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Poniewaz w dyskusji o wiarygodności Kościoa ogniskuje sie we wspóczesnej Europie spór o Boga i czowieka oraz prawdziwość chrześcijaństwa i ksztat
Starego Kontynentu, dlatego dyscyplina badajaca
 te wiarygodność – eklezjologia
fundamentalna – staje sie dziś jedna z najwazniejszych w teologii.
Troske o realizacje przez nia celu musi wspomagać namys nad jej metodologia.
 W tej dziedzinie polska myśl teologiczna ostatnich lat odnotowaa
wybitne osiagnie
  cia1. Konieczna jest jednak próba ich harmonizacji oraz
choćby szkicowego przedstawienia caej metodologii eklezjologii fundamentalnej. Sa to gówne cele niniejszego opracowania, które nie moze wyczerpać
caości podjetego problemu. Artyku bedzie zozony z nastepujacych

zagadnień odnoszacych

sie do eklezjologii fundamentalnej jako nauki: antecedensy,
ogólne koncepcje, dyscypliny sasiedzkie,

przedmiot, cel i zadania, metody.
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I. ANTECEDENSY

W eklezjologii fundamentalnej spotykaja sie dwie linie stanowiace
 w dziejach teologii zwarte caości.
Jedna zostaa zapoczatkowana

przez pierwsze apologie chrześcijaństwa,
a później biega torem apologetyki oraz teologii fundamentalnej. W ramach
apologetyki zrodzia sie eklezjologia apologetyczna (demonstratio catholica),
która po Soborze Watykańskim II przyjea nazwe „eklezjologia fundamentalna”.
Druga linia jest eklezjologia jako nauka o Kościele zwana tez teologia
Kościoa. Jej poczatki
 tkwia w rewelatywno-zbawczej historii znajdujacej
 sie
u podstaw Nowego i Starego Testamentu. W swych dziejach eklezjologia
przechodzia rózne etapy rozwojowe. Jedna z jej subdyscyplin jest eklezjologia fundamentalna2.

II. OGÓLNE KONCEPCJE

W świetle opracowań rysuja sie dwie ogólne koncepcje eklezjologii fundamentalnej.
Zgodnie z pierwsza,
 klasyczna,
 analizowana dyscyplina jest cześcia teologii fundamentalnej, jest ściśle powiazana

z chrystologia fundamentalna (demonstratio christiana) oraz religiologia,
 a zwaszcza teologia religii (demonstratio religiosa). Metodologia tak pojetej eklezjologii fundamentalnej jest
zharmonizowana z ogólna metodologia teologii fundamentalnej3. Przedmiotem materialnym tej eklezjologii jest rzeczywistość Kościoa, a celem (przedmiotem formalnym) – badanie i krytyczne uzasadnianie wiarygodności tej
rzeczywistości. Ujmujac
 sprawe nieco inaczej mozna powiedzieć, ze przedmiotem tej dyscypliny jest wiarygodność chrześcijaństwa badana w realności
zwanej Kościoem. Takie widzenie przedmiotu zacieśnia zwiazki

eklezjologii
fundamentalnej z chrystologia fundamentalna i teologia religii. Ta ogólna
koncepcja eklezjologii fundamentalnej nie wyklucza, a wrecz suponuje postrzeganie jej jako jednej z subdyscyplin eklezjologii, którymi sa równiez
eklezjologia dogmatyczna, kanonistyka, teologia pastoralna, misjologia oraz
historia Kościoa i ewentualnie socjologia religii.
Druga koncepcja, znajdujaca
 sie w stanie zalaz
 kowym, jest zwiazana

z tzw. eklezjologia integralna.
 Postuluje sie dziś jej powstanie lub wyraźniej-

2
3

B a r t n i k. Eklezjologia s. 346-349.
R u s e c k i. Wiarygodność chrześcijaństwa.
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sze wyodrebnienie wśród nauk teologicznych jako caościowej nauki o Kościele4. Dotychczas nie jest precyzyjnie określona relacja eklezjologii fundamentalnej do eklezjologii integralnej. Wydaje sie, iz byaby to relacja analogiczna do relacji eklezjologii fundamentalnej do eklezjologii.
Jednak rysuje sie takze inna mozliwość, która oznaczaaby modyfikacje
koncepcji eklezjologii fundamentalnej. Mogaby ona wznieść podstawy eklezjologii integralnej lub, przynajmniej przez jakiś czas, penić jej funkcje. Na
rzecz takiego rozwiazania

przemawia kilka racji. W literaturze zwraca sie
uwage na konieczność precyzyjnego określenia podstawowych terminów
eklezjologicznych, zwaszcza pojecia „Kośció”, a takze budowania gównych
koncepcji Eklezji w celu mozliwie penego ujecia rzeczywistości eklezjalnej,
np. synchronicznego i diachronicznego itd. Mówi sie tez o konieczności nowego opracowania metodologii eklezjologii, a zwaszcza jej metod. Biorac

pod uwage specyfike teologii fundamentalnej oraz jej dorobek, te zadania
mozna by powierzyć eklezjologii fundamentalnej jako cześci fundamentalistyki. Dodatkowa racja jest wiarygodnościowy profil fundamentalistyki, który
sprawia, ze ksztatowane przez nia rozwiazania

eksponuja wiarygodność
Eklezji. Oznaczaoby to, ze eklezjologia fundamentalna jako eklezjologia
integralna mogaby budować podstawy eklezjologii przygotowanej do spotkania z nieprzychylnymi Kościoowi trendami kulturowymi.
Obie gówne koncepcje omawianej dyscypliny nie wykluczaja sie i moga
być realizowane równocześnie. Nie mozna pozbawiać teologii fundamentalnej
jej cześci eklezjologicznej, dlatego nie powinno sie rezygnować z eklezjologii
fundamentalnej jako kontynuacji eklezjologii apologetycznej. Jeśli bedzie
tworzona eklezjologia integralna, to z pewnościa eklezjologia fundamentalna
ubogaci ja i zblizy sie do innych dyscyplin o Kościele. Gdyby miaa ona
zbudować eklezjologie integralna lub wstepnie przyjać
 jej zadania, to nalezaoby zadbać, by nie zdominowaa innych nauk o Eklezji, lecz ściśle z nimi
wspópracowaa, co przyniosoby korzyści takze teologii fundamentalnej.

