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Wszyscy jesteśmy dzisiaj świadkami mentalności wydajności oraz skutecz-

ności, która kieruje nasz Ra uwageR na pytanie: „Co nalezWy zrobić, aby osi Ragn Rać

jak najlepsze rezultaty w mozWliwie najkrótszym czasie, przy minimalnym

osobistym, spoYecznym oraz finansowym zaangazWowaniu?” Coraz czeRściej

mówi sieR o instrumentalizowaniu edukacji w ekonomii wiedzy (knowledge

economy), a wyksztaYcenie jest traktowane jako pewnego rodzaju polisa ubez-

pieczeniowa. Edukacja zostaje zredukowana do przydatnej wiedzy, która mozWe

być zastosowana jako proste zaspokojenie potrzeby bycia. ZW yjemy pod tyrani Ra

ekspertyz, rankingów, które maj Ra na celu podnoszenie jakości wyksztaYcenia.

NajwyzWsza wartość osoby ludzkiej jest Yatwo podporz Radkowywana interesom

materialnym b Radź ideologicznym.

Ilościowo-pragmatyczne traktowanie czYowieka redukuje go do roli przed-

miotu czy produktu, zapominaj Rac o jego jakościowo-podmiotowym charakte-

rzewYaściwymosobie. Naturalistyczno-redukcjonistyczna antropologia, wyklu-

czaj Raca osobowo-duchowy wymiar czYowieka, powoduje zafaYszowanie jego

podmiotowości, godności, a nawet czYowieczeństwa.

W kontekście przesadnego naturalizmu i antyhumanizmu istnieje potrzeba,

aby „wyruszyć” na odsiecz prawdzie o osobie ludzkiej i ocalić w czYowieku

prawdeR o-sobie-samym oraz w-sobie-samym. Ocalić prawdeR o czYowieku jako

osobie to ustrzec przed zapaści Ra caY Ra rzeczywistość spoYeczno-kulturow Ra, w któ-

rej rozwija sieR i zWyje ludzkość. Wszelkie kryzysy w historii maj Ra swoj Ra przyczy-

neR w kryzysie czYowieka, który utraciY świadomość samego siebie, sprzeniewie-
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rzy2 sie6 prawdzie o osobie, be6d 6acej jednocześnie prawd 6a o ca2ej rzeczywistoś-

ci1. Najbardziej podstawowe przyczyny takiego kryzysu S. Kowalczyk sprowa-

dza do naste6puj 6acych: „kryzys idei cz2owieka jako osoby, kryzys poprawnej idei

Boga, kryzys integralnej kultury, kryzys personalnych wartości”2. W sytuacji,

kiedy „odnotowuje sie6 rzeczywiste zaciemnienie prawdy ontologicznej osoby

ludzkiej”3, jawi sie6 potrzeba, aby katecheza podje62a próbe6 interpretacji nowo-

czesności; by sta2a sie6 czymś w rodzaju „ucieczki do przodu”, chrześcijańskiej

odpowiedzialności za cz2owieka, w poczuciu swojego proroczego urze6du „czu-

wania nad czasem”, jako pilnym „nakazie godziny”4.

Katecheza, której istot 6a jest zrozumienie egzystencjalnego projektu kazTdej

osoby ludzkiej, aby cz2owieka bardziej i prawdziwiej uczynić ludzkim oraz ujaw-

nić jego pierwotn 6a wielkość, daj 6ac mu uczestnictwo we wszystkim, co mozTe go

ubogacić i pomóc mu spe2nić sie6 jako osoba, w świetle Osoby Jezusa Chrystusa,

by poprzez komunie6 z Nim w osobowej wspólnocie Kościo2a dojść do zasadni-

czej treści swego istnienia, którym jest trwanie w Bogu, prowadzi do doświad-

czenia nowego zTycia 2aski. Jest to transformacja cz2owieka od istnienia temporal-

nego do istnienia wiecznego na gruncie rzeczywistości osobowej. Katecheza,

przekazuj 6ac Objawienie, w którym mieści sie6 prawda o Bogu i cz2owieku, g2osi

ore6dzie zbawcze i we w2aściwy sobie sposób staje sie6 wydarzeniem zbawczym

dla cz2owieka – jak podkreśla M. Majewski – jest „zbawczym wydarzeniem

spotkania Boga z cz2owiekiem”5. W Dyrektorium ogólnym o katechizacji czyta-

my: „Przedstawiaj 6ac ore6dzie chrześcijańskie, katecheza nie tylko ukazuje kim jest

