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PARADYGMAT LITURGICZNY
W UJCIU KS. PROF. JERZEGO JÓZEFA KOPCIA CP

W Ksidze pamitkowej 1 ofiarowanej w 2005 r. Ksidzu Profesorowi
Jerzemu Józefowi Kopciowi CP zostaa ukazana zarówno praca dydaktyczna
Profesora, jak i kierunki bada naukowych realizowanych przez niego i jego
uczniów. Mona powiedzie , e praca naukowa ks. prof. Kopcia bya kontynuacj i dynamizacj lubelskiej szkoy bada nad liturgi i koncentrowaa
si wokó zagadnie zwizanych z histori liturgii, liturgik systematyczn,
problematyk duszpastersk, teologi liturgii, zagadnieniami formacji liturgicznej, szeroko pojt problematyk religijno ci ludowej oraz realizacj
odnowy liturgicznej w wiadomo ci modego pokolenia2. We wszystkich tych
badaniach ks. prof. Kope podkre la, e liturgika jest dyscyplin teologiczn,
albowiem jako naukowa refleksja nad liturgi zyskaa sobie od czasów Soboru
Watykaskiego II stabilne miejsce w ród dyscyplin teologicznych3.
1. LITURGIKA DYSCYPLIN

TEOLOGICZN

W przeszo ci dyscyplina teologiczna zajmujca si liturgi zaliczana
bya gównie do prawa kanonicznego lub teologii moralnej. Bya czona

Ks. prof. dr hab. STANISAW ARASZCZUK – Instytut Teologii Pastoralnej na Papieskim
Wydziale Teologicznym we Wrocawiu; adres do korespondencji: ul. Artyleryjska 38, 59-204
Legnica; e-mail: saraszczuk@legnica.opoka.org.pl
1
„Roczniki Teologiczne” 52 : 2005 z. 8.
2
Z. W i t. ycie i dziaalno dydaktyczno-naukowa prof. J. J. Kopcia CP. „Roczniki Teologiczne” 52 : 2005 z. 8 s. 19.
3
Por. J.J. K o p e . Liturgika dyscyplin teologiczn. W: K. S t a n e c k i (red.). Laudate
Dominum. Gniezno 2005 s. 35-46.
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take z teologi pastoraln, a nawet uznawana za jej cz . U podstaw takiego
my lenia znajduje si redukcja studium liturgii do opanowania sztuki celebracji liturgii i nauczenia si zasad uczestnictwa w niej4. Natomiast liturgika
jest dyscyplin teologiczn, której przedmiotem jest wiara modlcego si
Ko cioa i sposób, w jaki si ona wyraa w formach sownych i pozasownych
w liturgii sprawowanej w Ko ciele5. Liturgika posiada, o czym stale przypomina ks. prof. Kope , swoj samodzielno , cho cigle stoi przed ni
wyzwanie okre lenia swego miejsca i zada po ród dyscyplin teologicznych6.
Punktem wyj cia dla okre lenia liturgiki jako dyscypliny teologicznej s
sowo zawarte w Konstytucji o liturgii witej (KL 16):
W seminariach i zakonnych domach studiów nauk witej liturgii naley zaliczy
do przedmiotów koniecznych i waniejszych, na wydziaach za teologicznych do
przedmiotów zasadniczych, oraz wykada j z uwzgldnieniem zarówno aspektu
teologicznego i historycznego, jak i duchowego, duszpasterskiego oraz prawnego.
Ponadto wykadowcy innych przedmiotów, zwaszcza teologii dogmatycznej,
Pisma witego, teologii ycia wewntrznego i pastoralnej, powinni, stosownie do
wewntrznych wymogów wasnego przedmiotu, tak przedstawia misterium Chrystusa i dzieje zbawienia, aby dziki temu zwizek tych przedmiotów z liturgi
i jednolito formacji kapaskiej byy wyra nie dostrzegalne.

Cenne w tej mierze jest równie wskazanie Instrukcji witej Kongregacji dla Seminariów i Uniwersytetów o liturgicznej formacji alumnów z 25 grudnia 1965 r.:
Bdc bowiem wyrazem doktryny, liturgia niczego nie ujmuje obiektywno ci wiary i wiedzy teologicznej, na której si opiera, lecz podnosi j z poziomu wiedzy
spekulatywnej na wyyn ycia kultu; jako sprawowanie misteriów w przedziwny
sposób stwarza i potguje zmys Boga (sensum Dei) oraz doprowadza ducha do
uwielbienia Boej transcendencji. W ten sposób równie liturgia zabezpiecza
przed rozczonkowaniem i oddzieleniem od siebie dyscyplin teologicznych; pozwala na to, aby mona byo atwiej z nich korzysta w przyszym posugiwaniu.
Dyscypliny ko cielne, o wietlone wiatem liturgii, otrzymuj od niej si; Pismo
wite nabiera peniejszego znaczenia, dogmat rozkwita w adoracj, nauka obyczajów dosiga pobono ci, historia staje si pochwa Opatrzno ci, prawo zmierza do tego, aby zaleca mio 7.