III. DYSCYPLINY SASIEDZKIE


W tym punkcie rozwazań zostana wyliczone dyscypliny sasiedzkie

eklezjologii fundamentalnej. Na kilka zagadnień zwróci sie przy tym uwage, lecz nie
bedzie mozna wyczerpujaco
 omówić relacji miedzy eklezjologia fundamental-

4

N a p i ó r k o w s k i. Przyczynek do metodologii eklezjologii integralnej.
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na a kazda dyscyplina sasiedzk

a,
 bowiem ten istotny problem wymaga wiecej
miejsca, a takze badań.
Jeśli rozumieć eklezjologie fundamentalna jako cześć teologii fundamentalnej, to w oczywisty sposób za nauki jej najblizsze trzeba uznać chrystologie
fundamentalna oraz religiologie, a zwaszcza teologie religii. Wzajemne relacje miedzy eklezjologia fundamentalna a chrystologia fundamentalna zostay
gruntownie przemyślane5, czego nie mozna powiedzieć o relacjach z religiologia i teologia religii.
Jeśli ujmować eklezjologie fundamentalna jako jedna z subdyscyplin eklezjologii, to jej naukami sasiedzkimi

sa eklezjologia dogmatyczna, kanonistyka,
dziedziny teologii praktycznej (pastoralnej) oraz misjologia. Nalezaoby
uwzglednić takze katolicka teologie moralna,
 gdyz de facto dotyczy ona
nauczania Kościoa w kwestiach moralnych, a jest ono istotna cześcia tozsamości Eklezji, cześcia,
 która w czasach wspóczesnych najszybciej sie rozwija. Waśnie w niej widać wyraźnie odrebność Kościoa, jego specyfike. Relacje miedzy eklezjologia fundamentalna a eklezjologia dogmatyczna sa dobrze opracowane, choć rodzi sie pytanie czy nie zachodzi miedzy nimi zbyt
geboka demarkacja. Czy nie powinny wychodzić od wspólnej paszczyzny,
gdyz eklezjologia dogmatyczna nie moze pominać
 uzasadnienia wasnego
punktu wyjścia, czyli dlaczego traktuje Kośció jako realność prawdziwa,

wiarygodna?
 Warto przy tym zauwazyć róznorodność ujeć eklezjologii dogmatycznej. Jedni autorzy sytuuja ja w obrebie pneumatologii, wskutek czego
nie byaby ona samodzielna, inni zaś uwazaja ja za odrebny traktat dogmatyki. Trudne do precyzacji sa relacje miedzy eklezjologia fundamentalna a dyscyplinami teologii pastoralnej. Wydaje sie, ze ścisa ich wspópraca byaby
cenna dla kazdej dyscypliny, otworzyaby nowe tereny badawcze, a takze
mozliwości aplikacji wyników sasiedzkich

badań naukowych.
Jeśli przyjać
 zamys eklezjologii integralnej, to wówczas – niezaleznie od
roli, jaka sie wyznaczy eklezjologii fundamentalnej, o czym juz bya mowa
– palete jej dyscyplin sasiedzkich

nalezy powiekszyć o historie Kościoa oraz
ewentualnie socjologie religii. Dyscypliny te jednak musiayby być odpowiednio sprofilowane. Historia Kościoa powinnaby czerpać ogólne rozumienie
swego przedmiotu z eklezjologii integralnej i badać jego strone dziejowa,
 nie
tracac
 z oczu tego rozumienia. Socjologia religii takze musiaaby wyjść od
teologicznego rozumienia Kościoa, by potem albo badać jego strone spoecz5
M. R u s e c k i. aczność

chrystologii z eklezjologia w teologii fundamentalnej
w aspekcie metodologicznym. W: Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5, 1). Prace dedykowane Ksiedzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi. Red. J. Morawa. Kraków 2004 s. 669-688.
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na,
 albo badać role i funkcje Kościoa w konkretnych obszarach zycia spoecznego, nie zatracajac
 rozumienia Eklezji. Idac
 tym tokiem myśli, do nauk
sasiedzkich

eklezjologii integralnej mozna by waczyć

dyscypliny humanistyczne, np. kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historie sztuki i muzykologie, gdyby baday oddziaywanie Kościoa na szeroko rozumiana kulture.
Mozna by takze pomyśleć o ścisej wspópracy z teologia duchowości, jako
określajac
 a wpyw Eklezji na zycie duchowe, oraz antropologia,
 skoro mówi
sie o specyficznym rozumieniu czowieka w świetle Biblii i wiary Kościoa,
o czowieku ksztatowanym przez Kośció – o czowieku eklezjalnym. Projekt
eklezjologii integralnej musiaby objać
 takze historie eklezjologii.

IV. PRZEDMIOT

Niezaleznie od przyjetej koncepcji eklezjologii fundamentalnej jej zasadniczym przedmiotem jest caa rzeczywistość Kościoa. Jest ona trudna do caościowego ujecia, gdyz natura Eklezji jest misteryjna i zozona: Bosko-ludzka.
Wraz z rozwojem eklezjologii jej przedmiot, a zwaszcza jego postrzeganie,
jest ubogacany.
Klasycznie pojeta eklezjologia fundamentalna bada i uzasadnia wiarygodność
Kościoa. Innymi sowy, jej przedmiotem jest wiarygodność chrześcijaństwa
widziana w realności, jaka jest Eklezja. Oznacza to, ze omawiana dyscyplina
musi określić pojecie wiarygodności Kościoa. Jeśli eklezjologia fundamentalna
konsekwentnie podaz
 a za nauczaniem Soboru Watykańskiego II o Kościele
Chrystusowym, obecnym w róznym stopniu w Kościoach i Wspólnotach
chrześcijańskich6, to pojecie wiarygodności Kościoa powinna odnosić nie tylko do Kościoa katolickiego, lecz takze do Wspólnot akatolickich, określajac

znajdujace
 sie w nich elementy Eklezji.
Mówiac
 bardziej konkretnie, w skad przedmiotu eklezjologii fundamentalnej wchodza nastepujace
 zagadnienia: geneza Kościoa, natura Kościoa, istota
(tozsamość) Kościoa, podstawowe elementy bytu Kościoa, upodmiotowania
i urzeczywistnienia Kościoa, struktura (dawniej tzw. ustrój) Kościoa, dzieje
Kościoa (sic!), problem „Kośció czy Kościoy?”, przynalezność do Kościoa,
przekaz Objawienia Bozego w Kościele i poprzez Kośció, funkcje i zadania
Kościoa. Opracowujac
 je eklezjologia fundamentalna, pojeta jako cześć fundamentalistyki, czyni to pod katem