Bóg i jaki jest Jego zamys2 zbawczy, ale […] objawia takzTe w pe2ni cz2owieka

cz2owiekowi i pozwala mu poznać jego najwyzTsze powo2anie [oraz odczytać]

ostateczny sens i znaczenie ludzkiego istnienia […]. Relacja ore6dzia chrześcijań-

skiego z doświadczeniem ludzkim nie jest prost 6a kwesti 6a metodologiczn 6a, ale

rodzi sie6 z samego celu katechezy, który zmierza do doprowadzenia osoby ludz-

kiej do komunii z Jezusem Chrystusem”6. Bior 6ac pod uwage6 cel katechezy oraz

jej zaangazTowanie w pog2e6biony przekaz ore6dzia zbawienia, katecheza jako pro-

1 Por. W. C h u d y. Na odsiecz prawdzie o osobie ludzkiej. W: R. B u t t i g l i o n e.

Myśl Karola Wojty=y. T2um. J. Merecki. Lublin 2010 s. 15.
2 Cz=owiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej. Lublin 2006

s. 191.
3 Kongregacja do Spraw Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji (dalej: DOK) 23.
4 Por. P. T. G o l i s z e k. Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii

personalistycznej w katechezie. Lublin 2010 s. 155.
5 Spotkania katechezy z teologi Ba. Kraków 1995 s. 98.
6 DOK 116.
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ces jest twórczości ?a o charakterze osobowym7. MozIna powiedzieć, zIe katecheza

z natury i swej istoty jest personalistyczna. Wspiera i intensyfikuje spotkanie

wiary jako perychoreze? osobow ?a, w której światy osobowe Boga i czSowieka

przenikaj ?a sie? wzajemnie, a nie tylko sie? zblizIaj ?a, tak zIe tajemnica osoby ludz-

kiej i sens zIycia czSowieka znajduje swoj ?a peSnie? w Osobie Chrystusa8. Przez

tak ?a osobow ?a wspólnote? zIycia z Jezusem Chrystusem zIycie doczesne osoby

katechizowanej staje sie? zIyciem Chrystusa w niej (por. Kol 3, 3-4).

I. PERSONALIZM A KATECHEZA

Personalistyczne ukierunkowanie katechezy kryje w sobie pewien paradoks.

Jest jedynie propozycj ?a, i tak ?a musi pozostać, a zarazem staje sie? w jakimś

sensie konieczności ?a, choćby ze wzgle?du na wspomniane wyzIej uwarunkowa-

nia. Kierunek ten – i to chyba jest jej najwie?kszym walorem, ale i trudności ?a

– jest realistyczny, to znaczy bierze pod uwage? kazIdego katechizowanego

jako takiego. Oznacza to, zIe z jednej strony katecheza ukierunkowana jest na

wszechstronny osobowo-pisteologiczny rozwój kazIdego indywidualnego ucz-

nia, a z drugiej – liczy sie? z realnymi trudnościami pojawiaj ?acymi sie? na tej

drodze, nie wykluczaj ?ac takzIe porazIki. Katecheza o charakterze personalis-

tycznym jest uniwersalna, gdyzI odwoSuje sie? do prawdy o czSowieku jako

osobie. Wprawdzie prowadzi do wartości chrześcijańskich, ale zasadniczo

odnosi sie? do czegoś podstawowego – do wyposazIenia wSaściwego kazIdej

osobie ludzkiej: wierz ?acej czy niewierz ?acej. Wychowuj ?ac czSowieka w wierze,

nie zatrzymuje sie? na paśmie intelektualno-prakseologicznym indywidualnego

wyposazIenia wychowanka, lecz przenika do gSe?bi ontologicznej i aksjologicz-

nej. Dla katechezy o charakterze personalistycznym „osoba jest rzeczywistoś-

ci ?a wcześniejsz ?a nizI jej dziaSanie”9, bowiem „osoba jest bytem prapierwot-

nym, pewn ?a caSości ?a prapierwotn ?a”10, zjawiskiem danym bezpośrednio czSo-

wiekowi jako doświadczenie. Osoba zatem nie jest „pustk ?a” do „zagospodaro-

wania” przez katechizacje?. Katecheza raczej odkrywa w osobie zSozIony dar

Stwórcy. Oznacza bardziej wydobywanie z czSowieka tego, co in potentione

7 DOK 80; Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościo3a katolic-

kiego w Polsce (dalej: PDK) 21-22.
8 Por. M. M a j e w s k i. Antropologiczna koncepcja katechezy. Kraków 1995 s. 78.
9 M. D z i e w i e c k i. Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce.

Kraków 2003 s. 17.
10 Cz. S. B a r t n i k. Szkice do systemu personalizmu. Lublin 2006 s. 23.
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juz2 tkwi w jego wewne;trznym świecie osobowym, w caEym jego czEowieczeń-

