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Ks. dr hab. Henryk Krzysteczko, w referacie pt. Rozwój moralny zastanawiał się, jak 
dzisiaj prowadzić zajęcia z psychologii rozwojowej w dziedzinie rozwoju moralnego. Przy
pomniał, że rozwój moralny trwa całe życie i omówił jego przebieg na różnych etapach 
życia jednostki. We wczesnym dzieciństwie człowiek unika tego, co jest zakazane i kara
ne. W pierwszych latach nauki szkolnej dziecko rozumie istniejące reguły postępowania. 
W okresie dorastania młody człowiek chętnie wydaje oceny postępowania innych i swoje
go. Ma tu miejsce pewien rygoryzm moralny. W okresie młodzieńczym jednostka nie tyl
ko stawia wymagania innym, ale wymaga także od siebie. W okresie dorosłości przez 
podjęcie pracy zawodowej następuje dalsze uspołecznienie, ale także umiejętność podję
cia rywalizacji. Następnie omówił i ocenił główne teorie rozwoju moralnego: poznawcze, 
psychodynamiczne i społecznego uczenia się. Przypomniał także stadia rozwoju moralne
go wg Piageta i Kohlberga. Wspominając J. Pastuszkę ukazał jego wizję rozwoju moralne
go w kontekście kształtowania charakteru. Rolę rodziny we wspomaganiu rozwoju moral
nego widzi w tym, by stawiać dzieciom odpowiednie pytania o dobro i zło. Zachęcać do 
myślenia, do podejmowania własnych decyzji. Swój wywód zilustrował odtworzeniem 
nagrania magnetofonowego dwu wywiadów: z czteroipółletnim przedszkolakiem oraz 12- 
-letnim chłopcem z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego.

Ostatnia sesja Sympozjum poświęcona była dyskusji panelowej na temat Jak dzisiaj 
prowadzić zajęcia z psychologii rozwojowej dla studentów teologii. Przewodniczący tej 
dyskusji ks. dr Zdzisław Kroplewski starał się o to, by skupiła się ona wokół pięciu podsta
wowych zagadnień: 1) Jaki jest cel prowadzenia wykładów z psychologii rozwojowej dla 
teologów?; 2) Kim jest słuchacz tych wykładów?; 3) Jaka jest relacja pomiędzy psycholo
gią rozwojową a pedagogiką chrześcijańską i katechetyką?; 4) Jaki powinien być sposób 
prowadzenia zajęć przez wykładowców psychologii rozwojowej?; 5) Jak wykładać ten 
przedmiot? Czy według etapów rozwoju, czy według funkcji psychicznych?

Podsumowania obrad dokonał ks. prof. dr hab. Józef Makselon, dziękując gospoda
rzom za gościnę, a uczestnikom sympozjum za przybycie i zaangażowanie w dyskusję. 
Zaprosił także wszystkich na kolejne sympozjum, które odbędzie się w dniach 8-9 IX 
2002 r. w Lublinie.

ks. Andrzej Jagiełło

Teologia fundamentalna jako „strażniczka tożsamości chrześci
jaństwa”

Z inicjatywy Instytutu Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
w dniach 18-21 września 2001 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Teologii Funda
mentalnej. Pierwszy raz teologowie fundamentalni spotkali się w 1995 r. w Rzymie z oka
zji 125. rocznicy ogłoszenia Konstytucji dogmatycznej Dei Filius Soboru Watykańskie
go I. Motywem i celem przewodnim tegorocznych obrad była refleksja nad tożsamością i 
wiarygodnością chrześcijaństwa w obliczu współczesnych wyzwań, przed którymi staje 
ono u progu trzeciego tysiąclecia. Do wygłoszenia wykładów zaproszono reprezentantów 
ośrodków akademickich z Europy i Stanów Zjednoczonych. Komitet Honorowy Kongre
su zaszczycili swą obecnością między innymi Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J. Rat-
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zinger, Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego kard. Z. Grocholewski, Prymas 
Polski kard. J. Glemp, a także nestor teologii fundamentalnej w Polsce S. Nagy SCJ.