badania wiarygodności Eklezji, zaś eklez-

6

KK 1-16, zw. 8.
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jologia fundamentalna, rozumiana jako eklezjologia integralna lub jej cześć
skadowa, daz
 yaby do mozliwie caościowego ujecia rzeczywistości Kościoa.
Obecnie nalezy krótko scharakteryzować ogólne rozumienie Kościoa oraz
znaczenie niektórych wymienionych zagadnień, gdyz we wspóczesnej eklezjologii sa one postrzegane inaczej niz dawniej.
Kośció jest zozona rzeczywistościa religijna (una complexa realitas), jest
konkretyzacja i urzeczywistnianiem sie chrześcijaństwa w dziejach, jest rzeczywistościa ujmowana w kategoriach personalistycznych. Natura (byt) Kościoa jest zozona z elementów Boskiego i ludzkiego, widzialnych i misteryjnych, naturalnych i nadprzyrodzonych, przy czym ich rozdzielenie nie jest
mozliwe. Kośció jest historyczna wspólnota wiary zainicjowana przez objawiajacego

sie Boga. Trójjedyny Bóg: Ojciec, Syn i Duch Świety, wychodzi
do ludzi z powszechnym zamysem zbawienia, zwiazuje

sie z nimi i realizuje
ów zamys. Dzieki ontologicznej nadprzyrodzoności i dynamice Kośció rodzi
sie i nieustannie uobecnia jako nowa jakość religijno-spoeczna w świecie,
jako Lud Bozy, Ciao Chrystusa i Światynia

Ducha Świetego. Zagadnienie
genezy Eklezji nie jest dziś rozumiane jako umiejscowione w przeszości
budowanie Kościoa przez Jezusa Chrystusa, lecz jego permanentne rodzenie
sie, ozywianie i trwanie dzieki niezmiennej tozsamości7.
Eklezja jest realnościa niezwykle trudna do wszechstronnego ujecia, dostepna przede wszystkim dzieki doświadczeniu i jezykowi religijnemu oraz
rozumowi kierujacemu

sie wiara.
 Eklezjologia daz
 y do określenia istoty Kościoa, czyli jego elementów konstytutywnych, odrózniajacych

go od innych
spoeczności (religijnych lub świeckich). Dzieki nim mozna próbować ujać

tozsamość Eklezji, lecz w tym celu nalezaoby poddać naukowej refleksji
takze dzieje Kościoa, gdyz waśnie one moga pomóc odróznić elementy
zmienne od niezmiennych, konstytutywnych, esencjalnych. Refleksja nad
dziejami Kościoa moze takze ukazać go jako rzeczywistość dynamiczna,

konstytuujac
 a sie w historii, w której przechodzi rózne przemiany i próby.
Do podstawowych elementów bytu Kościoa nalezy Objawienie Boze,
którego Kośció jest tradentem, wiara w to Objawienie, sakramenty, prymat
i apostolat jako podstawowe skadniki struktury (dawniej tzw. ustroju) Kościoa, Nauczycielski Urzad
 Kościoa (w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, czyli jako treść nauczania Eklezji), Tradycja, zycie religijne i liturgiczne oraz podstawowe formy obecności w kulturze, zyciu spoecznym,
7
M. R u s e c k i. Boska geneza Kościoa. W: Kośció w czasach Jana Pawa II. Red.
M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin 2005 s. 65-78; S e w e r y n i a k. Metodologia
eklezjologii fundamentalnej s. 134-135.
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gospodarczym itd. Poniewaz Kośció trzeba postrzegać jako byt osobowy,
dlatego nalezy uwzgledniać jego zasadnicze upodmiotowania i urzeczywistnienia o charakterze osobowym, jak np. konkretne wspólnoty o szerokim zasiegu
(Kośció katolicki, akatolickie Kościoy i Wspólnoty eklezjalne oraz obszary
ich obecności, jak np. kontynenty, kraje, narody, pokolenia, prowincje kościelne, metropolie), wspólnoty o mniejszym zasiegu (diecezje, parafie, rodziny, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia i ruchy kościelne) oraz pojedyncze
osoby wraz z ich specyficznymi powoaniami i charyzmatami.
Widziany od strony wyacznie

naturalnej (historycznej, socjologicznej,
prawnej, instytucjonalnej) Kośció jawi sie jako rzeczywistość pluralistyczna,
a waściwie niejednorodna, rozczonkowana; mówi sie o Kościoach chrześcijańskich, Wspólnotach eklezjalnych, gaeziach chrześcijaństwa, denominacjach
(problem „Kośció czy Kościoy?”). Jednak w świetle wiary i swej samoświadomości Kośció jest i zawsze by jeden, Chrystusowy (1 Kor 1, 10-13),
a Kościoy chrześcijańskie i Wspólnoty eklezjalne uobecniaja go w róznym
stopniu. Zgodnie z samoświadomościa Kościoa katolickiego, waśnie w nim
trwa w sposób peny Kośció Chrystusowy, co nie oznacza, ze poza nim
rozciaga
 sie pustka eklezjalna8.

V. CEL I ZADANIA

Zgodnie z ogólna metodologia do elementów naukotwórczych naleza cel
i zadania dyscypliny naukowej9.
Powiedziano juz, ze przedmiotem eklezjologii fundamentalnej, zgodnie
z jej klasyczna koncepcja,
 jest rzeczywistość Kościoa, a celem – badanie
i krytyczne uzasadnianie wiarygodności tej rzeczywistości. Nota bene trzeba
zapytać, czy nie istnieje rozbiezność w rozumieniu chrześcijaństwa miedzy
traktatem chrystologicznym a eklezjologicznym w ramach teologii fundamentalnej. Pierwszy pojmuje je jako Objawienie Chrystusowe, a drugi – jako
Kośció, i to – o czym juz powiedziano w niniejszych rozwazaniach – najcześciej jako Kośció katolicki, co nie jest cakowicie zgodne z myśla Vaticanum II. Gdyby poszerzyć w eklezjologii fundamentalnej rozumienie przedmiotu o urzeczywistnienia Eklezji w akatolickich Kościoach i Wspólnotach