4

Por. B. M i g u t. Relacja teologii liturgii w ujciu teologii liturgicznej szkoy rzymskiej.
„Seminare” 26 : 2009 s. 23.
5
B. N a d o l s k i. Liturgika. W: T e n  e (oprac.). Leksykon liturgii. Pozna 2006 s. 853.
6
Por. J.J. K o p e . Paradygmat liturgiczny. „Roczniki Teologiczne” 46 : 1999 z. 8 s. 121.
7
Instrukcja w. Kongregacji dla Seminariów i Uniwersytetów o liturgicznym wychowaniu
alumnów. „Wiadomo ci Archidiecezji Warszawskiej” 57 : 1967 nr 5 s. 98.
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19 marca 1985 r. ukazao si drugie wydanie dokumentu Podstawowy
program formacji kapa skiej. Nauczaniu liturgiki jest po wiecony nr 79.
Podejmuje on wskazania Soboru, bez wprowadzenia nowych elementów
metodologicznych:
wit liturgi naley obecnie zaliczy do przedmiotów gównych i wykada j
nie tylko w jednym aspekcie prawnym, lecz przede wszystkim teologicznym,
a take duchowym i duszpasterskim, w powizaniu z innymi przedmiotami, aby
alumni przekonali si, w jaki sposób tajemnice zbawienia s obecne i dziaaj
w czynno ciach liturgicznych. Ponadto przez wyja nienie tekstów i obrzdów zarówno Wschodu, jak i Zachodu naley ukazywa wit liturgi jako szczególne
miejsce teologiczne (locus theologicus), w którym wyraa si wiara Ko cioa
i ycie duchowe.

Dokument nie wyja nia jednak, na czym ma polega wykadanie liturgiki
„w powizaniu z innymi przedmiotami”. Kolejno , w jakiej nr 79 wylicza
przedmioty teologiczne: Pismo wite, liturgika, dogmatyka, teologia
moralna, teologia pastoralna, historia Ko cioa, prawo kanoniczne, wskazuje
na szczególne miejsce liturgiki jako dyscypliny teologicznej8.
Zaliczenie przez Sobór Watykaski II liturgiki do gównych dyscyplin
teologicznych wynika z samej natury liturgii. W liturgii, jak zaznacza Katechizm Kocioa Katolickiego: „Ko ció bogosawi i wielbi Boga Ojca jako
ródo wszelkich bogosawiestw stworzenia i zbawienia, jakimi pobogosawi On nas w swoim Synu, by udzieli nam Ducha przybranego synostwa” (KKK 1110). W niej aktualizuje si dzieo naszego odkupienia. Ona
jest „szczytem, do którego zmierza dziaalno Ko cioa, i zarazem jest
ródem, z którego wypywa caa jego moc” (KL 10). W ten sposób liturgia
uobecnia „misterium wiary”, a równocze nie jest jego najwznio lejszym
wiadectwem. Obrzdy liturgiczne uznane przez Ko ció s wic take normatywnymi formami wyrazu wiary, w których manifestuje si Tradycja apostolska Ko cioa.
Liturgika jako dyscyplina teologiczna moe by ujmowana jako liturgika
systematyczna, kiedy stanowi refleksj nad celebrowan liturgi jako miejscem wiary. W aspekcie historycznym mamy do czynienia z liturgik historyczn, a w aspekcie wymogów praktycznych – z liturgik pastoraln. Majc
na uwadze zadania, mona powiedzie , e liturgika jest nauk teologiczn,

8

Por. S. C z e r w i k. Liturgika na tle innych dyscyplin teologicznych. „Roczniki Teologiczne” 46 : 1999 z. 8 s. 90-91.

10

KS. STANISAW ARASZCZUK

refleksj koncepcyjn, sytuacyjno-retrospektywno-prospektywn9. Natomiast
celem teologii liturgii jest zrozumienie i ukazanie istoty liturgii z perspektywy biblijnej, patrystycznej, dogmatycznej oraz pastoralnej, a ponadto teologiczne wyja nienie obrzdów10.
W zakresie metod liturgika posuguje si m.in. metod historyczn i filologiczn. Wspóczesny rozwój nauk, zjawisko sekularyzacji, zwrot antropologiczny w teologii, nacisk pooony na uczestnictwo, rozwój komunikacji
jako nauki – to czynniki, które sprawiy, e liturgika siga do metod stosowanych w socjologii, psychologii, lingwistyce. Rozwój rónych dyscyplin
teologicznych i ycia Ko cioa podsuwa problematyk zwizan z inkulturacj, dziedzictwem judaistycznym, sakramentami. Zaznaczy si te wpyw
mentalno ci postmodernistycznej. W posoborowej systematyce nauk liturgika otrzymaa szczególn rang po egzegezie i teologii dogmatycznej.
Podejmowana problematyka dotyczy nie tylko liturgii jako podstawowej
funkcji samourzeczywistniania si Ko cioa, ale take penionej przez liturgi komplementarnej i integrujcej funkcji caej teologii. Liturgika chce
bowiem traktowa doksologi jako pocztek i cel caej teologii11. Naley
zaznaczy , e komentowane dziaanie liturgiczne jest wydarzeniem o charakterze duchowym, jest wa ciwie teologi. Komentowanie to dokonuje si
na podstawie tradycji, a take w dialogu z innymi dyscyplinami teologicznymi i humanistycznymi; te ostatnie maj dla liturgiki charakter pomocniczy, nienormatywny12.
Ks. prof. Kope , mówic o liturgice jako dyscyplinie teologicznej, nawizywa czsto do wypowiedzi liturgistów niemieckich, z którymi wspópracowa. Podobnie jak K. Richter 13, ks. prof. Kope ubolewa, e dialogowy,
u wicajco-kultyczny charakter liturgii nie znalaz zrozumienia we wspóczesnej teologii, która nadal traktuje liturgi tylko w kategoriach kultu, jako
przejaw dziaania wspólnoty Ko cioa. Jego zdaniem liturgia musi si sta
wanym przedmiotem wszelkiej refleksji teologicznej.

