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Tradycja honorowania wybitnych osobistości tytułem – do-

ctor honoris causa – ma ponad pięćsetletnią historię, zapoczątkowaną przez Uniwersytet w Oxfordzie. Tytuł ten – uważany za najważniejsze wyróżnienie, jakie może nadać uczelnia
– jest przyznawany po głębokiej analizie osiągnięć i zasług
Kandydata do tytułu. Najwyższą godność akademicką, jaką
jest doktorat honoris causa, uczelnie nadają, uznając szczególne zasługi dla świata nauki i kultury, w dowód uznania
i wdzięczności za budowanie wspólnego dobra. Poczet laureatów, którym Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
przyznał tytuł honorowego doktora otwiera kard. Henryk
Gulbinowicz. W tym zacnym gronie znajdziemy obecnego
papieża Benedykta XVI, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone; Prymasa Polski, abp. Józefa Kowalczyka oraz innych dostojników kościelnych i wybitnych
teologów, naukowców i społeczników.
Środowisko Papieskiego Wydziału Teologicznego gromadzi się dzisiaj wokół Osobistości, którą Senat Uczelni wybrał
przez podjęcie jednomyślnej uchwały o nadaniu tytułu doktora honoris causa – ks. prof. Mariana Ruseckiego, uznając
Jego wybitne osiągnięcia w zakresie teologii fundamentalnej, które są znane i cenione w środowiskach naukowych
nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Bogactwo
i głębia treści zawartych w dorobku naukowym ks. prof. Ruseckiego prowadzą do poznania prawdy wiary, uzasadnienia
chrześcijańskiej nadziei oraz do świadectwa o Bogu, który
jest Miłością.
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Dolnośląskie środowisko teologiczne, nadając ks. prof.
M. Ruseckiemu najwyższy laur akademicki, wyraża szacunek i wdzięczność za wieloletnie więzy przyjaźni z Papieskim
Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu. Lubelski Mistrz
Teologii od lat obdarza wrocławską uczelnię ogromną życzliwością, ubogacając ją swoimi wykładami oraz pisząc recenzje
prac naukowych.

Curriculum vitae
Ksiądz prof. Marian Rusecki urodził się 22 marca 1942 r.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu
Wrocław, 16 kwietnia 2012 r.

w Janowie Lubelskim (który w 2010 r. przyznał mu tytuł
honorowego obywatela), w rodzinie robotniczej. Ojciec Jan
był murarzem; matka – Feliksa z Krzysztoniów, zajmowała
się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, których
oprócz Mariana było jeszcze troje: dwóch synów – Bolesław
i Zygmunt, oraz najmłodsza córka – Zofia. W rodzinie przywiązywano dużą wagę do praktycznego wymiaru życia, co
znajdowało wyraz przede wszystkim w pracowitości. Żywe
były też tradycje religijne i patriotyczne, mające później znaleźć swoje odzwierciedlenie w życiu Księdza Profesora.
Duży wpływ na kształtowanie się Jego osobowości miało
środowisko, głównie rodziny jego wielu kolegów, dzięki którym poznawał historyczną prawdę o Polsce, np. o czasach
Józefa Piłsudskiego. Pytany o największe wzorce osobowe
okresu młodości jednym niemal tchem wymienia przede
wszystkim nauczycieli ze szkoły podstawowej i średniej,
którzy uczyli patriotyzmu i kształtowali w wychowankach
cnoty obywatelskie, zwłaszcza poczucie obowiązkowości.
Kadra nauczycielska janowskiego liceum – jak wspomina
Profesor – była zespołem ludzi odpornych na ideologizację,
praktykujących religijnie, niekryjących bynajmniej swoich
poglądów.
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Po uzyskaniu świadectwa maturalnego Marian Rusecki
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Jego decyzja mogła być dla wielu zaskoczeniem – w jego rodzinie było to wydarzenie bez precedensu; nie jest jednak tajemnicą, że silne tradycje powołaniowe są charakterystyczną
cechą ziemi janowskiej, która wydała wielu wybitnych duchownych. Nie bez znaczenia dla powołania Profesora były
kontakty z ówczesnymi janowskimi duszpasterzami. Sam
w tym kontekście wspomina przede wszystkim proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela, a zarazem dziekana dekanatu janowskiego (po reorganizacji granic diecezji polskich
w 1992 r. Janów Lubelski znalazł się w obrębie diecezji sandomierskiej), ks. Franciszka Trochonowicza. Był to człowiek
niezwykle światły (absolwent uniwersytetu w Leuven), myślący dalekosiężnie, znawca psychologii społecznej, wybitny
duszpasterz i katecheta, oczytany, znający kilka języków obcych. Licealista Marian, który korzystał z jego księgozbioru,
był swym proboszczem wręcz zauroczony.
Spośród przedmiotów wykładanych w seminarium alumn
Rusecki szczególnie zasmakował w filozofii i apologetyce. Imponowali mu szczególnie księża profesorowie Edward Kopeć
i Czesław S. Bartnik. Pod kierunkiem pierwszego z nich napisał pracę magisterską Elementy apologetyki personalistycznej
u Jeana Mouroux (1966). Jako wielkie osobowości seminaryjnych zapisali się w jego pamięci także: ojciec duchowny
– ks. Bogumił Efner, rektor – ks. Paweł Pałka i późniejszy
ordynariusz lubelski, ks. Bolesław Pylak. W tym samym
1966 r. przyjął święcenia kapłańskie i skierowany został do
pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii Garbów (pracował tam razem z późniejszym bp. Janem Śrutwą). Na brak
pracy nie narzekał. Katechizował młodzież szkolną i pracującą, zarówno przy kościele parafialnym, jak i w okolicznych

wioskach należących do parafii. Prowadził ze swoimi uczniami dysputy na wybierane przez nich tematy. Zaskakiwała go
zwłaszcza młodzież pracująca, chętnie i regularnie frekwentująca te zajęcia.
W 1967 r. został skierowany na specjalistyczne, stacjonarne studia z zakresu teologii fundamentalnej w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu w 1970 r. pracował w parafii św. Pawła w Lublinie. Także tu dał się poznać
jako dobry katecheta. W Technikum Przemysłu Spożywczego frekwencja na jego lekcjach sięgała 90%, co było wówczas
czymś wyjątkowym.
Powróćmy jeszcze do czasów studiów uniwersyteckich na
KUL, kiedy spotkał się z gronem takich teologicznych „znakomitości”, jak wspomniani już profesorowie: Kopeć i Bartnik, ale także dzisiejszy kardynał ks. Stanisław Nagy, ponadto Teofil Chodziło, Romuald Łukaszyk, Wincenty Granat.
Egzamin licencjacki w tamtych czasach zdawało się ex tota
theologia (!). Na studiach panowała stricte naukowa atmosfera. Kontakt z profesorami i studentami różnych specjalności
umożliwiał prowadzenie interdyscyplinarnych dyskusji naukowych. W 1974 r. ks. Rusecki uzyskał doktorat z teologii
fundamentalnej na podstawie rozprawy Współczesne dyskusje nad teorią apologetyki, napisanej pod kierunkiem ks. prof.
E. Kopcia. W tym samym roku został zaangażowany w KUL
na stanowisku asystenta, a następnie kolejno: starszego asystenta i adiunkta. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy
Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku (nagrodzonej przez rektora KUL). Dwa lata później objął stanowisko
docenta, a w 1991 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego i tytuł naukowy profesora, wreszcie w 1994 r. – profesora zwyczajnego.
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Warto w tym miejscu wspomnieć ważny epizod z życia
Księdza Profesora, będący z pewnością owocem patriotycznych postaw i wysiłków wychowawczych Jego szkolnych pedagogów. Otóż, w 1968 r. w Lublinie miały miejsce protesty
i strajki studenckie, zainicjowane w Warszawie po zdjęciu
przez komunistów ze sceny Teatru Narodowego 30 stycznia
1968 r. Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Pod adresem
spektaklu padały zarzuty „antyrosyjskości” i „antyradzieckości” oraz „religianctwa” (reżyser przypłacił to wydaleniem
z partii i utratą posady dyrektora teatru). Przedstawienie,
wbrew zamierzeniom twórcy, stało się wydarzeniem politycznym, poprzedzając zajścia marca 1968 r. Właśnie 11 marca strajki rozpoczęły się też w Lublinie. Główna demonstracja
miała się odbyć na Placu Litewskim. Zebranych na ul. Nowotki (dziś I. Radziszewskiego, przylegającej do konwiktu księży studentów KUL) studentów – przede wszystkim z KUL
i UMCS – otoczyły uzbrojone oddziały UB i ORMO, spychając w kierunku Chatki Żaka, gdzie rozpoczęły się łapanki;
wśród protestujących nie brakowało prowokatorów, a niewykluczone, że i wtyczek. „Tego w zielonym płaszczu” czterech
tajniaków wepchnęło do „suki” i wraz z innymi przewieziono
do siedziby Komendy Wojewódzkiej MO na ul. Narutowicza.
Nocne posiedzenie kolegium ds. wykroczeń skończyło się
dla większości orzeczeniem grzywny w niemałej na owe czasy kwocie półtora tysiąca złotych (za chuligańskie zakłócanie
porządku publicznego); kara ta została zwiększona dwukrotnie na drugim posiedzeniu kolegium, następnej nocy, kiedy
okazało się, że studenci zaczęli zbierać pieniądze by wykupić
swych kolegów. Z ul. Narutowicza aresztowani zostali przewiezieni do więzienia przy ul. Zemborzyckiej. Ksiądz Rusecki
(„ten w zielonym płaszczu”) doświadczył, krótko wprawdzie,
ale dotkliwie, więziennej rzeczywistości: 18 więźniów w celi,

trzypiętrowe łóżka, obrzydliwa strawa (osadzeni dzielili się
własnym chlebem), donosiciele... Po trzech dniach, wzorem
biblijnego Jonasza, został uwolniony.
Po habilitacji w życiu ks. Ruseckiego rozpoczął się bardzo
twórczy okres. Mógł rozwijać własne zainteresowania, proponować autorskie koncepcje naukowe płynące z poszukiwań
prowadzonych konsekwentnie w ramach przyjętych założeń.
Zaowocowało to wieloma nowatorskimi rozwiązaniami nie
tylko w zakresie teologii fundamentalnej, ale także religiologii (ta nazwa została wprowadzona do języka naukowego
właśnie przez ks. Ruseckiego, który przez to chciał zareagować na poziomie metodologicznym na ograniczenie badań
nad religią jedynie do nauk religioznawczych, z pominięciem płaszczyzny teologicznej, a to właśnie dzięki niej można
w pełni ukazać istotę i genezę religii; innowacja ta przyjęła
się, znalazła się np. w ratio studiorum) i zamknęło się w wielu
publikacjach książkowych, o których będzie mowa dalej. Dobry kontakt ze studentami sprawiał, że poszerzało się grono
jego seminarzystów, czego plonem jest dorobek dydaktyczny
(aktualnie ponad 160 magisteriów i 40 doktoratów), obejmujący bardzo różnorodną problematykę z zakresu chrystologii
i eklezjologii fundamentalnej oraz religiologii.
Trudno zliczyć wszystkie naukowe osiągnięcia Księdza
Profesora – publikacje, prowadzone prace dyplomowe i naukowe, piastowane funkcje i zajmowane stanowiska, a także
zdobyte nagrody i wyróżnienia. Wymieńmy przynajmniej
niektóre z nich.
W 1976 r. był stypendystą Institute Catholique w Paryżu,
a w 1983 i 1989 – Katolickiego Uniwersytetu w Louvain-laNeuve. Jako prodziekan Wydziału Teologii KUL (1986–1989
i 1992–1995) wykorzystał swe doświadczenie dla wprowadzenia w 1991 r. pedagogizacji na tymże Wydziale i gruntownej
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reformy studiów w latach 1995–1996. W okresie 1990–1996
był członkiem Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej
i kierownikiem działu „Teologia fundamentalna”. Jest członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego KUL i był przewodniczącym Wydziału Teologii tego Towarzystwa. Ponadto
był wieloletnim dyrektorem Instytutu Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL (w ramach Instytutu kierował
Katedrą Chrystologii Fundamentalnej i Katedrą Eklezjologii
Fundamentalnej, aktualnie Katedrą Misjologii; notabene kierownikami wspomnianych katedr oraz nowej Katedry Teologii Religii są Jego uczniowie); przewodniczącym Kolegium
Redakcyjnego „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” z. 2,
a następnie „Roczników Teologicznych” z. 9, znane obecnie
pod nazwą ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii”. Od 1989 r. przewodniczył Ogólnopolskiej Sekcji Teologii
Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, przekształconej w 2005 r. (z jego inicjatywy) w Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce (liczące dziś
ok. 100 członków), którego jest przewodniczącym (już drugą
kadencję).
Do jego opera vitae należy też włączenie teologii do grona
dyscyplin naukowych zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk,
co znalazło swój finał w utworzeniu w 2003 r. Komitetu Nauk
Teologicznych. Ksiądz M. Rusecki do 2012 r. był jego przewodniczącym i redaktorem naczelnym dwóch serii wydawniczych: ,,Studiów Nauk Teologicznych PAN” oraz ,,Wkładu
chrześcijaństwa w kulturę polską” (w ramach obydwu do
dziś ukazało się 5 tomów). Starania ks. Ruseckiego o godną
pozycję teologii pośród dyscyplin naukowych (zwłaszcza
w Lublinie, jako mieście, gdzie posiada ona wyjątkową tradycję i osiągnięcia) doprowadziły też do wprowadzenia jej do
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (w ramach Komitetu

