Warszawa,
21 lutego2018
ks' proll dr hab.AndrzejPeżyński
WydziałTeologiczny
Uniwersytet
Kaldynałastefanawyszyńskiego
w Warszawie

ocena dorobku naukowegoi książkiprofesorskiej
w postępowaniuo nadanie tytu|u naukowegoprofesora nauk teologicznych
ks. dr. hab. Januszowi Szulistowi, prof. UMK
Jakorecenzent
z ramieniacentra|nej
Komisjids' stopniiTytułówprzedkładam
Radzie
wydziałuTeologicmegoUniwersytetu
MikołajaKopernikaw Toruniuopinięo dorobktl
naukowymi książce
profesorskiej
ks.drahab.JanLrsza
szulista'prof.UMK w postępowaniu
o
nadaniemutytułuprofesora
naukteologicznych.
przedłożono
Recenzentowi
następujące
dokumenty:
l' pismoprzewodnie
Dziekana
wydzialu

Teologicznego
UMK' 2. ż}ciorysnaukowyKandydatą3. wykazosiągnięć
naukowo.badawczych'
4.
(autoreferat)
autoprczentację
działalności
naukowo.dydaktycznej
Kandydalą 5. pub|ikacjeKandydatą
6. książkęprof€sorską Kandyd^ta:Teoloqiapaństi]a i pisnach JosephaRalzingera (Benedyk1a
WI),
Toruń20l6.
l. Biogralia naukowa ks. dr. hab. Janusza Szulista
Januv szu|ist urodził się 26 u'łfześnia
]973 roku w Kańuzach. Po ukończeniu
pięcio|etniegoTechnikum Mechanicznego i złożeniuegzaminu dojrzałościw roku |993
wstąpiłdo wyższego Seminariuń Duchownegow Pe|pliniepodejmującstudiafi|ozoficznoteo|ogicznezwieńczone uzyskaniem dyp|omu magistra w zakresie teo|ogii nafuralnejw
Katolickim UniwersytecieLubelskim' w roku 2002 przełożeni
skierowaligo na dalszestudia
specjalistyczne'które kontynuowałw wydzia|e TeologicznymUniwers}'tetuw Insbrucku.Po
czterech ]atach pracy _ w roku 2006 - po przedłożęniurozprawy zatytułowanej,.Die
persona|iśische
Friedensethikvon JohannesPaul lI..uzyskałstopieńdoktorateo|ogii.TegoŹ
roku powraca do kĄu ipodejmuje prowadzeniezajęć dydaktycznychw zakesie nauki
społecznejKościoław wyższym seminarium Duchownymw Pelplinie. Ko|ejne lata pracy
naukowejzaowocowałyuzyskaniemw roku 20 | I stopniadoktorahabi|itowanego
na podstawie
przedłożonych
w Papieskim UniwersytecieJana PawłalI w Krakowie dorobku naukowego
oraz rozplaw} habilitacyjnej'.W kięrunku pełniejszegoczłowięczeństwa'Dobro wspólne
wzorcemd|a personalistycznych
odniesieńw rzeczywistości
społeczno-politycznej'..
Kolejny etapw rozwoju naukowymks. dr. hab.JanuszaSzulistawyznaczarok 2009, kiedy
to 0l.10. podejmujepracę naukową w Uniwers)4ecieMikołaja Kopernika w Toruniu na
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stanowiskuadiunka w zak|adzieTeologii Moralnej i KatolickiejNauki społecznejw
strukturtegożwydziałupo dziśdzień pracujew
wydzialeTeologicznym.Po reorganizacji
od 0l.l0. 20ló
KatedrzePedagogiki'Kato|ickiejNauki Spoleczneji PrawaKanonicznego.
wiedządzieli się takżew
UMK. Posiadaną
otrzymał
stanowiskoprofesoranadzwyczajnego
w Gdynie,gdziepracujeod roku20l2 nastanowiskLr
wyższejszkoleKomunikacjiSpołecznej
profesora
nadzwyczajnego.
