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POJÊCIE KATECHETYKI W REFLEKSJI
WSPÓ£CZESNYCH AUTORÓW POLSKICH
Przeniesienie w roku 1990 katechezy do szkó³ i w³¹czenie jej w struktury systemu
owiaty ujawni³o pewne braki i niedomagania polskiej katechezy, zarówno w sferze
praktyki, jak i teorii. Pojawi³y siê przede wszystkim dwa bardzo wa¿ne problemy:
a) przemyleæ na nowo sam¹ naturê katechezy, zw³aszcza odpowiedzieæ na pytanie,
czym ma byæ nauka religii w szkole?; b) poddaæ rewizji, tak¿e w zwi¹zku z potrzeb¹
podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii, ca³y proces kszta³cenia
katechetów. Obu tych problemów nie da siê w sposób konstruktywny rozwi¹zaæ bez
odniesienia siê do katechetyki, czyli teorii katechezy. W zwi¹zku z tym zaistnia³a te¿
pilna potrzeba jasnego i wyranego okrelenia katechetyki, co nie jest pozbawione
pewnych trudnoci.
Dlaczego jasne okrelenie katechetyki, tj. wypracowanie i przyjêcie cile okrelonej koncepcji tej nauki jest takie wa¿ne? Ju¿ w roku 1970 ks. Franciszek Blachnicki pisa³:
Od tego bowiem zale¿y nie tylko zakres materia³u, jaki trzeba bêdzie obj¹æ i jego
ogólny uk³ad, ale tak¿e sposób dobierania i okrelania podstawowych zasad, w wietle
których trzeba bêdzie poszczególne zagadnienia rozpatrywaæ i oceniaæ. Brak za takiej
wypracowanej koncepcji bêdzie prowadzi³ do tego, ¿e katechetyka zarówno w doborze materia³u jak i w formowaniu zasad bêdzie siê kierowa³a raczej przypadkowymi
wzglêdami narzuconymi przez ducha epoki lub subiektywnym spojrzeniem autora danego podrêcznika, a nie prawdziwie naukowymi i obiektywnymi kryteriami1.
* Roman Murawski SDB, ks. prof. dr hab. katechetyki  ur. w 1930 r., wyk³adowca katechetyki
w UKSW, U, PWT Bobolanum, WSD Ksiê¿y Salezjanów w L¹dzie i w £odzi; konsultor Komisji
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i przewodnicz¹cy Sekcji Wyk³adowców Katechetyki w Polsce.
1

F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1970, s. 9.
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Zakres materia³u wchodz¹cy dzi w program studiów katechetycznych znacznie siê
poszerzy³, szczególnie o zagadnienia dydaktyczne, metodyczne i psychologiczne. Istnieje zatem pilna potrzeba wypracowania nadrzêdnych zasad, wed³ug których powinien byæ porz¹dkowany i prezentowany ten tak ró¿norodny i bogaty materia³,
w przeciwnym razie bêdzie tworzy³ jaki zbiór luno ze sob¹ powi¹zanych zagadnieñ. Jasnego i wyranego okrelenia koncepcji katechetyki domaga siê tak¿e sama
struktura studiów katechetycznych, jeli one maj¹ byæ spójne, tzn. jeli w ca³ym kraju katecheci maj¹ otrzymaæ tak¹ sam¹ lub podobn¹ formacjê katechetyczn¹. Je¿eli
tego nie bêdzie, to zarówno dobór materia³u, jego ustrukturowanie, jak równie¿ kryteria jego oceny (okrelenie, co jest wa¿ne, a co mniej wa¿ne) bêd¹ ca³kiem dowolne
i przypadkowe. £atwo sobie wyobraziæ, jak w takiej sytuacji zró¿nicowane bêdzie
wród katechetów rozumienie natury katechezy.
Ale jasne okrelenie koncepcji katechetyki nie jest te¿ pozbawione trudnoci. Byæ
mo¿e, ¿e to w³anie one powoduj¹, ¿e w refleksji nad polsk¹ katechez¹ tak ma³o
uwagi powiêca siê katechetyce. Rozumienie katechetyki, od momentu wprowadzenia jej jako odrêbnego przedmiotu do studiów uniwersyteckich, najpierw w ramach
teologii pastoralnej, a póniej jako samodzielnej dyscypliny, przechodzi³o a¿ po wspó³czesne czasy ró¿ne przeobra¿enia2. Zale¿a³o ono od ró¿nych czynników. Przede wszystkim uwarunkowane by³o rozwojem teologii pastoralnej. Jako czêæ teologii pastoralnej
katechetyka z koniecznoci dzieli³a jej losy. Dominuj¹ca w danym okresie koncepcja
teologii pastoralnej rzutowa³a jednoczenie na takie czy inne rozumienie katechetyki. Nie bez znaczenia by³a te¿ sytuacja Kocio³a, jego samowiadomoæ, a tak¿e jego
potrzeby duszpasterskie oraz funkcjonuj¹ca w danym czasie mentalnoæ3. S¹dzê jednak, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wykszta³cenie okrelonej koncepcji katechetyki by³ rozwój pojêcia samej katechezy. W zale¿noci od tego, jak
w danym okresie rozumiano naturê katechezy, tzn. jakiej udzielano odpowiedzi na
2
Zob. miêdzy innymi: A. Exeler, Wesen und Aufgabe der Katechese. Eine pastoral-geschichtliche
Untersuchung, Freiburg  Basel  Wien 1966; L. Lentner, Katechetik und Religionsunterricht In Österreich, t. 1: Katechetik als Universitätsdisziplin in der Zeit der Aufklärung, Wien  München 1955;
P. Porêba, Dzieje katechetyki, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 3: Wiek XIX i XX, cz. II, Lublin
1977, s. 123185; J. Charytañski, Katechetyka a teologia praktyczna, Ateneum Kap³añskie 1974,
t. 391, s. 222246. Katechetyka jako dyscyplina uniwersytecka, w ramach teologii pastoralnej, zosta³a
wprowadzona w Austrii w r. 1774, za rz¹dów Marii Teresy, dziêki reformie studiów uniwersyteckich
przeprowadzonej przez F.S. Rautenstraucha. Jakkolwiek ju¿ w XVIII w. mamy do czynienia
z ksi¹¿kami, które mo¿na traktowaæ jako odrêbne i samodzielne podrêczniki katechetyki, to powszechnie przyjmuje siê, ¿e dopiero J.B. Hirscher w swoim podrêczniku Katechetik (1840) stworzy³ podstawy
dla naukowej, katolickiej katechetyki; zob. A. Exeler, Wesen und Aufgabe , s. 5. Za jednego z pierwszych autorów polskich podrêczników katechetyki uwa¿a siê J. Krukowskiego, który w r. 1877 w Krakowie wyda³ Przewodnik teoretyczny dla katechetów czyli katechetyka katolicka; zob. F. Blachnicki,
Katechetyka fundamentalna , s. 11.
3
Zob. J. Charytañski, Katechetyka a teologia , s. 223.
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pytanie: czym w swej istocie jest katecheza?  kszta³towa³a siê tak¿e odpowiednia
koncepcja katechetyki. Pojêcie za katechezy generowa³y przede wszystkim podrêczniki katechetyki, jak równie¿ wydawane w danym okresie katechizmy. Tak by³o
mniej wiêcej do Soboru Watykañskiego II, bowiem do tego czasu nie mielimy
w Kociele odrêbnych dokumentów powiêconych wprost katechezie. Publikowane
przed soborem dokumenty raczej porednio wp³ywa³y na takie czy inne rozumienie
katechezy i katechetyki. Jakkolwiek Sobór Watykañski II nie opublikowa³ ¿adnego
dokumentu odnosz¹cego siê bezporednio do pos³ugi katechetycznej Kocio³a, niemniej w wielu swoich dokumentach porusza³ problemy katechezy. Przede wszystkim
jednak na soborze objawi³a siê nowa samowiadomoæ Kocio³a, która zaczê³a istotnie rzutowaæ tak¿e na katechezê jako na jedn¹ z form pos³ugi s³owa w Kociele,
i dlatego mo¿emy w dokumentach soborowych poszukiwaæ wskazañ dla katechezy
i katechetyki4. Po soborze ukaza³o siê kilka dokumentów powiêconych wprost katechezie. S¹ to: Ogólna instrukcja katechetyczna (1971), adhortacja apostolska Jana
Paw³a II Catechesi tradendae (1979), Katechizm Kocio³a katolickiego (1992), Dyrektorium ogólne o katechizacji (1997). Ponadto sporo odniesieñ do katechezy zawiera wiele innych dokumentów, zw³aszcza adhortacja apostolska Paw³a VI Evangelii
nuntiandi (1975). Wszystkie wspomniane dokumenty pozwalaj¹ g³êbiej wnikn¹æ
w naturê katechezy, tj. poznaæ, jak dzisiaj Koció³ rozumie katechezê. W oparciu
o podane w nich wskazania i normy mo¿na zbudowaæ nie tylko teologiê katechezy;
determinuj¹ one tak¿e rozumienie katechetyki jako teorii katechezy. Tworz¹c dzisiaj
koncepcjê katechetyki nie mo¿na wiêc w ¿aden sposób pomin¹æ tego, co Koció³
sam mówi na temat natury katechezy. Wspó³czesn¹ katechetykê  jak widaæ  okrelaj¹ nie tyle podrêczniki katechetyki, ile dokumenty katechetyczne Kocio³a. Próby
stworzenia takiej koncepcji katechetyki w oparciu o dokumenty katechetyczne Kocio³a nie podjêto dotychczas w naszym kraju. Ponadto sprawê jasnego okrelenia
katechetyki komplikuje jeszcze i ten fakt, ¿e wspó³czenie w krajach zachodnich,
zw³aszcza w Niemczech, obok katechetyki zaczê³a rozwijaæ siê inna, paralelna do
niej dyscyplina naukowa  pedagogika religijno-moralna, która równie¿ w naszym
kraju zaczyna zdobywaæ coraz wiêcej zwolenników.
AKTUALNY STAN REFLEKSJI

