
Claudia Gärtner
Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie

REFLEKSJA RELIGIJNO-PEDAGOGICZNA 
W NIEMCZECH NA POCZĄTKU XXI WIEKU –  

MIĘDZY TEORIĄ I PRAKTYKĄ

1. Wprowadzenie

Aktualne wyzwania niemieckiej pedagogiki religijnej ukazują pewne wydarzenia:
 – w Berlinie w latach 2006/2009 pod dużym naciskiem opinii publicznej została 
wprowadzona do szkół etyka, co jednocześnie w znaczny sposób osłabiło 
pozycję wyznaniowej lekcji religii;

 – coraz więcej szkół wprowadza jako przedmiot obowiązkowy islamską lekcję 
religii. Wykształcenie islamskich nauczycieli religii jest finansowo wspierane 
przez wiele instytucji. Noszenie chust na głowie przez islamskie nauczycielki 
nie jest już całkowicie zakazane;

 – w niemieckim landzie Brema dotychczasowa lekcja historii biblijnej została 
zastąpiona przez lekcję religii, na której nauczanie ma charakter niekonfe-
syjny, a raczej religioznawczy czy międzyreligijny;

 – w Północnej Nadrenii – Westfalii z prawa oświatowego zostało wykreślone 
zdanie o uprzywilejowane pozycji kultury i tradycji chrześcijańskiej.

Te konkretne przypadki wskazują na aktualne trendy, z którymi obecnie musi 
się zmierzyć niemiecka pedagogika religijna.

2. Aktualne wyzwania pedagogiki religijnej w Niemczech

2.1. Bezwyznaniowość

Obecnie około jednej trzeciej ludności jest bezwyznaniowa i tendencja ta rośnie. 
Ok 30% Niemców należy do Kościoła katolickiego i 30% do ewangelickiego, muzuł-
manie stanowią ok. 5-6% ludności, 1% należy do innych wspólnot religijnych. Osoby 
niewyznające żadnej religii stanowią największą grupę i żyją głównie na terenie 
byłego NRD oraz w dużych miastach w Niemczech Zachodnich. Przez długi okres, 
szczególnie katolicka pedagogika religijna ignorowała ten stan rzeczy, uważając, że 
jest to głównie problem regionalny protestantów oraz Niemiec Wschodnich. Jednak 
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przykładowe spojrzenie na szkoły podstawowe w zachodnioniemieckiej Północnej 
Nadrenii – Westfalii, tradycyjnie kształtowanej przez katolicyzm (szczególnie 
w Zagłębiu Ruhry przez katolicyzm polskich imigrantów), pokazuje, jak także tu 
mocna jest bezwyznaniowość. 

Rys. 1. Przynależność religijna uczniów szkół podstawowych Północnej Nadrenii 
– Westfalii. Źródło: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Bezwyznaniowość nie jest już problemem jedynie regionalnym, stąd także ka-
tolicka pedagogika religijna musi poszukiwać możliwości religijnego kształcenia 
osób niewyznających żadnej religii.

2.2. Upadek tradycji i religijność bricolage

U ochrzczonych katolików i protestantów wyraźnie zanika poczucie przynależ-
ności do określonego wyznania. Maleje także identyfikacja z nauczaniem Kościoła 
katolickiego, co uwidacznia się m.in. w wyobrażeniach Boga wśród młodych (por. 
badania z 2010 r. – rys. 2). Tylko 32% młodych katolików oraz 26% protestantów 
posiada osobowy obraz Boga, podczas gdy 22% katolików i 24% ewangelików 
w miejsce osobowego Boga stawia raczej jakąś boską zasadę. Niepewność odnośnie 
do obrazu Boga wyraziło 28% katolickich oraz 33% ewangelickich uczniów1.

1 Vgl. Shell Deutschland Holding (Hg.), Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet 
sich, Frankfurt/M. 2010, 206-207.
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Zerwanie z katolicką czy szerzej – z chrześcijańską nauką nie dotyczy już tylko 
moralności i etyki, liturgii i stylu życia, lecz dociera do centralnej prawdy żydow-
sko-chrześcijańskiej wiary – do obrazu osobowego Boga. Nie wynika stąd jednak, 
że niemiecka młodzież jest areligijna albo ateistyczna. Przeciwnie: wielu młodych 
poszukuje i określa siebie jako „religijnie niepewnych” lub „zainteresowanych, lecz 
ze swoimi własnymi religijnymi rytuałami i wyobrażeniami”.