stwie, a takz2e w jego egzystencji i w jego osobliwej historii11. Nie jest to

ksztaEtowanie ani rozwijanie czy budowanie osoby, tak jakby ona wcześniej

nie istniaEa – nie „dziaEa sie;”. Ona jest in se i per se. Trzeba jej stworzyć

pozytywne warunki dla aktualizacji wszystkich pokEadów potencjalności

tkwi ;acych w podmiocie czEowieka-osoby i towarzyszyć jej w autokreacji

i samowychowaniu; pozwolić zamanifestować to, co jest jej istot ;a i jej sen-

sem. Wychowanie w wierze, jako prowadzenie wychowanka do osobowego

zwi ;azku z Jezusem Chrystusem, polega przede wszystkim na aktualizowaniu

Osoby Chrystusa i Jego Ewangelii w z2yciu codziennym oraz pod ;az2aniu wska-

zan ;a przez Niego drog ;a12. Z2 ywa wie;ź z Osob ;a SEowa wcielonego nie tylko

powoduje, z2e światy osobowe Boga i czEowieka przenikaj ;a sie;, ale to, z2e

Chrystus staje sie; interpretatorem osoby ludzkiej i podmiotem samorozumie-

nia. „Ten odkryty zwi ;azek z Chrystusem moz2e prowadzić do dalszych poszu-

kiwań konkretnych wskazań poste;powania opartego na wyznawanej wie-

rze”13. Wiara jest wyborem Boga, przewartościowaniem z2ycia w świetle

poznanej prawdy, źródEem aktywności i zaangaz2owania – „przeksztaEceniem

osoby az2 do gEe;bi jej serca”14. Obejmuje caEe osobowe istnienie, gdyz2 czEo-

wiek wierzy w Boga i poznaje Go caEoosobowo.

WspóEcześnie zauwaz2a sie; powrót do myśli personalistycznej i jej „prak-

tyczność” oraz popularność wśród nauk humanistycznych. Personalizm, jako

kierunek myślowy, zyskuje – przynajmniej w niektórych kre;gach – coraz

wie;ksze uznanie, o czym świadcz ;a liczne prace z zakresu antropologii, etyki,

teologii, a takz2e pedagogiki i socjologii, które przyjmuj ;a w swoich badaniach

i analizach wEaśnie perspektywe; personalistyczn ;a15. Nalez2y przypuszczać,

z2e tendencja ta – podobnie jak miaEo to miejsce na pocz ;atku XX wieku,

kiedy sytuacja spoEeczna, kulturowa w ówczesnej Europie (rozwój mental-

ności pozytywistycznej, kapitalizm, pojawienie sie; ideologii marksizmu oraz

nazizmu) wymusiEy wre;cz zaistnienie jakiejś adekwatnej odpowiedzi na

11 Por. A. S z u d r a. Dialogiczna etyka wychowawcza [suplement]. W: W. C h u d y.

Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. Lublin 2009 s. 222.
12 Por. R. M u r a w s k i. Wychowanie w wierze: co to jest? W: Wychowanie w wierze

w kontekście przemian wspó<czesności. Red. R. Buchta, S. Dziekoński. Katowice 2011 s. 15-26.
13 Z. M a r e k. Biblia w katechetycznej pos<udze s<owa. Kraków 1998 s. 51.
14 B e n e d y k t XVI. List apostolski w formie Motu proprio Porta fidei nr 10.
15 Dla równowagi trzeba powiedzieć, z2e „moda” na personalizm nie wsze;dzie znajduje

swoj ;a aprobate;; wielu humanistów w ogóle nie uznaje poje;cia „osoba”, uwaz2aj ;ac je za nienau-

kowe, mistyczne, z2yczeniowe, staroświeckie.
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aktualny stan rzeczy – jest prób Da znalezienia jakiegoś wyjścia z impasu,

w jakim znalazL sieD wspóLczesny czLowiek. MozOe wLaśnie fakt, zOe personalizm

stanowiL próbeD zmierzenia sieD z konkretnymi problemami ludzi, w zawiLości

ich egzystencji, zadecydowaL, zOe ci Dagle do niego wracamy i szukamy w nim

niejako „schronienia”.

Kolebk Da personalizmu polskiego, zwLaszcza personalizmu chrześcijańskiego,

jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawLa II. Konsekwencja tego kierunku

myślowego to zastosowana antropologia personalistyczna na gruncie teologii

pastoralnej i katechetyki, której elementy znajduj Da sieD u takich myślicieli, jak:

A. L. Szafrański, W. Piwowarski, J. Majka, F. Blachnicki, M. Majewski, R. Ka-

miński, K. Ryczan, H. Wrońska, A. Kiciński16. W twórczości wspomnianych

pastoralistów i katechetyków widoczny jest fakt, zOe docenili oni podmiotow Da

roleD osoby w opracowywaniu kierunku, w jakim winna pod DazOać dziaLalność

zbawcza KościoLa, którego drog Da jest czLowiek17. Ich dorobek wskazuje, zOe

w myśli naukowej byli o „krok” od personalizmu systemowego. M. Majewski,

podstaweD nowego ukierunkowania katechezy widziaL, mieDdzy innymi, w perso-

nalizmie (proces personalizacji)18. Przejawy personalizacji katechezy dostrzec

mozOna w wyjaśnieniach niektórych zagadnień teologicznych i katechetycznych.

Interpretuj Dac katechezeD, która dzieDki sLowu BozOemu jest zbawczym wydarzeniem

KościoLa, dla lubelskiego katechetyka zbawienie jest procesem „realizuj Dacym sieD

przez wspóLdziaLanie osoby ludzkiej z Osobami Boskimi”19; jest „zOyciem per-

sonalnym na Lonie Trójcy ŚwieDtej”20.

