Ocena rozprawy doktorskiej

Mgr lnt. Slawomir Zatwardnicki,

Chalcedofiska

formala ,,bez zmieszaniu i

bez

rozdzielenia" w iwietle dokumentdw Migdzynarodowei Komisji Teologicznej, Wroclaw
2017, ss. 336, napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroclawiu, na

seminarium naukowym

z teologii

rlogmatycznej pod kierunkiem ks. prof.

Wlodzimierza Wolyfica przy wsptfludziale promotora pomocniczego ks.

dr.

dr.

hab.

Jacka

Froniewskiego.

Na pocz4tku swego pontyfikatu Benedykt XVI odni6sl sig z okazji 40-lecia zakonczenia
Soboru Watykariskiego II do recepcji tego Soboru, m6wi4c o dw6ch przeciwstawnych
hermeneutykach' Jedn4 jest ,,hermeneutyka nieci4gloSci

i

z przeszlo1ciE,, a drug4
jest ,,hermeneutyka reformy", ktSra zachowuje ci4gloS6 jednego podmiotu jakim jest
KoSci6tr.
zerwania

Recepcja Soboru zale|y wigc

klucza

do

ztozumienia

Kurii

pracownikdw

i

od przyjgtej hermeneutyki, czyli zastosowania wlaSciwego
wprowadzenia w 2ycie jego postanowieri (przem6wienie do

22 grudnia 2005). Dla Benedykta XVI kluczem do
hermeneutyki reformy jest jeden i ten sam podmiot-KoSci6l, ktory przyjmuje i przekazuje

zbawienie

w

Rzymskiei,

Jezusie Chrystusie, a wigc rozwija sig, pozostaj4c tym samym podmiotem.

Moana to Wtazic w slowach, ze ,,KoSci6l jest
samym KoSciolem"

-

zar6wno przed, Soborem, jak i po nim

-

tym

(tamle; por. Lumen gentium 8). Prawdg tg oddaje jeszcze inne okreslenie

Ratzingera: ,,Nie spos6b opowiedzie 6 sig za Vaticanum II, a przeciw Trydentowi i
Vaticanum

I' Nie spos6b

takze opowiedziec sig za Trydentem

i

Vaticanum

(por. Joseph Ratzinger, Opera Omnia, t. YIII2: O nauczaniu

I, a przeciw Vaticanum II,,

II Soboru Watykar4skiego, przekl.

E. Grzesiuk, red. K. G62dL, M, G6recka, Lublin 2016, s. 943).

Wydaje sig, 2e w tym wlafnie duchu jest do odczytania rozprawa mgra Slawomira
Zatwardnickiego, gdzie Jezus Chrystus jest tym Podmiotem, kt6ry
WZyjEL dwie r6zne ale
niesprzeczne natury. Doktorat stawia sobie za ceI odpowiedZ na zasadnicz4 kwestig
chrystologiczn4:

czy i jak

v,ryraza sig jednoSi B6stwa

chalcedoriskiej ,,bez zmieszania

t

l>ez rozdzielenia"

prawd wiary chrzeScijariskiej, rozwulanych
Teologicznej. Wtedy formula ta

z

w

Czlowieczefstwa formuly

w hermeneutyce teologicznej gl6wnych

dokumentach MiEdzynarodowej Komisji

jednej strony sluzy jako narugdzie (s. 8) do wyrazenia

spotkania czy bliskoSci dw6ch odleglych Swiat6w, boskiego
czas, a z drugiej

i

i ludzkiego, jak np. wiecznoSi i

- jako uwyralnienie w tej formule kategorii uniwersalnej (s, 7), czy wreszcie

okreSlenie jej jako ,,formulg Swiatow4" (s. 8), kt6ra wyjaSnialaby gl6wne traktaty teologiczne,

jak np. antropologia, soteriologia, eklezjologia. Mozna to wyrazic za wloskim teologiem
Cipriano Vagagginim (+ 1999), kt6ry dogmat chalcedoriski okreStil jako
,,wszechogarniajqcE
regulg hermeneutycznq", ukazujqc1

i

wyjaSniaj4c4 dwubiegunowg strukturg bytu, gdzie

ostatecznie ,,wyZszo16" nale?y do B6stwa wobec czLowieczeristwa, do wiecznoSci wobec
skot'rczonoSci (por. s. 3, 9, 13).