Rys. 2. Wyobrażenie Boga wśród młodych. Źródło: Shell-Jugendstudie 2010.

Równolegle z pluralizmem i indywidualizacją postępuje prywatyzacja i deinsty-
tucjonalizacja religii i religijności. Religia staje się sprawą prywatną. Praktykowanie 
własnej religijności odbywa się głównie w sferze prywatnej (modlitwa, medytacja), 
a nie w sferze publicznej (niedzielne nabożeństwa, procesje). Więź ze wspólnotą 
i udział w niedzielnej Eucharystii wynosi w zależności od regionu ok. 10%2. Religijne 
przekonania ukierunkowane są już nie na treści instytucjonalnej wspólnoty religij-
nej, lecz składają się z tego, co uznaje się we własnym życiu jako pewne, sensowne 
i przekonujące. Dla określenia tego typu religijności przyjęły się w niemieckojęzycz-
nej pedagogice religijnej terminy: patchwork albo bricolage. Przykładowo, znany 
niemiecki komik, aktor, moderator i pisarz Hape Kerkeling stworzył bestseller na 
podstawie opisu swoich doświadczeń z pielgrzymki. Pisał: „sam siebie określiłbym 

2 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Katholische Kirche in Deutschland. 
Zahlen und Fakten 2104/15, Bonn 2015, 38f.
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jako swego rodzaju buddystę z nadbudową chrześcijańską. Teoretycznie brzmi 
bardziej skomplikowanie, niż jest w praktyce”3.

Dla praktyki religijno-pedagogicznej takie podejście ma dwojakie znaczenie: 
po pierwsze grupy wyznaniowe w szkole i na katechezie nie można już uważać za 
wyznaniowo jednolite, co ma zasadnicze konsekwencje dla założeń koncepcji reli-
gijno-pedagogicznych. Po drugie wśród wielu uczniów objawia się zainteresowanie 
tematami ogólno religijnymi, w szczególności innymi religiami, do czego można 
pedagogicznie nawiązywać.

2.3. Multireligijność

Szczególnie w dużych zachodnioniemieckich miastach szkoły stają się coraz 
bardziej multireligijne. W szkołach podstawowych w Północnej Nadrenii – Westfalii 
ok. 16% uczniów to muzułmanie, w dużych miastach ta liczba jest jeszcze większa. 
Coraz częściej konfesyjna lekcja religii, gwarantowana konstytucyjnie, znajduje się 
pod rosnącą presją. Kiedy w jednej klasie są reprezentowane różne wspólnoty reli-
gijne, podział na konfesyjne lekcje religii jest od strony organizacyjnej, ale również 
pedagogicznej, trudny do legitymizacji. 

Można wskazać dwie skrajne tendencje. (1) Ze strony państwowej w dalszym 
ciągu wspierany jest rozwój muzułmańskiej lekcji religii. Konfesyjna lekcja religii 
zostaje dzięki temu wzmocniona w formie zagwarantowanej w ustawie zasadni-
czej. (2) Jednocześnie w wielu szkołach, a także u wielu katolickich nauczycieli 
religii uwidacznia się faworyzowanie multi- albo międzyreligijnych grup i treści. 
Faktycznie, szczególnie w szkołach podstawowych, często prowadzone są lekcje 
ekumeniczne lub multireligijne, choć nie jest to zgodne z przepisami. Wobec tych 
dwóch skrajnych podejść należy tworzyć i rozwijać nowe, przekonujące koncepcje – 
tak przedstawia się naglące wyzwanie dzisiejszej pedagogiki religijnej w Niemczech.