Za punkt wyjcia swoich rozwa¿añ nad aktualnym stanem refleksji nad polsk¹
katechetyk¹ nale¿y uznaæ Sobór Watykañski II. Jak wspomnia³em wy¿ej, sobór swymi dokumentami istotnie wp³yn¹³ na refleksjê nad natur¹ pos³ugi katechetycznej
Kocio³a, zainspirowa³ nowe rozwi¹zania oraz pobudzaj¹co wp³yn¹³ na powstanie

4

Zob. ten¿e, Inspiracje soborowe w katechetyce, w: Myl posoborowa w Polsce, Warszawa 1970, s. 151.
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wielu dokumentów katechetycznych Kocio³a tak powszechnego, jak i lokalnego.
Ks. prof. Jan Charytañski pisze:
Dokumenty soborowe ukaza³y dynamiczny i egzystencjalny charakter Objawienia,
podkrelaj¹c rolê Pisma w. w ¿yciu ca³ego Kocio³a i poszczególnych jego cz³onków.
Ponadto odnalelimy w dokumentach soborowych personalny i egzystencjalny charakter liturgii, zw³aszcza sakramentów. Wreszcie dostrzeglimy dowartociowanie teologiczne problemów ludzkich, tych zw³aszcza, które s¹ charakterystyczne dla naszych
czasów i które warunkuj¹ przyjêcie Dobrej Nowiny przez cz³owieka XX w. Okres
posoborowy stawia wiêc przed katechetyk¹ i katechez¹ nowe zadania. Nale¿y jednak
dorzuciæ, ¿e nie chodzi w tym wypadku o zerwanie z tradycj¹, odrzucenie dorobku
przesz³oci, ale jedynie o szukanie w³aciwych form samourzeczywistnienia siê Kocio³a w zmienionych warunkach ¿ycia ludzkiego, zgodnie z wymaganiami teologii
pastoralnej, której dzia³em jest katechetyka. Tak zreszt¹ dzia³o siê zawsze, gdy Koció³ wkracza³ w nowy etap swej historii5.

