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W k ł a d  o .  H e n r y k a  P a g i e w s k i e g o  
w  p o s o b o r o w ą  o d n o w ç  

k a t e c h e t y c z n o - h o m i l e t y c z n ą  w  P o l s c e 1

Na kształt współczesnego przepowiadania słowa Bożego wpłynęły 
przede wszystkim dokonujące się od pierwszych lat XX wieku przemiany 
w myśli katechetycznej i homiletycznej inspirowane m.in. odnową biblijną, 
ruchem liturgicznym i ekumenicznym oraz nową refleksją teologiczną2. 
Punktem kulminacyjnym tych zmian w katechezie i w kaznodziejstwie, 
a jednocześnie nowym impulsem i natchnieniem dla kościelnej posługi 
głoszenia słowa Bożego, były uchwały Soboru Watykańskiego II. Doku
menty soborowe uznały przepowiadanie za jedną z zasadniczych funkcji 
zbawczego posłannictwa Kościoła. Na dalszy rozwój refleksji katechetycz
nej i homiletycznej miały wpływ posoborowe dokumenty odnoszące się 
do różnych form posługi słowa Bożego. W  katechetyce rozwinęły się kie
runki kerygmatyczny i antropologiczny, które znalazły swego rodzaju syn
tezę w nurcie integralnym. Na polu homiletyki prowadzono dyskusje nad 
teologią przepowiadania, opracowywano teologię homilii oraz podejmo
wano refleksję nad wymiarem antropologicznym kościelnej posługi słowa 
Bożego, idąc w kierunku syntezy teologiczno-antropologicznej w praktyce 
przepowiadania. Lata posoborowe, niewątpliwe będące okresem najbar
dziej dynamicznym i twórczym tak w katechetyce, jak i homiletyce, na
zwane zostały powszechnie o d n o w ą  k a t e c h e t y c z n ą  i o d n o w ą  
h o m i l e t y c z n ą .

1 Artykuł jest fragmentem książki Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego 
CSsR (1930-2000), Kraków 2008.

2 Por. A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1: Z najnowszych dziejów ruchu homiletycz
nego, Warszawa 1980, s. 44-61
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Zachodzące w Kościele powszechnym od początku lat sześćdziesią
tych XX wieku przemiany na polu katechetycznym i homiletycznym sto
sunkowo szybko dotarły także do Polski. Spośród polskich katechetyków 
kształtujących odnowę katechetyczną w nurcie kerygmatycznym i an
tropologicznym należy wskazać: M. Finkego, F. Blachnickiego, J. Chary- 
tańskiego, M. Majewskiego, J. Strobę, E. Majewskiego, E. Majerskiego, 
R. Murawskiego, W. Kubika. W  latach sześćdziesiątych -  niemalże rów
nolegle do przemian w katechezie -  dokonywała się także odnowa pol
skiej homiletyki. Działo się to za sprawą m.in. takich postaci jak: L. Kuc, 
Z. Grzegorski, W. Basista, M. Paciuszkiewicz, W. Wojdecki, A. Lewek, 
J. Nalaskowski, M. Brzozowski, G. Siwek. Wkład wyżej wymienionych 
w polską odnowę katechetyki i homiletyki staje się współcześnie przed
miotem naukowej refleksji. W  ostatnich latach powstały na ten temat opra
cowania zbiorowe3, słowniki4 oraz prace monograficzne5. Do grona postaci 
zasłużonych dla odnowy katechetyczno-homiletycznej należy także dołą
czyć osobę redemptorysty o. Henryka Pagiewskiego6.

3 Zob. Sto lat polskiej katechezy, red. R. Czekalski, Kraków 2001. Publikacja zawiera teksty współczes
nych autorow ukazujących dorobek wybitnych polskich katechetyków X X  w., takich jak: W. Gadow- 
ski, Z. Bielawski, J. Wojtukiewicz, M. Finke, F. Blachnicki, M. Majewski, J. Charytanski.

4 Zob. Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003. W  przygotowaniu 
jest tłumaczenie (z języka włoskiego) europejskiego słownika homiletycznego, z dodanymi biogra
mami polskich homiletów.

5 Zob. m.in.: M. Marczewski, Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu Ks. Franciszka Blachnickiego, Lub
lin 2000; S. Walewicz, Kreatywność w teorii i praktyce katechetycznej (Marian Finkę), Poznań 2002; 
P. Mąkosa, W kład księdza profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej, Lublin 
2004; T. Nowak, Ksiądz Leszek Kuc jak o  pionier odnowy homiletycznej w Polsce, Kraków 2006 (mps 
BPAT); Wielcy kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś, Kraków 2006.

6 Henryk Pagiewski CSsR urodził się 9.01.1930 r. w Zalasowej koło Tarnowa. W 1946 r. wstąpił do juwe- 
natu redemptorystów w Krakowie. Nowicjat zakonny odbył w Łomnicy Zdroju, gdzie w 1950 r. złożył 
pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchow
nym Redemptorystów w Toruniu i w Tuchowie w latach 1952-1958. Święcenia kapłańskie otrzymał 
29 czerwca 1957 r. wTuchowie. Po ukończeniu studiów seminaryjnych w 1958 r. został przez władze 
zakonne skierowany na studia specjalistyczne do Belgii. W  1959 r. otrzymał bakalaureat z teologii na 
Uniwersytecie w Louvain, aw 1960 r. dyplom na Międzynarodowym Instytucie Katechetyczno-Pasto- 
ralnym Lumen Vitae w Brukseli. Następnie udał się do Rzymu, gdzie w 1961 r. otrzymał licencjat zteo- 
logiina Uniwersytecie Laterańskim, a rokpóźniej obronił pracę doktorską z teologii pt. La predication 
considérée comme un témoignage. Essai phénoménologique sur la communication du message w Instytucie 
Teologii Moralnej Akademii Alfonsjańskiej, napisaną pod kierunkiem o. Bernarda Fläringa CSsR.

Po powrocie do kraju w 1962 r. o. Pagiewski podjął wykłady z homiletyki, katechetyki, pedagogi
ki, dykcji oraz prowadzenie lektoratu z języka francuskiego w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów w Tuchowie. Zajęcia dydaktyczne w WSD Redemptorystów prowadził do 1991 
r. Pod jego kierownictwem napisano 26 prac seminaryjnych. W  1969 r., po nostryfikacji doktora
tu przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, prowadził wykłady zlecone z zakresu homi
letyki na tejże uczelni oraz na studiach zaocznych w punkcie konsultacyjnym ATK w Katowicach.

Na początku lat sześćdziesiątych rozpoczął współpracę z kilkoma czasopismami, taki
mi jak: „Katecheta”, „Homo Dei i „Materiały Problemowe”, publikując na ich łamach artykuły, 
w których podejmował głównie zagadnieniaposoborowej odnowy katechetycznej i homiletycznej.

W  okresie swojej aktywności pisarskiej i dydaktycznej podejmował także działania na rzecz promo
wania odnowy katechetyczno-homiletycznej poprzez organizację i aktywny udział w różnego rodzaju 
sympozjach, zjazdach i spotkaniach. Wiatach sześćdziesiątych X X  w. o. Pagiewski intensywnie udzielał 
się napolukatechetycznym, zaś odpoczątkulat siedemdziesiątych związał siębardziej ze środowiskiem 
homiletycznym w Polsce. Ód 1974 do 1983 r. był przewodniczącym ŚekcjiHomiletów Polskich przy 
Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz do 
Podkomisji Duszpasterstwa Młodzieży na IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej. Obok pracy dydaktycz-
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Udział Pagiewskiego w polskiej posoborowej odnowie katechetyczno- 
-homiletycznej miał charakter wieloaspektowy. Na podstawie analizy jego 
pisarstwa, działalności dydaktyczno-organizacyjnej i praktyki przepo
wiadana słowa Bożego w kontekście przemian w katechezie i homiletyce 
po Soborze Watykańskim II można wyznaczyć pięć głównych obszarów, 
w których wyraźnie zaznacza się wkład redemptorysty w rozwój i odnowę 
katechetyki i homiletyki w Polsce. Jest to postulowanie powrotu do Biblii 
jako podstawowego źródła przepowiadania (1) oraz uwzględniania w nim 
wymiaru antropologicznego (2). Dwie pierwsze domeny są integralnie 
związane z propagowaną przez Pagiewskiego tezą, iż podstawową formą 
przepowiadania jest świadectwo (3). H. Pagiewski zaproponował także uję
cie przepowiadania w konwencji teorii komunikacji interpersonalnej (4). 
Podejmując wieloletnią formację podmiotów przepowiadania, w działal
ność dydaktyczną włączał osiągnięcia z obszaru dydaktyki ogólnej (5), co 
stanowi istotny aspekt jego wkładu w odnowę katechetyczno-homiletycz- 
ną w Polsce.

W  poniższym artykule zostanie podjęta próba ukazania wkładu o. Hen
ryka Pagiewskiego w rozwój i odnowę katechetyczno-homiletyczną w Pol
sce oraz wskazanie na te aspekty jego myśli, które w dalszym ciągu są 
aktualne i rozwijane we współczesnej nauce Kościoła oraz w polskiej re
fleksji katechetycznej i homiletycznej.

1. Powrót do Biblii jako podstawowego źródła przepowiadania

Według kierunku kerygmatycznego, źródłem uprawiania teologii, do 
której przynależą także katechetyka i homiletyka, jest słowo Boże. Dla roz
wijającej się w okresie posoborowym teologii przepowiadania podstawą 
do jej uprawiania była (i nadal jest) teologia słowa Bożego. W  latach sześć
dziesiątych w języku polskim brakowało (szczególnie dla potrzeb teolo
gii przepowiadania) magistralnego ujęcia teologii słowa Bożego7. Jednym 
z pierwszych polskich teologów podejmujących to zagadnienie w perspek
tywie teologii przepowiadania był Henryk Pagiewski. W  tekście pt. Zbawcze

nej i naukowej angażował się w duszpasterstwo przy kościele parafialnym w Tuchowie oraz głosił słowo 
Boże, prowadząc m.in. rekolekcje parafialne, rekolekcje i konferencje dlamłodzieżyiosób zakonnych.

O. Henryk Pagiewski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Tuchowie 12.03.2000 r.
Biogram opracowano na podstawie danych archiwalnych znajdujących się w następujących ar

chiwach: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Warszawie (AKP), zespół: 
Choryści, sygn. 269; Archiwum Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie (ÂPWR), 
teczka o. Henryk Pagiewski; Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (AUKSW), 
teczka personalna o. H. Pagiewski -  DK 1014; Archiwum Sekcji Homiletów Polskich (ASHP).

7 L. Kuc, Wstęp, w: Teologia przepowiadania słowa Bożego, red. L. Kuc, 1 .1, Warszawa 1971, s. 18.
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pośrednictwo Słowa8 opartym na dokumentach Soboru Watykańskiego II 
i literaturze przedmiotu przedstawił polskiemu czytelnikowi swego rodza
ju soborowe kompendium wiedzy o Objawieniu i słowie Bożym. Ukazał 
przede wszystkim osobowy, dynamiczny i chrystocentryczny charakter 
słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu. Mówiąc o relacjach, jakie 
zachodzą między słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym a słowem 
Bożym przepowiadanym w Kościele i przez Kościół, podkreślił, iż miste
rium verbi przynależy do struktury Kościoła. Słowo Boże przepowiadane 
w słowie ludzkim w Kościele hic et nunc udziela zbawienia tym, którzy go 
słuchają i przyjmują je w swojej wierze. Henryk Pagiewski, ukazując wyda
rzeniowy i zbawczy charakter słowa Bożego, mocno podkreślił linię zstę
pującą zbawczego dialogu, który dokonywał się w historii zbawienia i jest 
kontynuowany poprzez przepowiadanie słowa Bożego w Kościele.

O. Pagiewski w poszukiwaniu istoty przepowiadania słowa Bożego za
równo w formie kaznodziejskiej, jak i katechetycznej sięgnął do źródeł 
biblijnych. Podkreślając biblijny charakter przepowiadanego słowa, ro
zumiał pod tym określeniem nie tylko to, iż podstawowym jego źród
łem w wymiarze treści jest Biblia, ale także sposób przepowiadania, jego 
wewnętrzną dynamikę, która także płynie z Pisma Świętego. Bóg mia
nowicie wypowiada swoje słowo z pełną dynamizmu miłością, która 
zbawia człowieka. Przepowiadane w Kościele słowo Boże jest kontynua
cją zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Zatem Biblia dla przepo
wiadających -  jak pisał Pagiewski -  zawsze powinna pozostać modelem 
głoszenia słowa Bożego, którego rozumienie powinni systematycznie po
głębiać9. Praktyczny wkład pod tym względem Pagiewski wniósł do for
macji kapłanów m.in. przez wykłady na Akademii Teologii Katolickiej 
i w Punkcie Konsultacyjnym ATK w Katowicach, gdzie prowadził wy
kłady monograficzne: „Teologia słowa Bożego” i „Współczesna egzege- 
za w kaznodziejstwie”. O. Pagiewski w swoich tekstach oraz w wykładach 
z homiletyki poddał krytyce koncepcję analityczno-formalistyczną prze
powiadania, opowiadając się za koncepcją biblijną. Jego zdaniem, jest ona 
bardziej syntetyczna, ujmująca przepowiadanie całościowo, uwzględnia

8 Pierwszą próbę zarysu teologii słowa Bożego, jaką podjął H. Pagiewski, odnajdujemy w Głoszeniu 
słowa Bożego jako  świadectwa, Warszawa 1971, s. 23-28, natomiast jej rozwinięcie znajduje się w wy
żej podanym tekście. Por. tenże, Zbawcze pośrednictwo Słowa, w: Teologia przepowiadania słowa B o
żego, dz. cyt., s. 25-66. Należy zauważyć w tym miejscu publikację S. Moysy Z problem atyki teologii 
słowa Bożego, w: Pod tchnieniem Ducha Świętego. Współczesna myśl teologiczna, red. M. Finkę, Po
znań 1964, s. 491-516, który na początku lat siedemdziesiątych wydał też pierwszy w języku pol
skim publikację w pełni poświęconą teologii słowa Bożego: Śłowo zbawienia, Krakow 1974.

9 H. Pagiewski, Zbawcze pośrednictwo Słowa, dz. cyt., s. 53-54; tenże, O skuteczności słowa Bożego, 
„Katecheta” 10 (1966), nr 5, s. 204.



T e o l o g i a 175

jąca konieczność asymilacji prawdy głoszonej przez kaznodzieję i komu
nikację tej prawdy z pełnym osobistym zaangażowaniem10.

Wielokrotne wypowiedzi na temat celu przepowiadania należy uznać 
za następny element wkładu Pagiewskiego w przywrócenie przepowia
daniu jego biblijnych źródeł. Podkreślał on, iż głównym celem katechezy 
i kaznodziejstwa jest budzenie, a następnie formacja dojrzałej wiary, a nie 
tylko samo nauczanie słuchaczy prawd religijnych czy pouczenie moralne. 
Jego zdaniem, w formacji ku dojrzałej wierze pierwszeństwo należy dać za
wsze słowu Bożemu11.

W  odnowie katechetycznej, podejmowanej w duchu kerygmatycznym, 
Pagiewski wraz z innymi katechetykami postulował konieczność powro
tu do Biblii jako podstawowego źródła katechezy, ujmowania treści biblij
nych pod kątem historiozbawczym oraz znajomość i poszanowanie zasad 
hermeneutycznych przy interpretacji teksów biblijnych. Zwracał uwagę na 
niektóre zasady dydaktyczne doboru tekstu biblijnego w ramach naucza
nia katechetycznego. Jeszcze w okresie trwania Soboru Watykańskiego II 
wskazał na dwie takie zasady: zasadę dozowania tekstu biblijnego i zasa
dę doboru odpowiednich gatunków literackich na poszczególnych etapach 
rozwoju katechizowanych. Najpełniej i najwyraźniej omówił jedną z zasad 
z grupy przekazu treści tekstu biblijnego -  zasadę aktualizacji orędzia bib
lijnego w katechezie12.

Kolejną propozycją, która miała służyć przywróceniu Biblii należyte
go miejsca w formacji katechetycznej, był wysuwany przez Pagiewskiego 
postulat katechezy opartej na postaciach biblijnych. Postulat ten o. Henryk 
zaczerpnął z założeń ruchu kerygmatycznego, który dostrzegał, iż kate
cheza powinna odwoływać się do chrześcijańskich wzorców osobowych13. 
Także w tym kontekście należy zauważyć wkład Pagiewskiego w odnowę 
sposobu przedstawiania postaci świętych, tak w katechezie, jak i w kazno
dziejstwie14. Omawiany kapłan uważał, że postaci świętych zawsze są ak
tualne, ponieważ ich życie jest prawdziwą, egzystencjalną interpretacją

10 Tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania słowa Bożego, w: Teologia przepowiadania słowa 
Bożego, dz. cyt., s. 191-192.

11 Tenże, Wychowanie biblijne w ram ach katechizmu (cz. 1 ), „Katecheta” 9 (1965) nr 1, s. 17; tenże, 
O skuteczności słowa Bożego, dz. cyt., s. 204; tenże, Od kontestacji do nadziei (Myśli o katechizacji), 
„Homo Dei” 46 (1977), n r4, s. 245-246; tenże, Ku rozwadze, „Katecheta” 23 (1979), nr 1, s. 17; ten
że, Zbawcze pośrednictwo Słowa, dz. cyt., s. 64-66.

12 Tenże, Wychowanie biblijne w ramach katechizmu (cz. 1 ), dz. cyt., s. 15-17; tenże, Egzystencjalizm  
a  katechizacja, „Katecheta” 11 (1967), nr 2, s. 59.

13 Por. J. Charytański, Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, „Znak” 19 (1967), nr 6, s. 794-795.
14 H. Pagiewski, O nowy m odel świętego, „Homo Dei” 45 (1976), nr 2, s. 93-98; tenże, Jak głosić kaza

nia o świętych dziś?, „Homo Dei” 5/(1988), nr 1, s. 32-38; tenże, Kazania hagiograficzne, „Materiały 
Problemowe” 21 (1988), nr 3, s. 110-11; tenże, Święty Klemens Dworzak jak o  głosiciel słowa Bożego, 
„Homo Dei” 39 (1970), nr 3, s. 211-215.
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Pisma Świętego. Dlatego w tym wypadku opowiadał się za wspomnianą 
już zasadą aktualizacji egzystencjalnej. Swego rodzaju odmianą tej zasady 
jest zasada interpretacji egzystencjalnej, której stosowanie także postulo
wał jako narzędzie do odczytania i przekazania współczesnemu słucha
czowi treści, które niesie orędzie ewangeliczne15.

Henryk Pagiewski, określając konstytutywne elementy przepowia
dania słowa Bożego (orędzie, dialog, adaptację, świadectwo)16, wskazał 
na ich biblijne korzenie. Niewątpliwie jego wkładem do polskiej teologii 
przepowiadania było mocne zaakcentowanie faktu, iż podstawową treś
cią przepowiadania jest orędzie -  Dobra Nowina, a nie doktryna. Wy
raźnie odróżnił on orędzie od systemu doktrynalnego. Był zdania, iż jeśli 
nawet orędzie zakłada jakiś system, to go przekracza i ze swej natury dąży 
do przekształcenia go i odniesienia do konkretnej sytuacji człowieka. 
O. Pagiewski ukazał dynamiczny charakter orędzia, które podlega ciągłe
mu rozwojowi i ma charakter profetyczny. W  przeciwieństwie do doktryny, 
orędzie odwołuje się do całego człowieka, który znajduje się w konkretnej 
sytuacji egzystencjalnej i społecznej, odwołuje się do jego wiary, godności, 
a nie wyłącznie do rozumu.

Kolejnym elementem przepowiadania słowa Bożego mającym źród
ła biblijne jest adaptacja. Podstawowy argument za koniecznością ada
ptacji słowa Bożego w przepowiadaniu ma charakter chrystologiczny. 
Jest nim inkarnacja Jezusa Chrystusa. Pagiewski przypomniał także, że 
przy adaptacji należy korzystać z osiągnięć nauk biblijnych i z narzę
dzi, które te nauki wypracowały, aby w sposób jak najbardziej adekwatny 
i wierny treściom biblijnym przekazywać człowiekowi prawdę o zbawieniu.

Według Pagiewskiego, charakter biblijny ma także inny element zawie
rający się w strukturze przepowiadania, określony przez niego jako „dia
log”. Z perspektywy historiozbawczej, która jest zapisana w Objawieniu 
Bożym, jasno wynika, że Bóg wybrał słowo jako narzędzie dialogu zba
wienia z człowiekiem. Dialogiczny charakter przepowiadania jest wpisa
ny w odwieczny dialog Boga z człowiekiem, a samo przepowiadanie jest na 
usługach tego dialogu i jest integralną częścią historii zbawienia.

W  Biblii ma również swoje źródło ostatni konstytutywny element prze
powiadania -  świadectwo, które w rozumieniu Pagiewskiego jest najgłęb
szą naturą przepowiadania słowa Bożego17. Powołując się na teksty Pisma

15 Tenże, Kazania hagiograficzne, dz. cyt., s. 117.
16 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 23-53.
17 Tamże, s. 21-22.
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Świętego Starego i Nowego Testamentu (m.in. Iz 8, 16; 19, 20; Wj 3, 15; 
14,13; J 11,6-10; 7,6), wskazał, iż objawienie jest ekonomią zbawczą opartą 
na świadectwie. Sam Bóg przez objawienie daje o sobie świadectwo, które 
osiąga swój szczyt w osobie Jezusa Chrystusa. Jego zaś posłannictwem było 
dać świadectwo o Ojcu, przekazać uczniom, „co widział i słyszał’ u Ojca. 
Po spełnieniu swojego dzieła został nazwany przez autora dziejów apostol
skich „Świadkiem Wiernym” (Ap 1, 5; 3 ,14)18. Z tekstów Pagiewskiego jas
no wynika, że przepowiadanie ujęte w kategorii świadectwa ma korzenie 
w Biblii, która ukazuje, iż Bóg swoją tajemnicę życia w Trójcy Świętej ob
jawiał człowiekowi przez powoływanych przez siebie ludzi, którzy o nim 
świadczyli, ponieważ osoba może objawić siebie drugiej osobie tylko przez 
świadectwo.

W  wypowiedziach Pagiewskiego dostrzega się postulat stosowania za
sady wierności Bogu i człowiekowi. Aplikację tej zasady w nauczaniu kate
chetycznym w kontekście biblijnym rozumiał jako pełny i wieloaspektowy 
przekaz orędzia biblijnego z uwzględnieniem poziomu rozwoju psycho
fizycznego i religijnego katechizowanych oraz brania pod uwagę w prze
powiadaniu wpływu współczesnej mentalności słuchaczy na ich recepcję 
treści religijnych. Przekazujący prawdy objawione powinien czynić to tak, 
by katechizowany nie tylko zrozumiał treści biblijne, ale by także przyjmo
wał je jako Dobrą Nowinę dla własnego życia19. Jeśli chodzi o adaptację 
orędzia biblijnego w kaznodziejstwie, zasada wierności Bogu w omawia
nym aspekcie -  według Pagiewskiego -  oznacza wierność kaznodziei sło
wu Objawienia. To zaś implikuje dobrą znajomość treści biblijnych, którą 
zdobywa się przez studium biblijne pod kątem kaznodziejskim oraz korzy
stanie ze zdobyczy nauk biblijnych20.

Przedstawione powyżej aspekty wkładu Pagiewskiego w przywróce
nie przepowiadaniu słowa Bożego jego biblijnych źródeł są szeroko rozwi
jane tak w posoborowych dokumentach Kościoła, jak również w polskiej 
literaturze przedmiotu. Dokumenty katechetyczne w treściach odnoszą
cych się do Objawienia Bożego odwołują się przede wszystkim do nauki 
Soboru Watykańskiego II, która została najpełniej przedstawiona w Kon
stytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym. Aplikacje katechetyczne so

18 Tenże, Personalistyczny charakter•przepowiadania..., dz. cyt., s. 183-187; tenże, Głoszenie słowa B o
żego jako  świadectwo, dz. cyt., s. 72-81.

19 Tenże, Wychowanie biblijne, dz. cyt., s. 17; por. tenże, Od kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 245-246. 
Ten postulat był organicznie związany z zagadnieniem języka katechezy i przepowiadania kazno
dziejskiego, co jest szerszej poruszone przy zagadnieniu komunikacji interpersonalnej w przepo
wiadaniu.

20 Tenże, Personalistyczny charakter przepow iadania..., dz. cyt., s. 162-164.
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borowej nauki znajdujemy w Directorium catechisticum generale (DCG), 
szczególnie w pierwszym rozdziale drugiej części tego dokumentu zaty
tułowanym O posłudze słowa i Objawieniu (por. DCG 10-16)21. Kolejne 
dokumenty jednoznacznie ukazują, iż słowo Boże zawarte w Piśmie Świę
tym i Tradycji jest źródłem katechezy. Jan Paweł II zaakcentował tę prawdę 
w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae. W  dokumencie tym odnaj
dujemy wyraźne nawiązanie do nauki soborowej, ukazującej Pismo Święte 
i Tradycję jako jedno źródło, z którego wypływa doktryna, liturgia i ży
cie Kościoła (Ct 6, 22, 27). Dlatego -  zdaniem papieża -  przyjęcie Pisma 
Świętego jako źródła katechezy ma owocować „przesiąknięciem” kateche
zy myślą, duchem i postawami biblijnymi, co ma się dokonywać przez per
manentny kontakt z tekstami Pisma Świętego. Dokument jasno wskazuje, 
iż w nauczaniu katechetycznym nie można korzystać z tekstów biblijnych 
w sposób narzędziowy (tylko jako cytat, przykład, ilustracja czy opowia
danie), lecz powinno się dążyć do lepszego zrozumienia, interpretacji, ak
tualizacji słowa Bożego oraz prowadzić katechizowanych do osobistego 
spotkania i zażyłości ze Słowem Wcielonym -  Jezusem Chrystusem (por. 
Ct 5-6, 20; por. KO 2)22.