Kandydat{do tytuluprofesoia
dydaktycznai orgaDizacyjna
2. Dzialalność
Kandydata.Poza tym
dydaktycznai organizacyjna
Na uznaniezasfugujedziałalność
w pracer€ d aktorskiei konferencje
wydawnicza,
takżejeśli
chodzio zaangażowanie
aktywność
prelegent
w którychuczestniczyjako
i którymikierujejakoich organizator.
naukowe,
Ks. szulist wypromowaltrzech doktoróq dwudziestucferech magistrów ibył
(32).Na najwyższą
ocenęzasługujejego
pracdoktorskich(4)orazmagisterskich
recenzentem
naukowychw kraju,ale
się do znanychośrodków
działalność
naukowa,nie ograniczająca
swobodnieiz sukcesamirozwłanapoza granicamikaju. Prowadzonebadanianaukowe
pracamizbiorowymii ańykułami,
wielomapublikacjami- monografiarni,
zaowocowały
chodzio ich rejonizacjęjak
naukowych,
zarównojeś|i
wydawanymi
w różnychczasopismach
itematykę'
w autoreferacie.
przedstawiona
została
szczegółowo
Aktywność
dydaktyczna
Kandydata
studentów
wydziału
dia
zajęćdydaktycznych
Ks. dr hab.Januszszulistpozaprowadzeniem
UMK w Toruniu takoweprowadziteż'w wyższejszkole Komunikacji
Teo|ogicznego
w Gdyni. Poza nimi prowadziłwykładyi seminarianaukowepowiąfanez
Społecznej
czy
naukowymi wyjazdami do Berlina, Wurzburga,Ratyzbony, Eichstett-lngolstad,
(s'
przedstawił
w autoreferacie 3swe osiągnięcia
w tym zakresieszczegółowo
Regensburga.
bądź
przezsiebiebadańdzielisięteżw rodzimychśrodowiskach
9)' wynikamiprowadzonych
tematyczne
to wygłaszając
referatypodczaskonferencjinaukowych,bądźteżpodejmując
UMK w Toruniu,w Koszaliniei
cykle,co miałomiejscew Wydzia|eEkonomiii Zarządzania
dydaĘcznąks. dr hab.
Pofa działaInością
Pe|pliniedla studentówstudiówpodyplomowych
trzechrozpraw
nowychkadr.sam byłpromotorem
Januszszulistmaswój udziałw kształceniu
jest otwarty'
doktorskich.Kolejny przewóddoktorski'w którympełnifunkcjępromotora,
a takżeczterechprzewodach
w jednympŹewodziehabilitacyjnym,
Ponadtobyłrccenzentem
pracmagisterskich.
Ponadto
kilkudziesięciu
doktorskich.
Byłteżprońotoremi recenzentem
wydawnicząpełniącfunkcjęredaktoranaczelnegoczasopisma
angazujesię w działa|ność
(ZeszytyNaukoweMiędzynarodowego
sfudiaPelpIińskie'Jestteźczlonkiemradnaukowych
i Międzykulturowego
UKSW; ZeszytyGdyńskie)oraz
centrumDialoguMiędzyreIigijnego
jak:
w takich czasopismach studia Gdańskie;Fides, Ratio et Patria'studia
recenzentem
Komitetuseniora.
kapituły
Narodowego
Toruńskie;RocznikiSkrzetuskie.
Jestteżczłonkiem
jegoaktywność
w środowiskach
Działalność
naukowąks.d.. hab.Januszaszulistawyraża
naukowych.Jest między innymi członkiemEuropejskięgoStowarzyszeniaTeologii,
Na
NaukowegoFranciszkaSalezego.
Towarzystwa
Naukowegow Toruniu,czy Towarzystwa
teżpodjętainicjatywazałożen
ia w PelplinieoddziałuPolskiegoTowarzystwa
uwagęzasługuje
projeku.,Metoda
tutorin8u
ekspertyzy
któregojestkierownikiem.
Jestautorem
Teologicznego'
która zostałamu zlecona przez
innowacyjnymsposobemw pracy resocjalizacyjnej'',
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Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskie.j w Warszawie (2014). Realizuje grant
pojęc:aofiary jako genezakształtowania
moralności
w oparciuo re|acje
',Transpozycja
państwo- Kościół
w czasachnarodowego
socjalizmuw Niemczech(l933.1945).Ubiegałsię
przeżywaniu
też o granty w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu (Ku świadomemu
re|igijności
w
osób starszych.warsztatyaktywizujące)
oraz w lnstytucieFranciszkańskim
NowymJorku(Koncepcja
egzemp|aryzmu
w encykIice(Laudatosi) papieża
św'Bonawentury
Franciszka).
w uznaniuza osiągnięcianaukowei dziatalność
organizacyjno.dydaktyczną
władze
UniwersytetuMikołajaKopernikaw ToruniuuhonorowaĘks. dr. hab. JanuszaSzulista
(2013'20]6)'a takzenagrodąRektoraUMK (2014'20l7).Nadtow roku2017
wyróznieniem
ot-zymał
MedalEdukacjiNarodowejza zaslugid|aoświaty
i wychowania'
3. omówienie dorobku naukowego
Ks' dr hab.J' szulist w swoichpub|ikacjach
odwołuje
się nadewszystkodo nauczanta
Benedyktaxvl ale i inni papieżeposoborowisą w jego refleksjachobecnl (np. W Bogu
poczq|ek.Reinlerpretacjakoncepcjipokoju bl. Jona XXIII v, nauczaniuspołecznynBenedyka
x'?' Pelp|in20l3' ss' 190).lnteresującą
kwestiąjest
Vaticanum
tematpodwójnejhermeneutyki
ll (hermeneutyki
ciągłości
i hermeneutyki
reformy)orazzagadnieniejedności
wróżnorodności.