W Polsce po Soborze Watykañskim II w zasadzie niewielu autorów zajmowa³o
siê problemami katechetyki. Ich refleksje na ten temat mo¿emy znaleæ zarówno
w podrêcznikach katechetyki, jak i w odrêbnych publikacjach powiêconych tym
zagadnieniom. Trzeba przy tym zauwa¿yæ, ¿e nie wszyscy autorzy, którzy tworzyli
podrêcznik katechetyki, podjêli w nim tak¿e próbê bli¿szego okrelenia katechetyki
jako nauki o katechezie.
Sporód autorów podejmuj¹cych w swych podrêcznikach próbê zdefiniowania
katechetyki nale¿y wymieniæ przede wszystkim ks. Józefa Dajczaka i ks. W³adys³awa Koskê6. Ich podrêczniki s¹ najbardziej znane i przez d³ugi okres z mniejszym lub wiêkszym
powodzeniem by³y u¿ywane w wyk³adach katechetyki w naszym kraju. Podrêcznik
ks. Dajczaka ukaza³ siê wprawdzie jeszcze przed Soborem Watykañskim II, niemniej pos³ugiwano siê nim  z braku innego  przez wiele jeszcze lat po soborze, dlatego w naszych rozwa¿aniach nie mo¿na go ca³kowicie pomin¹æ. W roku 2003 pojawi³y siê na
rynku ksiêgarskim dwie nowe pozycje: Katechetyka fundamentalna ks. Piotra Tomasika7
Tam¿e, s. 180, 181.
J. Dajczak, Katechetyka. Metody, przedmioty, dzieje katechezy i osobowoæ katechetyczna, Warszawa 1956; W. Koska, Katechetyka, Poznañ 1987 (Poznañ 19932). Pierwszym podrêcznikiem katechetyki wydanym w naszym kraju w okresie powojennym by³a Katechetyka ks. J. £apota, Kielce
1947. W niektórych seminariach duchownych pos³ugiwano siê podrêcznikiem katechetyki autorstwa
ks. M. Tomasika (Sandomierz 19842). Opublikowany na tzw. ma³ej poligrafii zawiera bardzo krótk¹
syntezê katechetyki i niewiele miejsca powiêca katechetyce jako nauce. Z tej racji pomijam go
w swoich rozwa¿aniach. Z tych samych powodów pomijam tak¿e najnowsz¹ ksi¹¿kê wydan¹ przez
ks. R. Cha³upniaka i ks. J. Kostorza pt. Wybrane zagadnienia z katechetyki, Opole 2002.
7
P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red.
J. Stala, Tarnów 2003, s. 199326 (opublikowany tom stanowi jeden z piêciu zawieraj¹cych materia³y
do wyk³adów z katechetyki, wydanych przez wydawnictwo Biblos w serii Academica).
5
6
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i ks. Emilio Albericha Katecheza dzisiaj8. Jakkolwiek ten ostatni nie jest autorem
polskim, jednak ze wzglêdu na to, ¿e jego ksi¹¿ka ukaza³a siê w polskim t³umaczeniu, nale¿y j¹ te¿ w naszych analizach uwzglêdniæ, tym bardziej, ¿e aktualnie nale¿y
do najbardziej rozpowszechnionych podrêczników katechetyki w wiecie (prze³o¿ony zosta³ na jêzyk angielski, francuski, hiszpañski i chorwacki).
Gdy chodzi o publikacje dotycz¹ce katechetyki, to podjêta w nich refleksja wnika
ju¿ znacznie g³êbiej w problemy katechetyki jako nauki o katechezie, ni¿ to mia³o
miejsce u autorów wspomnianych wy¿ej podrêczników katechetyki. Podejmowane
s¹ w nich próby tworzenia w³asnej koncepcji katechetyki. Wed³ug mojej orientacji,
problemy katechetyki porusza³o w swych tekstach piêciu polskich autorów.
Ks. Piotr Porêba jest autorem doæ obszernej publikacji ukazuj¹cej dzieje i rozwój katechetyki od owiecenia po czasy dzisiejsze, cilej, po lata siedemdziesi¹te XX wieku, z silnym wyakcentowaniem rozwoju katechetyki w naszym kraju9.
Na tle i w kontekcie ró¿nych koncepcji katechetyki powstaj¹cych w krajach zachodnich, zw³aszcza w Niemczech, mo¿emy poznaæ nasze osi¹gniêcia w tej dziedzinie.
W podobnym duchu napisany jest artyku³ ks. Charytañskiego10. Ukazuje on nie tylko
rozwój katechetyki od czasu pojawienia siê jej jako dyscypliny uniwersyteckiej pod
koniec XVIII wieku, ale przedstawia j¹ tak¿e na tle i w powi¹zaniu z rozwojem teologii pastoralnej. Autor ukazuje, jak tworzone w ostatnich latach koncepcje teologii
pastoralnej rzutowa³y na okrelenie katechetyki, któr¹ zawsze w mniejszym czy wiêkszym stopniu pojmowano jako integraln¹ czêæ teologii pastoralnej. Ten ostatni problem znalaz³ odbicie w najnowszej publikacji powiêconej katechetyce autorstwa
Marka Marczewskiego, który na nowo podj¹³ refleksjê nad wzajemn¹ relacj¹ miêdzy
katechetyk¹ a teologi¹ pastoraln¹11. Do autorów, którzy rzeczywicie próbowali stworzyæ adekwatn¹ do aktualnego stanu rozwoju myli teologiczno-pastoralnej i katechetycznej w³asn¹, oryginaln¹ koncepcjê katechetyki, nale¿¹: ks. Franciszek Blachnicki
i ks. Mieczys³aw Majewski. Nie prezentujê w tym miejscu ich opinii i pogl¹dów,
poniewa¿ zostan¹ one szerzej przedstawione w odrêbnym rozdziale.

E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podrêcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003 (przek³ad z jêzyka w³oskiego).
9
P. Porêba, Dzieje katechetyki , s. 123185.
10
J. Charytañski, Katechetyka a teologia , s. 222246.
11
M. Marczewski, Katechetyka integraln¹ czêci¹ teologii pastoralnej (refleksja nad koncepcj¹ i teologi¹ katechezy), w: Katechizowaæ dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004, s. 119138.
8
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PRÓBY OKRELENIA KATECHETYKI

