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NA NIEMIECKIM OBSZARZE JEZYKOWYM 

 Temat podany w tytule brzmi moPe nieco egzotycznie. W Polsce problem 

ten jest maWo znany, podobnie zresztX jak w Niemczech, w Austrii 

i w Szwajcarii niewiele wiadomo o takich badaniach prowadzonych w na-

szym kraju. Obustronne zaniedbania (wi]ksze jednak po tamtej stronie) 

_wiadczX z pewno_ciX o trudno_ciach towarzyszXcych przekraczaniu barier 

j]zykowych, kulturowych i metodologicznych. W tej sytuacji zapoznanie si] 

z obcymi poszukiwaniami moPe by` ciekawe i pogW]bi` naszX rodzimX _wia-

domo_` naukowX.  

 Badania z pogranicza literatury i religii (czy teP literaturoznawstwa i teo-

logii) w Niemczech si]gajX poczXtków XX wieku, ale ich bardziej oPywiony 

rozwój datuje si] od lat powojennych. Na obszarze niemieckoj]zycznym, 

inaczej niP Polsce, sX one zdominowane przez teologów (majXcych cz]sto 

przygotowanie literaturoznawcze). To wWa_nie przede wszystkim oni podj]li 

prób] wprowadzenia inspiracji literackich do swoich prac oraz teologicznej 

interpretacji literatury. Po stronie literaturoznawców zachodnich wida` nato-

miast (z maWymi wyjXtkami) wyracnX, ideologicznie umotywowanX niech]` 

do podejmowania problematyki religijnej bXdc teologicznej. Zacie_nia to, 

oczywi_cie, sfer] dyskusji i rzutuje na ksztaWt wyników poszukiwae.  

 Do_` jednostronne podej_cie do zagadnienia nie zmienia jednak faktu, Pe 

w ciXgu ostatniego póWwiecza w _wiadomo_ci badaczy wywodzXcych si] 

z krajów niemieckoj]zycznych zaszWy duPe zmiany. Dowodem na to jest 

cho`by fakt, Pe Lexikon für Theologie und Kirche w wydaniu z lat 1957-
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1968 prawie zupe;nie pomija s;owo „literatura”, a pod has;em „poezja” (Dich-

tung) daje szerokK perspektywM spojrzenia na literatury narodowe, nie wy-

odrMbnia jednak twórczoRci konfesyjnej. Jako czo;owi przedstawiciele chrze-

RcijaUskiej orientacji wymienieni sK tam wyraVnie religijnie zorientowani pisa-

rze, tacy jak Gertruda von le Fort, Werner Bergengruen oraz Ruth Schneider. 

Ca;kiem inaczej sytuacja wyglKda natomiast w trzecim, najnowszym, wydaniu 

wspomnianej publikacji (1993-2001). Pod has;em Herausbildung und Entfal-

tung der modernen Literatur pojawiajK siM autorzy tak ró`ni jak Rainer Maria 

Rilke, Gottfried Benn czy Peter Handke. Sygnalizowane sK te` nowe pola 

badawcze, takie jak chocby „Religia i literatura” oraz „Teologia i literaturo-

znawstwo”. Bernd Auerrochs w przeglKdowym artykule Literatur und Reli-

gion, opublikowanym w 2002 r. w ewangelickim leksykonie Religion in 

Geschichte und Gegenwart (1998-2005), uwa`a natomiast, `e „stosunek litera-

tury i religii w XX wieku jest niejednolity i wielopostaciowy”
1. Stwierdzenie to 

dobrze opisuje sytuacjM w omawianych badaniach, bo choc ich tradycja siMga 

okresu przed II wojnK RwiatowK, to jednak, jak dotKd, efekty (zw;aszcza na 

gruncie metodologicznym) pozostawiajK wiele do `yczenia. 

 Istotne znaczenie dla ukszta;towania siM nowego myRlenia o zale`noRci 

literatury i religii czy te` literaturoznawstwa i teologii mia;y na obszarze 

niemieckojMzycznym zw;aszcza prace Ericha Auerbacha († 1957), m.in. 

Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur (1946), 

oraz wybitnego germanisty Albrechta Schöne – Sekularisations als sprach-

bildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarersöhne (1958). Auer-

bach podkreRla; znaczenie myRlenia figuralnego, charakterystycznego dla 

Biblii. ZestawiajKc styl homerycki ze stylem biblijnym, zauwa`y;, `e ten 

pierwszy ma charakter autoteliczny, stanowi jednoplanowK przestrzeU dla 

wszystkich elementów sk;adowych wypowiedzi, drugi natomiast jest trans-

parentny, czyli mimetyczny, a wiMc ustanawia p;aszczyznM odniesienia. Me-

toda interpretacji opartej na typie i antytypie da;a bardzo p;odnK inspiracjM 

dla hermeneutyki literackiej, majKcej na celu poszukiwanie postaci Chry-

stusa w tekstach sytuujKcych siM poza biblijnym kontekstem oraz ogólnie dla 

hermeneutyki i twórczoRci literackiej
2. KsiK`ka A. Schöne przynios;a z kolei 

 

1 B. A u e r r o c h s. Literatur und Religion. W: H.D. B e t z  (Hg.). Religion in Geschichte und 

Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Bd. 5. Tübingen: Mohr 

Siebeck 2002 szp. 398. 
2 K.J. K u s c h e l. Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. München–Zürich: 

Joseph Imbach 1978; V. H a r t m a n n. Religiosität als Intertextualität. Studien zur Problem der 

literarischen Typologie im Werk Franz Werfels. Tübingen: Narr Verlag 1998 s. 38-67. 
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typologi@ zsekularyzowanych form j@zykowych, wyst@pujPcych w tekstach 

z zakresu literatury pi@knej. Autor wyróSniT wUród nich takie jak: parodia, 

bluYnierstwo, uksztaTtowanie typiczne, technika odsyTacza (wskazujPca na 

paralelizm mi@dzy róSnymi obszarami), kontrafaktura (duchowa lub Uwiatowa 

– ta pierwsza polega na przeksztaTcaniu pieUni Uwieckich w religijne, druga 

zaU religijnych w Uwieckie; w obu przypadkach zachowane sP brzmienia sTów, 

zwroty j@zykowe, uksztaTtowanie Uwiata przedstawionego, ale zmienia si@ 

posta^, o której jest mowa). Schöne uwaSa, Se na tej podstawie moSna za-

obserwowa^, jak teksty religijne wywierajP wieloraki wpTyw na UwieckP 

literatur@ i pozostawiajP w niej nie dajPce si@ przewidzie^ Ulady. Transfor-

macji podlegajP w literaturze Uwieckiej róSnorodne zwroty, obrazy, motywy, 

wydarzenia… ZeUwiecczenie daje w ten sposób twórczP siT@ j@zykowi.  

 Na gruncie niemieckoj@zycznym mamy do czynienia z protestanckP i ka-

tolickP tradycjP badab z zakresu literatury i religii. PoczPtek tej pierwszej 

datuje si@ na lata dwudzieste XX stulecia. Protestanci koncentrowali si@ 

zwTaszcza na literaturze o wyraYnie chrzeUcijabskiej wymowie. Szwajcarski 

teolog Eduard Thurneysen († 1974) poUwi@ciT studia Dostojewskiemu3, 

pisane z pozycji reformacyjnej teologii Karla Bartha. Praca ta zapoczPt-

kowaTa znamienne zjawisko dajPce si@ zaobserwowa^ w badaniach prowa-

dzonych z inspiracji protestanckiej, a polegajPce na koncentracji wokóT lite-

ratury o wymowie wyraYnie chrzeUcijabskiej, a przy tym krytycznej wobec 

KoUcioTa katolickiego. Tendencja ta utrzymywaTa si@ aS do lat pi@^dzie-

siPtych. WaSnP postaciP w protestanckim nurcie badab byT Paul Tillich 

(† 1965). W jednej ze swoich wczesnych prac Über die Idee einer Theologie 
der Kultur (1919) próbowaT on na nowo zdefiniowa^ zasadniczy stosunek 

teologii i kultury. Na miejsce panujPcych dotPd poj@^ autonomii i hetero-

nomii kultury wprowadziT poj@cie teonomii. SformuTowaT w zwiPzku z tym 

zarys teologii kultury. W pracy Religion und Kultur (1948) zauwaSyT, Se 

teologia kultury moSe zasypa^ rozziew mi@dzy religiP i kulturP, jeUli religi@ 

rozumie si@ jako „ostatecznP trosk@” (ultimate concern). WedTug Tillicha 

religia daje kaSdej kulturze sens, powag@ i gT@bi@, a z kulturowego materiaTu 

tworzy wTasnP religijnP kultur@. Ewangelicki teolog dPSyT do zbudowania 

metody badania korelacji mi@dzy teologiP i kulturP. Dla Tillicha byTo oczy-

wiste, Se równieS obrazy, wiersze i muzyka mogP by^ prawdziwym 

przedmiotem teologii. Sztuka we wszystkich swych przejawach jest sferP 

poznania – bezpoUrednim, objawieniowym dost@pem do duchowej sytuacji 
 

3 E. T u r n e y e s e n. Dostojewski. München: Ch. Kaiser 1925. 
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spo3ecze7stwa. Za jej pomoc> mo?na formu3owaD ostateczne pytania egzy-

stencjalne, na które da siN odpowiedzieD jedynie w perspektywie teologicz-

nej. Owszem, drastycznie postawione problemy prowokuj> i powoduj> wiarN.  