9

Por. B. N a d o l s k i. Liturgika. T. 1: Liturgika fundamentalna. Pozna 1989 s. 74.
B. M i g u t. Teologia liturgiczna szkoy rzymskiej. Lublin 2007 s. 29.
11
Por. B. N a d o l s k i. Liturgika. W: T e n  e (oprac.). Leksykon liturgii s. 854.
12
Tame s. 855.
13
Por. K. R i c h t e r. Die Liturgie – zentrales Thema der Theologie. W: Liturgie – ein vergessenes Thema der Theologie ? Quaestiones disputatae 107. Festschrift Emil Joseph Lengeling.
Freiburg–Basel–Wien 1986 s. 9-27.
10
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2. KORELACJA MIDZY LITURGIK
A INNYMI DYSCYPLINAMI TEOLOGICZNYMI

W 1979 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydaa Instrukcj
o liturgicznej formacji w seminariach. Podkre lono w niej w numerze 44, e:
Nauka liturgii winna by wykadana zgodnie z dzisiejszymi potrzebami. Trzeba tu
zwraca uwag przede wszystkim na dziedzin teologii, duszpasterstwa i ekumenizmu:
a) Dla liturgicznej formacji przyszych kapanów szczególne znaczenie posiada
cise powizanie midzy liturgi i nauk wiary. Przy wykadzie tej dyscypliny
naley ten zwizek odpowiednio na wietli . Ko ció modlc si wyraa bowiem
przede wszystkim swoj wiar, tak e „prawo modlitwy okre la prawo wiary”.
Dlatego nie tylko trzeba wiernie zachowa „prawo modlitwy”, aby nie zostao
naruszone „prawo wiary”, lecz i na odwrót ci, którzy zajmuj si wit teologi,
powinni wnikliwie bada tradycj kultu Boego, zwaszcza kiedy mówi o naturze
Ko cioa oraz wykadaj nauk o sakramentach i o ich dyscyplinie.
b) Je li chodzi o aspekt pastoralny, jest rzecz najwyszej wagi, aby przyszli
kapani wa ciwie i w peni rozumieli odnow liturgii podjt przez Sobór Watykaski II w wietle zdrowej nauki i tradycji, nie tylko zachodniej, lecz take
wschodniej. Naley wyoy alumnom zasady odnowy liturgicznej, aby lepiej zrozumieli racje, na których opieraj si przystosowania lub zmiany przez Ko ció
postanowione; aby potrafili dostrzec take inne modyfikacje, których susznie
mona pragn ; aby przy obecnym roztrzsaniu powanych i trudnych zagadnie
odróniali niezmienn cz liturgii, jako pochodzc z Boego ustanowienia, od
innych cz ci podlegajcych zmianie.
c) Take dialog ekumeniczny rozwinity przez Sobór Watykaski II domaga
si odpowiedniego przygotowania w zakresie wiedzy liturgicznej. W dialogu tym
poruszane s bowiem liczne i trudne kwestie z dziedziny liturgii; do wa ciwej ich
oceny trzeba alumnów przygotowa 14.

Systematyzacja prawd zawartych w ródach Objawienia bya jednym
z gównych celów teologii. Dlatego te do dzi za teologi w cisym tego
sowa znaczeniu uwaa si tzw. teologi systematyczn, na któr skada si
aktualnie kilka dyscyplin teologicznych. Przez system rozumiemy tu pewien
ukad twierdze, stanowicych pewn cao i zwizanych ze sob, wzajemnie spójnych wedle pewnej zasady 15. Zadaniem teologii systematycznej jest
wykad tre ci prawd wiary oraz wyprowadzenie nowych prawd wiary z Obja14