Nale¿y rozpocz¹æ nasze analizy od okreleñ katechetyki podanych w podrêcznikach katechetyki.
Wykszta³cenie siê w katechezie na prze³omie XIX i XX wieku, g³ównie w krajach
jêzyka niemieckiego, tzw. ruchu formalno-metodycznego skupionego na wypracowaniu adekwatnej metody dla nauki religii w szkole (chodzi o metodê stopni formalnych) doprowadzi³o do uto¿samienia katechetyki z dydaktyk¹ czy metodyk¹ katechezy.
Poniewa¿ katecheza odbywa³a siê g³ównie w szkole i traktowana by³a jako przedmiot szkolny, nazywany powszechnie nauk¹ czy lekcj¹ religii, dlatego te¿ i problemy
katechetyczne, którymi zajmowa³a siê ówczesna katechetyka, zwi¹zane by³y przede
wszystkim z nauczaniem religii w szkole. Na czo³o za, si³¹ rzeczy, wysuwa³y siê
zagadnienia metodyczne i dydaktyczne12. Punktem wyjcia dla tej koncepcji katechetyki by³o nie tyle Objawienie Bo¿e i Koció³, ile czysto wieckie i formalne pojêcie nauczania. Inspirowana ona by³a przez antropocentryczne i racjonalistyczne pr¹dy
epoki owiecenia13. Tê liniê reprezentuje w polskiej katechetyce podrêcznik katechetyki ks. Józefa Dajczaka. Mimo ¿e zosta³ opublikowany ju¿ w latach piêædziesi¹tych
i autorowi znane by³y  jak wynika z treci ksi¹¿ki  podstawowe za³o¿enia odnowy
kerygmatycznej w katechezie, autor zaprezentowa³ w nim przebrzmia³¹ ju¿ w owym
czasie koncepcjê katechetyki. Ks. Dajczak definiuje katechetykê jako szczegó³ow¹
dydaktykê nauki religii, która stanowi dzia³ szerszej ga³êzi wiedzy  dydaktyki ogólnej. Pomija w podrêczniku ca³kowicie zagadnienia zwi¹zane z treci¹ nauczania,
brak te¿ wyranego powi¹zania katechezy z pos³ug¹ zbawcz¹ Kocio³a14. Katechetyka jest wed³ug niego nauk¹ o podstawach metodycznych, psychologicznych i prze¿yciowych katechezy, o jej budowie wewnêtrznej i celach, które ona zamierza osi¹gn¹æ
szczególnie w dziedzinie wychowania chrzecijañskiego15.
Ta dydaktyzuj¹ca i po czêci tak¿e pedagogizuj¹ca koncepcja katechetyki daje
jeszcze o sobie znaæ z mniejszym czy wiêkszym nasileniem. Nie znajdziemy wprawdzie ju¿ nigdzie podobnego okrelenia katechetyki, ale w mentalnoci polskich katechetów i katechetyków ten rodzaj uprawiania katechetyki jest jeszcze doæ mocno
zakorzeniony. wiadczy o tym du¿e zainteresowanie t¹ metod¹ katechezy. Zarówno
w publikacjach, zw³aszcza na ³amach Katechety, jak i w dyskusjach podejmowanych na ró¿nych konferencjach na pierwszy plan wysuwaj¹ siê problemy dydaktyczne i metodyczne katechezy. Znamienny jest te¿ fakt, ¿e w ci¹gu ostatniego
dziesiêciolecia ukaza³o siê a¿ piêæ ró¿nych podrêczników dydaktyki katechetyczZob. J. Charytañski, Katechetyka a teologia , s. 230, 231.
Zob. F. Blachnicki, Katechetyka , s. 1012.
14
Por. J. Charytañski, Katechetyka a teologia , s. 234.
15
J. Dajczak, Katechetyka , s. 9.
12
13
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nej16. Jak widaæ, niebezpieczeñstwo sprowadzenia katechetyki do wymiaru czysto
dydaktycznego i metodycznego istnieje realnie17.
Podrêcznik katechetyki ks. W³adys³awa Koski powsta³ po Soborze Watykañskim II.
Istnia³ i funkcjonowa³ ju¿ wówczas dokument (Ogólna instrukcja katechetyczna
z 1971 roku), który naukê Kocio³a zawart¹ w dokumentach soborowych przenosi³
na teren katechezy. Stanowi³ on wa¿ny punkt odniesienia tak dla teorii, jak i praktyki
katechetycznej. Ponadto w katechezie Kocio³a, tak¿e na terenie naszego kraju, utrwali³y siê ju¿ na dobre zdobycze odnowy katechezy, zwi¹zane z dwoma nurtami: kerygmatycznym i antropologicznym. W takim te¿ kontekcie trzeba patrzeæ na koncepcjê
katechetyki prezentowan¹ przez ks. Koskê. Wszystkie problemy katechezy w jego
podrêczniku ukazane s¹ w wietle tych dwóch wa¿nych wydarzeñ kszta³tuj¹cych
katechezê Kocio³a doby posoborowej: w oparciu o naukê Soboru Watykañskiego II
oraz w wietle odnowy kerygmatycznej i antropologicznej katechezy. Autor stanowczo odrzuca wczeniejsze koncepcje katechetyki, traktuj¹ce j¹ jako dydaktykê nauki
religii czy pedagogikê religijno-moraln¹. Wyranie stwierdza, ¿e katechetyka jest
nauk¹ teologiczn¹ i definiuje j¹ jako naukê o aktualizowaniu siê zbawczego spotkania cz³owieka z Bogiem18. Autor bli¿ej nie wyjania podanego przez siebie okrelenia katechetyki ani te¿ nie podaje, jakie s¹ jej zwi¹zki z teologi¹, zw³aszcza
z teologi¹ pastoraln¹. Definicja, jak nietrudno zauwa¿yæ, jest bardzo ogólna i mo¿na
ni¹ obj¹æ równie¿ inne dzia³ania duszpasterskie Kocio³a, niekoniecznie zwi¹zane
z katechez¹. Swoim duchem zbli¿ona jest do koncepcji katechetyki reprezentowanej
przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Najnowszym podrêcznikiem katechetyki opublikowanym w 2003 roku jest podrêcznik katechetyki fundamentalnej autorstwa ks. Piotra Tomasika. Autor podaje bardzo ogóln¹ definicjê katechetyki, stwierdzaj¹c, ¿e jest ona dziedzin¹ teologii pastoralnej,
która podejmuje naukow¹ refleksjê nad katechez¹19. Interesuj¹ce s¹ w rozwa¿aniach
ks. Tomasika uwagi dotycz¹ce zagro¿eñ, na jakie jest i mo¿e byæ nara¿ona wspó³czesna teoria katechezy. Grozi jej redukcjonizm przyjmuj¹cy podwójn¹ postaæ. Analizuj¹c ró¿ne koncepcje katechetyki ukszta³towane w drugiej po³owie XIX wieku autor
zauwa¿a, ¿e pog³êbi³y one katechetykê w jednym tylko wymiarze  metodycznym,
dydaktycznym i pedagogicznym, ale pozostawi³y powa¿ny niedosyt, tj. niedostrze16
Zob. W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990; R. Lis (oprac.), Zagadnienia
z katechetyki formalnej, Lublin 1991; M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997; J. Szpet,
Dydaktyka katechezy, Poznañ 1999; B. Twardzicki, Katechetyka formalna w s³u¿bie wiary, Przemyl
2001; Dydaktyka katechezy, cz. I, red. J. Stala, Tarnów 2004 (Academica 67).
17
Nie chcê moimi spostrze¿eniami pomniejszyæ znaczenia dydaktyki katechetycznej, pragnê jedynie zasygnalizowaæ, jak mocno problemy dydaktyczne i metodyczne zdominowa³y nasze mylenie katechetyczne.
18
W. Koska, Katechetyka , s. 10.
19
P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna..., s. 201.
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¿enie innych. Owe jednowymiarowe, niepe³ne ujêcia katechetyki, stanowi¹ce i dzi
powa¿ne zagro¿enie, ka¿¹ poszukiwaæ ujêæ szerszych, bardziej komplementarnych20.
Drug¹ postaci¹ redukcjonizmu w pojmowaniu katechetyki jest sprowadzanie jej do
wymiaru czysto praktycznego. Takie ujêcie katechetyki dominuje przede wszystkim
wród katechetów praktyków, którzy chcieliby, aby katechetyka by³a podrêcznikiem
zawieraj¹cym zespó³ dyrektyw czysto praktycznych. Wed³ug ks. Tomasika, jest to
droga na skróty. Katechetyka musi posiadaæ oprócz ujêcia praktycznego tak¿e solidn¹ podbudowê teoretyczn¹, zw³aszcza w naukach teologicznych i pedagogicznych.
Ponadto winna ona nieustannie oscylowaæ miêdzy dwoma biegunami: z jednej strony uwzglêdniaæ zmieniaj¹cy siê kontekst egzystencjalny katechizowanych, z drugiej
 niezmienn¹ wiernoæ depozytowi wiary21. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e dobra teoria
katechezy to taka, która jest jednoczenie wierna Bogu i wierna cz³owiekowi.
W tym¿e samym, 2003 roku polscy katecheci otrzymali prze³o¿ony z jêzyka w³oskiego na jêzyk polski podrêcznik katechetyki fundamentalnej, którego autorem jest
profesor katechetyki na uniwersytecie salezjañskim w Rzymie  ks. Emilio Alberich.
Katechetyka lub nauka katechetyczna jest  wed³ug niego  dyscyplin¹ zajmuj¹c¹
siê katechez¹ w obszarze dzia³alnoci duszpasterskiej Kocio³a. Autor nie ukrywa
faktu, ¿e trudno jest dzi okreliæ z ca³¹ dok³adnoci¹ to¿samoæ katechetyki, poniewa¿ nie³atwo jest ustaliæ to¿samoæ samej katechezy ze wzglêdu na to, ¿e przyjmuje
ona wspó³czenie wiele ró¿nych form i wymiarów.
To¿samoæ katechetyki wynika przede wszystkim z samego przedmiotu jej zainteresowania, czyli z katechezy w ró¿norodnoci jej wyrazów: nauczania, refleksji wspólnotowej, inicjacji sakramentalnej, zorganizowanych form wspomagaj¹cych rozwój wiary
itp. Katechetyka jest systematyczn¹ i naukow¹ refleksj¹ nad katechez¹, a jej funkcj¹
jest rozumienie, pog³êbienie i przewodzenie tej wa¿nej dzia³alnoci wychowawczej
i pastoralnej22.