Zdawal by sig moglo, ze Doktorant bEdzie podEzal zaYagagginim, skoro stwierdza,
2e w zasadzie tylko on ujmuje niejako caloSciowo ow4 dwubiegunowoSd w teologii (s.
13,

- jak wskazuje temat rozprary - bgdzie staral sig wykorzystai formulg
chalcedorisk4 ,,bez zmieszania r bez rozdzielenia" do ,,uporz4dkowania zagadnien
157). Tymczasem

teologicznych podejmowanych przez Migdzynarodow4 Komisjg Teologiczn4,, (s. 14). w
wykazie bibliograficznym wymienione s4 wszystkie dokumenty Commissione Teologica
Internazionale. Jest tez wspomniane, ze Komisja ,,opublikowala d,otqd, dwadziescia siedem
dokument6w" (s. 10), ale do czego odniesi tgliczbg? Zapewnenie do polskiego tlumaczenja

Odwiary do teologii. Dokumenty migdzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-l996,podred..
J. Kr6likowskiego, Krak6w 2000, poniewaz jest tam tylko 19 dokument6w. Wszystkie
dokumenty CTI (27)

z lat 1996-2014 s4 wyliczone w: E. Avallone, La Commissione

Teologica Internazionale. Storia

z lat 1969-2004 jest

e

perspekttive,Yenezia20T6, s. 445-446, a treSi 22 tekstow

opublikowana

w jgzyku

wloskim

w:

Commissione Teologica

Internazionale. Dokumenti 1969-2004, Bolognia 2010. Pozostale teksty (5, z lat 2007-2014)
s4 dostgpne takhe w tNtxnaczeniu polskim, co Doktorant podaje, np. Teologia dzisiaj.
Perspektywy, zasady i lvyteria, Krak6w 2012. Listg dokument6w podaje strona watykariska:

http://www .vatican.va/toman-curi alcongregations/cfaith/cti clocuments/rc

cti

index-doc-

pubbl_it.html (dostgp: 8.6.2017).

Analizuj4c wspomniane dokumenty CTI Doktorant wyodrgbnil pig6 obszar6w
oddzialywania hermeneutyki teolo grcznej Chalcedonu ,,bez zmieszania i bez rozdzielnia,,,
kt6re odpowiadaj4 poszczeg6lnym rozdzialom rozprav{y. 54 nimi: chrystologi a (tozdz. II, s.

6I-95), eklezjologia(rozdz.III, s. 97-156), antropologia (rozdz.IY, s. 157-196), eschatologia
(tozdz' Y, s. 197-230) i metodologia teologiczna (rozdz. VI, s. 23I-287). Te pigi obszar6w
poprzedza

-

slusznie i logicznie

chalcedorisk4

w kontekScie

-

rozdzial I (s. 1 7-60) ukazuj4cy w calej krasie sam4 formulg

genezy

i

teologii. WlaSnie w Chalcedonie widai to pierwotne

zastosowanie formuly zjednoczenia dw6ch natur

w Osobie Logosu (DH 301-302). I Autor

dysertacji uwala, 2e jak w jednej Osobie Jezusa Chrystusa dwie natury zachowuj4 swoje
wlaSciwoSci oraz dziaLania, tak te dwa bieguny winny byc zachowane w hermeneutyce

kazdego misterium wiary (s' 290)' Tym samym odkrywa sig wartoSd
chalcedoriskiego dla dalszej teorogii, zorientowanej chrystycznie.

i

znaczenie orzeczenia

Analiza dokument6w CTI prowadzi do tego, ze zastosowany kluczbad.awczy
,,bez
zmieszania i bez rozdzielenia" daje sig odnalelc
- poza sam4 chrystologi4 - najpierw w
relacji migdzy chrystologi4 a trynitologi4 (s. 78nn, 291). Pozwala
to na pelniejs ze poznanie
Tr6jcy Swigtej dzigki objawieniu sig Boga w Chrystusie (s. 78nn).
Takze problematyka
odkupienia

i

zbawienia uwid cznia sig w prezentowanej formule.