2.4. Inkluzywna (powszechna, dostępna dla każdego) lekcja religii

Współczesna polityka szkolna zmierza ku temu, aby w jak najkrótszym czasie 
jak najwięcej uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi objąć edukacją 
w zwykłych szkołach i jednocześnie likwidować szkoły specjalne. Takie działanie 
przenosi się także na nauczanie religii. Pedagogika religijna podejmuje w wielu 
miejscach debatę o powszechnym wykształceniu religijnym4. Wydaje się jednak, 

3 Kerkeling, Hape, Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg, München 2006, 20.
4 Vgl. Gärtner, Claudia, Religiöses Lernen in der inklusiven Schule. Standortbestimmung und 
offene Fragestellungen, in: Religionspädagogische Beiträge (im Erscheinen); Pemsel-Maier, Sabine/
Schambeck, Mirjam (Hg.), Inklusion. Religionspädagogische Einwürfe, Freiburg 2014.
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że rozwój religijno-pedagogicznych i dydaktycznych teorii, koncepcji i materiałów 
jest jeszcze zbyt słaby i nie nadąża za tymi zmianami.

Jak reaguje niemiecka pedagogika religijna w teorii i praktyce na ukazane wy-
zwania? W dalszej części wystąpienia dam krótkie, egzemplaryczne spojrzenie we 
współczesne trendy w Niemczech.

3. Aktualne projekty z pedagogiki religijnej w Niemczech

3.1. Miejsce nauczania: szkoła i lekcja religii

3.1.1. Rozwój strukturalny
Lekcja religii zgodnie z niemieckim prawem pozostaje rex mixta, to znaczy 

odpowiadają za nią zarówno państwo, jak i oficjalne wspólnoty religijne. Lekcja 
religii jest jedynym przedmiotem, który w Konstytucji określony jest jako obo-
wiązkowy (Art. 7(3) GG). Wspólnotom religijnym przyznane zostało także prawo 
organizowania nabożeństw i duszpasterstwa w instytucjach publicznych (Art 140 
GG). Taka konstrukcja oparta jest na neutralności światopoglądowej państwa 
niemieckiego, które siebie samego nie określa światopoglądowo, przyznając jednak 
religijnym i światopoglądowym wspólnotom możliwość praktykowania swojej reli-
gii/światopoglądu, również w strukturach państwowych. Jednakże za wykształcenie 
nauczycieli, treści nauczania i podręczniki odpowiedzialne są wspólnie państwo 
i wspólnoty religijne, co nierzadko prowadzi do pewnych napięć. 

Konstytucja przyznaje możliwość organizacji wykształcenia religijnego i dusz-
pasterstwa w publicznych szkołach nie tylko Kościołowi rzymskokatolickiemu, ale 
zasadniczo wszystkim religiom i światopoglądom, o ile dysponują one spójnym 
procesem podejmowania decyzji, określonymi prawdami wiary, strukturami or-
ganizacyjnymi oraz nie stoją w sprzeczności z Konstytucją Niemiec. Tak więc 
w Niemczech funkcjonuje m.in. muzułmańska, żydowska, grekokatolicka lekcja 
religii. Te regulacje obowiązują zasadniczo we wszystkich landach, jednakże zda-
rzają się częściowo historycznie uwarunkowane różnice5.

Prawnie zakorzeniona struktura lekcji religii jest ciągle na nowo poddawana 
weryfikacji ze strony państwowej i religijno-pedagogicznej. Opisana słabnąca więź 
wyznaniowa, a także rosnący pluralizm religijny oraz różnorodność wyznaniowa 
uczniów stawiają pytanie, czy konfesyjna lekcja religii rzeczywiście jest najlepszą 
formą kształcenia religijnego w szkole.

Poniżej zostaną naszkicowane niektóre koncepcje, w jaki sposób powinna dalej 
rozwijać się konfesyjna lekcja religii bez porzucania jej konfesyjnego założenia.

