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,,Wobec niezliczonej iloSci dr6g, kt6re sig zbiegaiq, stwierdza sig istnienie

misterium dynamicznej, dwubiegunowej struktury bytu:
bez zmieszania jego dw6ch biegun6w, bezrozdzielenia pomigdzy nimi,
z determinuj4c4 supremacj4 jednego nad drugim:
w ostatecznej analiziejest to
supremacja nieskoriczonoSci nad skoriczonoScia"

Cipriano Vagaggini

1.

Stanowi4ce motto niniejszej recenzji slowa Vagagginiego sQ zarazem mottem
dysertacji p. Slawomha Zatwardnickiego. Decydujg sig na taki zabieg formalny dlatego,
dawno

w swojej wieloletniej praktyce naukowego

rozprawy dobranym tak starannie

i

nie spotkalem sig z mottem

pasuj4cym ,,aZ tak" do caloSci pomieszczonych w pracy

dociekari: pasuj4cym merytorycznie
otwieraj4cym ich daleki horyzont

recenzenta

Ze

(ich:

i

hermeneutycznie,

a

dobranym

z

blyskiem i

pomieszczonych w pracy dociekan). Zadanie swoje

badawcze widzi bowiem Zatwardnicki w tym wlaSnie: by niejako ,,domySle6" Chalcedon (:
chrystologiczn4 formulg chalcedoriskfl do korica, to znaczy tak j+ przemySle6, zrozumie1,

wyinterpretowa6, by wydobyl

z

niej jak najwigcej z nieskoriczonego bogactwa duchowo-

intelektualnego, kt6re zawiera, azwlaszczaby przy jej pomocy
@trzez jej pryzmat),,pomySle6
wszecluzeczywistoSi" i taktezj4 postrzega6, ronnnie6 i wedlug tego rozumienia z ni4 sig

-

obchodzi6.

W tym celu Zatwardnicki sigga po teksty Migdzynarodowej Komisji Teologicznej,
kt6re traktuje jako 2t6dNovrry dla dysertacji tekst, kt6rym ,,oSwietla" zasadniczy problem

swoich badan Qtatz: poprzedni akapit). Jak pisze
w znakomitym czterozdaniowym skr6cie
w zakohczeniu rozprawy, zdaniem MKT, ,,formula chalcedoriska orzeka
o unii dw6ch
biegun6w: transcendencji oruzimmanencji slowa.
w ten spos6b dogmat z v wieku stanowi o
transcendenc-ji o charakterze chrystologi cznym
nieskoriczonej transcendencji Slowa
wcielonego wzglgdem ludzi oraz calego stworzonego
Swiata, zl<t6rymsig wi4ze. w zwiqzku
ztym formula bez zmieszania i bez rozdzielania vtrzymuje
znaczenienie tylko w chrystologii,

ale r6wnie2

w

soteriologii, eklezjologii czy antropologii. Zagadnienie to
wydaje sig
obiecuj4ce w teologicznym uzasadnianiu, w jaki
spos6b zbawienie wszystkich i kazdego jest
moZliwe jedynie i wlaSnie w Chrystusie,, (s. 2g9).

I wlasnie o tg jedyn4 w swoim rcdzaju syntezg
struktura rzeczlrvistoSci

uniwersalnosci

i wyl4cznosci

chodzi.

i

poznania odpowiada ,,strukturze Jezusa Chrystusa,
slowa
wcielonego, Drugiej osoby Tr6jcy Swigtej" ba, tapierwsza
wlasnie bytowo/ont ycznie z tej
drugiej sig bierze, ma w niej swoje kreacyjne (czyli
dotyczqce'fajemnicy Stworzenia) Lr6dNo.
Prawda, kt6r4 jest Jezus chrystus i kt6ra z Niego
i Jego nauki plynie, rozciqga sig na
wszystko; na doslownie wszvstko.

2.

o tym jest dysertacja

by

Zatwardnickiego, jak jE rozumiem. I taki jest jej najglgbszy
cel:
nauczyd sig ,,mySle6 Chalcedonem". I 2e w takim
mySleniu/postrzeganiu/rozumieniu

rzeczywistosci kryje sig zdrowie teologii, wszelkiego pojmowania
i samego zycia.p. mgr lic.
kan' Slawomit zatwardnicki wlasnie temu fascynuj4cemu
zagadnieniu poswigcil 366 stronic
swojej doktorskiej monografii. Jej rozmach budzi szczeg6lny
podziw i uznanie recenzenta.

