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Metody w teologii

karl rahner

Zręby formalne metody antropologicznej Rahner przedstawił w  wykła-
dzie Teologia i antropologia wygłoszonym podczas teologicznego sympozjum 
w Chicago w 1966 roku. Hasłem tego spotkania stało się powiedzenie znako-
mitego teologa żydowskiego A. J. Heschela: „Biblia jest w pierwszym rzędzie 
Boską wizją człowieka, a nie ludzką wizją Boga”. 

Rahner wychodzi z założenia, że ludzie żyjący dzisiaj są uformowani, mniej 
lub bardziej świadomie, przez filozofię mającą swe źródło w myśli Kartezjusza 
i Kanta, gdzie człowiek stał się centrum refleksji i rozumienia świata. Każde 
filozoficzne pytanie o byt zewnętrzny zawiera w sobie ukryte pytanie o sens 
ludzkiego bytu. Tymczasem dogmaty wydają się współczesnemu człowiekowi 
mityczne – baśniowe, ponieważ te „twierdzenia teologiczne nie są sformuło-
wane w taki sposób, ażeby człowiek mógł zdać sobie sprawę z tego, co mówią 
w powiązaniu z  rozumieniem samego siebie, którego dostarcza mu jego do-
świadczenie”.

Niemiecki teolog formułuje zasadniczy postulat wobec teologii: jakieś za-
gadnienie teologiczne jest tylko wówczas dobrze rozwinięte filozoficznie, jeśli 
odnosi się jednocześnie do przedmiotu materialnego (treści wiary) i podmio-
tu poznającego (człowieka). 

I tu Rahner za Heideggerem, a nade wszystko za Kantem, wprowadza po-
jęcie przedrozumienia: ażeby człowiek mógł przyjąć słowo Boże, jest koniecz-
ne, aby posiadał już w sobie jakieś wyprzedzające, antycypujące rozumienie 
tego, kim jest Bóg. Bez takiego rozumienia bowiem Objawienie będzie ciągle 
dla człowieka czymś zewnętrznym, obcym.

Pragnieniem Karla Rahnera było ukazanie głębokiej zgodności istniejącej 
pomiędzy Słowem Objawienia a  aspiracjami człowieka. Tylko wtedy, kiedy 
dostrzeże on to powiązanie, może zrozumieć Objawienie, odkryć jego zna-
czenie dla siebie, a w konsekwencji przyjąć je jako swoje. W efekcie znajduje-
my w tej metodzie szansę i misję dla teologii współczesnej – szansę tak wielką, 
że warto, a nawet trzeba zaryzykować.
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TeksT

Teologia i antropologia
Celem tej niewielkiej objętościowo publikacji jest ukazanie, że teologia do-

gmatyczna musi być dzisiaj antropologią teologiczną oraz że tego rodzaju „an-
tropocentryczny zwrot” (anthropozentrische Wendung) jest owocny i konieczny. 
Problem człowieka oraz udzielane na niego odpowiedzi nie powinny być trak-
towane jako obszar materialnie i zakresowo odmienny od innych działów teo-
logii, lecz powinny znajdować się w centrum teologii dogmatycznej. Teza ta nie 
pozostaje w sprzeczności z „teocentrycznym” charakterem całej teologii, czyli 
np. z  nauką św. Tomasza o  tym, że Bóg jako taki jest przedmiotem formal-
nym teologii opartej na Objawieniu. O ile pojmuje się człowieka jako absolutną 
transcendencję ukierunkowaną na Boga, to „antropocentryzm” i „teocentryzm” 
teologii nie jawią się jako przeciwieństwa, lecz są w najwyższym stopniu jed-
ną i tą samą rzeczywistością, postrzeganą z dwóch różnych perspektyw. Żaden 
z obu aspektów nie może bowiem zostać zrozumiany bez drugiego. Antropo-
centryzm teologii nie jest więc żadną antytezą dla jej jednoznacznego charak-
teru teocentrycznego. Antropocentryzm teologii przeciwstawia się raczej opinii, 
że człowiek jest w teologii jednym z wielu tematów, występującym na wspól-
nej z  innymi szczegółowymi zagadnieniami (np. kwestia aniołów czy bytów 
materialnych) płaszczyźnie. Przeciwstawia się również przekonaniu, że można 
z teologicznego punktu widzenia mówić o Bogu bez jednoczesnego mówienia 
o człowieku lub odwrotnie, a także mniemaniu, że te dwa rodzaje wypowiedzi 
pozostają w związku jedynie co do przedmiotu, a nie co do samego poznania.  