Nauk Humanistycznych, którego funkcję zastępcy przewodniczącego Ksiądz Profesor pełnił, a obecnie tworzy ona samodzielny wydział VI). Wybitnym i zaszczytnym osiągnięciem
jest też powołanie go przez papieża Jana Pawła II na członka
korespondenta Pontificia Academia Teologica (Papieskiej
Akademii Teologicznej) w Watykanie (zrzeszającej tylko 62
uczonych z całego świata). W latach 2007–2011 Ksiądz Profesor był członkiem Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Ksiądz M. Rusecki prowadził też systematyczne wykłady
z teologii fundamentalnej i religiologii w Spišskiej Kapitule
(Słowacja) i Lwowie (Ukraina). Przez kilka lat kierował Katedrą Teologii Fundamentalnej na nowo utworzonym Wydziale Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego; był też członkiem
Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja).
Rezultaty swych badań naukowych opublikował w 35 monografiach książkowych, w tym 18 zbiorowych i 17 indywidualnych, ponad 650 artykułach naukowych i popularnonaukowych oraz encyklopedycznych. Do najważniejszych
opracowań zbiorowych można zaliczyć m.in.: Z zagadnień
światopoglądu chrześcijańskiego (TN KUL, Lublin 1989),
Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis
Ecclesia Polonorum? (Bernardinum, Pelplin–Lublin 1994),
Problemy współczesnego Kościoła (RW KUL, Lublin 1996),
Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej. Lublin, 18–21 września 2001 r.
(TN KUL, Lublin 2001), Wokół deklaracji ,,Dominus Iesus”
(TN KUL, Lublin 2001), Leksykon Teologii Fundamentalnej
(Lublin- Wydawnictwo ,,M”, Kraków 2002), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich (Wydawnictwo KUL,
Lublin 20063).
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Do najważniejszych opracowań indywidualnych autorstwa Księdza Profesora można zaliczyć następujące: Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej
(TN KUL, Lublin 1994), Istota i geneza religii (Wydawnictwo
Diecezjalne, Lublin–Sandomierz 19972), Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę (Wydawnictwo Gaudium, Lublin
2001), Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich (TN
KUL, Lublin 2001), Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej (Instytut Wydawniczy ,,Pax”, Warszawa
2006).
Na wyjątkową uwagę i szersze przedstawienie zasługują
cztery (jak do tej pory) dzieła traktatowe, czyli monograficzne i całościowe. Traktat o cudzie (Komitet Nauk Teologicznych PAN, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006), w którym jako
element najważniejszy została omówiona znakowa i personalistyczna koncepcja cudu, jej biblijne i patrystyczne zakorzenienie, ponadto rozwój refleksji nad cudem w dziejach
teologii, rozpoznanie cudu i jego funkcje, a także problem
cudu w religiach pozachrześcijańskich z punktu widzenia
teologii fundamentalnej. Traktat o Objawieniu (Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2007), w którym została
zaprezentowana personalistyczna koncepcja Objawienia
oraz synteza nauki Kościoła o Objawieniu i jego przekazie
(w Biblii, Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, liturgii, teologii, kulturze). Traktat o religii (Verbinum, Warszawa 2007)
wyróżniający się szerokim omówieniem zagadnień metodologicznych wszystkich nauk badających religie, określeniem
istoty i genezy religii, rozwiązaniem najważniejszych problemów w ramach teologii religii oraz prezentacją stosunku
chrześcijaństwa do innych religii głównie na płaszczyźnie
teologicznej; Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? (TN KUL, Lublin 2010) podej-

mujący się uzasadnienia wiarygodności chrześcijaństwa
dzięki kilkunastu nowatorskim w teologii fundamentalnej
argumentom, np. martyrologicznemu, bonatywnemu, ze
świętości, prakseologicznemu, sperancyjnemu, kulturotwórczemu, personalistycznemu, aksjologicznemu i komparatystycznemu.
Naukowe dokonania Księdza Profesora zostały uhonorowane wieloma nagrodami. Najważniejsze z nich to: trzykrotnie przyznawana nagroda Rektora KUL: za rozprawę
habilitacyjną (1984), za zorganizowanie (wraz z zespołem
współpracowników z Instytutu Teologii Fundamentalnej)
II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej
Chrześcijaństwo jutra (KUL, 18–21 września 2001 r.) oraz
za książkę Kościół w czasach Jana Pawła II (wraz z J. Mastejem i K. Kauchą); nagroda Ministra Edukacji Narodowej
za książkę Cud w myśli chrześcijańskiej (1995); nagroda im.
Włodzimierza Pietrzaka (2000); przyznawana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe Lubelska Nagroda Naukowa
(Premium Scientiarum Lublinense) za Leksykon Teologii Fundamentalnej (wraz z zespołem redakcyjnym, w skład którego
wchodzili: K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej) w 2002 r. Dwa
lata później przez Prezydenta RP został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ksiądz prof. Rusecki uczestniczył w wielu krajowych
i zagranicznych kongresach, sympozjach i zjazdach teologów, podczas których wygłosił dziesiątki referatów; na wiele
z nich był zapraszany jako gość specjalny (np. w 2009 r. do
Paderborn na sympozjum Das Proprium der Fundamentaltheologie dla teologów fundamentalnych krajów języka
niemieckiego jako jedyny prelegent spoza tego grona czy
w 2010 r. na Kongres Teologów Polskich w Poznaniu). Równie pokaźna zebrałaby się liczba wywiadów udzielonych
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2 – Ksiądz Profesor M. Rusecki

dla prasy, radia i telewizji. Mimo zaangażowania w sprawy
naukowe i organizacyjne nie stroni też od duszpasterstwa.
Z  jego inicjatywy powstało Duszpasterstwo Pracowników
Nauki Miasta Lublina, którego koordynatorem był w latach
1998–1999. Nadal służy pomocą duszpasterzom i wiernym
parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie.
Oprac. dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, prof. KUL JP II

Ks. prof. dr hab. TADEUSZ DOLA
Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

RECENZJA
dorobku naukowego
ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu

Ksiądz prof. Marian Rusecki jest pracownikiem naukowym

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; z uczelnią tą związany jest od początku swej naukowej aktywności
i pozostaje jej wierny do dziś. Lubelska Alma Mater wydała
wielu wybitnych uczonych. Do grona najznamienitszych zaliczyć trzeba również ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego.
Jego osiągnięcia naukowe zyskały uznanie nie tylko w Polsce.
Aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do księgi pamiątkowej wydanej ku jego czci z okazji 65. rocznicy urodzin
(„Scio cui credidi”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń i inni, Lublin 2007). Wśród zamieszczonych tam pism
gratulacyjnych są listy z watykańskiego Sekretariatu Stanu
oraz od kard. Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej. Artykuły zadedykowali Jubilatowi
przedstawiciele wielu środowisk naukowych z kraju i zagranicy, m.in. Max Seckler z uniwersytetu w Tybindze, bp Rino
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Fisichella, rektor Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Karl
Heinz Neufeld z uniwersytetu w Innsbrucku, César Izquierdo
z uniwersytetu w Nawarze.
Krajowe i międzynarodowe uznanie, jakim cieszy się
wśród teologów i w instytucjach watykańskich ks. Rusecki,
jest owocem wieloletniej wytężonej pracy badawczej i organizacyjnej. Organizowanie nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II stało się wielkim polem aktywności Księdza Profesora. Jako prodziekan Wydziału Teologii
KUL przeprowadził gruntowną reformę studiów; utworzył
Instytut Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL
i jest od początku jego dyrektorem; kieruje w tym Instytucie
Katedrą Chrystologii Fundamentalnej; posiada duże zasługi
w pracach redakcyjnych; uczestniczy w redagowaniu Encyklopedii katolickiej jako członek Redakcji Naczelnej i kierownik
działu „Teologia fundamentalna”; przewodniczy Komitetowi
Redakcyjnemu „Roczników Teologii Fundamentalnej i Religiologii”, wcześniej „Roczników Teologicznych. Teologia fundamentalna i religiologia”.
Ksiądz Rusecki wyróżnia się w działalności organizacyjnej
na forum ogólnopolskim. Od 1989 r. przewodniczy pracom
Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji
Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, przekształconej dzięki jego
staraniom w 2005 r. w Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce. Włożył też wiele wysiłku w działania umożliwiające powstanie w 2003 r. Komitetu Nauk Teologicznych
w Polskiej Akademii Nauk i jest od początku jego przewodniczącym. W znaczący sposób przyczynił się do włączenia
teologii w grono dyscyplin tworzących Lubelskie Towarzystwo Naukowe. W latach 2007–2010 był członkiem Sekcji
Nauk Humanistycznych i Społecznych w Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów.

Ksiądz prof. M. Rusecki jest znanym i cenionym dydaktykiem. Prowadzi stale zajęcia na Wydziale Teologii KUL.
Okresowo wykładał też na innych uczelniach, m.in. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku
(Słowacja), w Spišskiej Kapitule (Słowacja), w Lwowie (Ukraina) oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Znaczącym efektem jego dorobku dydaktycznego jest
wypromowanie prawie czterdziestu doktorów.
Potwierdzeniem wielkiego autorytetu naukowego Księdza
Profesora było powołanie go przez papieża Jana Pawła II na
członka korespondenta Papieskiej Akademii Teologicznej
w Watykanie. Za osiągnięcia naukowe otrzymał m.in. nagrody rektora KUL-u, Ministra Edukacji Narodowej, nagrodę
im. Włodzimierza Pietrzaka, Lubelską Nagrodę Naukową
oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Liczne odznaczenia, którymi wyróżniony został Ksiądz
Profesor, honorują także jego dorobek badawczy. W dziedzinie badań naukowych i ich upowszechniania drogą licznych publikacji ks. Marian Rusecki staje w pierwszym szeregu współczesnych teologów. Jego zainteresowania badawcze
już na początku drogi naukowej, to znaczy od przygotowania pracy magisterskiej, koncentrowały się na teologii fundamentalnej. Ważną rolę w tym pierwszym etapie rozwoju
naukowego odegrała z pewnością postać ks. prof. dr. hab.
Edwarda Kopcia. Jego zdyscyplinowanie w myśleniu i prowadzeniu badań naukowych udzieliło się ks. M. Ruseckiemu,
który kontynuował jego poglądy teologicznofundamentalne
i twórczo je rozwijał.
Analiza całości dotychczasowego dorobku naukowego
Księdza Profesora daje podstawy, by sądzić, że istotne znaczenie dla naukowego poziomu prowadzonych badań miał
pierwszy ich etap, kiedy zajmował się teorią teologii funda-
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mentalnej. Dociekania hisorycznometodologiczne wyposażyły go na samym wstępie drogi naukowej w narzędzia
badawcze, dzięki którym mógł uporządkować od strony
naukowej problematykę teologicznofundamentalną i nadać
jej nowy kształt. W licznych artykułach określił relację pomiędzy apologetyką i teologią fundamentalną, opowiadając
się za tą ostatnią jako drogą odpowiadającą współczesnym
oczekiwaniom naukowego uzasadniania Boskiego pochodzenia chrześcijaństwa. Efektem wieloletnich badań nad
teorią teologii fundamentalnej jest obszerne opracowanie
Wiarygodność chrześcijaństwa (t. I: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994). Przestudiowanie tego dzieła jest
nieodzownym warunkiem wstępnym naukowego zajmowania się teologią fundamentalną.
Wyposażony w solidny warsztat metodologiczny ks. Rusecki podejmuje badania nad szczegółowymi zagadnieniami teologicznofundamentalnymi; zajmuje się problematyką
cudu, opracowując fenomen cudu wielostronnie i gruntownie. Bada i przybliża rozwój poglądów o cudzie w myśli
chrześcijańskiej. W obszernym dziele Cud w chrześcijaństwie (Lublin 1996), napisanym z ogromną akrybią i erudycją, kreśli szeroką panoramę obrazującą zróżnicowane
sposoby opisu i interpretacji cudu przez myślicieli chrześcijańskich. Dzieło to pokazuje autora jako doświadczonego i obiektywnego badacza, który oddaje wiernie poglądy
omawianych teologów, wydobywając z nich najbardziej
charakterystyczne cechy.
Czerpiąc z tego ogromnego dziedzictwa, Ksiądz Profesor
konstruuje własną naukową koncepcję cudu, która nawiązuje do całej tradycji chrześcijańskiej, począwszy od Biblii.
Ksiądz prof. Rusecki nadał jej jednak charakter naukowy
w stopniu daleko bardziej rozwiniętym niż inni dotychcza-

sowi autorzy, ujmujący cud w kategoriach znaku. Zajął się
właśnie teorią znaku i korzystając z ustaleń logików w tej
kwestii, wydobył i rozbudował te jej elementy, które okazują
się przydatne do znakowego ujęcia cudu. Kolejnym obszarem w badaniach nad cudem było zagadnienie funkcji, jakie
cud pełni w chrześcijaństwie, zbadane bardzo wyczerpująco
i przedstawione w publikacji Funkcje cudu (Sandomierz–
Lublin 1997). Ksiądz Rusecki rozwinął też i uwspółcześnił
teologicznofundamentalne badania nad rozpoznaniem
cudu, wykorzystując w nich wcześniejsze teorie znakowego rozumienia cudu. Prowadził oryginalne dociekania nad
pojmowaniem cudu w religiach pozachrześcijańskich i trzeba zaznaczyć, że przecierają one szlaki, gdyż dotąd nie zajmowano się prawie wcale tymi kwestiami. Zostały one wywołane zmianą stosunku chrześcijaństwa do innych religii
w nauczaniu kościelnym. Ksiądz Profesor jest bez wątpienia
jednym z pierwszych, którzy się tą problematyką zainteresowali. Całość swoich dociekań nad zagadnieniem cudu zebrał
w dziele Traktat o cudzie (Lublin 2006). Jest to ujęcie nowatorskie, na wskroś przeniknięte myślą Soboru Watykańskiego II, które stanowi kompendium współczesnej teologicznofundamentalnej wiedzy o cudzie. Dorobek mirakulistyczny
Profesora zyskał wielkie uznanie nie tylko w oczach teologów
polskich. Zainteresowały się nim także środowiska naukowe
w Niemczech, dlatego na potrzeby niemieckiego czytelnika
Ksiądz Profesor przygotował zwięzłe opracowanie zasadniczych tez wypracowanej przez siebie koncepcji cudu, które
zostało wydane we Frankfurcie nad Menem w 2001 r. (Gottes
Wirken in der Welt. Dimensionen und Funktionen des biblischen Wunderbegriff).
Kolejnym obszarem badań teologicznofundamentalnych,
w które Ksiądz Profesor wniósł wiele nowego jest problema-
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tyka objawienia Bożego. Te badania kontynuowały i twórczo
rozwijały myśl ks. E. Kopcia, który opowiadał się za personalistyczną koncepcją objawienia, a także wielu dwudziestowiecznych teologów, zwłaszcza z kręgu badaczy francuskojęzycznych. Przekonanie o konieczności analizy rzeczywistości
objawienia z perspektywy osobowej towarzyszyło Profesorowi stale. Bardzo konsekwentnie patrzył na objawienie jako na
osobowy i zbawczy dialog Boga z człowiekiem. W znacznym
stopniu przyczynił się dzięki temu w myśleniu teologicznym – ale także w przekazie katechetycznym – do odejścia
od wyłącznie noetycznego i intelektualistycznego podejścia
do Bożego objawienia, które jest dla Księdza Profesora przestrzenią wolnego spotkania Boga z człowiekiem przez Boże
Słowo uosobione w Jezusie z Nazaretu. Tak więc personalistyczne pojmowanie objawienia koncentrowało się na jego
wymiarze chrystologicznym; to w osobie Jezusa Chrystusa,
który jest szczytem objawienia, doszło do najdoskonalszego
i wzorczego spotkania odwiecznego Słowa Boga z człowiekiem. Dogłębna refleksja Profesora nad personalistycznym,
a jednocześnie chrystologicznym wymiarem Słowa Bożego
jest znaczącym wkładem w rozwój poglądów o Bożym objawieniu.
Z  tymi dociekaniami łączył ks. Rusecki rozważania nad
problematyką aktu wiary. Refleksję nad przyjęciem w wierze
objawionego słowa Bożego poprzedza badaniem aktu wiary
jako zdarzenia osobowego. Na użytek teologicznofundamentalnego spojrzenia na objawienie wykorzystuje teologiczno-filozoficzne interpretacje aktu wiary. W ich świetle zastanawia się nad człowiekiem, który jako osoba staje wobec
tajemniczej rzeczywistości objawiającego się Boga. Dzięki
uwzględnieniu w szerokim wymiarze zarówno filozoficz-