 Na gruncie bada7 katolickich nale?y wymieniD zw3aszcza dwa nazwiska: 

Romano Guardini († 1968 ) oraz Hans Urs von Balthasar († 1988). Guardini 

by3 teologiem o bardzo szerokich horyzontach badawczych. W swoim epo-

kowym dziele Das Ende der Neuzeit (Koniec czasów nowo3ytnych, 1950) 

twierdzi3, ?e o jego zainteresowaniu literatur> zdecydowa3 krytyczny stosu-

nek do racjonalistyczno-technologicznej mentalno_ci wspó3czesnej, co sta3o 

siN – jego zdaniem – przyczyn> dyktatury nazistowskiej i katastrofalnej 

wojny. Jako alternatywN zawN?onego spojrzenia na rzeczywisto_D widzia3 

powrót do duchowo_ci chrze_cija7skiej, któr> chcia3 kszta3towaD w oparciu 

o dzie3a wybitnych pisarzy religijnych. St>d jego zainteresowanie wielkimi 

dzie3ami literackimi, w których dostrzega3 aród3a g3Nbokiego do_wiadczenia 

religijnego. Guardini oprócz drobnych szkiców po_wiNconych wybranym 

pisarzom (Dante, Goethe, Szekspir, Wilhelm Raabe lub Eduard Mörike) wyda3 

te? trzy du?e monografie na temat Dostojewskiego (1933), Hölderlina (1939) 

i Rilkego (1953)4. Wielkim artystom s3owa nadaje on miano „widz>cych” 

w nawi>zaniu do biblijnych proroków, a ich utwory uwa?a za literackie _wia-

dectwa odpowiedzi na Bo?e powo3anie czy wrNcz za dzie3a nios>ce obja-

wienie. U pocz>tków jego fascynacji pisarzami stoi zadziwienie ich biografi> 

i osobowo_ci> oraz intensywne odczucie warto_ci obecnych w literaturze. 

Pisz>c o Hölderlinie, stwierdza, ?e dzie3a tego poety nie wyp3ywaj> jedynie 

z jego talentu, spostrzegawczo_ci czy prawdziwo_ci prze?yD, lecz tak?e z pe3-

nej aporii odpowiedzi na powo3anie. S3ychaD w nich g3os zarówno genialnego 

cz3owieka, jak te? proroka, który obwieszcza Bo?e orNdzie. Guardini uwa?a3 

wiersze Hölderlina za formN objawienia, w którym do g3osu dochodzi s3owo 

samego Boga. Wed3ug prorockiego klucza teolog ten wybiera3 te? innych 

autorów. U wielkich powie_ciowych bohaterów Dostojewskiego uderza3o go 

ukazywanie religijnego wzruszenia, to, ?e byli oni szczególnie „wystawieni na 

dzia3anie losu i si3 o charakterze religijnym”5. Równie? swój zwrot w kierun-

ku Rilkego Guardini motywowa3 tym, ?e autor Elegii duinejskich, podobnie 

jak Hölderlin, czerpie ze swej duchowej g3Nbi, w której s3yszy samego Boga. 
 

4 R. G u a r d i n i. Der Mensch und der Glaube. Versuche über die religiöse Existenz in 

Dostojewskijs großen Romanen. Leipzig: Verlag J. Hegner 1933; T e n ? e. Hölderlin. Weltbild 

und Frömmigkeit. München: Kösel Verlag 1939; T e n ? e. Rainer Maria Rilkes Deutung des 

Dasein. Eine Interpretation der Duineser Elegien. München: Kösel Verlag 1953.  
5 T e n ? e. Der Mensch und der Glaube s. 11.  
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Ten poeta to dla monachijskiego teologa prorok, który przekazuje innym 

gOos BoPy, a zarazem sam przyjmuje postawR sOuchajScego i rozumiejScego 

objawienie. Niekiedy owo przesOanie moPe nawet kolidowaV z tym, co 

chrzeWcijaXskie, Guardini jednak nie poszukuje w dziele poety potwierdzenia 

wOasnych przekonaX zwiSzanych z chrzeWcijaXstwem, lecz nastawiony jest na 

krytycznS konfrontacjR pojRV i wyobraPeX z osobS oraz dzieOem poety-

proroka. StSd fascynacja i dystans, pokusa lektury, a jednoczeWnie obawa 

przed kontaktem z tekstem. WedOug monachijskiego teologa w dziele 

Rilkego dokonujS siR jakby „procesy spalania, które wprawdzie oWwietlajS 

to, co ukryte, wyzwalajS opalizacje, wzbudzajS odd\wiRki – ale w których 

teP coW siR rozpada, coW co, jak moPna powiedzieV, nalePy do struktury, do 

niezwykOoWci jRzyka”6. Guardiniemu nie chodzi zasadniczo o badanie lite-

ratury zgodnie z naukowymi kryteriami, ale o indywidualny sposób czytania 

w oparciu o wOasne filozoficzne zaOoPenia7. W zwiSzku z tym jego prace 

poWwiRcone dzieOom literackim sS ciekawe, ale majS ubogie zaplecze nauko-

we. Literatura jest dlaX waPna o tyle, o ile wkracza w teologiczno-duchowy 

kontekst. Powstaje wiRc pytanie, czy w refleksji Guardiniego estetyczna 

swoistoWV sztuki sOowa nie zostaje zOoPona na oOtarzu teologii, a religijny 

wymiar tekstu nie jest odnajdywany po prostu tam, gdzie siR go szuka8.  

 Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog szwajcarski, osobiWcie uwaPaO siR 

przede wszystkim za germanistR. Jego pierwsza ksiSPka Die Apokalypse der 

deutschen Seele. Studien zu einer Lehre von letzten Haltungen (1937-1939) 

to obszerny przeglSd historii myWli niemieckiej na przykOadzie twórczoWci 

wielkich postaci i uznanych poetów. SOowo „apokalipsa” (rozumiane jako 

objawienie) uPyte w tytule ksiSPki oznacza ruch w kierunku ostatecznego 

znaczenia, rozWwietlenia wiecznego przeznaczenia czOowieka, objawienia 

finalizacji i prawdy osoby. Balthasar caOS chrzeWcijaXskS teologiR chciaO 

przemyWleV w powiSzaniu ze sztukS, a zwOaszcza z literaturS, gdyP byO prze-

konany, Pe chrzeWcijaXskim obowiSzkiem jest poznawaV wszystko, co znaj-

duje siR w kulturze, kierujSc siR biblijnS zasadS: „Wszystko badajcie, a to, co 

dobre, zachowujcie” (Tes 5, 21). Wspomniana praca wskazuje na niedostatki 

niemieckiej myWli we wspóOczesnej epoce, a takPe na wartoWci i problemy 

idealizmu, romantyzmu oraz innych nurtów, które wpOynROy na wspóOczes-
 

6 T e n P e. Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins s. 422 n. 
7 TamPe s. 23. 
8 T. Z i o l k o w s k i. Eine polemische Stellungsnahme zu Literaturwissenschaftliche Prob-

lemen. W: W. J e n s, H. K ü n g, K.J. K u s c h e l  (Hgg.). Theologie und Literatur. Zum Stand des 

Dialogs. München 1986, s. 119.  
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no23. Balthasar zmierza w niej do pokazania, co aktualnie my2l niemiecka 

moIe objawi3 w relacji do tego, co ostateczne. Inne jego waIne prace, stop-

niowo tMumaczone w ostatnich latach na jNzyk polski, to: Herrlichkeit. Eine 
theologische Ästhetik (Chwa4a. Estetyka teologiczna), Theodramatik (Teodra-
matyka), Eschatologie in unserer Zeit (Eschatologia w naszych czasach), Die 
Wahrheit ist symphonisch (Prawda jest symfoniczna). Do tego dochodzi 

szereg mniejszych publikacji. Balthasara interesowaMa kaIda dziedzina sztuki 

sMowa, która wydobywa wymiar religijny i odpowiada tradycji wielkiej litera-

tury powstaMej z wyraSnej inspiracji chrze2cijaTskiej, jednak gMównym obsza-

rem jego zainteresowaT byMy dzieMa pisarzy zwiUzanych z renouveau catho-
lique – miNdzynarodowym ruchem literackim, którego centrum znajdowaMo siN 

we Francji. Balthasar wydaM i przetMumaczyM m.in. dzieMa Paula Claudela, 

Charlesa Péguy oraz napisaM monografiN o Georgu Bernanosie (1954)
9. Zajmo-

waM siN równieI teatrem (dzieMami takich autorów jak Claudel, Calderon, 

Szekspir, Ibsen, Brecht, Ionesco, Pirandello), a nawet wysunUM pomysM stwo-

rzenia teologii, która posMuguje siN kategoriami dramatycznymi. Pytanie o este-

tykN, a zwMaszcza o literaturN, byMo dlaT na drugim planie, a twórczo23 lite-

rackU rozumiaM jako kreatywny impuls w badaniach teologicznych10. ChciaM 

bowiem, podobnie jak Guardini, budowa3 przede wszystkim system teo-

logiczny, w czym pomocni mu byli wielcy poeci katoliccy, u których znaj-

dowaM bardziej oryginalny, wielki i swobodny krajobraz my2li niI w ciasnej 

teologii swych czasów. PróbowaM teI budowa3 nowe podstawy teologii syste-

matycznej, odwoMujUc siN do kategorii dramatycznych w przekonaniu, Ie lite-

ratura inspiruje teologiN, a wielka poezja jest zasadniczo chrze2cijaTska. 

