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syw ą, aby odróżnić je  od blisko dziew ięciuset haseł, które nie m ają osobnego  
opracow ania, lecz zaw ierają ty lko odnośniki do stron, na których m ożna zna
leźć w łaściw y  im m ateriał. Pod każdym  opracow anym  artykułem  (hasłem) 
autorzy zam ieścili bogaty w ykaz literatury.

A utorzy nie chcą narzucać w łasnych  poglądów  korzystającym  z ich pracy, 
lecz pragną pomóc im  przez rzeczow ą inform ację do utw orzenia sobie w ła 
snego i krytycznego sądu. Opracow ując hasła, trzym ali się zasady, aby uka
zyw ać otw artą  postaw ę w obec „postępow ych” i „zachow aw czych” dążności, 
jak rów nież w obec różnych naukow ych koncepcji. Starali się  w  haśle czy 
pojęciu  zam ierzoną treść m ożliw ie precyzyjnie ująć, opisać, zarejestrow ać  
istn iejące różnice w  dyskusji oraz w ykazać słuszność czy niesłuszność danego 
punktu w idzenia. Tak próbow ali przedstaw ić w ybór literatury, aby m ożliw ie  
w szystk ie  postaw y były reprezentow ane. W poszczególnych artykułach uka
zano aktualne problem y w  całości na ok reślony tem at. Poruszono także cało
ściow o, a n ie ty lko w ycinkow o zakres w spółczesnej, w ychow aw czo doniosłej, 
naukow ej refleksji.

Chociaż słow nik  pedagogiczny został napisany z m yślą o użytkow nikach  
w  R epublice Federalnej N iem iec, o czym  św iadczy uw zględnien ie panującej 
tam  sytuacji, m oże służyć z pożytkiem  rów nież i u nas w szystk im  zain tere
sow anym  problem am i w ychow ania i kształcenia. Om awia bow iem  zagadnienia  
aktualne także w  P olsce. S tan ow i zatem  n iem ały w kład do lepszego zrozu
m ienia problem ów  w ychow ania i kształcenia.

ks. Jan T om czak SJ, W arszaw a

Georg BÄUDLER (wyd.), R elig ionsunterricht im  P rim arbereich  ■— Vorschläge  
zu e iner P ropädeutik ,  Zürich—E insiedeln—K öln 1973, B enziger V erlag, s. 219.

K ażdy, kto zajm uje się w prow adzaniem  dzieci w  życie relig ijne, staje  
w obec pytania, w  jak i sposób w  dzisiejszych w arunkach nauczać relig ii, aby 
jej treść była zrozum iała, z akceptacją przyjm ow ana, a zarazem  by kszta łto
w ała św iadom ość m łodego człow ieka. K atecheci uw zględniając sytuację, 
w  której żyją dzieci, przyjm ują różne m odele nauczania, często oparte na 
niew ystarczająco w yjaśnianych koncepcjach. Przez to  jeszcze bardziej w i
kłają się i grzęzną w  gęstw in ie trudności. Gdy przyjm ują jakiś m odel naucza
nia, a nie posiadają odpow iedniego w yjaśn ien ia  i n ie znają jego uzasadnienia, 
nie są wT stan ie  przystosow ać g o  do konkretnej sytuacji w  sw ojej k lasie.

W tych  trudnościach pragną przyjść z pomocą autorzy om aw ianej książki. 
Jest ich pięciu. W zetknięciu  z praktyką w ielokrotn ie m odyfikow ali i u ści
śla li sw oje  koncepcje. A utorzy bow iem  chcą przy zastosow aniu najnow szych  
kierunków  w ychow ania , opartych na ostatnich osiągnięciach dydaktyki i p e
dagogiki, tak  ukształtow ać nauczanie relig ii w  pierw szych czterech klasach  
szkoły  podstaw ow ej, żeby nauczyciele m ogli je  zrozum ieć w  całości i pokonać 
trudności przy jego  realizacji. O m aw iając i uzasadniając teoretyczne założe
nia, kładą nacisk  na praktyczną ich realizację. Czynią to szczególn ie przez 
zam ieszczenie w  trzeciej części k ilkunastu  m odelow ych szk iców  katechez. 
P odsuw ają ty lk o  szkice, gdyż w  m yśl założeń, reprezentow anych w  książce, 
każdy katecheta  uw zględniając konkretną sytuację, m usi m ieć w łasny  sposób 
przeprow adzenia katechezy. P rzedstaw ione propozycje są  oparte na założeniu, 
że nauczanie relig ii RFN w  pierw szych k lasach szkoły podstaw ow ej pow inno  
m ieć charakter propedeutyki, czyli stanow ić przygotow anie i w prow adzenie  
do w łaściw ego  przekazyw ania objaw ienia. Za taką koncepcją początkow ego  
nauczania re lig ii przem aw ia stw ierdzen ie, że dzieci pochodzą z środow iska, 
które na skutek  zlaicyzow ania życia n ie um ożliw ia im  zrozum ienia w ym iarów  
religijnych rzeczyw istości. W obec tego początkow e nauczanie re lig ii pow inno  
dać to, czego n ie zapew nia środow isko. Do osiągn ięcia  tego celu  służy m iędzy
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innym i odpow iednio w yjaśn iana tradycja i zw yczaje. D ydaktyczne rea lizo
w an ie  tej koncepcji jest czym ś now ym  w  tej książce. W poprzednich kilku  
latach, w  nauczaniu re lig ii ukierunkow anym  na problem y w yjaśn iano w  as
pekcie relig ijnym  w ażne sytuacje życiow e. Za m ało troszczono się, w edług  
autorów , o w ew nętrzne zw iązki m iędzy sytuacjam i życiow ym i i problem am i 
relig ijnym i, które m ia ły  w yjaśn iać nurtujące ludzi zagadnienia egzystencjalne. 
Przez takie rozw iązyw anie problem ów  rozdzielano w yjaśn iane sytuacje ży
ciow e od rzeczyw istości relig ijnej, która pow inna je  przenikać i tłum aczyć  
w  sensie  chrześcijańskim . A utorzy om aw ianej książk i będąc zw olennikam i 
nauczania ukierunkow anego na problem y, ukazują, jak  je  realizow ać, aby nie 
rozdzielać od siebie rzeczyw istości religijnej i ziem skiej. Pragną to osiągnąć 
przez odpow iedni sposób podchodzenia do w yjściow ej sy tu acji życiow ej. Z a
równo sytuacje życiow e jak i sposoby podchodzenia do nich pow inny stano
w ić sam odzielne tem aty do nauczania. Przez ukazanie w ew nętrznego  zw iązku  
m iędzy w ym iarem  relig ijnym  i ziem skim , otw iera się dziecku drogę do spraw  
religijnych.