Potrzebę wierności źródłom biblijnym w katechezie potwierdza i ukon- 
kretnia w wielu miejscach Katechizm Kościoła Katolickiego (por. m.in. 
KKK 91-93; 737; 785; 889). Dokument ten, jak pisał J. Kudasiewicz, „nie 
tylko zachęca do czytania Pisma, lecz równocześnie poucza, jak nale
ży to czynić. Pokazuje również, jak powinno się korzystać z Biblii w kate
chezie”23. Godny zauważenia jest fakt, iż Katechizm zwraca uwagę na to, 
że w Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka na sposób ludzki. Dlatego 
zgodnie z nauką konstytucji Dei verbum (por. KO 12), dla poprawnej in
terpretacji słowa Bożego należy mieć na uwadze, co „autorzy ludzcy za
mierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa” (KKK 
109). Dla interpretacji tekstów natchnionych w tym duchu Katechizm za
leca respektowanie dwóch zasad: uwzględniania okoliczności powstania 
ksiąg natchnionych, czasu, kultury oraz rodzajów literackich stosowanych 
w danej epoce (por. KKK 110) oraz uwzględniania intencji Ducha Święte
go, który jest głównym autorem Pisma Świętego. Przy czym należy mieć 
na względzie trzy kryteria, o których jest mowa w następnych numerach

21 Zob. J. Charytański, Katecheza w świetle Ogólnej instrukcji katechetycznej, w: Katecheza w świetle 
Soboru Watykańskiego II, red. W. Kubik, cz. I, Warszawa 1985, s. 45-52.

22 Por. J. Kochel, Katecheza biblijna, w: W okół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, 
J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004, s. 155-157.

23 J. Kudasiewicz, Biblia księgą objawienia Bożego, w: Katechizm Kościoła Katolickiego -  wprowadze
nie, red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995, s. 29.
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Katechizmu (por. K K K 112-114). Zatem do poprawnego odczytania sensu 
słowa Bożego wymagana jest znajomość hermeneutyki biblijnej oraz właś
ciwego korzystania z metod służących interpretacji Biblii24.

Dyrektorium ogólne o katechizacji podejmuje naukę poprzednich doku
mentów dotyczących źródłowego ujęcia Biblii dla katechezy. Dokument po
wtarza za Catechesi tradendae, iż „katecheza będzie zawsze czerpać swoją 
treść z żywego źródła słowa Bożego, przekazywanego przez Tradycję i Pis
mo Święte” (DOK 94), które są dla katechezy najwyższą regułą wiary, „gdyż 
przekazuje słowo Boże i sprawia, że rozbrzmiewa głos Ducha Świętego. 
Dlatego Kościół chce, by w całej posłudze słowa Pismo Święte zajmowało 
najważniejsze miejsce” (DOK 127). To ponowne określenie jasnych źródeł 
katechezy w omawianym dokumencie, zdaniem niektórych komentatorów, 
jest konieczne ze względu na realizację celu katechezy25, którym jest dopro
wadzenie do spotkania z Chrystusem oraz głębokiej z Nim zażyłości prowa
dzącej do zjednoczenia (por. DOK 40,41, 80). Przyjęcie Biblii i Tradycji jako 
podstawowych źródeł katechezy wyznacza -  zdaniem autorów dokumentu 
-  zadanie dla katechezy. Jest nim przekazywanie czynów i słów Objawienia 
w procesie katechetycznym w taki sposób, aby nabierały one egzystencjalne
go znaczenia dla życia konkretnej osoby (por. DOK 39)26.

Biblię jako nadrzędne źródło treści wiary, na której usługach jest prze
powiadanie, oraz potrzebę poprawnego z niej korzystania ukazuje instruk
cja Papieskiej Komisji Biblijnej zatytułowana Interpretacja Pisma Świętego 
w Kościele z 1993 roku27. Dokument zwraca uwagę m.in. na problem aktu
alizacji i interpretacji w przepowiadaniu słowa Bożego, których dokonu
je się, stosując różne metody egzegetyczne i „sposoby podejścia” do tekstu 
biblijnego28. Do nowych sposobów analizy tekstów biblijnych instrukcja 
zalicza m.in. analizę retoryczną, analizę narracyjną i analizę semiotyczną, 
które umieszcza w literackiej grupie metod29.

Najnowsze polskie dokumenty katechetyczne -  Dyrektorium katechetycz
ne Kościoła katolickiego w Polsce (DKKKP), Podstawa programowa kateche

24 Tamże, s. 35-38.
25 Por. P. Tomasik, Charakterystyka Dyrektorium ogólnego o katechizacji, w: Katecheza Kościoła w świet

le Dyrektorium ogólnego o Katechizacji, Kraków 1999, s. 51-52.
26 Por. Z. Marek, Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej, dz. cyt., s. 115.
27 Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z  komentarzem bibli- 

stówpolskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
28 Przez metodę egzegetyczną autorzy dokumentu rozumieją całe naukowe, obiektywne postępowa

nie zmierzające do wyjaśnienia tekstu, natomiast przez „podejście” badanie tekstu w określonym 
aspekcie; por. Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, dz. cyt., s. 27.

29 Metody i „ęodejścia” do tekstu biblijnego szeroko omawia R. Rubinkiewicz, Nowe aspekty egzegezy 
biblijnej w świetle dokumentu Papieskie) Komisji Biblijnej „O interpretacji Biblii w Kościele ’, w: Inter
pretacja Pisma Świętego w Kościele, dz. cyt., s. 101-116.
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zy Kościoła katolickiego w Polsce -  mówiąc o źródłach katechezy, odwołują 
się do treści zawartych w Dyrektorium ogólnym o katechizacji (DKKKP 32- 
33; 58-61). W  DKKKP dostrzec można wyraźne odwołanie do Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, a pośrednio do instrukcji Interpretacja Pisma Świę
tego w Kościele, gdyż w obu dokumentach zostały sformułowane wskazania 
dotyczące korzystania z teologicznych i literackich zasad interpretacji Biblii, 
które -  zdaniem polskiego Dyrektorium -  mają prowadzić do właściwego 
rozumienia Biblii, umiłowania słowa Bożego i osobistej odpowiedzi katechi- 
zowanych na kierowane do nich orędzie (por. DKKKP 58).

We współczesnej polskiej literaturze katechetycznej i homiletycznej 
wskazać można wiele publikacji, które szczegółowo podejmują wybrane 
zagadnienia związane z biblijnymi źródłami przepowiadania, co było rów
nież tematem refleksji Henryka Pagiewskiego. Poniżej zostaną poruszone 
te spośród nich, które wydają się najbardziej reprezentatywne dla omawia
nej kwestii.

Na początku lat dziewięćdziesiątych pod redakcją J. Kudasiewicza uka
zała się Biblia w nauczaniu chrześcijańskimi0 -  pozycja z zakresu dydakty
ki biblijnej adresowana przede wszystkim do katechetów i kaznodziejów. 
Autorzy publikacji ukazują, jak należy rozumieć naukę ostatniego Sobo
ru, podkreślają, iż Pismo Święte jest źródłem przepowiadania, wskazują, 
w jaki sposób należy korzystać z Biblii w teologii, kaznodziejstwie, kateche
zie, liturgii, w pracy parafialnej oraz jak w praktyce przepowiadania stoso
wać zasady hermeneutyki biblijnej. Oprócz tekstów redaktora naczelnego 
tej publikacji warto wskazać na dwa artykuły odnoszące się do korzystania 
z Biblii w katechezie i kaznodziejstwie, których autorami są G. Kusz31 i H. Si
mon32. Wspomniani teolodzy są autorami rozpraw naukowych na temat ka
techezy biblijnej i teorii przepowiadania niemieckiego teologa B. Drehera33.

K. J. Wawrzynów z kolei przybliżyła polskiemu czytelnikowi koncepcje 
katechezy biblijnej według A. Hófera34. Przy tej okazji warto także wskazać 
na polskie tłumaczenie podręcznika metodycznego do katechezy biblijnej 
tegoż autora35.

30 Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991.
31 G. Kusz, Biblia w katechezie wczoraj i dziś, w: tamże, s. 87-115.
32 H. Simon, Przepowiadanie biblijne, w: tamże, s. 49-86.
33 G. Kusz, Odnowa katechezy biblijnej według Bruno Drehera, „Studia Katechetyczne”, red. J. Chary-

tański, t. III, Warszawa 1984, s. 233-359; HT Simon, Kazanie biblijne. Teoria przepowiadania Bruno 
Drehera (1911-1971), Opole 1995.

34 K. J. Wawrzynów, Biblia w nauczaniu szkolnym. Koncepcja katechezy biblijnej według Alberta Höfe- 
ra, Lublin 1993.

35 A. Hófer, Pismo Święte miejscem spotkania Boga z  człowiekiem. Podręcznik metodyczny katechezy 
bibłijnej, Poznań 1998.
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Inną ważną pracą zbiorową, tym razem podejmującą zagadnienie Pisma 
Świętego w katechezie, jest publikacja pt. Biblia w katechezie'6. Jej zawar
tość została podzielona na kilka bloków tematycznych: pierwszy obejmuje 
zagadnienia hermeneutyczne, drugi wskazuje na biblijną pedagogię wiary, 
trzeci został poświęcony zagadnieniom metodyki biblijnej w katechezie.

Cenną pozycją odnoszącą się do dydaktyki biblijnej w katechezie jest 
publikacja ks. bpa A. Długosza i B. Stypułkowskiej -  Wprowadzanie do 
dydaktyki biblijnej37. Jest to pierwszy w Polsce adresowany do katechetów 
podręcznik dydaktyki biblijnej. Tę problematykę podjął także Z. Marek 
w pracy Biblia w katechetycznej posłudze słowa38. Autor publikacji zapre
zentował naturę katechetycznej posługi słowa, jej cele, zadania oraz źród
ła treści przekazywanej wiary i w tym świetle podał zasady i metody pracy 
z tekstami Pisma Świętego.

J. Kochel w swojej pracy habilitacyjnej -  Katecheza krółestwa niebie
skiego39 -  ukazuje Ewangelię według św. Marka jako „ewangelię katechety” 
Autor rozprawy wykazuje, że zachowała ona wyraźną „strukturę kateche
tyczną” dzięki czemu była i jest źródłem dla misji ewangelizacyjnej i ka
techetycznej Kościoła. Zaś jej gatunek literacki, treść, struktura i forma 
wyrazu „realizują cele wychowawczy i dydaktyczny zamierzony przez sa
mego Jezusa”40.

A. E. Klich41 poddała szerokiej analizie stan recepcji nauki Soboru o roli 
Biblii w polskiej katechezie. Zbadała zasady egzegetyczne, dydaktyczne, her
meneutyczne i metodyczne proklamowania słowa Bożego katechizowanym 
oraz sposób ich stosowania w polskich podręcznikach katechetycznych 
w okresie posoborowym. Wyniki jej badań wskazują na konieczność dalsze
go wdrażania zdobyczy dydaktyki biblijnej w katechezie dzieci i młodzieży, 
aby otwierać Biblię katechizowanym oraz ich samych na świat Biblii. W  pra
cy ukazano także praktyczne sposoby przekazywania treści biblijnych w jed
nostkach katechetycznych, korzystając z osiągnięć biblijnych.

Spośród publikacji stricte homiletycznych omawiających Pismo Święte 
w przepowiadaniu należy wskazać publikację W. Przyczyny Kaznodziejski

36 Biblia w katechezie, red. J. Kochel, J. Kostorz, Opole 2005.
37 A. Długosz, B. Stypułkowska, W prowadzanie ao dydaktyki biblijnej, Kraków 2000.
38 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Krakow 1998.
39 J. Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza, Opo

le 2005.
40 Tamże, s. 281.
41 A. E. Klich, Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne, 

Kraków 2005. Autorka, przedstawiając zasadę aktualizacji orędzia biblijnego, pisze m.in. o H. Pa- 
giewskim, który tę zasadę propagował już w okresie trwania Soboru Watykańskiego II zob. tamże, 
s. 205-206.
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przekaz opowiadań biblijnych42. Autor pracy na podstawie dokumentów 
Kościoła dotyczących tematyki przepowiadania, opracowań obcojęzycz
nych poświęconych kaznodziejskiemu przekazowi opowiadań biblijnych 
oraz przykładów kazań narracyjnych przedstawił całościową i zwartą teo
rię kaznodziejskiego przekazu opowiadań biblijnych. Praktycznym efektem 
przeprowadzonych badań jest przedstawienie nowej na gruncie polskim 
metody pracy nad kazaniem narracyjnym opartym na opowiadaniu biblij
nym oraz form przekazu opowiadań biblijnych z ambony. Novum tej pub
likacji jest przedstawienie zagadnień biblijno-homiletycznych w szerokim 
kontekście teorii literatury.

W. Broński w świetle nauki Kościoła przeprowadził badania nad sta
nem recepcji nauki Kościoła współczesnego na temat Pisma Świętego 
jako źródła przepowiadania w polskich homiliach niedzielnych dla doro
słych, publikowanych na łamach „Biblioteki Kaznodziejskiej” (1972-1996) 
i „Współczesnej Ambony” (1983-1996)43. Przedstawione przez autora wy
niki badań wskazują, iż autorzy większości przeanalizowanych homilii 
„mają świadomość tego, że Biblia jest źródłem podstawowym, starają się 
do niej odwoływać, choć nie potrafią dobrze jej spożytkować”44. Dlatego 
autor artykułu postulował m.in. podjęcie wysiłku zmierzającego do dalsze
go propagowania wśród homilistów nauczania Kościoła o Piśmie Świętym 
jako podstawowym źródle przepowiadania słowa Bożego poprzez pogłę
bianie znajomości metodologii biblijnej oraz doskonalenie umiejętności 
posługiwania się warsztatem biblijnym45.

Zabierający w tym duchu głos polscy bibliści oraz homileci opowia
dają się za tym, by w integralnej formacji kaznodziei postrzegać go prze
de wszystkim jako pierwszego słuchacza słowa Bożego46 i jego głosiciela, 
w odróżnieniu od innych obrazów, jak np. kaznodziei jako nauczyciela 
katechizmu. H. Witczyk47 wśród postulatów odnoszących się do forma
cji kaznodziei w aspekcie biblijnym umieszcza potrzebę wprowadzania 
warsztatów (ćwiczeń) biblijnych dla alumnów celem zapoznania ich z naj
nowszymi narzędziami pracy z Biblią oraz z metodami interpretacji Pisma

42 W. Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000.
43 W. Broński, Recepcja Pisma Świętego jako  źródła homilii w kazaniach niedzielnych dla dorosłych „Bi

blioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambony”, „Roczniki Teologiczne” 47 (2000), z. 6, s. 59-74, 
zob. tenże, Znaczenie formacji homiletycznej w przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa, „Rocz
niki Teologiczne” 51 (2004), z. 6, s. 217-232.

44 Tamże, s. 73.
45 Tamże, s. 73-74.
46 Zob. G. Siwek, Kaznodzieja -  pierwszym słuchaczem słowa Bożego, w: Słuchacz Słowa, red. W. Przy

czyna, Kraków 1998, s. 117-127.
47 H. Witczyk, Rola biblistyki w procesie kształcenia kaznodziejów, w: Integralne kształcenie kaznodziei, 

dz. cyt., s. 141-158.
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Świętego. Następnie postuluje wprowadzanie przedmiotu „Biblia w prze
powiadaniu” -  nauki i wprowadzenia w osobistą praktykę lectio divina, 
oraz wdrażanie seminarzystów do przewodniczenia własnej grupie biblij- 
no-homiletycznej48.

Podjęte przez Pagiewskiego wysiłki przywrócenia katechezie i homile
tyce ich biblijnych źródeł skoncentrowały się przede wszystkim na opra
cowaniu teologii słowa Bożego na potrzeby teologii przepowiadania, na 
ukazaniu biblijnych źródeł głównych komponentów samego przepowia
dania oraz na określonych wskazaniach odnoszących się do dydaktyki 
i metodyki w katechezie biblijnej. Należy zauważyć, iż w swoim pisarstwie 
nie rozwinął on szerzej tych zagadnień, szczególnie w odniesieniu do ka
techezy (było to spowodowane większym zaangażowaniem Pagiewskie
go w propagowanie antropologicznych aspektów przepowiadania słowa 
Bożego). Jego myśl w omawianym zakresie należy ocenić jako inicjacyjną, 
wytyczającą przestrzeń dla dalszych poszukiwań dla katechetyków i homi- 
letów w Polsce. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej treści oraz czas, 
w którym Pagiewski ów temat poruszał -  początki posoborowej odnowy 
w Polsce -  należy i tu uznać jego wkład w polską odnowę przepowiadania 
słowa Bożego w tamtym okresie. Ponadto przedstawiona powyżej prezen
tacja wybranych wypowiedzi Magisterium Kościoła oraz współczesnych, 
głównie polskich publikacji katechetycznych i homiletycznych, ukazuje, iż 
wiele zagadnień będących przedmiotem naukowej refleksji Henryka Pa
giewskiego w zakresie biblijnych źródeł przepowiadania ma swoje zakorze
nienie w nauce Kościoła oraz zostało podjętych -  i jest nadal rozwijanych 
-  przez biblistów, katechetyków i homiletów. Na tej podstawie zasadny 
wydaje się wniosek, iż niektóre problemy podjęte przez o. Pagiewskiego 
w zakresie omawianej tematyki mają walor aktualności, co także podkreśla 
znaczenie jego wkładu w polską odnowę katechetyczno-homiletyczną.

2. Akcentowanie antropologicznego wymiaru przepowiadania

W  każdym czasie ludzie przeżywają radość i nadzieję, smutek i lęk. 
Te doświadczenia są także udziałem uczniów Chrystusa. Wszystko, co 
jest prawdziwie ludzkie, wywołuje rezonans w sercach chrześcijan (por. 
K D K 1). Ta pierwsza myśl konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium 
et spes wyznaczyła perspektywę antropologiczną nie tylko samego doku

48 Tamże, s. 156-158.
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mentu, czy przesłania całego Soboru, ale także niejako uprawomocniła 
obecną już w refleksji teologicznej, szczególnie w ruchu odnowy kateche
tycznej i homiletycznej, konieczność uwzględniania człowieka i jego egzy
stencji w duszpasterstwie Kościoła, a zwłaszcza w przepowiadaniu słowa 
Bożego we wszelkich jego formach.

Wymiar antropologiczny katechezy był podkreślany w polskiej od
nowie katechetycznej od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Pod
sumowanie dotychczasowej myśli antropologicznej obecnej w polskiej 
katechezie, a jednocześnie wyznaczenie dalszych kierunków poszukiwań 
zawiera książka M. Majewskiego Antropologiczna koncepcja katechezy49. 
W  homiletyce antropologia homiletyczna była integralnie złączona z teo
logią przepowiadania50. Przykładem takiego myślenia jest wydany w 1971 
roku podręcznik Teologia przepowiadania słowa Bożego, w którym teolo
gia i antropologia zostały potraktowane komplementarnie51.

Również w tym zakresie można wskazać wkład Henryka Pagiewskiego, 
który -  zarówno w teorii, jak i w praktyce -  zwracał uwagę na antropolo
giczny wymiar posługi katechetycznej i homiletycznej. Źródła, z których 
o. Pagiewski czerpał wiedzę i inspirację do ukazania potrzeby uwzględnia
nia tego wymiaru w odnowie katechetyczno-homiletycznej, znajdują się 
przede wszystkim w nauce Soboru Watykańskiego II, w nauczaniu papie
ża Pawła VI, w dwóch prądach myślowych -  egzystencjalizmie i persona
lizmie, oraz w myśli katechetycznej i homiletycznej Zachodu. Pagiewski 
szczególnie często korzystał z literatury w języku francuskim, w takich 
krajach jak Belgia i Francja szczególnie dowartościowano bowiem odbior
cę przepowiadania, zwracając uwagę na uwarunkowania psychologiczne 
i środowiskowe katechezy. Dodajmy, że inaczej rzecz wyglądała w krajach 
języka niemieckiego, gdzie większą uwagę zwracano na Objawienie Boże 
i treści katechezy52.

Konieczność antropologicznego ukierunkowania w polskiej kateche
zie postulował Pagiewski, opierając się na własnych obserwacjach sytua
cji katechetycznej w Polsce i w niektórych krajach Europy Zachodniej. Na

49 M. Majewski. Antropologiczna koncepcja katechezy, dz. cyt.; zob. tenże, W ymiar egzystencjalny, 
w: Podstawowe wymiary katechezy, dz. cyt., s. 187-194.

50 Dał temu wyraz już w 1966 r. L. Kuc w referacie ukierunkowującym odnowę polskiej homiletyki, 
w którym wskazywał na konieczność uwzględniania antropologii w teologii przepowiadania, zob. 
L. Kuc, Teologia kaznodziejstwa p o  Soborze Watykańskim II, w: Studia z  historii kaznodziejstwa i h o 
miletyki, t. 1, red. L. Kuc, W. Wojdecki, Warszawa 1975, s. 165-178. Także wtym duchu J. Pasierb 
próbował naszkicować, głównie opierając się na literaturze zachodniej, „zarys współczesnej antro
pologii homiletycznej”; zob. J. Pasierb, Człowiek współczesny jak o  słuchacz słowa Bożego, „Collecta
nea Theologica 39 (Î969), z. 1, s. 5-15.

51 Por. H. Simon, Homiletyka polska po  Soborze Watykańskim II, „Studia Teologiczno-Historyczne Ślą
ska Opolskiego” 19 (1999), s. 246-247.

52 Por. J. Charytański, Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, dz. cyt., s. 804-805.
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podstawie analizy zachodniej literatury przedmiotu (objawy kryzysu w ka
techezie i w kaznodziejstwie oraz sposoby ich przezwyciężania) wyciągał 
praktyczne wnioski i postulaty, które, ubogacone swoimi przemyśleniami 
i doświadczeniem, przedstawiał polskiemu czytelnikowi oraz osobiście je 
aplikował do praktyki katechetycznej i homiletycznej. W  wypadku kate
chezy nie oznaczało to porzucenia katechezy kerygmatycznej, Pagiewski 
jednak, widząc jej niewystarczalność i swego rodzaju ekskluzywność, po
stulował położenie większego nacisku na elementy antropologiczne i egzy
stencjalne, zzachowaniemwszystkichzdobyczykatechezykerygmatycznej. 
Innymi słowy, proponował pójście w kierunku syntezy kerygamtyczno-an- 
tropologicznej. Jego zdaniem, widoczny wówczas brak skuteczności ka
techezy i kryzys jej samej miał źródło w niedostrzeganiu konkretnego 
człowieka zakotwiczonego w określonych warunkach kulturowych i religij
nych. Ze względu na nie w niektórych sytuacjach duszpasterskich koniecz
na była -  zdaniem Pagiewskiego -  prekatecheza i preewangelizacja53.

O. Pagiewski, zwracając w homiletyce uwagę na antropologiczny cha
rakter przepowiadania, przyczynił się do rozwoju antropologii homiletycz
nej, która w jego wydaniu akcentowała przede wszystkim personalistyczny 
aspekt przepowiadania54. W  antropologii homiletycznej podkreślał, iż 
przepowiadanie jest dziełem nie tylko o wymiarze teologicznym, ale także 
ludzkim, jest dziełem zarówno głoszącego słowo, jak i słuchaczy. Teologia 
i antropologia przepowiadania w jego ujęciu nie były traktowane dysjunk- 
tywnie, ale komplementarnie, tworząc integralną rzeczywistość przepo
wiadania55.

Dla Pagiewskiego punktem wyjścia do wskazywania dróg przezwy
ciężania kryzysu w przepowiadaniu było poznanie człowieka, jego men
talności, kondycji religijnej i uwarunkowań kulturowych. Tym samym 
poszukiwał skutecznych sposobów osiągania głównych celów, tak w kate
chezie, jak i w kaznodziejstwie, jakimi były budzenie i rozwijanie wiary56.

53 Por. H. Pagiewski, Mentalność techniczna a  katecheza, „Katecheta” 10 (1966), nr 1, s. 30-32; tenże, 
Głoszenie słowa Bożego ja k o  świadectwo, dz. cyt., s. 115-116. Wprawdzie termin „prekatecheza” nie 
był przez niego bliżej określony, ale z kontekstu jego wypowiedzi wynika, że jest on treściowo zbli
żony do terminu „preewangelizacja”, przez którą rozumiał przede wszystkim przygotowanie słu
chaczy do dialogu i wyrabianie w nich określonych dyspozycji, które są konieczne lub użyteczne do 
przyjęcia głoszonego im słowa Bożego. W  kontekście komunikacji interpersonalnej preewangeli
zacja, wedlug H. Pagiewskiego, oznacza poszukiwanie wspólnego języka, ustalenie pojęć i nadanie 
im wspólnego sensu oraz kształtowanie postawy otwartości, umożliwiającej przyjęcie siowa Boże-

fo;por. H. Pagiewski, Personalistyczny charakter przepow iadania..., dz. cyt., s. 92.
V odróżnieniu np. od antropologii homiletycznej L. Kuca, który bardziej akcentował aspekt wspól

notowy i osobę w odniesieniu do wspólnoty ludzkiej; por. L. Kuc, Odpowiedź człowieka na głoszone 
mu słowo Boże, w: Teologia przepowiadania słowa Bożego, dz. cyt., s. 236.

55 H. Simon, Homiletyka polska, dz. cyt., s. 247.
56 H. Pagiewski, Od kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 245; tenże, Zbawcze pośrednictwo słowa, dz. cyt., 

s. 64-66.
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Na tej podstawie o. Pagiewski postulował konieczność poznawania adresa
tów katechezy i przepowiadania kaznodziejskiego, zwracał uwagę na okre
ślone cechy katechety i kaznodziei, na antropologiczne źródła rozumienia 
podstawowych elementów przepowiadania. Także egzystencja i problemy 
człowieka były jednym z istotnych czynników wskazujących na treść, for
my i sposoby przepowiadania słowa Bożego.

Poddając teksty Pagiewskiego analizie w perspektywie antropologicz
nej, należy dostrzec jego wkład w ukazanie pewnych cech osoby kateche
ty i kaznodziei, które można nawzajem aplikować. Kaznodzieja powinien 
być otwarty na świat, na współczesną kulturę i nowe prądy myślowe. Jed
nocześnie powinien być krytyczny wobec zjawisk zachodzących w świecie. 
Współczesny kaznodzieja to człowiek dialogu, niebojący się konfrontacji 
z nową ludzką mentalnością, kształtowaną przez różnorakie procesy za
chodzące w świecie i zmieniającą się pod wpływem środków masowe
go przekazu. Jego przepowiadanie powinno mieć duży stopień realności 
i znajomości słuchacza, któremu głoszone jest słowo Boże57. Ponadto ka
znodzieja powinien być wobec słuchaczy naturalny, życzliwy i pełen bra
terskiego ducha. Winien, prowadząc z nimi wirtualny dialog, być otwarty 
na wspólne, w świetle wiary, poszukiwania odpowiedzi na ich palące prob
lemy. Henryk Pagiewski podkreślał prymat duchowości i osobowości ka
znodziei przed techniką mówienia58. Katecheta zaś najpierw powinien 
„być z uczniem” aby go zrozumieć i poznać jego problemy. Dopiero wów
czas może skutecznie przekazać mu wiedzę religijną i pomagać w kształto
waniu postaw chrześcijańskich59. Katechizujący powinien zwracać uwagę 
na konkretnego człowieka, z jego uwarunkowaniami religijnymi, środo
wiskowymi, kulturowymi. Jak widzimy, o. Pagiewski próbował ukazywać 
konieczność takiego przekazu katechetycznego, jakiego potrzebuje kon
kretny słuchacz, oraz patrzył na katechezę z punktu widzenia słuchacza. 
Katechecie postawił zaś zadanie permanentnego poznawania katechizo- 
wanego60.