8

KK 8. Por. Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja „Dominus Iesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoa. Watykan 2000 nr 16-17.
9
R u s e c k i. Wiarygodność chrześcijaństwa s. 83-86.
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eklezjalnych, to wówczas przedmiotem teologii fundamentalnej faktycznie
byoby cae chrześcijaństwo, a co za tym idzie metodologicznie poprawnie
byby ujety jej cel – badanie i uzasadnianie wiarygodności caej religii chrześcijańskiej.
Jeśli rozumieć eklezjologie fundamentalna jako eklezjologie integralna lub
jej cześć, to jej celem byoby pene – na ile to mozliwe – poznanie przedmiotu, czyli Kościoa Chrystusowego.
W zwiazku

z tym mozna wskazać róznorodne zadania spoczywajace
 na
eklezjologii fundamentalnej. Sa to przede wszystkim zadania wobec teologii.
Niezaleznie od przyjetej koncepcji omawianej dyscypliny jej zadaniem jest
naukowe opracowanie róznych ujeć Kościoa, a takze – jak sie wydaje – ich
harmonizacja. Wspóczesna eklezjologia fundamentalna wyróznia nastepujace

koncepcje Eklezji: inkarnacyjna,
 historiozbawcza,
 semejotyczna,
 sakramentalna,
 symbolowa,
 komunijna oraz personalistyczna10. Nie wszystkie zostay
gruntownie opracowane. Ponadto mozliwe jest utworzenie nowych, które
uwzgledniyby zakorzenienie Kościoa w paszczyźnie dziejowej, duchowo-moralnej, kulturowo-spoecznej i polityczno-ekonomicznej11. Zadanie naukowego wyrazenia rzeczywistości Kościoa stanowi pomoc dla wszystkich
dyscyplin teologicznych, gdyz sa one ściśle zwiazane

z Kościoem zarówno
podmiotowo, jak i przedmiotowo, lecz w najwiekszym stopniu dla teologii
fundamentalnej, eklezjologii i róznych dyscyplin teologii praktycznej.
W drugiej kolejności trzeba wymienić zadania dialogiczne, które spoczywaja zwaszcza na eklezjologii fundamentalnej rozumianej jako cześć teologii
fundamentalnej. Polegaja one na budowaniu teologicznych podstaw dialogu
miedzy Kościoami (zadania ekumeniczne), miedzy Kościoem a religiami
pozachrześcijańskimi oraz miedzy Kościoem a osobami niewierzacymi

i wspóczesna kultura.

Kolejnymi zadaniami eklezjologii fundamentalnej, zorientowanej zwaszcza
na aspekt wiarygodności, sa zadania apologijne oraz misyjne. Apologijne
(obronne, defensywne) polegaja na wyjaśnianiu nieporozumień zwiazanych

z postrzeganiem Kościoa. Coraz cześciej trzeba tez dziś odpowiadać na kry-

10

M. R u s e c k i. Wspóczesne koncepcje Kościoa. W: Kośció na upadek i na powstanie wielu (seria: Homo meditans 17). Red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Somka. Lublin 1996
s. 129-140. Warto zauwazyć, ze w eklezjologii dogmatycznej równiez zmierza sie do caościowego ujecia rzeczywistości Kościoa, lecz najcześciej zatrzymujac
 sie na analizie biblijnych
idei oraz metafor posiadajacych

eklezjologiczne treści.
11
K. K a u c h a. Wiarygodność Kościoa w kontekście wyzwań wspóczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawa II. Lublin 2008.
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tyke pod adresem Eklezji, która powstaje w środowiskach nieprzychylnie
nastawionych do Kościoa i bywa przejmowana przez ochrzczonych.
W zwiazku

z tym nalezy wyróznić takze zadanie misyjne eklezjologii fundamentalnej polegajace
 na prezentacji szerokiego wachlarza argumentów na
rzecz wiarygodności Kościoa w tym celu, by rozwijać integralna wiare chrześcijańska.
 Chrześcijaństwo bowiem nie istnieje bez Kościoa czy tez gdy
świadomie jest on odrzucany. Wiara chrześcijańska, nieobejmujaca
 rzeczywistości Kościoa lub negatywnie do niego nastawiona, musi być pogebiona,
jeśli chce być autentyczna. Kierujac
 sie nauczaniem Jana Pawa II mozna
powiedzieć, ze eklezjologia fundamentalna realizuje w peni zadanie misyjne
wtedy, gdy motywuje miość do Kościoa bez pomijania sabości jego czonków, reprezentantów czy instytucji, zarówno w przeszości, jak i obecnie12.

VI. METODY

W eklezjologii dogmatycznej mówi sie, ze posuguje sie ona metoda teologiczna,
 blizej jej nie charakteryzujac.
 Zagadnienie metod w teologii, takze
eklezjologii, domaga sie dopracowania. Obecnie inicjowane sa w Polsce wysiki w tej materii13. W niniejszych rozwazaniach kwestia metod eklezjologii
o nastawieniu dogmatycznym zostanie pominieta, gdyz ich eksplikacja nalezy
do dogmatyków. Metody eklezjologii integralnej sa uzaleznione od koncepcji
tej dziedziny, która jeszcze nie zostaa sprecyzowana.

12
„Miujcie Kośció, starajac
 sie poznać takze jego historie, aby umieć rozróznić dobrze
miedzy «nauka»
 i «środkami aski zbawienia» a wydarzeniami ludzkimi, które ja cechuja
w róznych okresach rozwoju spoeczeństwa [...]. Kośció, zozony z ludzi, jest wcielony
w historie i dlatego podlega jej reperkusjom i zasadzkom, a Opatrzność, aby osiagn
 ać
 określone cele, zawsze z poszanowaniem wolności ludzi, przechodzi z konieczności poprzez wydarzenia, które niekiedy sa bulwersujace,
 ale które potem okazuja sie logiczne i pozytywne. Chrześcijańska wizja historii pobudza do pokadania coraz bardziej ufności w Opatrzność i do oddania sie autentycznie wasnemu uświeceniu” [Jan Pawe II. Hom. „Tak” Chrystusowi, ,,tak”
Kościoowi (podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze) (4 VI 1997). OsRomPol
18:1997 nr 7 s. 39-40 nr 2]; „To prawda, ze Kośció jest rzeczywistościa takze ludzka,
 która
niesie w sobie wszystkie ludzkie ograniczenia i niedoskonaości. Skada sie bowiem z ludzi
grzesznych i sabych. Czyz Chrystus sam nie chcia, aby nasza wiara w Kośció zmierzya sie
z ta trudnościa?”
 [t e n z e. Przem. Usuchajmy upomnienia św. Grzegorza i miujmy Kośció,
który uczy Prawdy (do pielgrzymki z Sovana-Pitigliano-Orbetello) (4 V 1985). NP VIII, 1:1985
s. 607].
13
„Studia Nauk Teologicznych PAN” 2007 t. 2 (Metodologia teologii).
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Zagadnienie metod w eklezjologii fundamentalnej, pojetej jako cześć teologii fundamentalnej, jest ściśle zwiazane