Podobnie w  niewielkim stopniu tego rodzaju antropologiczne ukierun-
kowanie teologii przeciwstawia się i  jest swego rodzaju konkurencją dla jej 
charakteru chrystocentrycznego. Nie jest tu możliwe bardziej szczegółowe 
przedstawienie tego zagadnienia. Ograniczymy się tylko do stwierdzenia, że 
w dogmatyce chrześcijańskiej antropologia i  chrystologia, jeśli pojąć je wła-
ściwie, warunkują się wzajemnie. Antropologia chrześcijańska osiąga bowiem 
jej pełne znaczenie jedynie wtedy, jeżeli pojmuje człowieka jako potentia obo-
edientialis dla unio hypostatica. Podobnie chrystologia może być uprawiana 
jedynie w  perspektywie tego rodzaju antropologii transcendentalnej. Wyja-
śniając bowiem, czym jest unia hipostatyczna i  starając się przy tym unik-
nąć zarzutu głoszenia „mitów”, których nie sposób obecnie zaakceptować, 
chrystologia musi dzisiaj wykazać otwartość transcendentalnego horyzontu 
w obdarzonym łaską bycie człowieka i jego historii na ideę Boga–Człowieka. 
Chrystologia jednostronnie aposterioryczna. która nie pozostaje we właściwej 
relacji do całościowej koncepcji ewolucji świata z trudnością byłaby w stanie 
odeprzeć zarzut popadnięcia w mitologię.
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Pod pojęciem tego rodzaju antropologii należy oczywiście rozumieć antro-
pologię transcendentalną. Podejście do zagadnienia z  p e r s p e k t y w y  t r a n s-
c e n d e n t a l n e j  prowadzi do zadania pytania o konieczne warunki możliwości 
poznania albo działania w samym podmiocie. Tego rodzaju postawienie proble-
mu zakłada, że podmiot poznający nie jest po prostu jedną „rzeczą” pośród wielu 
innych, którą obok innych przedmiotów można, jeśli uważa się to za stosowne, 
uczynić orzecznikiem wypowiedzi, a która jednak nie pojawia się, nawet impli-
cite, w sądach orzekających o innych od niego przedmiotach. (…)

To, o czym mówiliśmy do tej pory w terminach abstrakcyjnych, zobrazujemy 
teraz (…) przykładami.

Teologia traktuje o a n i o ł a c h, powołując się przy tym na teksty Starego 
i Nowego Testamentu. Szkolna teologia tradycyjna mówi o nich w sposób po-
dobny do tego, jak czyni się to o  jakichkolwiek innych przedmiotach i wyda-
rzeniach. Objawienie, zawarte w Piśmie Świętym, wypowiada się na ich temat, 
a więc aniołowie istnieją. Zbierając i  systematyzując dane Biblii, można więc 
stworzyć traktat o aniołach, podobnie jak jest to w przypadku innych rzeczy, 
które na różne sposoby poznajemy. Gdyby Bóg z  sobie znanego powodu nie 
objawił istnienia aniołów, to po prostu nie byłoby angelologii. Ponieważ jednak 
zapragnął to objawić – podobnie jak mógłby to uczynić w  przypadku wielu 
innych nieznanych nam faktów (np. faktu istnienia na innych planetach bytów 
duchowo-cielesnych, obdarzonych łaską uświęcającą) – dlatego też istnieje an-
gelologia (ale nie mamy teologii pozaziemskich bytów cielesnych obdarzonych 
inteligencją). Człowiek współczesny zaczyna pytać, w jakim względzie dotyczy 
go ta dziwna nauka o  aniołach, które nie pojawiają się w  polu widzenia do-
świadczenia naukowego, dlaczego Bóg ją oznajmił i czy można ją w ogóle uznać 
za wiarygodną. Pod wrażeniem obcości zagadnienia zaczyna badać przebieg 
historii tego objawienia, a następnie ma pokusę stwierdzić, że zawarte w Sta-
rym Testamencie, a przejęte przez Nowy Testament twierdzenia o aniołach nie 
sprawiają wrażenia objawionych z nieba, lecz zrodzonych w głowach teologów 
Starego Testamentu pod wpływem ich środowiska duchowego i religijnego. W 
tej sytuacji napięcia pomiędzy angelologią tradycyjną a  sceptycznym powąt-
piewaniem w  jej prawdziwość winna interweniować transcendentalna antro-
pologia teologiczna. Z jej perspektywy nieodzowne jest zadanie następujących 
pytań: gdzie w  teologicznym samorozumieniu (Selbstverständnis) człowieka 
znajduje się punkt, w którym można umiejscowić angelologię? Jaki rodzaj teo-
logicznego samorozumienia człowieka dochodzi do głosu w  angelologii? In-
nymi słowy: jeśli heurystycznie przyjmiemy, że Objawienie mówi wyłącznie 
człowiekowi o tym, kim jest w swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 
to rodzi się pytanie, w jakiej formie angelologia przynależy do tego Objawienia? 
A może rzeczywistą wypowiedzią Objawienia nie jest w pierwszym rzędzie ist-
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nienie i natura aniołów samych w sobie, lecz raczej stosunek ludzi do tych bytów, 
których istnienie się zakłada (otwarty pozostaje tu problem, czy założenie to, 
zawarte w wypowiedzi Objawienia interpretowanej w perspektywie antropolo-
gicznej, jest postawione w formie tezy, czy też jest założeniem hipotetycznym)? 
Nie ma tu miejsca na przedstawienie wykładu angelologii w tej nowej, antro-
pologicznej perspektywie. Na tym przykładzie, w gruncie rzeczy drugorzędnym, 
chcieliśmy jedynie ukazać, na czym polega zwrot i koncentracja antropologicz-
na w teologii dogmatycznej.