Ten personalistyczny aspekt myśli katechetycznej Pagiewskiego uwi
docznił się w kilku artykułach, które mają charakter praktycznych wska
zań. Dotyczą one sieroctwa społecznego, praw dziecka we współczesnym

57 Tenże, Kaznodziejstwo wobec współczesnych środków masowego oddziaływania, „Homo Dei” 40
(1971), nr 3, s. 195.

58 Tenże, Jak głosić kazania dziś?, „Homo Dei” 43 (1974), nr 4, s. 258-261.
59 Tenże, Egzystencjalizm a  katechizacja, dz. cyt., s. 61; tenże, Kierunki rozwoju współczesnej katechezy, 

„Katecheta” 14 (1970), nr 4, s. 147-149.
60 L. Kuc pisał, iż Pagiewski, zabierając głos na temat przepowiadania słowa Bożego, bardzo często czy

nił to pod kątem widzenia człowieka, do którego skierowane jest słowo Boże; por. L. Kuc, Wstęp, w: 
Teologia przepowiadania słowa Bożego, dz. cyt., s. 18.
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świecie, działań pedagogicznych w sytuacjach konfliktowo-problemowych 
na katechezie61. Autor w różnych aspektach zwracał szczególną uwagę na 
osobę dziecka. Podkreślał wagę osobistego i personalnego podejścia ka
techety do dziecka w jego trudnych sytuacjach. Katecheta w takich oko
licznościach winien okazywać się -  zdaniem Pagiewskiego -  humanistą 
zainteresowanym problemami dzieci znajdujących się w różnych potrze
bach. Winien być człowiekiem wrażliwym, czułym, empatycznym, delikat
nym, przyjacielskim, kompetentnym, dokształcającym się pedagogicznie 
i psychologicznie, chętnym do pomocy dziecku. Godne zauważenia jest 
podkreślanie prawdy, iż dziecko ma swoje prawa jako osoba. Prawa dziec
ka winny być respektowane zwłaszcza w sytuacjach wymagających szcze
gólnej uwagi wychowawczej62.

Jak pokazano w pierwszym punkcie artykułu, wkładem Pagiewskie
go w odnowę katechetyczno-homiletyczną w Polsce było m.in. ukazanie 
biblijnych źródeł podstawowych elementów przepowiadania, takich jak: 
orędzie, adaptacja, dialog i świadectwo. Jednocześnie za taki wkład nale
ży także uznać wskazanie antropologicznego charakteru wyżej wymienio
nych elementów przepowiadania. Określając, czym jest orędzie jako jeden 
z elementów istotnych przepowiadania słowa Bożego, Pagiewski zwrócił 
uwagę m.in. na jego cechy egzystencjalne. Orędzie bezpośrednio odnosi 
się do życia człowieka, niosąc w sobie wartości egzystencjalne, przemie
niające życie konkretnego człowieka, czym wyraźnie odróżnia się od dok
tryny. Odpowiedź na głoszone orędzie ma także charakter egzystencjalny, 
ponieważ osoba, która orędzie przyjmuje, ma szansę znalezienia odpo
wiedzi na swoje istotne życiowe problemy i pytania. Ponadto orędzie ma 
charakter personalny, wyrażający się w tym, iż jest głoszone przez osobę- 
-świadka, który osobiście przyjął i zasymilował wartości przez nie niesio
ne. Ten personalny rys orędzia ma swoje źródło w Osobie Jezusa Chry
stusa, który sam w sobie jest Orędziem63. Przez ukazanie tego wymiaru 
orędzia Pagiewski, w duchu Vaticanum II, podkreślał godność osoby kate- 
chizowanego i słuchacza słowa Bożego.

61 Zob. następujące artykuły H. Pagiewskiego: Katecheta wobec sieroctwa społecznego, „Katecheta” 16
(1972), nr 6, s. 250-254; „Dlaczego mnie bijesz”?!, „Katecheta” 23 (1979), nr 4, s. 157-159; Katecheza 
wobec sytuacji problemowo-konfliktowych dziecka, „Katecheta” 23 (1979), nr 5, s. 210-2Î5.

62 O. Pagiewski, wykładając pedagogikę, korzystał także z treści psychologii rozwojowej, a wpraktyce 
katechetycznej z psychologicznej typologii osobowości (czy charakterów), co wzmacniało antro
pologiczny wymiar kształcenia seminarzystów; por. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka 
-  wykłady z  pedagogiki (rkps).

63 H. Pagiewski. Personalistyczny charakter przepowiadania..., dz. cyt., s. 153-156; tenże, Głoszenie sło
wa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 33.
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Dla Pagiewskiego adaptacja, o czym już była mowa wyżej, poza wymia
rem biblijnym i teologicznym ma także uzasadnienie kulturowe i antropo
logiczne. Adaptacja orędzia, jego zdaniem, jest potrzebna po to, aby z jego 
treści wydobyć wszystkie elementy egzystencjalne, odnoszące się do naj
głębszych potrzeb, zainteresowań i pytań, które stawia sobie osoba ludzka. 
Nasz autor, pisząc o adaptacji w perspektywie antropologicznej, podkre
ślił w duchu Soboru Watykańskiego II myśl o godności osoby ludzkiej, któ
ra niejako określa rozumienie istoty głoszenia słowa Bożego. Jest nim apel 
skierowany do wolnej osoby ludzkiej, zapraszający do dania odpowiedzi 
Bogu w swojej wolności i spotkania się z Nim64. Przez podkreślenie egzy
stencjalnego aspektu kaznodziejstwa Pagiewski zdecydowanie odciął się 
od historyzmu65.

Dialogiczny charakter przepowiadania słowa Bożego w Kościele Pa
giewski wyprowadził -  jak to zostało już ukazane -  ze źródeł biblijno-te- 
ologicznych. Ma on także swoje źródło w człowieku, który z natury swojej 
jest istotą dialogującą, skierowaną ku drugiemu „ty” i ku samej Osobie 
Boga. Przepowiadanie słowa Bożego, wypowiadane w ludzkim słowie 
w przestrzeni wspólnoty Kościoła, ma pomagać człowiekowi w zaspoko
jeniu tęsknoty do kontaktu z Bogiem. Ten dialogiczny charakter przepo
wiadania realizuje się w kontekście egzystencjalnym, tzn. odnosi się do 
konkretnej sytuacji, potrzeb oraz kondycji wiary słuchacza słowa Bożego. 
Dlatego Pagiewski postulował konieczność rozumienia przepowiadania 
słowa Bożego jako posługi umożliwiającej i podtrzymującej dialog czło
wieka z Bogiem. Zatem przepowiadanie nie tylko ogłasza wielkie dzieła 
Boga, ale także buduje i podtrzymuje dialog Bosko-ludzki. Stąd widać, że 
i ten konstytutywny element przepowiadania ma charakter personalny66.

Wkład Pagiewskiego w ukazanie antropologicznego wymiaru przepo
wiadania wyraża się także w postulacie stwierdzającym konieczność prze
myślenia treści obu form posługi słowa tak, aby ich źródłem była także 
osoba ludzka, jej życie, doświadczenia, potrzeby i wartości. Zasadniczym 
argumentem za egzystencjalnym ujęciem treści przekazu katechetycznego 
był personalny charakter aktu wiary, do którego ma prowadzić przepowia
danie słowa Bożego zarówno w formie katechetycznej, jak i kaznodziej
skiej. Na wskroś antropologiczny charakter ma ten etap w toku katechezy, 
którym jest interpretacja w świetle Objawienia podjętych w niej wątków

64 Tamże, s. 159-165; tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania..., dz. cyt., s. 156-164.
65 R. Prawdzie, Słowo Boże w Kościele, „Więź”16 (1973), nr 6, s. 135.
66 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 62-63; por. tenże, Personalistycz

ny charakter przepow iadania..., dz. cyt., s. 224-225.
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egzystencjalnych celem budzenia wiary i wskazania na obecność tajemni
cy Chrystusa. Innymi słowy, wprowadzenie w tajemnice chrześcijaństwa 
zaczyna się niejako od człowieka i jego problemów i zmierza do spotkania 
z Bogiem. W  związku z powyższym w katechezie należało przejść od toku 
dedukcyjnego do indukcyjnego67. Taka katecheza -  zdaniem Pagiewskiego 
-  winna spełniać wymagania poprawnego nauczania tak, aby następował 
całościowy i integralny, wieloaspektowy i wielowymiarowy przekaz wiedzy 
religijnej. Ponadto ta katecheza winna być progresywna i zróżnicowana, 
tzn. winna pogłębiać i syntetyzować przekazywane treści w całym procesie 
katechetycznym oraz dostosować je do wieku katechizowanych68.

W  opinii o. Pagiewskiego także w przepowiadaniu na ambonie należało 
podejmować egzystencjalne problemy i pytania nurtujące współczesnego 
słuchacza słowa. Skutecznym „narzędziem” w ujmowaniu i przekazywa
nia tych treści jest tzw. interpretacja i aktualizacja egzystencjalna69. Kazno
dzieja razem ze słuchaczami w wirtualnym dialogu poszukuje odpowiedzi 
na problemy i pytania egzystencjalne, ukazując je w świetle słowa Boże
go i poszukując rozwiązań i odpowiedzi z perspektywy wiary. Podobnie 
jak w katechezie, również w kaznodziejstwie należało stosować indukcyjny 
tok myślenia, co w tym wypadku oznaczało stosowanie tzw. indukcji ho
miletycznej. W  strukturze konkretnej jednostki przepowiadania punktem 
wyjścia stają się pytania i problemy egzystencjalne słuchaczy70.

Rys antropologiczny w treści przepowiadania widać także w propozy
cji kazań hagiograficznych. Według Pagiewskiego, życie świętych jest kon
kretnym ucieleśnieniem Ewangelii i mocno przemawia do wyobraźni i serc 
słuchaczy, ciągle poszukujących osobowych wzorców do naśladowania. 
Święci mówią, że możliwe jest życie Ewangelią w konkretnej ludzkiej eg
zystencji. Jak pisał o. Pagiewski: „kazanie o świętych ma się nie tylko po
dobać i wzruszać, lecz być pokarmem na trud życia, podnosić, pomagać,
67 Postulował to także w kształceniu przyszłych katechetów, uwzględniając również warstwę antro

pologiczną, a nie tylko teologiczną, aby zapoznawać przyszłych katechetów ze sposobem myślenia, 
wartościowania współczesnego katechizowanego; por. H. Pagiewski, O skuteczności słowa Boże
go, dz. cyt., s. 205-206. Zob. tenże, W  poszukiwaniu nowych rozwiązań, dz. cyt., s. 119; tenże, Egzy- 
stencjalizm a katechizacja, dz. cyt., s. 60-61; tenże, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, dz. 
cyt., s. 31-32. Praktyczna realizacja włączania treści egzystencjalnych w katechezę jest widoczna 
w katechezach przedmałżeńskich Pagiewskiego; np. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: 
Konferencje przedmałżeńskie I-go stopnia. Życie trzeba wygrać; tamże, Poznajmy się I, II, III; tam
że, By pięknie kochać.

68 H. Pagiewski. W  poszukiwaniu nowych rozwiązań, dz. cyt., s. 119-120.
69 Por. tenże, Głoszenie słowa Bożego jako  świadectwo, dz. cyt., s. 42-43; tenże, Personalistyczny charak

ter przepow iadania..., dz. cyt., s. 162; tenże, Wychowanie biblijne, dz. cyt., s. 17-19.
70 Wyrazem egzystencjalnego wymiaru przepowiadania słowa Bożego w formie kaznodziejskiej jest 

opracowany przez polskim homiletów model kompozycyjny homilii. Jego struktura wypowiada się 
w trzech etapach: doświadczenie życiowe (egzystencjalna indukcja), to mówi Pan (światło słowa 
Bożego), życie chrześcijańskie (egzystencjalna dedukcja). Model ten był konsekwentnie wprowa
dzany w praktykę od 1973 r. zwłaszcza na lamach „Biblioteki Kaznodziejskiej”; por. G. Siwek, Prze
powiadać egzystencjalnie, http://www.bkaznodziejska.pl/index.php?prtlid=93&aid=450.

http://www.bkaznodziejska.pl/index.php?prtlid=93&aid=450
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radować, wlewać nadzieję”71. Bez trudu zauważamy, iż wszystkie te cechy, 
którymi winno charakteryzować się kazanie hagiograficzne, mają elemen
ty antropologiczne72.

Wkład Henryka Pagiewskiego w odnowę katechetyczno-homiletyczną 
w Polsce w wymiarze antropologicznym wyraża się także we wskazaniu 
na retorykę jako jedno z narzędzi służących skutecznemu przepowiada
niu słowa Bożego. W  okresie kiedy postawiono mocny akcent na teolo
gię przepowiadania jako swego rodzaju antidotum na przerost retoryki 
w przepowiadaniu kościelnym, które było wręcz ujmowane jako „mowa 
święta”, Pagiewski opowiadał się za równowagą teologiczno-retoryczną. 
W  teorii, w formacji homiletów i w swojej praktyce przepowiadania korzy
stał z retoryki tak, aby nie zasłaniała, lecz wspomagała skuteczność i moc 
obecną w samym słowie Bożym. Innymi słowy, retorykę widział jako po
trzebne, dobre i służebne narzędzie w posłudze słowa. Dlatego, doceniając 
naturalne zdolności i charyzmaty kaznodziei, kładł nacisk na poznawanie 
prawideł retoryki oraz doskonalenie sztuki oratorskiej73.

Ukierunkowanie antropologiczne w katechezie i w homiletyce, na któ
rego różne aspekty wskazywał Pagiewski, wpisywało się w polską odno
wę i rozwój katechezy antropologicznej i antropologii homiletycznej. 
Propagatorami tego ukierunkowania w okresie działalności Henryka Pa
giewskiego, o czym napisano szerzej w pierwszym rozdziale, byli tacy ka- 
techetycy jak: M. Finke, M. Majewski, R. Murawski, J. Charytański, oraz 
homileci: L. Kuc74, Z. Grzegorski (ze swoją propozycją homiletyki kon- 
tekstualnej75), A. Lewek (przybliżający polskiemu czytelnikowi m.in. myśl 
homiletyczną V. Schurra, która ma wyraźne ukierunkowanie antropolo
giczne76). Także obecnie antropologia katechetyczna i homiletyczna znaj
duje swoich propagatorów, rozwijających różne jej aspekty w powyższych 
dwóch dziedzinach. Zwrócimy uwagę tylko na niektóre aspekty antropolo
giczne w katechezie i w homiletyce postulowane przez Pagiewskiego, które 
są nadal aktualne i rozwijane. Wskazują na to najnowsze dokumenty ka

71 H. Pagiewski, Kazania hagiograficzne, dz. cyt., s. 116.
72 Tamżó.s. 116-117.
73 Por. tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania..., dz. cyt., s. 221-223; tenże, Jak głosić kazania 

dziś?, dz. cyt., s. 258-261; por. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: Homiletyka I, s. 17-25.
74 L. Kuc antropologię homiletyczną ujmował w bezpośrednim kontekście teologii przepowiadania, 

uważał bowiem, ze „zasadnicza teologiczna i antropologiczna rola słowa Bożego i w ogóle słowa 
w kształtowaniu postaw i charakteru człowieka nie wynika jedynie z niesionych przez słowo treści 
poznawczych, ale przede wszystkim ze spotkania słuchacza z mówcą, z faktu słuchania słowa ży
wego”; tenże, Krótki traktat o teologii komunikacji, Błonie 1997, s. 157.

75 Zob. Z. Grzegorski, Homiletyka kontekstualna, Poznań 1999.
76 Zob. A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 2: Zarys homiletyki ogólnej, Warszawa 1980, 

s. 82-113; 141-199; zob. także E. Sobieraj, Homilia według teologii posoborowej, w: Eucharystia w dusz
pasterstwie, red. A. L. Szafrański, Lublin 1977, s. 187-190.
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techetyczne, te wypowiedzi z dokumentów Kościoła z lat ostatnich, które 
wprost odnoszą się do przepowiadania słowa Bożego, oraz wybrana naj
nowsza literatura przedmiotu.

Poznanie katechizowanego i adresata przepowiadania słowa Bożego to 
dziś rzecz podstawowa. Trudno mówić dziś o katechezie i kaznodziejstwie 
bez uwzględniania znajomości środowiska, sytuacji egzystencjalnej adre
satów oraz tego, kim jest sam w sobie współczesny katechizowany i słu
chacz słowa Bożego. Dyrektorium ogólne o katechizacji we Wprowadzeniu 
inspiruje duszpasterzy i katechetów do nieustannego patrzenia w perspek
tywie wiary i miłosierdzia na „pole siewne” głoszonego przez nich słowa 
Bożego (DOK 14; por. DOK 15-33). Odpowiedzialni za katechezę mają za 
zadanie ciągłe rozczytywanie świata, środowiska, kultury, sytuacji religij
nej i katechetycznej, w jakich żyją katechizowani, oraz poznawania proce
sów i zjawisk -  zarówno w świecie, jak i Kościele (por. DOK 32 -  czytanie 
znaków czasu) -  jakim podlegają adresaci katechezy. Czynić się to winno 
w tym celu, aby „Kościół rozwinął katechezę, która będzie sprzyjać spot
kaniu z Bogiem i będzie utwierdzać stałą więź komunii z Nim” (DOK 23). 
Ten aspekt antropologizmu katechetycznego jest widoczny także w Dy
rektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce, które we Wpro
wadzeniu rysuje szeroką panoramę sytuacji duszpastersko-katechetycznej 
w Polsce (DKKKP 1-14)77. W  obu dokumentach została także podkreślo
na zasada wierności Bogu i człowiekowi (DOK 145; por. DKKKP 31), która 
wynika z nadrzędnego celu katechezy, jakim jest doprowadzenie do ko
munii z Chrystusem. Winna ona być uwzględniana przy realizacji zadań 
katechezy oraz przenikać wszystkie jej elementy treściowe i metodyczne. 
Dyrektorium ogólne o katechizacji w wielu miejscach opowiada się także za 
antropologicznym ukierunkowaniem treści katechezy (por. DOK 87,103, 
150). Treści te winny uwzględniać rozmaite sytuacje, w jakich znajdują się 
katechizowani (DOK 163), co implikuje stosowanie różnych metod, w tym 
o charakterze indukcyjnym (por. DOK 148-150).

Mówiąc o antropologicznym wymiarze współczesnej katechezy, na
leży także zauważyć, iż Dyrektorium ogólne o katechizacji wiele miejsca 
poświęca kontekstowi społeczno-kulturowemu katechezy, relacji między 
katechezą a kulturą. Dokument ukazuje kulturę jako nośnik głoszonego

77 W  innym polskim dokumencie katechetycznym, ]akim jest Podstawa program owa katechezy Koś
cioła katolickiego w Polsce (Kraków 2001), czytelnik znajdzie charakterystykę psychologiczną dzieci 
i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych. Zob. J. Przybyłowski, Wyzwania pastoralne 
w dokumentach katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce, w: Przesłanie dokumentów kateche
tycznych Kościoła w Polsce, Warszawa 2003, s. 123-185; D. Zakrzewski, Naglące postulaty dokumen
tów katechetycznych Kościoła w Polsce w dobie dynamicznych przemian systemu wartości moralnych 
współczesne) młodzieży, w: tamże, s. 187-221.
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orędzia katechetycznego oraz jako rzeczywistość, do której to orędzie ka
techetyczne jest kierowane, czyli mówi o inkulturacji i ewangelizacji kul
tury (por. DOK 109-113; 202-214). Ten aspekt antropologii w katechezie 
w przytaczanym dokumencie jest wyrazem rozwinięcia zasady wierności 
Bogu i człowiekowi względem poprzedniego dokumentu katechetycznego 
-  Ogólnej instrukcji katechetycznej z 1971 roku (por. DOK 145). Orędzie 
katechetyczne winno być tak przedstawiane, aby trafiało do mentalności 
współczesnego człowieka (DOK 118). Szczególną formą realizacji kate
chezy wiernej Bogu i człowiekowi jest inkulturacja, która oznacza przy
jęcie prawdy, iż człowiek jest podmiotem, a także jedynym przedmiotem 
i celem kultury oraz stanowi dla niej zawsze fakt pierwotny i podstawowy 
(DOK 203)78. Inkulturacja to także podejmowanie dialogu ze współczes
nym człowiekiem komunikującym się poprzez media oraz wykorzystanie 
technik medialnych do głoszenia Ewangelii (por. DOK 160-162).

Wśród wielu współczesnych polskich publikacji katechetycznych ukazu
jących szeroko rozumiany antropologiczny wymiar współczesnej katechezy 
należy wymienić pracę zbiorową pod redakcją J. Stali Dzisiejszy katechizowa- 
ny. Stan aktualny i wyzwania79. Autorzy tej publikacji starają się z różnych 
stron zdiagnozować, opisać i wskazać cechy charakterystyczne współczes
nego katechizowanego (przede wszystkim dzieci i młodzieży). Spośród auto
rów, którzy podejmują zagadnienie wymiaru kulturowego katechezy, należy 
wskazać A. Szubartowską80, M. Kowalczyka81 i K. Misiaszka82.

Antropologiczny wymiar przepowiadania podkreśla także współczes
na refleksja homiletyczna. Wprawdzie w homiletyce, w odróżnieniu od 
katechetyki, odczuwa się brak dokumentów w postaci dyrektorium, ale 
odpowiednie treści można wydobyć z innych najnowszych dokumentów 
Kościoła, które ukazały się na przełomie tysiącleci. W  tym aspekcie należy 
wskazać list okólny Kongregacji ds. Duchowieństwa z 1999 roku, zatytuło
wany Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty 
w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa83, Dyrektorium o posłu
dze i życiu kapłanów Kongregacji ds. Duchowieństwa z 31 stycznia 1994 
roku84, Instrukcję o niektórych aspektach współpracy świeckich wiernych

78 P. Tomasik, Charakterystyka Dyrektorium ogólnego o katechizacji, dz. cyt., s. 53.
79 Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stała, Kraków 2002.
80 A. Szubartowska, Kulturowy wymiar katechezy w nauczaniu Jana Pawia II, Lublin 1997.
81 M. Kowalczyk, Kultura katechetyczna. Analiza współczesnej katechezy w świetle francuskich badań

teologicznych, Gniezno 1998.
82 K. Misiaczek, Katecheza i kultura, w: Wybrane zagadnienia z  katechetyki, red. J. Stała, Tarnów 2003, 

s. 19-71.
83 Wyd. pot: Poznań 1999.
84 Wyd. pot: Poznań 2000.
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г  kapłanami w ich pasterskim posługiwaniu85 oraz list apostolski Jana Pa
wła II Novo miłłennio ineunte z 6 stycznia 2001 roku86. Wymienione do
kumenty akcentują, iż posługa słowa nie może być abstrakcyjna i daleka 
od życia słuchaczy słowa Bożego, wręcz przeciwnie, winna wychodzić na
przeciw żywotnym zagadnieniem, które stają przed sumieniem współ
czesnego człowieka. Przepowiadający winni stosować prawdy objawione 
do rozwiązywania konkretnych przypadków i uwzględniać potrzeby ludzi. 
Aby słuchacze słowa Bożego mogli przekładać głoszone prawdy na świa
dectwo konkretnego życia i na udział w misji Kościoła, kaznodzieje po
winni poznawać te czynniki, które w dużej mierze kształtują mentalność 
współczesnych adresatów przepowiadania kaznodziejskiego, m.in.: ideo
logie, język, konteksty kulturowe, wpływ środków masowego przekazu na 
mentalność ludzi87.

W  tym duchu wypowiada się także Kościół w Polsce w posoborowych 
dokumentach. Niektóre dokumenty posynodalne, wskazując na konkret
ne źródła przepowiadania, podkreślają konieczność poznawania mental
ności, obyczajów. Zalecane jest także poznawanie bieżącego nurtu życia 
Kościoła, tak powszechnego, jak i lokalnego, oraz znajomość uwarunko
wań historyczno-kulturowych88. Przypomnijmy tu, że II Polski Synod Ple
narny z ubolewaniem skonstatował fakt, iż w homiliach i kazaniach rzadko 
podejmowana jest próba rozwiązywania codziennych problemów, z jakimi 
borykają się słuchacze w życiu rodzinnym i zawodowym89. Tę wypowiedź 
Synodu należy odczytywać jako usilną zachętę, by wymiar egzystencjalny 
był bardziej obecny w przepowiadaniu słowa Bożego.

W  najnowszej literaturze homiletycznej w języku polskim cenną pozy
cją homiletyczną pozwalającą zgłębić zagadnienie adresata przepowiadania

85 Dokument podpisany przez Kongregację ds. Duchowieństwa oraz siedem innych Kongregacji Rzym
skich. Tekst polski został opublikowany w „Przeglądzie Pastoralno-Homiletycznym” 2 (1998), s. 9-33.

86 Wyd. pot: Kraków 2001. W  tym kontekście należy także zauważyć treści dotyczące antropologii 
homiletycznej, które są zawarte w dokumencie końcowym II Synodu archidiecezji lubelskiej 1977- 
1985 w rozdziale poświeconym przepowiadaniu słowa Bożego, w numerach 42 i 51-56. Zob. II  Sy
nod Diecezji Lubaskiej 1977-1985, dz. cyt., s. 15-17.

87 Por. Kapłan głosiciel słow a..., dz. cyt., s. 18-20; Dyrektorium o posłudze..., n. 45-46. Por. G. Siwek, 
Antropologiczne uwarunkowania skuteczności kościelnej posługi słowa, w: Ante Deum stantes, red. 
S. Koperek, R. Tyrała, Kraków2002,s. 539; zob. tenże. „Mała homiletyka” na trzecie tysiąclecie chrześ
cijaństwa, „Materiały Homiletyczne” 2000, nr 188, s. 20-30; tenże, Przepowiadanie słowa Bożego w do
kumentach I I  Polskiego Synodu Plenarnego, „Przegląd Homiletyczny’ 8 (2004), s. 17-30.