WkMad Balthasara do teologii literatury zostaM szybko zepchniNty na margines 

i zapomniany, podczas gdy zasMuguje na intensywne studia i rozwiniNcie
11.  

 Lata sze23dziesiUte staMy w nauce niemieckiej pod znakiem dyskusji 

o „literaturze chrze2cijaTskiej”, o zmianie jej dotychczasowego paradygma-

tu. Badacze tego zagadnienia byli zgodni, Ie twórczo23 okre2lana kiedy2 tym 

mianem zmierza ku koTcowi12. MinNMy czasy wielkich pisarzy chrze2cijaT-

 

 9 C. C a p o l. Hans Urs von Balthasar: Eine Bibliographie 1925-1980. Einsiedeln: Johannes 

Verlag 1981.  
10 W monografii o Reinholdzie Schneiderze (Reinhold Schneider. Sein Weg und sein Werk, 

Köln-Olten: Verlag J. Hegner 1953) oceniaM go bardziej jako promotora wspieranej przez siebie 

formy chrze2cijaTstwa niI pisarza.  
11 InteresujUce byMoby przebadanie sposobu czytania literatury równieI przez teologów takich 

jak K. Barth, R. Bultmann, W. Kasper czy J. Ratzinger.  
12 Autorzy, którzy pisali na ten temat, to m.in. W. Grenzemann, H. Friedmann i O. Mann.  
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skich, takich jak Gertruda von le Fort, Reinhold Schneider czy Elizabeth 
Langgässer. Ich dziePa nie dajQ juR odpowiedzi na problemy wspóPczesnego 
Wwiata, a czytelnikom obce staPy siX tego typu utwory. Nie ma juR literatury, 
która byPaby Wwiadectwem konwertytów. W rozprawie z 1960 r. Curt Hohoff 
twierdziP, Re decydujQce dla chrzeWcija]skiego wymiaru literatury sQ jej 
walory treWciowe, takie jak grzech i Paska13. Jest to wPaWciwy temat Pisma 
`wiXtego, który musi znaleab odzwierciedlenie w twórczoWci literackiej, o ile 
miaPaby byb nazwana chrzeWcija]skQ. SzeWb lat póaniej Hohoff akcentowaP juR 
nie treWb, ale nastawienie autora, „jego zgodnoWb z chrzeWcija]skim Wwiato-
poglQdem”14. Joachim Burkhardt (1967) podkreWlaP z kolei znacznie tego, co 
archetypiczne, „nieWwiadomego chrzeWcija]stwa w literackich Wwiadectwach”, 
nie tylko w sensie „kompleksów, które ma mieszkaniec chrzeWcija]skiego 
Zachodu, lecz takRe przeczub i nowego rozumienia”15. Na tle dyskusji o „lite-
raturze chrzeWcija]skiej”, toczonej wWród niemieckojXzycznych badaczy, warte 
odnotowania jest zwPaszcza stanowisko Gisberta Kranza († 2009). Jego wy-
siPki zmierzaPy w dwóch kierunkach: chciaP zbudowab teoriX literatury chrze-
Wcija]skiej, jak teR zgromadzib bogaty materiaP egzemplifikujQcy obecnoWb 
tematyki inspirowanej chrzeWcija]stwem w literaturze europejskiej i Wwia-
towej. Podstawowa jego praca nosi tytuP Europas christliche Literatur 1500-
1960 (1961). Kranz próbowaP w niej zebrab przykPady literatury europejskiej 
o profilu chrzeWcija]skim na przestrzeni ostatnich dwudziestu stuleci. W tym 
dwutomowym, liczQcym 1181 stron dziele podjQP próbX uchwycenia specyfiki 
zbawienia rozumianego w kategoriach chrzeWcija]skich. DziesiXb lat póaniej 
w pracy Lexikon der christlichen Weltliteratur (1978) twierdziP, Re „chrzeWci-
ja]ska literatura to twórczoWb, odznaczajQca siX dowolnym gatunkiem bQda 
tematykQ, która wyrasta z chrzeWcija]skiego pojmowania Boga, czPowieka 
i Wwiata i nie moRe byb adekwatnie interpretowana bez zwrócenia uwagi na to 
chrzeWcija]skie rozumienie”16. W 1987 r. ten sam autor ogPosiP kolejnQ ksiQR-
kX, zatytuPowanQ Was ist christliche Dichtung, w której jeszcze bardziej pod-
kreWliP znaczenie kryterium „wiary” jako koniecznego warunku tego, co chrze-
Wcija]skie, w literaturze. ZaakcentowaP równieR wkPad róRnych denominacji 

 

13 C. H o h o f f. Was ist das Christliche in der christlichen Literatur. W: K. F o r s t e r  (Hg.). 
Was ist das Christliche in der christlichen Literatur? Heft 12 der Katholischen Akademie in 
Bayern. München 1960 s. 75-109.  

14 T e n R e. Was ist christliche Literatur? Freiburg–Basel–Wien: Herder 1966 s. 15.  
15 J. B u r k h a r d t. Predigen oder Literaten? Drei Thesen zum schriftstellerischen Engage-

ment. Zürich–Stuttgart 1967 s. 47.  
16 G. K r a n z. Lexikon der christlichen Weltliteratur. Freiburg in Br.–Basel–Wien: Herder s. 4.  
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w tworzenie chrze:cija=skiego wymiaru literatury17. Dyskusja na temat tego, 

co chrze:cija=skie w literaturze, czy teH literatury chrze:cija=skiej pokazaJa, 

He okre:lenie „chrze:cija=ski poeta” jest za wMskie, a wiNc trzeba je odrzuciQ, 

a je:li juH miaJoby byQ zaakceptowane to nie w sensie naiwnego i bezproble-

mowego przyjNcia nauczania Ko:cioJa katolickiego, lecz raczej przeHywania 

:wiata, w którym uobecnia siN napiNcie miNdzy obietnicM zbawienia a brutal-

nym do:wiadczeniem bezsilno:ci. Dlatego niechrze:cija=scy poeci mogM byQ 

:wiadkami chrze:cija=skiej prawdy o zbawieniu. Ostatecznie we wspomnianej 

dyskusji nie udaJo siN wypracowaQ jasnego, dostatecznie precyzyjnego pojNcia 

literatury chrze:cija=skiej.  

 W tej sytuacji nie dziwi fakt, He na lata siedemdziesiMte datuje siN w nauce 

niemieckiej nowy mocny impuls w badaniach z pogranicza literatury i religii. 

ZostaJ on przygotowany przez katechetów i teologów pastoralnych, którzy 

zwracali uwagN na potrzebN innego, pogJNbionego wykorzystania literatury 

w przekazie wiary i zajNcia siN literaturM z teologicznego punktu widzenia. 

WiMzaJo siN to z chNciM przybliHenia chrze:cija=stwa tym czytelnikom, dla 

których staJo siN ono nieciekawM czy zgoJa obcM propozycjM :wiatopoglM-

dowM18. RozwinMJ siN wtedy paradygmat dialogu odwoJujMcy siN do dwóch 

przesJanek: uszanowania autonomii estetycznej literatury oraz traktowania 

Biblii jako SJowa BoHego. ZrodziJo siN przekonanie o potrzebie kreatywnego 

wspóJdziaJania obu dziedzin przy poszanowaniu ich odmienno:ci.  

 Nowa faza dyskusji rozpoczNJa siN niezaleHnie po stronie ewangelickiej 

i katolickiej. ZapoczMtkowali jM zwJaszcza Dorothee Sölle († 2003), ewan-

gelicki teolog, germanistka i poetka, oraz dwaj katoliccy teologowie i ger-

mani:ci z Tybingi: Dietmar Mieth oraz Karl Joseph Kuschel. Badaczy tych, 

mimo szeregu odrNbno:ci, poJMczyJo poszukiwanie hermeneutyki bada= 

z pogranicza literatury i religii. Rozprawy habilitacyjne Sölle i Mietha staJy 

siN kamieniami milowymi w dialogu obu dziedzin w Niemczech.  

 Dorothee Sölle swojM aktywno:Q na rzecz zJagodzenia uprzedze= odno:-

nie do JMczenia teologii z literaturM rozpoczNJa w latach sze:QdziesiMtych, 

publikujMc szereg artykuJów i podejmujMc dziaJalno:Q edytorskM19. W 1973 r. 
 