Katechetyka jawi siê  wed³ug ks. Albericha  jako wiedza wielodyscyplinarna,
poniewa¿ odwo³uje siê do ró¿nych dziedzin wiedzy, pos³uguj¹cych siê bardzo zró¿nicowanymi metodami naukowymi. St¹d charakterystyczn¹ cech¹ wspó³czesnej katechetyki jest jej interdyscyplinarnoæ23. Jest ona w sposób szczególny i nieroz³¹czny
zwi¹zana z naukami teologicznymi i pedagogicznymi. Autor mówi o dwóch duszach
katechetyki: teologicznej i pedagogicznej24. W zale¿noci od tego, jaki wymiar
w niej przewa¿a, mo¿e ona byæ dyscyplin¹ teologiczn¹ lub pedagogiczn¹. Jeli skoncentrujemy siê na naturze katechezy i bêdziemy rozwa¿aæ specyfikê aktu katecheZob. tam¿e, s. 211.
Zob. tam¿e, s. 212.
22
E. Alberich, Katecheza dzisiaj , s. 11.
23
Zob. tam¿e, s. 13.
24
Zob. tam¿e, s. 13, 14.
20
21
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tycznego, wówczas katechetyka bêdzie siê sytuowa³a w ramach refleksji teologicznej, a jej problemy trzeba by rozpatrywaæ w ramach teologii pastoralnej. Jeli natomiast przedmiotem naszej refleksji bêdzie edukacyjny proces dojrzewania wiary oraz
te wszystkie dzia³ania, które siê w ten proces wpisuj¹, katechetyka mo¿e i powinna
byæ nazywana nauk¹ pedagogiczn¹, a jej miejsce jest wród nauk edukacyjnych25.
PRÓBY STWORZENIA W£ASNEJ KONCEPCJI KATECHETYKI

W polskiej literaturze katechetycznej okresu posoborowego dostrzec mo¿na przynajmniej dwóch autorów, którzy podjêli próbê stworzenia w³asnego ujêcia koncepcji
katechetyki, uwzglêdniaj¹c przy jej opracowaniu dotychczasowy rozwój myli katechetycznej, zw³aszcza jej dwa kierunki  kerygmatyczny i antropologiczny, w szczególny za sposób inspiracje p³yn¹ce z dokumentów Soboru Watykañskiego II.
Pierwszym, który zauwa¿y³ potrzebê wypracowania nowej koncepcji katechetyki
przystosowanej do aktualnej sytuacji rozwoju katechezy by³ ks. Franciszek Blachnicki. Uzasadniaj¹c tak¹ potrzebê wyjania³, ¿e
nawet pobie¿ny przegl¹d historii katechetyki i wspó³czesnych jej ujêæ wykazuje ró¿norodnoæ w ujmowaniu jej koncepcji i brak ucilenia podstawowych pojêæ. Potrzebne
s¹ wiêc jakie zasadnicze rozwa¿ania i badania natury metodologicznej dla wypracowania naukowej i teologicznej koncepcji tej nauki26 .