Organizatorzy zaproponowali, aby programowe hasło Kongresu „Chrześcijaństwo Ju
tra” zostało ujęte w trzech przedziałach czasowych określonych krótko: Wczoraj, Dziś 
i Jutro. W porządku poszczególnych dni, obok wykładów, przewidziano również uczest
nictwo w południowej Eucharystii, której przewodniczyli zaproszeni goście oraz Prymas 
kard. J. Glemp i Wielki Kanclerz KUL abp J. Życiński.

W skierowanym do uczestników Kongresu specjalnym przesłaniu Jan Paweł II przy
pomniał historyczne przemiany, które ukształtowały współczesną teologię fundamentalną 
oraz wskazał na „palące wyzwania”, którym musi sprostać. U początków teologii funda
mentalnej leży apologia, która wyrosła w konfrontacji i dyskusji ze środowiskiem nie
chrześcijańskim i wobec jego argumentacji nastawiona była na obronę prawd wiary, a nie
co później przybrała formę sprzeciwu wobec wierzeń pogańskich. Od średniowiecza 
rozpoczyna się proces metamorfozy apologii, która z postawy obronnej w sporach religij
nych stopniowo przechodzi do pozytywnego formułowania fundamentów wiary chrześci
jańskiej. W powstałej w ten sposób teologii fundamentalnej, podkreślił Papież, zawsze, 
a zwłaszcza w dobie dzisiejszych wyzwań, aktualne będą jej dwa podstawowe zadania. Ta 
„strażniczka tożsamości chrześcijaństwa” winna z jednej strony wypracowywać pozytyw
ne i przekonujące współczesnego człowieka uzasadnienie wiary i jego tożsamości religij
nej, z drugiej zaś, kierując się ewangeliczną prawdą i duchem dialogu, dostarczać argu
mentów koniecznych do jej obrony przed źle rozumianą tolerancją.

Początkiem chrześcijaństwa i źródłem jego tożsamości, jak podkreślał w swoim wy
kładzie K. Skalicky z Czech, jest centralne i niezmienne wydarzenie śmierci i zmartwych
wstania Jezusa Chrystusa, które ukierunkowuje całą refleksję teologii fundamentalnej. Je
śli chrześcijaństwo ma sprostać współczesnym wyzwaniom, winno właśnie w tajemnicy 
paschalnej odnajdywać i umacniać na nowo swoją tożsamość.

Nieobecny, niestety, na Kongresie z powodu tragicznych wydarzeń w Stanach Zjedno
czonych kard. A. Dulles w przesłanym referacie Wkład chrześcijaństwa w kulturę. Per
spektywa amerykańska zastanawiał się nad taką formą nieuniknionych związków i współ
zależności między kulturą i religią, które nie ograniczałyby, a raczej pozwalały obu 
wartościom wzajemnie się ubogacać.

Próbę poszukiwania źródeł i interpretacji zjawiska zanikania tradycyjnych form religij
ności podjął w swoim wykładzie o współczesnych kontestacjach chrześcijaństwa holender
ski specjalista w zakresie teologii empirycznej J. van der Ven. Wskazał przy tym na procesy 
sekularyzacji i pluralizmu jako główne przyczyny nasilającej się, jego zdaniem, tendencji 
odchodzenia od tradycyjnej religii, w tym także od chrześcijaństwa. Obok tego negatywne
go zjawiska można jednak zaobserwować znaki ożywienia nadziei. M. Hellwig (USA) -  
jedyna kobieta w elitarnym środowisku prelegentów -  widzi je w nowych inicjatywach apo- 
stostolskich podejmowanych przez laikat głęboko świadomy swojej roli w Kościele.

W centrum uwagi K. Neufelda (Austria) znalazło się pytanie, czy chrześcijaństwo rze
czywiście zawłaszczyło sobie prawo do posiadania prawdy absolutnej i zbawienia. Co 
prawda może ono stanowić szczególną i atrakcyjną propozycję ukazującą na zróżnicowa
nym współczesnym „rynku duchowym” sens rzeczywistości, to jednak musi zrezygnować 
z postawy monopolisty na rzecz koniecznego mówienia o wierze i dawania o niej świa-
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dectwa. Z kolei znany ze swojej teologii kontekstualnej H. Waldenfels (Niemcy) przepro
wadził krytyczną refleksję na temat samoświadomości Kościoła Chrystusa i istotnych jego 
cech ukształtowanych przez tradycję i wyrażonych w apostolskim Credo, w świetle ekle
zjologii soborowej i Deklaracji Dominus Iesus.