5 Por. Rothgangel, Martin/Schröder, Bernd, Evangelischer Religionsunterricht in den Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland: empirische Daten – Kontexte – Entwicklungen, Leipzig 2009.
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Najnowsze propozycje zakładają kooperatywną wyznaniową lekcję religii. 
Przewiduje ona grupy uczniów mieszane pod względem wyznania, które byłyby 
nauczane razem przez okres od roku do trzech lat. Co pół roku byłby zmieniany 
nauczyciel – raz byłby to nauczyciel katolicki, raz ewangelicki. W szkołach reali-
zujących ten ekumeniczny model zespół nauczycieli wspólnie przygotowywałby 
program nauczania. Poprzez zmianę nauczycieli byłyby ukazywane różne treści, 
szczególnie przy tematach kontrowersyjnych – przedstawiane byłyby z różnych 
stron. Uczniowie otrzymaliby również możliwość identyfikacji z nauczycielami 
własnego wyznania oraz konfrontacji z innym wyznaniem.  

Kooperatywna lekcja religii pragnie umożliwić autentyczne spotkanie, zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli różnych wyznań. Chce również wzmacniać głębszą świa-
domość, prowadzić do poznania własnego wyznania, podkreślać jego specyfikę, 
a przy tym poprzez ukazywanie dwóch perspektyw odnajdywać punkty wspólne6. 
Ta forma lekcji religii została już kilkakrotnie empirycznie sprawdzona i wykazuje 
pewien pozytywny wpływ na proces nauczania, jednak nie da się w pełni ustalić 
różnic w stosunku do oddziaływania konfesyjnej lekcji religii7.

Kooperatywnie ustawiona lekcja religii, która zachowuje swoje konfesyjne zako-
rzenienie i ukierunkowanie daje się pogodzić zarówno z zapisami w Konstytucji, 
jak i ustaleniami poszczególnych wspólnot religijnych. Kooperatywna lekcja religii 
w swojej obecnej formie ma jednak pewną granicę, obejmuje bowiem jedynie ka-
tolickich i ewangelickich uczniów. Do przemyślenia pozostaje, jak dalece między-
religijnie może być ona jeszcze rozbudowana. 

Niechrześcijańskie religijne i światopoglądowe wspólnoty również oferują wy-
znaniowo zorientowaną lekcję. Międzyreligijna, kooperatywna lekcja religii, która 
jest nauczana przez zmieniających się nauczycieli różnych religii, byłaby przygo-
towywana w międzyreligijnym zespole, mogłaby łączyć mocne strony konfesyjnej 
lekcji religii, a mianowicie budowanie religijnej tożsamości, refleksję nad własną 
przynależnością do religii oraz świadectwo nauczyciela, z mocnymi stronami wspól-
nej lekcji, a mianowicie wspieranie dialogu, zrozumienia i tolerancji. Zrozumienie 
i kształtowanie własnej tożsamości, większe zakorzenienie i spotkanie stałyby się 
wówczas biegunami międzyreligijnej kooperatywnej lekcji religii. Dzięki temu taka 
lekcja religii byłaby „jedną nogą we własnej religii, a drugą u innych, umożliwiając 
konieczną równowagę tożsamości religijnej oraz dialogu”8.

6 Por. Schweitzer, Friedrich/Biesinger, Albert, Gemeinsamkeiten stärken – Unterschieden gerecht 
werden. Erfahrungen und Perspektiven zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht, Fre-
iburg/Gütersloh 2002, 84.
7 Por. ebd.; Kuld, Lothar/Schweitzer, Friedrich/Tzscheetzsch, Werner (Hg.), Im Religionsunterricht 
zusammenarbeiten. Evaluation des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Baden-Würt-
temberg, Stuttgart 2009; Schweitzer, Friedrich/u.a., Dialogischer Religionsunterricht. Analysen und 
Praxis konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts im Jugendalter, Freiburg 2006.
8 Ucar, Bülent/Begic, Esnaf, „Begegnungen zwischen christlichen und muslimischen Kindern im 
Religionsunterricht. Mit dem einen Bein feststehend und dem anderen ausholend“, in: Schmid, Hans/
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3.1.2. Koncepcyjne projekty: alternatywa do dydaktyki korelacji?
Od synodu z 1974 r. z Würzburga, którego zadaniem było wprowadzenie pe-

dagogiczno-religijnych koncepcji Soboru Watykańskiego II, w dyskusjach w kra-
jach niemieckojęzycznych dominuje antropologiczne ugruntowanie lekcji religii 
oraz opierająca się na nim korelatywna pedagogika religijna. Wiara powinna być 
wypełniana w kontekście życia, a życie powinno stawać się zrozumiałe w świetle 
wiary (Synod 2.4.2). 