nych, jak i teologicznych badań dotyczących aktu wiary jego
wywody okazują się nowatorskie, a jednocześnie inspirują
do dalszych przemyśleń. Teologiczne badania nad objawieniem Bożym i aktem wiary udostępnił w licznych artykułach,
a w pełnym kształcie przedstawił w Traktacie o Objawieniu
(Kraków 2007), który w sposób usystematyzowany ujmuje
problematykę Bożego objawienia. To dzieło Księdza Profesora jest jego kolejną wielką syntezą obejmującą tym razem
zagadnienia rewelatywne.
Można chyba pokusić się o wypowiedzenie opinii, że
w trakcie całej drogi naukowej Księdzu Profesorowi towarzyszyła potrzeba poszukiwania argumentów, które uwiarygodniałyby chrześcijaństwo. Tak było już u początku jego
drogi naukowej, kiedy zajmował się metodologią teologii
fundamentalnej. Badał od strony teoretycznej poprawność
argumentacji za prawdziwością chrześcijaństwa. Analizował tradycyjne sposoby uzasadniania Boskiego pochodzenia chrześcijaństwa, ale poszukiwał też i stale poszukuje
nowych, takich, które mogłyby skuteczniej trafiać do dzisiejszego człowieka. Wydaje się, że w tym obszarze badań
teologicznofundamentalnych ks. Rusecki ma szczególne
osiągnięcia. Należą do nich precyzacja i dostosowanie do
oczekiwań współczesnego człowieka tradycyjnych argumentów, np. skrypturystycznego, mirakulistycznego czy
rezurekcjonistycznego; ponadto zaproponowanie nowych,
pokazujących wyjątkowość chrześcijaństwa, jak argument
sperancyjny, kulturotwórczy czy personalistyczny. Wieloletnią pracę nad uzasadnianiem prawdziwości chrześcijaństwa
zwieńczył Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego
wierzyć Chrystusowi? (Lublin 2010). Zebrał w nim w formie
zmodyfikowanej, dostosowanej do współczesnych wymo-
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gów naukowych, dotychczasowe argumenty uwiarygodniające chrześcijaństwo, a także nowe, wychodzące naprzeciw
dzisiejszej mentalności. Dzieło to jest pierwszym tak gruntownym i wszechstronnym opracowaniem problematyki
wiarygodności chrześcijaństwa.
Dostrzegając potrzebę formułowania nowych argumentów za wiarygodnością chrześcijaństwa, dostosowanych do
zmieniającego się kulturowo świata, Profesor nie zaniedbuje
uwspółcześniania argumentów tradycyjnych. Dla chrześcijaństwa wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa zawsze
było fundamentalne. Profesor zajął się nim w odrębnej publikacji, w której bardzo umiejętnie połączył lekkość języka
i przystępność przekazu z głębią teologiczną. Zebrał w całość podstawowe zagadnienia związane z Paschą Chrystusa
i przedstawił je w sposób usystematyzowany, a jednocześnie
uwzględniający możliwości percepcyjne szerokiego kręgu
czytelników.
Badania nad wiarygodnością chrześcijaństwa Ksiądz
Profesor sytuował w kontekście relacji chrześcijaństwa do
innych religii. Dlatego też problematyka religiologiczna zainteresowała go już na bardzo wczesnym etapie drogi naukowej. Podejmował zagadnienia nowe i często kontrowersyjne.
W związku z rozważaniami nad zbawczym znaczeniem religii pozachrześcijańskich stawiał pytania o istnienie w innych religiach objawienia, proroctwa i cudów w rozumieniu
chrześcijańskim. Kwestie te dotykały problemu, który pośród
zagadnień teologicznoreligijnych najbardziej bodaj nurtował Profesora, mianowicie genezy religii. Rozważając ten
problem, sformułował kilka oryginalnych tez, przekonująco
je uzasadniając. Do podstawowych należy twierdzenie o objawieniowej genezie religii. Początek religii nie jest efektem

naturalnej aktywności człowieka, ale dziełem samego Boga.
Człowiek, który w sposób naturalny otwarty jest na transcendencję – co jest kolejną ważną tezą w teologicznoreligijnej
refleksji Księdza Profesora – przyjmuje w akcie wiary Boże
objawienie. Przyjęcie z wiarą objawienia dokonuje się zawsze
pod wpływem działania Bożej łaski. Każdemu aktowi wiary
w objawienie Boże towarzyszy łaska. Ta teza wychodzi poza
tradycyjne opinie, które odmawiały zbawczej łaski wyznawcom religii pozachrześcijańskich. Jest ona jednak oczywistą
konsekwencją wcześniejszych wypowiedzi o objawionym
charakterze każdej religii. Nie można mówić o religiach naturalnych, ale religiach pochodzących od Boga, w których
prawdziwie objawia się sam Bóg i daje łaskę wiary człowiekowi gotowemu przyjąć Jego objawienie. Trzeba dodać, że
w prowadzonych dociekaniach religiologicznych inspirował
się wypowiedziami Soboru Watykańskiego II, jak też posoborowymi dokumentami kościelnymi dotyczącymi stosunku
Kościoła do religii pozachrześcijańskich. Swoje bez wątpienia
oryginalne, poparte rzetelną argumentacją poglądy przedstawił Ksiądz Profesor całościowo w Traktacie o religii (Warszawa 2007).
Wydane na przestrzeni ostatnich pięciu lat cztery traktaty pokazują, jak ogromny i twórczy jest dorobek naukowy
ks. prof. M. Ruseckiego. Traktaty o cudzie, objawieniu i wiarygodności chrześcijaństwa stanowią swego rodzaju tryptyk
ujmujący w wielkiej syntezie całość problematyki teologicznofundamentalnej. Pozostający z nimi w ścisłym związku
Traktat o religii dopełnia refleksję teologicznofundamentalną zagadnieniami religiologicznymi. Do stworzenia tych
wielkich syntez Ksiądz Profesor dochodził przez długie lata
żmudnych dociekań badawczych i wytężonej pracy pisar-
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skiej. Efekty tej naukowej aktywności są znaczącym wkładem
w rozwój badań teologicznofundamentalnych i zasługują na
najwyższe uznanie. Publikowane w ostatnich latach i miesiącach prace pokazują, że jest on w pełni sił twórczych. Można
więc oczekiwać, że w najbliższym czasie pojawią się na rynkach księgarskich kolejne teksty, ważne dla badań nad wiarygodnością chrześcijaństwa.
Pisząc o naukowych osiągnięciach Księdza Profesora, trzeba podkreślić jego ogromne zasługi na polu pracy redakcyjnej. Wspomniane już zostało kierowanie redakcją Roczników
Teologicznych wydawanych przez KUL oraz udział w powstawaniu Encyklopedii katolickiej. Ponadto Profesor zredagował
samodzielnie bądź w zespole kilkanaście książek. Szczególne
miejsce wśród nich zajmuje Leksykon teologii fundamentalnej
(Lublin–Kraków 2002). Ogromna erudycja sprawiła, że dzieło to mogło powstać i uzyskać opinię jednego z najlepszych
leksykograficznych opracowań i to nie tylko w polskiej literaturze teologicznej. Równie pozytywne recenzje otrzymała
zredagowana przez Księdza Profesora książka Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin 2001. Te dwie publikacje, jak też
niektóre inne inicjatywy naukowe ks. Ruseckiego mogły zostać zrealizowane dzięki stworzonemu przez niego zespołowi
naukowemu, pracującemu w Instytucie Teologii Fundamentalnej. Ksiądz Profesor był dla wielu młodych adeptów nauki
prawdziwym mistrzem. Niektórych zaprosił do współpracy,
tworząc grono uczonych, które może poszczycić się wieloma
osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi.
Inicjatywa Papieskiego Wydziału Teologicznego, aby wyróżnić Księdza prof. Mariana Ruseckiego najwyższą godnością akademicką, zasługuje na pełne wsparcie, gdyż jest
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on wybitnym uczonym, znakomitym organizatorem pracy
naukowej, wychowawcą wielu nauczycieli akademickich
pracujących dziś na uczelniach krajowych i zagranicznych,
wreszcie twórcą nowego nurtu w lubelskiej szkole teologii
fundamentalnej. Nadanie mu doktoratu honoris causa będzie
godnym wyrazem uznania jego zasług dla rozwoju współczesnej teologii.
Opole, 5 września 2011 r.

Dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, prof. KUL JP II
Instytut Teologii Fundamentalnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Recenzja
dorobku naukowego, dydaktycznego
i aktywności społecznej
ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu

Ksiądz Marian Rusecki urodził się 22 marca 1942 r. w Jano-

wie Lubelskim; w tym też mieście ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Po uzyskaniu świadectwa
maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Lublinie, gdzie w 1966 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra
teologii na podstawie pracy Elementy apologetyki personalistycznej u Jeana Mouroux, napisanej pod kierunkiem ks. prof.
E. Kopcia. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie,
po czym został skierowany został do pracy duszpasterskiej
jako wikariusz w parafii Garbów. W latach 1967–1970 odbył
specjalistyczne studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu pracował w parafii św. Pawła w Lublinie. W 1974 r.
uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie teologii
fundamentalnej na podstawie rozprawy Współczesne dyskusje
nad teorią apologetyki, napisanej także pod kierownictwem
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ks. prof. Kopcia. W tym samym roku został zaangażowany na
KUL na stanowisku asystenta, a następnie kolejno: starszego
asystenta i adiunkta. W 1984 r. habilitował się na podstawie
dorobku naukowego i rozprawy Funkcja motywacyjna cudu
w teologii XX wieku. Dwa lata później objął stanowisko docenta, a w 1991 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego i tytuł naukowy profesora, wreszcie w 1994 r. – profesora zwyczajnego.
W roku 1976 ks. Rusecki był stypendystą Institut Catholique w Paryżu, a w 1983 i 1989 – Katolickiego Uniwersytetu
w Louvain-la-Neuve.

tholica (eklezjologia fundamentalna). Jego poglądy zostaną
zilustrowane najważniejszymi w ramach określonej problematyki pozycjami bibliograficznymi.
Metodologia teologii
fundamentalnej

Niezwykle bogaty dorobek piśmienniczy Księdza Profesora obejmuje ponad 680 artykułów, 18 książek autorskich
i 16 redaktorskich czy współredaktorskich, głównie z zakresu teologii fundamentalnej i teologii religii. Za tą ogromną
liczbą publikacji stoi myśliciel o umyśle twórczym, ale przede
wszystkim oryginalnym: ks. Rusecki bowiem może być uznany za autora nie tylko wielu koncepcyjnych rozwiązań, ale
wręcz polskiej szkoły obu tych dyscyplin. W obrębie teologii
fundamentalnej dotyczy to zwłaszcza kwestii metodologicznych i teorii uzasadnień, ale także chrystologii i eklezjologii,
zaś w odniesieniu do teologii religii – przede wszystkim pojęcia religii i jej genezy, rzutujących na metodologię i kształt
dyscypliny oraz na jej miejsce w ramach tzw. nauk religiologicznych (termin ten też zaproponował ks. Rusecki). Poniżej
zostanie zaprezentowany bardziej szczegółowo (choć i tak
z konieczności skrótowo) wkład Profesora w rozwój tych
dyscyplin, według schematu: metodologia – demonstratio
christiana (chrystologia fundamentalna) – demonstratio ca-