Inicjator i pomysłodawca zorganizowania Kongresu w Lublinie -  M. Rusecki (Pol
ska), przedstawił różne koncepcje teologii fundamentalnej ze szczególnym uwzględnie
niem problematyki metodologicznej związanej ze sposobami uzasadniania wiarygodności 
chrześcijaństwa jako środowiska zbawienia. Traktatowi o Kościele dużo uwagi poświęcił 
reprezentant Uniwersytetu Gregoriańskiego -  Hiszpan S. Pie-Ninot. Najpierw podjął hi
storyczną refleksję na temat klasycznego wywodu apologetycznego, eksponując „drogi” 
(via) uzasadnienia wiarygodności Kościoła. Następnie na podstawie soborowych katego
rii eklezjologicznych zaproponował odnowioną koncepcję teologii fundamentalnej, a w jej 
ramach własną interpretację via empirica.

Chrześcijańskie Jutro zdominowała na Kongresie problematyka pluralizmu antropolo
gicznego, kulturowego i religijnego. Zdecydowana krytyka heglowskiej ideologii nowo
czesności i nihilistycznych wizji człowieka sprawia, że potrzebą czasu przyszłego będzie
-  zdaniem B. Forte (Italia) -  nowy humanizm chrześcijański, odbudowany na biblijnie 
zakorzenionej antropologii „wieczności w czasie”, która postrzega człowieka w pełni jego 
historycznego i transcendentnego bytu.

Czy poruszając się po drogach realizacji chrześcijańskiego powołania, należy zawie
rzyć autorytetom, pytał rektor KULr A. Szostek, czy raczej pójść za wartościami? Odpo
wiedzi udziela broniona przez autora teza, że „zawierzenie autorytetowi jest podstawową 
drogą, która umożliwia człowiekowi odkrycie wartości i życie nimi”. Co w wymiarze dusz
pasterskiej aktywności Kościoła powinno mieć pierwszeństwo, pytał z kolei E. Klinger 
(Niemcy): właściwe działanie (ortopraksja) czy właściwe nauczanie (ortodoksja)? W tak 
postawionym pytaniu nie idzie o wykluczenie, ale raczej o uzasadniony prymat bądź to 
działania, bądź to nauczania w ramach wcześniejszego uznania ich niezaprzeczalnej war
tości. I wreszcie, jaką postawę ma przyjąć teologia chrześcijańska wobec konfrontacji z mo
dernizmem, zastanawiał się J. Reikerstorfer z Austrii. Czy pozostaje jej odwrót od nowo
czesności, czy raczej akceptacja za cenę porzucenia swego prorockiego posłannictwa? 
Zgoda na nowoczesność, ale bez konformizmu, mogłaby oznaczać krytyczne postrzega
nie niebezpieczeństw, po to aby chrześcijaństwo odzyskało wiarygodność i siłą przekonu
jącego świadectwa wypełniało swoją społeczno-krytyczną funkcję we współczesnych de
mokracjach i polityce społecznej. Dramatyczne, ale i retoryczne w końcu pytanie postawione 
przez W. Beinerta (Niemcy): czy chrześcijaństwo ma jeszcze jakąkolwiek przyszłość, znaj
duje swoją odpowiedź w podstawach zbawczego orędzia rozumianego jako wyzwalająca 
prawda. Ona jest źródłem nadziei i optymizmu na przyszłość.

W. Biihlmann ze Szwajcarii w wykładzie pt. Modele chrześcijaństwa w trzecim tysiąc
leciu zwrócił uwagę na procesy wielokierunkowych przemian, głównie o charakterze struk
turalnym i mentalnym, zachodzące obecnie w Kościele. Zainspirowane nauczaniem So
boru Watykańskiego II spowodują -  jego zdaniem -  że obraz chrześcijaństwa trzeciego 
tysiąclecia radykalnie się odmieni.