tozsamosi odkupienia

z

osob4 odkupiciela (s. 82nn,

Z jednej strony chodzi o
94), a z drugiej - o tozsamosi

przeb6stwienia z ostatecznym spetnieniem czlowieka (s.
86nn). Doktorant wprawdzie odnosi
sig do tych zatysowanych fakt6w od strony negatywnej
- co by bylo, gdyb y np. zaistniala
tendencja ,,mieszania hb rozdzielenia" doktryny chrystologii
od trynitologii (por. s. 94).
Pozwala to jakby uwypuklii strong pozytywn4, 2e Tr6jca
bylaby calkowicie niezrozumiana
bez W y darzenia Chrystusa.

W obszarze eklezjologii 6w klucz hermeneutyczny Chalcedonu stosuje Doktorant
do
jeszcze innych relacji Slowa Wcielonego i Ko6ciola.
Najpierw ukazane jest wzajemne
przenikanie sig wymiaru historycznego i transcendentnego
KoSciola (s. ggnn), nastgpnie
ukazanejest wsp6listnienie w Kosciele wymiaru SwigtoSci i grzesznoSci
(s. l04nn), atak1e
prawda o nierozdzielnoSi Chrystusa i KoSciola (s. 123nn),
by ostatecznie wrazic relacjg
KoSciola do Swiata (s. 138nn).

Tak2e antropologia chrz;eScijariska odnajduje sig, zdaniem Doktoranta,
w
chalcedofskim kluczu ,,bez zmieszania i bez rozdzielenia". Z
tesci dokument6w CTI da sig
zauwtzy('

i

wyodrgbni6 nastgpuj4ce relacje: natury

przeb6stwienia

i laski (s. 15gnn), humanizacji i
(s. 767nn), imago Dei i imago Christi (s. 178nn), dzialaniaBoga
i czlowieka

(s. 184nn) oraz relacji czlowiekai Swiata (s. 190nn).

okazuje si9, ze formula ,,bez zmieszania t bez rozdzielenia" mo1e
byc tak*e
natzgdziem potz4dkuj}cym tresci eschatologiczne. Doktorant
wybiera tu starannie kilka
podstawowych relacji, jak: postgp ludzki a ostateczne
spelnienie czlowieka (s. ggnn),

l
czas a
wiecznosd (s. 206nn), objawienie kosmiczne a historyczne (s.
2r6nn) oraz Adampierwszy i
Adam eschatologiczny (s. 224nn).

Autor dysertacji wskazuje jeszcze na istnienie formuly chalcedoriskiej
takze w
metodologii teologicznej. opiera sig to przede wszystkim na
wykladni wiary chrzescijariskiej.
Moana zatem nakreSlii szczeg6lne relacje wiary: do egzegezy
biblijnej (s. 231nn), do
dogmatu (s' 245nn), do ,,nauki wiaty", tj. Urzgdu Nauczycielskiego
KoSciola (s. 256nn) i do

filozofii (s. 273nn). Strukturalnre

tu relacji wiary do rozumu, ale Autor ,,ukryl" jq
najpierw w relacji wiary do tzw. ,,nauki wiary", a nastgpnie w relacji do filozofii.
zabral<Lo

Wszystkie wyr6znione relacje Doktorant omawia wigc

z

perspektywy formutry

chalcedoriskiej ,,bez zmieszaniaibezrczdzielenia", okreSlaj4c z jednej strony r6hnicemigdzy
elementami (obszarami), a z drugiej
relacja wiary teologa

- wryZ migdzy nimi. Czytelnym przyl<Nadem mo1e by1

i wiary KoSciola reprezentowanej przezlJrzqd,Nauczycielski Kogciola:

,,bez zmieszania" oznacza uwzglgdnienie r6znic (rozrShnienia) migdzy teologi4 a 1INK, a
,,bezrozdzielenia" wskazuje na koniecznqwig? (ednoSi) migdzy wiarq a UNK (por, np.

s.