Korelacja zatem oznacza orientację z jednej strony na orędziu chrześcijańskim, 
a z drugiej życiu uczniów. Dydaktyka korelacyjna wychodzi od założenia, że czło-
wiek może doświadczyć Boga w swoim życiu. Dostrzeganie tych doświadczeń 
i rozważanie ich w świetle wiary stanowią założenia synodu i korelacyjnej lekcji 
religii. W tym sensie lekcja religii chce budzić pytania o Boga, wyjaśniać świat 
oraz sens i wartość życia, normy zachowania ludzkiego, a także odpowiadać na 
problemy w świetle wiary i nauczania Kościoła. Ogólnie koncepcja ta zmierza 
do tego, aby uzdolnić uczniów do odpowiedzialnego myślenia i działania w tym, 
co odnosi się do religii i wiary, jak również do osobistej decyzji w konfrontacji 
z wyznaniem, religią, światopoglądem i ideologią. Zadaniem lekcji religii nie jest 
misyjne oddziaływanie na uczniów, lecz motywowanie ich do religijnego życia 
i odpowiedzialnego działania w Kościele (Synod 2.5.1). Lekcja religii skierowana jest 
do wierzących uczniów, z zasady jest jednak również otwarta na poszukujących, 
wątpiących, niezwiązanych z żadnym wyznaniem czy areligijnych.

Od 1990 roku dydaktyka korelacyjna spotkała się jednak z krytyką9. W pew-
nym uproszczeniu, punktem spornym stała się równowaga między dwoma biegu-
nami: Tradycją i środowiskiem życia uczniów10. Gdy jedni zaniedbywali Tradycję 
na rzecz podkreślenia sytuacji egzystencjalnej uczniów, inny uważali, że sytuacja 
życiowa uczniów ma być tylko punktem wyjścia dla rozważań teologicznych. 
Rozwój alternatyw dla dydaktyki korelacyjnej (np. dydaktyki symboli) nie przyniósł 
jeszcze spodziewanych rezultatów. 

W różnych debatach podkreśla się, że korelacja jako teologiczna zasada nie 
może być podważona – doświadczenie i zrozumienie powinno iść ze sobą w parze. 
Tymczasem doświadczenia uczniów są często bardzo różne i dalekie od Tradycji 
chrześcijańskiej. Trudno jest o owocne powiązanie ich z wiarą chrześcijańską. 
Istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia dla korelacji: można bowiem bądź oddalić 
się od doświadczenia egzystencjalnego uczniów, bądź od chrześcijańskiego orędzia. 

Verburg, Winfried (Hg.), Gastfreundschaft. Ein Modell für den konfessionellen Religionsunterricht 
der Zukunft, München 2010, 94-100, hier 98.
9 Por. Hilger, Georg/Reilly, George (Hg.), Religionsunterricht im Abseits?, München 1993; Englert, 
Rudolf, „Korrelation(sdidaktik). Bilanz und Perspektiven“, in: RpB 38 (1996), 3-18; Bitter, Gottfried, 
„Plädoyer für eine zeitgemäße Korrelationsdidaktik. Sieben friedfertige Thesen“, in: Lebendige 
Katechese 18 (1996), 1-8.
10 Por. Hilger, Georg/Kropač, Ulrich, „Ist Korrelationsdidaktik ‚out‘?“, in: JRP 18 (2002), 52-62.
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Uczniowie mogą nie dostrzegać żadnego związku między własnymi doświadcze-
niami a propozycją chrześcijańską.

Teorie zorientowane na doświadczenie dzielą się na dwa dydaktyczne kierunki. 
Pierwszy próbuje inicjować na lekcjach religii różne podstawowe doświadczenia 
religijne, jak np. przeżycie ciszy, elementy medytacji czy śpiewy pieśni. Od strony 
religijno-pedagogicznej z tymi działaniami związana jest nadzieja, że te doświad-
czenia umożliwią uczniom szersze otwarcie na orędzie chrześcijańskie. Wątpliwym 
jest jednak, czy w tak szerokim podejściu, a nawet niekiedy swoistym odejściu od 
tradycji chrześcijańskiej, rzeczywiście możliwe jest przyjęcie nauki Jezusa. 