Kongres zajął się także problematyką religiologiczną, zastanawiając się nad obrazem 
Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa w religiach. H. Zimoń (Polska) przedstawił zagadnie
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nie doktrynalnej inkulturacji chrystologii w religijnych tradycjach afrykańskich oraz fun- 
cjonujących w nich modelach Chrystusa jako Przodka, Władcy i Uzdrowiciela. Aktualne, 
z punktu widzenia prowadzonego od lat dialogu Kościoła z judaizmem, wydaje się omó
wienie żydowskiego sposobu postrzegania i oceny Jezusa z Nazaretu. Jak słusznie stwier
dził W. Chrostowski (Polska), w postawie przedstawicieli judaizmu można dopatrywać 
się, z jednej strony, rezerwy, z drugiej zaś troski o zachowanie monoteizmu i strzeżenia 
wiary w transcendencję Boga. Inną religią monoteistyczną, z którą Kościół prowadzi dia
log, jest islam. P. Antes (Niemcy) poszukiwał podobieństw i różnic, jakie podczas rozmów 
obu stron ujawniają się między islamską oceną Jezusa a chrześcijańską chrystologią. Jak
by zwieńczeniem problematyki chrystologicznej było wystąpienie Cz. Bartnika (Polska), 
który ukazał Chrystusa jako sens dziejów. W chrześcijaństwie, religii Boga Trójjedynego, 
absolutnym sensem stworzenia i jego historii jest Bóg Ojciec. Natomiast Jezus Chrystus 
jest Sensem pośredniczącym i soteryjnym, gdyż w Nim uczestniczą zarówno dzieje całe
go wszechświata, jak również poprzez indywidualne historie poszczególni ludzie.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano także referatu pt. Jedność - pluralizm. Chrze
ścijaństwo a religie” znanego i kontrowersyjnego teologa belgijskiego J. Dupuisa Specja
lista teologii religii postawił szeroko dyskutowany problem: w jakim stopniu teologia chrze
ścijańska może przypisać pluralizmowi tradycji religijnych pozytywne i zbawcze znaczenie 
w złożonym planie Boga wobec ludzkości. Inne religie są przecież drogami i kanałami 
łaski. W nich również istnieją elementy zbawcze, chociaż pełnia zbawienia znajduje się 
w chrześcijaństwie.

Redaktorzy A. Boniecki i M. Iłowiecki (Polska), zabrali głos na temat ważnej roli i 
funkcji środków masowego przekazu. W posługiwaniu się nimi zwracali uwagę na niewy
korzystaną wciąż szansę komunikacji społecznej i przekazu orędzia ewangelicznego oraz 
tłumaczyli zawiłe mechanizmy zagrożeń manipulacją i deformowaniem obrazu chrześci
jaństwa.

Wagi i znaczenia poruszanej w wykładach problematyki nie sposób omówić szerzej 
w tak krótkim podsumowaniu. Pośród wielości zagadnień, formułowanych odważnie py
tań i stawianych tez jawi się kompleksowy obraz tego, czym żyje współczesna teologia 
fundamentalna i w jakich kierunkach zamierza rozwijać się właściwa dla niej refleksja. 
Obrady kongresowe pokazały bowiem, że zarówno Wczoraj jak i Dziś chrześcijaństwo 
liczy się z niezwykle zróżnicowanym kulturowo, społecznie i religijnie światem. Pojawia
jące się jednak wciąż nowe wyzwania stawiają wymagające zadanie przed teologią funda
mentalną, która chce służyć Kościołowi Jutra. Musi więc ona strzec własnej tożsamości, 
broniąc i wiarygodnie uzasadniając prawdę chrześcijaństwa. Natomiast sam sposób argu
mentacji teologicznej uwzględniającej mentalność i zapotrzebowania współczesnego czło
wieka powinna przekształcać w świadectwo na rzecz rzeczywistej wartości religii chrze
ścijańskiej. Z drugiej jednak strony, winna ją cechować otwartość na dialog z innymi 
religiami.