Zasadnicze osiągnięcia ks. Ruseckiego w zakresie metodologii teologii fundamentalnej dotyczą określenia jej przedmiotu, celu i zadań, gdzie cel, czyli badanie uzasadnienia
objawienia chrześcijańskiego, jest stały dla dyscypliny, zaś
zadania mogą być zmienne, uwarunkowane duchem czasu,
i służą skutecznej realizacji celu. Zadania te polegają na budowaniu metodologicznych podstaw dla teologii i na wypracowaniu dla niej adekwatnego języka (podstawowych pojęć
teologicznych). Pomagają (przez wypracowywanie właściwych kategorii teologicznych i kształtowanie odpowiednich
postaw) w skutecznym prowadzeniu dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, a nawet dialogu z niewierzącymi.
Wreszcie zadania apologetyczne (apologijne) służą obronie
chrześcijaństwa przed wysuwanymi wobec niego zarzutami
przez ich wyjaśnianie oraz uzasadnianiu wiary i wyjaśnianiu trudności czy wątpliwości z nią związanych. Już takie
postrzeganie głównych elementów naukotwórczych dyscypliny należy uznać za oryginalne w stosunku do tradycyjnego wyróżniania przedmiotu materialnego i formalnego.
Teologia fundamentalna w aspekcie przedmiotu i celu jawi
się bowiem jednoznacznie jako doktryna o wiarygodności
objawienia Bożego, zrealizowanego w historii, osiągającego punkt kulminacyjny w Jezusie Chrystusie i trwającego
w założonym przez Niego Kościele, będącym depozytariuszem i tradentem tegoż objawienia. Takie ujęcie scala też
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oba traktaty: chrystologiczny i eklezjologiczny, czyniąc objawienie ich zwornikiem, i jest oryginalne w porównaniu
z tradycyjną apologetyką i teologią fundamentalną okresu
posoborowego, kiedy to oba traktaty były wzajemnie od siebie odseparowane i brakowało jednoznacznie określonego
elementu, który decydowałby o ich miejscu w ramach jednej
dyscypliny teologicznej, czego wyrazem było także usilne
poszukiwanie tzw. „centrum jedności” teologii fundamentalnej. Według ks. Ruseckiego takim centrum jedności jest
właśnie objawienie Boże. Stosowany przez niego rygor metodologiczny pozwala ująć oba traktaty (fakt chrystologiczny i eklezjologiczny) w jednakowych kategoriach: znakowych, personalistycznych i historiozbawczych, przy pomocy
(dopracowanych i sformalizowanych) metod typu podmiotowego – personalistycznej i historiozbawczej. Ksiądz Profesor dopuszcza też i uzasadnia możliwość pluralizmu ujęć
dyscypliny, wyróżniając jako możliwe następujące koncepcje
teologii fundamentalnej: semejotyczną, personalistyczną,
transcendentalno-antropologiczną, agapetologiczną, hermeneutyczną i historiozbawczą. Dodajmy, że ukazane wyżej
rozumienie stałego celu i zmiennych zadań dyscypliny czyni
teologię fundamentalną zawsze aktualną i wrażliwą na znaki
czasu oraz uwzględniającą aktualny, zmieniający się przecież kontekst – historyczny, społeczny, religijny, kulturowy
– w którym jest uprawiana i zwraca się do konkretnego odbiorcy ze swymi argumentami. W takim ujęciu istnieje szansa, że argumenty te będą zawsze walentne, spełniając tym
samym swą podstawową funkcję.
Nie do przecenienia są osiągnięcia ks. Ruseckiego w zakresie uzasadnienia wiarygodności chrześcijaństwa, chrześcijańskiego objawienia oraz wiarygodności Kościoła.
Dokonuje on tego przez rewizję klasycznego schematu argu-

mentacyjnego (cud, proroctwo, zmartwychwstanie) polegającą na ujęciu go w nowych kategoriach metodologicznych,
zgodnie z przyjętą koncepcją dyscypliny, a także na poszerzeniu desygnatów argumentów jako kategorii teologicznych, głównie przez wyjście poza ich wyłącznie motywacyjną
funkcję i ukazanie całego wachlarza innych funkcji: objawieniowej, chrystologicznej, eklezjologicznej, pisteotwórczej,
soterycznej i innych. Niezależnie od tego Autor podaje wiele
nowych argumentów, dostosowanych do wymogów mentalności i umysłowości współczesnego człowieka; powstały
w ten sposób niezwykle rozbudowany system argumentacyjny (argumenty: martyrologiczny, werytatywny, bonatywny,
kaloniczny, prakseologiczny, sperancyjny, kulturotwórczy,
personalistyczny, aksjologiczny, komparatystyczny oraz ze
świętości) nie ma analogii w literaturze światowej. Konsekwentnie też ks. Rusecki rozróżnia wiele rodzajów wiarygodności (semejotyczną, personalistyczną, martyrologiczną,
aksjologiczną, transcendentalną itd.), by uzasadnienie było
adekwatne do przyjętego sposobu rozumienia samej wiarygodności [Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii
fundamentalnej, Lublin 1994; Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi?, Lublin 2010].
Dodać należy, że wspomniane argumenty służą uzasadnieniu nie tylko wiarygodności objawienia, ale także racjonalnego charakteru aktu wiary, zgodnie z 1 P 3, 15.
Wieloletnie badania ks. Ruseckiego nad teorią teologii
fundamentalnej, rozpoczęte na etapie doktoratu i konsekwentnie rozwijane przez lata, stopniowo doprowadziły do
akcentowania przede wszystkim personalistycznego (lub
też znakowo-personalistycznego) ujęcia teologii fundamentalnej oraz wszystkich jej elementów. Tym samym staje on
w szeregu wielkich personalistów środowiska lubelskiego:
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W. Granata, E. Kopcia, a zwłaszcza Cz. Bartnika. Podczas gdy
w okresie posoborowym wiele instytucji naukowych odeszło
od teologii fundamentalnej jako dyscypliny naznaczonej
piętnem niemal konfrontacyjnie nastawionej apologetyki,
ks. Rusecki ukazuje ją jako dyscyplinę sui generis odrębną od
innych dziedzin poznania teologicznego, jakkolwiek twórczo
korzystającej z ich osiągnięć, a przede wszystkim wciąż aktualną i potrzebną, zwłaszcza we współczesnym kontekście
kulturowo-religijnym Kościoła i świata.

W klasycznej apologetyce oraz we współczesnej teologii
fundamentalnej niemieckiej i włoskiej problematyka religii
rozpatrywana była (lub jest) w ramach pierwszego z trzech
traktatów składających się na przedmiot dyscypliny. Refleksja
ta miała jednak charakter filozoficzny i opierała się na danych
z metafizyki, antropologii i teodycei. Osiągnięcia ks. Ruseckiego w badaniach nad religią polegają na uporządkowaniu
metodologicznych kwestii związanych zarówno z właściwym
rozumieniem samego pojęcia religii, jak i – konsekwentnie –
na określeniu kompetencji poszczególnych nauk w jej badaniu. Równocześnie jednak wnosi on swój oryginalny wkład
w teologicznoreligijne poszukiwania znaczenia religii pozachrześcijańskich w historii zbawienia oraz pozycji chrześcijaństwa w pluralizmie religii.
Bazując na danych teologii fundamentalnej, Ksiądz Profesor ujmuje religię w kategoriach przede wszystkim teologicznych: jako życiowy i zbawczy związek człowieka z Bogiem.
Tak rozumiane pojęcie religii obejmuje zarówno jej podmiot

(człowieka), przedmiot (Boga), jak i relację. Tym samym
religia stanowi zjawisko sui generis powiązane wprawdzie
z różnymi dziedzinami kultury, ale jednak od nich odrębne.
Wymaga to, ponownie postulowanego przez ks. Ruseckiego,
ścisłego przestrzegania kompetencji metodologicznych w podejściu do tej złożonej rzeczywistości, możliwej do badania
(podobnie jak każdy inny element otaczającego nas świata)
zarówno metodami empirycznymi (nauki religioznawcze),
jak i spekulatywnymi (filozofia) oraz w świetle objawienia
(teologia). Proponuje termin „nauki religiologiczne” dla
wszystkich tych sposobów poznania religii, przy czym uznaje
teologię (ściślej – teologię religii) za w pełni kompetentną do
ujmowania całości problematyki religii, gdyż wyłącznie dla
niej dostępne są wszystkie trzy elementy desygnatu pojęcia
religia, zwłaszcza jej przedmiot – Bóg – nieujmowalny metodami empirycznymi i częściowo tylko dostępny dla filozofii.
W kontekście pojęcia religii należy podkreślić, że w opinii
ks. Ruseckiego jej istota jest ściśle związana z genezą; jako
zbawcza relacja (związek) może ona wywodzić się wyłącznie
z objawienia Bożego. Takie rozumowanie, skądinąd w pełni
teologicznie uzasadnione, ma dalekosiężne konsekwencje.
Nie wszystko bowiem to, co z religioznawczego punktu widzenia pretenduje do miana religii, jest nią w świetle teologii.
Z pewnością nie można za takie uznać synkretycznych rezultatów ludzkiej aktywności. Wyklucza to też mówienie o religiach naturalnych, jako że prawdziwa religia, wywodząc się
z Bożego objawienia przyjętego przez człowieka aktem wiary,
ma zawsze charakter nadprzyrodzony, jest związana z łaską
i może prowadzić do zbawienia, co jest pierwszorzędnym celem religii (podobnie jak i każdego rodzaju objawienia Bożego). Jeśli tak, to religie, jako objawione, pełnią pozytywną
rolę w historii zbawienia (pluralizm religii de iure), co by-
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najmniej nie oznacza, że chrześcijaństwo znajduje się na tej
samej płaszczyźnie, co pozostałe religie. Jako wywodzące się
z Wydarzenia Jezusa Chrystusa, chrześcijaństwo jest nie tylko religią w pełni objawioną i w najwyższym stopniu zbawczą
(posiada więc nadrzędny i wyjątkowy charakter w świecie religii), lecz „obejmuje” inne religie, dopełniając je i udzielając
im ze swej pełni, będącej ostatecznie pełnią samego Chrystusa (tzw. paradygmat inkluzywistyczny w teologii religii). Ten
niepowtarzalny status chrześcijaństwa opiera się z kolei na
teologicznofundamentalnym – krytycznym i wiarygodnym
– uzasadnieniu transcendentnej, mesjańskiej świadomości
Jezusa z Nazaretu. Jak się okazuje, podobnej świadomości nie
miał żaden inny założyciel religii. Zresztą, w świecie religii
nie ma też analogii do religijnych roszczeń Jezusa [Fenomen
chrześcijaństwa. Wkład w kulturę, Lublin 2001].
Krytycznie uzasadnione przyjęcie objawieniowej genezy
jako kryterium prawdziwości religii rozwiązuje wiele problemów, z którymi boryka się współczesna teologia, i stanowi
niewątpliwe novum w obszarze nauki światowej, jakkolwiek
niesie także pewne trudności, związane chociażby z nie do
końca jeszcze opracowanymi kryteriami pozwalającymi
stwierdzić obecność objawienia w zjawisku pretendującym
do miana religii. Warto też podkreślić, że ks. Rusecki jako jeden z pierwszych teologów polskich zwracał uwagę na błędne rozumienia tzw. objawienia przez stworzenia (objawienia
kosmicznego) jako „naturalnego”, ograniczonego wyłącznie
do racjonalnego poznania Boga. Objawienie rozumiane na
sposób teologiczny stanowi uniwersalną podstawę wszystkich religii pozachrześcijańskich, decydując przez to o ich
nadprzyrodzonym, a tym samym zbawczym, charakterze
[Istota i geneza religii, Lublin–Sandomierz 1997; Traktat o religii, Warszawa 2007].

Wreszcie dodajmy, że jako jedyny bez wątpienia teolog
w Polsce omawia on najważniejsze religie pozachrześcijańskie w perspektywie teologicznoreligijnej, a nie tylko religioznawczej, badając m.in. nadprzyrodzoną świadomość ich założycieli, możliwość dokonywania się w nich autentycznych
cudów, relację do chrześcijaństwa [Traktat o religii, dz. cyt.,
s. 351–539; Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich,
Lublin 2001].
Metodologiczne zainteresowania Księdza Profesora siłą
rzeczy (ze względu na naturę teologii fundamentalnej jako
„dyscypliny pogranicza”) sięgają także innych dyscyplin
teologicznych; zaowocowało to zredagowaniem swoistego
bestsellera na teologicznym rynku wydawniczym w Polsce –
książki Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich.
Lublin 1992 (Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich.
Lublin 20063).
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Traktat chrystologiczny stanowi serce i podstawę teologii
fundamentalnej, decyduje o samym proprium christianum,
którym jest przekonanie o definitywnej objawieniowo-zbawczej manifestacji Boga w dziejach zbawienia w historycznej
postaci Jezusa z Nazaretu jako wcielonego Syna Bożego. Stąd
też odpowiednio wysoki poziom pewności moralnej uzyskiwanej w uzasadnianiu teologicznofundamentalnym stanowi
rację istnienia tej dyscypliny i zasadnicze powołanie uprawiającego ją naukowca.
W teologii objawienia Bożego ks. Rusecki stoi przede
wszystkim na stanowisku nierozdzielania faktu objawienia od jego treści – jak czyniła to tradycyjna apologetyka

– gdyż informacja o fakcie zawarta jest w treści, podobnie
jak zresztą wszystkie pozostałe elementy przynależące do
przedmiotu teologii fundamentalnej. Co więcej, już samo
objawienie zawiera teologiczną interpretację wszystkich faktów rewelatywnych. W świetle treści objawienia należy więc
rozpatrywać naturę źródeł biblijnych, podstawowe pojęcia
teologicznofundamentalne (objawienie, ale i cud, proroctwo,
zmartwychwstanie, wiarę itd.), problem samoświadomości
Jezusa i tytułów chrystologicznych, a także znaki objawienia
będące równocześnie motywami jego wiarygodności. Objawienie należy więc ujmować w perspektywie teologicznej
i religijnej, gdyż taka jest jego natura, a nie w perspektywie
ściśle historycznej. Profesor wyróżnia – paralelnie do koncepcji dyscypliny i pojęcia wiarygodności – różne teoretyczno-formalne ujęcia samego objawienia: intelektualistyczną,
personalistyczną, historiozbawczą, transcendentalno-antropologiczną, immanentną, semejologiczną i symbolową. Sam
łączy ujęcie personalistyczne, znakowe i personalistyczne,
ujmując w identycznych kategoriach zarówno formy tegoż
objawienia, jak i motywy jego wiarygodności.
Największe osiągnięcia ks. Ruseckiego dotyczą teologii
cudu. Obok syntetycznej i krytycznej prezentacji samego
pojęcia cudu i jego funkcji motywacyjnej (uzasadniającej)
w dziejach chrześcijańskiej myśli teologicznej i apologetycznej [rozprawa habilitacyjna; Funkcje cudu, Sandomierz–
Lublin 1997; Gottes Wirken in der Welt, Frankfurt 2001; Cud
w myśli chrześcijańskiej, Lublin 1991; Cud w chrześcijaństwie,
Lublin 1996; Traktat o cudzie, Lublin 2006], ukazuje wiele
pomijanych dotąd, a raczej niedostrzeganych, funkcji cudu
(o czym była mowa wyżej), podczas gdy zdecydowana większość teologów (w skali światowej) nie wychodzi poza funk-

cję motywacyjną (stanowiącą według ks. Ruseckiego drugi
aspekt każdej spośród teologicznych funkcji cudu) i objawieniową. Ponadto nie tylko ujmuje on cud w kategorii znaku
(jako doskonale oddającej objawieniowy charakter cudu),
opierając się na szeroko rozumianej teorii znaku, ale idąc dalej proponuje przyjęcie – jako bardziej adekwatnej – kategorii
symbolu. O ile bowiem znak odsyła do swego twórcy, o tyle
symbol zawiera w sobie rzeczywistość symbolizowaną, co
jeszcze lepiej podkreśla teofanijny charakter cudu. Właściwe
rozumienie cudu jest też ściśle powiązane z odpowiednim
procesem jego rozpoznania, które nie może się ograniczać jedynie do rozpoznania naukowego (empirycznego), jak miało
to miejsce w dawnej apologetyce i funkcjonuje to jeszcze dziś
w powszechnej świadomości ludzi. Przyjęcie znakowej (symbolowej) koncepcji cudu jest nieodłącznie związane z jego
teologicznym (religijnym) rozpoznaniem, nieabstrahującym
od uwarunkowań podmiotowych, konsekwentnie zresztą
wobec rozpoznania objawienia Bożego, wewnątrz którego
leży cud.
W traktacie chrystologicznym, podobnie jak na płaszczyźnie metodologicznej, ks. Rusecki poddaje systematycznej
i konsekwentnej weryfikacji przedmiot klasycznej apologetyki przez pryzmat metodologicznych założeń przyjętej przez
niego koncepcji teologii fundamentalnej. Wszystkie elementy
tego traktatu: objawienie i motywy jego wiarygodności, ujmuje w kategoriach znakowych, historiozbawczych i personalistycznych, reinterpretując ujęcie tradycyjne, historyczno-filozoficzne i racjonalistyczne, w perspektywie teologicznej, co
ukazuje wspomniane elementy w nowym i nieporównywalnie bogatszym świetle. Wskazać by tu można na rozumienie
argumentu profetycznego i leżącego u jego podstaw pojęcia