Kongregacja Wychowania Katolickiego. Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach,
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 : 1987 s. 383-384.
15
J. M a j k a. Metodologia nauk teologicznych. Wrocaw 1995 s. 194.
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wienia Boego. Jak zaznacza ks. prof. Kope , teologia, bdc racjonaln
refleksj nad Objawieniem, jest w szczególny sposób nauk o faktach historii zbawienia, które obejmuje w penym wymiarze od pocztku do koca.
Dlatego jej ródem jest nie tylko Pismo wite, wiadectwa Tradycji i nauczanie Magisterium Ko cioa, ale take liturgia i cae, bardzo zrónicowane
ycie Ko cioa. Dlatego teologia zajmuje si jednocze nie wyja nieniem
tre ci ksig Pisma witego, refleksj nad faktami historii zbawienia i nad
do wiadczeniem wiary, ale bierze pod uwag róne przejawy ycia Ko cioa,
w ród których szczególne miejsce zajmuje liturgia, prowadzca ku do wiadczeniu misterium obecno ci Chrystusa w ród swoich uczniów16. W formacji
teologicznej szczególne znaczenie ma wic powizanie midzy liturgi a nauk wiary. Midzy urzdowymi formami definicji wiary (Regula fidei, Symbolum, Dogma) i ich aktualizacj w liturgii nie moe zachodzi adna
sprzeczno . Wiara zdefiniowana jest wica dla kadej liturgii, dla interpretacji i dla nowych sformuowa liturgii. Zdaniem prof. Kopcia wspópraca interdyscyplinarna midzy teologi systematyczn a liturgik ma
zmierza do tego, aby adepci wiedzy teologicznej gbiej i owocniej poznawali w obrbie danej kwestii tematyk liturgiczn, dogmatyczn, historyczn
i pastoraln 17. Jest dzi rzecz oczywist, e liturgia jest jednym ze róde,
z których dogmatyka czerpie swoje dowody naukowe przedstawienia wiary
chrze cijaskiej. Liturgia jest miejscem o najwyszej warto ci. Zajmuje ona
miejsce bezpo rednio po uroczystych wiadectwach nieomylnego Urzdu
Nauczycielskiego Ko cioa, a przed wiadectwami wszystkich Ojców Kocioa i pogldami wszelkich szkó teologicznych.
Liturgika, jako teologiczna dziedzina dysponujca wasnymi metodami
i zagadnieniami badawczymi, ma – jak zaznacza ks. prof. Kope – dostateczne
powody, by w dobie coraz wikszej specjalizacji naukowej i coraz wikszego
podziau pracy w obrbie dyscyplin teologicznych opiera si na samej sobie.
Aby jednak nie ulec czystemu izolacjonizmowi, dziedzina ta winna zmierza
do wikszej wspópracy z dyscyplinami pokrewnymi, zwaszcza uwzgldniajcymi dziedzin teologii systematycznej, duszpasterstwa i ekumenizmu 18.
Nowe miejsce liturgii w teologii historycznej, systematycznej i praktycznej
okre la zwizek dogmatu z liturgi wyraony przez pojcie liturgii jako
szczególnego miejsca teologicznego (locus theologicus praecipuus)19.
16

K o p e . Paradygmat liturgiczny s. 118.
Tame s. 120.
18
Por. T e n  e. Liturgika dyscyplin teologiczn s. 35.
19
T e n  e. Paradygmat liturgiczny s. 118.
17
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Zaliczenie przez Sobór liturgiki do gównych dyscyplin teologicznych
stanowi cige wyzwania do ustalenia korelacja midzy liturgik a innymi
dyscyplinami teologicznymi. Wedug nich liturgika nie moe by traktowana
jako przedmiot pomocniczy obok gównych dyscyplin, zwaszcza teologii
pastoralnej. Ks. prof. Kope zauwaa, e teologia pastoralna, nazywana
ostatnio teologi praktyczn, wykazuje w niektórych rodowiskach tendencje
do alienacji liturgiki i traktowania jej jako odnoszcej si tylko do kultu
dziaalno ci wspólnoty Ko cioa. W takim ujciu operacyjnym liturgika
obejmowaaby jeden z sektorów zbawczej dziaalno ci Ko cioa, obok homiletyki i katechetyki, dostarczajcych sposobów i tre ci do strategii duszpasterskiej, bdcych technik skutecznego zarzdzania instytucj ko cieln20.
Profesor postuluje, aby przy tworzeniu modelu teologii posoborowej by
uwzgldniony nowy wzorzec urzeczywistniania si Ko cioa, z którego
wyaniaj si konkretne wskazania dla dyskursywnego wysiku poznania
tajemnicy Boga, wiata i czowieka oraz ustalenia dla tej próby spójnej
tradycji badawczej 21. Paradygmat liturgii22, o którym mówi prof. Kope ,
okre la implicite w ramach teologii typy pyta, jakie mog by prawomocnie
stawiane, typy wyja nie, do jakich ona dy, i typy moliwych do przyjcia
odpowiedzi w przeywaniu misterium Chrystusa w Ko ciele 23. Istnieje wic
pilna potrzeba, zaznacza Profesor, zarówno studium liturgii, jak i jej praktycznego do wiadczenia we wspólnocie Ko cioa, by ukaza jej wszystkie
aspekty: historiozbawczy (kerygmatyczny), ewangelizacyjno-pouczajcy (katechetyczny), lautretyczno-u wicajcy (duchowo-formacyjny), martyryjny (akcentujcy wiadectwo ycia), diakonijny (suebny) oraz integracyjno-eklezjalny (duszpasterski). Wszystkie te czynniki prowadz do budowania
prawdziwej wspólnoty uczniów Chrystusa, czyli ko cielnej koinonii. To wiadome i aktywne wczenie si w codzienny rytm ycia sakramentalnego
i chrze cijaskiego przeycia czasu ma by zwizane z przekonaniem, e
liturgia jest szko wiary, modlitwy, moralno ci i ducha spoecznego, czyli
20