Autor podj¹³ siê tego wcale nie³atwego zadania. W roku 1969 opublikowa³ dwa
artyku³y: Katechetyka wczoraj i dzi (próba definicji katechetyki)27 i Katechetyka
fundamentalna28 , które z niewielkimi zmianami zamieci³ w wydanym w roku 1970
podrêczniku Katechetyki fundamentalnej29. Do bli¿szego i bardziej precyzyjnego
okrelenia katechetyki doprowadzi³y ks. Blachnickiego naukowe poszukiwania zmierzaj¹ce do wypracowania nowej koncepcji teologii pastoralnej, ³¹cz¹cej w sposób
harmonijny eklezjologiczn¹ koncepcjê teologii pastoralnej, reprezentowan¹ przez
takich autorów, jak Anton Graf, Franz Xaver Arnold, Karl Rahner i Ferdinand Klostermann, z myl¹ eklezjologiczn¹ Soboru Watykañskiego II30. Sformu³owane przez
niego formalne zasady teologii pastoralnej  zasada personalistyczno-chrystologicz-

Zob. tam¿e, s. 14, 15. Zgodnie z t¹ koncepcj¹ katechetyka jest wyk³adana na papieskim uniwersytecie salezjañskim w Rzymie (wyk³adowc¹ jest ks. prof. E. Alberich) na dwóch ró¿nych wydzia³ach: na
wydziale teologicznym i na wydziale nauk wychowania.
26
F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna , 9.
27
Katecheta 1969, nr 13, s. 241255.
28
Collectanea Theologica 1969, fasc. 2, s. 6581.
29
F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna , s. 950.
30
Zob. M. Marczewski, Katechetyka integraln¹ czêci¹ teologii , s. 129.
25
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na i zasada eklezjologiczna31  sprowadzone ostatecznie do jednej istotnej, skoncentrowanej wokó³ pojêcia wspólnoty (koinonii  komunii) pos³u¿y³y mu najpierw jako
podstawa do stworzenia nowej koncepcji duszpasterstwa, a nastêpnie (jako konsekwencja) do nowego ujêcia samej katechezy  jednej z podstawowych funkcji urzeczywistniania siê Kocio³a. Tak rozumiana katecheza domaga³a siê tak¿e wypracowania
nowej koncepcji katechetyki, posiadaj¹cej ujêcie eklezjologiczne32. Ks. Blachnicki
postuluje, aby w jej tworzeniu kierowaæ siê prawdziwie naukowymi i obiektywnymi kryteriami, wyprowadzonymi z jakiego ostatecznego ród³a33. Przez to naukowe i obiektywne kryterium i ostateczne ród³o autor rozumie wyprowadzenie
katechetyki z objawienia i z wiadomoci Kocio³a, rozpatruj¹cego w wietle objawienia swoj¹ prawdziw¹ naturê. [ ] W ten sposób mo¿na bêdzie wypracowaæ koncepcjê
katechetyki wynikaj¹c¹ z istoty Kocio³a, a wiêc koncepcjê, któr¹ mo¿na by nazwaæ
eklezjologiczn¹34.
Zestawiaj¹c ró¿ne ujêcia koncepcji katechetyki, które pojawi³y siê na przestrzeni
ostatniego stulecia (z jednej strony katechetyka jako: dydaktyka nauki religii, pedagogika religijno-moralna, teologia przepowiadania s³owa Bo¿ego  a wiêc jako kerygmatyka, z drugiej za jako mistagogika), autor ujmuje wspó³czesn¹ katechetykê jako naukê
o kocielnym katechumenacie.
Ks. Blachnicki zauwa¿a, ¿e myl o katechumenacie pojawia siê w literaturze katechetycznej zawsze wtedy, gdy katechezê chce siê ukazaæ jako funkcjê Kocio³a.
Jest to idea s³uszna pod warunkiem, ¿e katechumenatu nie bêdzie ujmowaæ siê jednostronnie i w sposób ciasny. Tok mylenia autora jest nastêpuj¹cy:
Koció³ jako rzeczywistoæ dynamiczna [ ] musi patrzeæ w przysz³oæ, troszczyæ siê
o pokolenia zd¹¿aj¹ce ku niemu, dorastaj¹ce, musi je przygotowaæ Panu. Ta troska jest
sta³¹ funkcj¹ Kocio³a, z tym ¿e zmieniaj¹ siê jej formy wyrazu, zale¿nie od konkretnych, historycznych uwarunkowañ. W tym sensie mówimy, ¿e Koció³ zawsze musi
mieæ swój katechumenat, choæ zmienia siê jego forma. Katechumenat zawsze musi siê
zwracaæ do cz³owieka tej godziny (kairos). W zmianie postaci katechumenatu aktualizuje siê w ka¿dej epoce ¿ywa troska zbawcza Kocio³a35.

W ci¹gu wieków istnia³y i funkcjonowa³y w Kociele ró¿ne formy katechumenatu. Dzisiaj Koció³ te¿ musi postawiæ sobie pytanie o adekwatn¹ na dzisiejsz¹ go31
Pierwsza zosta³a przedstawiona w jego pracy doktorskiej: Porednictwo zbawcze Kocio³a
w ujêciu Franciszka Ksawerego Arnolda. Problem zasady formalnej teologii pastoralnej, Lublin 1965,
druga w pracy habilitacyjnej: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971. Zob. M. Marczewski, Katechetyka integraln¹ czêci¹ teologii , s. 135, 136; por. ten¿e, Pos³uga zbawcza Kocio³a
w ujêciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000.
32
Zob. M. Marczewski, Katechetyka integraln¹ czêci¹ teologii..., s. 134.
33
F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna , s. 9.
34
Tam¿e, s. 10.
35
Tam¿e, s. 21.
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dzinê zbawienia formê katechumenatu36. Takie pytanie musi sobie postawiæ
i próbowaæ je rozwi¹zaæ przede wszystkim katechetyka. Powinna ona zw³aszcza ukazaæ te wszystkie elementy i wymiary, które musz¹ byæ uwzglêdnione w katechumenacie Kocio³a w wiecie wspó³czesnym, aby zapewniæ skuteczne wprowadzanie
w Koció³ nowych pokoleñ. I dlatego nie mo¿e byæ traktowana tylko jako teoria
katechezy. Katechumenat jest rzeczywistoci¹ du¿o obszerniejsz¹ ni¿ katecheza, która
jest tylko jednym z elementów katechumenatu. St¹d te¿ nauka o katechezie musi byæ
wbudowana w katechetykê pojêt¹ znacznie szerzej, jako naukê o kocielnym katechumenacie we wszystkich jego istotnych aspektach i wymiarach.
W ten sposób dochodzi wspó³czesna teologia pastoralna do eklezjologicznej koncepcji katechetyki jako nauki. Tak pojêta katechetyka staje siê integraln¹ czêci¹ teologii
pastoralnej ujêtej jako nauka o urzeczywistnianiu siê Kocio³a we wspó³czesnym wiecie. Koció³ urzeczywistnia siê poprzez swoje podstawowe funkcje i dzia³ania, do których nale¿y tak¿e katechumenat z katechez¹. Katechetyka w ramach wspó³czesnej,
eklezjologicznej koncepcji teologii pastoralnej staje siê znów prawdziw¹ teologiczn¹
nauk¹, uwalniaj¹c siê ostatecznie w ujmowaniu swej koncepcji spod wp³ywów wieckiej dydaktyki i pedagogiki37.