~ 40 ~

~ 41 ~

Jakkolwiek wśród teologów uprawiających omawianą tu
dyscyplinę istnieje dość klarowny podział na chrystologów
i eklezjologów, to jednak nie brak tych (jest ich niewielu),
których cechuje integralność myślenia obejmującego obie
demonstrationes i z pewnością należy do nich ks. M. Rusecki. W jego publikacjach wyraźne jest dążenie do budowania
apologii Kościoła – wiarygodnej, aktualnej, skutecznej i dobrze osadzonej w kontekście historycznym. Wyrazem tego
ostatniego są trzy przynajmniej pozycje powstałe z jego inspiracji i pod jego redakcją: Quo vadis Ecclesia Polonorum?
Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Lublin–Pel-

plin 1994; Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996
oraz Kościół w czasach Jana Pawła II, Lublin 2005 (współred.
K. Kaucha, J. Mastej). Podstawą jego eklezjologii jest pojęcie Kościoła ujęte konsekwentnie w kategorii znaku, a więc
jako rzeczywistość dwupłaszczyznowa, bosko-ludzka, analogicznie do pojęcia objawienia, w którego służbie Kościół
pozostaje, oraz do bosko-ludzkiej (choć uwielbionej) natury
Chrystusa, obecnego w Kościele i trwale z nim związanego.
Tym samym Kościół posiada swój specyficzny byt osobowy,
co więcej – przekraczając granice chrztu obecny jest zbawczo
wszędzie tam, gdzie skuteczna jest zbawcza łaska Chrystusa (Ksiądz Profesor chętnie powołuje się na sformułowanie
A. Skowronka: „gdzie łaska – tam zbawienie, gdzie zbawienie
– tam Chrystus, gdzie Chrystus – tam Kościół”). Odrzucając
zdecydowanie redukcjonistyczną, instytucjonalną koncepcję
Kościoła, wyróżnia wiele jego ujęć wyprowadzonych z pojęcia objawienia Bożego (inkarnacyjne, historiozbawcze, personalistyczne, semejotyczne, symbolowe), które są wyraźnie
skorelowane z analogicznymi ujęciami objawienia i wiarygodności.
Również znaki wiarygodności Kościoła – podobnie jak
w przypadku objawienia – pełnią różne funkcje, z każdą zaś
z nich wiąże się funkcja motywacyjna. Za R. Latourelle’em
ks. Rusecki rozumie Chrystusa jako znak Boga, zaś Kościół
jako znak Chrystusa. Lista znaków wiarygodności Kościoła,
prezentowanych przez Lubelskiego Teologa, jest niezwykle
bogata i nie znajduje sobie równej w całej literaturze eklezjologicznofundamentalnej. Podkreślenie tego jest o tyle ważne,
że klasyczna apologetyka w zasadzie ograniczała ten wymiar
uzasadniania do metody znamion (via notarum) oraz argumentu historycznego (via empirica), z czasem wzbogaco-
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proroctwa, a przede wszystkim na zmartwychwstanie i budowany na tym pojęciu argument rezurekcjonistyczny, uzupełniony o argument staurologiczny (ich korelatem jest staurologiczna i rezurekcjonistyczna świadomość Jezusa) oraz
o objawieniowo-zbawcze rozumienie Ostatniej Wieczerzy
jako antycypacji śmierci i zmartwychwstania Jezusa [Traktat
o objawienia, Kraków 2007; Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys
teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006].
Tak więc traktat chrystologiczny, w porównaniu z analogicznymi opracowaniami czołowych teologów fundamentalnych, w ujęciu ks. Ruseckiego nosi rysy oryginalności nie tyle
ze względu na wielość nagromadzonego materiału (jak to ma
miejsce chociażby w kontekstualnej teologii fundamentalnej
H. Waldenfelsa), ile ze względu na ścisłość myślenia, rygor
metodologiczny i bogactwo odkrywanych w ten sposób treści poszczególnych jego elementów.
Demonstratio catholica
– eklezjologia fundamentalna

nego o argumenty ze świętości i świadectwa życia, głównie
męczeństwa (R. Latourelle) czy też tożsamości posłannictwa zbawczego (via primatus) oraz tożsamości ustrojowej
Kościoła założonego przez Jezusa i Kościoła rzymskokatolickiego (S. Nagy). Nietrudno się domyślić, że tego rodzaju
argumentacja widziała prawdziwy Kościół wyłącznie w jego
rzymskokatolickiej konkretyzacji historycznej, co w kontekście chociażby doktryny ostatniego soboru jest dziś już nie do
przyjęcia. Wymieńmy najważniejsze motywy (znaki) wiarygodności Kościoła przytaczane przez ks. Ruseckiego: prymacjalny (znak Piotra), kolegium apostolskiego i kolegialności,
jedności, świętości, powszechności, apostolskości, agapetologiczny, prakseologiczny, martyrologiczny, kulturotwórczy.
Zwłaszcza chrześcijańska kultura (polska i europejska) oraz
aksjologia, a także wzajemne relacje religii (głównie chrześcijaństwa) i kultury służą mu do budowania nowej apologii
chrześcijaństwa i Kościoła, co jest kolejnym zupełnie nowatorskim projektem teologicznofundamentalnym w refleksji
Księdza Profesora [Fenomen chrześcijaństwa].
W formie niejako dopisku do powyższego dodać można,
że ks. M. Rusecki zawsze trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi
o istotne wydarzenia w Kościele czy też – jak na prawdziwego
apologetę przystało – aktualne „zapotrzebowania” Kościoła
wynikające z kontekstu historyczno-religijnego. Wyrazem
tego są liczne publikacje redaktorskie czy współredaktorskie
(w tym drugim przypadku zwykle z jego inicjatywy), wśród
których trzeba wymienic: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994; Katechizm
Kościoła katolickiego. Wprowadzenie, Lublin 1995 (z E. Pudełko); Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996; Jezus
eucharystyczny, Lublin 1997 (z M. Cisło); Wokół deklaracji
„Dominus Iesus”, Lublin 2001; Chrześcijaństwo jutra, Lublin

2001; Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin–Kraków 2002
(z K. Kauchą, I.S. Ledwoniem, J. Mastejem); Świadka świadkowie. 20-lecie pobytu Jana Pawła II w KUL (z S. Wilkiem),
Lublin 2007.
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Recenzje naukowe

Ksiadz prof. M. Rusecki był recenzentem ponad 30 doktoratów, 16 habilitacji, kilkunastu recenzji do stanowiska
profesora nadzwyczajnego czy zwyczajnego oraz 20 recenzji
i superrecenzji do tytułu naukowego profesora.
Dorobek dydaktyczny
Do chwili obecnej dorobek dydaktyczny Księdza Profesora
liczy 40 rozpraw doktorskich oraz ponad 150 prac magisterskich. Jest to liczba imponująca, podobnie jak zakresy podejmowanych tematów. Dotyczą one wszystkich zagadnień rozpatrywanych w ramach współczesnej teologii fundamentalnej
(a także jej pogranicza), teologii religii i religioznawstwa.
Bardzo obszerna i zróżnicowana jest ich baza źródłowa. Wiele rozpraw doktorskich ma charakter wybitnie koncepcyjny
i nowatorski; często rozwijają one i formalizują teologiczne
intuicje Promotora lub zagadnienia przez niego dopiero sygnalizowane. Przytoczyć wypada zwłaszcza rozprawy, które
w sposób całościowy opracowują poszczególne elementy systemu uzasadniania teologicznofundamentalnego (argumenty
za wiarygodnością chrześcijaństwa), dlatego trudno te prace
zaliczyć jedynie do dydaktycznego dorobku Księdza Profesora. Z pewnością są one poważnym osiągnięciem naukowym,
zarówno promotora, jak i doktoranta. Tematy prac proponowane przez Profesora nie uchodzą za łatwe, niejednokrotnie

jednak z tego właśnie powodu jego seminarium naukowe jest
wybierane przez studentów.
Niemałym osiągnięciem dydaktycznym jest z pewnością
37 lat przepracowanych na KUL w charakterze wykładowcy.
Swą wiedzą ks. Rusecki dzielił się także w ramach wykładów
prowadzonych w Spišskiej Kapitule w Słowacji czy we Lwowie
na Ukrainie. Przez kilka lat kierował Katedrą Teologii Fundamentalnej na nowo utworzonym Wydziale Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, był też członkiem Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja).
Jako prodziekan Wydziału Teologii KUL (1986–1989
i 1992–1995) wprowadził w 1991 r. pedagogizację na tymże
Wydziale, a w latach 1995–1996 dokonał gruntownej reformy
studiów teologicznych.

Poza pracą naukową i dydaktyczną Ksiądz Profesor jest
zaangażowany w działalność wielu organizacji i stowarzyszeń, spośród których kilka zrodziło się z jego inicjatywy.
Jego osoba stoi u początków Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (2005), powstałego z przekształcenia
Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji
Episkopatu ds. Nauki Katolickiej i zrzeszającego dziś prawie
100 członków honorowych, zwyczajnych i stowarzyszonych;
sam kierował Sekcją od 1989 r., a Stowarzyszeniem – od
jego początków po dzień dzisiejszy. Do życiowych osiągnięć
ks. Ruseckiego z pewnością należy także włączenie teologii
do grona dyscyplin naukowych zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk, w ramach utworzonego w 2003 r. Komitetu Nauk
Teologicznych, którego jest przewodniczącym. Doprowadził

on też do przyjęcia teologii w poczet dyscyplin naukowych
reprezentowanych w Lubelskim Towarzystwie Naukowym,
w ramach Komitetu Nauk Humanistycznych, którego jest
wiceprzewodniczącym. W latach 2007–2011 był członkiem
Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów. Wyjątkowo zaszczytnym osiągnięciem było powołanie go przez papieża Jana Pawła II na
członka korespondenta Pontificia Academia Teologica (Papieskiej Akademii Teologicznej) w Watykanie (zrzeszającej
tylko 62 uczonych z całego świata). W latach 1990–1996
był członkiem Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej
i kierownikiem działu „Teologia fundamentalna”. Jest członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego KUL. Przez
niemal 20 lat był dyrektorem Instytutu Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL; w ramach Instytutu kierował Katedrą Chrystologii Fundamentalnej, był kuratorem
Katedry Eklezjologii Fundamentalnej. Obecnie jest kierownikiem nowo powstałej Katedry Misjologii w tymże Instytucie. Pracował jako przewodniczący Kolegium Redakcyjnego
„Roczników Teologiczno-Kanonicznych” z. 2, a obecnie kieruje Komitetem Redakcyjnym „Roczników Teologicznych”
z. 9 (Teologia fundamentalna i religiologia).
Warto jeszcze wspomnieć, że niezależnie od wyjątkowo
licznego grona absolwentów, ks. prof. Rusecki pozostawił
po sobie grono uczniów stanowiących dziś rdzeń Instytutu
Teologii Fundamentalnej i twórczo rozwijających jego myśl.
Trzech spośród nich osiągnęło już stopień doktora habilitowanego, dwóch – doktora. W tej perspektywie śmiało można mówić o lubelskiej szkole teologicznofundamentalnej,
założonej przez Księdza Profesora i inspirowanej przez jego
dorobek.
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Działalność organizacyjna

Działalność społeczna,
nagrody i odznaczenia
Społeczne zaangażowanie ks. Ruseckiego dotyczy przede
wszystkim uczelni, z którą związał swe życie, jak i Kościoła
(lokalnego i polskiego). Na KUL przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologii, był też kuratorem Koła Naukowego Teologów i opiekunem roku. W roku
1968 uczestniczył w strajkach studenckich, co przypłacił karą
grzywny i aresztu.
Jest organizatorem duszpasterstwa pracowników nauki
miasta Lublina i początkowo sam tym duszpasterstwem kierował; pełni funkcję konsultora Sekcji Nauk Teologicznych
należącej do Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu
Polski.
Za swe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i społeczno-organizacyjne ks. prof. M. Rusecki był wielokrotnie nagradzany.
Najważniejsze spośród tych wyróżnień to: trzykrotnie przyznawana nagroda Rektora KUL (za rozprawę habilitacyjną
– 1984, za zorganizowanie, wraz z zespołem współpracowników z Instytutu Teologii Fundamentalnej, II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej na temat Chrześcijaństwo jutra – KUL, 18–21 września 2001 r. – oraz za książkę
Kościół w czasach Jana Pawła II (wraz z J. Mastejem i K. Kauchą); nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę Cud
w myśli chrześcijańskiej (1995); nagroda im. Włodzimierza
Pietrzaka (2000); przyznawana przez Lubelskie Towarzystwo
Naukowe Lubelska Nagroda Naukowa (Premium Scientiarum
Lublinense) za Leksykon Teologii Fundamentalnej (wraz z zespołem redakcyjnym, w skład którego wchodzili: K. Kaucha,
I.S. Ledwoń, J. Mastej) w 2002 r.; Krzyż Kawalerski Orderu

Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP (2004);
Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny przyznane przez LTN
za książkę Traktat o wiarygodności (2010).
Biorąc pod uwagę powyższeprzedłożenie, przedstawione
w ogromnym skrócie osiągnięcia ks. prof. dra hab. M. Ruseckiego na polu refleksji naukowej, dydaktyki oraz aktywności
społeczno-organizacyjnej, stwierdzam z całym przekonaniem, że w pełni zasługuje on na włączenie go do elitarnego
grona Honorowych Doktorów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Lublin, 16 września 2011 r.
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Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu

Człowiek nauki i Kościoła
Laudacja
na cześć ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego
z okazji nadania tytułu doktora honoris causa
Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa zawsze

jest niezwykłym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. Doktorat honorowy to najbardziej zaszczytna godność akademicka, jaką Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu nadaje
osobom wyjątkowo zasłużonym dla świata nauki, kultury
i życia Kościoła. Do grona takich wybitnych osobistości bez
wątpienia należy ks. prałat prof. dr hab. Marian Rusecki, powszechnie znany i ceniony naukowiec oraz dydaktyk; mistrz
wielu pokoleń teologów, którzy z oddaniem służą Bogu i Kościołowi w Ojczyźnie i w świecie; także tu na dolnośląskiej
ziemi i naszej Czcigodnej Uczelni.
Jako społeczność akademicka, czujemy się zaszczyceni, że
mury Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
goszczą dziś ks. prałata M. Ruseckiego, dobrze znanego nie
tylko wykładowcom i studentom teologii, lecz także ogromnej rzeszy polskiej młodzieży. Pokolenia teologów znają bogactwo myśli swojego Profesora, przede wszystkim przez
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lekturę teologicznych traktatów o cudzie, o religii, o Objawieniu i o wiarygodności chrześcijaństwa oraz ponadczasowych dzieł, takich jak: Cud w chrześcijaństwie, czy Fenomen
chrześcijaństwa. Natomiast młodym ludziom ks. M. Rusecki
stał się bliski, gdy w podręczniku do religii Teologia dla szkół
średnich pomógł im odnaleźć zielone światło w tunelu prowadzącym do Prawdy.