P rzy takim  nauczaniu konieczne jest u katechetów  sam odzielne oraz 
tw órcze podejście do tem atów , które im um ożliw ia uw zględnianie konkretnej 
sytuacji życiow ej. A by m ogli to  czynić, m uszą m ieć pozostaw ione pole na 
inne rozw iązania niż proponow ane w  książce.

A utorzy zakładają, że nauczanie relig ii pow inno pozostać w  szkole i być 
oparte na nauce Kościoła. N ie m oże w ięc być jakąś ogólną nauką relig ii czy 
raczej inform acją o religii. Przyjm ują rów nież, że nauczanie relig ii w  dzi
siejszej szkole jest „kurrilukarnie” ukierunkow ane.

U w zględniając najnow sze k ierunki w  pedagogice i jej zdobycze, ukazuje 
om aw iana książka cele , treści i form y nauczania relig ii w  pierw szych klasach. 
U zasadnia je teo log iczn ie  w  rozdziale pośwńęconym teologii antropologicznej 
i w nioskom  płynącym  z niej dla religijnej pedagogiki.

In teresujące są typow e katechezy ukazane teoretyczn ie i praktycznie. Np. 
jak pow inny być zw iązane ze sobą sytuacja  życiow a i treść w iary, zostało  
ukazane w  katechezie: D rugi jest lepszy. D ziecko często przeżyw a sytuację, 
kiedy inni są od niego lepsi. A utorzy przedstaw iają, jak m ożna na tym  tle  
rozw iązyw ać różne problem y czw artok lasisty  zarów no n ierelig ijne jak i re li
gijne. To zagadnienie m ożna przerobić w  czasie od dwóch do czterech go
dzin. K siążka podaje k ilka podobnych szkicow ych katechez opartych na szk o l
nych sytuacjach  dzieci.

C zytelnik  znajdzie w  om aw ianej pozycji rów nież w ytłum aczen ie, jak po
etyck ie  i prelogiczne form y językow e, czyli sposoby w yrażania m yśli w  po
ezji, m itach, legendach i sagach m ogą pomóc dziecku otw orzyć się na spraw y  
religijne. W tej dziedzinie książka przypisuje dużą rolę do odegrania opow ia
daniom  biblijnym  ze Starego T estam entu  o m otyw ach legendarnych, m itycz
nych czy sagow ych.

W końcu ukazuje nam  ona, jak zlaicyzow ana tradycja relig ijna dostępna  
i znana dzieciom  m oże je otw orzyć na relig ijny  w ym iar rzeczyw istości, jak  
w yw ołać stan  zdum ienia czy podziw u, który sprzyja rozw ojow i życia re li
gijnego.

K siążka kończy się rozw ażaniem  obecnej sytuacji nauczania relig ii w  szko
le podstaw ow ej w  św ietle  now ych program ów.

N a zakończenie należy pow iedzieć, że zaw iera ona duże bogactw o m yśli 
zarów no pod w zględem  treści jak  i m etody. Mogą ją przeczytać z dużym  
pożytkiem  teoretycy i praktycy w  dziedzinie nauczania religii. M imo, że om a
w ia sytuację w  RFN, m oże nasunąć niejedną m yśl czy reflek sję  ow ocną także  
na gruncie polskim .

ks. Jan T om czak SJ, W arszaw a