II. ROZUMIENIE PERSONALIZMU

Personalizm, jako system caLościowy i uniwersalistyczny, obiera sobie

osobeD nie tylko jako punkt wyjścia do opisu czLowieka, ale stanowi on klucz

i metodeD do interpretacji caLej rzeczywistości. Wychodz Dac od faktu osoby

peLni roleD systemu, który nie zatrzymuje sieD tylko nad opisem czLowieka jako

16 W artykule nie zostanie caLościowo omówione zastosowanie antropologii personalistycz-

nej przez lubelskich pastoralistów i katechetyków, które jest niezmiernie interesuj Dace i stanowi

przedmiot licznych opracowań.
17 Por. J a n P a w e L II. Encyklika Redemptor hominis 14.
18 M a j e w s k i. Antropologiczna koncepcja katechezy s. 63.
19 TamzOe s. 69.
20 Cz. S. B a r t n i k. Medytacja personalistyczna o zbawieniu. W: Teologiczne rozumie-

nie zbawienia. Red. Cz. S. Bartnik. Lublin 1979 s. 185.
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osoby, jego godności, komunikowalności, dialogiczności czy relacyjności

(byEaby to tylko antropologia), ale idzie daleko gEeIbiej, wyjaśniaj Iac w świetle

misterium osoby wszelk Ia rzeczywistość stworzon Ia i niestworzon Ia. W tym

interpretuje religieI, religijność czEowieka, wiareI, KościóE, dogmaty, liturgieI

i pozwala samemu czEowiekowi odczytać i zrozumieć siebie samego w świetle

Osoby DoskonaEej – Chrystusa. To szczególne ŚwiatEo-Osoby niesie czEowie-

kowi i caEemu światu chrześcijaństwo, które Jan PaweE II oraz Benedykt XVI

wyrazUaj Ia w formule: „chrześcijaństwo jest Osob Ia”. „Chrześcijaństwo nie jest

jakimś rodzajem kultury czy ideologii, systemem wartości czy zasad, nawet

bardzo wzniosEych. Chrześcijaństwo to Osoba, obecność, oblicze: to Jezus,

który daje czEowiekowi sens i peEnieI zUycia” – wyjaśniaE mEodziezUy Jan Pa-

weE II21. PapiezU Benedykt XVI dopowiada: „Chrześcijaństwo nie jest jakimś

moralizatorstwem, zwykEym systemem etycznym. Chrześcijaństwo jest przede

wszystkim darem: Bóg daje sieI nam – daje nam nie coś, lecz samego sie-

bie”22. Jest to caEoosobowe darowanie sieI Boga czEowiekowi.

KsztaEtowanie religijności, wychowanie w wierze personalizm widzi w re-

lacjach osobowych, gdzie zbawienie i uświeIcenie, choć dokonuj Ia sieI za po-

średnictwem elementów znakowych i symbolowych rzeczywistości, odbywa

sieI w świecie osób Boskich i ludzkich. Podobnie w hierarchii wartości, perso-

nalizm nie tylko widzi osobeI jako najwyzUsz Ia wartość, lecz uznaje czEowieka

jako osobeI podstaw Ia wszelkich ludzkich wartości i zasad. Podkreśla podmio-

towość czEowieka w relacji do kultury, zUycia spoEeczno-politycznego, prawa,

pracy oraz koherencjeI pomieIdzy prawem jednostki i spoEeczności. Kwestionu-

je zasady anarchii indywidualizmu i kolektywizmu. Wnika w obszary cywili-

zacji i wyznacza jej magistraleI prozopoiczn Ia tak, aby sEuzUyEa rozwojowi

czEowieka i spoEeczeństw, staj Iac sieI przeciwwag Ia dla postaw nihilizmu i tech-

nicyzmu. Staje sieI gEówn Ia siE Ia transformacji spoEeczeństw oraz inspiracj Ia

i projektem dla przyszEości, proponuj Iac integraln Ia wizjeI cywilizacji w oparciu

i z pomoc Ia fenomenu, jakim jest osoba.

WazUnym rysem personalizmu chrześcijańskiego jest realizm religijny,

poczucie rzeczywistości chrześcijaństwa oraz zmysE rzeczywistości. Zatem nie

jest tylko czystym intelektualizmem, ale równiezU prakseologi Ia. OtózU w perso-

nalizmie to wEaśnie osoba jawi sieI jako kategoria prakseologiczna, bowiem

21 J a n P a w e E II. Przemówienie podczas spotkania z m1odziez2 3a na krytym lodowisku.

‘Wstań, s1uchaj, ruszaj w droge3!’. Berno 05.06.2004. W: Dzie1a zebrane. T. 11: Homilie i prze-

mówienia z pielgrzymek – Europa (cz. 3). Kraków 2008 s. 344.
22 B e n e d y k t XVI. Chrześcijaństwo jest przede wszystkim darem. Msza św. Wiecze-

rzy Pańskiej. Rzym 20.03.2008. OsRomPol 29:2008 nr 5 s. 8.
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ona jest dzia>aniem, czynem, sprawczości Ga, twórczości Ga, a wieGc jest miar Ga

praxis i najwyzJsz Ga racj Ga dzia>ania. Ostatecznie tylko osoba umozJliwia dzia>a-

nie we w>aściwym znaczeniu, osoba takzJe jest kategori Ga wyznaczaj Gac Ga linieG

praktycznego dzia>ania23.