Drugim współczesnym kierunkiem jest tzw. performatywna dydaktyka religijna 
z dydaktycznymi nastawieniami, przez które uczniowie mogą zdobywać nowe do-
świadczenia związane z chrześcijaństwem. Chodzi o inicjowanie, jednak nie tyle 
podstawowych doświadczeń religijnych, lecz doświadczeń, które będą prowokowane 
przez konfrontację z Tradycją chrześcijańską. Do tego wykorzystywane byłyby ko-
ścielne budynki, inscenizowane sceny biblijne, wprowadzane elementy liturgiczne 
i duchowe. Szczególnie ze strony Kościoła katolickiego (w protestanckiej pedagogice 
religijnej uwidaczniają się inne cele) wiąże się z tymi działaniami nadzieja, że w ten 
sposób będzie można częściowo kompensować deficyty religijnych doświadczeń 
uczniów. Uczniowie powinni poznać pewne sposoby przeżywania wiary11. Ma 
to na celu ostatecznie mistagogiczne wprowadzenie w wiarę i przynależność do 
Kościoła. Osiągnięcie tego celu na lekcjach religii w szkołach publicznych może 
być problematyczne zarówno od strony prawnej, jak i pedagogicznej.

Rosnąca grupa uczniów nie przyznających się do określonego wyznania lub 
zupełnie areligijnych zwraca uwagę na dalsze problemy związane z korelacją. 
Uczniowie ci mają znaczny deficyt religijnych doświadczeń, który w jakiś sposób 
powinien zostać zrekompensowany. Jednak oni sami nie potrzebują takich działań, 
ponieważ nie odczuwają w swym życiu potrzeby odkrywania Boga. Wielu ludzi 
w Niemczech nie chce, bądź nie potrafi postrzegać swojego życia w kontekście re-
ligijnym. Tym samym powstaje w niemieckiej pedagogice religijnej nowy obszar, 
nowe wyzwanie.

Wychodząc z założenia, że niewyznawanie żadnej religii jest swego rodzaju 
kompensowalnym brakiem, można przyjąć stanowisko, że ów brak religii jest 
szansą dla jej nauczania12. Tworzy się okazja do swoistej konfrontacji z uczniami 
związanymi z jakąś religią lub wyznaniem, z ich przekonaniami, światopoglądem 
i życiowym nastawieniem. Można poszukiwać możliwości otwartej i równoprawnej 

11 Por. Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 
Bonn 2005, 23f.
12 Por. Domsgen, Michael, „Schule und Religion in der Säkularität – Impulse für weitere Diskus-
sion“, in: Ders./Spenn, Matthias/Schluß, Henning (Hg.), Was gehen uns ‚die anderen‘ an? Schule 
und Religion in der Säkularität, Göttingen 2012, 161-180, 169.
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rozmowy13 o ważnych antropologicznych zagadnieniach, które nie dadzą się po-
śpiesznie, pojęciowo określić14. 

Religijne (chrześcijańskie) życie i tłumaczenie świata może być odkrywane jako 
jeden z wielu światopoglądów. Centralne wyzwanie takiej wymiany leży w tym, aby 
osiągnąć wzajemne zrozumienie. Najważniejszym celem takiego procesu naucza-
nia jest uzdolnienie do „porozumienia wrażliwego na różnice”15. Współbrzmią 
tutaj korelatywne elementy, które wychodzą z założenia, że takie zrozumienie jest 
możliwe oraz że chrześcijaństwo nawet z perspektywy niekonfesyjnej czy o areli-
gijnej może się prezentować wiarygodnie. Korelacja jest postrzegana przy tym nie 
jako metoda dydaktyczna, lecz jako podstawowe hermeneutyczne założenie, które 
umożliwia w religijno-pluralistycznym kontekście, zrozumiałą wymianę.