88 Zob. np. następujące dokumenty posynodalne: I I  Synod Diecezji Kieleckiej 1984-1991, Kielce 1992, 
s. 161-164; Trzeci Synod Archidiecezji Warszawskie] 1974, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszaw
skie” 65 (1975), nr 1-3, s. 71; Statuty Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego 1968, Poznań 1972, 
s. 106; Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994, s. 9; I I  Synod Diecezji Często
chowskiej. Chrystus światłem, M aryja wzorem 1976-1986, Częstochowa 1987, s. 51. Por. W. Broński, 
Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat doświadczenia życiowego słuchaczy jak o  źród
ła homilii w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej 
Ambony”, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 6, s. 111-116.

89 II  Synod Plenarny 1991-1999, Poznań 1999.
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słowa Bożego od strony antropologicznej jest praca zbiorowa pod redakcją 
W. Przyczyny Słuchacz Słowa90. Autorzy publikacji od strony biblijnej, teo
logicznej, socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej szeroko ukazują 
wieloaspektową panoramę obrazu współczesnego słuchacza słowa Bożego. 
Wiele inspirujących treści w omawiany temat wnosi także praca J. Twarde
go Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem91. Jej autor, korzystając przede 
wszystkim ze źródeł w języku niemieckim, ukazał m.in. od strony psycholo
gicznej rolę osoby kaznodziei i słuchacza w twórczym akcie przygotowania 
i wygłaszania kazania, ujmując człowieka jako podmiot służebny w twór
czym głoszeniu słowa Bożego92. Z literatury homiletycznej, traktującej 
o antropologicznych aspektach przepowiadania, należy wskazać tłuma
czenie pracy K. Mullera Homiłetyka na trudne czasy93. Autor tego studium 
ukazuje uwarunkowania społeczno-kulturowe i kościelno-teologiczne 
przepowiadania słowa Bożego.

Z zagadnień związanych z antropologią homiletyczną należy jeszcze 
zwrócić uwagę na poruszany przez Pagiewskiego problem stosowania re
toryki i jej zasad w przepowiadaniu słowa Bożego. Obecność wymiaru 
antropologicznego w przepowiadaniu niejako implikuje konieczność ko
rzystania z retoryki jako narzędzia owocnego głoszenia słowa Bożego. Au
torzy przytaczanego już dokumentu Kapłan głosicieł słowa... stwierdzają, 
iż kapłan „powinien troszczyć się o to, aby jego wypowiedź stała na wyso
kości Słowa, które głosi”94. Dalej dokument postuluje, by głosiciel słowa 
Bożego mądrze i wytrwale podnosił „profesjonalną” jakość swojej posługi, 
m.in. przez wykorzystanie retoryki95.

Koniec lat osiemdziesiątych XX wieku to wedle niektórych polskich 
homiletów czas rozpoczęcia czwartej fazy odnowy homiletycznej, która 
charakteryzuje się poszukiwaniem równowagi pomiędzy czynnikami teo
logicznymi i retorycznymi w przepowiadaniu słowa Bożego. Obecnie ten 
aspekt posługi słowa jest wszechstronnie rozwijany w polskiej homiletyce. 
Jednym z głównych propagatorów włączenia retoryki do współczesnej re
fleksji homiletycznej i do kościelnego przepowiadania jest Podyplomowe 
Studium Homiletyczne w Instytucie Liturgicznym Papieskiej Akademii Te
ologicznej w Krakowie, które współpracuje z Podyplomowym Studium Re
toryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Owocem jego

90 Słuchacz Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1998.
91 J. Twardy, Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem, Rzeszów 1998.
92 Zob. tamże, s. 111-153.
93 K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003.
94 Kapłan głosiciel słow a..., dz. cyt., s. 19.
95 Tamże.
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działalności są m.in. publikacje naukowe z zakresu retoryki kaznodziejskiej. 
Należy tu wymienić prace G. Siwka96, prace zbiorowe pod redakcją R. Przy
bylskiej i W. Przyczyny97 czy P. Urbańskiego98. Wydaje się, że ten kierunek 
na stałe wpisał się we współczesną homiletykę i praktykę przepowiadania 
i ciągle podlega rozwojowi, czego dowodem są prace w innych ośrodkach 
homiletycznych: w Lublinie (KUL)99, Poznaniu (autorzy zgromadzeni wo
kół czasopisma „Biblioteka Kaznodziejska”), Kielcach (publikacje na łamach 
„Przeglądu Homiletycznego”).

Reasumując, wkład Henryka Pagiewskiego w polską odnowę kateche- 
tyczno-homiletyczną poprzez akcentowanie antropologicznego wymiaru 
przepowiadania obejmuje wiele aspektów. Dominantą jego myśli i prak
tyki pastoralnej w tym wymiarze jest personalne ujęcie treści, form i spo
sobów przepowiadania. Wskazanie na niektóre posoborowe wypowiedzi 
Magisterium Kościoła oraz na stan badań w polskiej literaturze przedmio
tu w omawianym zakresie pozwala wyciągać wnioski, iż myśl Pagiewskie
go w tym wymiarze jest zakorzeniona we współczesnej nauce Kościoła 
i w wielu aspektach znajduje wyraz w pracach współczesnych autorów, 
którzy wskazane przez redemptorystę zagadnienia pogłębiają i aktualizują. 
Ukazuje to trwałość naukowego dorobku Pagiewskiego.

3. Propagowanie świadectwa jako podstawowej formy 
przepowiadania

Odnowa kerygmatyczna wśród swoich postulatów wskazywała na 
podstawową rolę świadectwa w przepowiadaniu słowa Bożego100. Z idea
mi ruchu odnowy kerygmatycznej Henryk Pagiewski zapoznał się przede 
wszystkim dzięki studiom w ośrodku Lumen Vitae, który akcentował po
stulat głoszenia Dobrej Nowiny w formie świadectwa. O. Pagiewski pod
jął szeroko ten problem w swojej pracy doktorskiej napisanej w Rzymie 
w okresie przygotowań Kościoła do Soboru Watykańskiego II101. Bazując 
na źródłach biblijnych i zachodniej literaturze przedmiotu, ukazał przepo

96 G. Siwek, Przepowiadać skutecznej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992.
97 Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001.
98 Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, red. P. Urbański, Kraków 2003.
99 Głównym przedstawicielem tego ośrodka promującym stosowanie retoryki w kaznodziejstwie jest 

W. Broński. Zob. m.in. jego publikade: Argumentacja ja k o  element warsztatu komunikacyjnego ka 
znodziei, „Przegląd Homiletyczny” 5-6  (2001-2002), s. 125-132; Argumentacja w form owaniu p o 
staw religijnych słuchaczy słowa Bożego, „Przegląd Homiletyczny” 7 (2003), s. 189-199. Tenże, Style 
retoryczne jako  środki kaznodziejskie] perswazji, „Przegląd Homiletyczny” 8 (2004), s. 127-135.

100 Por. J. Charytański. Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, dz. cyt., s. 788-789.
101 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt.
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wiadanie słowa Bożego jako akt komunikacji międzyosobowej, której naj
wyższym poziomem jest świadectwo. Dowodził, że świadectwo nie jest 
tylko jednym z komponentów przepowiadania (obok słowa Bożego, orę
dzia, adaptacji, dialogu,), ale ze względu na przekazywaną treść, którą jest 
słowo Boże, stanowi najgłębszą naturę przepowiadania, jest jego podsta
wową formą. Propagowaniu tej idei Pagiewski poświecił wiele lat swojej 
działalności. Należy przyjąć, iż rozpowszechnianie idei świadectwa jako 
podstawowej formy głoszenia słowa Bożego stanowi kolejny element wkła
du redemptorysty w odnowę katechetyczno-homiletyczną w Polsce.

Pod pojęciem „świadectwo” Pagiewski rozumiał akt świadczenia, przez 
który jedna osoba zaprasza drugą do przyjęcia czegoś za prawdę, polega
jąc na tym zaproszeniu jako na bliższej gwarancji prawdy, a na autoryte
cie tej osoby jako na jej gwarancji dalszej102. Słowo przepowiadającego jest 
świadectwem wówczas, gdy on sam jest wiarygodnym i widzialnym świad
kiem, który głoszoną prawdę potwierdza własnym doświadczeniem wiary 
i przykładem życia. Głoszący słowo Boże ma możliwość w pełni komuni
kować drugiej osobie orędzie zbawienia tylko przez świadectwo103.

Traktowanie świadectwa jako podstawowej formy przepowiadania ma 
bardzo głęboki aspekt personalistyczny104. Najważniejszą rolę w przepowia- 
daniu-świadectwie odgrywa świadek, zapraszający drugą osobę do przyjęcia 
prawdy zbawczej, potwierdzonej przez głoszącego własnym słowem i ży
ciem. Przekaz treści orędzia poprzez świadectwo dokonuje się na płaszczyź
nie osobowej między „ja” a „ty” Personalny charakter świadectwa wypływa 
z natury orędzia zbawienia, które jest osobowym objawieniem się Boga -  
Osoby Ojca, który przekazuje swoje orędzie zbawienia najpierw przez oso
by patriarchów i proroków, a w pełni objawia siebie w Osobie Syna, Jezusa 
Chrystusa. Chrystus zaś zaświadcza o Ojcu wobec apostołów, przekazując 
im orędzie zbawienia, aby byli jego świadkami aż po krańce świata. Następ
nie apostołowie dają świadectwo wobec swoich uczniów o tym, co widzieli 
i czego dotykały ich ręce ( 1 J 1, 1-2). Ten osobowy przekaz treści orędzia 
zbawienia przez świadectwo kolejnych świadków Chrystusa dokonuje się 
w Kościele i przez Kościół aż do dnia dzisiejszego. Personalny charakter ma 
również treść orędzia zbawienia, a jest nim Osoba Chrystusa, który zaświad
cza o Osobie Ojca i Ducha Świętego. Orędzie zbawienia, o którym świadczy 
osoba przepowiadająca, jest przyjmowane przez osobę słuchacza105.

102 Tamże, s. 67.
103 Tamże, s. 83.
104 Ten aspekt w tamtym czasie w polskiej teologii przepowiadania był mało podkreślany; por. L. Kuc.

Wstęp, w: Teologia przepowiadania słowa Bożego, dz. cyt., s. 19.
105 Przepowiadanie, jako akt świadczenia, jest w ujęciu Pagiewskiego nierozerwalnie złączone z aktem

komunikacji interpersonalnej. Osiąga ona swoj szczyt w świadectwie. Takie ujęcie w perspektywie
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W  personalistycznym rozumieniu przepowiadania jako świadectwa 
szczególną rolę przypisywał Pagiewski kaznodziei, pełniącemu funkcję 
świadka. Z faktu, iż kaznodziejstwo jest procesem Bosko-ludzkim, płynie 
dlań konieczność podwójnego zaangażowania się -  w rzeczywistość Bo
ską i ludzką106. Przez zaangażowanie w rzeczywistość Boską Pagiewski ro
zumiał ścisłą, duchową „konfigurację” przepowiadającego z Chrystusem, 
któryjest źródłem i ostateczną podstawą świadectwa oraz niejako ostatecz
ną racją bytu kaznodziei107. Ta „konfiguracja” realizuje się przez duchową 
więź z Chrystusem w wierze, nadziei i miłości. Kaznodzieja-świadek jest 
mężem wiary, która jest dla niego światłem w poznaniu prawdy i prowadzi 
do osobistego doświadczenia tych prawd zbawczych, które ma głosić. Stąd 
całe jego życie ma się stawać nieustannym objawianiem tego przekonania 
o prawdach Bożych, ma być permanentnym świadectwem. Zatem głębo
kie zawierzenie Bogu, wewnętrznie zintegrowana osobowość poddająca 
się działaniu Ducha Świętego, który jest „duszą kaznodziejstwa” określa 
duchową sylwetkę kaznodziei-świadka108. Tylko taki kaznodzieja, według 
Pagiewskiego, jest w stanie ukazać współczesnemu człowiekowi źródło 
wiary w Chrystusa, wskazać na inny, pozamaterialny świat -  na Boga, dać 
sens wartościom moralnym oraz potwierdzić pewność i sens ludzkiego ży
cia. Świadek ma być permanentnym dawcą Chrystusa dla zlaicyzowanego 
świata109. Kaznodzieja-świadek nie jest kimś anonimowym i nie zwraca się 
do anonimowej „masy” ludzi, ale zwraca się do osoby i zaprasza ją do przy
jęcia świadectwa w wolności.

Kategoria świadectwa w różnych kontekstach i aspektach była także ak
centowana przez Henryka Pagiewskiego w odniesieniu do katechezy. Jako 
wierny propagator idei kerygmatycznych w katechezie aplikował je prze
de wszystkim do praktyki katechetycznej. Mocno podkreślał prymat ła
ski w przepowiadaniu katechetycznym, ponieważ przez tę posługę obecny 
jest sam Bóg110. Dlatego katecheza powinna być przede wszystkim świa
dectwem wiary, ponieważ jest to najskuteczniejsza forma przekazu prawd 
objawionych111. Katecheta zaś całą swoją postawą powinien obwieszczać,

komunikacyjnej jest również wkładem Pagiewskiego w odnowę teologii przepowiadania w Polsce. 
Zostanie ono ukazane w dalszej części artykułu.

106 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 156; tenże. Podstawowe zasady ko
munikacji we współczesnym kaznodziejstwie, „Homo Dei” 44 (1975), nr 2, s. 119.

107 Tenże, Głoszenie słowa Bożego ja k o  świadectwo, dz. cyt., s. 160.
108 Tenże, Kaznodzieja odpowiedzialnym  i oddanym  bez reszty św iadkiem  Chrystusa, „Homo Dei” 

47 (1978), nr 3,s. 167.
109 Tenże, Kaznodzieja zaangażowanym świadkiem, „Materiały Problemowe” 11 (1978), nr 9, s. 114-115.
110 Tenże, O skuteczności stówa Bożego, „Katecheta” 10 (1966), nr 5, s. 205-206.
111 „Zaświadczona prawda objawiona stanowi prawdę doświadczoną -  sprawdzoną w życiu głosiciela 

i dlatego przekonującą”, pisał H. Pagiewski; por. tenże, W  poszukiwaniu nowych rozwiązań kateche
tycznych, „Katecheta” 16 (1972), nr 3, s. 120.
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iż jest nie tyle nauczycielem, ile świadkiem przekazującym wiarę, którą 
sam żyje112.

„Nowa katecheza” -  jak to określał Pagiewski -  ma być wieloaspektowa 
i wieloźródłowa. W  duchu odnowy kerygmatycznej Pagiewski postulo
wał stosowanie tzw. „nowej metody” która polegała na ogłaszaniu czynów 
Boga względem człowieka. Jest to wpisane w kategorię świadectwa, ponie
waż tylko świadek może wiarygodnie ogłaszać czyny Boga względem czło
wieka. W  tym samym duchu zalecał ukazywanie biblijnego obrazu Boga. 
Wzorem dla katechety w tym dziele ma być Jezus Chrystus113.

W  tekstach katechetycznych Pagiewski ujmuje katechezę nie tylko jako 
przekaz wiedzy, ale przede wszystkim jako kształtowanie postaw świadków. 
Gdy pisał o wychowaniu biblijnym w katechezie, zwracał uwagę na sposób 
ukazywania postaci biblijnych. Należało je przedstawiać jako świadków 
„działania Boga względem człowieka” ukazywać religijny wymiar ich życia, 
ich żywą relację z Bogiem, ich świadectwo wiary, nadziei i miłości. Wów
czas katecheza będzie nie tyle moralizatorskim pouczeniem, ile kształ
towaniem trwałych postaw religijnych114. Ten aspekt był także widoczny 
w jego praktycznych uwagach na temat głoszenia kazań o świętych. Zda
niem Pagiewskiego, święci powinni być przedstawiani przede wszystkim 
jako świadkowie Ewangelii, którą wcielili w życie, oraz jako świadkowie 
działania łaski Bożej w konkretnym życiu115.

Treści zawarte w artykule W obronie pozaliturgicznych nabożeństw 
i modlitw116 są przykładem wkładu Pagiewskiego w ukazywanie koniecz
ności łączenia katechezy z liturgią i duszpasterstwem celem formowania 
świadków Chrystusa. W  tekście tym autor ukazał, że katecheza nie może 
ograniczać się tylko do teoretycznego wyłożenia prawd wiary w ramach 
katechezy systematycznej, ale musi mieć odniesienie do liturgii i różnych

112 Tenże, Kilka uwag o wykładzie katechetycznym, „Katecheta” 12 (1968), nr 1, s. 20. W  artykule O sku
teczności słowa Bożego Pagiewski poruszył wiele aspektów formacji przyszłych katechetów, szcze
gólnie w odniesieniu do formacji seminaryjnej -  teologiczno-katechetycznej alumnów.

113 Tenże, Wychowanie biblijne w ramach katechizmu (cz. 2), „Katecheta” 9 (1965), nr 2, s. 62-63; tenże, 
Czy katecheza na nowych drogach? „Homo Dei” 32 (1963), nr 2, s. 99-100.

114 Tenże, W ychowanie biblijne... (cz. 2), dz. cyt., s. 62-63. Por. tenże. Egzystencjalizm a katechizacja, 
dz. cyt., s. 59-60.

115 Por. tenże. Kazania hagiograficzne, dz. cyt., s. 110-118. Powyższe wskazania Pagiewski realizował 
wpraktyce katechetycznej i homiletycznej; por. propozycje jego katechez hagiograficznych, np. Wierna 
obranej drodze (Sługa Boża Karolina Kózkowna), „Homo Dei” 37 (1968), nr 4, s. 224-248; tenże, Apo- 
logetyka pisana życiem, „Biuletyn Apologetyczny” 31 (1970), s. 31-36; tenże, Święty Klemens Dworzak 
jako  głosiciel słowa Bożego, dz. cyt., s. 211-215. Także w tekście poświęconym trzydziestu współbra
ciom zamordowanym podczas powstania warszawskiego przedstawił ich jako świadków wiary; zob. 
tenże, Pamiętamy o Was... W  25-lecie śmierci 30 redemptorystów zamordowanych w Powstaniu War
szawskim, „Homo Dei” 38 (1969), nr 4, s. 288-291. Spośród kazań w tym aspekcie należy wskazać na 
cykle kazań o konwertytach X X  wieku; zob. APWR,Teczka o. Henryk Pagiewski, Zbiór kazań: Tecz
ka nr 3: Kazania na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tuchowie.

116 Tenże, W  obronie pozaliturgicznych nabożeństw i modlitw, „Homo Dei” 48 (1979), nr 1, s. 25-31.
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form pobożności ludowej. Przez to wskazał na konieczność dopełniania 
katechezy wymiarami liturgicznymi i mistagogicznymi. Przez takie odnie
sienie katechezy do liturgii kształtuje się także postawę świadectwa u ka- 
techizowanych i uwrażliwia się ich na piękno liturgii i tradycyjnych form 
pobożności.

Przez odniesienia do doświadczeń duszpasterskich na Zachodzie Pa
giewski wskazywał kierunki działań duszpasterskich dla katechetów w pra
cy z młodzieżą w Polsce. Godne podkreślenia jest to, iż Pagiewski rozszerzał 
zakres oddziaływania katechetycznego poza lekcje katechezy. Proces kate
chetyczny powinien być kontynuowany w dalszej pracy -  w różnych for
mach działań duszpasterskich, aby doprowadzać katechizowanych do 
wiary dojrzałej, która będzie się wyrażała w świadectwie. Jedną z takich 
form były proponowane i praktycznie realizowane przez Pagiewskiego re
kolekcje zamknięte i dni skupienia dla małych grup świeckich katolików. 
W  ten sposób realizował wysuwany przez siebie postulat formacji świec
kich elit katolickich, które mogłyby się stawać wiarygodnymi świadkami 
wiary wobec innych członków wspólnoty Kościoła117.

Propagowanie przez Pagiewskiego przepowiadania słowa Bożego 
w podstawowej dlań formie -  świadectwa -  zostało zauważone już w okre
sie ukazywania się jego publikacji. Współcześni mu autorzy dostrzegali 
pionierskość ujęcia tego zagadnienia na gruncie polskim, godną podziwu 
znajomość wielu cennych publikacji zagranicznych, którą przybliżał pol
skiemu czytelnikowi, oraz zgadzali się z myślą Pagiewskiego, iż przepowia
danie w formie świadectwa jest antidotum na panujący w kaznodziejstwie 
kryzys 118. Publikacje Pagiewskiego, w których ukazywał świadectwo jako 
conditio sine qua non odnowy przepowiadania w katechezie i homiletyce, 
miały swoje źródło w nauce Soboru Watykańskiego II119. Z nauki Soboru 
w swojej twórczości czerpali także inni katechetycy i homileci. Nie będzie 
chyba zbytnią przesadą stwierdzenie, że ukazana przez Pagiewskiego sze
roka panorama ujęcia przepowiadania jako świadectwa była z pewnością

117 H. Pagiewski tym tematom poświęcił następujące artykuły: Urządzanie i przeprowadzanie dni sku
pienia, „Homo Dei” 44 (1975), nr 4, s. 273-278; Rekolekcje zamknięte i dni skupienia w kształtowa
niu postaw apostolskich ludzi świeckich, „Materiały Problemowe” 14 (1981), nr 4, s. 131-141.

118 Por. Z. G., Henryk Pagiewski. Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, (rec.), „Katecheta” 16 (1972), 
nr 5, s. 237-238; T. Karola, Słowo Boże świadectwem, (rec.), „Za i Przeciw” 1972, nr 26, s. 9; K. Ka
nia, Czy lubisz słuchać kazań?, (rec.), „Kierunki” 1972, nr 18, s. 3; R. Prawdzie, Słowo Boże w Koś
ciele, dz. cyt., s. 130-137.

119 Związek przepowiadania ze świadczeniem ukazują m.in. następujące dokumenty Soboru Watykań
skiego II: KK 21, 38; KDK 21,43; DM 11-12, 15, 20; DP 3, 11; DB 1 l j DWR 11; zob. J. Śniegocki, 
Soborowe inspiracje w posłudze słowa, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 68 (1983), nr 5, s. 190-200; 
P. Duda „Lumen Gentium”, „Dei Verbum” i „Gaudium et spes” jak o  przepow iadanie słowa Bożego, 
dz. cyt., s. 118-179.
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inspiracją dla wielu autorów pogłębiających to zagadnienie w aspekcie ka
techetycznym i homiletycznym. Ponadto jego postulaty w tym aspekcie, 
szczególnie w perspektywie nowej ewangelizacji, są ciągle aktualne.

Posoborowe dokumenty Kościoła wyraźnie wskazuj ą na integralny zwią
zek ewangelizacji, świadectwa i głoszenia orędzia Bożego. Można powie
dzieć, że nie ma ewangelizacji bez świadectwa. Szczególnie zaakcentował 
ten związek papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, 
określając świadectwo jako warunek konieczny ewangelizacji120. W  doku
mencie czytamy: „w Kościele za pierwszy środek ewangelizowania należy 
uważaćświadectwożyciaprawdziwiechrześcijańskiego,któretrwawnieroz- 
łącznej wspólnocie z Bogiem, a zarazem w nieograniczonej gorącości ducha 
poświęcania się dla innych. Jak to ostatnio powiedzieliśmy do grupy świe
ckich, człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczy
cieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (EN 41; por. 22). 
Także w dokumentach, które ukazały się za pontyfikatu Jana Pawła II, 
odnajdujemy kontynuację i rozwinięcie nauczania Pawła VI. W  dokumen
tach tych przepowiadanie słowa Bożego ukazane jest jako podstawowe 
zadanie w misji Kościoła (por. RM 44) wiążące się z ewangelizacją, któ
rej pierwszą i niezastąpioną formą jest świadectwo (RM 42). Do niego są 
wezwani wszyscy chrześcijanie, o czym przypomina adhortacja Christi- 
fideles laid. W  przywołanym dokumencie sam termin „świadectwo” po
jawia się w różnych kontekstach, również jako forma ewangelizacji, do 
której są także wezwani chrześcijanie świeccy (por. ChL 34; por. ChL 7). 
Posynodalna adhortacja Pastores dabo vobis określa kapłana jako prze
de wszystkim szafarza słowa Bożego, który jest pierwszym „wierzącym” 
w słowo. Słowo to, przenikając do głębi jego myśli i uczuć, rodzi nową 
mentalność, przez co jego życie i słowa stają się wyrazistym głoszeniem 
i świadectwem Ewangelii (PDV 26; por. PDV 22).

Dyrektorium ogólne o katechizacjim, zmierzając do wyjaśnienia natury 
katechezy, sytuuj e j ą w kontekście posłannictwa misj i ewangelizacyj nej Koś
cioła, uważanej za jej istotny moment. Dynamizm płynący z ewangelizacji 
ożywia wewnętrznie katechezę, kształtuje ją i nadaje jej własną tożsamość. 
W  takiej perspektywie katechetyczna posługa winna być postrzegana jako 
podstawowa służbaKościoła w wypełnianiu misyjnego nakazu Jezusa Chry

120 Zdaniem G. Siwka, zwłaszcza po tym dokumencie „trudno właściwie spotkać publikacje z dziedzi
ny homiletyki, w której zagadnienie świadectwa nie byłoby jakoś obecne”; G. Siwek, Śługa słowa, 
dz. cyt., s. 83; 84. Por. J. Majka, Świadectwo chrześcijańskie jako  element ewangelizacji, w: Ewangeli
zacja, red. J. Śrucina, Wrocław 1980, s. 77-97.

121 Dyrektorium ogólne o katechizacji, Vaticano 1997. Wyd. poi.: Poznań 1988.
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stusa (DOK 59). Dyrektorium, umieszczając katechezę w misji ewangeliza
cyjnej Kościoła jako jedną z podstawowych form posługi słowa (DOK 51), 
przywołuje wielokrotnie122 kategorię świadectwa w odniesieniu do kateche
zy. Dokument ukazuje świadectwo jako jedną z istotnych cech i zadań kate
chezy (DOK 39; 175) oraz drogę i środek przekazywania Ewangelii (DOK46). 
Także Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce wielokrot
nie odwołuje się do kategorii świadectwa, ukazując różne aspekty kateche
zy123. Mówiąc o formacji katechetów, stwierdza m.in., iż „tylko w oparciu
0 głębokie życie wewnętrzne nauczający prawd Bożych może stać się ich 
wiarygodnym świadkiem. Świadectwo to czerpie siły z Ducha Świętego, 
który jest dla każdego wiernego, a tym bardziej dla katechety, wewnętrz
nym Nauczycielem” (DKKKP 157).