Przeto ks. Blachnicki dochodzi do nastêpuj¹cego sformu³owania katechetyki:
Katechetyka jako czêæ teologii pastoralnej jest nauk¹ o katechumenacie jako funkcji
Kocio³a zmierzaj¹cej do jego urzeczywistnienia siê w katechumenach, czyli niedojrza³ych w wierze, przez katechezê, inicjacjê liturgiczn¹ i wdra¿anie do ¿ycia z wiary
(przedmiot materialny) z uwzglêdnieniem uwarunkowañ wynikaj¹cych z aktualnej sytuacji Kocio³a (przedmiot formalny)38.

Autor zauwa¿a, ¿e wa¿ne jest przy tym poddanie pog³êbionej refleksji g³ównych
problemów zwi¹zanych z okreleniem natury i celu katechezy, jej miejsca w ca³okszta³cie ¿ycia Kocio³a itp. Terenem, gdzie taka teologiczna refleksja mo¿e byæ urzeczywistniana, jest ta czêæ katechetyki, któr¹ powszechnie przyjê³o siê nazywaæ
katechetyk¹ fundamentaln¹39 .
Wiele miejsca katechetyce jako nauce o katechezie powiêca w swych publikacjach ks. prof. Mieczys³aw Majewski. Jest on autorem dwóch pozycji ksi¹¿kowych,
w których ukazuje szeroki wachlarz problemów wspó³czesnej katechetyki i poddaje
je gruntownej analizie. S¹ to ksi¹¿ki: Fundamentalne problemy katechetyki40
Tam¿e, s. 22.
Tam¿e, s. 22, 23.
38
Tam¿e, s. 24, 25.
39
Zob. tam¿e, s. 25, 26; por. tak¿e M. Marczewski, Katechetyka integraln¹ czêci¹ teologii ,
s. 134.
40
Lublin 1981.
36
37
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i Zagadnienia metodologiczne katechetyki41. Autor bardzo wnikliwie ukazuje
w nich rozwój katechetyki jako dyscypliny naukowej, przedstawiaj¹c jej ró¿ne wcielenia, pocz¹wszy od koñca XVIII wieku a¿ po czasy wspó³czesne, oraz prezentuje na
ten temat pogl¹dy najbardziej reprezentatywnych autorów, zarówno obcojêzycznych,
jak i polskich. W oparciu o tê bogat¹ panoramê ró¿nych opinii i pogl¹dów czytelnik
mo¿e zdobyæ dobr¹ orientacjê o aktualnym stanie refleksji w tej materii. Jakkolwiek
autor jest bardzo ostro¿ny w formu³owaniu w³asnego stanowiska, niemniej mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e sk³ania siê ku tej koncepcji katechetyki, która podkrela z jednej strony
jej autonomiczny charakter jako nauki, z drugiej za  jej interdyscyplinarnoæ. Analizy przeprowadzone przez autora wykaza³y  jak sam stwierdza  ¿e katechetyka
jest autonomiczn¹ nauk¹ praktyczn¹, korzystaj¹c¹ z osi¹gniêæ tak nauk teologicznych, jak i antropologicznych. Zajmuje siê ona urzeczywistnianiem siê Kocio³a
w zakresie formacji wiary osób i wspólnot42.
Na szczególn¹ jednak uwagê zas³uguj¹ te rozwa¿ania ks. Majewskiego, w których postuluje stworzenie tzw. katechetyki integralnej. Nie definiuje takiej katechetyki, wysuwa natomiast pewne sugestie i propozycje, wskazuje na pewne
przes³anki, na podstawie których mo¿na i nale¿a³oby tak¹ katechetykê integraln¹
zbudowaæ. Prezentowana przez niego koncepcja wynika z postulowanego wspó³czenie, zw³aszcza przez dokumenty katechetyczne Kocio³a, modelu katechezy integralnej43, którego teoretyczne podstawy przedstawi³ autor w kilku innych swoich
publikacjach44. W jednej z nich czytamy:
Zaprezentowana przez dokumenty kocielne i literaturê katechetyczn¹ katecheza integralna jako przedmiot badañ przekracza mo¿liwoci wczeniej omówionych katechetyk: dydaktycznej, pedagogicznej i teologicznej. Katechetyki te ze wzglêdu na potrzebê
czasu zajê³y siê okrelonymi problemami katechezy. I tak: katechetyka dydaktyczna 
sposobami katechizacji; katechetyka pedagogiczna  rodowiskiem katechetycznym;
katechetyka teologiczna  podstawami, istot¹ i treci¹ katechezy. Doceniaj¹c wk³ad
omawianych dotychczas katechetyk [ ] trzeba zarazem stwierdziæ, ¿e ¿adna z nich
nie mo¿e stanowiæ adekwatnej teorii katechezy. Obecna bowiem katecheza przerasta
swoimi rozmiarami, powi¹zaniami i wartociami mo¿liwoci ka¿dej z nich. St¹d istnieje potrzeba wypracowania nowej koncepcji katechetyki45.
Kraków 1988.
M. Majewski, Zagadnienia metodologiczne katechetyki, Kraków 1988, s. 91.
43
Taki model katechezy integralnej mo¿na odczytaæ i wyprowadziæ z adhortacji Jana Paw³a II Catechesi tradendae, jakkolwiek papie¿ ani razu nie u¿y³ tego okrelenia. Przez katechezê integraln¹ nale¿y
najogólniej rozumieæ katechezê ³¹cz¹c¹ harmonijnie ze sob¹ wszystkie mo¿liwe elementy, aspekty
i wymiary katechezy.
44
Zob. M Majewski, Propozycja katechezy integralnej, £ód 1978; ten¿e, To¿samoæ katechezy integralnej, Kraków 1995; ten¿e, Pedagogiczno-dydaktyczne wartoci katechezy integralnej, Kraków, 1995.
45
Ten¿e, Zagadnienia metodologiczne katechetyki..., s. 22.
41
42
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I autor w³anie próbuje zarysowaæ tak¹ koncepcjê katechetyki integralnej. Winna
ona wy³oniæ siê z dowiadczenia religijnego wierz¹cych i z Magisterium Kocio³a,
z nauczania eklezjalnego i badañ naukowych. Powinna byæ nauk¹ autonomiczn¹,
korzystaj¹c¹ samodzielnie z osi¹gniêæ zarówno nauk teologicznych, zw³aszcza teologii praktycznej, jak i antropologicznych, szczególnie z psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki46.
Jej zadaniem by³oby gromadzenie dowiadczenia katechetycznego, opis zjawisk
i procesów dokonuj¹cych siê w katechizacji, wysuwanie norm i wskazañ dla ca³ociowego i zró¿nicowanego rozwoju katechezy, oraz tworzenie teorii katechetycznych
w dokonuj¹cych siê przemianach we wspó³czesnym wiecie47 .