Por. Tame s. 108.
Tame s. 109.
22
Powszechnie przyjmowan w nauce definicj paradygmatu sformuowa Th. Kuhn w pracy
The Structure of Scientific Revolutions (Struktura rewolucji naukowych), opublikowanej w 1962 r.,
stwierdzajc, e jest to zbiór poj i teorii tworzcych podwaliny danej nauki. Teorii i poj
tworzcych paradygmat raczej si nie kwestionuje, przynajmniej do czasu, kiedy paradygmat jest
twórczy poznawczo – tzn. za jego pomoc mona tworzy teorie szczegóowe zgodne z danymi
do wiadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje si dana nauka. Por. E. G i g i l e w i c z.
Paradygmat. EK XIV kol. 1321.
23
K o p e . Paradygmat liturgiczny s. 109.
21
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do wiadczenia prawdziwej wspólnoty przez uczniów Chrystusa. Ona „winna
przyczynia si w najwyszym stopniu do tego, aeby wierni yciem swoim
wyraali oraz ujawniali innym tajemnic Chrystusa i rzeczywist natur
prawdziwego Ko cioa”. Potwierdza si przy tym, e prawdy wiary staj si
tym ywotniejsze, im lepiej ujmuje si je w gbokim zjednoczeniu z
Chrystusem. Najskuteczniejszym rodkiem prowadzcym do odkrycia tych
ywotnych róde formacji liturgicznej jest jej zakotwiczenie w Pi mie
witym, kerygmie Ojców Ko cioa oraz samym do wiadczeniu Ko cioa
zawartym w duchowo ci rodzin liturgicznych na Wschodzie i Zachodzie24.
Zdaniem ks. prof. B. Nadolskiego postulowane przez ks. prof. Kopcia
aspekty studium liturgii powinny zosta podjte w badaniach naukowych nie
tylko liturgiki, ale take innych dyscyplin teologicznych 25. Podobnie bowiem
jak liturgia znajduje centralne miejsce w dziaaniu Ko cioa, take nauka
o niej winna skupia wokó siebie inne gazie wiedzy teologicznej, zwaszcza egzegez, teologi systematyczn, histori Ko cioa i teologi pastoraln. Trudno stanowi jednak fakt, e specjali ci innych dyscyplin zbyt
ma przywizuj wag do owego podstawowego urzeczywistniania si
Ko cioa, jakie dokonuje si w liturgii.

3. MISTAGOGIA LITURGICZNA
CELEM NAUKOWYM LITURGIKI

Misterium liturgii stanowi przeduenie bosko-ludzkiej struktury Sowa
Wcielonego. Jest ono wydarzeniem nadprzyrodzonym, uobecniajcym dzieo
paschalne Zmartwychwstaego Pana, ale jednocze nie jako zjawisko spoeczne podlega prawu zmiany i aktualizacji do realiów ycia wspólnoty ko cielnej. To zaoenie niesie dla wspólnoty uczniów Pana okre lone konsekwencje, wyraajce sie w przekonaniu e dla Ko cioa niebezpiecznym byoby
zatrzymanie si na ceremonialnej, jurydycznej i rytualnej stronie liturgii, bez
równoczesnego dostrzeenia jej zbawczego, duchowego i formacyjnego waloru, wyznaczonego przez dynamiczny klimat dokonujcego si w tym misterium dialogu wiary czowieka z Bogiem, powizanego z aktualnym dowiadczeniem spotkania z Chrystusem Zmartwychwstaym. Std liturgia,
24