Jak widać z powyższej analizy dokumentów Kościoła, świadectwo ma 
podstawowe znaczenie dla posługi słowa we współczesnym świecie, szcze
gólnie w perspektywie ewangelizacyjnej. Potrzebę dowartościowania 
świadectwa dawanego przez głoszącego dostrzegają także polscy homileci
1 teolodzy. Współczesny człowiek, żyjący w sytuacji ogromnej inflacji sło
wa i w informacyjnym szumie -  jak pisał J. Chrapek -  nie chce interpre
tatorów, lecz prezenterów, tzn. takich typów osobowości, które żyją tym, 
co mówią124. Świadectwo słowa i życia kaznodziejów, zdaniem A. Lewka, 
jest warunkiem koniecznym skuteczności i owocności przepowiadane
go przez nich słowa Bożego125. G. Siwek uważa, iż aktualność teologicz
nych fundamentów świadka-kaznodziei ma także źródło w dokonujących 
się przemianach społeczno-kulturowych126. Jego zdaniem, kaznodziejstwo 
dzięki świadectwu staje się więcej niż informowaniem: jest dopuszczeniem 
Boga do głosu w ludzkim słowie kaznodziei, dzięki jego wierze, „która czy
ni kaznodzieję p r z e n i k l i w y m  dl a  B o g a ”127.

Autorzy zabierający głos na temat formacji kaznodziejów, szczególnie 
w perspektywie nowej ewangelizacji, podkreślają, iż jednym z istotnych jej 
aspektów jest kształtowanie sług słowa Bożego na jego świadków. Jest to 
wpisane w całokształt formacji kapłańskiej, której jedną z linii przewod
nich jest właśnie formacja świadków Jezusa Chrystusa. Prowadzić ma do

122 Dyrektorium ogólne o katechizacji przywołuje kategorię świadectwa w odniesieniu do katechezy w jej 
ewangelizacyjnej misji Kościoła aż 36 razy. Świadczy to o istotnej roli świadectwa w ewangelizacyj
nej misji Kościoła, jaką ma spełniać katecheza.

123 Por. DKKKP 19,26,29, 32,59, 66,129,126.
124 J. Chrapek, Współczesne techniki komunikowania nowym wyzwaniem dla Kościoła, w: Kościół a  środ

ki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 18.
125 A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., t. 2, s. 17-39.
126 G. Siwek, Kaznodzieja jak o  świadek, w: Sługa Słowa, dz. cyt., s. 107.
127 Tamże, s. 101.
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tego osobisty i żywy kontakt ze słowem Bożym, zażyłość z nim, w kon
sekwencji czego głosiciel staje się pierwszym jego słuchaczem zjednoczo
nym z Chrystusem128.

Podejmując próbę ukazania aktualności myśli Pagiewskiego dotyczącej 
roli świadectwa w katechezie, należy wskazać pracę M. Majewskiego Toż
samość katechezy integralnej. Autor ten, opracowując model katechezy in
tegralnej, wskazał na najistotniejsze jego zdaniem czynniki wpływające na 
skuteczność podejmowanych działań katechetycznych, szczególnie w jej 
służebnej funkcji dla rozwoju wiary w zlaicyzowanym świecie. M. Majew
ski do wspomnianych czynników zaliczył przede wszystkim doświadcze
nie religijne i świadectwo wiary129. Jego zdaniem, te dwie rzeczywistości 
integralnie przynależą do siebie. „Pomiędzy doświadczeniem religijnym 
i świadectwem wiary -  pisał -  istnieje ścisła zależność. Bez autentyczne
go doświadczenia jest niemożliwe pełne doświadczenie wiary; świadectwo 
jest wewnętrzną kontynuacją doświadczenia (...) Świadectwo we współ
czesnej katechezie stało się zasadniczym czynnikiem jej skuteczności, 
jednakże pod warunkiem, że będzie ono wypływało z doświadczenia reli
gijnego”130. Majewski, zwracając uwagę na świadectwo wiary jako problem 
katechetyczny, swoje twierdzenia w tym względzie wyprowadził z nauki 
Soboru Watykańskiego II i dokumentów katechetycznych oraz literatury 
przedmiotu, m.in. pracy F. Pajera La catechesi come testimonianza ш.

Także w innych współczesnych publikacjach katechetycznych wskazu
je się na kategorię świadectwa. W  odniesieniu do osoby katechety świa
dectwo widzi się jako istotny rys jego posługi. Postawa katechety jako

128 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Zasady form acji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, nu
mery 163-164, s. 94-95; J. Twardy, Form acja głosiciela słowa Bożego, „Przegląd Homiletyczny” 
5 -6  (2001-2002), s. 12-15; J. Kudasiewicz, Kim winien być kaznodzieja wXXI wieku?, w: Integralne 
kształcenie kaznodziei, dz. cyt., s. 45-49. Niemal wszyscy autorzy wypowiadający się na temat dal
szego i bliższego przygotowania się kaznodziei do głoszenia słowa Bożego podkreslająpierwszo- 
rzęane znaczenie osobistej medytacji i modlitwy słowem Bożym kaznodziei, aby mógł głosić to, 
co stało si^ jego wewnętrznym zinterioryzowanym przekonaniem. Wówczas jego wystąpienie ma 
charakter świadectwa. W tym aspekcie bardzo wymowna jest wypowiedź szwajcarskiego teologa 
H. U. von Balthasara: „Kler starszy czy młodszy -  niech się nie łudzi: kazanie może być znakomi
cie opracowane z punktu widzenia nowoczesnej egzegezy i socjologii pastoralnej ( ...) , gdy jednak 
nie jest osobiście omodlone, wiernym zamiast chleba podaje się kamień. A wierni po nosie kazno
dziei poznają, czyjego słowa pochodzą z głębi osobistej modlitwy, czy też są równie płytkie i zaro
zumiałe jak słowa gazet”; H. U. von Balthasar, W  pełni wiary, Kraków 1991, s. 461. Zob. R. Zerfass, 
Od perykopy do homilii, Kraków 1995, s. 122-135; A. Schwarz, fa k  pracow ać nad kazaniem, War
szawa 1993, s. 122-125.

129 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995, s. 117-142; Por. P. Mąkosa, W kład księ
dza profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej, dz. cyt., s. 194-195.

130 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, dz. cyt., s. 133.
131 A. Pajer, La catechesi come testimonianza, Torino 1969. Z tej publikacji korzystał także Pagiewski, 

aplikując przemyślenia autora do przedstawienia przepowiadania słowa Bożego jako świadectwa. 
Wiele myśli M. Majewskiego jest zbieżnych z przemyśleniami, jakie poczynił H. Pagiewski na temat 
świadectwa; por. M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, dz. cyt., s. 117-141. Ksiądz profe
sor M. Majewski wielokrotnie w osobistych rozmowach z autorem niniejszego opracowania wyra
żał duże uznanie i szacunek dla wiedzy i pracy o. Pagiewskiego, którego znaTosobiście.
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świadka, tak ważna w realizacji katechezy, jest coraz częściej podkreśla
na we współczesnej literaturze katechetycznej. Dla przykładu należy wska
zać prace: F. Blachnickiego132, S. Kulpaczyńskiego133, S. Łabendowicza134, 
R. Szewczyka135, J. Zimniaka136, M. Jankowskiego137, R. Sarka138, M. Rusiec
kiego139, R. Murawskiego140, Cz. M. Sondej141, H. Słotwińskiej142, R. Bed
narczyka143. Wymienieni autorzy są zgodni co do jednego: iż warunkiem 
skuteczności katechezy jest świadectwo życia katechety, który powinien 
być „żywą Ewangelią” pierwszym katechizowanym144.

Postulaty i praktyczne uwagi Pagiewskiego odnoszące się do katechez 
i przepowiadania hagiograficznego (tak w aspekcie antropologicznym, jak 
i w perspektywie ukazywania świadków wiary) były podejmowane, choć 
rzadko, przez niektórych autorów mu współczesnych145. Także obecnie 
w polskiej literaturze katechetycznej i homiletycznej widać dowartościo
wanie tego tematu146. Wydaje się, że szczególną inspirację ku temu dał Jan 
Paweł II. Sługa Boży, dokonując w czasie swojego pontyfikatu beatyfika

132 F. Blachnicki, Świadectwo wiary w katechezie, „Seminare”, t. 5 (1981), s. 83-97.
133 S. Kulpaczyński, Dowartościowanie doświadczenia katechetów, w: Formacja katechetów, red. M. Ma

jewski, Kraków 1990, s. 93-109.
134 S. Łabendowicz, Form acja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydak- 

tycznej po  Soborze Watykańskim II, Lublin / Radom 1994, s. 156-160.
135 R. Szewczyk, Tożsamość katechety w świetle dokumentów Kościoła w latach 1965-1991, Warszawa 

1996, s. 173-182.
136 J. Zimniak, Katecheta -  św iadek wiary, w: Postawy katechetów, red. M. Majewski, Kraków 1996, 

s. 97-103.
137 M. Jankowski, Jak świadczyć katechetycznie wiarę dzisiaj?, w: Postawy katechetów, dz. cyt., s. 149-160.
138 R. Śarek, Obraz katechety „nauczyciela”, „wychowawcy” i św iadka, w: Dzisiejszy katecheta. Stan a k 

tualny i wyzwania, Kraków 2002, s. 257-265.
139 M. Rusiecki, Katecheta wychowujący do postawy świadectwa, „Keryks” 2 (2000), nr 1, s. 115-132.
140 R. Murawski, Cechy charakterystyczne postawy „sług Słowa”. Tożsamość katechety w świetle tekstów 

biblijnych, „Katecheta” 49 (2005), nr 11, s. 5-9.
141 Cz. M. Sondej, Znaczenie świadectwa katechety, „Szczecińskie Studia Kościelne” 6 (1995), s. 143- 

149; taż, Katecheta jak o  świadek, w: Mówić o Bogu..., red. Z. Kija, Kraków 1997, s. 67-79.
142 H. Słowińska, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie, Lublin 2004, s. 464-493.
143 R. Bednarczyk, Świadectwo w katechezie. Śtudium na podstawie polskiej literatury teologicznej, Lublin 

2005 (mps BKUL). Autor rozprawy doktorskiej zkatechetyki na podstawie polskiej literatury teolo
gicznej zaprezentował rozumienie świadectwa od strony teologicznej, wskazał na znaczenie świadec
twa Jezusa Chrystusa dla katechezy, ukazał katechezę jako przestrzeń doświadczenia świadectwa 
oraz wskazał, na czym polega katechetyczne formowanie świadków Chrystusa. Podjętą problema- 
tykęprzedstawił na gruncie Katechetyki szczególnie na poziomie wskazań dotyczących procesu ka
techizacji w środowisku szkolnym.

144 Por. M. Rusiecki, Katecheta wychowujący. .., dz. cyt., s. 126.
145 Zob. J. Walczak, Hagiografia w nauczaniu i wychowaniu chrześcijańskim, „Homo Dei” 31 (1962), nr 3, 

s. 233-239; S. Kośmk, Polacy wyniesieni na ołtarze jako  współczesne wzory wychowawcze, „Chrześ
cijanin w Świecie” 16 (1974) , nr 1, s. 51-61; W. Świerzawski, Homilia hagiograficzna w posoborowej 
odnowie życia chrześcijańskiego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 32 (1979), nr 2-3, s. 139-148.

146 Zob. B. Twardzicki, Hagiografia w katechezie, w: Katecheza dziś, red. J. Zimny, Sandomierz 2002, 
s. 133-150; Z. Barciński, Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z  wykorzystaniem m etod akty
wizujących, Poznań 2004, s. 51-68; K. Panuś, Jak m ówić o świętych, w: Prawdy wiary w przepowia
daniu, red. W. Przyczyna 2002, s. 125-142; D. Wider, Świadectwo polskich świętych i błogosławionych 
w aspekcie duchowości, w: Kanonizacja a  nowa ewangelizacja, red. S. Koperek, Kraków 2000, s. 203- 
210; L. Juszczyszyn, W zorce osobowe świętych polskich, Kraków 2001; W. Oleszek, Przepow iada
nie o świętych na podstawie homilii beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Jana Pawła I I  wygłoszonych 
w latach 1979-2001, Lublin 2002; J. A. Wallace, Przepowiadanie o świętych (cz. 1 ), „Przegląd Homi
letyczny” 5 -6  (2001-2002), s. 79-93; tenże. Przepowiadanie o świętych (cz. 2), „Przegląd Homile
tyczny’ 7 (2003), s. 123-141; zob. Z. Dymkowski, Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego 
w katechezie współczesnej, Płock / Lublin 1999.
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cji i kanonizacji rekordowej liczby osób (prawie 1 800), kierował się prze
de wszystkim myślą, aby współczesnemu człowiekowi przedstawić wy
branych świadków działania Boga, pokazujących, iż można żyć Ewangelią 
niezależnie od czasu i miejsca. Jak zauważył B. Lecomte, współczesny czło
wiek potrzebuje punktu odniesienia „w tym pękniętym świecie” bardziej 
niż jego przodkowie, aby uznać Ewangelię za drogę życia147.

Podsumowując, można stwierdzić, iż wkład Pagiewskiego w odnowę 
katechetyczno-homiletyczną w Polsce w omówionym zakresie polegał 
przede wszystkim na propagowaniu świadectwa jako podstawowej for
my przepowiadania. Zasadniczej refleksji nad tym zagadnieniem dokonał 
w teologii przepowiadania ukierunkowanej przede wszystkim na potrze
by kaznodziejstwa. Również jego refleksja katechetyczna była przeniknię
ta tą ideą. Jej zastosowanie proponował na wielu płaszczyznach procesu 
katechetycznego. Przemyślenia Pagiewskiego w tym względzie miały głę
bokie podstawy biblijne i antropologiczne oraz były zakotwiczone w na
uce Kościoła. Wspomniane powyżej dokumenty Magisterium Kościoła 
oraz współczesna polska literatura przedmiotu, szczególnie w perspekty
wie nowej ewangelizacji, wskazują w dalszym ciągu na świadectwo jako 
podstawową formę przepowiadania Ewangelii współczesnemu człowieko
wi. Świadczy to o trwałej wartości wkładu Pagiewskiego w omówione po
wyżej zagadnienie.

4. Ujmowanie przepowiadania w konwencji teorii komunikacji 
interp er sonalnej

Jedną z dróg odnowy kaznodziejstwa, jaka została podjęta jeszcze przed 
Soborem Watykańskim II, była próba ujęcia kościelnej posługi słowa w kon
wencji teorii komunikacji interpersonalnej. Dokonywało się to w bezpo
średnim kontekście wskazania przez ruch kerygmatyczny, iż podstawową 
treścią przepowiadania jest kerygmat biblijny oraz przyjęcie postulatów 
kierunku antropologicznego o konieczności uwzględniania szeroko rozu
mianej antropologii w przepowiadaniu. Nowy kierunek w homiletyce -  
nazywany „praktyczno-teologiczną teorią kaznodziejstwa” -  ukazujący 
tzw. komunikacyjny model przepowiadania, podjęli także i polscy homile- 
ci, poszukując odpowiedzi na pytanie o formę kaznodziejskiego przekazu

147 Por. B. Lecomte, Pasterz, Kraków 2006, s. 622-625.
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(j a к przepowiadać?)148. Henryk Pagiewski był jednym z autorów, którzy, 
korzystając z myśli zachodnioeuropejskiej, proponowali ujęcie przepo
wiadania słowa Bożego jako komunikacji interpersonalnej. Działalność tę 
uznać należy za kolejny aspekt wkładu Pagiewskiego w polską odnowę ka
techetyczną i homiletyczną.

Wprawdzie o. Pagiewski nie przedstawił jednego w pełni opracowanego 
modelu komunikacyjnego w odniesieniu do przepowiadania słowa Boże
go149, jednakże mówiąc o podstawowych komponentach przepowiadania 
(słowo Boże, orędzie, adaptacja, świadectwo), ukazał zarówno czynniki 
osobowe, treściowe, jak i formalne przepowiadania w nowej, tak teologicz
nej, jak i antropologicznej perspektywie150. Jedną z takich perspektyw było 
przedstawienie przepowiadania jako aktu komunikacji interpersonalnej, 
którą Pagiewski rozumiał jako słowny przekaz prawdy w spotkaniu mię
dzyosobowym mającym na celu wywołanie odpowiedzi u słuchacza151.

Wkład Pagiewskiego w ukazanie tego zagadnienia wyraża się przede 
wszystkim -  jak sam to określił -  w opisaniu, czym jest „fenomenologia 
komunikacji” co jej towarzyszy i co ją warunkuje152. Analizując w tym klu
czu jego wypowiedzi na powyższy temat, można wyodrębnić w nich cztery 
płaszczyzny komunikacji międzyosobowej, w których występują omawia
ne przez autora zjawiska i uwarunkowania towarzyszące przepowiadaniu 
słowa Bożego ujętego w konwencji komunikacji interpersonalnej. Tymi 
płaszczyznami są relacje: kaznodzieja -  słuchacz, słuchacz -  kaznodzieja, 
kaznodzieja -  komunikat, słuchacz -  komunikat.

Henryk Pagiewski, postulując dialogiczny charakter przepowiadania, 
podkreślał, iż komunikacja to spotkanie dwóch wolnych osób (ja -  ty), 
w którym jedna z nich zaprasza drugą do przyjęcia prawdy, o jakiej świad

148 J. Pracz, Dowartościowanie elementu antropologicznego we współczesnej homiletyce, „Roczniki Teo- 
logiczno-Kanoniczne” 31 (1984), z. 6, s. 133.

149 O. Pagiewski twierdził, iż w okresie gdy zabierał głos na temat komunikacji w przepowiadaniu, 
w teologii katolickiej nie było żadnej pracy na ten temat; por. H. Pagiewski, Głoszenie słowa Boże
go jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 21. Nie do końca było to prawdą, gdyż w r. 1958 H. O. Wölber na ła
mach „Kerygma und Dogma” opublikował tekst Die Predigt als Kommunikation. Należy zauważyć, 
że w opracowaniu tego zagadnienia Pagiewski korzystał obok literatury dotyczącej wprost przepo
wiadania słowa Bożego także z literatury -  francuskiej, włoskiej i niemieckiej -  z zakresu fenomeno
logii języka i komunikacji, fenomenologii i teologii spotkania, filozofii dialogu. Były to następujące 
publikacje: F. J. J. Buytendijk, Phénoménologie ae la rencontre, Paris 1952; J. Delesalle, Assat sur le 
dialogue, Paris 1953; M. Nedencelle, Vers une philosohie de l’am our et de la personne, Paris 1957; 
M. Buber, La vie en dialogue, Paris 1953; R. Menl, La rencontre d ’autrui. Remarques sur le problèm e 
de la communication, Pans 1955; Christianisme et propagande, Louvain 1948; P. Reinwald, De l’esprit 
des Massem, Paris 1960; E. Schillebeeckx, Le Christ Sacrament de la rencontre de Dieu, Paris 1960; 
B. Häring, La loi du Christ, Paris 1960; M. Hougardy, La parole en publique, Bruxelles 1946; G. Gus- 
dorf, La parole, Paris 1956; C. Vagaggini, Il senso teologio della liturgia, Roma 1958; S. Maggiolini, 
La predicazione nella vita della chiesa, Brescia 1961.

150 Por. H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako  świadectwo, dz. cyt., s. 23.
151 Tamże, s. 22; 106-107.
152 Tamże, s. 22.
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czy. Zatem proces przepowiadania to spotkanie, na które składają się nie 
tylko przepowiadana treść, ale także relacje międzyludzkie. Jego zdaniem, 
nie ma komunikacji, jeśli nie zostanie udzielone coś z siebie, co wypływa 
z osobistych przeżyć. Relacja kaznodzieja -  słuchacz jest istotnym elemen
tem w procesie przekazywania orędzia Bożego i w dużej mierze decyduje
0 skuteczności przepowiadania. Tym samym Pagiewski domaga się od ka
znodziei określonych postaw względem słuchacza. Przede wszystkim ma to 
być bezwarunkowa, empatyczna akceptacja, szczera życzliwość, wzajem
ne uznanie oraz aprobata obecności drugiej osoby jako istoty wolnej. Prze
powiadający winien mieć w sobie szczere pragnienie, aby być także przez 
słuchacza uznanym. Przepowiadający słowo Boże nie może projektować 
własnych doświadczeń na świat drugiej osoby oraz powinien wyzbywać 
się wszelkich form dominacji nad słuchaczem153. Takie nastawienie wynika 
z natury komunikacji, która jest możliwa tylko na płaszczyźnie międzyoso
bowej, poprzez wzajemne uznanie i szacunek w całkowitej wolności i miło
ści wzajemnej154. Na charakter relacji kaznodzieja -  słuchacz mają wpływ 
także różne poziomy komunikacji155. Dla Pagiewskiego najodpowiedniej
szą formą przekazu orędzia jest świadczenie, ale -  jego zdaniem -  w prak
tyce przepowiadania powinny być obecne wszystkie trzy poziomy156.

Jednym z warunków koniecznych udanej komunikacji, podkreślanym 
przez Pagiewskiego, jest zaangażowanie kaznodziei. Chodzi o zaangażowa
nie dwojakiego rodzaju -  w rzeczywistość ludzką i Boską. Zaangażowanie 
w sprawy Boże wyraża się w wierze kaznodziei, która jest istotą kazno
dziejstwa. Przepowiadający słowo Boże ma być żywym echem Zbawicie
la, a miłość ma emanować z całej jego postawy i słów. Zaś zaangażowanie 
w rzeczywistość ludzką ma polegać nie tylko na dostosowaniu języka, ale
1 na zaangażowaniu intelektualnym i emocjonalnym w życie słuchaczy. 
Objawia się to w partycypacji, czyli w całkowitym zaangażowaniu w spra
wy słuchaczy, oraz w adaptacji przepowiadanej do słuchaczy treści157.

Na akt komunikacji interpersonalnej należy także popatrzeć od stro
ny relacji słuchaczy do kaznodziei. Obraz kaznodziei, jaki noszą w sobie

153 Tamże, s. 117-121. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż autorytet kaznodziei nie może być mie
szany z dominacją. Autorytet kaznodziei, według Pagiewskiego, ma charakter osobisty i urzędowy, 
który ma być podstawą zaufania słuchacza względem kaznodziei; tamże, s. 121; por. tenże, Jak g ło
sić kazania dziś?, dz. cyt., s. 260.

154 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 119.
155 Przypomnijmy, iż Pagiewski wyróżnił trzy podstawowe poziomy komunikacji: propagandę, naucza

nie i świadczenie.
156 Zob. H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 125-140.
157 Tamże, s. 155-156; 160-169; tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania..., dz. cyt., s. 218-219; 

tenże, Podstawowe zasady kom unikacji..., dz. cyt., s. 119-220. Oprócz uwarunkowań kaznodziei, 
o których była już mowa wpoprzednićh paragrafach, należy wskazać na jego umiejętności retorycz
ne, językowe i dykcyjne; z o d . APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: Homiletyka I, s. 1-25.
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słuchacze, ułatwia bądź utrudnia przekaz i odbiór komunikatu kazno
dziejskiego. Dla Pagiewskiego był to ważny aspekt aktu komunikacji, który 
niejednokrotnie, jego zdaniem, warunkuje w sposób istotny odbiór i przy
jęcie przekazywanego orędzia. Relacja słuchaczy do kaznodziei jest deter
minowana wieloma czynnikami, np. wiedzą na temat jego osoby, stopniem 
jego znajomości, pierwszymi pozawerbalnymi komunikatami, jakie ka
znodzieja wysyła do słuchaczy, które, jeśli budzą sympatię do jego osoby, 
mają pozytywny wpływ na odbiór i przyjęcie treści komunikatu158. Dlatego 
Pagiewski, patrząc z pozycji słuchacza na przepowiadanie jako akt świad
czenia, oczekiwał od kaznodziei-świadka wysokiego stopnia jego wiary
godności159.

Relacje między słuchaczem a kaznodzieją może utrudniać lub wzmac
niać wzajemne oddziaływanie w toku przekazu kaznodziejskiego. 
W  aspekcie psychologicznym pierwszoplanową rolę w kreowaniu pozy
tywnego kształtu wzajemnych odniesień słuchacza i kaznodziei Pagiewski 
przypisuje życzliwości, otwartości i zaufaniu. Zaufanie, jego zdaniem, jest 
podstawowym warunkiem komunikacji międzyosobowej, szczególnie na 
poziomie świadectwa. Brak zaufania słuchacza względem przepowiadają
cego blokuje komunikację i wówczas kaznodzieja pozostaje na niższych 
poziomach komunikacji -  propagandy lub nauczania160.

Trzecią płaszczyznę w akcie komunikacji interpersonalnej wyznacza rela
cja kaznodziei do komunikowanej treści. Przepowiadający słowo Boże, prze
kazując obiektywną prawdę zbawczą, którą przyjął, jednocześnie zaświadcza 
o niej we właściwy sobie, niepowtarzalny sposób. Ta dwuwarstwowość każ
dego aktu komunikacji, zdaniem Pagiewskiego, dowodzi, iż przepowiadanie 
niesie nie tylko określoną informację, ale także daje klucz do jej interpretacji. 
Dlatego został przez niego mocno podkreślony element subiektywny w po
słudze słowa, czyli sama osoba świadka. Powiązał to ściśle z wywodami na 
temat ekspresji wokalnej i fenomenologii słowa. Dla niego wypowiadać sło
wa to utożsamiać się z nimi. Poprzez mowę człowiek w sposób uświadomio
ny wyraża całego siebie: jaki człowiek -  takie słowo161.

Relacja zachodząca między głoszącym a głoszoną treścią ma istotny 
wpływ na odbiór komunikatu -  kazania, a w dalszej konsekwencji na jego 
skuteczność. Henryk Pagiewski poruszył tutaj zagadnienie duchowości 
przepowiadającego słowo Boże, ponieważ ten aspekt w przypadku głosi-

158 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 88-89; tenże, Personalistyczny cha
rakter przepow iadania..., dz. cyt., s. 194.