Naukowy rozwój

Z  podziwem patrzymy dzisiaj na Dostojnego Laureata,
a nasze myśli biegną do Jego rodzinnego domu w Janowie
Lubelskim, gdzie 22 marca 1942 r., w środowisku przesiąkniętym tradycjami religijnymi i patriotycznymi, przyszedł na
świat syn czcigodnych rodziców – Jana i Feliksy. W modlitewnym skupieniu przenosimy się do parafialnego kościoła,
gdzie jako ministrant posługiwał przy ołtarzu, począwszy od
drugiej klasy szkoły podstawowej aż do matury. „To tam –
jak później wspominał – zaczął zdawać sobie sprawę, że rzeczywista prawda obecna jest w Kościele, wbrew lansowanej
wówczas ideologii”. Możemy mieć zatem pewność, że właśnie
tam, w cieniu parafialnej świątyni, znajdują się korzenie Jego
eklezjologicznej myśli i miłości do Kościoła, któremu już blisko pół wieku służy jako kapłan archidiecezji lubelskiej. Obok
rodzinnego domu i parafii, znaczący wpływ na kształtowanie
osobowości Dzisiejszego Laureata miało środowisko, w którym wzrastał, a zwłaszcza szkoła. Gdy dziś pytamy Księdza
Profesora o największe wzorce osobowe z okresu Jego młodości, niemal jednym tchem wymienia swoich nauczycieli.
Kadra pedagogiczna janowskiego liceum była zespołem ludzi religijnych, odpornych na ideologię, niekryjących swoich
przekonań i poglądów.

Po maturze, zauroczony postawą księży rodzinnej parafii
– jak po latach to wyznał – wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Lublinie. Podczas studiów, zainspirowany
postawą i kompetencjami wykładowców, w szczególny sposób zainteresował się filozofią i apologetyką. To właśnie tam,
w sali wykładowej i bibliotece oraz w czasie seminaryjnego
studium, możemy doszukiwać się fundamentów wypracowanej przez ks. prof. Ruseckiego ponadczasowej apologii wiarygodności Kościoła. Swą pierwszą pracę naukową, zwieńczoną uzyskaniem tytułu magistra teologii, ks. Rusecki poświęcił
„Elementom apologetyki personalistycznej u Jeana Mouroux”.
Później jak przysłowiowe grzyby po deszczu rodziły się kolejne publikacje i artykuły, potwierdzające nieustanny rozwój
naukowy przypieczętowany kolejnymi krokami: doktoratem
w 1974 r. na podstawie rozprawy „Współczesne dyskusje nad
teoria apologetyki”, uzyskaniem w 1984 r. tytułu doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy
Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku, a następnie
tytułem profesora nadzwyczajnego w 1991 r. i profesora zwyczajnego trzy lata później.
Podziwiając ogromny dorobek naukowy i dydaktyczny
naszego Dostojnego Gościa niełatwo dzisiaj zliczyć setki
publikacji, które wyszły spod pióra lubelskiego Mistrza; kilkadziesiąt recenzji oraz rozpraw doktorskich i jeszcze więcej prac magisterskich napisanych pod Jego kierunkiem.
W osobie Księdza Profesora wszyscy widzimy wybitnego
człowieka nauki, który uczy nas, że uprawianie teologii należy traktować jako służbę, którą sam pełni z ogromnym oddaniem i poświęceniem, na ile – jak sam mówi – czas i siły
pozwalają.
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Rodzinne gniazdo

Mistrz teologii
Nazwisko ks. prof. Ruseckiego jest kojarzone z polską
szkołą teologii fundamentalnej. Można śmiało powiedzieć,
że to właśnie On wprowadził teologię fundamentalną na
nowe tory, wyznaczając kierunki rozwoju zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak i formalnym. Wiele proponowanych
przez Niego rozwiązań posiada oryginalny i nowatorski charakter.
Fascynacja chrześcijaństwem przedstawiona w badaniach
naukowych ks. Ruseckiego stanowi świadectwo wiary dane
przez Wybitnego Teologa współczesnemu człowiekowi, który
żyjąc w łonie Kościoła ciągle poszukuje Prawdy. Ma ono charakter nie tylko naukowy, ale także ludzki, osobowy i chrześcijański. Kluczem do właściwego odczytania tego świadectwa,
zawartego w teologicznej twórczości Księdza Ruseckiego, jest
słowo „wiarygodność”. Pojawia się ono niemal we wszystkich
publikacjach, często już w samym tytule, przypominając, że
celem teologii fundamentalnej jest ukazanie wiarygodności
objawienia chrześcijańskiego. Nie do przecenienia są osiągnięcia naukowe w zakresie jej uzasadnienia. Dokonał tego
przez rewizję klasycznego schematu argumentacyjnego: cud
– proroctwo – zmartwychwstanie, a także przez poszerzenie desygnatów argumentów jako kategorii teologicznych.
Ponadto wypracował wiele nowych argumentów, dostosowanych do wymogów mentalności i umysłowości współczesnego człowieka, co doprowadziło do powstania systemu służącego uzasadnieniu nie tylko wiarygodności objawienia, ale
także racjonalnego aktu wiary.
Dostojny Laureat to człowiek Kościoła. Nauczając o misterium Ecclesiae zawsze wywoływał zdziwienie na twarzach
słuchaczy, gdy podczas wykładu czy referatu pytał: „Kim jest

Kościół?” Dawał przez to wyraz uprawianej i nauczanej personalistycznej koncepcji Kościoła, Pytając: nie „czym”, ale
„kim” jest Kościół, przekonuje, że inaczej nie można zadać
tego podstawowego dla eklezjologii pytania. Podstawą jego
eklezjologii jest pojęcie Kościoła ujęte w kategorii znaku, jako
rzeczywistości dwupłaszczyznowej – bosko-ludzkiej. W jego
publikacjach widać wyraźne dążenie do budowania apologii
Kościoła – wiarygodnej, aktualnej, skutecznej i mocno osadzonej w kontekście historycznym.
Nie wolno nam zapomnieć, że obecny dzisiaj wśród nas
Lubelski Mistrz Teologii posiada absolutny zmysł metodologiczny. Zasadnicze osiągnięcia w zakresie metodologii teologii dotyczą określenia jej przedmiotu, celu i zadań.
W prowadzonych badaniach uczynił milowy krok, stosując
w teologii fundamentalnej metodę znakowo-personalistyczną, jak dotąd najbardziej trafną, precyzyjną, całkowitą i naukowo owocną, która nie wyklucza innych metod, ale je doskonale scala i syntetyzuje.
Dzisiaj, gdy przeżywamy tak podniosłą uroczystość, z ubogacającą nas obecnością Księdza Profesora, trzeba podkreślić,
że dostojny Laureat – będąc wytrawnym teologiem – zawsze
był bliski swoim wychowankom i studentom. Już jako młody
kapłan, będąc wikariuszem w parafii Grabów, gdy katechizował młodzież szkolną i pracującą, wprowadził zwyczaj tzw.
dysput teologicznych ze swoimi uczniami. Podobnie w późniejszych latach, już jako student specjalistycznych studiów
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dał się poznać jako
dobry katecheta, posługując w parafii św. Pawła w Lublinie.
W Technikum Przemysłu Spożywczego na jego lekcjach religii frekwencja sięgała 90%, co było wówczas czymś wyjątkowym. Jest wychowawcą i promotorem wielu pracowników
naukowo-dydaktycznych młodszego pokolenia, pracujących
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obecnie na różnych wydziałach teologicznych. W pamięci swoich studentów Ksiądz Profesor pozostaje jako Mistrz
formujący młode pokolenie teologów oraz jako nauczyciel
wymagający i ukazujący w czym tkwi prawdziwa wartość poznania naukowego. W osobie Księdza Profesora – jak trafnie
to wyraził obecny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – „w piękny sposób aktualizuje się ideał fides et ratio:
wiary wspartej rozumem i gruntownym poznaniem naukowym”.
Funkcje i stanowiska
Długoletnia działalność naukowo-dydaktyczna jest ściśle
związana z piastowaniem zaszczytnych funkcji i zajmowaniem prestiżowych stanowisk. Jest ich wiele. Trzeba wspomnieć tylko te najważniejsze. W latach 80. i 90. ubiegłego
wieku był prodziekanem Wydziału Teologii KUL oraz wieloletnim dyrektorem Instytutu Teologii Fundamentalnej na
Wydziale Teologii KUL. Przewodniczył Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, która została z Jego inicjatywy przekształcona w Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce.
Dzięki jego staraniom i umiejętnościom organizacyjnym,
a nade wszystko autorytetowi, jakim cieszy się w świecie
nauki, doprowadził do włączenia teologii w katalog dyscyplin naukowych Polskiej Akademii Nauk, co znalazło swój
finał w utworzeniu Komitetu Nauk Teologicznych PAN, którego Ksiądz Profesor był przez wiele lat przewodniczącym.
Wielkim i zaszczytnym wyróżnieniem jest powołanie przez
papieża Jana Pawła II na członka korespondenta Papieskiej
Akademii Teologicznej (Pontifica Academia Theologica)
w Watykanie, która zrzesza wąskie grono najwybitniejszych
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uczonych z całego świata. Trzeba dziś mocno podkreślić, że
ks. prof. M. Rusecki wielką życzliwością obdarzał zawsze Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ubogacając nas
swoimi wykładami, a także pisząc recenzje prac naukowych
naszych studentów.
Nagrody i wyróżnienia
Naukowe dokonania ks. Ruseckiego zostały uhonorowane
wieloma prestiżowymi nagrodami. Najważniejsze z nich to:
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany
przez Prezydenta RP (2004),
– nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę Cud
w myśli chrześcijańskiej (1995),
– nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawana przez
Lubelskie Towarzystwo Naukowe (2000),
– Lubelska Nagroda Naukowa za Leksykon teologii fundamentalnej (2002),
– Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny przyznane przez
Lubelskie Towarzystwo Naukowe za książkę Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa (2010),
– kilkakrotnie przyznana nagroda rektora KUL-u.
Zakończenie
Pięć lat temu na cześć ks. prof. Ruseckiego ukazała się monumentalna Księga Pamiątkowa zatytułowana Scio cui credidi
(Wiem, komu zawierzyłem). Dzisiejsza obecność Dostojnego
Laureata w naszej wspólnocie akademickiej prowadzi i nas
do pełniejszego przekonania: Scimus cui credidimus (Wiemy,
komu zawierzyliśmy) i jest mocnym akordem przygotowania
do przeżycia Roku Wiary.
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Przewielebny Księże Profesorze, społeczność akademicka
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wyraża
wielką radość, że tak Wybitny Teolog przyjmuje tytuł doktora
honoris causa, wpisując się w poczet honorowych doktorów
naszej uczelni. Osoba i naukowe dziedzictwo Księdza Profesora uczy nas jak nieustannie stawiać czoła dzisiejszym wyzwaniom przez obronę chrześcijańskiej wiary oraz obecność
na areopagach współczesnej cywilizacji, aby na drodze dialogu i ewangelizacji skutecznie głosić prawdę o Bogu.
Et nunc Nobilissimeque Eruditissime Domine veni ad lauream!

DYPLOM

Ks. prof. dr hab. MARIAN RUSECKI

UZASADNIANIE WIARYGODNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wykład wygłoszony
podczas wręczenia doktoratu honoris causa
Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu

Czy we współczesnym świecie wiara religijna jest jeszcze po-

trzebna? Czy religia, także chrześcijańska, nie należy do mitów; czy współczesnemu człowiekowi nie wystarcza nauka,
która – ciągle się rozwijając – wypiera myślenie mityczne; czy
laicyzujący się świat nie wypiera wierzeń, obyczajów i tradycji
religijnych? Czy wiara religijna nie jest sprzeczna z rozumem,
nie alienuje człowieka, nie stwarza miraży i iluzji? Czy nie
mają racji ateiści i niewierzący, którzy odrzucają ów rzekomo
iluzoryczny świat transcendentny, albo agnostycy i sceptycy,
którzy nie widzą żadnych racji, by zawierzyć Bogu i nie widzą sensu wiary chrześcijańskiej. Argumenty przytaczane za
nią są dla nich nieprzekonywające, bo nie prowadzą do wniosków oczywistych.
W świecie dzisiejszym istnieje – tak przyjmuje się w religioznawstwie – wiele religii etnicznych, narodowych, uniwersalnych1, dlaczego więc wyróżniać chrześcijaństwo wśród
wielości religii? Nie brak bowiem opinii zarówno w przeszło1

Por. M. Rusecki, Traktat o religii, Warszawa 2007; Religia w świecie współczesnym, red. H. Zimoń, Lublin 2001, passim.
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ści, jak i dziś wśród przedstawicieli pluralizmu religijnego,
sceptycyzmu i relatywizmu, którzy utrzymują, że w zasadzie
wszystkie religie nie tylko są podobne, ale i równe. Tendencja
taka widoczna jest też i w przekonaniu może niewielkiej liczby chrześcijan, także katolickich, według którego nieważne
jest w „co” się wierzy, byleby być dobrym, bo żadna religia
nie uczy niczego złego. Wyrazem tej tendencji jest fakt, że
niektórzy katolicy przechodzą z łatwością do innych wyznań,
religii czy nawet sekt, nie mówiąc o tych, którzy tracą wiarę.
Czy rzeczywiście istnieje możliwość egalitaryzacji wszystkich religii? Jeśli tak, to na jakich podstawach? Czy byli wyznawcy Chrystusa rzeczywiście poznali, kim On jest? Czy
doświadczyli i przeżyli rzeczywisty z Nim kontakt? Czy są
rzeczywiście świadomi tego, co tracą, odłączając się od Chrystusa, i co więcej zyskują w innych religiach, sektach, ateizmie,
bezwyznaniowości? Czy te wybory życiowe, które są możliwe, gdyż każdy człowiek jest wolny, stwarzają lepszą perspektywę spełniania się człowieka, zwłaszcza finalnego? Czy nie
jest to rezygnacja z wysokich wymogów chrześcijańskich,
zmierzających do rzeczywistego, finalnego spełnienia się na
rzecz relatywizowania wartości, życia bez odpowiedzialności,
konsumizmu i nihilizmu?
Te i inne zagadnienia z nimi związane chcemy tu podjąć. Wydaje się, że są one naglące w kontekście dzisiejszych
czasów. Za słusznością podjęcia niniejszej problematyki
przemawia i to, że zagadnienie uzasadniania wiarygodności
chrześcijaństwa i leżącego u jego podstaw Objawienia, które tu się powoli rysuje, było w dziejach różnie rozumiane –
często jednostronnie i redukcyjnie. Ogólnie mówiąc, można
wyróżnić trzy zasadniczo wadliwe stanowiska, które mieściły
się pomiędzy negacją porządku nadprzyrodzonego, a więc
samego Objawienia, i odrzuceniem potrzeby jakiegokolwiek

uzasadniania jego wiarygodności. Poniżej skrótowo się je zaprezentuje.