(…)
Zapytajmy teraz, d l a c z e g o  tego rodzaju antropologiczny „zwrot” (anth-

ropologische Kehre) jest k o n i e c z n y  w teologii. Przemawiają za tym zasadnicze 
racje wewnętrzne, wynikające z istoty teologii i jej przedmiotu, racje wynikające 
z ducha czasów, w których żyjemy, oraz te racje, które podkreślane są przez apo-
logetykę i teologię fundamentalną.

1. W pierwszej kolejności zajmiemy się racjami czy też przyczyną wynikającą 
z istoty samej teologii. (…) Należy wyjść od stwierdzenia, że Objawienie jest 
objawieniem zbawienia i dlatego też teologia ze swej istoty jest teologią zba-
wienia. Przedmiotem Objawienia oraz refleksji teologicznej nie są jakiekolwiek 
dowolne rzeczy i argumenty, lecz to, co dotyczy zbawienia człowieka. Zdanie to 
nie oznacza zasady, że pewne przedmioty mogą być z góry wykluczone z kręgu 
możliwego Objawienia (trochę tak, jak w pewnego rodzaju „fundamentalizmie”), 
albowiem to, czym rzeczywiście jest zbawienie, staje się określone materialnie 
dopiero w wydarzeniu Objawienia. Niemniej jednak wypowiedź ta musi zostać 
przyjęta z całą powagą. Do rzeczywistości zbawczej może przynależeć jedynie 
to, czego brak rani „istotę” człowieka i  odcina od zbawienia. W przeciwnym 
razie człowiek mógłby bowiem zrezygnować ze zbawienia, nie popadając tym 
samym w stan potępienia. Nie oznacza to również racjonalistycznej i ahistorycz-
nej redukcji człowieka do transcendentalnego bytu abstrakcyjnego, uchwytnego 
jedynie w  jego strukturze formalnej, tak jak gdyby fakty, zaistniałe w historii 
i aposteriorycznie doświadczane w ich konkretności, nie miały żadnego znacze-
nia zbawczego. Oznacza to rozjaśniające sprowadzenie (erhellende Rückfuhrung) 
wszystkiego, co posiada znaczenie zbawcze, do tego transcendentalnego bytu 
(co nie jest tożsame z   wyprowadzeniem tego, co posiada znaczenie zbawcze, 
z tegoż transcendentalnego bytu). Pojęcie redukcji oznacza tu nie uszczuplenie 
(Verkürzung), lecz „sprowadzenie do podstaw” (Rückgrundüng).