Ttzy i p6l setki ggstego tekstu, caly
doktorskich

i

nie tylko w nich),

czas

na temat (co nie jest oczywiste w dysertacjach

z ogromnq faktografi4,

wielk4

i

zmudn4

pracqt, dokladn4

kwerend4 bibliograficznE w tle (o takich pracach
naukowych m6wi sig zartobl iwie, ale z
szacunkiem, ze Autor ,,ptzeczytaNwszystko t jeszczetrochg").
Wystarczy przesledzi1warstwg
przypis6w i 25' stronic bibliografii, by wiedziel
o czym w tej chwili piszg - kazda teza
zatwatdnickiego znajduje swoje uzasadnienie w (f)aktach
bibliog rafrcznych. Lecz jeszcze
istotniejszy jest rozmach wewngtrzny tej rczpraw:
erudycyjny, intelektualny, duchowy.
Dysertac.ia jest oparta na dobrym, iskrz4cym

pomySle: sprawdzi6

dziaNanje

bipolaryzmu chrystolo gicznego (chatrcedoriskiego
wlasnie) w przestrzeniach znajdujqcych sig
poza scisl4 chrystologi4 (,,scislE" w jej klasycznym
i w4skim, specjalistyc znymrozumieniu,
bo w sensie szerszym i najglgbszym, synowi poddane jest
wszystko - ,,poddal Mu wszystko,
nic nie zostawil nie poddanego Jemu", Hbr 2,g - aby
,,B69 byl wszystkim we wszystkich,," 1

Kor 15,28)' I wykorzystai w tym celu i zakresie intuicje
i teksty Migdzynarodowej Komisji
Teologicznej. Tu zresztqkryie sig dla mnie gl6wna
w4tpliwosi dotyczqcapracy, jej _
polu

i

w tym

punkcie

-

metodologiczna nieostroS6: rzeczywista

i

ostateczna rola tekst6w MKT w
rozprawie' Bo s4 one w jakims sensie 2rodlem (,,zr6dlow1nn
narzgdziem,,./, instrumentem
gl6wnym?) pracy, ale jakby nie do korica:
Autor korzysta takie z wielu irmych tekst6w
(urzgdu Nauczycielskiego Kosciola, wybitnych
teolog6w, interpretator6w) na r6wnych
prawach, predysponuje go do tego jego
erudycja, i praca moglaby chyba nosi6 tytur

"chalcedoriska formula bez zmieszania i bez rozdzielenia w teologii najnowszej
(posoborowe-j)". Rozumiem co znaczy,,w
swietle", alejednak... To charakterystyczne dla
stylu tej rozptaw, to jej erudycyjny walor i
skaza zarazem:Autora nie tyle interesuje analiza
danego tekstu, co juzjakby nastgpny,
,dalszy,, etap danej kwestii, etap, kt6ry mozeosi4gn46
bez konkretnej analizy konkretnego tekstu,
ale dojsi dori drog4 wiedzynabytej ptzezszerok4
paletg innych lektur.
Ta nie-iednoznacznos(, prowadzi zresrt4m.in.
do bndzo cennej cechy pomieszczonych

w

dysertac-ji badari: do sapiencjalnego wymiaru
niekt6rych (licznych zresztq) fiagment6w
tekstu' Bierue sig to prawdopodobnie st4d, 2e zatwardnicki jest
juz teologiem ,,gotowym,,,
cho6 nie wypromowanym. "Gotowym" z racji
obycia pisarskiego, opublikowanych ksi4zek,
uprawianej publicystyki teologicznej. Tu jeszcze
dodatkowo dobry i glgboki temat (zasluga
promotora - bez w4tpienia)
,,zmusil" Autora do poglgbionej kwerendy i kazal skorzysta1 z
wielkiej palety wielkiej teologii (gtatrz: bibiiografia i przypisy).
Kog62 tam nie ma
(Grillmeier, Danielou, caly de Lubac, Schoenborn
i Sesboue, Ratzinger i Mueller, Rahner,
salij i tr'ukaszuk, wielu, wielu innych, widad jak uwaznie przeczylanych)...
Ksiqzka iest
owocem intenspvnego kursu do gmatyki ostatniego poNwiecza.

3.

WiEc zatwardnicki to wszystko zbieta, czyta,porz4dkuje.
I - nade wszystko - filtruje
ptzez pryzmat swojej quaestio. Trzeba w tym
miejscu podkreslid, ze rozptawa jest oparta na
strukturze dobrego (zasadnego) planu. Szesi rozdzialow.
kt6re stanowi4 wlasciwie trzy czgsci
opracowania: 1 - historia, tadycja i fundamenty postawionej
quaestionis (zasadniczego
problemu pracy), rczdz. r;2 chrystologiczne jqdro
quaestionis, rozdz.Il; 3
- rozszerzenie
spektrum quaestionis na eklezjologig, antropologig,
eschatologig i metodologig teolo gicznq,
rozdz' III-VI' Dla mnie osobiscie na.jciekaws za jest
czgs6 3, a w niej rozdzialVl, w nim zaS
patagtafy 2 I 4' Metodologia teologiczna jest
bowiem tq dziedzinq scientiae
Jidei, w kt6rej
rozgrywa sig decyduj }cabatalia o jakos6 sluZby
teologii wsp6lczesnej wobec wsp6lczesnego

