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Księdzu Profesorowi
Franciszkowi Drączkowskiemu
twórcy metody wykresograficznej w teologii

WSTĘP

P

odstawowym środkiem służącym propagowaniu Dobrej
Nowiny jest słowo, które może być podane w formie ustnej bądź pisemnej. Przekaz werbalny w ewangelizacji spełniał
dotychczas podstawową funkcję i słusznie można przypuszczać, że Kościół nadal będzie się nim posługiwał w głoszeniu
Dobrej Nowiny.
Współczesna kultura i cywilizacja zdominowana przez
telewizję oraz Internet jest i staje się coraz bardziej „kulturą obrazu”. W zawiązku z tym człowiek współczesny obok
przedstawień werbalnych oczekuje również przedstawień wizualnych ukazanych bądź w formie obrazowej, bądź graficznej. Postulat ten dotyczy wszystkich dziedzin nauki i wiedzy
w tym również teologii.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest między innymi
nowa metoda w teologii ujęta w formie wykresów złożonych
z figur geometrycznych oraz wykresów złożonych z przedstawień geometryczno-obrazowych. Twórcą wymienionej metody
jest ks. profesor Franciszek Drączkowski, który przedstawił jej
założenia w licznych publikacjach wydanych w języku polskim
oraz językach obcych w latach od 1983 do 2014. Wymieniona
metoda dojrzewała i ubogacała się poprzez kolejno wydawane
publikacje. Jej wersja pełna i finalna została ukazana w pracy
pod tytułem Synteza teologii w ujęciu graficznym. Wydanie
drugie, poszerzone (Lublin 2014).
Wymieniona metoda stała się przedmiotem pracy doktorskiej ks. Krzysztofa Krukowskiego, który wyniki swych badań
opublikował w dwóch pozycjach książkowych Nowe narzędzie ewangelizacji – metoda wykresograficzna (Lublin–Pelplin
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2011) oraz Geometryczna wizja Boskiej rzeczywistości (Pelplin
2013). Należy też dodać, że próbą przeszczepienia wymienionej
metody, zwanej metodą wykresograficzną bądź geometryczną,
na grunt kaznodziejski, zajął się ks. Edward Wasilewski, który
wyniki wstępnych swych badań przedstawił w książce pod
tytułem Geometria w służbie teologii (Pelplin 2015).
Wymieniona metoda budzi zainteresowanie nie tylko
teologów, ale również wielu ludzi wierzących, którzy pragną
pogłębić znajomość i zrozumienie podstawowych prawd wiary. Mając na uwadze powyższe grono zainteresowanych postanowiono ukazać w niniejszej pracy podstawowe założenia
wymienionej metody w formie prostej i zrozumiałej dla przeciętnego czytelnika.
W pracy niniejszej zostanie przedstawiony i omówiony
podstawowy zarys metody wykresograficznej w 20 wykresach
geometrycznych oraz geometryczno-obrazowych. Do poszczególnych wykresów zostaną załączone paralelnie wyjaśnienia
ujęte w formie werbalnej.
Na końcu pracy zostanie zamieszczony wykaz podstawowej literatury przedmiotu, który pozwoli zainteresowanym
na szersze zapoznanie się z funkcją ilustrującą i korygującą
wymienionej metody.
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