Odnosząc się do tego, pod uwagę powinna zostać wzięta nie tylko lekcja religii, 
ale również szkoła jako miejsce nauki i życia, szczególnie w regionach, gdzie reli-
gia w życiu codziennym jest prawie niedostrzegalna. Kiedy uda się w strukturach 
szkolnych stworzyć miejsca religijnego nauczania i doświadczenia, które byłyby 
związane bezpośrednio z codziennym życiem (rytuały związane z kalendarzem, 
pokonywanie trudności, towarzyszenie w życiu itp.)16, które umożliwiają auten-
tyczne spotkanie z wiarą i religią (duszpasterstwo szkolnie, diakonie), wtedy taka 
wymiana religijnie i światopoglądowo heterogenicznych partnerów dialogu będzie 
jeszcze owocniejsza.

3.2. Wspólnota (parafia – katecheza)

W niemieckiej pedagogice religijnej lekcja religii jest tematem dominującym, 
przez co widocznie mniejszą uwagę poświęca się katechezie czy innym dziedzinom 
pracy, np. kształceniu dorosłych. Uzasadnia się to faktem, że w szkole zasadniczo 
jest szansa na dotarcie do wszystkich dorastających młodych ludzi, podczas gdy 
coraz mniej osób odnajduje się we wspólnotach. 

13 Por. Gräb, Wilhelm, „Wer sind die Konfessionslosen – und was könnte ihr Interesse an Religion 
wecken?“, in: Domsgen, Michael/Lütze, Frank M. (Hg.), Religionserschließung im säkularen Kontext, 
Leipzig 2013, 17-21.
14 Por. Domsgen, Michael/Spenn, Matthias, „(Was) gehen uns ‚die anderen‘ an? Schule und Religion 
in religions- und gemeindepädagogischer Perspektive“, in: dies./Schluß, Henning (Hg.), Was gehen 
uns, 83-102, 87.
15 Jäggle, Martin, „Religiöse Pluralität als Herausforderung für Schulentwicklung“, in: Ders./Kro-
bath, Thomas/Schelander, Robert (Hg.), lebens.werte.schule. Religiöse Dimensionen in Schulkultur 
und Schulentwicklung, Münster 2009, 265-280, 275.
16 Por. Domsgen, Schule, 161-180.; ders./Hanisch, Helmut, „Den Herausforderungen begegnen: 
Grundzüge einer ostdeutschen Religionspädagogik“, in: ders. (Hg.), Konfessionslos – eine reli-
gionspädagogische Herausforderung. Studien am Beispiel Ostdeutschlands, Leipzig 2005, 389-407, 
397-400.
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Na zakończenie warto zwrócić uwagę na dzisiejsze tendencje w katechetyce 
niemieckiej. W znacznym stopniu, analogicznie do lekcji religii, również kate-
chetyka musi zmierzyć się ze społecznymi i religijnymi zmianami zachodzącymi 
w Niemczech. Do tego dochodzą częściowo dynamiczne zmiany w strukturach 
wspólnotowych – w parafiach, które poprzez łączenie się stają się pastoralnie du-
żymi obszarami17. Często katecheza nie odbywa się już w terytorialnie określonych 
wspólnotach, lecz zakłada elastyczne, mobilne i często strukturalnie rozbudowane 
czynności pastoralne.

Daleko posunięty upadek tradycji w Niemczech, pluralizm religijny i sekulary-
zacja doprowadziły do tego, że pełna socjalizacja religijna w rodzinie i wspólnocie 
jest współcześnie wyjątkiem. Ludzie biorą udział w katechezie, często bez żadnych 
założeń, zazwyczaj w ramach przygotowania do sakramentów. Na takiej katechezie 
dokonuje się często pierwsze spotkanie z parafią, przez co przejmuje ona rolę 
ewangelizacyjną. Powoduje to przesunięcie, które jest nie bez znaczenia, ponieważ 
na katechezie tylko w niewielkim stopniu możliwa jest pogłębiona mistagogia18. 
Często pozostaje ona na poziomie działań o charakterze ewangelizacyjnym, bez 
pogłębiania żywej wiary we wspólnocie. Dzieje się tak m.in. dlatego, że wspólnota 
terytorialna (parafialna) istnieje jedynie fragmentarycznie.