III. ZNACZENIE OSOBY DLA KATECHEZY

Dla personalizmu osoba stanowi g>ówny temat dziejów, stworzenia i zba-

wienia. Ona wyznacza katechezie drogeG zarówno w sensie treściowym, jak

i w sensie metodologicznym. W takim rozumieniu osoba jest punktem spotka-

nia i sposobem zJywego kontaktu ca>ego podmiotu wspólnoty katechetycznej

z rzeczywistości Ga, któr Ga zwiastuje katecheza. Wszelka rzeczywistość, Bóg,

chrześcijaństwo, wiara, Kośció>, zJycie, Ojczyzna mog Ga zostać przez cz>owieka

– jako osobeG – poznane, zrozumiane i zinterioryzowane. Cz>owiek pośród

nich staje sieG równiezJ rzeczywistości Ga, ale w>aśnie jako osoba.

Wyj Gatkowe znaczenie posiada poznanie na sposób wielopoziomowy W

dosteGpny tylko osobie. Zdolności poznawcze cz>owieka nie ograniczaj Ga sieG

tylko do sfery zmys>owo-racjonalnej, ale dope>niaj Ga sieG przez „ja” osobowe.

Oznacza to, zJe poznanie ludzkie jest ca>oosobowe, gdyzJ osoba ludzka poznaje

jako „ktoś”. Poznanie ca>oosobowe jest zorganizowane, scentralizowane

i w rezultacie jedno, a takzJe kontrolowane, weryfikowane, w pe>ni asymilo-

wane i rozwijaj Gace sieG. Osoba dysponuje „wyzJszym zmys>em wspólnym” dla

wszystkich rodzajów poznań. Proces poznawczy ogólnoosobowy nie sprowa-

dza sieG zatem do zmys>ów i rozumu, jak to by>o w klasycznej teorii poznania,

ale obejmuje ca> Ga osobeG ludzk Ga, w> Gacza w poznanie jej intuicjeG, przezJycia,

doświadczenia, a nawet osobist Ga wrazJliwość. Osoba jest jak „receptor” rze-

czywistości oraz jej interpretator i konstruktor.

Osoba ludzka nie jest bytem izolowanym. Jest relacj Ga do innych osób,

w tym równiezJ pozostaje w relacji do rzeczywistości pozaosobowej, ale za-

wsze jako osoba. Realizuje sieG najw>aściwiej i najpoprawniej we wspólnocie

osobowej i poprzez wspólnoteG. Przy czym wspólnota rozwija sieG równiezJ

i ubogaca obdarowaniem osoby indywidualnej. Istnieje ścis>a zalezJność

wspólnoty i jednostki. Jedna dla drugiej jest konieczności Ga – z zachowaniem

autonomii – wzrostu i rozwoju. W ten sposób w myśli personalistycznej

23 Zob. W. P r z y g o d a. Implikacje pastoralne antropologii personalistycznej. W: In

Persona Christi. T. 2. Red. K. Góźdź. Lublin 2009 s. 609-617.
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wspólnota otrzymuje istnienie analogiczne do osoby, jako „osoba spoGeczna”,

z racji tego, zIe posiada wspólnotow Ja świadomość, woleJ, dziaGanie oraz wspól-

ne „ja” – wGaściwie wspólne „my”.

Ostatecznie miejscem spotkania treści, przezIyć, doświadczeń, które niesie

katecheza, jest osoba. Ona jest tezI „metod Ja” porz Jadkowania tego wszystkiego.

W osobie wszystko sieJ urzeczywistnia i urealnia, a najbardziej peGne zjedno-

czenie czGowieka z Chrystusem. Bez osoby chrześcijaństwo i wiara byGyby

mitologi Ja. St Jad osoba stanowi zasadnicze kryterium katechezy. Zarówno

w teorii, jak i w praktyce katechetycznej to osoba wskazuje kierunek rozwi Ja-

zań i dziaGań. Stanowi bowiem pryzmat, przez który wszystko jest wyjaśniane

i naświetlane.

IV. PERSONALISTYCZNY CHARAKTER KATECHEZY

Katecheza wierna Bogu i czGowiekowi stawia w samym centrum swojej

posGugi kategorieJ osoby24. Wi JazIe przepowiadane treści z wewneJtrznym świa-

tem osoby ludzkiej i jako caGy proces sGuzIy osobie, nie zaś idei lub rzeczy.

W osobie spotyka sieJ treść oreJdzia zbawczego z doświadczeniem ludzkim25.