17 PoglMdy G. Kranza w tej dziedzinie referuje szerzej J. Szymik (W poszukiwaniu teologicz-
nej g34bi literatury. Literatura pi4kna jako ‘locus theologicus’. Katowice: KsiNgarnia :w. Jacka 

1994 s.147-150). 
18 W zwiMzku z tym warto wspomnieQ dwie prace: M. M o t t é. Religiöse Erfahrung in mo-

dernen Gedichten. Texte, Interpretationen, Unterrichtskizzen. Freiburg–Basel–Wien: Herder 

1972; H. S c h r ö e r. Moderne deutsche Literatur in Predigt und Religionsunterricht. Über-
legungen zur Wahrnehmung heilsamer Provokationen. Heidelberg: Quelle&Meyer 1972.  

19 W 1967 r. zaJoHyJa „Almanach für Literatur und Theologie”, w którym publikowano nie-
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wyda=a sw? germanistyczn? habilitacjM Realisation. Studien zur Verhältnis 

von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung. Rozprawa ta zawiera 

m.in. pog=os najwaQniejszych twierdzeR Auerbacha, Tillicha i Schöne. Jej 

g=ówna teza g=osi, Qe w sztuce ukrywa siM to, co Tillich okreXla= jako „the 

ultimate concern” (najczMXciej t=umaczone jako „ostateczna troska”), czego 

odkrycie naleQy do teologii. W jMzyku sztuki Sölle odnajduje niereligijn? 

interpretacjM religijnych doXwiadczeR oraz teologiczne pojMcia. Autorka 

wprowadza termin „realizacja” (b?d] „urzeczywistnienie”). „Funkcja jMzyka 

religijnego w literaturze polega na tym, aby na sposób Xwiatowy zrealizowa_ 

to, co w jMzyku religijnym zosta=o przekazane w zaszyfrowanej formie. 

Realizacja jest Xwieck? konkretyzacj? tego, co jest «dane» lub wypowiedzia-

ne w jMzyku religii. Realizacja to podstawowe pojMcie teologicznej inter-

pretacji poezji”20. Zdaniem Sölle przes=anie religijne w literaturze Xwieckiej 

nie ulega zaprzeczeniu, lecz – wprost przeciwnie – osi?ga swe apogeum, 

zostaj? w niej oXwietlone takie klasyczne teologiczne pojMcia, jak grzech, 

=aska, zbawienie. W tym sensie kaQdy artystyczny utwór jMzykowy (zw=asz-

cza poetycki), o ile jest inspirowany lub interpretowany teologicznie, wy-

wo=uje pewn? sytuacjM teologiczn?, czyli jest „teologi? literacko realizo-

wan?”. Z kolei brak relacji teologii z literatur? sprawia, Qe ta pierwsza traci 

na wartoXci, odrywaj?c siM od Qyciowego oraz jMzykowego kontekstu. 

Chodzi wiMc o to, aby dostrzec, jak literatura (zw=aszcza niechrzeXcijaRska) 

mówi dziX o ca=ej kondycji cz=owieka, gdyQ prawda chrzeXcijaRska ukrywa 

siM w profanicznych formach sztuki, teologia zaX ma ods=oni_ tM ukryt? 

rzeczywistoX_. U Sölle pojMcie „realizacja” wystMpuje w opozycji do pojMcia 

„sekularyzacja” uQywanego przez A. Schöne. To pierwsze ma wyd]wiMk 

pozytywny, okreXla sposób, w jaki w literaturze dochodz? do g=osu sensy 

teologiczne. JMzyk religijny uzyskuje bowiem swoj? pe=niM w jMzyku litera-

tury, a teologia potrzebuje literatury, gdyQ w przeciwnym razie moQe utraci_ 

si=M oddzia=ywania21. KilkanaXcie lat po wydaniu swej habilitacji Sölle zdaje 

 

wielkie teksty literackie, jak teQ artyku=y o zwi?zkach miMdzy obiema dziedzinami. W sk=ad 

redakcji wchodzili Wolfgang Fietkau, Arnim Juhre i Kurt Marti. Ukaza=o siM 15 numerów tego 

pisma, w którym swoje teksty literackie publikowali niemieccy i zagraniczni pisarze (Ernst Jandl, 

Christa Reinig, Ilse Aichinger, Ingeborg Drewitz, jak teQ Gabriel Garcia Marquez, Ernesto 

Cardenal, Eduardo Galeno). Pismo to wywo=a=o duQy odd]wiMk w Xrodowisku ewangelickim.  
20 Realisation. Studien zur Verhältnis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung. 

Darmstadt–Neuwied: Matthias Grünewald 1973 s. 29.  
21 Pogl?dy Sölle spotka=y siM z krytyk?. J. Szymik zauwaQy=, Qe przy takim podejXciu 

„zatarciu mog? [...] ulec kontury granicy pomiMdzy literatur? i teologi?. Gubi siM ich specyfika 

i odrMbnoX_, zw=aszcza toQsamoX_ teologii”, czyli pojmowanie tego, czym ona jest w swej istocie 
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si3 rezygnowa= z poj3cia realizacji na rzecz „teopoezji”. T3 ostatniG rozumie 
jako poezj3, która staje si3 modlitwG22.  
 Inne stanowisko zajGN Dietrich Mieth w dwóch tomach swej habilitacji: 
Dichtung, Glaube und Moral. Studium zur Begrundung der narrativen Ethik 

mit einer Interpretation zum Trisatanroman Gotfrieds von Strassburg 
(Mainz 1976) oraz Epik und Ethik. Eine theologisch-ethische Interpretation 

der Josephromane Thomas Manns (Tübingen 1976). Mieth poszukuje innego 
niY kategoria realizacji teologicznego kryterium interpretacji literatury, które 
pozwoliNoby nie utraci= specyficznego profilu teologii. Stawia problem rela-
cji literatury do teologii moralnej i etyki; pyta, jak dalece literackie opo-
wie]ci sG formG refleksji moralnej. Je]li bowiem etyka czy teologia moralna 
jest teoretycznG refleksjG nad moralno]ciG, to pojawia si3 pytanie, na ile jest 
niG literacka narracja. Mieth zauwaYa na przykNad, Ye „powie]= jest etykG, 
przy czym refleksja nad moralno]ciG dokonuje si3 w niej poprzez narra-
cj3”23. Okre]lony model zachowa_, które podsuwa literatura, daje orientacj3 
i odwag3, ale nie jest absolutnG normG. Autor uYywa w zwiGzku z tym roz-
róYnienia: nachahmen i nachfolgen. Pierwsze sNowo oznacza bierne na]lado-
wanie, drugie za] „post3powanie za”, czyli twórcze przetNumaczenie wzoru 
na wNasnG sytuacj3. OdwoNanie si3 do literatury kieruje zainteresowanie na 
moralnG struktur3 osoby w ogólno]ci, a nie tylko na obowiGzywalno]= po-
szczególnych przepisów. Wobec kryzysu etyki norm (Normethik)24 poezja 

 

i chrze]cija_skim rozumieniu” (W poszukiwaniu teologicznej gFGbi literatury s. 161). Z kolei 
A.M. Haas twierdzi, Ye tezy badaczki „opierajG si3 gNównie na zsekularyzowanym poj3ciu 
‘teologii’, sprz3Yonym z absurdalnym odnalezieniem niereligijnej interpretacji, która musi by= 
dokonana przez teologi3” (Hans Urs von Balthasar’s „Apokalypse of the German Soul”. At the 

Intersection of German Literatur, Philosophy and Theology. W: D.L. S c h i n d l e r  (ed.). Hans 

Urs von Balthasar: his life and work. San Francisco: Ignatius Press 1991, s. 50). 
22 D. S ö l l e. „Das Eis der Seele spalten“. Theologie und Literatur auf der Suche nach einer 

neuen Sprache. „Jahrbuch der Religionspädagogik” 4/1987 s. 3-19. Rozwini3cie tych tez zawiera 
ostatnia ksiGYka D. Sölle: „Das Eis der Seele spalten“. Theologie und Literatur in sprachloser 

Zeit. Mainz: Matthias Grünewald 1996. 
23 D. M i e t h. Dichtung, Glaube und Moral. Studium zur Begründung der narrativen Ethik 

mit einer Interpretation zum Tristanroman Gotfrieds von Straßburg. Mainz: Matthias Grünewald 
1976.  