ze zozona problematyka metod
14
w teologii fundamentalnej . W świetle literatury przedmiotu widać, ze ta
dyscyplina nie wypracowaa wasnych metod, adaptujac
 metody stosowane
w innych naukach.
Wymieniane sa dwa rodzaje metod w teologii fundamentalnej: podmiotowe
(psychologiczno-egzystencjalna, transcendentalna, personalistyczna) i przedmiotowe (historyczno-syntetyczna, eklezjologiczno-analityczna, historiozbawcza)15.
Jeśli chodzi o wasne metody eklezjologii fundamentalnej, to sprawa ta nie jest
wprost stawiana w metateorii tej dyscypliny. Wydaje sie, ze kazda z metod
teologii fundamentalnej moze zostać sprofilowana na rzeczywistość Kościoa.
Nie wymaga tego jedynie metoda eklezjologiczno-analityczna, nazywana empiryczna,
 i zawierajaca
 elementy tzw. via notarum (metody znamion).
Trzeba w tym miejscu przypomnieć metody stosowane w eklezjologii
apologetycznej. Byy to: metoda historyczna (via historica, via primatus) oraz
wspomniane metoda znamion i metoda empiryczna (via empirica). Z punktu
widzenia wspóczesnej eklezjologii fundamentalnej mozna powiedzieć, ze
metody historyczna i znamion nie byy w sensie ścisym metodami naukowymi, lecz argumentami perswazyjnymi. Zmierzay do wskazania jednego prawdziwego Kościoa, nie podejmujac
 zagadnienia wiarygodności Eklezji. Wskutek uwarunkowań historycznych, towarzyszacych

ksztatowaniu sie tych metod, kwestia prawdziwości Kościoa bya w nich zawezana badź
 do samej
genezy Eklezji, badź
 kilku jej przymiotów. U podstaw tych metod przyjmowana bya zasada ekskluzywizmu prawdziwości chrześcijaństwa i Kościoa
katolickiego. Dziś wiadomo, ze elementy Objawienia Bozego znajduja sie
takze w religiach pozachrześcijańskich, wiec sa w nich tez znaki i motywy
wiarygodności; ich obecność nie zaprzecza wyjatkowości

chrześcijaństwa, lecz
ja nawet wzmacnia. Podobnie wspóczesna eklezjologia fundamentalna bada
i uzasadnia wiarygodność nie tylko Kościoa katolickiego, lecz Kościoa
Chrystusowego albo – mozna tez powiedzieć – chrześcijaństwa, które ze swej
natury jest eklezjalne, choć realizacja eklezjalności dokonuje sie w róznym
stopniu16.

14

R u s e c k i. Wiarygodność chrześcijaństwa s. 257-269.
Tamze s. 269-330.
16
Majac
 to na uwadze mozna dostrzec brak ścisego powiazania

tezy chrystologicznej
z eklezjologiczna w teologii fundamentalnej, gdyz chrystologiczna traktuje o Objawieniu
Chrystusowym, a eklezjologiczna o Kościele, czasami wyacznie

Kościele katolickim. Podstawowe zaozenie, iz przedmiotem teologii fundamentalnej jest chrześcijaństwo, zmusza do
15
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W zwiazku

z powyzszym nasuwa sie postulat, by metody w teologii fundamentalnej i eklezjologii fundamentalnej byy przede wszystkim metodami
poznania, a dopiero wtórnie metodami uzasadniania. Jeśli ten porzadek

byby
odwrotny, to teologia fundamentalna ryzykowaaby przeksztacenie sie
w dziedzine perswazyjna,
 wskutek czego traciaby charakter ściśle naukowy. Nie
trzeba przekonywać do prawdy, gdyz ona przekonuje moca samej siebie17.
Metody eklezjologii fundamentalnej musza w odpowiedni sposób harmonizować poznanie naturalne (historyczne, psychologiczne, socjologiczne, filozoficzne) z teologicznym18. I to jest waśnie najtrudniejsze. Styk paszczyzny
naturalnej z nadprzyrodzona jest trudny do poznania i wykazania, a mozna
powiedzieć, ze caa rzeczywistość jest zespoleniem tych porzadków.

Niekiedy
zakada sie, oczywiście nie w fundamentalistyce, ze porzadki

poznania naturalny i nadprzyrodzony nie zachodza na siebie, wówczas nauki i teologia
posugiwayby sie cakowicie odmiennymi metodami. W konsekwencji nie
mozna by stosować metod naukowych w sferze wiary i nie mozna by metodami teologicznymi badać elementów rzeczywistości empirycznej. Nota bene,
w takiej sytuacji teologia fundamentalna byaby niemozliwa, zreszta spotyka
sie ona z zarzutem mieszania porzadków

racjonalnego i teologicznego, nauki
i wiary, co jest przeciez jej tozsamościa.
 Zatem w celu doboru odpowiednich
metod zagadnienie zespolenia paszczyzny naturalnej z nadprzyrodzona domaga sie ogólnego rozwiazania

w teologii fundamentalnej, co w rodzimej fundamentalistyce jest podejmowane.
Kolejnym problemem metodologicznym jest brak precyzyjnego odrózniania
argumentów konstruowanych przez eklezjologie fundamentalna od jej metod.
Wydaje sie, ze sposoby uzasadniania wiarygodności Kościoa, czyli tzw. drogi
(viae), nie sa w sensie ścisym metodami naszej dyscypliny, lecz wynikami
zastosowania metod19. O ciekawej via paradoxae20 mozna powiedzieć, ze

przemyślenia na nowo koherencji obydwu tez, a takze celu i metod teologii fundamentalnej,
o czym juz wspomniano w niniejszym artykule.
17
DWR 1; J a n P a w e  II. Niezomny świadek wiary, kardyna Klemens August von
Galen (Nieszpory przed katedra w Münster) (1 V 1987). OsRomPol 8:1987 nr 7 s. 25 nr 2-3.
18
R u s e c k i. Wiarygodność chrześcijaństwa s. 265-269.
19
H. S e w e r y n i a k. Sposoby uzasadniania wiarygodności Kościoa w nowszej literaturze teologicznej. W: Wiarygodność Kościoa. Materiay z sympozjum w Kamieniu Ślaskim