Por. J.J. K o p e . Formacja liturgiczna czyli mistagogia w liturgii i przez liturgi.
„Liturgia Sacra” 3-4 : 1996 s. 24-25.
25
Por. B. N a d o l s k i. Uczy si liturgii i wykada liturgik. „Roczniki Teologiczne”
46 : 1999 z. 8 s. 105.
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zdaniem ks. prof. Kopcia, jako misterium wiary, o rodek i ródo zbawienia
wymaga ze swej natury inicjacji i zrozumienia zawartego w niej wezwania
Boego 26.
Realizacja chrze cijaskiego powoania, która jest jednym z aspektów studium liturgii, opiera si na sakramentalnym fundamencie chrztu, a wiadome
i aktywne wczenie si w codzienny rytm ycia sakramentalnego i chrze cijaskiego najpeniej realizowane jest w liturgii. Ona jest bowiem szko wiary, modlitwy, moralno ci i ducha spoecznego oraz do wiadczenia prawdziwej wspólnoty przez uczniów Chrystusa. Dlatego te cel formacji liturgicznej nie odbiega od tego, który przy wieca formacji chrze cijaskiej. Chodzi
o proces u wicenia czowieka, który jest owocem zbawczego dziaania
Boga. Jednocze nie czowiek odpowiada Bogu aktem kultu, zachowujc dialogiczny charakter liturgicznego spotkania. Zadanie formacyjne jest poniekd podwójne, ale tworzce razem spójn cao . Jest to ywa odpowied
wiary i mio ci czowieka na wielkie bogactwo duchowe, jakiego do wiadczy ze strony miujcego Boga.
Przeywanie liturgii w tym duchu stanowi objawienie yczliwo ci Boga
i Jego posannictwa wobec ludzko ci. Jest take prawdziw sub wobec
Boga, w której Chrystus wraz ze swym Ko cioem dopenia posug mio ci.
Std istotn cech formacji liturgicznej jest jej zwizek z uobecnionym misterium Chrystusa w liturgii. Taki model formacji, ukazany w ujciu historiozbawczym, mocno osadzony w duchu soborowej odnowy liturgii i podkre lajcy jej eklezjalny wymiar, powinien nalee do istotnego kerygmatu wspóczesnego Ko cioa. Dlatego, jak uzasadnia w swych badaniach ks. prof.
Kope , konieczny jest wielki wysiek formacyjny. Formacja majca na celu
uatwianie zrozumienia prawdziwego sensu liturgii Ko cioa, a take odpowiednie pouczenie o obrzdach, wymaga autentycznej duchowo ci i wychowania do tego, by przeywa j w peni. Naley zatem intensywnie rozwija
prawdziw „mistagogi liturgiczn” 27.
Mistagogia liturgiczna jako cel naukowy liturgiki wyrónia si spo ród
innych wymiarów chrze cijaskiego wychowania, gdy suy ona doprowadzeniu czowieka do osobowego spotkania z Bogiem obecnym i dziaajcym
w sposób szczególny w liturgii Ko cioa. Dokonuje si ona przez wprowadzanie wiernych w ycie Ko cioa, oparte na budowaniu osobowej relacji do
Chrystusa jako Nauczyciela swego ycia, a potwierdzonym codzienn wierno-

26
27

Por. K o p e . Formacja liturgiczna czyli mistagogia w liturgii i przez liturgi s. 27.
Tame s. 23-38.
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ci dla nakazów Jego Ewangelii. Ten proces duchowego wzrostu i wszczepienia uczniów Chrystusa w ycie wspólnoty Ko cioa powizany jest organicznie z przygotowaniem do sakramentów oraz otwarciem si na ask Bo
jak daj te znaki wiary 28.
Mistagogia liturgiczna, zdaniem ks. prof. Kopcia, winna si ukierunkowa zarówno na rozpoznanie teologicznego i formacyjnego waloru róde
liturgicznych, jak i rytmu caej celebracji misterium zbawienia. Je li bowiem, jak pisze ks. prof. Kope , nauczanie i formacja w samej liturgii nie
chce pozosta skostnia doktryn, musi opiera si na ywym sprawowaniu
jej misterium wraz z wyznawaniem ywej wiary, uwielbieniem Boga i dowiadczeniem zbawienia przez ca wspólnot. Dziaania liturgiczne mog
bowiem nawet w odnowionej liturgii zosta szybko zrytualizowane, je li nie
dojd w nich do gosu ukryte w niej elementy objawienia, wiadectwa wiary
i ycia mio ci zebranego dla sprawowania tego misterium Ko cioa 29.
W caym obszarze dziaa formacyjnych mistagogia liturgiczna ma absolutny priorytet. Jako metoda wychowawcza i formacyjna wykazuje charakter
integralny, czyli wieloaspektowo oddziauje na umys, serce, wol i uczucia
czowieka. Angaujc czowieka w tak szerokim zakresie, stanowi prób
odpowiedzi na jego duchowe potrzeby, oczekiwania i aspiracje. Klasyczna
i uniwersalna posta formacji, jaka jest przez wieki praktykowana w liturgii
Ko cioa, winna by zawsze i konkretnie aplikowana, czyli dostosowana do
okre lonego stanu ycia. Dziki temu czowiek ma szans odszukania w liturgii wasnego róda i szczytu poprzez szczególne umiowanie drogi najbardziej odpowiadajcej i prowadzcej do spotkania z Bo ask. Udzia
w liturgii ma nauczy jej uczestników czerpania z obfito ci Boej aski dla
wasnego u wicenia, ale te dla wa ciwego posugiwania wobec konkretnego zgromadzenia liturgicznego. Ten osobisty charakter mistagogii liturgicznej powoduje, e zdecydowanie dominuje ona nad innymi dziaaniami
formacyjnymi opartymi tylko na przekazie werbalnym.
W przedstawianiu paradygmatu liturgicznego ks. prof. Kope stwierdza,
e liturgika winna okazywa odwag wobec instrumentalno-funkcjonalnej
interpretacji wiadectw z minionych wieków, aby wiernie zachowa warto
dokonujcego si w niej dziea zbawienia, realizowanego w gronie Jego
uczniów przez Zmartwychwstaego Pana. Jest ona ze swej natury czym
wicej ni pouczeniem wiernych. I cho nie wyklucza ona w misteriach