24 W wyja]nieniu tego terminu czytamy, Ye oprócz znaczenia „etyka normatywna” ma on teY 
inne: „Zumeist ist aber mit »Normethik« ein Typ ethischer Theorien gemeint, welcher die 
Methode ethischer Reflexion dahingehend bestimmt sieht, materiale Normen auszuprägen und zu 
begründen: allgemeine Sollenssätze wie »Du sollst Ertrinkende retten« oder »Du sollst nicht 
töten«. (Üblicherweise fordert man für die genannten Beispielsätze weitere Qualifikationen, etwa 
»… sofern Du dabei nicht selbst übermäßig zu schaden kommst« u. dgl.). Am typischsten hierfür 
sind nicht-konsequentialistische deontologische Ethiken. In diesem Sinn eines Abzielens auf 
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wskazuje na koniecznoFG i moIliwoFG odnowienia etyki postaw (Haltungs-

ethik). Nie jest to juI etyka, która formuVuje normy, ale taka która dochodzi 

do gVosu, kiedy literatura konstruuje „etyczne modele”, „wzorce” w pozy-

tywnym znaczeniu tego sVowa, a wi\c oferty25. Mieth pisze: „PowieFG jest 

etyka, o ile odzwierciedla moralnoFG na sposób narracyjny [Der Roman ist 

eine Ethik, insofern er erzählend Moral reflektiert]”26. Narracyjne prezen-

towana etyka nie ma zwiazku z etyka norm. Jest to, jak zauwaIa Mieth, 

„etyka dobrego Iycia nie nakazana, lecz zaproponowana [eine Ethik des 

guten Lebens, nicht vorscheibend sonder anbietend]”27. W ten sposób do-

Fwiadczenie estetyczne moIe, choG nie musi, wywoVaG doFwiadczenie moral-

ne28. Zdaniem autora jest to „produktywna kolizja”, która powoduje „etyczna 

nadwyIk\ w tym, co estetyczne”29. Nie da si\ ukryG, Ie propozycja Mietha 

moIe albo zaostrzaG FwiadomoFG moralna, albo prowadziG do rozluinienia 

norm (co jest bardziej prawdopodobne i znajduje uzasadnienie w innych 

publikacjach autora).  

 

allgemeine Normen steht der Ausdruck »Normethik« zumeist im Gegensatz zu »Tugendethik« 

oder Glücksethik oder sonstigen schwächeren ethischen Theorieformen, etwa einer sog. »Situa-

tionsethik«, einer narrativen Ethik oder Modellethik (wie sie z. B. Dietmar Mieth vertritt). Bei 

Betonung weniger von einzelnen Normen als von Normativität überhaupt steht »Normethik« in 

v. a. einigen älteren Konzeptionen im Sinne von »Sollensethik« im Gegensatz zu einer sog. 

»Seinsethik«, welche menschliches Handeln auf ontologische Vorgaben orientieren”. 

WikiPortalus:Normethik.html  
25 M i e t h. Dichtung, Glaube und Moral s. 114. 
26 TamIe s. 79.  
27 TamIe. 
28 Poglady D. Mietha w kwestii etyki postaw w nast\pujacy sposób referuje Kerstin Rödriger: 

„Durch die Diffrrenzierung der Qualität von Tugendethik lässt sich auch eine Einordnung der 

Tugend und Modellethik vornehmen. Modellethik steht bei Mieth für eine erneuerte Tugensethik, 

die Differenz liegt im unterschieden Bezug zum Menschenbild. ,Das entschiedene Unterschied 

zwischen Tugend und Modell besteht… darin, daß die Tugend im Rahmen eins festen Verbins-

system tradiert wird, während das ethische Modell eher fragmentarischen bzw. pluralistischen 

Charakter hat. Es setzt kein klassengebundenes Menschenbild voraus’. Die Modellethik über-

nimmt dabei die Anliegen einer Haltungsethik, allerdings mit einer größeren Flexilibilität. […] 

Das Modell ist bei Mieth als ein konkretes Beispiel, das aus Erfahrungen erwachsene sittliche 

Werthaltungen vorlebt im Sinne einer erneuerten Tugend- oder Haltungsehtik zu verstehen. Der 

Prozess der Rezeption, also des Verknüpfens mit eigenem Leben, wird im Begriff der Tugend, 

Haltungs- oder Modelethik ausgedrückt” (K. R ö d r i g e r. Der Sprung in die Wirklichkeit… 

Impulse aus rhetorischen Ansatz Elisabeth Schüssler Fiorenzas für die Rezeption biblischer Texte 

in narrativen Sozialethik. Münster: LIT Verlag 2009).  
29 Ch. G e l l n e r. Weisheit, Kunst und Lebenskunst – Hermann Hesse und Bertold Brecht. 

Münster: LIT Verlag 2009 s. 278.  
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 Obecnie najwi9ksz= aktywnoAB w badaniach nad zwi=zkami mi9dzy lite-

ratur= i teologi= na obszarze niemieckoj9zycznym wykazuje Instytut Ekume-

niczny w Tybindze. Uczonymi, który zainspirowali tam omawiany nurt ba-

daR w poSowie lat siedemdziesi=tych, byli teolog Hans Küng oraz filolog 

klasyczny i pisarz Walter Jens. Ten pierwszy (z pochodzenia Szwajcar) 

swoje propozycje zarysowaS w pracy Christ sein (1974), a AciAlej w jej roz-

dziale Christus der Literaten. WokóS Künga skupiSo si9 wkrótce grono 

mSodych badaczy, on zaA w latach 1978-1983 opublikowaS sporo rozpraw po-

Awi9conych literaturze wspóSczesnej, interpretowanej w kategoriach teologicz-

nych. W poSowie lat osiemdziesi=tych Küng i Jens wyst=pili w Tybindze z se-

ri= wykSadów poAwi9conych twórczoAci wybitnych pisarzy, analizowanej 

z perspektywy teologiczno-literackiej i literaturoznawczo-retorycznej, które 

opublikowano w dwóch zbiorach Dichtung und Religion (1985) oraz An-

wälte der Humanität (1989). W 1984 r. obaj badacze zorganizowali konfe-

rencj9 pt. „Teologia i literatura. Mo`liwoAci i granice dialogu”. ZgromadziSa 

ona literaturoznawców, pisarzy i teologów w celu refleksji nad aktualnym 

stanem ich porozumienia, a tak`e wzajemnym oddziaSywaniem literatury 

i teologii
30. Od tego czasu prace w tym kierunku nabraSy w Niemczech 

du`ego rozmachu. Obecnie ich protagonist= jest zwi=zany od kilkudziesi9ciu 

lat z oArodkiem tybiRskim uczeR Künga Karl-Josef Kuschel, germanista 

i teolog, autor blisko trzydziestu ksi=`ek i setek artykuSów, w du`ej mierze 

poAwi9conych relacjom mi9dzy literatur= i teologi=. Dla tego badacza 

literatura (podobnie jak inne dziedziny sztuki) stanowi locus thelogicus. 

Kuschel uwa`a, `e literatura i teologia mog= wzajemnie i z po`ytkiem na 

siebie oddziaSywaB. Literatura wyst9puje jako krytyczna korektura wobec 

j9zyka religijnego, który przez zu`yte formuSy, nienaruszalnoAB i niezmien-

noAB bardziej zasSania ni` rozAwietla wspóSczesn= conditio humana. Jest ona 

te` w stanie wzbogaciB myAl i j9zyk teologiczny oraz rozjaAniB przekaz 

objawienia. Teologia z kolei inspiruje literatur9 do stawiania pytaR o czSo-

wieka w caSym bogactwie jego rzeczywistoAci. Teologia, jak twierdzi Ku-

schel, mo`e wykorzystaB literatur9 jako „sejsmograf”, który wskazuje ukryte 

religijne wstrz=sy i poruszenia czSowieka. Wi=`e si9 to choBby z faktem, `e 

w ostatnich dziesi9cioleciach daje si9 zaobserwowaB w literaturze (przynaj-

mniej niemieckoj9zycznej) niebywaSy wzrost motywów biblijnych czy 

chrzeAcijaRskich, choB nie zawsze prezentowanych zgodnie z ich kanonicz-

 

30 Referaty wygSoszone na tej konferencji ukazaSy si9 w ksi=`ce: W. J e n s, H. K ü n g, 

K.J. K u s c h e l  (Hgg.). Theologie und Literatur. Zum Stand des Dialog. München: Kindler 1986.  
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nym wyk?adem. SpoFród waIniejszych prac Kuschela ?RczRcych zagadnienia 

literackie i teologiczne naleIy wymieniU zw?aszcza ksiRIki poFwiVcone wy-

branym motywom biblijnym. DotyczR one papiestwa31, Maryi32, Jezusa33, jak 

teI zagadnie\ ujmowanych w perspektywie systematycznej, takich jak 

problem winy34 i cierpienia cz?owieka w obliczu Boga35. Ponadto w jego 

dorobku jest kilka monografii oraz duIo artyku?ów dotyczRcych poszcze-

gólnych pisarzy36. Kuschel opublikowa? teI sporo wywiadów ze wspó?czes-

nymi pisarzami niemieckojVzycznymi pod kRtem ich zainteresowania proble-

matykR religijnR37. Jego prace odnoszR siV do trzech obszarów: literatury 

wspó?czesnej, wielkich dzie? literatury Fwiatowej oraz dialogu miVdzyreligij-

nego i miVdzykulturowego. Zainteresowanie twórczoFciR literackR z ostat-

nich dziesiVcioleci wynika z przekonania badacza, Ie literatura jest obrazem 

doFwiadcze\ wspó?czesnego cz?owieka, a wiVc teI cród?em poznania dla 

teologii. Z kolei zwrot ku arcydzie?om bierze siV z przeFwiadczenia, Ie kaI-

da wielka sztuka ma transcendentny charakter. Kuschel, podobnie jak 

R. Guardini, P. Tillich i G. Steiner, podziela opiniV, Ie dzie?o sztuki roz-

jaFnia tajemnicV cz?owieka, której pe?niR jest Bóg. Literatura jest Frodkiem, 

który ma wzmacniaU rozumienie i poznanie, ale nie kosztem religii, lecz w jej 

kontekFcie. Koncentracja badacza na wspó?czesnej literaturze s?uIy temu, aby 

pokazaU obecne czasy w koFcielno-teologicznym odniesieniu. Kuschela inte-

resujR zw?aszcza pisarze, którzy chcR powiRzaU oFwiecenie i religiV (Lessing, 

Heine, Jens). W latach siedemdziesiRtych autor ten skupia? swe zaintere-

sowanie wy?Rcznie na literaturze niemieckiej. Wraz z postVpujRcym procesem 
 

31 K.J. K u s c h e l. Stellvertreter Christi? Der Papst in der zeitgenössischen Literatur, 
Zürich–Köln–Gütersloh: Gerd Mohn, Gütersloh Verlag, Benziger 1980.  