s. 27-48. Staraem sie opracować argumenty na rzecz wiarygodności Kościoa w Europie,
szkicowane w nauczaniu Jana Pawa II. Sa to nastepujace
 argumenty: z bilansu obecności
Kościoa w dziejach Europy, europotwórczy, rekoncyliacyjny, antropologiczno-wokatywny,
metafizyczny, etyczny, kulturotwórczy, aksjologiczny, komuniotwórczy, prakseologiczny,
z wolności religijnej, z projektu Kościoa co do aktualnej integracji europejskiej, sperancyjny,
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jest cześcia metody eklezjologiczno-analitycznej, lecz nie odrebna metoda.
 To
samo dotyczy wielu innych dróg opracowywanych w literaturze.
W metodologii teologii fundamentalnej mówi sie, ze wzorcem dla metod
tej dyscypliny powinna być metoda rozpoznawania cudu. Starano sie ja stosować w eklezjologii, o czym świadczy analiza metody historyczno-syntetycznej
i eklezjologiczno-analitycznej (empirycznej)21. Jednakze wystepuja trudności.
Kośció jest wprawdzie zasadnie rozumiany jako cud, lecz jest cudem w szerszym znaczeniu niz pojedyncze fakty niezwyke, np. uzdrowienia, których
strone empiryczna bada sie stosunkowo atwo. O ile nie sposób zakwestionować np. faktu niewytumaczalnego uzdrowienia, o tyle mozna uporczywie
wyjaśniać w sposób naturalny istnienie Kościoa oraz jego elementy (tym
bardziej, ze w metodologii badań historycznych i socjologicznych nadal trwaja przemiany i kontrowersje; czesto w duchu pozytywistycznym traktuje sie
caa rzeczywistość jako wyacznie

naturalna,
 niemogac
 a zawierać elementów
nadprzyrodzonych). Rozwiazaniem

byoby rozbudowanie eklezjologicznego
wymiaru cudu na etapie jego teologicznego badania. Trzeba to czynić, gdyz
wprawdzie zakada sie ścisy zwiazek

wydarzeń cudownych i Kościoa, lecz
ma sie na myśli gównie funkcje Kościoa orzekania o cudach, które nie sa
w wystarczajacym

stopniu odnoszone do uwierzytelniania Eklezji, choć w literaturze sa budowane do tego podstawy22.
Wydaje sie, ze najbardziej poprawnym metodologicznie rozwiazaniem

byoby opracowanie metod eklezjologii fundamentalnej w ramach poszczególnych koncepcji Kościoa i zgodnie z odpowiadajacymi

im koncepcjami wiarygodności, wyróznionymi w teologii fundamentalnej23. Mozna mówić o zapoczatkowaniu

metody personalistycznej w eklezjologii fundamentalnej, gdyz
zostay wyodrebnione personalistyczna koncepcja Kościoa, personalistyczna
koncepcja wiarygodności, a takze metoda personalistyczna w teologii fundamentalnej. Idac
 tym torem, mozna starać sie budować metody wychodzac

od semejotycznej, sakramentalnej, symbolowej oraz historiozbawczej koncepcji Kościoa. Pojawiaja sie tez pytania: czy komunijna koncepcja Eklezji
moze być podstawa odrebnej metody, czy tez nalezy ja waczyć

do metody

martyrologiczny i misyjny. Zob. Wiarygodność Kościoa w kontekście wyzwań wspóczesności
europejskiej.
20
S e w e r y n i a k. Sposoby uzasadniania wiarygodności Kościoa w nowszej literaturze
teologicznej s. 33-35.
21
R u s e c k i. Wiarygodność chrześcijaństwa s. 290-321.
22
T e n z e. Funkcje cudu. SandomierzLublin 1997 s. 203-248.
23
T e n z e. Wiarygodność. LTF s. 1328-1334.
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personalistycznej? Czy w ramach inkarnacyjnego ujecia Kościoa da sie skonstruować metode eklezjologicznofundamentalna?

Rozwazajac
 zagadnienie metod w eklezjologii fundamentalnej mozna postulować – idac
 za Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II – opracowanie metody wydobycia elementów eklezjalności w chrześcijaństwie akatolickim oraz ich wiarygodności, co pozwolioby ukazać cae
chrześcijaństwo pod katem

eklezjalności zawierajacej
 motywy uwierzytelniania. Zbudowanie takiej metody nie jest sprawa atwa,
 jednak niepodjecie tego
zagadnienia grozi brakiem spójności miedzy teza chrystologiczna a eklezjologiczna,
 o czym juz wspomniano.
Badania nad nauczaniem Jana Pawa II pozwoliy dostrzec w jego myśli
ogólny zarys trzech metod eklezjologicznofundamentalnych, które mozna by
określić nastepujaco:
 metoda historyczno-objawieniowa, kontekstualno-objawieniowa i pozakontekstualno-objawieniowa. Zarys ten domaga sie rozwiniecia.
Pierwsza metoda polegaaby na badaniu przy pomocy świata Bozego Objawienia wiarygodności Kościoa „zapisanej” w dziejach. Papiez uwaza, ze historyczność jest podstawowym wymiarem rzeczywistości oraz waznym terenem
poznawczym, w którym znajduje sie prawda. Historia jest niejako sprawdzianem pozwalajacym

odróznić wartości od antywartości. W tym celu trzeba jednak waściwie dobrać sposoby poznawania przeszości. Niewystarczajace
 sa
metody zmierzajace
 wyacznie

do rekonstrukcji minionych faktów. Potrzebne
jest odkrywanie przyczyn i wewnetrznej logiki procesów dziejowych, a nade
wszystko moralna lektura dziejów; tzw. etycznie neutralna historiografia nie
uwzglednia godności osoby ludzkiej, a nawet ja odrzuca, wiec jest nie do przyjecia. Jan Pawe II by autorem rozlegej moralnej lektury dziejów oraz jej
nauczycielem. Dokonujac
 jej kierowa sie światem Objawienia Bozego, Objawienia chrześcijańskiego, gdyz ono w peni odsania prawde o moralno-etycznej
sferze ludzkiej egzystencji. Moralna lektura dziejów pozwolia mu wskazać
zarówno najbardziej dramatyczne wydarzenia przeszości, jak i najbardziej
odpowiadajace
 godności czowieka jako osoby; byby to kolejny krok omawianej metody. Lektura ta uatwia dalsza analize, bedac
 a nastepnym elementem
metody historyczno-objawieniowej, elementem zmierzajacym