28
29

Tame s. 28.
T e n  e. Paradygmat liturgiczny s. 123.
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charakteru dydaktycznego, zawartego w psalmach, hymnach, lekturach
i modlitwach, to jest ona przede wszystkim rozwaaniem historii zbawienia,
przygotowanej przez Boga w Chrystusie i Duchu witym, która czy
element pochway i uwielbienia Boga za misterium dokonujcego si w niej
zbawienia czowieka30.

4. CECHY BADAWCZE
PARADYGMATU LITURGICZNEGO

Liturgika jako samodzielna dyscyplina teologiczna posuguje si wasnymi ródami o rónym pochodzeniu i gatunku literackim, ale przeznaczonym
dla sprawowania kultowego misterium Ko cioa. Wasne róda, do których
odwouje si liturgika, ich odczytywanie w duchu wiary oraz wykorzystanie
samego misterium jako rodowiska formacji chrze cijanina okre laj cechy
badawcze paradygmatu liturgicznego31. Liturgia, cho jest dzieem Boym,
ko cielnym i ludzkim, podlega rozwojowi. Jej tre ci jest przeywanie nadprzyrodzonej rzeczywisto ci przez ludzi wiary, tworzcych wspólnot
uczniów Pana. Dlatego dla ks. prof. Kopcia wiedza liturgiczna winna skupi
swe zainteresowania na liturgii jako wydarzeniu stale urzeczywistniajcym
si w historii zbawienia i majcym centralne znaczenie w yciu i aktywno ci
duszpasterskiej Ko cioa. Osigniciem reformy liturgicznej byo odkrycie
waloru teologicznego i mistagogicznego tekstów liturgicznych oraz odwoanie si do nich, podobnie jak do sposobów samych celebracji, jako fundamentu ewangelizacji, inicjacji i ksztatowania wspóczesnej duchowo ci.
Mimo bowiem wprowadzenia do ycia kultowego Ko cioa jzyków narodowych i przeredagowania licznych formu liturgia pozostaje nadal tajemniczym misterium, wymagajcym specjalnej mistagogi. Tego rozpoznania
domagaj si jej podstawowe róda, zaczerpnite ze skarbca biblijnego,
patrystycznego, ascetyki pó noantycznej i redniowiecznej czy twórczo ci
poetyckiej i narracyjnej. Wymagaj one przetransponowania ich form
literackich i sensu teologicznego na jzyki narodowe oraz odczytania
duchowego i kerygmatycznego waloru tych róde w duchu mentalno ci
wspóczesnych chrze cijan. To zadanie zgbiania tekstów liturgicznych,
lektur, form euchologijnych, znaków i samych modeli celebracji przez roz-
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Tame s. 123.
Por. T e n  e. Liturgika dyscyplin teologiczn s.43.
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poznanie ich waloru teologicznego, mistagogicznego i duchowego stanowi
gówny trend badawczy liturgiki32.
Ks. prof. Kope jest przekonany, e proces tych operacji moe by realizowany w schemacie paradygmatu liturgicznego. Wykorzystuje si tu na pierwszym etapie metod liturgiczno-kontekstualn i lingwistyczno-komunikatywn. Zastosowanie maj tu take dziaania porównawcze, redukcji, egzegezy
i analogii z okre leniem cech i stylu róda liturgicznego jako gatunku
literackiego wraz z semantyk sów i poj . Dziki tym operacjom ustalamy
historiozbawczy kontekst róda liturgicznego i jego funkcj w budowaniu
poczucia blisko ci Boga i czowieka. W tym opisie znaczenia tekstu liturgicznego nie moe take brakowa obrazu duchowego wspólnoty, do której
by on zaadresowany, a take typu dziaania obrzdowego, w którym go zastosowano. Trzeba tu take widzie , tzn. bada i obserwowa , problem wiary
i wiadomo ci teologicznej wspólnoty, która przez okre lone formuy i dziaania symboliczne zbudowaa ko cieln jedno wraz z poczuciem braterstwa33.
Na drugim etapie badawczym, obejmujcym ocen, naley – stwierdza
ks. prof. Kope – wyrobi sobie zdrowy osd, co w sprawowanej liturgii
naley zmieni , by jej rzeczywisto moga otworzy czowieka na wiat
nadprzyrodzony, oraz w jaki sposób przeprowadzi te zmiany, by mogy by
przyjte przez ludzi jako forma zaproszenia ich do dialogu mio ci z Ojcem
przez Chrystusa w Duchu witym. Wiele form liturgii utracio swoje
znaczenie i skuteczno , dlatego nie wyraaj one wspóczesnej samo wiadomo ci Ko cioa, który jako wspólnota braterska realizuje nadal dzieo
Pana wobec wiata. Liturgia ze swej natury stawia sobie cele pastoralne,
poniewa drog do spotkania z Bogiem jest ofiara i sakramenty, zajmujce
istotne miejsce w duszpasterstwie. Na tym etapie badawczym liturgika stara
si ustali zbawczy kairos dla przydatno ci tych dziaa dla wspóczesnych
ludzi. Element krytyczno-dogmatyczny w tej analizie dotyczyby zamierzonych planów Boych wobec Ko cioa, ujcie fundamentalno-metodologiczne
miaoby za przedmiot liturgi jako wiadka Objawienia Boego zawartego
w kerygmie Ko cioa, wreszcie ocena teologiczno-antropologiczna wskazaaby, w jaki sposób w misteryjnym charakterze liturgii wspóczesny czowiek odnajduje przestrze, w której do wiadcza nadprzyrodzonego aktu doskonalenia siebie i zbawienia wysuonego przez Chrystusa34.
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Trzeci etap badawczy, wedug ks. prof. Kopcia, zmierza do ustalenia
aktualnych zasad i postulatów, wedug których ma by realizowana dziaalno Ko cioa, której osi jest liturgia. Od pocztku Ko cioa liturgia
i wiara stanowiy w istocie jedno . Now jako midzy nimi mona odnale wówczas, gdy w wikszym stopniu ni dotychczas uwzgldni si odmienno form my lenia i wiadectwa. Teksty i symbole liturgiczne informuj wprawdzie w sposób po redni o implikacjach teologicznych, nie mona
ich jednak w bezpo redni sposób wprowadzi do nauki. Trzeba respektowa
odmienno
wiadectw zawartych w liturgii. Chodzi tu zarówno o misterium
Boga, jak i cechy zrozumiao ci jzyka stosowanego w liturgii. Na tym tle
nabiera znaczenia postulat sownictwa stosowanego w tym misterium
z uwzgldnieniem moliwo ci percepcyjnych i samej mentalno ci wspóczesnego czowieka. Naley pilnie poszuka tych rozwiza, które przy
misteryjnym charakterze liturgii pozwoliyby dotrze do najgbszego wymiaru realizowanej w niej rzeczywisto ci dziaania Boego35.