32 T e n I e. Maria in der deutschen Literatur des 20 Jahrhunderts. W: W. B e i n e r t, H. P e -

t r i  (Hgg.). Handbuch der Marienkunde. Regensburg: Pustet 1984 s. 664-718. 
33 T e n I e. Jesus im Spiegel der Weltliteratur. Eine Jahrhundertbilanz in Texten und Ein-

führungen. Düsseldorf: Patmos 2002. 
34 U. B a u m a n n, K.J. K u s c h e l. Wie kann denn ein Mensch schuldig werden? Lite-

rarische und systematische Perspektiven von Schuld. München–Zürich: Pieper 1990.  
35 W. G r o s s, K.J. K u s c h e l. „Ich schaffe Finsternis und Unheil“. Ist Gott verantwortlich 

für das Übel? Mainz: Matthias Grünewald 1992. 
36 Wsród monografii sR trzy pozycje: K.J. K u s c h e l. Vom Streit zum Wettstreit der Reli-

gionen. Lessing und die Herausforderung des Islam. Düsseldorf: Patmos 1998; T e n I e. Gottes 
grausamer Spaß? Heinrich Heines Leben mit der Katastrophe. Düsseldorf: Patmos 2002; T e n -

I e. Walter Jens. Literat und Protestant. Düsseldorf: Patmos 2003.  
37 Wywiady z pisarzami ukaza?y siV w dwóch ksiRIkach: T e n I e. Weil wir uns auf diese 

Erde nich ganz zu Hause fühlen.12 Schriftstellers über Religion und Literatur. München–Zürich: 

Piper 1985; T e n I e. „Ich glaube nicht, dass ich Atheist bin“. Neue Gespräche über Religion und 
Literatur. München–Zürich: Piper 1992. 
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globalizacji jego uwaga przesunABa siA jednak w kierunku arcydzieB literatury 

Gwiatowej, przy uwzglAdnieniu perspektywy miAdzyreligijnej – zwBaszcza 

w odniesieniu do religii monoteistycznych. Kuschel chce wiedzieM, jaki od-

dOwiAk znalazBy one w literaturze i jak jej badanie moPe posBuPyM teologii 

i KoGcioBowi w procesie dialogu miAdzyreligijnego.  

 Badacz z Tybingi interesuje siA równieP problematykT hermeneutycznT. 

UwaPa, Pe od lat osiemdziesiTtych nastTpiBo wyraOne zbliPenie literatury 

i teologii. RóPne przejawy religijnoGci mogT wzbogaciM chrzeGcijaVskie dzie-

dzictwo, a teologia wymaga wraPliwoGci na caBT prawdA, do której literatura 

moPe prowadziM. CentralnT kwestiT w hermeneutycznych rozwaPaniach tego 

autora jest „metoda strukturalnej analogii”. Chodzi o to, aby odpowiedników 

tego, co chrzeGcijaVskie, poszukiwaM w tekstach przynajmniej z pozoru ob-

cych chrzeGcijaVstwu. W zwiTzku z tym Kuschel mówi o „teopoetyce” 

i „chrystopoetyce”. Przez te okreGlenia rozumie typ dyskursu, za którego 

pomocT twórca wpisuje tropy transcendencji w dzieBo literackie. Teopoetyka 

bywa, lecz nie musi byM, zamierzona, „ortodoksyjna” czy teP ujawniona. Na 

ogóB jest ukrywana lub ewokowana za pomocT obrazów i wyraPeV pozornie 

odlegBych od jAzyka teologicznego, albo za pomocT „sBownika granicznego” 

czy „powinowactw teologicznych”. Dla Kuschela literatura chrystoforyczna 

to taka, „dla której Chrystus jest kimG najbardziej miarodajnym, rozstrzyga-

jTcym i decydujTcym [der Massgebende, Entscheidende, Ausschlaggebende] 

dla rozumienia czBowieka i Gwiata”
38. W Nim teP otwiera siA i od Niego 

zalePy ostateczna gBAbia interpretacji dzieBa39. „Podstawowym miejscem jej 

objawiania siA i naukowego wykrywania chrystoforycznoGci jest tekst dzieBa 

literackiego. StTd teP postulat metodologiczny: nalePy maksymalnie – na ile 

to moPliwe – skoncentrowaM siA na samym tekGcie (Text selber), rezygnujTc 

Gwiadomie z poszukiwania „chrystoforycznoGci” na obszarze wyznaczonym 

przez faktory autora i odbiorcy”40. Prowadzi to jednak do paradoksalnych 

wyników: dzieBa bluOniercze zostajT uznane za „chrystoforyczne”, gdyP 

„osoba i sprawa Jezusa” ma decydujTce znaczenie dla rozumienia ich tekstu. 

„Wydaje siA, Pe ocena myGli chrystologicznej autora Christ sein, pióra 

A. Nossola, przystaje równie trafnie do dokonaV ucznia: ‘nowe twórcze 

 

38 S z y m i k. W poszukiwaniu teologicznej g=>bi literatury s. 157. 
39 K u s c h e l. Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartslitertur s. 308. Jego prace majT 

gBówne OródBo w radykalnym, oddolnym chrystocentryzmie „metadogmatycznej” chrystologii 

Hansa Künga. Teologiczne zaplecze refleksji literaturoznawczej Kuschela omawia J. Szymik 

(W poszukiwaniu teologicznej g=>bi literatury s. 155-159).  
40 TamPe s. 157-158 
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spojrzenie na tajemnicG Chrystusa’, ale jednoczeOnie ‘zerwanie z istotnymi 

elementami wiary chrzeOcijaRskiej w jej katolickim ujGciu’ ”41.  

 Mimo bogatej tradycji dokonaR z zakresu literatury i teologii na gruncie 

niemieckojGzycznym nadal daje o sobie znaY brak wyprofilowanego wyra[-

nie pola problemów, jak te^ ró^norodnoOY metodologiczna (choY obecnie 

badania te s` zdominowane przez badaczy ze szkoay tybiRskiej). Przewa^a 

jednak przeOwiadczenie, ^e literatury nie nale^y dogmatyzowaY ani instru-

mentalizowaY, lecz opisywaY j` w caaym jej bogactwie, zwracaj`c uwagG na 

treOY, motywy oraz wyró^niki jGzykowe. Typowa w zwi`zku z tym jest pro-

pozycja Magdy Motté, która mówi o trzech paaszczyznach tekstów. Pierwsza 

to „ogólny poziom etyczno-egzystencjalny”, który obejmuje typowe ludzkie 

tematy. Druga to wymiar transcendentalno-religijny, który wskazuje na osta-

teczny horyzont sensu, od którego czaowiek zale^y i któremu zawdziGcza 

^ycie. Wreszcie trzecia paaszczyzna to bezpoOrednie odniesienie do judeo-

chrzeOcijaRskiego orGdzia, a wiGc pytania o niedostGpnoOY Boga i los Jego 

ludu, z drugiej zaO strony nawrócenie, zmartwychwstanie i ^ycie wieczne
42.  