159 Tamże, s. 176-177; por. tenże, Kaznodzieja odpowiedzialnym św iadkiem ..., dz. cyt., s. 166.
160 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 143-144.
161 Tamże, s. 88-102; tenże, Podstawowe zasady komunikacji, dz. cyt., s. 116.
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cielą słowa Bożego wypływa z jego wiary, formacji, duchowości oraz z jego 
osobistego stosunku do słowa Bożego. Przepowiadający musi zrozumieć 
i osobiście przyjąć prawdy zbawcze zawarte w słowie Bożym, aby móc za
świadczyć o nich wobec słuchaczy i w ten sposób zaprosić do ich przyjęcia 
jako prawdy ciągle aktualnej, istotnej dla życia, a przede wszystkim niosą
cej zbawienie tu i teraz. Kaznodzieja -  kapłan ma przemawiać z pełnym 
osobistym zaangażowaniem w treści, które komunikuje. Sposób komu
nikacji jest wynikiem duchowej asymilacji słowa Bożego przez życie du
chowe, rozmyślanie i modlitwę kaznodziei. Ponieważ przepowiadanie jest 
aktem komunikacji międzyosobowej, kaznodzieja ma się objawić słucha
czowi jako ktoś, kto osobiście przyjął prawdy przez siebie głoszone i na
daje słowu Bożemu koloryt swojej osobowości. Czuje się on wewnętrznie 
„zmuszony” aby głosić prawdy, które poznał i które stały się jego osobistą 
wartością. W  celu jak najlepszego odczytania treść orędzia biblijnego, aby 
nie głosić swoich teorii, Pagiewski zalecał korzystanie z osiągnięć biblistyki 
i z dobrej egzegezy tekstów biblijnych oraz odwoływanie się do interpreta
cji orędzia, które podaje Urząd Nauczycielski Kościoła162.

Z punktu widzenia aktu komunikacji interpersonalnej bardzo ważne 
jest to, jak słuchacze przyjmują komunikowaną im przez kaznodzieję treść 
i jaka jest ich relacja do komunikatu. W  tym aspekcie Pagiewski wskazał na 
pewne mechanizmy selekcji odbioru komunikatu, takie jak: przyjęcie tylko 
tych treści, które są zgodne z przekonaniami, zainteresowaniami i potrzeba
mi słuchacza, mechanizm percepcji i interpretacji oraz mechanizm „selek
cjonującej pamięci” Innymi czynnikami, które -  jego zdaniem -  utrudniają 
przyjęcie treści komunikatu kaznodziejskiego, są postawy i zapatrywania słu
chaczy odnoszące się do samego przepowiadania słowa Bożego. Może być 
ono postrzegane jako narzędzie moralnego pouczania i przypominania obo
wiązków chrześcijańskich, jako instytucja pełniąca funkcję nauczania, wta
jemniczenia i obrony Kościoła, jako rekompensata trosk i zawodów, które 
przynosi życie, jako forum rozwiązywania problemów światopoglądowych, 
bądź przepowiadanie widziane tylko w aspektach rewolucyjno-społecznych, 
solidarności międzyludzkiej i braterstwa narodów. Relacja słuchaczy do tre
ści przepowiadania zależeć może także, zdaniem Pagiewskiego, od sposobu 
rozumienia roli i funkcji przepowiadającego słowo Boże (liturg, przewodnik 
duchowy, spowiednik, naukowiec, gospodarz parafii)163.

162 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 155; 170-174; por. tenże. Zbawcze pośred
nictwo. .., dz. cyt., s. 52-54; tenże. Personalistyczny charakter przepow iadania..., dz. cyt., s. 204-205; 
tenże, Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 257-258.

163 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jak o  świadectwo, dz. cyt., s. 109-116.
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Spośród czynników, które wpływają na odbiór komunikatu przez słucha
czy, Pagiewski wskazał warstwę językową komunikatu. Szata językowa wy
powiedzi kaznodziejskiej (także katechezy) ułatwia bądź utrudnia, a czasami 
wręcz uniemożliwia zrozumienie i odbiór przepowiadanego słowa Bożego, 
m.in. z powodu nieznajomości przez słuchaczy języka religijnego. Problema
tyka języka w przepowiadaniu słowa Bożego, złożona i wielowarstwowa, sta
nowi jedno z zagadnień kluczowych dla ujęcia przepowiadania w konwencji 
teorii komunikacji. Henryk Pagiewski wielokrotnie podejmował to zagad
nienie, tak w odniesieniu do katechezy, jak i do kaznodziejstwa, m.in. do
konał rozróżnienia języka potocznego (świeckiego) i religijnego164. W  akcie 
przepowiadania opowiadał się za językiem mówionym165.

Dostrzegając proces ewolucji języka potocznego, Pagiewski wskazał na 
niepokojące zjawisko niezmienności kodu religijnego, co rodzi jego izo
lację. Jako jeden z pierwszych pisał o kryzysie języka religijnego, czego 
wyrazem jest jego niekomunikatywność, a tym samym obcość, nieprzy- 
stawalność do współczesnej mentalności. Jego zdaniem, powodem takie
go stanu rzeczy była nie tylko nieczytelna szata werbalna (słowa, zwroty, 
obrazy, symbole), ale także brak odniesień do doświadczeń współczesnego 
człowieka, przez co przekaz treści w przepowiadaniu nie trafiał do intelek
tu i psychiki współczesnego słuchacza166. Dlatego redemptorysta wysunął 
skierowany do przepowiadających słowo Boże (katechetów i kaznodzie
jów) postulat uczenia się -  kształtowanego przez cywilizację audiowizu
alną -  języka słuchaczy. Henryk Pagiewski wnioskował także, by głoszący 
Dobrą Nowinę starali się na nowo zrozumieć, odczuć i przeżyć słowa, 
zwroty jakoby znane i zrozumiałe, a które nie są takimi dla słuchaczy. Zda
niem redemptorysty, słowa, symbole religijne stają się zrozumiałe o tyle,
0 ile wyrażają doświadczenia słuchaczy i stanowią odpowiedź na problemy 
konkretnego człowieka167.

W  przekazie treści w akcie komunikacji interpersonalnej Pagiewski po
stulował konieczność nowych ujęć orędzia, unikanie sztywnego szablonu
1 schematyczności jednostek przepowiadania oraz poszukiwanie ze słu
chaczami „wspólnego języka” tak, by przekaz słowa Bożego był dla nich 
czytelny. W  tym momencie dotykamy problemu adaptacji orędzia, tak

164 Tenże, O odnowę języka homilii, dz. cyt., s. 113.
165 Domagał się na przykład od studentówikaznodzieimówiemazpamięciprzygotowanych przemówień. 

Twierdził, że kazanie właściwe się rodzi, powstaje, w momencie gdy jest głoszone; por. H. Pagiewski, 
Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 257-258. Dodać tu trzeba, że użyte przez Pagiewskiego pojęcie „ję
zyk mówiony” nie w pełni pokrywa się z językoznawczym rozumieniem tego terminu; bardziej pre
cyzyjnie należałoby tu mówić o opracowanej (oficjalnej) odmianie polszczyzny mówionej.

166 Tenże, O odnowę języka, dz. cyt., s. 107.
167 Tamże, s. 114-115; tenże, Jakg łosićkazan ia  dziś, dz. cyt., s. 257.
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w aspekcie treściowym, jak i językowym. Według Pagiewskiego, adaptacja 
nie oznacza wybiórczości treści, uproszczeń czy ustępstw natury doktry
nalnej lub moralnej ze względu na upodobania epoki, ale takie jej przedsta
wianie, aby treść była zrozumiała i przyjęta przez słuchaczy168.

Dla udanej komunikacji interpersonalnej ważna jest także formalna stro
na głoszenia słowa Bożego. W  tym aspekcie szczególną rolę odgrywa kom
pozycja jednostki przepowiadania. Stanowi ona jeden z warunków udanego 
aktu komunikacji kaznodziejskiej. Dlatego, ze względu na naturę komunika
cji, Pagiewski postulował logiczno-psychologiczne uporządkowanie przeka
zywanych treści, zgodnie z prawidłami myślenia i percepcji człowieka, aby 
przekaz treści był dynamiczny i angażował uwagę słuchaczy169.

Ukazując wkład Pagiewskiego w polską odnowę katechetyczno-homi- 
letyczną w omawianym zakresie, należy zauważyć, iż jego wypowiedzi na 
temat ujęcia przepowiadania słowa Bożego w konwencji teorii komuni
kacji zbiegły się z pierwszymi informacjami z tego zakresu, które wów
czas docierały do Polski. Opracowania redemptorysty poświęcone temu 
tematowi zostały dostrzeżone przez podejmujących w tym samym czasie 
to zagadnienie L. Kuca i Z. Grzegorskiego, zasłużonych polskich homile- 
tów, prekursorów ukazywania zadań i funkcji kaznodziejstwa w konwencji 
teorii komunikacji. Pierwszy z nich zaprosił Pagiewskiego do zespołu re
dakcyjnego pierwszego posoborowego podręcznika do homiletyki: Teolo
gia przepowiadania słowa Bożego. Zaś drugi docenił przedstawione przez 
redemptorystę teologiczne aspekty komunikacji orędzia Bożego oraz wy
rażał uznanie dla odwagi autora, który wprowadził do refleksji homiletycz
nej treści z zakresu już wówczas rozrastającej się wiedzy o mechanizmach 
komunikacji międzyludzkiej. Bez wątpienia bliższa Pagiewskiemu była 
wiedza teologiczna, dlatego, jak zauważył Z. Grzegorski, wykorzystanie 
bogatego materiału z dziedziny nauk eksperymentalnych mogło mu na

168 Tenże, Głoszenie słowa Bożego ja k o  świadectwo, dz. cyt., s. 35; 39; tenże, Personalistyczny charakter 
przepow iadania..., dz. cyt., s. 160. H. Pagiewski postulował ujęcie trzech aspektów w adaptacji: 1) 
uwolnienie Orędzia od form przypadłościowych kultury i cywilizacji starożytnej, 2) uwydatnienie 
wszystkich elementów egzystencjalnych, 3) przedstawienie prawdy Orędzia w całym jej autenty
zmie i ukazanie możliwości jej realizacji. Zalecał także dwie formy adaptacji: demityzację oraz in
terpretację egzystencjalny, tzn. adaptację prawdy objawionej do konkretnych warunków i sytuacji 
społecznych, osobowych i religijnych słuchaczy. Jego zdaniem, tylko orędzie przystosowane zgodnie 
z powyższymi zasadami i formami może skutecznie dotrzeć do słuchacza i wywołać w nim odpo
wiedź, która wyrazi się w przyjęciu odpowiedniej postawy życiowej. Ma tutaj zastosowanie zasada 
wierności Bogu i człowiekowi. Jeśli słuchacze będą mogli dostrzec w treści kazania, że są one im 
bliskie, dotyczą ich życia, dają im odpowiedź na stawiane pytania egzystencjalne, wtedy będą ak
tywnymi uczestnikami aktu komunikacji kaznodziejskiej. Por. tenże, Głoszenie słowa Bożego jako  
świadectwo, dz. cyt., s. 43-45; tenże. Personalistyczny charakter przepow iadania..., dz. cyt., s. 161; 
tenże, Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 259.

169 Por. APWK, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: Homiletyka II, s. 25-27.
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stręczać pewnych trudności170. Mimo to propozycja Pagiewskiego, będą
ca jedną z pierwszych prób takiego ujęcia przepowiadania słowa Bożego171 
w języku polskim, stanowiła swego rodzaju odkrycie. Otwierała ona nowe 
perspektywy badawcze i implikacje dla praktyki przepowiadania słowa Bo
żego172. Stanowi to niekwestionowany wkład Pagiewskiego w polską myśl 
katechetyczną i homiletyczną173.

Komunikacyjny model przepowiadania słowa Bożego był rozwijany 
przez wspomnianych już homiletów L. Kuca174 i Z. Grzegorskiego175. Jed
nak ich wystąpienie nie znalazło szerszego oddźwięku wśród polskich te
oretyków kaznodziejstwa czy samych kaznodziejów. Posoborowa odnowa 
homiletyczna skoncentrowała się przede wszystkim na badaniach w zakre
sie teologii przepowiadania i historii kaznodziejstwa. Szersze zainteresowa
nie komunikacją interpersonalną w kaznodziejstwie pojawiło się dopiero 
pod koniec lat osiemdziesiątych. Oprócz wyżej wymienionych homiletów 
teoria komunikacji interpersonalnej stała się w ostatnich latach przedmio
tem badań także innych polskich pastoralistów. I tak, Z. Adamek jest auto
rem pierwszego w języku polskim podręcznika do homiletyki ujmującego 
przepowiadanie słowa Bożego w kluczu komunikacji interpersonalnej176.

170 Z. G., Henryk Pagiewski. Głoszenie słowa Bożego jako  świadectwo, (rec.i, dz. cyt., s. 237-238.
171 Wspomnianijuż dwaj homileci na początku lat siedemdziesiątych opublikowali z tego zakresu m.in.: 

L. Kuc, Język Biblii a  język kaznodziei, w: Chrystus wzywa i uczy. M ateriały z  kursu homiletyczno-ka
techetycznego dla duchowieństwa odbytego w ATK w dniach 10-12IX 1970 r., red. L. Kuc, Warszawa 
1971, s. 121-129; tenże, Odpowiedź człowieka na głoszone mu słowo Boże, w: Teologia przepow ia
dania słowa Bożego, dz. cyt., s. 235-346; Z. Grzegorski, Posługa słowa w schemacie teorii informacji, 
„Studia Theologica Varsaviensia” 8 (1970), nr 1, s. 479-507; tenże, Próba nowej refleksji nad posługę 
słowa,w : W  kierunku człowieka, red. B. Bej ze, Warszawa 1971, s. 249-264; tenże, Wprowadzenie ao  
teorii przekazu homiletycznego, w: Praktyka przepowiadania słowa Bożego, red. L. Kuc, t. 2, Warsza
wa 1973, s. 19-138.

172 Z. Grzegorski, jak sam pisze, niejednokrotnie prowadził z o. H. Pagiewskim dyskusje na powyższy 
temat; zob. Z. Grzegorski, W  kręgu amerykańskiej retorycznej komunikacji. Próba adaptacji homile
tycznej, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, s. 211.

173 Ó merytorycznej wadze przemyśleń Pagiewskiego w omawianym zakresie świadczy fakt, 
że niektórzy współcześni polscy homileci także w ostatnich latach odwołują się do jego re
fleksji; zob. G. Siwek, P rzepow iadać skuteczniej, dz. cyt., s. 25, 61, 103, 105, 108, 150, 153; W. 
W ilk, Od retoryki ku teorii, kom u n ikacji w p o lsk ie j hom iletyce, w: R etoryka  dziś, dz. cyt., 
s. 265; W. Broński, K on takt hom iletyczny, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004), z. 6, s. 190; 
S. Łabendowicz, Formacja katechetów, dz. cyt., s. 161.

174 W  latach osiemdziesiątych ukazały się następujące artykuły autorstwa tego homilety: Komunika
cja między ludźmi, w: Studia z  historii kaznodziejstwa i homiletyki, red. W  Wojdecki, t. 2, Warsza
wa 1980, s. 11-49; tenże, Komunikacja z  Chrystusem, w: tamże, s. 50-95. Zob. tenże, Krótki traktat 
o teologii komunikacji, Leszno k. Błonia 1997. W  powyższych opracowaniach została ukazana rola 
komunikacji w życiu człowieka, jak również w relacji do Boga. Człowiek dzięki komunikacji może 
rozwijać swoją osobowość i skuteczniej osiągać stojące przez nim cele.

175 Zbiór artykułów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na temat komunikacji w kaznodziejstwie 
Z. Grzegorskiego znajduje się w jego książce Homiletyka kontekstualna, Poznań 1999.

176 Z. Adamek, Homiletyka, Tarnów 1992. Por. B. Matuszczyk, O modelu komunikacji we współczesnym 
kaznodziejstwie, w: Retoryka na ambonie, dz. cyt., s. 54.
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Inni współcześni homileci -  J. Pracz177, G. Siwek178, B. Broński179, W. Cha
im180, R. Hajduk181, Z. Chlewiński182, J. Kołodziejczyk183, W. Przyczyna184, 
A. Lewek185 -  analizują wybrane elementy komunikacji interpersonalnej 
w kaznodziejstwie z perspektywy retorycznej, psychologicznej, językowej 
lub od strony uwarunkowań socjologicznych.

O wadze tego zagadnienia we współczesnej refleksji homiletycznej 
świadczy nie tylko duża liczba publikacji z tego zakresu, ale także orga
nizowanie sympozjów związanych z tą problematyką. Wybrane aspekty 
komunikacji kaznodziejskiej były na przykład przedmiotem obrad sym
pozjum Sekcji Homiletów Polskich w 2003 roku186. W  czasie spotkania 
podjęto m.in. refleksję nad zagadnieniem komunikacji werbalnej, która 
wiąże się z jednym z istotnych czynników komunikacji, jakim jest język. 
Ten problem podnosił w swoich pracach Pagiewski. Obecnie, szczegól
nie w kontekście ujęcia przepowiadania słowa Bożego w konwencji teo
rii komunikacji, podejmuje się szeroko debatę na temat języka religijnego

177 Zob. J. Pracz, Posługa słowa w aspekcie skuteczności środków społecznego przekazu, „Wiadomości 
Diecezjalne PodlasBae” 53 (1984), nr 9, s. 260-269; tenże, Rola przepowiadającego i słuchacza w k a 
znodziejstwie, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (i984), nr 12, s. 364-374; tenże, Posługa sło
wa wierna człowiekowi, „Biblioteka Kaznodziejska” 114-115 (1985), nr 5, s. 309-310; tenże, Kazanie 
ja k  akt komunikacji, w: Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków 1994, s. 83-97; tenże, Uwa
runkowania homiletycznej komunikacji, „Roczniki Teologiczne” 43 (1994), z. 6, s. 33-44; tenże, K a
znodzieja ja k o  tłumacz i interpretator, w: Sługa Słowa, dz. cyt., s. 119-130.

178 Zob. G. Siwek, Przepowiadać skuteczniej, dz. cyt.; W. Przyczyna, G. Siwek, Język w Kościele, w: Pol
szczyzna 2000, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 130-148; G. Siwek, Posłowie, w: Retoryka na am bo
nie, dz. cyt., s. 357-362.

179 Zob. W. Broński, Argumentacja ja k o  elem ent warsztatu kom unikacyjnego kaznodziei, „Przegląd 
Homiletyczny” 5 -6  (2001-2002), s. 125-132; tenże, Kontakt homiletyczny, „Roczniki Teologiczne” 
51 (2004), z. 6, s. 189-201; tenże, Język kazań i zachowania niewerbalne kaznodziei w służbie nowej 
ewangelizacji, RH 9 (2005), s. 123-132.

180 Zob. W. Chaim, Kazanie ja k o  komunikat, w: Fenomen kazania, dz. cyt., s. 98-135; tenże, Kaznodzieja 
jako  terapeuta, w: Słuchacz Słowa, dz. cyt., s. 165-180; tenże, Psychoanalityczne ujęcie charakterolo-

f icznych uwarunkowań słuchania słowa Bożego, w: tamże, s. 144-162; tenże, Rozmowa w przekazie 
aznodziejskim. Homilie i kazania dialogowane, w: Retoryka na ambonie, dz. cyt., s. 291-324.

181 Zob. R. Hajduk, Leczyć rany serc złamanych. Przyczynek ao kaznodziejstwa terapeutycznego, Kraków 
1996; tenże, Jezus i kaznodziejstwo terapeutyczne, w: Boża terapia. O duszpasterstwie ja k o  posłudze 
uzdrawiania, red. R. Hajduk, Kraków 2005, s. 1Î3-138; tenże, Kształtowanie relacji m iędzyosobo
wych w Kościele ja k o  communio fidelium , Kraków 2000.

182 Zob. Z. Chlewiński, Analiza kontaktu duszpasterskiego (aspektpsychologiczny), „Roczniki Teologicz- 
no-Kanoniczne” 31 (1984), z. 6, s. 135-152; tenże, Warunki skutecznego głoszenia Ewangelii w swie- 
cie współczesnym, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979), nr 1-2, s. 268-278.

183 Zob. J. Kołodziejczyk, Rola słuchacza w procesie komunikacji słowa Bożego, „Materiały Problemo
we” 11 (1979), nr 9, s. 125-139.

184 W. Przyczyna, Słowo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy kazania ja k o  utworu m ó
wionego, w; Współczesna polszczyzna m ówiona w odm ianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Ku
rzowa, W. Śliwiński, Krakow 1994, s. 167-170; W. Przyczyna, G. Siwek, Edukacja językow a księży, 
w: Edukacja językowa Polaków, Kraków 1998, s. 90-97; W. Przyczyna, Relacje nadawczo-odbiorcze 
w kazaniu i ich sposób wyrażania, w: Retoryka dziś, dz. cyt., s. 333-339; tenże, Funkcje wypowie
dzi kaznodziejskiej. Spojrzenie homilety. Referat wygłoszony na konferencji: Funkcje wypowiedzi re
ligijnych. Rychwład 24-26.04. 2003 (mps w posiadaniu autora pracy); R. Przybylska, W  Przyczyna, 
Bariery i pom osty w kom unikacji kaznodziejskiej, „Przegląd Homiletyczny” 8 (2004), s. 115-126; 
W. Przyczyna, H. Sławiński, Homiletyka a  retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Przegląd 
Homiletyczny” 9 (2005), s. 133-141.

185 Zob. A. Lewek, Osobowe uwarunkowania kom unikacji kaznodziejskiej, „Ateneum Kapłańskie” 
75 (1983), nr 3,s. 413-432.

186 M owa żywa. Wybrane aspekty kom unikacji kaznodziejskiej, red. J. Twardy, W. Broński, J. Nowak, 
Kielce 2005.
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wśród katechetyków, homiletów i językoznawców. Świadczą o tym pub
likacje naukowe187 oraz odbywane w ostatnich kilku latach konferencje 
naukowe188, poddające analizie język różnych współczesnych form prze
powiadania słowa Bożego189.

W  polskiej katechetyce ujęcie komunikacyjne katechezy w stosunku do 
homiletyki i katechetyki w Europie Zachodniej pojawiło się znacznie póź
niej190. Pierwsze publikacje polskich autorów, w których podjęto wprost 
zagadnienie komunikacji interpersonalnej w katechezie, ukazały się dopie
ro w ostatnich kilku latach191. Są to m.in. prace autorstwa: R. Chałupniak192, 
R. Czekalskiego193, M. Dziewieckiego194, G. Łuszczaka195, E. Osewskiej196.
187 Zob. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996; R. Przybylska, 

W. Przyczyna, Język przyszłych kaznodziejów, w: Mowa żywa, dz. cyt., s. 78-99; B. Matuszczyk, Ocze
kiwania słuchaczy słowa Bożego wobec języka kazań, w: tamże, s. 89-99; H. Iwaniuk, Język kateche
tyczny w teorii i praktyce, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekański, Olecko 
2000, s. 149-168; S. Kulpaczyński, Jaki język dla współczesnej katechezy?, „Roczniki Teologiczne” 50 
(2003), z. 6, s. 99-120; S. Dziekański, Język religijny we współczesnej katechezie, w: Język religijny daw
niej i dziś. II. M ateriały z  konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, 
t. 2, Poznań 2005, s. 188-196; K. Misiaszek. Język w katechezie, http://opoka.org.p1/biblioteka/T/TA/ 
TAK/km _jezyk_rodzaje.html;, tenże, Funkcje języka w katechezie, http://opoka.org.pl/biblioteka/T/ 
TA/TAK/km _jezyk_katechezie.html.

188 Konferencja naukowa Funkcje wypowiedzi religijnych, Rychwałd k. Żywca, 24-26 kwietnia 2003 r. 
Zob. A. Sieradzka-Mruk, Sprawozdanie z  konferencji naukowej „Funkcje wypowiedzi religijnych”, 
http://www.rjp.pl/?mod=kr&type=jrel&subtype=68dd=50; Konferencja naukowa Język katechezy 
szkolnej, Głogów 17-19 listopada 2005 r. Zob. H. Sławiński, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Sprawozda
nie z  konferencji naukowej pt. „Język katechezy szkolnej”, „Katecheta” 50 (2006), nr 1, s. 68-72. Przy
pomnieć tu także należy o powołaniu w r. 1999 Komisji Języka Religijnego działającej przy Radzie 
Języka Polskiego PAN.

189 Zjawiskiem bardzo cennym dla językaprzepowiadania są badania języka religijnego podejmowa- 
neprzez językoznawców, w tym prace dotyczące języka przemówień kaznodziejskich. Wśród wielu 
publikacji z tego zakresu należy wskazać następujące: O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. 
M. Karpiuk, J. Sambor, Lublin 1988; Język a  chrześcijaństwo, red.l. Bajerowa, M. Karpiuk, Z. Lesz
czyński, Lublin 1993; H. Kurek, Polszczyzna mówiona kazań, w: Współczesna polszczyzna mówiona 
w odmianie opracowanej (oficjalnej), dz. cyt., s. 179-184; A. Sieradzka-Mruk, Odbiorca ja k o  czynnik 
kształtujący wypowiedź (na przykładzie kazań dla dzieci), Kraków 2003; Język religijny dawniej i dziś. 
Materiały z  konferencji Gniezno 15-17 kwietnia 2002, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2004; 
Język religijny dawniej i dziś. II. Materiały z  konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, dz. cyt.

190 P. Babin w swoim dziele Père de la communication. Reflexsion chrétienne, Paris 1986, podjął głównie re
fleksję na temat komunikacji w katechezie przez wykorzystanie środków audiowizualnych, zaś A. Fos- 
sion wpublikacji La catéchèse dans le champ de la communication. Ses enjeux pour l’inculturation de la 
foi, Pans 1990, opierając swoją refleksję na ogólnej teorii komunikacji, ukazał katechezę w świetle współ
czesnej mu literatury przedmiotu oraz adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Catechesi tradendae. Por. 
R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej, Płock 2006, s. 16-17.

191 Należy zauważyć, iż wielu auto row podejmowało to zagadnienie także wcześniej, ale treści ich pub
likacji obejmowały tylko niektóre aspekty komunikacji w katechezie i raczej pośrednio wiązały 
się z wykorzystaniem w niej teorii komunikacji. Zob. Bibliografia katechetyczna 1945-1995, red. 
R. Murawski, Warszawa 1999, s. 302-304, onzBibliografia katechetyczna 1996-2000, red. R. Czekalski, 
R. Murawski, Warszawa 2002, s. 130-131.

192 Zob. R. Chałupniak, Katecheza jak o  komunikacja interpersonalna, w: Ut mysterium paschale viven
do exprimatur, red. T. Dola, R. Pierskała, Opole 2000, s. 501-514; tenże, Asertywnośc i komunikacja 
katechety -  w kierunku społecznej form acji Katechetów, w: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wy
zwania, red. J. Stała, Kraków 2002, s. 241-256.

193 Zob. R. Czekalski, Fenomen komunikacji interpersonalnej w refleksji naukowej, w: Komunikacja wiary 
w trzecim tysiącleciu, red. D. Dziekański, Olecko 2000, s. 135-148; tenże, Katecheza a  komunikacja, 
w: Komunikacja w katechezie, red. J. Zimny, Sandomierz 2003, s. 13-28.

194 Zob. M. Dziewiecki, K atecheza ja k o  fo rm a  kom unikacji, w: Kom unikacja w katechezie, dz. cyt., 
s. 256-262; tenże, Komunikacja pastoralna, Kraków 2005.