ZAKOCZENIE

Odwoujc si do skarbca ko cielnej tradycji, Sobór Watykaski II
podj proces reformy liturgii i korekt tekstów kultowych, by nada im
charakter ordzia, wzywajcego uczniów Chrystusa do oywienia wiary oraz
pobudzajcego ich moc chrze cijaskiego ducha, która gwarantuje wiksz
owocno uczestnictwa w sprawowaniu kapaskiej posugi Ko cioa. Teksty
liturgiczne i wite obrzdy inspiruj modlitw i ycie chrze cijaskie, stanowic jednocze nie przez przy wiadczenie wiary form obiektywnego
uczestnictwa w Paschalnej Tajemnicy Chrystusa. Dziki temu sam wiadomy i peny udzia w liturgii prowadzi do syntezy wiary i ycia. Powyszy cel
jednak moe by osignity przez wydobycie i udostpnienie wiernym i samym liturgiom caego bogactwa tre ciowego liturgii. Dlatego, zdaniem ks.
prof. Kopcia, w realizowanej obecnie odnowie posoborowej, po edycji zreformowanych ksig liturgicznych, konieczne staje si otwarcie skarbca ubogaconej liturgii zarówno przez poprawne i pobone sprawowanie samych
obrzdów przy uyciu jzyka ojczystego, jak i wszechstronne ukazanie
wtków tre ciowych, mogcych pobudza wiar uczniów Chrystusa do
wiadomego przyjcia i przeycia misterium obecnego i dziaajcego Pana36.
35
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THE LITURGICAL PARADIGM
ACCORDING TO JERZY JÓZEF KOPE CP
Summary
Relying on the treasury of ecclesiastical tradition, the Second Vatican Council ventured
a liturgical reform and a revision of cult texts, so as to change them into an appeal that inspires
the disciples of Christ to enliven their faith, to raise their Christian spirit and to guarantee their
more fruitful participation in the ministerial service of the Church. Liturgical texts and sacred
rites are inspiration for prayer and Christian life. They also are assent of faith through objective
participation in the Paschal mystery of Christ. In this way, conscious and complete participation
in the liturgy leads to the synthesis of faith and life. However, this objective can only be attained
through the discovery and opening of the whole treasure of the liturgical legacy to the faithful,
and through introducing it to liturgical texts. This is why Rev. Prof. Kope claimed that for the
success of the ongoing post-Council reform and re-edition of liturgical texts it was necessary to
enrich the liturgy by appropriate and devout service in native language, in order to highlight the
ideas that could reinvigorate the faith of Christ’s disciples to consciously accept and experience
the mystery of the present and acting God.
Translated by Konrad Klimkowski

Sowa kluczowe: paradygmat, liturgia, Jerzy Józef Kope , mistagogia.
Key words: paradigm, Liturgy, Jerzy Józef Kope , mystagogy.