(…)
Jeżeli więc Objawienie i teologia odnoszą się z istoty do zbawienia, wtedy 

sama ich struktura wymaga, aby w stosunku do każdego przedmiotu człowiek 
zadawał pytanie, w jakim stopniu przedmiot ten ma znaczenie dla jego zbawie-
nia. Innymi słowy: można odkryć zbawcze znaczenie danego zagadnienia teo-



248

Teologia fundamentalna

logicznego – a wszystkie zagadnienia teologiczne ten aspekt zawierają – jedynie 
poprzez zadanie pytania o podatność zbawczą (Heilsempfänglichkeit) człowieka 
wobec tego zagadnienia. O tę podatność zbawczą nie należy pytać tylko abs-
trakcyjnie, nie wolno zakładać jej w  jej najbardziej formalnej ogólności, prze-
ciwnie, trzeba o niej myśleć w odniesieniu do konkretnego przedmiotu, o który 
właśnie chodzi. Przedmiot ten nabiera bowiem znaczenia teologicznego tylko 
na podstawie i w nastawieniu na tę podatność zbawczą, nadając jej jednocześnie 
pewną specyfikę.

(…)
Niezależnie jednak od tego, jak pod tym względem kształtowała się sytu-

acja w historii, to właśnie epoka, w której żyjemy, wymaga stosowania orienta-
cji transcendentalno-antropologicznej oraz jej metody. Z pewnością platonizm, 
arystotelizm czy tomizm pozostaną zawsze filozofiami żywymi, z  których 
możemy się wiele nauczyć. Pozostaje jednak faktem (nawet jeśli w  filozofii 
uprawianej w Kościele dopiero od czterdziestu lat zaczęto przyjmować go do 
wiadomości), że dzisiejsza filozofia, a w następstwie również teologia, nie mogą 
i   n i e  p o w i n n y odwracać się od tego transcendentalno-antropologicznego 
zwrotu, który charakteryzuje filozofię współczesną od Kartezjusza, Kanta, po-
przez idealizm niemiecki (i przeciwstawne mu prądy) aż po współczesną feno-
menologię, filozofię egzystencjalną i ontologię fundamentalną. Cała ta filozofia 
jest głęboko (z niewieloma wyjątkami, np. Blondela) niechrześcijańska, upra-
wiając filozofię transcendentalną autonomicznego podmiotu, który zamyka się 
na doświadczenie transcendentalne, doświadczając siebie stale jako tego, kto 
jest w drodze, kto skądś przychodzi i dokądś podąża. Jednocześnie filozofia ta 
jest jednak głęboko chrześcijańska (bardziej niż uważali jej tradycyjni krytycy, 
wywodzący się z nowożytnej filozofii scholastycznej). W specyficznie chrześci-
jańskim rozumieniu człowiek nie jest bowiem w istocie jednym z elementów 
świata rzeczy, podporządkowanym na tej podstawie zbudowanemu systemo-
wi pojęć on tycznych, lecz jest podmiotem, od którego podmiotowej wolności 
zależy los całego kosmosu. Jeżeli bowiem historia zbawienia oraz potępienia 
nie miałaby żadnego znaczenia kosmologicznego, to chrześcijańska kosmologia 
byłaby jedynie dziecięcą zabawą w poezję, operującą pojęciami. Ta wewnętrzna 
dwoistość nie jest cechą samej tylko filozofii współczesnej, ale wszystkich dzieł 
ludzkich, a więc i filozofii wszystkich epok. Nie powinno nam to przeszkadzać 
w  widzeniu tego, co chrześcijańskie, w  historycznie uwarunkowanej sytuacji 
czasów współczesnych oraz w akceptacji tej sytuacji wraz z tym, co jest dla niej 
istotne jako element rzeczywistości, którego ani filozofia, ani w konsekwencji 
teologia chrześcijańska nie mogą pominąć.