195 Zob. G. Łuszczak, Środki dydaktyczne w katechetycznym procesie nauczania -  uczenia się, Kraków 2005.
196 Zob. E. Osewska. M odele kom unikacji interpersonalnej i ich znaczenie dla katechezy, w: Wybrane 

zagadnienia z  katechetyki, red. J. Stała, Tarnów 2003, s. 111-142; taż, Komunikacja katechetyczna,

http://opoka.org.p1/biblioteka/T/TA/
http://opoka.org.pl/biblioteka/T/
http://www.rjp.pl/?mod=kr&type=jrel&subtype=68dd=50
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Wspomniany katechetyk, R. Czekalski, w cytowanej już monografii Ka
techeza komunikacją wiary na podstawie wypowiedzi Urzędu Nauczy
cielskiego Kościoła, nauczania papieży, dokumentów Stolicy Apostolskiej, 
dokumentów Konferencji Episkopatu Polski i literatury przedmiotu zapro
ponował ujęcie katechezy w modelu komunikacyjnym. Jest to pierwsza 
tego typu próba wykorzystania zdobyczy teorii komunikacji interperso
nalnej w katechetyce. Bez wątpienia dzieło to będzie inspiracją do dalszych 
poszukiwań katechetycznych w tym zakresie, m.in. badań nad modelem 
podręcznika do nauczania religii197.

Podstawą studiów nad komunikacją interpersonalną w głoszeniu sło
wa Bożego są przede wszystkim dokumenty Soboru Watykańskiego II. 
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym wprawdzie 
bezpośrednio nie zajmuje się problemem komunikacji, jednak przez swoje 
treści tworzy właściwy kontekst do refleksji nad tą rzeczywistością w Koś
ciele i w świecie oraz jest strukturalnie związana ze zjawiskiem komunikacji 
interpersonalnej. Dekret o środkach społecznego przekazu skoncentrował 
się przede wszystkim na środkach komunikacji społecznej, a nie na feno
menie komunikacji jako takim. Nauczanie soborowe dotyczące zjawiska 
komunikacji można odnaleźć także w innych dokumentach soborowych, 
które zasadniczo traktują o środkach komunikacji społecznej. W  dekre
cie Christus Dominus została podkreślona doniosła rola środków komu
nikacji społecznej w działalności ewangelizacyjnej Kościoła (por. DB 13). 
W  Ad gentes divinitus, dokumencie o misyjnej działalności Kościoła, So
bór wskazał na konieczność używania mass mediów w różnych wymiarach 
działalności Kościoła (por. DM 26, 31). Z kolei w dekrecie o apostolstwie 
świeckich Apostolicum actuositatem zostało podniesione zagadnienie ko
munikacji medialnej w społeczeństwie i jej wpływu na mentalność współ
czesnego człowieka (por. DA 8,26). Natomiast w deklaracji o wychowaniu 
chrześcijańskim Gravissimum educationis podkreślona została rola środ
ków komunikacji społecznej w formacji ludzkiej i chrześcijańskiej (por. 
DWCH 4)198. A. Lewek stwierdza, iż analiza zjawiska komunikacji w doku
mentach soborowych stała się ważnym impulsem i drogowskazem dla sa
mego Kościoła oraz otworzyła nowe możliwości prowadzenia teologicznej

w: W okół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, Opole 2004, s. 257-261; zob. także: 
S. Urbański, Komunikacja wiary w życiu duchowym chrześcijanina-katechety, w: Komunikacja w ia
ry w trzecim tysiącleciu, dz. cyt., s. 119-134; J. Dołęga, Podstawowa struktura komunikacji, w: tamże, 
s. 99-117. Należy także wskazać tłumaczenia na język polski tekstów H. Lombaertsa, np. Komuni
kacja wiary dzisiaj, w: tamże, s. 25-39.

197 Zob. Z. Marek, Ks. R. Czekalski. Katecheza komunikacją wiary. Studium z  katechetyki fundam ental
nej, (rec), „Katecheta” 50 (2006), nr 9, s. 76-78.

198 A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, s. 132-134.
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refleksji nad uniwersalnym wymiarem tego fenomenu w perspektywie try- 
nitologii, chrystologii i eklezjologii199.

Istotne wskazówki dla kierunku poszukiwań dróg odnowy kaznodziejstwa 
i katechezy dawały dokumenty wypracowane przez powołaną do istnie
nia w 1964 roku Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu. Nale
ży tu wymienić przede wszystkim instrukcję duszpasterską Communio et 
progressio. Znawcy przedmiotu uważają ją za dokument przełomowy w tej 
dziedzinie, ponieważ wyznaczył on następnym wypowiedziom Magiste
rium Kościoła posoborowego zasadniczą linię dla refleksji nad komunika
cją200. W  pierwszej części instrukcja zawiera bowiem podstawy doktrynalne, 
które są uważane za pierwsze teologiczne podwaliny fenomenu komunika
cji podane przez Magisterium Kościoła. Dlatego z perspektywy teologii ko
munikacji określa się Communio et progresio jako magna carta nauczania 
Kościoła na temat środków społecznego przekazu, ich natury, funkcji i roli 
w działalności Kościoła w perspektywie teologiczno-trynitarnej, chrystolo
gicznej, eklezjologicznej isoteriologiczno-pastoralnej201. Zasadnicza nowość 
tego dokumentu polega na ukazaniu teologicznej perspektywy komunika
cji, znajdując w nauce o Trójcy Świętej, Stworzeniu i Wcieleniu podstawy dla 
chrześcijańskiej wizji komunikacji, podkreślając, iż Trójca Święta jest podsta
wą i doskonałym modelem komunikacji międzyosobowej (por. CP 8). Przy 
analizie tego dokumentu godne zauważenia jest ukazanie chrystologicznej 
oraz pneumatologicznej wizji komunikacji interpersonalnej -  tak w wymia
rze wertykalnym, jak i horyzontalnym -  określającej Chrystusa jako dosko
nałego Komunikatora (por. CP 10-11)202.

W  bogatym nauczaniu Pawła VI dotyczącym komunikacji społecznej 
należy wskazać encyklikę Ecclesiam suam (1964) oraz adhortację apostol
ską Evangelii nuntiandi (1975). W  tych dokumentach została podkreślona 
wzajemna relacja, jaka istnieje między środkami społecznej komunikacji 
a działalnością ewangelizacyjną Kościoła203.

Z okresu pontyfikatu Jana Pawła II należy przywołać co najmniej czte
ry dokumenty, które podjęły zagadnienie komunikacji interpersonalnej. 
W  adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae (1979) papież wskazał na 
konieczność używania różnych środków społecznej komunikacji w pro
cesie katechizacji zmierzającej do tworzenia wspólnoty eklezjalnej (Ct 46).

199 A. Lewek, Nowa ewangelizacja w świetle Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., s. 112-113; por. A. Jeż,
Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt.

200 Zob. tamże, s. 136.
201 Tamże, s. 136-137. Por. J. Pracz, Uwarunkowania homiletycznej komunikacji, dz. cyt., s. 34-35.
202 Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 136-Î40.
203 Tamże, s. 140.
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W  encyklice Redemptoris missio (1990) środki komunikacji społecznej zo
stały określone jako areopagi współczesnej kultury, wyznaczające dzia
łalność misyjną i ewangelizacyjną Kościoła w świecie (RM 37). Z kolei 
w instrukcji duszpasterskiej Aetatis nova (1992), odnoszącej się do instruk
cji Communio et progressio, od strony praktycznej i pastoralnej zanalizo
wano zjawisko komunikacji ujmowanej w perspektywie teologicznej oraz 
ogólnie omówiono rzeczywistość komunikacji interpersonalnej204.

W  Dyrektorium ogólnym o katechizacji termin „komunikacja” w różnych 
kontekstach występuje dwadzieścia dwa razy (por. DOK 16,36, 38,45, 86, 
132,137,140,143,146,148,149,156,157,169,209,211,238,242,279). Do
kument używa czasownika „komunikować” w odniesieniu do Boga, któ
ry komunikuje człowiekowi siebie, swoją dobroć, swój zamysł, swoje dary 
(por. DOK 16,36,38,45). W  innych wypadkach termin „komunikacja” od
niesiony jest do Osoby Jezusa Chrystusa jako wzoru wszelkiej komunikacji 
(DOK 137). Także zadaniem katechezy, w różnych aspektach, jest komu
nikowanie słowa Bożego (DOK 146), a katecheta winien pełnić rolę me
diatora, który ma ułatwiać komunikację międzyosobową we wspólnocie 
(DOK 156). Dyrektorium dwukrotnie określa katechezę a k t e m  k o m u 
n i k a c j i .  Raz używa tego terminu w sposób pośredni, omawiając kwestię 
rodzaju literackiego katechizmu (DOK 132), drugi raz wprost -  sformuło
wanie „akt komunikacji” odnosi się do katechezy i pojawia się w kontekście 
formacji katechetów, gdy dokument zwraca uwagę na konieczność kształ
cenia ich umiejętności działania (DOK 238).

Naukowa refleksja katechetyczna i homiletyczna w polskiej literaturze 
przedmiotu ujmująca przepowiadanie słowa Bożego w konwencji teorii 
komunikacji międzyosobowej ma swoje źródła w bogatej posoborowej na
uce Kościoła na ten temat. Ujmowane przez Pagiewskiego przepowiadanie 
w tej konwencji wpisuje się w tę refleksję u samych jej początków. Wpraw
dzie prezentowany w niniejszej pracy autor nie zaproponował w swoim pi
sarstwie własnego modelu komunikacji dla przepowiadania słowa Bożego, 
mimo to jego przemyślenia na ten temat w ówczesnym czasie stanowiły 
znaczący wkład w polską myśl homiletyczną. Nadto, jak wynika z przepro
wadzonych analiz nauki Kościoła i współczesnej polskiej literatury przed
miotu, wkład Pagiewskiego w tym zakresie ma w wielu punktach walory 
aktualności. W  sposób szczególny ten aspekt jego myśli widać w zwróce
niu uwagi na cechy komunikacyjne kaznodziei-świadka-komunikatora,

204 Por. tamże, s. 142. Zob. A. Dragpta, Dydaktyka fonetyki pastoralnej, w: Dydaktyka homiletyki. Sym
pozjum Sekcji Homiletów Polskich, red. J. Twardy, Katowice 2001, s. 40-54.
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budowanie więzi ze słuchaczem oraz na uwarunkowania językowe przeka
zu słowa Bożego.

5. Włączanie osiągnięć dydaktyki w proces formacji podmiotów 
przepowiadania

Formacja różnych podmiotów przepowiadania jest procesem zmie
rzającym do ukształtowania dojrzałej, służebnej, dialogicznej i twórczej 
osobowości, która zamierza podjąć się posługi głoszenia słowa Bożego. 
W  dokumentach Kościoła wskazuje się na różne wymiary formacji: du
chowa, intelektualną, pedagogiczną, metodyczną albo duszpasterską (por. 
DCG 112; PDV 43-59; DOK 238)205. W  poniższym rozdziale, podejmują
cym próbę ukazania wkładu Henryka Pagiewskiego w formację różnych 
podmiotów przepowiadania, zostanie wzięty pod uwagę przede wszyst
kim wymiar metodyczny.

Dydaktykę w kontekście katechetycznym ujmuje się przede wszyst
kim jako przekaz wiedzy dydaktycznej dla przyszłych nauczycieli religii -  
katechetów, jako jeden z aspektów ich całościowej formacji. Korzystanie 
z nauk pedagogicznych, psychologii, dydaktyki ogólnej w procesie kate
chetycznym zalecają kościelne dokumenty katechetyczne (por. DOK 147; 
243-245). Korzystanie z osiągnięć nauk humanistycznych zajmujących się 
szczególnie wychowaniem i nauczaniem jest niezbędne do pełnienia misji 
wychowania i nauczania, które Kościół wypełnia przez różne formy prze
powiadania słowa Bożego. Dla potrzeb posługi katechetycznej powstała 
dydaktyka katechezy, która plasuje się na pograniczu nauk pedagogicznych 
i teologicznych, stanowiąc integralną część katechetyki rozumianej jako te
oria katechezy206. Zasadniczo wyodrębnia się dwie grupy zagadnień, któ
re są przedmiotem zainteresowania dydaktyki katechezy. Pierwsza odnosi 
się do kryteriów doboru treści i celów nauczania katechetycznego. Druga 
zaś koncentruje się na problemie procesu nauczania, z którym wiąże się 
problematyka zasad, metod, form organizacyjnych i środków nauczania207.

205 S. Łabendowicz, Katechetyczna form acja, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przy
goda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 339-340; W. Broński, Homiletyczna formacja, tamże, s. 284-288.

206 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 18.
207 W. Kubik, Dydaktyka katechezy, w: W okół katechezy posoborowej, dz. cyt., s. 61. Zob. tenże, Zarys 

dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990; B. Twardzicki, Katechetyka form alna w służbie wiary, Prze
myśl 2001. Drugi autor mocno podkreśla, by w korzystaniu z osiągnięć dydaktyki ogólnej nie za
tracić teologicznego wymiaru nauczania i wychowania w ramach katechezy.
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Do zakresu dydaktyki katechezy -  jak zauważa J. Szpet -  należy także prob
lematyka dotycząca kształcenia nauczycieli religii -  katechetów208.

Natomiast pod pojęciem „dydaktyka homiletyczna” rozumie się przede 
wszystkim przygotowanie przyszłych kaznodziejów, które wpisuje się w ich 
całą formację do posługi słowa w Kościele209. W  tym kontekście należy za
uważyć, iż w polskiej literaturze przedmiotu, szczególnie w odniesieniu do 
kształcenia teologicznego, rzadziej mówi się o dydaktyce poszczególnych 
przedmiotów teologicznych, czyli tzw. metodyce nauczania przedmiotów 
wykładanych na fakultetach teologicznych, w tym w wyższych semina
riach duchownych. Oczywiście w odpowiednich dokumentach są zawarte 
pewne ogólne wskazania natury dydaktycznej i metodycznej, ale nie stały 
się one przedmiotem szerszych opracowań w literaturze210.

Henryk Pagiewski przez trzydzieści lat (1962-1992) podejmował pracę 
dydaktyczną w ośrodkach teologicznych. Kształcił i formował katechetów, 
homiletów i kaznodziejów -  osoby, które ex proffeso miały się zajmować 
przepowiadaniem słowa Bożego lub nauczaniem oraz formacją innych do 
tej posługi. Na podstawie przeprowadzonej analizy pisarstwa oraz działal
ności dydaktyczno-organizacyjnej Pagiewskiego należy zwrócić uwagę na 
dwa aspekty osiągnięć dydaktyki, które redemptorysta włączał w proces 
formacji podmiotów przepowiadania. Pierwszy dotyczy stosowania nie
których zagadnień dydaktycznych w praktyce katechetycznej. Drugi zaś to 
zwrócenie przez niego uwagi na konieczność refleksji i doskonalenia dy
daktyki homiletyki w formacji kaznodziejów.

Pagiewski, będąc wykładowcą katechetyki i pedagogiki w Wyższym Se
minarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, od początku swo
jej pracy opracowywał programy studiów tych przedmiotów, aby na ich 
podstawie przekazać potrzebną wiedzę i kształcić umiejętności przyszłych 
głosicieli słowa Bożego. Mając dobre merytoryczne przygotowanie oraz 
świadomość, iż jest to ważny zakres działalności Kościoła, wprowadził sy
stematyczne wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. W  tym przygo
towaniu zwracał także uwagę na przekaz wiedzy i kształcenie umiejętności 
psychologiczno-pedagogicznych alumnów. Był to jak najbardziej słuszny 
kierunek formacji, zważywszy na fakt, iż w ówczesnym programie studiów 
seminaryjnych te aspekty przygotowania nie zawsze były dostatecznie ak
centowane. Ponadto w przygotowaniu do posługi katechetycznej pod

208 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 19; 294-306; A. Kiciński, Współczesna form acja  kateche
tów, „Roczniki Teologiczne” 52 (2005) z. 6, s. 122-123.

209 Zob. W. Broński, Homiletyczna form acja, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 284-288.
210 Tę problematykę w odniesieniu do homiletyki podejmowali niektórzy polscy homileci, np. M. Brzo

zowski, W. Basista, Z. Grzegorski.
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kreślał konieczność dobrej formacji nie tylko w wymiarze teologicznym, 
dydaktycznym i pedagogicznym, ale także duchowym. Jak już zaznaczo
no, uważał, iż najskuteczniejszym „sposobem” katechizowania jest świade
ctwo katechety -  on sam i jego postępowanie ma być katechezą211.

Henryk Pagiewski należał do tych katechetyków, którzy aplikowali nie
które osiągnięcia dydaktyki świeckiej do nauczania katechetycznego212. 
Wprawdzie nie mówił wprost, tak jak inni współcześni mu katechetycy -  
F. Blachnicki, M. Finkę -  o kryteriach dydaktycznych, ale tkwiły one nieja
ko w sednie jego rozważań. W  wypadku Pagiewskiego są to przede wszyst
kim teoretyczne wskazania odnoszące się do dydaktycznych kryteriów 
celów i doboru treści nauczania oraz niektórych zasad i metod naucza
nia. Zarówno wyznaczanie celów, jak i kryteria doboru treści katechezy 
były podejmowane w bezpośrednim kontekście odnowy kerygamtyczno- 
antropologicznej katechezy. Pagiewski nie nawiązywał wprost do dydak
tyki ogólnej, ale też ujęcie przez niego celów katechizacji nie odbiegało od 
ujęcia tego zagadnienia w dydaktyce ogólnej. Wprawdzie w jego tekstach 
zagadnienia te dotyczą bardziej zadań katechety niż pracy ucznia, ale ich 
ujęcie ma charakter personalistyczny -  ucznia widział jako podmiot posta
wiony wobec pewnych zadań, które powinien podejmować213.

Podobnie rzecz ma się z dydaktycznymi kryteriami doboru treści na
uczania katechetycznego. W. Kubik, oceniając w swoich badaniach sto
sunek polskich katechetyków (wśród których umieszcza także Henryka 
Pagiewskiego) do doboru treści nauczania w świetle dydaktycznej teorii 
kształcenia przyjmowanej wówczas w Polsce jako tzw. teoria materializmu 
funkcjonalnego -  zgodnie z którą w procesie nauczania brano pod uwagę 
tak odbiorcę treści, jak i samą treść nauczania i uczenia się -  stwierdził, iż 
jest ona obecna tylko w rozważaniach o charakterze teoretycznym214. Pa
giewski podkreślał, iż ważna jest nie tyle sama treść, ile jej asymilacja. Jego 
zdaniem, w doborze i przekazie treści należy uwzględnić rozwój psychicz
ny, uwarunkowania środowiskowe, mentalność i potrzeby katechizowa- 
nych215. Cenny wydaje się jego postulat, by każda jednostka katechetyczna 
(odnosił go także do jednostek przepowiadania kaznodziejskiego) mia

211 H. Pagiewski, Katechetyka. Skrypt nieautoryzowany, Tuchów 1973/74 (mps), s. 17-18; por. tenże, Od 
kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 244-249.

212 Zob. Z. Popowicz, Dydaktyka w „Katechecie”, „Katecheta” 27 (1983), nr 1, s. 4-22.
213 H. Pagiewski, Od kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 245-246; tenże, Ku rozwadze, dz. cyt., s. 17; zob. 

W. Kubik, Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w iatach 1895-1970, War
szawa 1987, s. 222.

214 Tamże, s. 215-218; 223.
215 Postulaty dotyczące dydaktyki biblijnej w katechezie zostały przedstawione w pierwszym punkcie 

artykułu.
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ła jedną myśl przewodnią. U podstaw tego dezyderatu leży konieczność 
uwzględniania możliwości recepcyjnych ucznia -  czy też słuchacza słowa 
Bożego -  oraz właściwy od strony dydaktycznej, pedagogicznej i psycholo
gicznej sposób przygotowania i przekazu zamierzonych treści216.

Wśród dydaktycznych zasad nauczania, na które wskazywał Henryk Pa
giewski, znajduje się zasada poglądowości. Jej aplikacja znalazła swój wyraz 
w propozycjach teoretycznych i praktycznym zastosowaniu w katechezie 
oraz w kaznodziejstwie obrazu i środków audiowizualnych. Środki te były 
przedmiotem jego osobistej fascynacji, którą wykorzystywał w praktyce. 
Pagiewski uważał, że ze względu na nową mentalność katechizowanych 
i słuchaczy kazań, kształtowaną przez kulturę obrazu i dźwięku, obraz 
i środki audiowizualne są pożądanym narzędziem służącym do przeka
zu treści w przepowiadaniu. Przez teksty pisane i osobistą praktykę kate- 
chetyczno-homiletyczną pokazywał, jak należy z tych środków korzystać. 
Stosowane przez o. Pagiewskiego środki audiowizualne sprawiały m.in., 
że spotkania duszpasterskie przybierały kształt katechezy czy przemówie
nia kaznodziejskiego o charakterze wizualno-muzycznym217. Z powyż
szym zagadnieniem -  i z tych samych powodów -  wiąże się jego postulat 
wykorzystania środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) do 
przekazu Dobrej Nowiny. Dotyczy on zarówno strony technicznej, jak 
i praktycznej -  uczenia się nowych sposobów komunikowania treści reli
gijnych218.

Innymi obecnymi w propozycjach Pagiewskiego zasadami dydaktyczny
mi były: zasada aktywizacji oraz łączenia teorii z praktyką. Redemptorysta 
postulował konieczność aktywizowania ucznia w procesie katechetycznym, 
m.in. przez stosowanie metod dialogu, dyskusji, osobistych rozmów, infor
macji zwrotnej, prowadzących do upodmiotowienia uczestników katechezy 
i czyniących ich współtwórcami katechezy219. Był przekonany, że przez za
stosowanie metod opartych na działaniu najłatwiej wiązać teorię z praktyką, 
przez co osiąga się główny cel katechezy -  asymilację prawdy i wzrost w wie
rze. Aktywność ta winna być twórcza, wyrażać osobistą ekspresję słuchacza.

216 H. Pagiewski, Kilka uwag o wykładzie..., dz. cyt., s. 19.
217 Tenże, Ikonosfera katechetyczna, czyli obraz w katechezie, dz. cyt., s. 113-118; tenże, W zbogacanie 

kaznodziejskiego słowa poprzez środki audiowizualne, dz. cyt., s. 49-56. W  czasie wykładów z kate
chetyki tę grupę metod określał jako metody „oglądowe”; por. tenże, Katechetyka. Skrypt nieautory
zowany, dz. cyt., s. 145; zob. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Zbiór kazań: Teczka nr 3: Kazanie 
Ona z nami; tamże, Teczka nr 3: Cykle kazań o Lourdes, o cudownym Medaliku -  Katarzynie Labo
uré; tamże, Szkic kazania: Dziękujemy: za wiarę, miłość, nadzieję i przetrwanie; tamże, Teczka nr 5: 
konferencje: W  świecie, który cierpi, Na drodze życia z  piosenkę.

218 Tenże, Kaznodziejstwo wobec współczesnych środków masowego oddziaływania, dz. cyt., s. 194-195.
219 Tenże, Zastosowanie w jednostce katechetycznej..., dz. cyt., s. 213-218; tenże, Urządzanie i przepro

wadzanie dni skupienia, dz. cyt., s. 275-2/8; tenże, Rekolekcje zamknięte i dni skupienia w kształto
waniu postaw apostolskich ludzi świeckich, dz. cyt., s. 139-141.
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Nadto ma mieć charakter całościowy, obejmować wszystkie władze duszy, 
rozumu, wyobraźni, uczuć, woli w sposób odpowiedni do wieku katechizo- 
wanych i zawsze pozostawać na usługach wiary220.

Z dydaktycznego punktu widzenia należy także zauważyć wkład Pa
giewskiego w propagowanie metod opartych na słowie. Szczegółowe uwa
gi dotyczyły przede wszystkim metody wykładu. Redemptorysta wskazał 
następujące cechy dobrego wykładu i konieczne do jego odbioru warunki: 
skupienie, czas trwania od 10 do 30 minut, odpowiednie słownictwo, właś
ciwa dynamika221.

Wskazując na drugi, w omawianym zakresie, aspekt wkładu Pagiew
skiego w polską odnowę katechetyczno-homiletyczną, należy zwrócić 
uwagę na jeden z jego ostatnich tekstów, poświęcony dydaktyce homile
tyki w wyższych seminariach duchownych artykuł Dydaktyka homilety
ki w dotychczasowej refleksji homiletycznej222. Autor, wykorzystując własne 
doświadczenie oraz odwołując się do przykładów z historii kaznodziejstwa 
i współczesnych mu homiletów, wskazał na doniosłe znaczenie dydaktyki 
homiletyki w formowaniu osobowości kaznodziejskich. Autentyczne gło
szenie słowa Bożego winno wypływać z dojrzałej osobowości kaznodziei 
opartej na jego życiu duchowym, w myśl zasady agere sequitur esse223.

Henryk Pagiewski był świadom, że kondycja kaznodziejstwa zależy nie 
tylko od dobrej teologii (teorii homiletycznej), ale także od poziomu dy
daktyki tego przedmiotu. Jego zdaniem, wykładowcy homiletyki, wiedząc, 
czego mają nauczać, nie posiadali dostatecznej wiedzy dydaktycznej na te
mat formowania przyszłych głosicieli słowa Bożego do samodzielnej, twór
czej i owocnej aktywności kaznodziejskiej. W  opinii Pagiewskiego sposób 
przekazywania wiedzy homiletycznej oraz prowadzenia ćwiczeń z tego 
przedmiotu warunkuje w sposób istotny wprowadzenie przyszłych kazno
dziejów w arkana sztuki głoszenia słowa Bożego224.