30I). Czy m6wi4c inaczej: ,,bez zmieszania" gwarantuje uszanowanie wzajemnej autonomii
obydwu element6w, a,,bez rozdzielenia" wskazuje na konieczn1relacjg migdzy nimi. Albo
jeszcze proSciej: Osoba Jezusa Chrystusa poNqczyladwie r6zne, ale niesprzeczne natury.

Jawi sig zatem kwestia oceny tej kolosalnej pracy Doktoranta . Z rozprawy wynika, ze

nie CTI, co sam Doktorant

-

lqcznie z Promotorem

- proponuje taki a nie inny tok badat'r i

wykazuje ich rezultaly. Nie tylko w tekScie, ale szczeg6lnie z Zakoriczeniu czgsto mowi, Le

takiej hermeneutyki Komisja,,ani nie zacytowala, ani tym bardziel nie rozwingla" (s. 301);
,,ukazujq umiarkowane mozliwosci formuly" (s, 295n); ,,nie uzywa wprost przez MKT,'(s.

297). OznaczaLoby to, 2e sama CTI nie jest Swiadoma zastosowania czy trzymania sig tego

klucza, ktory przyj4l Doktorant. Jest to zapewne samodzielna pr6ba odczfiania waznych
kwestii teologii w kluczu zaproponowanym ptzez Autora dyserlacji. Zastosowanie formuly
chalcedoriskiej

ma

sLu?yc

-

zdaniem Doktoranta

-

,,rozwiqzaniu wielu poszczeg6lnych

problem6w teologicznych czy nawet systematyzowaniu calych traktat6w" (s. 303).

Smiem nawet przypuszczal, ze Promot or zaszczepil Doktorantowi ten wlasnie
kierunek badan. Bylaby to pewnego rodzaju kontynuacja jego wlasnej drogi ,,pr6by
o2ywienra staro?ytnych dogmat6w KoSciola" w odniesieniu do Osoby Jezusa Chrystusa (por,

W. Wolyniec, Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi magisterium Koiciola od 50 do 325
roku,WrocNaw 2011, s. 16n). W tym przypadku staro|ytny dogmat z Chalcedonu ma nieiako
oZywrc cal4 teologig w

jej reinterpretacji podstawowych obszar6w.

Rozprawa p. mgr Zatwardmckiego jest zatem bardzo odwaana

w swoim

kierunku

badan, atakle wykazuje wielkie zainteresowanie i znajomoS6 teologii. Porusza sig bowiem na

wszystkich prawie obszarach wiary KoSciola i umiejgtnie je jakby kontroluje. DziS w ramach
fragmentarycznoSci czy specjalizaojiwiedzy jest

to szczeg6lnie wazne. Dlatego zmaganiate

naIeLy nie tylko doceni6, ale j e teL nalehnie przyjqd.

Przy wszystkich tych pozytywnych ocenach me zabraldo teZ i wigkszych oraz
mniejszych uchybieri w caloSci razptary. JuZ w drugim zdaniu (s. 7) pojawia sig lapsus

ukazania relacji B6stwa
,,pomigdzy BoskoSci4

a

i

czlowieczenstwa

czlowieczetistwem"

.

w

Logosie, ktbr1 Doktorant opisuje jako

Takze na tej pierwszej stronie widnieje inny

problem opisania Breviarium
fidei, kiedy podana jest strona 226 (s.7). Dogmatyk dostaje
wtedy prawdziwego ,,zawrotu gtowy"! Pozatyms4 niestety
,,wymyslone,, skr6ty utartych juz
oznaczert, np' DH jest powszechnym skr6tem dla H.
Denzinger, Enchiridion symbolorum
definitionum et declarationum de rebus
fidei et morum w najnowszym wydaniu p.