Można sądzić, iż na rozwój przyszłej katechezy istotny wpływ będą miały trzy 
centralne pola działania naukowej katechetyki: po pierwsze, katecheza musi być 
postrzegana jako proces ustawiczny, przez co także dorośli powinni znaleźć się 
mocniej w centrum zainteresowania katechezy19. Po drugie, ważne jest odkrycie 
nowych form życia wspólnotowego osób wierzących, gdzie możliwe byłoby usta-
wiczne, żywe nauczanie i życie wiarą20. Po trzecie, katecheza nie może się osta-
tecznie koncentrować tylko na przekazywaniu wiedzy21, lecz musi obejmować cały 
proces nauczania, który może mieć miejsce również poza wspólnotą, na przykład 
na poziomie sztuki czy kultury22. 

Katechetyka naukowa może czerpać inspiracje przede wszystkim z Ameryki 
i Francji23. Szczególną uwagę zwraca katecheza międzypokoleniowa, która jest 

17 Por. Leimgruber, Stephan, Veränderungen im Bedingungsgefüge der Katechese, in: Kaupp, 
Angela/u.a. (Hg.), Handbuch der Katechese. Für Studium und Praxis, Freiburg 2011, 39-51.
18 Por. Hennecke, Christian, Not-wendiger Aufbruch. Auf der Suche nach neuen Wegen der Ka-
techese, in: ders./Dörsam, Anke (Hg.), Generationen des Glaubens: Kontexte, Modelle und Erfah-
rungen intergenerationeller Katechese, München 2015, 10-19, 15.
19 Por. Becker, Klaus, Konzeptionen der Erwachsenenkatechese, in: Kaupp/u.a. (Hg.), Handbuch, 
432-445.
20 Por. Hennecke, Aufbruch, 12.
21 Por. ebd., 12f.
22 Por. Wehrle, Paul, Katechese – Wegbegleitung im Glauben, in: Kaupp/u.a. (Hg.), Handbuch, 9f, 
10.
23 Feiter, Reinhard (Hg.), Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof? Ermutigende Erfahrungen der 
Gemeindebildung in Poitiers, Ostfildern 2010; Sellmann, Matthias (Hg.), Katholische Kirche in 
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wypróbowywana w diecezji Hildesheim, a w Niemczech szeroko i krytycznie 
dyskutowana24. Katecheza międzypokoleniowa czerpie inspiracje ze środowiska 
angloamerykańskiego. W centrum stoi kształcenie poprzez małe, żywe wspólnoty, 
w których naucza się, obejmując życiowo i religijnie różne pokolenia. Te małe wspól-
noty mogą być ukształtowane przez różnorodne czynniki zależne od środowiska, 
a przez to powinny liczyć się z różnorodnością danej społeczności25. W centrum 
zainteresowania nie stoi tutaj włączanie do wielkiej wspólnoty z okazji chrztu, 
Komunii czy bierzmowania czy katecheza o możliwie szerokim zakresie, która 
obejmuje dzieci i młodzież w każdym wieku. Chodzi raczej o tworzenie żywych 
wspólnot, w których odbywa się ustawiczne nauczanie i życie, prowadzonych przez 
etatowych moderatorów/animatorów, ale także i wolontariuszy.

Tłum. Magdalena Rynkal, ks. Radosław Chałupniak

den USA. Was wir von ihr lernen können, Freiburg 2011; Lutz, Bernd, Intergenrationell durch GoF 
statt fragmentiert wie sonst. Praktisch-theologische Reflexionen zum US-amerikanischen Ansatz 
„Generations of Faith“ (GoF), in: Henneck/Dörsam (Hg.), Generationen, 20-29.
24 Hennecke, Christian, Kirche, die über den Jordan geht. Expeditionen ins Land der Verheißung, 
Münster 52011; ders. (Hg.), Die Rückkehr der Verantwortung. Kleine christliche Gemeinschaften 
als Kirche der Nähe, Würzburg 2011.
25 Por. Beispiele in: Henneck/Dörsam (Hg.), Generationen, 29-107.