~ 62 ~

~ 63 ~

1. BŁĘDNE STANOWISKA
W KWESTII UZASADNIANIA WIARYGODNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSTWA
Pierwsze z tych stanowisk reprezentowało i nadal reprezentuje wielu racjonalistów, a obecne było ono już od początku chrześcijaństwa, czego przykłady znajdujemy w pismach
Celsusa czy Porfiriusza. W myśl charakterystycznych dla tego
nurtu poglądów twierdzono, że chrześcijaństwo jest religią fideistyczną, w której nie ma racjonalnych podstaw, dowodów
i przesłanek. Dodawano przy tym, że religia (chrześcijaństwo)
jest formą poznania niższą od filozoficznej i naukowej; stanowi co najwyżej rodzaj przedsionka filozofii. Omawiane
stanowisko uwyraźniło się i doszło do znaczącego rozgłosu
w czasach nowożytnych, w których pozytywizm, scjentyzm
i skrajny racjonalizm negowały w ogóle porządek nadprzyrodzony. Owa teza powstała na gruncie dynamicznego rozwoju
nauk przyrodniczych. W wyniku tego ustaliło się przekonanie,
że jedynym prawdziwym, obiektywnym i pewnym poznaniem
jest poznanie naukowe o charakterze empirycznym, które jest
zawsze precyzyjne i możliwe do sprawdzenia. Wyprowadzono
z tego wniosek natury filozoficznej, że wszystko, co nie podpada pod doświadczenie empiryczne, albo nie istnieje, albo
też jest niepoznawalne. Tak głosili między innymi pozytywiści
z kręgu A. Comte’a. Stanowisko to znalazło swój skrajny wyraz
w scjentyzmie, liberalizmie, marksizmie, postkomunizmie2.
2

A. Comte, Metoda pozytywna w szesnastu rozdziałach, Warszawa 1961, s.
303–305; Z. Poniatowski, Religia i nauka, Warszawa 1963, s. 90–116.

Siłą rzeczy zakwestionowano w ten sposób samo uzasadnianie w teologii. Stało się ono bezsensowne, a wręcz niemożliwe: przecież nie można uzasadniać rzeczywistości, która rzekomo nie istnieje. Dodajmy, że przedstawione tu przekonanie
o charakterze racjonalistycznym istnieje i współcześnie, co
widać w poglądach niektórych filozofów, a także postawach
przyrodników itp.
Drugą postawę wobec chrystianizmu i jego wiarygodności
można by określić jako agnostyczno-sceptyczną. Wynika ona
w jakimś stopniu ze specyficznego zawodu z nadmiernego
zaufania wobec nauk empirycznych, które miały rozwiązać
wszystkie problemy świata i człowieka. Tak się jednak nie
stało. Nadto agnostycy i sceptycy uważają, że w chrześcijaństwie, a także innych religiach nie podaje się przekonywających racji, argumentów, dowodów, które można by przyjąć.
Przedstawiciele tej opcji utrzymują również, że twierdzenia
dotyczące tych samych rzeczywistości są nie tylko przeciwstawne, ale i sprzeczne ze sobą. W związku z tym opowiadanie się za którąkolwiek religią jest rzeczą ryzykowną, a nawet
niemożliwą. Postawa agnostyczno-sceptyczna jest typowa
dla środowisk zsekularyzowanych i zlaicyzowanych. Na swój
sposób jest modna wśród niektórych naukowców, polityków,
ludzi biznesu, postkomunistów i postmodernistów. Wzrost
tego typu postaw wpływa też na wychowanie areligijne i klimat danej epoki3.
3 M. Rusecki, Agnostycyzm, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M.
Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 35–38;
R. Garrigou-Lagrange, Dieu. Son existence et sa nature. Solution thomiste des
antinomies agnostiques, Paris 1955; M.F. Sciacca, Agnosticismo, Roma 1957;
P.M. van Buren, The Secular Meaning of the Gospel, New York 1963; E. Tierno
Galván, Que es ser agnóstico?, Madrid 1986; R.M. Chisholm, Teoria poznania,
Lublin 1994.

Wreszcie agnostycy wybierają taką postawę ze względu
na – pozorną – wygodę. Nie obliguje ona – przynajmniej
do jakiegoś momentu – do podjęcia wysiłku zmierzającego
do uzasadniania wiarygodności chrześcijaństwa. Agnosty
cyzm jest postawą bojaźliwą, lękającą się podejmować najważniejsze problemy. Jest on podszyty indywidualizmem
i egoizmem. Dodać więc należy, że w państwach zsekularyzowanych, być może stojących też na stanowisku agnostycyzmu, religię chrześcijańską próbuje się sprowadzić do sfery
całkowitej prywatności, pozbawić ją praw obywatelskich
w życiu społecznym, tak jakby mogła ona w ogóle istnieć bez
tego wymiaru (tak było w tzw. krajach socjalistycznych, tzw.
demokracji ludowej, tak jest dziś w wielu krajach euroatlantyckich). Głosi się w związku z tym hasła tzw. neutralności
światopoglądowej państwa.
W myśl tego, co powiedziano, zwolenników postawy
agnostyczno-sceptycznej nie interesuje problematyka wiarygodności Objawienia, a więc i sposobów jej uzasadniania.
Problematyka ta nie jest przez to stanowisko podejmowana.
Trzecie stanowisko, jakie można wyróżnić w podejściu
do kwestii uzasadniania wiarygodności Objawienia, można
nazwać fideistycznym. Swoją genezę czerpie ono z wyrastających na gruncie chrześcijaństwa różnego rodzaju sekt
odrzucających poznanie racjonalne, nurtów fideistycznych
i tradycjonalistycznych. Obecne jest także w niektórych
współczesnych ruchach religijnych i char yzmatycznych,
w których pojawiają się również tendencje o charakterze
fideistycznym. Ogólnie mówiąc, zwolennicy tego stanowiska twierdzą, że wiara nie potrzebuje żadnego uzasadniania.
Przedstawiciele nowożytnego fideizmu i tradycjonalizmu
utrzymują nawet, że religia wchłania filozofię, wszelkie bo-
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wiem poznanie prawd, nie tylko religijnych, ale i filozoficznych, a nawet naukowych, płynie z Objawienia Bożego4.
Takie poglądy głosili między innymi: N. de Malebranche,
R. Lammenais, L. de Bautain, R. de la Mannais. W tym nurcie myślowym Pismo Święte uważano niesłusznie za księgę,
w której zawarte są wszystkie prawdy, także przyrodnicze,
astronomiczne i historyczne.
Fideizm ograniczał zatem udział rozumu w akcie wiary,
twierdząc, że rozum przeszkadza w rozwoju pobożności, nadyma pychą, a wystarczająca jest sama wiara oraz modlitwa.
W myśl tego racjonalnym uzasadnianiem decyzji wiary nie
interesował się.
Nic dziwnego, że Kościół urzędowo wiele razy występował przeciwko tendencjom o charakterze racjonalistycznym
i agnostycznym oraz oponował wobec deprecjacji rozumu
i jego roli w religii, zwłaszcza gdy idzie o wykazywanie przezeń wiarygodności prawdy objawionej i możliwości jej pogłębionego rozumienia na drodze racjonalnej. Stanowisko
Magisterium Ecclesiae, które w ostatnich latach zaprezentowane zostało przez Jana Pawła II w encyklice Fides et ratio,
utrzymuje, że wiara musi być racjonalna, mieć swoje podstawy, by nie była ślepa, naiwna, bezkrytyczna. Uzasadnienie
podstaw wiary (decyzji wiary) zawsze jest pomocne w kryzysie wiary, a także służy jej harmonijnemu rozwojowi. Po
tej linii zawsze szła apologetyka oraz współczesna teologia
fundamentalna.

4 J. Majewski, Dwa tradycjonalizmy a Kościół, „Więź” 69(1998), s. 68–83;
H. Waldenfels, Mit zwei Flügeln. Kommentar und Anmerkungen zur Enzyklika
„Fides et ratio”, Paderborn 2000; M. Rusecki, Fideizm, w: Leksykon teologii fundamentalnej, s. 397–399; tenże, Tradycjonalizm, tamże, s. 1271–1274.
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2. PODSTAWY UZASADNIANIA
WIARYGODNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSTWA
Trzeba wyjaśnić kilka kwestii ważnych dla podejmowanych tu zagadnień.
Chrześcijaństwo pojmujemy jako religię wywodzącą się od
Jezusa Chrystusa, Objawiciela Boga, człowieka i świata. Religia ta, wywodząca się od Niego, ma charakter nadprzyrodzony
i w pełni zbawczy. Co więcej, Jezus Chrystus jako wcielony
Syn Boży, jedyny Objawiciel i Zbawiciel człowieka, inkarnował się po swoim zmartwychwstaniu w Kościół, założony
przez siebie samego. Istnieje więc w nim aż do skończenia
świata (Mt 28, 20). Na tej podstawie można mówić o sprzężeniu zwrotnym5. Chcąc mówić o uzasadnieniu wiarygodności
chrześcijaństwa jako religii nadprzyrodzonej, trzeba w sposób bezwzględny uwzględniać uprzednie uzasadnienie Boskiej misji Chrystusa jako Boskiego Legata. Bez tego trudno
byłoby mówić o nadprzyrodzonym charakterze chrześci
jaństwa. Z drugiej strony – gdy uzasadnia się wiarygodność
Objawienia Bożego zrealizowanego w Jezusie Chrystusie, nie
sposób nie mówić o Jego dziełach objawieniowo-zbawczych,
do których należy założenie Kościoła i powstanie chrześci
jaństwa. Stąd wszelkie próby oddzielania chrześcijaństwa
i Kościoła od Chrystusa (Christus – ja, Kirche – nein) są abso
lutnie fałszywe. Na tej podstawie mówienie o wiarygodności
Objawienia Chrystusowego czy chrześcijaństwa jest niemal
równoważne z tym, że to drugie sformułowanie jest nieco
szersze, gdyż uwzględnia dziejowość religii założonej przez
Jezusa Chrystusa.
5

Por. M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, s. 237–588.
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Uzasadnieniem wiarygodności nadprzyrodzonego charakteru chrześcijaństwa zajmuje się teologia fundamentalna,
zwana do niedawna apologetyką (istnieją między nimi różnice przedmiotowe, a nie tylko nazwowe), które takie stawia
sobie cele6. Zazwyczaj definiuje się ją dwojako: od strony
negatywnej dyscyplina ta wykazuje, iż nasza wiara nie jest
mrzonką, iluzją, nie jest naiwna, ślepa, bezpodstawna; od
strony pozytywnej teologia fundamentalna zmierza do tego,
by ukazać podstawy naszej wiary (jeżeli podejmuję decyzję uwierzenia, to czynię to w sposób rozsądny, rozumny,
godny człowieka, nie ulegam iluzjom, ale przeciwnie – dzięki temu właśnie mogę stać się kimś, mogę coś więcej osiągnąć, zrealizować się)7. Nieco uszczegóławiając powyższe
rozważania, trzeba stwierdzić, iż teologia fundamentalna
na podstawie określonych racji wykazuje, że religia chrześcijańska nie jest czymś naturalnym, tworem człowieka, bo
wtedy byłaby iluzją, nie byłaby religią zbawczą (czyli de facto głosilibyśmy autosoteriologię – człowiek sam jest twórcą zbawienia)8. Oczywiście byłaby to autoiluzja. W teologii
fundamentalnej chodzi o coś więcej, bowiem uzasadnia ona

nadprzyrodzoną genezę chrześcijaństwa9. Gdy definiujemy
teologię fundamentalną od strony Objawienia (wykazując
jego wiarygodność) czy od strony wiary (czyli budowania
podstaw dla decyzji wiary nie tylko racjonalnych, ale i innych, w tym też teologicznych), de facto zmierzamy do tego
samego. Gdy się bowiem wykaże wiarygodność Objawienia
chrześcijańskiego, to wówczas pokazuje się, że wierzymy na
podstawie określonych racji; jeżeli budujemy podstawy wiary, to musimy sięgnąć do toku uwiarygadniania Objawienia
chrześcijańskiego.
Dlaczego współczesna teologia fundamentalna mówi
o uzasadnianiu? W naukach ścisłych, i nie tylko, mówi się
najczęściej o dowodzeniu i dowodach, które mają doprowadzić do oczywistości poznawczej jakiejś dowodzonej tezy.
Dziś o dowodach i dowodzeniu mówi się głównie w naukach
formalnych, matematyce i logice, w naukach prawnych, coraz bardziej w przyrodniczych, bo te opierają się na prawach
statystycznych.
W dawniejszej apologetyce na określenie celu jej badań też
używało się wyrażenia „dowodzenie” (wiarygodności Objawienia chrześcijańskiego). Na ścisłe dowodzenie w apologetyce nalegał już B. Pascal, który mówił o ścisłym dowodzeniu,
jakie ma miejsce w geometrii (modo geometrico)10. O dowodzeniu w apologetyce na wzór nauk przyrodniczych mówił

6 H. Fries, Fundamentaltheologie, Graz 1985, s. 13; F. Hoffmann, Der Stand
der Fundamentaltheologie heute, „Theologisches Jahrbuch” 1971, s. 37–55;
G. Heinz, Divinam christianae religionis probare. Untersuchung
�������������������������
zur Entstenhung des fundamentaltheologischen Offenbarungstraktates der katholischen
Schultheologie, Mainz 1984; M. Rusecki, Zadania teologii fundamentalnej wobec teologii, CT 45(1975) z. 3, s. 5-17; K. Góźdź, Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa, w: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”, red.
M. Rusecki, Lublin 2001, s. 85–97.
7 M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994, s. 124-128; R. Fisichella, La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale, Bologna 1989, s. 165–177.
8 M. Rusecki, Autosoteriologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej,
s. 136–138.