Osoba stanowi podmiot zbawczego dziaGania i w niej czGowiek spotyka sieJ

ze Zbawc Ja.

DziaGalność katechezy wyrosGa z wiary KościoGa i na tej wierze ci Jagle sieJ

opiera i jej sGuzIy. SGuzI Jac staGej formacji religijnej wierz Jacych, jest w sposób

konieczny zwi Jazana z rzeczywistości Ja osoby. Jej aktywność ma prowadzić do

ugruntowania osobowej wiary chrześcijan przez wprowadzenie ich w zazIyG Ja

relacjeJ z Chrystusem.

Ta zintensyfikowana d JazIność, skoncentrowana na osobie26, prowadzi ka-

techizowanego do czGowieczeństwa Chrystusa, tj. „do czGowieka doskonaGego,

do miary wielkości wedGug PeGni Chrystusa” (Ef 4, 13), w którym znajduje

objawienie Boga i swoje zbawienie. Oznajmiaj Jac prawdeJ zbawienia, katecheza

24 Por. J a n P a w e G II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Cate-

chesi tradendae (dalej: CT) 55; DOK 145; PDK 31; T. P a n u ś. Zasada wierności Bogu

i cz4owiekowi i jej realizacja w polskiej katechezie. Kraków 2001.
25 E. A l b e r i c h. Katecheza dzisiaj. Podre<cznik katechetyki fundamentalnej. Warszawa

2003 s. 106-117.
26 W podstawowych dokumentach KościoGa, w tym równiezI dokumentach dotycz Jacych

wprost katechezy, i w literaturze katechetycznej „dostrzega sieJ wielk Ja troskeJ o katechezeJ

szukaj Jac Ja czGowieka”. J. S z p e t. Podstawa programowa katechezy. W: Wokó4 podstawy

programowej i dyrektorium katechetycznego. Red. A. BGoniak. Poznań 2001 s. 23.
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troszczy sie= g?ównie o cz?owieka, tak aby wprowadzić go i zaangazJować

w historie= zbawienia. Jest to proces personalny, który wynika z samej istoty

zbawienia jako aktu osobowego mie=dzy osob =a ludzk =a a Osobami BozJymi.

Przenika on ca? =a istote= ludzk =a, zJeby wywo?ać odpowiedź cz?owieka, zmienia-

j =ac realnie jego stan osobowościowy w ca?oosobowe egzystowanie w we-

wn =atrzosobowym zJyciu Trój-Osobowego Boga27. St =ad katecheza jest spe?-

nieniem osób w wierze, tak zJe osobowo staj =a sie= innymi osobami – homo

novus. Dlatego mozJna powiedzieć, zJe katecheza jest s?uszności =a personaln =a.

Zasada sformu?owana przez Jana Paw?a II w encyklice Redemptor hominis:

„cz?owiek jest drog =a Kościo?a” implikuje równiezJ zasade=: „Cz?owiek jest

drog =a katechezy”. Oznacza ona, zJe katecheza kroczy drog =a cz?owieka, droga-

mi spo?eczności ludzkich. Jest odpowiedzialna za prawde= zbawcz =a i odpowie-

dzialna za s?uzJbe= cz?owiekowi. Wszystko, co w tym celu organizuje i przeka-

zuje, ma na wzgle=dzie osobe= ludzk =a, która jest zarazem inspiracj =a i moty-

wacj =a przepowiadania; jest drog =a, któr =a pod =azJa katecheza. Przekazuj =ac klu-

czowe prawdy o Bogu i Jego zbawczym dziele, s?uzJy przede wszystkim prze-

kazywaniu prawdy o cz?owieku – o perspektywie wyniesienia cz?owieka do

zJycia we Wspólnocie Trójcy, czyli o jego spe?nieniu jako osoby. Katecheza

urzeczywistnia sie= wówczas jako wydarzenie maj =ace na celu świadome odkry-

wanie cz?owieczeństwa w cz?owieku, który zyskuje ostateczn =a doskona?ość

w Osobie Chrystusa28. Katecheza prowadzi wie=c ucznia ku prawdziwemu

i pe?nemu cz?owieczeństwu, uczeń zaś wyznacza katechezie droge= personalis-

tyczn =a. Jest to „droga Chrystusa” – „droga cz?owieka”.