II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej stał się doniosłym wydarze
niem naukowym. Warto podkreślić, że jeszcze przed rozpoczęciem obrad dostępna była 
dla uczestników książka (Chrześcijaństwo Jutra. Materiały z II Międzynarodowego Kon
gresu teologii fundamentalnej. Lublin 18-21IX 2001, Pod red. M. Ruseckiego, K. Kauchy, 
Z. Krzyszowskiego, I. Ledwonia, J. Masteja, Lublin 2001), w której zebrano teksty wykła
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dów. Gości zaproszono także do zwiedzania zamku lubelskiego oraz zabytków renesanso
wego Zamościa. Pomyślano więc o stworzeniu dobrych warunków, które sprzyjały bezpo
średnim kontaktom i spotkaniom, a także ciekawym kuluarowym rozmowom i twórczej 
wymianie poglądów.

Elżbieta Dołganiszewska

Sprawozdanie z XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej

W dniach 14-20 października 2001 r. odbyły się we Wrocławiu XXIV Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Podobnie jak w latach poprzednich zorganizowane zostały przez Papie
ski Wydział Teologiczny oraz Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pod patrona
tem JEm Ks. dra Henryka Kardynała Gulbinowicza. Ogólnym tematem ostatnich Dni 
Kultury we Wrocławiu było: Nauczanie Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wybór tak ogólnie sformułowanego tematu tych 
Dni podyktowany został dwoma okolicznościami. Pierwszą z nich była stosowana już od 
szeregu lat praktyka organizowania Dni Kultury w obszarze jakiegoś jednego tematu, istot
nego dla danego roku, stanowiącego podstawę do wyróżnienia z niego szeregu tematów 
szczegółowych. Drugą zaś okolicznością były przypadające w 2001 r. kościelne i pań
stwowe obchody jubileuszowe poświęcone osobie Prymasa Tysiąclecia i jego znaczeniu 
w ostatnich dziejach Kościoła w Polsce, jak też w dziejach polskiego narodu i państwa. 
Do obchodów pragnęli się również przyłączyć organizatorzy Dni Kultury Chrześcijań
skiej we Wrocławiu. Należy dodać, że zarówno temat ogólny, jak też tematy szczegółowe 
miały na celu zwrócenie uwagi uczestników na szeroki zakres działalności duszpasterskiej 
oraz na wybitną rolę, jaką Ksiądz Kardynał S. Wyszyński odegrał w tak trudnym okresie 
dziejów polskiego Kościoła i polskiego społeczeństwa.

Dla zrealizowania tak szeroko zakreślonej tematyki Dni Kultury zaproszono do udzia
łu blisko trzydziestu prelegentów (w połowie duchownych i świeckich) reprezentujących 
różne dziedziny wiedzy (teologia, filozofia, historia, psychologia, socjologia, ekonomia i 
inne), wykonujących różne role w życiu wrocławskiego Kościoła, państwa, wyższe uczel
nie oraz stowarzyszenia katolickie. Zaproszeni wygłosili około 65 prelekcji w 27 kościo
łach m. Wrocławia, w Papieskim Wydziale Teologicznym, w Klubie Inteligencji Katolic
kiej i innych miejscach spotkań. Najczęściej miejscem spotkań (prelekcji i dyskusji) były 
parafialne kościoły lub inne pomieszczenia parafialne.

W przedstawionej dość bogatej problematyce związanej z nauczaniem i działalnością 
Prymasa Tysiąclecia można wyróżnić kilka następujących grup tematycznych: 1) Aktual
ność nauczania Księdza Kardynała dotycząca Kościoła na przełomie tysiącleci; 2) Stano
wisko Prymasa wobec zjawiska programowej ateizacji i laicyzacji społeczeństw oraz skut
ków, jakie niesie odrzucenie wiary w życiu osób i społeczeństw; 3) Wkład Księdza 
Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie struktur administracji Kościoła na Ziemiach 
Zachodnich oraz wzmacnianie jego podmiotowości; 4) Posługiwanie Księdza Prymasa 
Bogu i Kościołowi, a także Polsce i jej kulturze; 5) Osoba Prymasa Tysiąclecia postrzega
na jako męża modlitwy, nadziei, męczennika, a także męża stanu; 6) Rola Matki Bożej i 
świętych w jego życiu; 7) Problemy pracy ludzkiej -  jej duchowości, godności ludzi pra