do wskazania
przyczyn najboleśniejszych kart historii ludzkiej oraz podmiotów wnoszacych

do dziejów trwae wartości. Pierwsze wykazay sie w dziejach i poprzez dzieje
niewiarygodnościa,
 zaś drugie – wiarygodnościa.
 Podmiotem wysoce wiarygodnym jest w oczach Papieza Polaka Kośció Chrystusowy, za czym przemawia
w kontekście dziejów Europy argument z pozytywnego bilansu obecności
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Eklezji na tym kontynencie, a nade wszystko, ze Kośció jest racja konieczna
w genezie Europy (argument europotwórczy)24.
Patrzac
 na metode historyczno-objawieniowa z metodologicznego punktu
widzenia warto zauwazyć, ze: 1. nie chodzi w niej tylko o ukazanie trwaości
i tozsamości Kościoa w historii i poprzez historie, co byoby biernym ujeciem Eklezji, podczas gdy jest ona dynamicznym podmiotem dziejów; 2. liczba przesanek świadczacych

o historycznej wiarygodności Eklezji jest duza;
3. caościowo ujeta metoda historyczno-objawieniowa wymaga badania dziejów wszystkich kontynentów; 4. obiektywizm nakazuje wydobyć z przeszości
takze wydarzenia bedace
 skutkiem niewaściwej postawy ludzi Kościoa, co
świadczyoby o wiarygodności lektury dziejów dokonywanej przez Kośció.
Jan Pawe II uczy dostrzegać wiarygodność Kościoa poprzez pryzmat niechlubnych wydarzeń w jego historycznych urzeczywistnieniach, o czym cze ściowo mówiono w przyp. 12; 5. metode te mozna, a nawet nalezy rozbudowywać, analizujac
 nie tylko oddziaywanie Kościoa na dzieje, lecz takze
poszczególnych jego elementów, np. przekazywanego przezeń Bozego Objawienia, nauczania, Tradycji, sakramentów, podstawowych struktur, jak prymat
i apostolat itd.
Druga metoda, kontekstualno-objawieniowa, polegaaby na diagnozie
określonego ksztatu podstawowych obszarów rzeczywistości, czyli duchowo-moralnego, kulturowo-spoecznego i polityczno-ekonomicznego – diagnozie
kierowanej światem Bozego Objawienia. Metoda ta jest zblizona do metody
stosowanej w kontekstualnej teologii fundamentalnej, za której twórce uchodzi Hans Waldenfels25. Zastosowanie metody kontekstualnej w eklezjologii
fundamentalnej zmusza do nadania jej profilu eklezjologicznego. Papiez wyróznia kilka paszczyzn, z których skada sie rzeczywistość rozumiana jako
świat ludzki. Tworza one hierarchie i sa to: sfera historyczna, duchowo-moralna, kulturowo-spoeczna i polityczno-ekonomiczna. Paszczyzna dziejowa
przenika wszystkie inne i jest podstawa metody historyczno-objawieniowej,
juz omówionej. Pozostae sfery w danym miejscu i czasie przybieraja konkretne ksztaty, które na ogó mozna określić jako zbiór zagrozeń, czesto
nazywanych przez Jana Pawa II wyzwaniami, i szans dla czowieka. W celu
odróznienia zagrozeń od szans nalezy owe ksztaty poddać światu Bozego
Objawienia, w którym znajduja sie konieczne do tego kryteria, zwaszcza
24
K a u c h a. Wiarygodność Kościoa w kontekście wyzwań wspóczesności europejskiej
s. 41-63.
25
Zob. O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Tum. A. Paciorek. Katowice 1993.
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zasady etyczno-moralne zogniskowane na godności osoby ludzkiej. Na dalszym etapie analizowanej metody trzeba przeprowadzić diagnoze zagrozeń
i szans, polegajac
 a na ustaleniu ich gównych przyczyn, konsekwencji oraz
powiazań.

Kolejnym krokiem metody byoby ustalenie roli i funkcji Kościoa
w relacji do zagrozeń i szans w poszczególnych paszczyznach rzeczywistości.
W nauczaniu Jana Pawa II znajduje sie wiele przesanek pozwalajacych

wnioskować nie tylko o pozytywnym oddziaywaniu Kościoa na te paszczyzny, lecz takze o ich generowaniu i modelowaniu przez Kośció. Z tych przesanek mozna zbudować nastepujace

argumenty na rzecz wiarygodności
Eklezji obecnej we wspóczesności europejskiej: kulturotwórczy, aksjologiczny, komuniotwórczy, prakseologiczny, z wolności religijnej oraz z projektu
Kościoa co do aktualnej integracji europejskiej26.
Patrzac
 na metode kontekstualno-objawieniowa z metodologicznego punktu
widzenia nalezy dostrzec, ze: 1. jej podstawa nie jest ukazanie badź
 aktualnego oblicza Kościoa (metoda eklezjologiczno-analityczna, empiryczna), badź

kontekstu jego dziaania (metoda kontekstualna), lecz obszaru ich wzajemnego
sprzezenia; waśnie on jest najbardziej zgodny z rzeczywistościa,
 której nie
mozna sztucznie dzielić; dopiero taki obszar moze stanowić waściwy teren
badania wiarygodności Eklezji; 2. liczba przesanek świadczacych

o duchowo-moralnej, kulturowo-spoecznej i polityczno-ekonomicznej wiarygodności
Kościoa w dzisiejszej Europie jest duza; 3. caościowo stosowana metoda
kontekstualno-objawieniowa wymaga badania wspóczesności wszystkich
kontynentów; 4. metode te mozna, a nawet nalezy rozbudowywać, poddajac

analizie nie tylko oddziaywanie Kościoa na aktualny kontekst róznych sfer
rzeczywistości, lecz analizujac
 takze poszczególne elementy Kościoa, jak np.
przekazywane przezeń Boze Objawienie, nauczanie, Tradycje, sakramenty,
podstawowe struktury, jak prymat i apostolat itd.
Trzecia metoda, pozakontekstualno-objawieniowa, polegaaby na analizie
natury podstawowych obszarów rzeczywistości, czyli duchowo-moralnego,
kulturowo-spoecznego i polityczno-ekonomicznego – analizie niezaleznej od
ich konkretnego ksztatu podlegajacego