V. ELEMENT METODOLOGICZNY

Metoda personalistyczna polega – ujmuj =ac najbardziej ogólnie – na bada-

niu (analizie, dociekaniu natury i praw) ca?ego fenomenu osoby oraz interpre-

tacji wszelkiej i ca?ej rzeczywistości stworzonej i niestworzonej w świetle

fenomenu, jakim jest osoba. Oprócz wymiaru badawczego posiada równiezJ

wymiar prakseologiczny dotycz =acy dzia?ania, rozwoju, twórczości, personali-

zacji świata. Osoba jako „ja” subsystuj =ace umozJliwia badanie na trzech p?asz-

27 Por. F. B l a c h n i c k i. Katechetyka fundamentalna. Pisma katechetyczne. T. 2.

Warszawa 2006 s. 156-160; M. M a j e w s k i. Toz8samość katechezy integralnej. Karków

1995 s. 103.
28 Zob. A. K i c i ń s k i. Katecheza osób z niepe>nosprawności @a intelektualn @a. Lublin

2007.
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czyznach: materialnej, duchowej i unifikuj Daco-transcenduj Dacej. Osoba jako

najwyzHszy „trzeci” rodzaj bytu, obok materii i ducha (ciaLa i duszy), „stre-

szcza” i „ści Daga” dwa poprzednie, ona równiezH jest nadsyntez Da trzech pLa-

szczyzn badawczych, dlatego poznanie umozHliwia czLowiekowi transcendencjeD

poznawcz Da i odkrywanie sensu istnienia.

Katecheza jawi sieD jako najbardziej prozopoiczny sposób przekazywania

wiary – prozopokatechesis. Troszczy sieD, aby sLowo BozHe „przyoblekaLo sieD

w ksztaLt ludzkiego zHycia”29. Szczególn Da roleD peLni tu osoba, która – jak juzH

to zostaLo podkreślone – jest modelem poznawczym, metod Da konstruowania

wiedzy, a przede wszystkim miejscem i sposobem zespolenia osoby katechi-

zowanego z Osob Da Chrystusa30. Personalizm koreluje z caL Da natur Da kateche-

zy. SieDga on do samego faktu udzielania sieD Boga czLowiekowi, do samej

istoty chrześcijaństwa, do samej Osoby Chrystusa. Jest metod Da, która zblizHa

prawdy wiary do egzystencji konkretnego czLowieka; sprawia, zHe staj Da sieD

bliskie dla jego umysLu i serca oraz odpowiadaj Da na najgLeDbsze potrzeby jego

zHycia. MozHna powiedzieć, zHe katecheza wychodzi od osoby i ostatecznie do

niej powraca; osoba jest punktem wyjścia i punktem dojścia. Dyrektorium

ogólne o katechizacji, określaj Dac zasadeD metodologiczn Da przedstawiania oreD-

dzia ewangelicznego w katechezie, wyjaśnia: „MozHna wyjść od Boga, by

dojść do Chrystusa i na odwrót; podobnie mozHna wyjść od osoby ludzkiej,

by dojść do Boga, i na odwrót”31.

VI. KATECHETYKA I PERSONALIZM

Katechetyka, tworz Dac teorieD dla praktycznej realizacji katechezy, mozHe

równiezH opierać sieD na personalizmie. Jawi sieD on jako swoiste medium ko-

munikacji ze wspóLczesnym światem, który trzeba poznać i zinterpretować.

Jako system intelektualny pomaga poznawać, badać, interpretować, a wreszcie

przekLadać na odpowiedni Da praktykeD wszelk Da rzeczywistość z perspektywy

osoby. Oparcie katechetycznych wysiLków na systemie personalizmu przy

tworzeniu teorii pozwoli odpowiednio porz Dadkować dane, tworzyć ogóln Da

perspektyweD, dokonywać syntezy materiaLu i docierać do prawd najgLeDbszych

i kluczowych dla osoby ludzkiej. Przede wszystkim personalizm posiada

29 J a n P a w e L II. Katecheza systematyczna rodzi sie7 z wiary i s9uz:y wierze. W:

Dzie9a zebrane. T. 6: Katechezy (cz. 1). Kraków 2007 s. 461.
30 Por. CT 5, 19.
31 DOK 118.
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umieje9tność peAnego, integralnego rozumienia czAowieka jako osoby oraz

zdolność interpretacji jej dynamizmu, np. egzystencji, dziaAania, twórczości.

Teoria katechetyczna, id 9ac po linii wyznaczonej przez osobe9, be9dzie równiezP

skutecznie do niej docieraAa prowadz 9ac j 9a do samorozumienia i samowycho-

wania, wreszcie do rozumienia swojej roli w historii zbawienia, w tym rów-

niezP do rozumienia świata doczesnego, dziejów, zPycia, spoAeczności, kultury

w świetle Osoby Chrystusa, który wkroczyA w historie9 ludzkości, by przynieść

światAo rozumienia. I tak mozPe wyrównywać rózPnice mie9dzy teori 9a a prakty-

k 9a, bowiem sama osoba jest punktem spotkania teoretycznej propozycji

i praktycznej realizacji. W tym tezP sensie katechetyka mozPe mocniej zespalać

sie9 z katechez 9a, z caA 9a pragmatyk 9a i zadaniem chrześcijańskiego aktualizowa-

nia i rozwoju osoby ludzkiej.