 Fakt, ^e w Niemczech tematyk` teologiczn` w literaturze zainteresowani 

s` gaównie teologowie, a nie literaturoznawcy, rzutuje na podejmowane 

zagadnienia. Ukaadaj` siG one w kilka grup problemowych. NajwiGcej roz-

praw dotyczy zwi`zków literatury i Biblii, choYby z tej racji, ^e w`tki, moty-

wy i tematy biblijne okazuj` siG najbardziej produktywne literacko. Oma-

wiane s` one zarówno przekrojowo, jak te^ w odniesieniu do okreOlonych 

pisarzy
43. Powstaj` te^ prace o Bogu we wspóaczesnej literaturze i u po-

 

41 Tam^e s. 159.  
42 M. M o t t é. Auf der Suche nach verlorenen Gott. Religion in der Literatur der Gegenwart. 

Mainz: Matthias Grünewald 1996 s. 28-38. 
43 Do najobszerniejszych opracowaR nale^y dwutomowe dzieao pod red. G. Bahla i H. Schmi-

dingera Die Bibiel in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts (Mainz: Mathias 

Grünewald 1999). Ta wspólna praca teologów i literaturoznawców obejmuje szerokie spektrum 

dwudziestowiecznej literatury niemieckiej, ukazuj`c najwa^niejsze „formy i motywy” oraz „oso-

by i figury” zaczerpniGte z Biblii. Autorstwa Magdy Motté jest z kolei przegl`dowa praca „Esters 

Tränen, Judits Tapferkeit“. Biblische Frauen in Literatur des 20. Jahrhundert (Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003), ukazuj`ca recepcjG biblijnych postaci kobiecych we 

wspóaczesnej literaturze niemieckiej. Oprócz ujGY caaoOciowych jest te^ w jGzyku niemieckim 

dostGpnych szereg prac skoncentrowanych na bardziej szczegóaowych zagadnieniach dotycz`-

cych odwoaaR do Biblii. Gdy chodzi o Stary Testament, szczególnie paodne literacko okazuj` siG 

Psalmy, a tak^e dramatycznie ukazane postaci, takie zwaaszcza jak Hiob oraz Dawid i Saul. 

Recepcja Nowego Testamentu dokonuje siG zwaaszcza przez pryzmat osoby Jezusa, Judasza 

i Maryi. SpoOród ksi`g nowotestamentowych najwiGksze zainteresowanie badaczy budzi ksiGga 

Apokalipsy. S` te^ monografie i artykuay poOwiGcone recepcji Biblii u wa^nych niemieckich 

pisarzy, takich jak: H. Heine, E. Lasker-Schüler, R.M. Rilke, T. Mann, B. Brecht, E. Fried, 
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szczególnych autorów, o dogmatyce poetyckiej (Alex Stock), teopoezji 
(Hermann Timm) czy teologii estetycznej (Klass Huizing). Na styku teologii 
i literatury pojawiajO siP równieQ problemy moralne, zwSaszcza winy, sztuki 
Qycia i umierania czy mówienia o Bogu po HolokauUcie. SO teQ prace, które 
traktujO o literackich wizerunkach sSynnych postaci z Qycia KoUcioSa (Fran-
ciszek z AsyQu, Tomasz Morus, Tomasz Becket, Marcin Luter), papieQy 
i duchowieZstwa, wprowadzania chrzeUcijaZstwa w Ameryce PóSnocnej i Po-
Sudniowej. PowstajO opracowania z zakresu teologii pastoralnej i literatury, 
dotyczOce np. wykorzystania tekstów literackich, gdzie pojawiajO siP „skan-
dale, tragedie i legendy jako materiaS, który interesuje masowego czytel-
nika”44. W duQej mierze sO teQ prace na temat zastosowania literatury w kate-
chetyce45 i homiletyce46.  
 Georg Langenhorst, uczeZ Kuschela wykSadajOcy obecnie na wydziale 
teologicznym uniwersytetu w Augsburgu, który pokusiS siP o szerokie spoj-
rzenie na dialog literatury, literaturoznawstwa i teologii na obszarze nie-
mieckojPzycznym, uwaQa, Qe jest to w gruncie rzeczy nieudana próba po-
rozumienia podjPta przez teologiP; inicjatywa, która nie zostaSa zaakcepto-
wana ani przez literaturoznawców, ani przez pisarzy. Faktycznie moQna 
mówic w tym przypadku o rozmowie teologii z samO sobO. Literaturo-
znawstwo jest w takiej relacji traktowane jedynie jako nauka pomocnicza. 
Obie dziedziny prezentujO róQne oczekiwania, zainteresowania, pytania 
i punkty widzenia. TakQe na polu relacji teologii i literatury nie doszSo nigdy 
do wspóSpracy. Teologia pozostaSa dla literatury jedynie stronO pytajOcO, 
a pisarze stali siP – co najwyQej – adresatami pytaZ o charakterze teo-
logicznym. O prawdziwym dialogu miPdzy obiema dziedzinami moQna mó-
wic tylko w tych nielicznych przypadkach, gdy gSos zabierajO teologowie, 
a jednoczeUnie literaturoznawcy, tacy jak R. Guardini, H.U. Balthasar, 
K. Kurz, D. Sölle czy K.J. Kuschel47. Uwagi Langenhorsta dowodzO przy 
 

I. Bachmann i inni. Pismo hwiPte okazuje siP dla nich oQywczym iródSem tekstów literackich, 
które w róQny sposób jO interpretujO i konfrontujO z ludzkim doUwiadczeniem. 

44 A. L a n g e n h o r s t. Gedichte zur Gottesfrage. Texte – Interpretationen – Methoden. Ein 
Werkbuch für Schule und Gemeinde. München: Kösel Verlag 2003 s. 414.  

45 R. S i s t e r m a n n. Literatur und Ideologie im Religionsunterricht. Die ideologiekritische 
Behandlung literarischer Texte. Zürich–Einsiedeln–Köln: Benziger 1979. 

46 E. G a r h a m m e r. Verkündigung als Last und Lust. Eine praktische Homiletik, Regens-
burg: Pustet 1997; T e n Q e. Am Topf der Worte – literarisch predigen. Paderborn: Bonifatius 
Verlag 2000.  

47 G. L a n g e n h o r s t. Theologie und Literatur. Ein Handbuch. Darmstadt: Wissenschaft-
liche Buchgeselschaft 2005 s. 214-219. 
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tym wyra@nego zapoznania przez badaczy niemieckich paradygmatu litera-

turoznawczego. ByQ moRe jest to teR powodem tego, Re autor ten ma prob-

lem z logicznym uporzVdkowaniem zakresów. Generalnie mówi o relacji 

literatura–teologia, choQ wYaZciwym poziomem dla literatury byYaby religia, 

a dla literaturoznawstwa – teologia. Nie baczVc na brak ostroZci termino-

logicznej, próbuje on w pi[ciu punktach prowizorycznie streZciQ korzyZci 

wynikajVce z zaw[@le\ teologii, literatury i literaturoznawstwa.  

 Po pierwsze, jest to uwraRliwienie na wzajemne oddziaYywanie. MoRna 

mówiQ o ich wzajemnym przyporzVdkowaniu. Teologia daje podstawy 

i szczegóYowV wiedz[ potrzebnV do lepszego rozumienia dziedzictwa reli-

gijnego obecnego w literaturze, sama zaZ korzysta z nowych metod litera-

turoznawstwa dla lepszego zrozumienia przesYania tekstów. 

 Po drugie, nast[puje podniesienie wraRliwoZci j[zykowej zarówno litera-

turoznawstwa, jak i teologii, co dla badaczy literatury oznacza wi[kszV Zwia-

domoZQ obecnoZci j[zyka religijnego w dzieYach literackich, dla teologów 

zaZ moRliwoZQ wykorzystania bogactwa j[zyka literackiego w pracach teo-

logicznych oraz w katechezie. 

 Po trzecie, dokonuje si[ poszerzenie pola doZwiadcze\. Literaturoznaw-

stwo moRe ZledziQ doZwiadczenia w dziedzinie religijnej, np. jakie religijne 

lektury i praktyki wpYywajV twórczo na literatur[ bVd@ jakie procesy per-

cepcji zakorzenione w obszarze religijnym oddziaYujV na autorów oraz ich 

utwory. W dyskursie teologicznym wykorzystanie doZwiadcze\, które niesie 

literatura, umoRliwia pogY[bienie i kontrol[ ZwiadomoZci moralnej i reli-

gijnej. Literatura podsuwa modele postaw i oZwietla wewn[trznV stron[ 

problemów. Za gYównV funkcj[ tekstów literackich moRna wr[cz uznaQ za-

g[szczenie, interpretacj[ oraz komunikacj[ doZwiadcze\. 

 Po czwarte, nast[puje wi[ksze otwarcie na otaczajVcy Zwiat. KaRdy utwór 

literacki pomaga nazwaQ i uchwyciQ stale umykajVcV rzeczywistoZQ i wspiera 

jej wielowymiarowe postrzeganie. Teologia i literaturoznawstwo dVRV do 

tego, aby w j[zyku i za jego pomocV opisaQ oraz odnowiQ rzeczywistoZQ. 

Roszczenia obu nauk sV jednak odmienne. „Literaturoznawstwo zazwyczaj 

unika normatywno-klasyfikujVcego podejZcia do rzeczywistoZci, nie ocenia 

treZci wypowiedzi j[zykowych wedYug kryteriów prawdy i faYszu, co jest 

wYaZnie zasadniczym roszczeniem teologii, niezaleRnie od jej zabarwienia 

wyznaniowego czy religijnego”
48. RóRnic[ t[ naleRaYoby jednak wykorzy-

staQ. Literaturoznawstwo powinno przyjVQ postaw[ teologii, stale badajVcej 
 

48 TamRe s. 233. 
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racje swego istnienia, a przynajmniej wysondowaB zasadnoCB takiej postawy 

na gruncie filologicznym. KorzystajIc z pytaJ stawianych przez teologiL, 

moMe ono stale uzasadniaB i kontrolowaB swe tezy albo chociaMby sprawdzaB 

ich pewnoCB na pOaszczyPnie filologicznej. Sceptycyzm literaturoznawstwa 

sOuMy z kolei samokontroli refleksji teologicznej. Teksty literackie oraz ich 

interpretacje dostarczajI konkurencyjnego rozumienia rzeczywistoCci. Do-

chodzI przez to do gOosu – niekiedy w sposób niecodzienny i prowokacyjny 

– inne opinie oraz sposoby rozumienia rzeczywistoCci niM formuOowane 

w tradycyjnym jLzyku dogmatyki, katechezy czy liturgii. 