Ktoś może powiedzieć, że epoka „czasów nowożytnych”, do której przyna-
leży antropologia transcendentalna, przeminęła albo zbliża się ku schyłkowi, 
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a tym samym również przemija charakterystyczna dla tej epoki filozofia1. Ta 
diagnoza jest być może słuszna. Jednak filozofie nie zmieniają się tak jak mody, 
ale przechodzą w nową filozofię nowej epoki historycznej, zachowując w ten 
sposób to, co jest w nich najbardziej istotne2. Jeśli bowiem chrześcijańska fi-
lozofia scholastyczna. a wraz z nią teologia „przespały” w dużej mierze okres 
czasów nowożytnych, to nie oznacza to, że zadanie, które zostało postawione 
przed nimi przez nowożytną filozofię, może zostać przez nie pominięte, pod 
pretekstem, że filozofia ta b y ć  m o ż e  jest na etapie zaniku. Przeciwnie, na-
leży przynajmniej nadrobić zaniedbania, jeśli teologia rzeczywiście ma odpo-
wiadać duchowi czasu, który nastąpi  p o  „czasach nowożytnych”. Ma to tym 
większe znaczenie, że przypuszczalnie filozofia przyszłości, aby odpowiadać 
na jutrzejszą sytuację społeczną, będzie zakorzeniona w pewnym nurcie nie-
mieckiego idealizmu, być może lewicowego heglizmu i w kierunkach ideowo 
wobec niego krytycznych. Jeżeli przyjmiemy, że tematami nadchodzącej filo-
zofii będą: nadzieja, społeczeństwo, krytyka ideologii, nowa forma wolności 
w nowo ukształtowanych relacjach społecznych, doświadczenie Boga obecne 
w doświadczeniu człowieka, który planuje własną rzeczywistość itd., to ozna-
cza to, że podstawowym tematem filozofii pozostanie nadal człowiek jako isto-
ta, która jest zdolna do poświęcenia samego siebie na rzecz tego, co przez niego 
zamierzone, a co tym samym nie jest podporządkowane nikomu. Dlatego rów-
nież z perspektywy przyszłościowej formy filozofii zwrot w stronę antropologii 
transcendentalnej jest wymaganiem, które musi zostać podjęte przez teologię 
obecną i teologię jutra.

Spróbujmy jeszcze wykazać konieczność teologii transcendentalno-antro-
pologicznej z perspektywy teologii fundamentalnej i apologetyki. Tendencja do 

„demitologizacji”, przenikająca teologię protestancką i  już poza nią wykracza-
jąca, jest zjawiskiem, które winno być traktowane z całą powagą. Pomimo tego, 
co w niej niedojrzałe, heretyckie i nie do przyjęcia, wskazuje ona na cechę teo-
logii, która nie jest jeszcze aktualnie wystarczająco uprawiana, a która powinna 
pojawić się w przyszłości, o ile pragniemy, by Ewangelia była przepowiadana 
w sposób godny wiary. Można uważać (po części słusznie), że teologia „demi-
tologizacji” jest w  teologii nową wersją dawnego liberalizmu i  racjonalizmu. 
Czy jednak poddaliśmy wystarczającej refleksji godne uwagi postulaty i znaki 
zapytania teologii liberalnej i racjonalistycznej? To jest rzeczywiście poważne 

1 Ta teza R. Guardiniego, wyrażona w: Ende der Zen, Würzburg 1950 (tłum. pol.: Koniec 
czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność , łaska, osoba, Kraków 1969, s. 17–86), nie może 
tu być poddana pod dyskusję.

2 H. Rombach wykazał, że ten proces ewolucyjny charakteryzuje filozofię współczesną, por. 
Die Gegenwart der Philosophie, Freiburg 21964.
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pytanie. Protestancką teologię ortodoksyjną, a  wraz z  nią również nas, zbyt 
szybko uspokoiła myśl, że w  teologii protestanckiej szkoła Bartha odniosła 
całkowite zwycięstwo nad teologią liberalną. Barth i jego wielkie dzieło zacho-
wują oczywiście w wielu aspektach swą wagę, ale to jednak Bultmann odniósł 
zwycięstwo nad Barthem w europejskiej teologii protestanckiej3. I nie sposób 
uważać tego faktu jedynie za niesprawiedliwie okrutny przypadek w historii 
myśli ludzkiej.