*

W caAym zaangazPowaniu personalizmu nalezPy pamie9tać, zPe nie jest on ani

ideologi 9a, ani indywidualizmem, ani kolektywizmem, ani spirytualizmem. Nie

jest równiezP tylko antropologicznym opisem czAowieka. Jest przede wszystkim

propozycj 9a refleksji nad czAowiekiem i światem w kluczu osoby. Przy czym

czAowiek, jako osoba, nie jest tu rozumiany jako jeden z elementów rzeczy-

wistości, lecz jest punktem wyjścia wszelkich rozwazPań. Taki model myślenia

i interpretowania dotyczy takzPe rzeczywistości religijnej. Uświe9cenie i zba-

wienie, choć dokonuj 9a sie9 za pośrednictwem znaków i symboli, dotycz 9a osób:

Boskich i ludzkich. To wAaśnie osoba pomaga zrozumieć wszelk 9a rzeczywis-

tość stworzon 9a i Niestworzon 9a oraz do niej docierać, pod warunkiem, zPe sam

fenomen osoby be9dzie poznawany zarówno za pomoc 9a danych rozumu, jak

i w świetle Objawienia. St 9ad tezP inspiracj 9a dla personalizmu zawsze jest

Chrystus i Jego nauka. W rezultacie myśl personalistyczna jest otwarta; nicze-

go nie narzuca, nie dyktuje, nie wymusza; niczego tezP nie wyklucza, ani

zPadnej drogi ostatecznie nie zamyka. Jest natomiast wskazówk 9a dla kazPdej

myśl 9acej osoby ludzkiej. D 9azPy do tego, aby kazPda nauka, refleksja, interpre-

tacja, a takzPe duszpasterska praktyka, taka jak katecheza, posiadaAa odniesie-

nie do osoby, rozumiane jako szczere docenienie jej wartości i uznanie jej

misterium.

Warto przy tym podkreślić, zPe interpretacja wspóAczesnej katechezy przez

pryzmat osoby jawi sie9 jako istotny dla naszej kultury postulat podje9cia

chrześcijańskiej odpowiedzialności za czAowieka polegaj 9acy na świadectwie

o Bogu poprzez zwrócenie sie9 ku osobie ludzkiej, przez otwarcie sie9 na jego
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egzystencje8, uświadamiaj 8ac, zAe Bóg jest Bogiem ludzi i zAe ofiaruje kazAdemu

czIowiekowi szanse8 na przezAycie swego czIowieczeństwa w peInym wymiarze.

Trzeba zatem uczynić wszystko, aby w przekazie ore8dzia chrześcijańskiego

najwazAniejsza byIa osoba (przed rzecz 8a, przed treści 8a, metod 8a; istnienie przed

posiadaniem). Katecheza, która pomaga czIowiekowi w dotarciu do integralnej

prawdy o sobie, staje sie8 bardziej przekonuj 8aca dla wspóIczesnego świata.

Personalistyczne ukierunkowanie katechezy nie rozwija sie8 tylko po to, aby

stanowić kolejn 8a pozycje8 w katalogu kierunków katechetycznych. Rozwija sie8,

aby sIuzAyć czIowiekowi w konkrecie jego egzystencji; by czIowiek mógI

poznawać Boga ZA ywego, KościóI, sIowo BozAe, liturgie8 przez pryzmat osoby,

by wreszcie mógI poste8pować w samorozumieniu oraz samodoskonaleniu,

i ostatecznie speInić sie8 jako osoba. MozAna powiedzieć, zAe personalistyczny

charakter katechezy, w dzisiejszych czasach naznaczanych tendencjami anty-

chrześcijańskimi oraz kultur 8a zdepersonalizowan 8a i antyhumanistyczn 8a, jest

odsiecz 8a ocalaj 8ac 8a prawde8 o osobie ludzkiej.

Proponowane rozwazAania nie daj 8a definitywnych i ostatecznych rozwi 8azań.

Podobnie jak personalizm, który nie jest systemem zamknie8tym i dokończo-

nym, ale dynamicznym i otwartym, tak i zaprezentowane kwestie z dziedziny

katechezy dopiero otwieraj 8a pewn 8a perspektywe8. St 8ad tezA i myśl katechetycz-

na budowana wokóI niej i ni 8a inspirowana jest perspektywiczna i z natury

otwarta.
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THE PERSONALISTIC CURRENT IN RELIGIOUS EDUCATION

S u m m a r y

The personalistic profiling of the catechetic didactics puts the category of "person” in the

core of its teaching methodology, and of its all educative and initiation efforts. This approach

to religious education also adopts personalistic understanding of the Revelation and the faith,

thanks to which religious education builds a community of people united around the Person

of Jesus Christ. This community allows for the unique form of dialogue between God and man.

The nature of this dialogue is soteriological: the personal worlds of God and man overlap,

which allows man to cling fully – as a person and as an existence – to the redeeming Truth

– Jesus Christ. In its personalistic dimension, religious education serves man in the reality and

of his/her existence. It leads to a personal communion with Christ, it supports man on his/her

path towards self-comprehension and self-development, which makes man self-realize him/her-

self as a person, makes him/her grow and thrive.

Translated by Konrad Klimkowski

S"owa kluczowe: osoba, katecheza, personalizm, katechetyka, metoda.

Key words: person, catechesis, personalizm, catechetics, method.