 Po piIte, jLzyk literatury (który Myje siOI wizji, nieokreClonoCci) i jLzyk 

teologiczny (odwoOujIcy siL do wiary, tLsknoty i nadziei) „zagLszczajI”, 

intensyfikujI rzeczywistoCB, a zarazem wskazujI poza niI. Teksty literackie 

i religijne OIczy zatem, ogólnie rzecz biorIc, transcendentne ukierunko-

wanie, czyli – jak mówi E. Bloch – przekraczanie siebie bez koniecznoCci 

uwzglLdniania istnienia umoMliwiajIcej ten proces siOy z innego Cwiata. Lite-

raci i literaturoznawcy mogI dziLki teologii poznaB religijny sens owego 

transcendowania, teologowie zaC uzyskujI od pisarzy i badaczy literatury 

jego niereligijne rozumienie49. 

 Langenhorst dostrzega perspektywy dla dialogu na trzech obszarach: 

(1) w teoretyczno-hermeneutycznej pracy u podstaw, a wiLc w porzuceniu 

ambicji teoretycznych na rzecz analiz konkretnych utworów literackich 

i twórczoCci poszczególnych pisarzy; (2) w internacjonalizacji badaJ, a za-

tem znacznym poszerzeniu zakresu literatury objLtej refleksjI, jak teM w wy-

mianie opracowaJ naukowych; wreszcie (3) w otwarciu siL na inne religie, 

co generuje nowe impulsy w dziedzinie ekumenicznego i miLdzykulturo-

wego porozumienia
50. 

 Na koniec warto zasygnalizowaB, Me pod wieloma wzglLdami inny cha-

rakter majI badania polskie. Ich tradycja siLga lat piLBdziesiItych ubiegOego 

wieku i jest z pewnoCciI warta uwagi. W przeciwieJstwie do krajów nie-

mieckojLzycznych w Polsce impuls do tego rodzaju poszukiwaJ wyszedO od 

literaturoznawców, a co za tym idzie – wpOynIO na charakter powstaOych prac 

(na gruncie polskim o wiele wiLkszy nacisk kOadzie siL na badanie specyfiki 

tekstu literackiego, co dopiero jest podstawI do odkrywania ukrytej w dziele 

 

49 TamMe s. 230-234.  
50 TamMe s. 235-236. Warto odnotowaB teM istnienie strony internetowej, która zawiera nazwi-

ska najwaMniejszych badaczy z obszaru niemieckojLzycznego, publikacje z omawianego zakresu 

oraz informacje o konferencjach: www.theologie-und-literatur.de 



LITERATURA I RELIGIA W BADANIACH NA NIEMIECKIM OBSZARZE J5ZYKOWYM 111

problematyki teologicznej). PoczLtkowo byNy one reakcjL na marksistowskie 

zideologizowanie nauki o literaturze (postulat wyodrSbnienia tzw. literatury 

katolickiej), póVniej zaW staNy siS wyrazem troski o niesNusznie pomijane 

sakralne aspekty utworów literackich. DuYy wkNad do metodologii tych 

badaZ jest dzieNem Wrodowiska polonistycznego zwiLzanego z Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim (gdzie juY w latach piS[dziesiLtych powstaN 

jedyny w Polsce ZakNad BadaZ nad LiteraturL ReligijnL). Uczeni polscy 

mówiL o polach wystSpowania sacrum (S. Sawicki), odwoNujL siS metody 

morfologiczno-strukturalnej (I. SNawiZskia, M. JasiZska-Wojtkowska, K. Dyb-

ciak), bLdV podkreWlajL rolS wiary (ujmowanej w opozycji do religii) w okreW-

laniu chrzeWcijaZskiego charakteru tekstów literackich (M. Maciejewski, 

W. Kaczmarek)51. W Polsce wyodrSbniNa siS teY grupa teologów zaintere-

sowanych teologiL literatury i teologiL w literaturze. NaleYy do niej zaliczy[ 

takich badaczy, jak: ks. A. Dunajski, ks. R.E. Rogowski, o. J. Salij, ks. H. Se-

weryniak, ks. J. SochoZ, ks. J. Szymik i inni. W gestii ich zainteresowaZ jest 

literatura jako locus theologicus. Ks. Jerzy Szymik, podsumowujLc przepro-

wadzony przeglLd badaZ w tej dziedzinie, stwierdza m.in.: „Jednym z istot-

niejszych wniosków przeprowadzonych […] dociekaZ jest przeWwiadczenie 

o koniecznoWci teologicznego «wnikania» w Wwiat literatury przy pomocy 

«aparatury» o daleko posuniStej dyscyplinie metodologicznej. WaYne wydaje 

siS równieY dalsze pogNSbienie interdyscyplinarnej wspóNpracy pomiSdzy 

metodologiami teologii i nauki o literaturze”52. Autor ten w odpowiedzi na 

pytanie o moYliwoWci powrotu teologów na obszar kultury cytuje równieY 

waYne stwierdzenie J. Ratzingera: „Teolog musi wstLpi[ w podstawowe 

doWwiadczenie ludzkiej egzystencji, aby z tego miejsca ponownie przeYy[ 

i przecierpie[ teologiczny problem w jego podstawach i w ten sposób uczy-

ni[ teologiS zdolnL do wypowiadania siS w obszarze tej ‘passio humana’ ”53.  

 Zarówno na obszarze niemieckojSzycznym, jak i w Polsce nieNatwo 

o syntezS w tej dziedzinie, tym bardziej Ye wciLY nie doczekaN siS opra-

cowania dorobek wielu znanych badaczy. Z pewnoWciL powinny one by[ 

podejmowane zarówno przez literaturoznawców, jak i teologów. Bez wLtpie-

nia dorobek metodologiczny badaczy polskich warto spopularyzowa[ w kra-

jach niemieckojSzycznych. 

 

 

51 S z y m i k. W poszukiwaniu teologicznej g34bi literatury s. 134-140. 
52 TamYe s. 184. 
53 TamYe s. 185.  
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LITERATURE AND RELIGION IN THE RESEARCH 

IN THE GERMAN-SPEAKING AREA 

S u m m a r y   

 The tradition of research in the borders between literature and religion from German-speaking 

writers dates back to the 1920’s: Especially in the post-war period where there was a remarkable 

growth in conscious thought relating these two fields. However in Germany, contrary to Poland, 

this research has mainly been conducted by theologians — both Catholic and Protestant. Amongst 

the Catholics, R. Guardini, H.U. von Balthasar and G. Kranz made the greatest contributions to 

this issue. The first two of them were, above all, students of Theology, who wanted to construct 

their research with the help of literature. Kranz wanted to construct the is theory using Christian 

literature and to collect material that would exemplify the presence of themes inspired by 

Christianity in World and European literature.  

 On the Protestant side the most important researchers were, P. Tillich and D. Sölle. Tillich 

aimed at creating a method of investigating the correlations between theology and culture 

(including literature). D. Sölle is associated with new material within this investigation, which 

appeared at the turn of 1970’s.  

On the Catholic side numerous works were written (independently) by scientists from the 

Ecumenical Institute in Tubingen — especially, D. Mieth and K.J. Kuschel. The first of them asks 

to what extent is literary narration a written reflection on morality. On the other hand Kuschel 

speaks about Christian literature, this is the literature “for which Christ is the most authoritative, 

competent and decisive person, whilst trying to understand humans and the world”.  

 Despite the rich tradition of achievements in the field of literature and theology, from the 

German-speaking perspective, it still evidently lacks the profiled area of problems as well as 

methodological diversity. The fact that in Germany, mainly theologians are interested in 

theological themes in literature, has an influence on the types of questions being asked. 

 The greatest number of dissertations deals with the relationships between literature and the 

Bible. Also some works about God are being written by contemporary writers: about poetic 

dogmatics (A. Stock), theopoetry (H. Timm) or esthetic theology (K. Huizing). In the meeting 

point of theology and literature there also appears work dealing with moral problems as well as 

those related to the application of literature in catechetics and homiletics. In the opinion of 

G. Langenhorst the dialogue of literature, theory of literature and theology is in fact an 

unsuccessful attempt of communication undertaken by theology: An attempt which has not been 

accepted by either theorists of literature or by writers. Despite that Langenhorst notices profits 

from the influences of literature and theology: Based even on a mutual broadening, the areas of 

experience and the enriching of language. In the research between the borders of literature and 

religion and also between theoretical literature and theology, there is a significant output of 

Polish investigators — both from professors of literature and theologians. Their achievements are 

worth popularizing in Germany. 

Translated by Ryszard Zaj0czkowski  
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