Człowiek współczesny odbiera wiele wypowiedzi w teologii jako wypowie-
dzi o charakterze mitycznym, uważając, że nie sposób poważnie w nie wierzyć. 
Tego rodzaju postawa w ostatecznym wymiarze jest oczywiście błędna. Dzieje 
się tak jednak nie bez powodów, które subiektywnie nie mają swego źródła 
w  ludzkiej pysze czy głupocie ani też obiektywnie nie wynikają z charakteru 
tajemnicy, jaka jest obecna w prawdzie i rzeczywistości wiary. Aby dostrzec to, 
trzeba, abyśmy pomyśleli o sformułowaniach teologicznych w ten sposób, w jaki 
docierają one dzisiaj do uszu zwykłego człowieka i  prowadzą prawie bezwa-
runkowo do takiego, a nie innego ich rozumienia. Przyjrzyjmy się trzeźwo du-
chowej rzeczywistości czasów, w których żyjemy. Człowiek współczesny, który 
nie doświadczył wychowania chrześcijańskiego, słysząc stwierdzenie: „Jezus jest 
Bogiem, który stał się człowiekiem”, odrzuci je już na wstępie jako wypowiedź 
mityczną, która a priori nie może być poważnie brana pod uwagę i dyskutowa-
na: podobnie zresztą jak czynimy my, gdy słyszymy, że dalajlama uważa się za 
wcielenie Buddy. Człowiek ten słyszy również historię o dwóch osobach, które 
umarły w tej samej sytuacji i z tymi samymi dyspozycjami wewnętrznymi. Jedna 
z nich idzie natychmiast do nieba, ponieważ przypadkowo otrzymała odpust 
papieski, druga natomiast na wiele lat do czyśćca, ponieważ dzierżący władzę 
kluczy papież nie otworzył jej nieba we właściwym czasie. Jeżeli jednak insty-
tucję odpustu przedstawia się temu człowiekowi w   t e n  s p o s ó b, to trudno 
się dziwić, że uważa ją za wymysł kleru, któremu zdecydowanie sprzeciwia się 
posiadana przez niego idea Boga. Nie będzie też łatwo przekonać go o tym, że 
Bóg, który po upadku człowieka pragnie zbawienia wszystkich ludzi (również 
dzieci, które umierają po urodzeniu), ten oto Bóg nie jest w stanie przyjąć do 
swojej wiecznej chwały także małych dzieci umierających bez chrztu, ponieważ 
wiąże Go Jego własne prawo o konieczności chrztu świętego.

Przykłady tego rodzaju można by mnożyć (na tym jednak poprzestanie-
my). Nie wydaje mi się, aby teologia wypracowała – na poziomie pojęć oraz 
pedagogiki religijnej – metodę na tyle skuteczną, aby była ona w stanie uporać 

3  Stwierdzenie tego rodzaju jest niewątpliwie dużym uproszczeniem. Nie odmawiam 
znaczenia próbom wzajemnego zbliżania obu teologii, szczególnie wtedy, gdy – patrząc 
w przyszłość – dążą one do całkowitej syntezy (por. np. prace E. Jüngela).
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się z niezliczonymi trudnościami o tym charakterze. Powtórzmy: pozytywne 
powoływanie się na „tajemnicę”, którą Bóg niegdyś objawił, z punktu widze-
nia apologetyki nie przynosi żadnej albo prawie żadnej korzyści. Gdyby bo-
wiem f a k t  Słowa Objawionego posiadał w sposób absolutny psychologiczną 
oczywistość wykluczającą wątpliwość wszelkiego rodzaju, to można by wtedy 
przedstawić jego treść w sposób pozytywny jako tajemnicę, która nie podlega 
dyskusji. Ale jeżeli człowiek współczesny, z winy teologii, odbiera t r e ś ć  Ob-
jawienia jako niewiarygodną, to nie może specjalnie dziwić, że wzmacnia to 
jego wątpienie w   sam f a k t  Objawienia. Tak na marginesie: spostrzeżenie to 
ukazuje, że musimy dążyć do jeszcze ściślejszej „perychorezy” pomiędzy teo-
logią fundamentalną a  dogmatyką, aniżeli normalnie ma to miejsce obecnie. 
Wszystkie trudności, doświadczane przez współczesnego człowieka, mogą być 
sprowadzone do wspólnej struktury formalnej: wyrażenia teologiczne nie są 
formułowane w ten sposób, aby człowiek był w stanie dostrzec związek zawar-
tej w nich treści z tym rozumieniem samego siebie, jakie daje mu jego własne 
doświadczenie.