Ks. Mieczys³aw Majewski przedstawi³ pewne idee, wysun¹³ sugestie, okreli³ bli¿ej przes³anki dla stworzenia nowej teorii katechezy, jednak¿e nag³a mieræ udaremni³a jej naukowe opracowanie. Niemniej w licznych jego publikacjach rozrzucone s¹
bardzo cenne myli, idee, które  zebrane razem i uporz¹dkowane  mog¹ daæ wystarczaj¹cy materia³ do jej utworzenia. Zadania tego, jak dotychczas, nikt siê nie
podj¹³.

*

*

*

Przedstawiony wy¿ej aktualny stan refleksji nad katechetyk¹ w naszym kraju
w okresie posoborowym, jakkolwiek stanowi krótk¹ jego syntezê, niemniej sk³ania
do powa¿nej zadumy. W³aciwie niewielu autorów podjê³o naukowe poszukiwania
w tym wzglêdzie. W zasadzie tylko dwóch  ks. Franciszek Blachnicki i ks. Mieczys³aw Majewski  próbowa³o stworzyæ jak¹ spójn¹ koncepcjê teorii katechezy. Pierwszy usi³owa³ wykorzystaæ osi¹gniêcia odnowy kerygmatycznej, drugi  zdobycze
orientacji antropologicznej w katechezie. Obecnie coraz czêciej dochodzi do g³osu
tendencja, przenikaj¹ca do polskiej katechetyki g³ównie z Niemiec, która stara siê
problemy wspó³czesnej katechezy rozwa¿aæ w ramach tzw. pedagogiki religijnej.
Relacje miêdzy katechetyk¹ a pedagogik¹ religijn¹ próbowali ju¿ kilka lat temu wyjaniæ: ks. Jan Charytañski48 oraz ks. Mieczys³aw Majewski49.
Moje rozwa¿ania nie obejmowa³y tego problemu, poniewa¿ jest on bardzo skomplikowany, wieloaspektowy i domaga siê odrêbnego, bardziej pog³êbionego studium.
Sami zreszt¹ autorzy niemieccy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w definiowaniu pedagogiki

Zob. tam¿e, s. 23.
Tam¿e.
48
Zob. Katechetyka a teologia , s. 243245.
49
Zob. Zagadnienia metodologiczne katechetyki , s. 6182; ten¿e, Fundamentalne problemy katechetyki, Lublin 1981, s. 3137.
46
47
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religijnej, okrelaniu przedmiotu jej badañ i jej odniesieñ do katechetyki50. Ogólnie
mo¿na by za ks. Majewskim powiedzieæ, ¿e tam, gdzie katechizacja odbywa siê
w szkole, jej teoretyczne podstawy opracowuje pedagogika religijna, choæ nie wszêdzie tak jest51. W naszym kraju katecheza odbywa siê w szkole, jest lekcj¹ religii
wbudowan¹ w struktury systemu szkolnego, ale polskie dokumenty katechetyczne
traktuj¹ j¹ jako specyficzn¹ formê katechezy. Rodzi siê pytanie: czy refleksja, któr¹
w Polsce uprawiamy nad katechez¹, wchodzi w zakres pedagogiki religijnej czy katechetyki? Zarówno jedno, jak i drugie stanowisko ma swoich zwolenników. Jak widaæ,
co zasygnalizowa³em na pocz¹tku mego artyku³u, istnieje w tej chwili uwarunkowana
ró¿nymi racjami i wzglêdami pilna potrzeba wypracowania i stworzenia spójnej teorii
katechezy. Dyskusjê na ten temat podj¹³ w tym roku Marek Marczewski52; niniejszy za
artyku³ stanowi swoisty g³os w dyskusji, tym samym chce zachêciæ innych do w³¹czenia
siê w rozwa¿ania o tym, tak bardzo wa¿nym dla polskiej katechetyki, problemie.
DER BEGRIFF DER KATECHETIK IN DER REFLEXION POLNISCHER
AUTOREN DER GEGENWART
Zusammenfassung
Im Ausgangspunkt der Analyse steht die Feststellung, dass die neue Situation in der Katechese, die 1990 mit der Rückkehr des Religionsunterrichts (der Katechese) von den Pfarrgemeinden in die Schulen entstand, eine präzisere Bestimmung des Begriffs der Schulkatechese
erfordert. Das ist aber kaum möglich ohne ein Nachdenken über den Begriff der Katechese
selbst. Der Verfasser dieses Beitrags hat die Versuche der Begriffsbestimmung der Katechetik
in den polnischen Publikationen, insbesondere in den Handbüchern der Katechetik, die nach
Vaticanum II erschienen sind, aufmerksam verfolgt. Er bedauert, dass diesem Thema sehr
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im analysierten Zeitraum haben nur zwei Autoren in
Polen Versuche unternommen, ihre eigenen Konzepte der Katechetik zu entwickeln: Franciszek Blachnicki und Mieczys³aw Majewski. Der erste von ihnen suchte die Ergebnisse der
kerygmatischen Erneuerung in der Katechese anzuwenden; der zweite tat ähnliches auf dem
Boden der anthropologischen Orientierung. Gegenwärtig strömt in die polnische Katechetik
eine neue, hauptsächlich aus Deutschland stammende Tendenz, die Probleme der heutigen
Katechese nicht im Rahmen der als ein Teil der Pastoraltheologie betrachteten Katechetik,
sondern der Religionspädagogik zu erwägen. Der vorliegende Artikel ist ein Versuch, einen
Anstoß zur Diskussion über den aktuellen Stand der polnischen Katechetik und über die Perspektiven ihrer Wei-terentwicklung zu geben.
Übersetzt von Jacek Kempa
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nr 1, s. 7599.
51
Zob. M. Majewski, Fundamentalne problemy katechetyki..., s. 31.
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