-

Htinermanna z 1997 roku

-

nie wtlac zaniemw to miejsce Deklaracji wolnosci vaticanum
II
Dignitatis humanae (s' 306). Jest to niedopuszc zalne dladogmatyka.
Nie wiem , czy dokorica
jest wiasciwe poslugiwanie sig zastgpczqterminologi4
greck4 na laciriskq, czego przykladem
jest,,gr' fysis" (s' 38, 44). Nie spotkalem j eszczetakiego
zapisu. poming tutak1etakie sprawy
jak blgdnie napisane nazwisko Poplowski zamiast
Popowski (s. 309, 335), czy pisanie z
a

malych liter tytul6w znanych czasopism, jak np.
,,Roczniki Teologiczne,,, czy,,Roczniki
Teologii Dogmatycznej" (s. 308). Ale chyba najwigkszym
blgdem jest wykaz dokument6w
Magisterium Kosciola (s' 314-318), kt6ry jest alfabetyczny,a
nie chronologiczny! podobnie i
Zr6dta podane sa w porzEdku alfabetycznym, a nie chronologicznym.
Niekt6re pozycje sq
podane trzykrotnie

, np. Chrzeicijafishuo i religie G. 31 1). TJwaZam, ze tekstam i Lrodlowymi
s4 te podane przez crl i jest ich na dzien dzisiejszy
27, anie 3g jak blgdnie moglaby

-

sugerowai hsta Dokumenty Migdzynarodowej Komisji Teologicznej
(s.311-3 13). Tak1e
Dokumenty Magisterium Koiciola winny by6 w porz4dku
chronologi cznym(s. 314-3 lg). Ze
skromnosci juL nie dodam, ze oclnotowujg calkowity brak
odniesienia do opera omnia
Josepha Ratzingera wydawanego w Polsce od roku 20121
Takke znany skr6t RT nie moze
byi na nowo tworzony przezRTeol (s. 323). S4 powszechnie obowi qzujqce
wykazy slcr6t6w.
ZdarzajEsig tez drobne liter6wki, np. servizio (s. 1g3,31g).
Powyzsze uwagi sluz4 jedynie udoskonaleniu omawianeg
o dzieLa, zatem nie ujmuj4
znaczenia i powagi prezentowanej rozprawy. Tresciowa
rzetelnoSi, kt6ra jest bardzo dobrze
udokumentowana w przypisach pobudza jednak do zywej
dyskusji na wiele temat6w.
Chcialbym podad tylko te najwahniejsze:

1)' Nawi4zuj4c do dawnego sporu teologiczne go, czy
Chrystus wcielilby sig, gdyby Adam nie
zgrzeszyl? Jak rozwin4lby Doktorant tg wahn1kwestie?

2)' Kwestia swigtosci

i

gtzechu

w Kosciele ma r6zne

oblicza. R6zne sq tez propozycje

odnowy Kosciola' Joseph Ratzinger proponuje odnowg Kosciola
przez ablatio (tzn.
,,usuwaniem, umozliwi ajqcym dostrzeAenieforma nobilis,,. Na czym ona polega?

3). Jak rozumie6 slowa

z

dzisiejszej Ewangelii: ,,Kto wierzy

w Syna Bozego, nie podlega

potgpieniu; a kto nie wierzy, juL zostaN potEpiony" (J 3,18X Kto moze by6 tym, co nie wierzy

ijaki bgdziejego

los?

Wniosek

W rezultacie tozprawa p. mgra Slawomir Zatwardnickiego jest rzetelny prac4

naukow4,

nowatorsk4, 2rodNowq, starannie udokumentowanE, tw6rczq, krytycznE i teologicznie
prawidlowq.Wytyczyla sobie nie lada cel, kt6ry ZmudnqpracqzostaL osi4gnigty. Wskazuje to

na batdzo dobre

i

wszechstronne przygotowanie teologiczne Doktoranta. Gratulujg wigc

zar6wno Promotorowi
wszystko odwagi

w

jak i

Doktorantowi pomyslu przeprowadzonych badan, a nade
realizacji tego waznego przedsigwzigcia. Rozprawa p. mgr. inZ.

Slawomira Zatwardnickiego spelnia wszelkie wymogi stawiane pracom doktorskim w polsce.

To wszystko kwalifikuje jQ, by bez Zadnych zastrzeaeh zostala dopuszczona do dalszych
etap6w przewodu doktorskiego, o co wnoszg do Rady Wydzialu Teologicznego pWT we
Wroclawiu.
Kierownik
Katedry Historii Dogmat6w

Lublin,

Il

czerwca2\IT

W uroczystoSc Tr6jcy Swigtej

iTmlqii Historlunej