zmiennym uwarunkowaniom, czyli
analizie ,,ontologicznej” kierujacej

sie światem Bozego Objawienia. Mozna
tu waczyć

takze paszczyzne dziejowa,
 jeśli jej ,,ontologia”, a waściwie
teologia, wyraźnie nie pojawiaby sie w zastosowaniu metody historyczno-objawieniowej. Zarys metody pozakontekstualno-objawieniowej wystapi
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u Jana Pawa II z pewnościa dlatego, poniewaz by on filozofem wyczulonym
nie tylko na problematyke moralno-etyczna,
 lecz takze metafizyczna,
 ontologiczna,
 dzieki filozofii klasycznej. Nota bene, wprawdzie w jego nauczaniu
znajduja sie analizy filozoficzne, gównie moralno-etyczne, to jednak mozna
zaobserwować stopniowa ewolucje nauczania polegajac
 a na ubogacaniu filozoficznego ogladu
 rzeczywistości teologicznym, pynacym

ze świata Objawienia. Powody tej ewolucji Papiez Filozof i Teolog przedstawi w encyklice
Fides et ratio. Do najwazniejszych nalezy to, ze rozum jest ograniczonym
narzedziem poznawczym i nie moze sam z siebie odpowiedzieć na najistotniejsze pytania nurtujace
 czowieka. Poznaje je dzieki światu Bozego Objawienia, zwaszcza chrześcijańskiego, stanowiacego

horyzont, poza którym „nie
ma juz i nie moze być dalszych pytań ani innych punktów odniesienia”27.
Metoda pozakontekstualno-objawieniowa nawiazuje

do metafizyki jako nauki
badajacej

podstawy caej istniejacej

rzeczywistości, jej nature i nature poszczególnych bytów. Nawiazuje

tez do fenomenologii jako poznania istoty
rzeczy, istoty rzeczywistości. Mówiac
 ogólnie, wspomniana metoda polegaaby na metafizycznej analizie podstawowych obszarów świata ludzkiego. Mozna by ja przeprowadzać badź
 metodami filozofii klasycznej, badź
 innych
typów filozofii, np. fenomenologii. Taka analiza byaby dopiero pierwszym
krokiem metody pozakontekstualno-objawieniowej. Nastepnym byoby ubogacenie wyników analizy filozoficznej treściami pynacymi

z Objawienia Bozego. Przykadem tego jest papieska antropologia, która Jan Pawe II budowa
uzupeniajac
 podstawe filozoficzna treściami z Objawienia28. Ostatnim krokiem szkicowanej metody byoby badanie relacji pomiedzy „ontologia”
 podstawowych sfer rzeczywistości a Kościoem. W nauczaniu Papieza Polaka
znajduje sie wiele przesanek pozwalajacych

ustalić nie tylko ścisy zwiazek

tych dwóch elementów, lecz takze funkcje Kościoa strzezenia, przekazywania
i ozywiania podstaw sfer tworzacych

świat ludzki, a funkcje te naprowadzaja
na wiarygodność Kościoa. Te przesanki pozwalaja budować na kanwie papieskiego nauczania nastepujace
 argumenty na rzecz wiarygodności Eklezji:
antropologiczno-wokatywny, metafizyczny i etyczny29.
Analizujac
 metode pozakontekstualno-objawieniowa z metodologicznego
punktu widzenia nalezy zauwazyć, ze: 1. jej podstawa jest rzeczywistość zewnetrzna wobec Kościoa, co podnosi walor obiektywności metody; 2. ta me27

Encyklika Fides et ratio nr 27.
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toda korzysta z dugiej tradycji filozofii klasycznej, która posiada ogromne
osiagnie
  cia; choć obecnie jest poddawana krytyce, nadal sie rozwija, czym wykazuje swa niezbedność w nauce i kulturze; 3. liczba przesanek świadczacych

o wiarygodności Kościoa jako wspierajacego

„ontologie” gównych obszarów
świata ludzkiego jest duza; 4. metode te mozna, a nawet nalezy rozbudowywać,
poddajac
 analizie nie tylko funkcje Kościoa wobec podstaw rzeczywistości, lecz
takze funkcje poszczególnych jego elementów, np. przekazywanego przezeń
Bozego Objawienia, nauczania, Tradycji, sakramentów, podstawowych struktur,
jak prymat i apostolat itd.

*
W niniejszym artykule starano sie naszkicować metodologiczny obraz
eklezjologii fundamentalnej, charakteryzujac
 jej gówne elementy naukotwórcze, a mianowicie antecedensy, ogólne koncepcje, dyscypliny sasiedzkie,

przedmiot, cel i zadania oraz metody, którym poświecono najwiecej miejsca.
Wiele treści pochodzi z rodzimej literatury przedmiotu. Nota bene, zawiera
ona cenne rozwiazania,

choć nie jest obszerna, co świadczy o trudności zagadnienia. Treści te nalezao zharmonizować. Wysunieto takze kilka wasnych
propozycji – poddajac
 je niniejszym pod dyskusje – w kwestii koncepcji
eklezjologii fundamentalnej jako eklezjologii integralnej, ściślejszej harmonizacji przedmiotu eklezjologii fundamentalnej i chrystologii fundamentalnej
oraz metod omawianej dyscypliny. W ich poszerzaniu nalezaoby wykorzystać
inspiracje tkwiace
 w nauczaniu Jana Pawa II, w którym znaleziono zarys
trzech metod eklezjologicznofundamentalnych: historyczno-objawieniowej,
kontekstualno-objawieniowej i pozakontekstualno-objawieniowej.
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FUNDAMENTAL ECCLESIOLOGY. METHODOLOGICAL ISSUES

S u m m a r y
In this article one can find the methodological sketch of Fundamental Ecclesiology, in
particular: the former lines of this discipline, main concepts, side' sciences, subject, goal and
functions and, particularly, methods. This sketch is based on mostly Polish literature which is
not ‘large’ but consists important solutions. These solutions ought to be unifed which was one
of the aims of this article. The other one was to offer some new propositions, in particular:
Fundamental Ecclesiology as Integral Ecclesiology, closer unification of the subjects of Fundamental Ecclesiology and Fundamental Christology and the proper methods of Fundamental
Ecclesiology. Trying to use more proper methods some new inspirations found in John
Paul II’s teaching could help. In His teaching there is a sketch of three new methods useful
in Fundamental Ecclesiology: historical-revelational, contextual-revelational and extracontextual-revelational.
Translated by Rev. Krzysztof Kaucha
Sowa kluczowe: eklezjologia fundamentalna, metodologia, teologia fundamentalna, eklezjologia.
Key words: Fundamental Ecclesiology, Methodology, Fundamental Theology, Ecclesiology.