Zob. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1, s. 86-112.
Zob. C. Constantin, Blaise Pascal, w: Dictionnaire de th����������������
éologie catholique, vol. 10, kol. 2074–2203, gdzie autor korzystając z dotychczasowych opracowań, omawia apologię, teologię, filozofię i apologetykę Pascala. Por. także:
R. Lacombe, L’apologétique de Pascal, Paris 1958; A. Forest, Pascal ou l’interiorité révélante. Présentation, choix et textes, bibliographie, Paris 1971; J.E. Kummer, Blaise Pascal, Berlin 1978; G. Neises, Der charakter der Apologie Blaise
Pascal [b.m.w.] 1963.
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9

10

F. Duilhé de Saint-Projet, twórca apologetyki scjentystycznej11. Zresztą, w tradycyjnej apologetyce niemal wszyscy autorzy mówili o dowodzeniu, które prowadzi do oczywistości
sądu o wiarygodności Objawienia Bożego w Jezusie Chrystusie i nadprzyrodzonej genezy chrześcijaństwa. Klasycznym
przykładem takiego typu myślenia był dowód z cudu na potwierdzenie Boskiego charakteru Objawienia12.
Współcześnie pod wpływem różnych przyczyn, m.in. rozwoju metodologii nauk, powstania nowych nurtów w filozofii
(egzystencjalizm, fenomenologia, personalizm, semiologia),
wielkiego i szybkiego rozwoju nauk przyrodniczych oraz powstania nowych metod badawczych i coraz doskonalszych
instrumentariów badawczych, hermeneutyki filozoficznej,
literackiej, teologicznej, coraz ostrożniej mówi się o oczywistości wyników uzyskiwanych w różnych dziedzinach nauki.
Przykładowo rzecz biorąc, w naukach przyrodniczych mówi
się o hipotetyczności osiąganych wyników, a nie absolutnie pewnych i bezwzględnych, ważnych i ustalonych raz na
zawsze. Jak już wspomniano, one się rozwijają dzięki coraz
doskonalszym narzędziom badawczym, zmieniają się i osiągnięte wyniki oraz naukowy obraz świata (Welt + Bild). Ponadto w naukach przyrodniczych (i nie tylko) znane są tzw.
kopernikańskie przewroty, które rewolucjonizują nasze poglądy na świat, np. heliocentryzm, fizyka kwantowa, biogenetyka. Siłą rzeczy zmieniają się i poglądy na świat; niektóre
z nich są obalane, chociaż miały charakter naukowy13.
Wybitny filozof i metodolog Karl Popper twierdzi, że nie da
się całkowicie zweryfikować przyjmowanych dziś tez nauko-

wych jako całkowicie pewnych i obowiązywalnych zawsze.
Dlatego za kryterium ich prawdziwości przyjmuje zasadę falsyfikacji. Według niej – uważa on – jeśli jakaś teza (pogląd,
sąd) nie da się na dzisiejszym etapie badań obalić jako nieprawdziwa, to trzeba ją aktualnie uważać za prawdziwą, co
nie oznacza, że dana teza nie będzie obalona (sfalsyfikowana)
w przyszłości. Podobnie ma się rzecz w innych naukach, np.
humanistycznych (literatura, sztuka), w których dopuszcza
wielość interpretacji. Trudno w nich uzyskać absolutną pewność14.
3. UZASADNIANIE
WIARYGODNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSTWA
W TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ
Jeśli tak ma się rzecz w wielu naukach, których naukowości nikt nie kwestionuje, to tym bardziej odnosi się to do teologii, zwłaszcza fundamentalnej, tym bardziej że mamy tu do
czynienia z delikatną i subtelną materią. Stanowi ją bowiem
wkroczenie Syna Bożego w historię i dzieje. W chrześcijaństwie mamy do czynienia ze spotkaniem dwóch światów:
nadprzyrodzonego, transcendentnego, ponadhistorycznego
ze światem ludzkim, historycznym, immanentnym.
Wiara, która jest odpowiedzią na Objawienie Boże, jest
aktem rozumnym i wolnym, nie może być wymuszona siłą
dowodów i oczywistością wniosków. Byłoby to sprzeczne
z naturą wiary i wówczas mielibyśmy do czynienia z wiedzą,
która nie potrzebuje wiary. Według św. Augustyna i całej

11

F. Duilhé de Saint-Projet, Apologie scientifique de la foi chrétienne, Toulouse 1885.
12 Por. M. Rusecki, Traktat o cudzie, Lublin 2006, s. 17–206.
13 Por. M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, Tarnów 1992.

14 K. Popper, Mit schematu pojęciowego w obronie nauki i racjonalności,
Warszawa 1997. Por. także: A. Anderwald, Teologia a nauki przyrodnicze. Rola
wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych, Opole 2007.
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szkoły augustyńskiej wiara traciłaby wówczas charakter wolnej decyzji oraz zasługę na życie wieczne15.
W teologii, zwłaszcza fundamentalnej, nie może być mowy
o dowodach dających ewidencję Objawienia i które stanowiłyby podstawy decyzji wiary o takim charakterze. Ci, którzy
oczekują lub spodziewają się oczywistych dowodów na objawiony charakter chrześcijaństwa, by mogli je uznać za wiarygodne i wtedy mogliby je afirmować w wierze, muszą doznać
zawodu, który w gruncie rzeczy wynika nie tyle z ich żądań,
ile niezrozumienia natury tejże religii jako w pełni objawionej i zbawczej.
W świetle dotąd przeprowadzonych wywodów słuszną
jest rzeczą, że we współczesnej teologii mówi się nie o dowodzeniu, lecz uzasadnianiu wiarygodności Objawienia i wywodzącego się zeń chrześcijaństwa. To wyrażenie jest mniej
ostre niż termin „dowodzenie”. Powyższego wyrażenia nie
będzie się tu rozumieć jako równoważnika dowodzenia (jak
chcą niektórzy metodologowie), ale w znaczeniu słabszym
– jako podawanie serii argumentów, racji, motywów, które
prowadzą do wiarygodności, wysokiego jej uprawdopodobnienia16.
Ponieważ na skutek uzasadniania teologicznofundamentalnego nie osiąga się ewidencji faktu Objawienia, stąd dąży
się do ukazania jego wiarygodności, oczywiście na podstawie różnych racji, motywów, argumentów, które zmierzają
do wywołania przeświadczenia o słuszności uzasadnianej tu
tezy (wiarygodności Objawienia, nadprzyrodzonego charakteru chrześcijaństwa) lub jej pogłębienia u tych, którzy już
uwierzyli, ale nie mają dostatecznych podstaw podjętej wcze15
16

Por. Rusecki, Traktat o Objawieniu, s. 403–419.
Por. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, s. 99–112.
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śniej decyzji. Mówiąc o uzasadnianiu bądź argumentowaniu,
mamy zatem na uwadze głównie jego znaczenie przedmiotowe (merytoryczne), a nie funkcjonalne (jako wykonywanie
czynności uzasadniania).
W tradycyjnej teologii fundamentalnej czy apologetyce
podawano trzy klasyczne argumenty na uzasadnienie Boskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Był to argument
biblijny (skrypturystyczny, czyli z proroctw), argument
z cudów Jezusa i argument ze zmartwychwstania. Niekiedy dodawano także tak zwany argument personalistyczny,
a więc z niezwykłych kwalifikacji intelektualnych Jezusa,
czyli że Jego intelekt i wiedza przerastały wiedzę ludzką,
transcendowały ją, oraz ze świętości Jezusa i Jego dobroci,
a więc że był On najdoskonalszym człowiekiem, człowiekiem bez grzechu, całkowicie oddanym służbie innym. Uważano wtedy, że na ich podstawie da się w sposób krytyczny
uwiarygodnić chrześcijaństwo jako religię pochodzącą od
Boskiego Założyciela17.
Dodać jeszcze należy, że tradycyjnie uważano, iż wszystkie argumenty, które formułuje się dla uzasadnienia tej tezy,
pochodzą z zewnątrz Objawienia. Co więcej, paradoksalnie
przyjmowano, że tzw. kryteria czy argumenty, niekiedy nazy
wane dowodami – jak mówiono: zupełnie zresztą niesłusznie – miały być wyraźniejsze i mocniejsze od samego faktu
Objawienia. Aby to zilustrować, można podać następujący
przykład. Jeśli Jezus jest objawicielem Boga, czynił cuda,
które w Jego imię dzieją się w chrześcijaństwie – jest to mocniejszy argument niż samo Objawienie dokonane w Nim,
17 Zob. A. Dulles, A History of Apologetics, London–Philadelphia–
New York 1971; S. Nagy, Apologetyka czy teologia fundamentalna?, RTK
19(1972) z. 2, s. 111–130; I.S. Ledwoń, Apologetyka, w: Leksykon teologii fundamentalnej, s. 75–85.
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a On przecież jest pierwszorzędnym świadkiem Objawienia.
Tego typu podejście było niekrytyczne i bardzo mocno przesadzone.
Dziś stwierdza się, iż wszystkie argumenty, jakie formułuje się na uzasadnienie wiarygodności Objawienia, muszą
pochodzić, przynajmniej w części, z samego Objawienia,
czyli że one tkwią, choćby w sposób implicite, w Objawieniu. Taka jest natura samego Objawienia, mianowicie Jezus
Chrystus z jednej strony jest Objawicielem Boga, z drugiej
– jego pierwszorzędnym Świadkiem, a więc wierzymy ze
względu na Niego i Jego postawę, dokonane czyny, naukę
i wydarzenia paschalne. Ponadto Objawienie Boże realizowało się w znakach epifanijnych, to znaczy w znakach
objawieniowych i Objawienie ma taką strukturę, że ma
wymiar historyczny, zdarzeniowy, ale też treści nadprzyrodzone i właśnie w Znaku-Jezusie Chrystusie łączy się to
co historyczne, widzialne, z tym co niewidzialne, trans
cendentne, Boskie. Jezus jest przecież prawdziwym Człowiekiem i prawdziwym Bogiem, a więc Znakiem Boga. Jest
to Rzeczywistość zespolona – i Boska, i ludzka – i właśnie
tak się manifestuje w historii. Gdyby w znaku widzieć tylko element dostrzegalny zmysłowo, na przykład w Jezusie
Chrystusie tylko człowieczeństwo bez odniesienia do Jego
bóstwa, byłby On wtedy jednym z ludzi. Popadłoby się wtedy w czysty naturalizm, który krzewią racjonaliści, naturaliści, deiści i liberałowie oraz wszyscy przeciwnicy religii
nadprzyrodzonej. Natomiast gdy pomijałoby się sferę historyczną, zdarzeniową Objawienia i eksponowałoby się tylko
treści nadprzyrodzone, popadłoby się w mitologię lub idealizm, jak słusznie zauważa J. Guitton18. Tym samym religię
18

J. Guitton, Jezus, Warszawa 1963, s. 58–74, 148.

~ 74 ~

chrześcijańską pozbawiałoby się podstaw historycznych.
Musi więc istnieć peryhoreza historycznego z nadprzyro
dzonym. Jeśli taka jest struktura Objawienia, to i struktura
argumentów, które formułujemy dla uzasadnienia jego wiarygodności, musi być podobna, a nawet taka sama. Najlepiej
rozumieć je w kategorii znaku, co – jak dotąd – nie było
zbytnio obecne w literaturze przedmiotu.
Należy wspomnieć, że współczesnej teologii fundamentalnej udało się opracować kilkanaście argumentów na
rzecz wiar ygodności chrześcijaństwa jako religii objawionej i zbawczej. Wśród nich trzeba wymienić następujące:
rezurekcjonistyczny, skrypturystyczny, mirakulistyczny,
martyrologiczny, werytatywny, bonatywny, kaloniczny, ze
świętości, prakseologiczny, agapetologiczny, sperancyjny,
kulturotwórczy, personalistyczny, aksjologiczny i komparatystyczny19.
W świetle dotychczasowych rozważań natury ogólnej
rodzą się jeszcze pewne pytania: Czy argumentacja, jaką
dysponuje teologia fundamentalna, jest kompletna i nie potrzebuje żadnych uzupełnień? Czy wydobyła już wszystkie
argumenty tkwiące w Piśmie Świętym i Tradycji? Odpowiedź
jest negatywna. Częściowo może to być zrozumiałe o tyle,
że na niektóre argumenty zwraca się uwagę pod wpływem
ducha czasu i mentalności epoki; zwykle współczesność
stawia określone pytania i zapotrzebowania, na które szuka się następnie odpowiedzi w świetle danych Objawienia20.
W związku z tym z Objawienia mogą być ciągle wydobywane
nowe przesłanki świadczące o jego wiarygodności lub też ar19

M. Rusecki, Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć
Chrystusowi?, Lublin 2010.
20 Zob. I. Korzeniowski, P. Rabczyński, Znaki czasu, w: Leksykon teologii
fundamentalnej, s. 1378–1381.
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gumentacja tradycyjna, dotąd stosowana, może uzyskiwać
nowe naświetlenie. Już z tego można wnioskować, że argumentacja teologicznofundamentalna nie jest kompletna i nie
obejmuje jeszcze wszystkich możliwych argumentów. Łączy
się to zresztą i z dynamicznym rozwojem tej dyscypliny, co
wynika także z rozwojowych praw nauki w ogóle21.
21

W. Kwiatkowski, Przedmiot apologetyki naukowej, CT 30(1959), s. 10n;
M. Heller, Ewolucja kosmosu i kosmologu, Warszawa 1985, s. 9-14; T.S. Kuhn,
Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.
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