Nie można wymagać – byłby to bowiem powrót do herezji moderni-
zmu  –  podjęcia próby wydedukowania w  sposób konieczny z  ludzkiego 
doświadczenia samego siebie (Selbsterfahrung) wszystkich twierdzeń teo-
logicznych, pojmując je jako pojęciową obiektywizację i  wyrażenie tego do-
świadczenia. Nie mamy tego na myśli, chociaż problem ten jest trudniejszy, 
niż uważają z  reguły tradycyjni przeciwnicy modernizmu. Istnieje bowiem 
również d o ś w i a d c z e n i e  łaski, które jest rzeczywistością konstytutywną 
samego chrześcijaństwa. Nawet jeżeli zostawimy ten problem na boku, to i tak 
łatwo zauważyć, że związki (Zusammenhänge) między ludzkim doświadcze-
niem siebie a treścią twierdzeń dogmatycznych mogą być pomyślane inaczej 
niż tylko jako zwyczajny logiczny związek oparty na dedukcji i eksplikacji. Ist-
nieją związki analogiczne, a przede wszystkim związek ukonstytuowany przez 
fakt, że „natura” – pojęta jako duchowo-osobowa i transcendentalna – jest ele-
mentem wewnętrznym, konstytutywnym oraz koniecznym nie tyle abstrakcyj-
nej łaski jako takiej, ale rzeczywistości i procesu, w ramach których łaska jest 
rzeczywiście udzielana. W chwili, gdy odkryjemy i poddamy refleksji tego ro-
dzaju związki, do strzegając, że wymaga tego dobrze pojęta treść twierdzeń do-
gmatycznych, wtedy zdania te staną się bardziej wiarygodne nie tylko z punktu 
widzenia pedagogiki religijnej czy dydaktyki. Uwydatnienie tego rodzaju 
związków pozwoli na głębsze i pełniejsze zrozumienie sensu owych wypowie-
dzi, wyeliminuje ich ukryte błędne rozumienie, uwolni od niewłaściwych sche-
matów ich pojmowania oraz wyciągania nieuzasadnionych wniosków z  tych 
dogmatycznych twierdzeń. Odkrycie tych związków między treścią twierdzeń 
dogmatycznych a  ludzkim doświadczeniem samego siebie nie jest jednak co 
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do istoty rzeczy niczym innym niż pożądanym w naszych czasach zwrotem 
w stronę metody transcendentalno-antropologicznej w teologii, jak widać więc, 
zwrot ten jest nieodzowny również z punktu widzenia teologii fundamentalnej 
i apologetyki.

K. Rahner, Teologia i antropologia, [w:] Tenże, Pisma wybrane, tom I,
tłum. G. Bubel, Kraków 2005, s. 46–63.

PyTania
1. Jakie zdarzenia na gruncie filozofii prowadzą do antropocentryzmu teolo-

gicznego?
2. W jaki sposób autor uzasadnia teologicznie konieczność istnienia antropo-

centryzmu w teologii?
3. Na czym polega antropocentryzm teologiczny?

Opr. ks. Tadeusz Dzidek

PhiliP rosaTo

Przemiana, która nastąpiła w  teologii po II Soborze Watykańskim jest 
związana z odejściem od metody scholastycznej. Przedstawiony poniżej frag-
ment pragnie podać syntezę rozwijających się w XX wieku nurtów teologicz-
nych i podkreślić, że pełnia dogmatu katolickiego wyraża się w jednoczesnym 
uwzględnieniu wielu spojrzeń. Sama myśl, niezwykle twórcza, może budzić 
kontrowersje, bowiem zakłada w pewien sposób „teologię oddolną”, którą moż-
na interpretować jako pewną formę „przedrozumienia” charakterystycznego 
dla epoki i miejsca: egzystencjalnego w krajach anglosaskich, praktyczno-spo-
łecznego w  Ameryce Łacińskiej i  eschatologicznego w  świecie słowiańskim. 
Ażeby osiągnąć pełnię, nie można także unikać wizji ontologicznej, charak-
terystycznej dla tradycji Kościoła a  związanej przede wszystkim z  basenem 
Morza Śródziemnego i  światem łacińskim. Autorem tej próby syntezy me-
todologicznej jest ks. Philip J. Rosato, amerykański jezuita, urodzony w 1941 
roku. Doktorat obronił w  Tybindze, przez wiele lat wykładał na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie kontynuuje prace naukową 
i dydaktyczną w USA.

TeksT

W przybliżaniu metody będącej w  stanie jednoczyć znajomość przemian 
związanych  z  upływem czasu, jak i  aktualnej problematyki dogmatyki kato-