Jego zdaniem, wykładowcy homiletyki powinni korzystać z osiągnięć 
dydaktyki ogólnej i włączać tę wiedzę w prowadzone przez siebie wykłady 
i ćwiczenia z zakresu homiletyki. Henryk Pagiewski zwrócił uwagę, iż w pra
cy dydaktycznej ze studentami należy korzystać z opisanych przez dydakty
kę zjawisk, jakie zachodzą w procesie nauczania -  uczenia się (uczenie się, 
kształcenie, wychowanie). W  dydaktyce homiletycznej także postulował

220 Tenże, Zastosowanie w jednostce katechetycznej..., dz. cyt., s. 213-214.
221 Tenże, Kilka uwag o wykładzie katechetycznym..., dz. cyt., s. 17-20.
222 Tenże, Dydaktyka homiletyki w dotychczasowej refleksji homiletycznej, w: W  drodze na ambonę, dz.

cyt., s. 22-45.
223 Tamże, s. 44-45.
224 Tamże, s. 22-23.
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korzystanie z ogólnych zasad i metod dydaktycznych, aby skutecznie reali
zować następujące cele kształcenia homiletycznego: przekaz wiedzy homile
tycznej, rozwijanie zainteresowań poznawczych, kształtowanie w alumnach 
świadomości powołania i posłannictwa głosicieli słowa Bożego oraz wdra
żanie do samokształcenia. Według niego, w dydaktyce homiletycznej nale
ży stosować metody słowne, podające, oglądowe, poszukujące, problemowe, 
działaniowe (praktyczne). Podstawowym źródłem metod homiletycznych, 
w rozumieniu Pagiewskiego, jest pedagogia Jezusa Chrystusa i wskazania 
Kościoła, następnie pedagogika, psychologia (szczególnie wiedza dotyczą
ca komunikacji międzyludzkiej) oraz socjologia. Źródłem metod jest także 
historia kaznodziejstwa, autorefleksja samego kaznodziei, duszpasterzy oraz 
kreatywność homiletów i kaznodziejów225.

Przykładem włączenia osiągnięć dydaktyki w proces formacji homile
tów jest sposób prowadzenia ćwiczeń homiletycznych w tzw. „kółkach ho
miletycznych” w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów 
w Tuchowie. Zastosowana w nich wieloetapowa, aktywizująca podmiot 
uczący się, samokształceniowa metodyka pracy pozwalała adeptom sztuki 
przepowiadania słowa Bożego bardziej efektywnie zdobywać umiejętności 
kaznodziejskie226. Przy tej okazji należy zauważyć, iż Pagiewski przedstawił 
polskiemu kaznodziei swego rodzaju model pracy nad kazaniem. Wiedzę 
teoretyczną z zakresu teologii przepowiadania, szczególnie ujęcia przepo
wiadania jako świadectwa oraz w konwencji teorii komunikacji, ukonkret- 
niał i przekazywał w formie praktycznych zasad i rad odnośnie do sposobu 
pracy nad przygotowaniem kazania227.

Ponadto, odwołując się do współczesnych mu homiletów -  L. Kuca, 
Z. Grzegorskiego, W. Basisty, M. Gośka, M. Brzozowskiego -  opowiadał

225 Tamże, s. 25-28.
226 W  czasie pracy dydaktycznej o. Pagiewskiego klerycy mieli obowiązekwygłoszenia wcześniej przy

gotowanej homilii lub kazania. Czynili to w ramach zajęć małej grupy ćwiczeniowej nazywanej 
„kółkiem homiletycznym”. Celempracy każdego takiego zespołu było przygotowanie przez poszcze-

gólnych jego członków homilii lub kazania i wygłoszenie go w obecności prowadzącego ćwiczenia 
omiletyczne oraz wszystkich alumnów. Praca nad kazaniem lub homilią miała kilka etapów. Na 

pierwszym alumn, który miał głosić homilię lub kazanie (jedno w roku akademickim), prezento
wał treść swego przemówienia, czytając je wobec wszystkich członków grupy, która oceniała je pod 
względem merytorycznym oraz formalnym. Po naniesionych poprawkach homilia była sprawaza- 
naprzez wykładowcę prowadzącego ćwiczenia. Na trzecim etapie student dokonywał ostatecznej 
redakcji przemówienia, nanosząc uwagi wykładowcy, i uczył się przygotowanych treści na pamięć. 
Na czwartym etapie następowało wygłoszenie homilii przed kolegami z „kółka”. Po nim oceniano 
sposób przepowiadania. Ostatnim etapem było wygłoszenie homilii lub kazania przed wszystkimi 
uczestnikami ćwiczeń. Po nim alumn Dyl oceniany przez słuchaczy i prowadzącego ćwiczenia.

227 H. Pagiewski. Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 256-261. Na początku lat siedemdziesiątych była 
to jedna z nielicznych tego typu publikacji uwzględniająca nowe kierunki myślenia w homiletyce. 
Zob. W. Basista, Proces tworzenia, w: Praktyka przepowiadania słowa Bożego, t. 2, dz. cyt., s. 399-449; 
E. Sobieraj, Homilia według teologii posoborowej, w: Eucharystia w duszpasterstwie, dz. cyt., s. 230- 
237. Por. J. Twardy, Wychowanie kaznodziei twórczego szczególnym zadaniem  homiletyki, w: D ydak
tyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, Katowice 2001, s. 97-98.
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się w dydaktyce homiletycznej za teologicznym i kontekstualnym ujęciem 
przepowiadania, interdyscyplinarnym podejściem homiletyki, reformą 
studiów seminaryjnych, polegającą m.in. na ukierunkowaniu pastoralnym 
wykładów z teologii systematycznej228.

Wkładem Pagiewskiego w dydaktykę homiletyczną w wymiarze progra
mu studiów homiletycznych było przygotowanie i realizacja pięcioletniego 
toku studiów z homiletyki. Treść wykładów obejmowała zarówno histo
rię kaznodziejstwa, teologię przepowiadania oraz zagadnienia homiletyki 
formalnej, co dawało studentom całościowe, dobre i nowe w aspekcie te
ologicznym i retorycznym przygotowanie do przepowiadania. Zauważyć 
także należy jego udział w przygotowaniach nowego programu wykładów 
z homiletyki w wyższych seminariach duchownych w Polsce oraz współ- 
autorstwo pierwszego posoborowego podręcznika do homiletyki funda
mentalnej229.

W  okresie trzydziestoletniej pracy dydaktycznej Pagiewski jako kate
chetyk i homileta przygotował do posługi głoszenia słowa Bożego w Zgro
madzeniu Redemptorystów ponad dwustu (228) głosicieli słowa Bożego230, 
z jego wiedzy skorzystało także wielu studentów homiletyki na ATK. 
W  wykładach o. Pagiewskiego uczestniczyli jako studenci m.in. tacy uzna
ni współcześni polscy homileci jak A. Lewek, G. Siwek, W. Przyczyna.

Postulaty i propozycje Henryka Pagiewskiego w zakresie włączania 
osiągnięć dydaktyki w proces formacji katechetów miały swoje zakorze
nienie w posoborowych dokumentach Kościoła, w których wielokrotnie 
wskazywano na konieczność włączania osiągnięć nauk pedagogicznych 
w proces katechetyczny. Directorium catechisticum generale podkreślało 
przede wszystkim znaczenie osoby samego katechety. Zalecano stosowa
nie w procesie katechizacji nie tylko od dawna rozpowszechnionej metody 
dedukcyjnej, a także indukcyjnej. Wskazano na rolę osobistego doświad
czenia katechizowanego, które może ułatwiać, ale także i utrudniać pracę 
katechety. Dokument ukazał również znaczenie dydaktycznej zasady świa
domej aktywności uczniów w procesie katechizacji oraz podkreślił zna
czenie wychowania we wspólnocie i do wspólnoty chrześcijańskiej (por.

228 H. Pagiewski, Dydaktyka homiletyki, dz. cyt., s. 38-41.
229 Teologia przepow iadania słowa Bożego, dz. cyt. W  połowie lat dziewięćdziesiątych w odpowiedzi 

na prośbę ówczesnego przewodniczącego Sekcji Homiletów Polskich ks. J. Twardego o propozycję 
planu nowego podręcznika do homiletyki dla alumnów wyższych seminariów duchownych H. Pa-

fiewski przesłał mu najbardziej szczegółowe, obszerne i usystematyzowane ujęcie. Por. J. Twardy, 
'rzemówienie na pogrzebie O. Henryka Pagiewskiego. Tuchów, 16 marca 2000, „Nasze Wiadomości. 

Kwartalnik Warszawskiej Prowincji Redemptorystów” 53 (2000), nr 4, s. 97.
230 Por. APWR, Księga ocen. T. 1 :1903-1973; Księga ocen. T. II: 1974- ; zob. Prowincja Warszawska 

Redemptorystów w trzecim tysiącleciu. Katalog, red. S. Markiewicz, Warszawa 2001, s. 37-80.
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DCG 70-76)231. Adhortacja apostolska Catechesi tradendae ze względu na 
cel katechezy, którym jest wychowanie w wierze, zaleca stosowanie w pro
cesie katechetycznym różnych metod. Kryterium ich doboru zależy „od 
wieku i rodzaju umysłowego katechizowanych, dojrzałości eklezjalnej i du
chowej oraz indywidualnych uwarunkowań” (Ct 51). Dokument podkreślił 
także konieczność memoryzacji „słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych, 
Dekalogu, formuł wyznania wiary, tekstów liturgicznych, ważniejszych 
modlitw, głównych prawd nauki chrześcijańskiej” (Ct 55; por. DOK 154). 
Autorzy dokumentu podkreślają konieczność wewnętrznego przyswajania 
i stopniowego zgłębiania umysłem pamięciowo przyswajanych tekstów, co 
ma prowadzić do tego, że będą się one stawały źródłem życia chrześcijań
skiego, tak w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym232.

Dyrektorium ogólne o katechizacji, nawiązując do wyżej wymienionych 
dwóch dokumentów katechetycznych, raz jeszcze potwierdziło pierwszo
planową rolę katechety w całej metodologii katechetycznej, nazywając go 
„bezpośrednim mediatorem” który poprzez osobiste świadectwo jest duszą 
każdej metody i ma ułatwiać komunikację „między osobami i misterium 
Boga oraz między osobami we wspólnocie” (DOK 156). W  dokumen
cie został także przypomniany podstawowy cel metodologii katechetycz
nej, która, wykorzystując w katechezie zdobycze nauk pedagogicznych 
i nauki o komunikacji, ma wychowywać katechizowanych do wiary (por. 
DOK 148). Dyrektorium podejmuje również zagadnienie metody induk
cyjnej i dedukcyjnej, mówi o funkcji doświadczenia ludzkiego w kateche
zie. Podkreśla także rolę aktywności i kreatywności osób katechizowanych 
w procesie formacji do wiary dojrzałej oraz znaczenie wspólnoty i różnego 
rodzaju grup w socjalizacji religijnej (por. DOK 149-159).

Nauczanie Kościoła zaleca także stosowanie w praktyce katechetycznej 
środków społecznego przekazu oraz szerokiej gamy środków audiowizu
alnych (por. DOK 160-162; por. Ct 46). Ich użycie winno być jednak pod
porządkowane celom, treściom i metodom wykorzystywanym w procesie 
katechetycznym233. Zostało to potwierdzone w najnowszym dokumencie 
katechetycznym, jakim jest Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickie

231 W. Kubik, Elementy metodyczne, w: Katecheza p o  Soborze Watykańskim II  w świetle dokumentów  
Kościoła, red. W. Kubik, cz. 1, Warszawa 1985, s. 58-66.

232 W. Kubik zauważa, że w tym kontekście dokument zwrócił uwagę na „konieczność dostrzeżenia 
związku między psychologiczną władzą człowieka, jaką jest pamięć, a rzeczywistością religijną wspo
mnienia w sensie biblijnym i liturgicznym, a więc w sensie wspomnienia uobecniającego wspo
mnianą rzeczywistość”; tenże, Posynodalne wnioski na temat katechezy po  Soborze Watykańskim II, 
w: Katecheza po  Soborze Watykańskim II  w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, Warsza
wa 1985, cz. 2, s. 234-235.

233 Por. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001, s. 43, 79.
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go234. Jedną z jego cech charakterystycznych jest wykorzystanie niektó
rych obrazów z bogatej spuścizny chrześcijańskiej ikonografii, które same 
w sobie są przepowiadaniem ewangelicznym, „dzisiaj bardziej niż kiedy
kolwiek -  czytamy w dokumencie -  w cywilizacji obrazu, obraz sakral
ny może wyrażać dużo więcej niż same słowa. Jego dynamika komunikacji 
i przekaz orędzia ewangelicznego są nad wyraz skuteczne” (KKKK n. 5; 
por. η. 240)235.

Ratio studiorum236 dla wyższych seminariów duchownych w Polsce 
w odniesieniu do wszystkich przedmiotów nauczanych w ramach studiów 
seminaryjnych poleca taki sposób prowadzenia zajęć, aby studenci w ra
mach poszczególnych przedmiotów osiągali sprawność krytycznego i sa
modzielnego myślenia, pisania recenzji i opracowań. Nie wszystkie treści 
mają być przekazywane metodą wykładu, część przewidzianego materia
łu winni przestudiować sami. Wykłady zaś powinny być uzupełnione dwo
jakiego rodzaju ćwiczeniami: analityczno-studyjnymi oraz praktycznymi 
związanymi z przedmiotami pastoralnymi237. Katechetyka, pozostając na
uką teologiczną, została w powyższym dokumencie zaliczona do przed
miotów psychologiczno-pedagogiczno-katechetycznych, homiletyka zaś 
do przedmiotów pastoralnych238. Szczegółowy program studiów przygo
towujących do posługi katechetycznej w Polsce zakłada szeroki przekaz 
wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej zdobywanej przez 
wcześniej wymienione rodzaje ćwiczeń239. W  przygotowaniu homiletycz
nym wskazania Ratio studiorum są dla formatorów podstawą rozwijania 
dydaktyki homiletyki za pomocą osiągnięć współczesnej dydaktyki.

Jednym z pierwszych polskich katechetyków podejmującym w okre
sie odnowy katechetycznej badania nad dydaktyką katechezy był W. Ku
bik240. Jego prace badawcze w tym zakresie znalazły swoje ukoronowanie 
w pozycji Zarys dydaktyki katechetycznej, w której dawał odpowiedź na 
pytanie, jak osiągnięcia dydaktyki ogólnej włączać w wypełnianie zadań 
stawianych przed katechezą241. Gdy katecheza w Polsce powróciła do śro

234 Wyd. pot: Kielce 2005.
235 Obrazy zamieszczone w Kompendium  stanowią integralną część tego dokumentu i, jak pisze A. 

Kiciński, są zaproszeniem do przejścia drogą wiary, którą przebyli ich autorzy; por. A. Kiciński, 
Kompendium nową form ą  Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), s. 
107-108.

236 Konferencja Episkopatu Polski, Zasady form acji kapłańskiej w Polsce. Tekst Ratio studiorum  znaj
duje się w końcowej części dokumentu (s. 135-221).

237 Tamże, s. 144-145.
238 Tamże, s. 204-210; 194-197.
239 Zob. J. Szpet, Ifydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 294-306.
240 Zob. W  Kubik, Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1985-1970, dz. cyt
241 Z. Marek, Wykorzystanie założeń współczesne) dydaktyki w katechezie, w: Dydaktyka w służbie ka 

techezy, Kraków 2002, s. 140-141.
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dowiska szkolnego, zwrócono większą uwagę na jej aspekty dydaktyczne 
i metodyczne. Tym samym na nowo zrodziły się przemyślenia dotyczące 
dydaktyki katechezy. Opierały się one na dotychczasowych doświadcze
niach i teoretycznych refleksjach. Odpowiedzią na tę refleksję są publika
cje przytaczanych już wcześniej autorów: J. Szpeta242 i B. Twardzickiego243, 
oraz prace: M. Śnieżyńskiego244, J. Kraszewskiego245, A. Długosza246, 
M. Korgula247. Cenną pozycją, ukazującą, jak w ramach katechezy uczyć 
i wprowadzać w rzeczywistość modlitwy, jest praca S. Kulpaczyńskiego248. 
Wartościową pomocą metodyczną adresowaną przede wszystkim do kate
chetów, ale mogącą także służyć prowadzącym zajęcia z metodyki kateche
zy, wydaje się Vademecum katechety. Metody aktywizujące249. Jego autorzy 
w czterech obszernych częściach przedstawili najpierw typologię i opis 176 
metod aktywizujących (cz. I), następnie ponad dwieście pomysłów na sce
nariusze katechez z wykorzystaniem wcześniej zaprezentowanych metod 
(cz. II), swego rodzaju przewodnik przygotowywania scenariuszy kateche
zy z autorskim ujęciem celów katechezy (cz. III) oraz praktyczny poradnik 
efektywnego prowadzenia katechezy w różnych środowiskach (cz. IV).

Stan przemian w formacji homiletycznej, także w aspekcie dydaktycz
nym, w polskich seminariach duchownych przedstawił w ostatnich latach 
W. Broński. Podsumowując swoje badania, stwierdził on, iż polskie semi
naria duchowne dobrze przygotowują alumnów do posługi kapłańskiej, 
przy czym niewystarczająco dobrze do spełniania funkcji kaznodziejskiej 
w uwarunkowaniach współczesnego świata250.

Sekcja Homiletów Polskich trzykrotnie na swoich dorocznych sym
pozjach podejmowała zagadnienie dydaktyki homiletyki -  w roku 1975, 
1989 i 2000. Materiały z drugiego spotkania zostały opublikowane w książ
ce W drodze na ambonę251, zaś zagadnienia podjęte na spotkaniu trzecim 
w tomie Dydaktyka homiletyki252. Ostatnia pozycja zawiera wiele interesu

242 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt.; zob. J. Szpet, D. Jackowiak, Lekcja religii szkolą wiary, Poznań 1996.
243 B. Twardzicki, Katechetyka form alna w służbie wiary, Przemyśl 2001.
244 M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997; tenże, Dialog edukacyjny, Kraków 2001; Pe

dagogika w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 1988.
245 J. Kraszewski, Katechizować, ale jak?, Płock 1995.
246 A. Długosz, Jak pracow ać i oceniać katechezę?, Częstochowa 1997.
247 M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1977.
248 S. Kulpaczyński, Katechetyczna dydaktyka modlitwy, Lublin 1989.
249 Vademecum katechety. Metody aktywizujące, red. Z. Barciński, Kraków / Lublin 2006.
250 W  Broński, Kierunki przemian w formacji homiletycznej, w: Integralne kształceniekaznodziei, dz. cyt., s. 85; 

zob. tenże, Stan aktualny wykładów i ćwiczeń zhomiletyki w wyższych seminariach duchownych w Polsce, 
w: Dydaktyka homiletyki, dz. cyt., s. 24-39; tenże, Znaczenie form acji homiletycznej w przygotowaniu 
kandydatów do kapłaństwa, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004), z. 6, s. 217-232.

251 W  drodze na ambonę, red. G. Siwek, Kraków 1991.
252 Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. Częstochowa 16-17października 2000 

roku, red. J. Twardy, Katowice 2001.
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jących materiałów, które mogą być wykorzystane przez odpowiedzialnych 
za formację homiletyczną w wyższych seminariach duchownych. Z po
wodu ciągłego braku nowoczesnego podręcznika do nauczania homilety
ki oraz pomocy (podręcznika) do prowadzenia ćwiczeń homiletycznych253 
są one tym bardziej cenne. Wartościowe uzupełnienie tej luki stanowi pub
likacja Integralne kształcenie kaznodziei254 -  zbiór artykułów o kształceniu 
kandydatów do posługi kaznodziejskiej w kontekście współczesności.

W  rodzimej literaturze przedmiotu opublikowanych zostało kilka cen
nych pozycji traktujących o wykorzystaniu środków audiowizualnych 
i środków społecznego przekazu, które zawierają teoretyczne i praktyczne 
wskazania dla praktyki katechetycznej255. Należy tu także zwrócić uwagę 
na pracę G. Łuszczaka256, w której wykazywał słuszność postawionej przez 
siebie tezy o dokonujących się przemianach w dziedzinie wykorzystania 
środków audiowizualnych w dydaktyce szkolnej. Przywołany autor badał, 
jakie miejsce owe środki znalazły w wybranych polskich materiałach me
todycznych do nauki religii257. W  dydaktyce homiletyki zaś, jak wskazują 
niektórzy autorzy, środki audiowizualne mogą wspomagać proces przygo
towania alumnów seminariów duchownych do należytego głoszenia sło
wa Bożego258.

Henryk Pagiewski, znajdując się pośród prekursorów odnowy kate
chetycznej i homiletycznej od samego początku swojej działalności, tak 
w teorii katechetycznej, jak i w swojej pracy dydaktycznej, proponował 
włączanie niektórych zagadnień z dydaktyki ogólnej w proces katechetycz
ny. Ten wkład jest także widoczny w dydaktyce homiletyki, której Pagiew
ski poświęcił wiele lat życia. Dydaktyka katechezy od czasu aktywnego 
zaangażowania się w nią Pagiewskiego poszerzyła zakres wykorzystania 
nauk pedagogicznych dla celów katechezy. Propozycje odnoszące się do 
dydaktyki homiletyki są nadal aktualne i, jak widać z analizy dokumentów

253 W. Broński, Stan aktualny wykładów i ćwiczeń z  hom iletyki..., dz. cyt., s. 31. Zob. J. Vrablec, Rola 
ćwiczeń w dydaktyce homiletycznej, w: W  drodze na ambonę, dz. cyt., s. 77-88.

254 Integralne kształcenie kaznodziei, red. W. Broński, Lublin 2006.
255 S. Kulpaczyński, Formy obrazowe i metodyka ich zastosowania w katechezie, w: Katechizacja różny

mi metodam i, red. S. Kulpaczyński, Kraków 1994, s. 185-200; tenże, Katecheza przy pom ocy środ
ków audiowizualnych, w: tamże, s. 201-220; R. Podpora, Pomoce audiowizualne w katechezie, Lublin 
1997; M. Lis, Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio, Opole 2002; A. Niwiń
ski, Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Kraków 2004; Środki audiowizualne 
w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2004; zob. P. Mąkosa, Technologia informacyjna w dydak
tycznym procesie nauczania religii, „Roczniki Teologiczne’ 53 (2006), z. 6, s. 113-129.

256 G. Łuszczak, Środki dydaktyczne w katechetycznym procesie nauczania -  uczenia się, Kraków 2005.
257 Tamże, s. 24-25.
258 Zob. H. Łysy, Korzystanie ze środków audiowizualnych w wykładach i ćwiczeniach homiletycznych, 

w: D ydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, red. J. Twardy, Katowice 2001, 
s. 126-141. W  najnowszej polskiej literaturze homiletycznej jak dotychczas nie zostało podjęte za
gadnienie korzystania ze środków audiowizualnych w kaznodziejstwie.
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Kościoła i naukowej refleksji w literaturze przedmiotu, podlegają dalszym 
procesom rozwojowym.

Na podstawie przedstawionych wyżej treści można skonstatować, iż 
wkład o. Henryka Pagiewskiego w polską posoborową odnowę kateche- 
tyczno-homiletyczną dotyczy obu jej zasadniczych wymiarów -  teologicz
nego i antropologicznego. Wkład w odnowę katechetyczno-homiletyczną 
w wymiarze teologicznym wiąże się przede wszystkim z teologią przepo
wiadania, a w jej ramach z postulowaniem powrotu do Biblii jako głównego 
źródła przepowiadania -  a tym samym nadania mu charakteru biblijne
go -  oraz propagowaniem świadectwa jako podstawowej formy głoszenia 
słowa Bożego. Wkład w wymiar antropologiczny odnowy jest natomiast 
widoczny w akcentowaniu wielu aspektów charakteru przepowiadania 
z istotnym rysem personalistycznym. Antropologiczne ukierunkowanie 
głoszenia słowa Bożego znalazło u Pagiewskiego szczególny i nowatorski 
jak na owe czasy wyraz w propozycji ujęcia go w konwencji teorii komuni
kacji interpersonalnej. Dydaktyczna działalność redemptorysty stanowiła 
dla niego bezpośrednią okazję do włączania osiągnięć dydaktyki w proces 
formacji sług słowa oraz postulowania coraz to nowych i głębszych badań 
oraz działań praktycznych w tym zakresie.

Jednocześnie, analizując powyższych pięć aspektów wkładu Pagiew
skiego w polską odnowę głoszenia słowa Bożego w świetle współczesnej 
nauki Kościoła oraz katechetyczno-homiletycznej literatury przedmiotu, 
dostrzega się, iż owoce wieloaspektowej działalności redemptorysty niosą 
trwałe wartości. Są one we współczesnej refleksji naukowej i praktyce pa
storalnej nadal podejmowane i pogłębiane i mogą być rozumiane jego swe
go rodzaju postulaty katechetyczne i homiletyczne zmierzające do tego, 
aby katecheza i homilia skuteczniej realizowały zadania wyznaczane przez 
Kościół.

Wskazanie na Biblię jako podstawowe źródło przepowiadania oraz sto
sowanie w katechezie zasad dydaktyki biblijnej jest wciąż aktualnym postu
latem, wybrzmiewającym w dokumentach Kościoła. Postulat ten znajduje 
pogłębienie w ciągłej refleksji w ramach teologii słowa Bożego, obejmując 
m.in. troskę o dobre biblijne przygotowanie katechetów i homiletów. Ko
nieczność poznania katechizowanego i adresata głoszonego słowa Bożego,
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kontekstu społeczno-kulturowego jego życia, wychodzenie w przepowia
danych treściach naprzeciw żywotnym zagadnieniom, które stają przed su
mieniem współczesnego człowieka, korzystanie z retoryki jako środka do 
owocnego głoszenia słowa Bożego to niektóre z postulatów o. Pagiewskiego 
przypominane w nowych kontekstach teologiczno-eldezjalnych przez naukę 
Kościoła i refleksję teologiczną współczesnym głosicielom słowa jako wy
raz troski o antropologiczny wymiar przepowiadania Dobrej Nowiny. Ciągle 
aktualnym i z mocą podkreślanym przez Kościół jest postulat pierwszo
rzędnej roli świadectwa w proklamacji orędzia zbawienia, ponieważ czło
wiek XXI wieku bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli (por. EN 41; 
RM 42). Mając na uwadze propozycję o. Pagiewskiego, by przepowiadanie 
ująć w konwencji teorii komunikacji, dostrzega się żywe zainteresowanie 
tym zagadnieniem w literaturze katechetycznej i homiletycznej. Zwraca się 
uwagę m.in. na cechy „komunikacyjne” katechety i homilisty, rolę budowa
nia więzi ze słuchaczami oraz na aspekty językowe przekazu słowa Bożego 
(teolingwistyka). Z perspektywy obecności nauki religii w środowisku szkol
nym oraz dobrego przygotowania szafarzy słowa w kontekście wyzwań, ja
kie stawia im chociażby świat mediów, aktualny walor mają niektóre aspekty 
myśli Pagiewskiego na temat włączania osiągnięć dydaktyki w proces kształ
cenia i formacji głosicieli słowa Bożego.

Na podstawie powyższego omówienia wydaje się zasadnym wnio
sek, iż katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego 
na trwałe wpisała się w posoborową katechetykę i homiletykę w Polsce. 
Działalność ta wskazuje na konieczność podejmowania równoległych ba
dań nad katechetyczną i homiletyczną aktywnością Kościoła w kontekście 
przemian dokonujących się w człowieku, w świecie i w samym Kościele.


