwuje siê, jak homiletyka w³¹czona w ramy teologii pastoralnej zacienia niekiedy swój przedmiot do przekazywania paru praktycznych pouczeñ dotycz¹cych wyg³aszania homilii, podczas gdy inne jej dzia³y przejmuj¹
pozosta³e dyscypliny pastoralne. Czy nie mielibymy tutaj do czynienia z prób¹ przywo³ania negatywnych dowiadczeñ z przesz³oci? Czy nie lepszym wyjciem by³oby
d¹¿enie do zachowania jasnej samowiadomoci homiletyki jako odrêbnej dyscypliny teologiczno-pastoralnej, formu³owanie na jej gruncie homiletycznych problemów,
a rozwi¹zywanie ich przy pomocy innych nauk teologicznych i humanistycznych?
Sytuacja bowiem, kiedy problemy homiletyczne by³yby stawiane na gruncie innych
nauk, zw³aszcza pozateologicznych, i na tym gruncie rozwi¹zywane, mog³aby prowadziæ do ponownego zagubienia przez homiletykê charakteru dyscypliny teologicznej, a w konsekwencji teologicznego charakteru samej funkcji przepowiadania.
Z symptomami owego zjawiska doæ ³atwo mo¿na siê ju¿ zetkn¹æ, równie¿ w polskiej rzeczywistoci pastoralnej.
L’OMILTICA IN RELAZIONE CON LA TEOLOGIA PASTORALE
Sommario
L’articolo riprende il problema della relazione dell’omiletica in riferimento alla teologia
pastorale, della quale essa fa parte dal XVIII secolo.
Questo problema va studiato secondo le tre diverse concezioni di omiletica, presenti nella
storia. Il concetto tradizionale di omiletica, inteso come una retorica ecclesiale, s’innesta bene
nel quadro tradizionale di pastorale, intesa come tecnologia pastorale. Il concetto dell’omiletica del secolo XX, inteso come teologia della predicazione della Parola di Dio, s’inquadra
pure bene nel contesto della pastorale, intesa come una scienza teologica. In questa teologia
pastorale, concepita come una autorealizzazione della Chiesa in generale, l’omiletica va letta
come una autorealizzazione di questa Chiesa attraverso la predicazione della Parola di Dio. In
quest’ambiente però, il senso più largo del termine della predicazione sembra relativizzare un
po’ la specificità dell’omiletica, stringendo il suo oggetto alla predicazione nel quadro della
liturgia. L’omiletica degli ultimi anni, cosiddetta contestuale, corrisponde pure bene al concetto dell’odierna pastorale, che ha anche un carattere contestuale (interdisciplinare). Questa
contestualità unisce l’omiletica alle altre discipline umanistiche, soprattutto alla teoria della
comunicazione. Questo legame però relativizza ancora di più la sua specificità e inquadra il
suo oggetto nel contesto della liturgia (omelia).
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Il presente articolo fa vedere la necessità di una revisione del concetto di omiletica, di una
revisione della definizione dell’omiletica e di una più accurata precisazione del suo posto
nelle discipline pastorali.