Kosciola, od jakosci (a na ni4 sklada sig cos znacznie
wigcej niz tylko pozytywist ycznie
rozumiana scislosd naukowa, ale takze i gl6wnie
chrystologi czna matryca duchowa)

metodologii teologii zarezy, czy teologia jest/bgdzie
szkodnikiem (psujem) czy
ewangelizatorem, czyli prawdziwq awangardqnowej
ewangelizacj i. czy bgdziewprowadzala
czy wyprow adzaLa wsp6lczesne urnysly (a za nimi
ludzi) do/z Kosciola.
R6wnie2 metoda pracy, zloionai wielostopniowa
-bez zarzutu. Generalnie lqczy ona
dwa podstawowe elementy: pozl'tywny (analityczny
i systematy czny) oraz spekulatywny
(ekstrapolacja formuly chalcedoriskiej na
inne - niz scisle chrystologiczne pola refleksji
teologicznej i epistemologicznej (por. s. 14 n).
Na tym poziomie - metodyc znym i
metodologicznym - mamy do czynienia z pracqbardzo
solidn4. Dysertacja wci4ga czytelnika
w samo centrum tego, co w dzisiejszej teologii najbardziej
zywotne i pal4ce. prowadzi calosi
dywagacji w strong interesuj4c4, odkrywczq i pohytecznq
zarazem:
perspektywom,

moZliwoSciom

i

ku

ukazaniu warunk6w rozwoju chrystologii

w

intelektualno-duchowei

przestr zem (po)nowo cze sno Sci.

Autor problemy widzi, stawia p1.tania, pr6buje w kazdym
wypadku przyjrzec sig
kwestii cierpliwie i - na ile to moZliwe - wszechstronnie

oraz l<ryycznie. Rozprawa jest
sp6jna, logiczna' strukturalnie domySlana do korica,
do samej puenty. Jgzyk jest tu bogaty,
przejrzysty, perswazyjny, komunikatywny. Jest
to zarazem iEzyk scisry, erudycyjny, ggsty,
dobrze dookreslaj4cy dan4 kwestig i jej niuanse, zdolny
do daleko id4cej precyzacjiproblemu.
Bardzo tez rzeczovry potwierd zajEcy trafnym przypisem
kazdq tezg, ku2dqwazniej sz4 mysl.
Generalnie: zatwatdnicki calkowicie panuje nad jgzykie
m przydaje sig tu wieloletni trening

-

publicystyc zny . IJ detza ,,latwoSi" skoj arzeri a te najczgsciej latwe nie sq - zasw niekt6rych
przypadkach ich odkrywczoS6 i spora zdolnoSd
przerzucania przgsel ideowych migdzy
elementami, kt6re lqczq sig w spos6b glgboki, ale
nieoczywisty.
Puenta dysertacji (ostatni akaprt, ostatnich kilkanaScie
zdaft)- znakomita. praca jest

swej istocie

i

rdzeniu odtrutk4

w

-

na poziomie metody, regul myslenia - na herczje wobec
prawdy i Zycia' Jest antydoketystyczna i antyariahska,
antynestoriariska i antymono fizycka. r
w tym gl6wnie sensie jest poznawczo interesuj4ca. Bo tylko prawda jest
ciekawa,
a

iakikolwiek Swiat bez odniesienia do prawdziwego Chrystusa jak uczylJan pawel
II (np. w
Toronto, 4 sierpnia 2002 t') - ,jest swiatem, kt6ry wczesniej
czy p6iniejobr6ci sig przeciwko
czlowiekowi".

4.

Tetaz kilka problem6w-pytari, zaczynu akademickiej dyskusji, kt6r4 jestesmy
winni
uczestnikom publicznej obrony doktorskiej dysertacj i :

1.

W jakich jeszcze sfetacVtezach chrystologii klasycznej (ytoza formul4
chalcedorisk4)

moZemy szukai punkt6w wyjscia/oparcia dla epistemologii

i

samego ogl4du

wszechrzeczywistoSci? Co byloby tu do podkreslenia dzisiaj,
w drugiej dekadzie
wieku?
2.

XXI

Czy s4 takie rejony tzeczywistoSci i jej poznania, ze ta dwubiegunowa
struktura (bez
zmieszania i bez rozdzielania) nie dziala? JeSli tak, to jakie i
dlaczego? JeSli nie, to
jakie i dlaczego?

3'

Jakie s4 2r6dNa powodzenia wsp6lczesnych odmian monofizytyzmu
(arranizmu)?

i

nestorianizmu

3.

Na koniec chca taz ieszcze wyrahnie

i

jasno podkreSlid, 2e

w moim, recenzenta
przekonaniu, dysertacja doktorska p. mgr lic. Slawomira Zatwardnickiego
tak pod wzglgdem
merytorycznym jak formalnym spelnia wszystkie wymagania stawiane
tego typu pracom z
zakresu teologii systematycznej (fi dokladnie: dogmatycznej) i zasluguje
na wysok4 oceng
orazmoile by6 podstaw4 do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

ab.

rzy Szymik
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