.caudium
w nawiązaniu
do postulatuJanaXxIII Vaticanumll w konstytucji
duszpasterskiej
et spes''zastosował
metodęopisurzeczywistości
polegająca
Kościoła
na wyjściu
od kategorii
je
aków
czasu''.
Sobór
wychodził
pojęcia
od
czasu.'
i
starał
się
interpretować
w
..znaków
,.z
świet|e
Ewangelii'Przyjęcieza punktwyjścia
',znakówczasu'.jużpodczasSoborurływołało
Iicznekontrowersje;
niemieccybiskupii teologowie,
w tym ówczesnyekspeńsoborowyJ'
Ratzinger,opowiadalisię za podejściem
chrysto|ogicznym.
Podczastrwaniazglomadzenia
biskupówkwestiiwzajemnego
stosunku
doktrynyi konkretnej
sytuacjinie zdołano
konketnie
rczstrzygnąć.
W ostatecznej
wersjisoborowej
konstytucji
znalazłysięjednakkompromisow€
sformułowania.
którezyskalyszerokiepoparcie.
W dorobkuks.J. Szulistatematmetodypodejmowania
przewłasięczęstow t|e
zagadnień
rozwazańi analiz.Wydajesię,żenapodstawie
wielowątkowej
analizynauczania
obupapieży,
dokonanęj
z perspektywy
nauczaniaspołeczn€ g o,
następująca
możnaby sformułowaó
tezę|
różnicęw nauczaniu
międzyBenedyktem
XVI i Franciszkiem
nie dotycząprawdyteo|ogicznej
lecz teologicznejmetodyi związanego
z niĄ rcz|oŻenia
akcentóworaz stylu, mającegou
papieża
obecnego
charakter
mniejdydaktyczny'
a bardziejkerygmatyczny.
Tegotypuróżnice
jak i we współczesnej
zarównow dawniejszej'
historiipapiestwanie są niczym nowym
jedności
stanowiąpo prosfuwyraz katolickiej
w różnorodności
oraz przejawoddziaływania
Tradycji,która nie jest martwąlecz żywa'odnawiana
przez DuchaŚwiętego.całedzieje
posługi
następców
Piotrastojąpodznakiemtakiejwłaśniejedności
w wielości
i różnorodności.
Dobrzesię stało,że w orbicienaukowychzainteresowań
ks' szulistazna|azłsię temat
któremupoświęcone
sądwie monograr|e.Wzrastaniev, milosierdziu'Uczynki
,.rniłosierdzia'',
niłosiefdziaw nauczaniuspołecnry r(oJcltllo,Bemardinum'Pelp|in2015,t. l, ss' l97;
łI/zrastąnie
vJ miłosierdziu.Uczynki hiłosierdzia |,,zględemciąłąw nauczaniuspoleczIym
KośĆlb/4
Bernardinum,
Pe|plin,t. II' ss.230.
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Mimo wyrdźnegozakorzenieniatego tematu w Piśmieświętymi tradycji niektórzy
są to ludzie' którzy mylą
spog|ądają
na przesłanieo Bożym miłosierdziu2 dużąnieufnością.
postawąw duchu|eseferyzmui stysz4chasło
miłosi€ r dziez powierzchowną,pseudomiłosierna
miłosierdzia,obawiają się, że w ten sposób propagują duszpasterskapobłafliwośći
w wersji /lgl'l, wiarę bez wymagań.Uważająmiłosierdzieza swego rodfaju
chrześcłaństwo
plyn do zmiękczania tkanin' rozcieńczającydogmaty i przykazania oraz rozmywający
znaczenieprawdy.
fundamentalne
Jesl to zarzut, który w Now}m Testamencie wysuwali wobec Jezusa faryzeusze. ()b|rf^ło
ich miłosierdzieokazywaneprzez Panagrzesznikom'w zlviqzku z czym postanowiliGo zabić
(Mt 12']8.9.14). Ks. szulist tłumaczyw swym dwuczęściowymdziełku ,'Wzrastaniew
miłosierdziu'',że taka postawa \\ynika z niezrozumienia głębokiego biblijnego sensu
miłosierdzia',.Miłosierdziejest .objawieniemmiłości'- precyzujeza ks. J. Tischneremnasz
Autor' Miłosierdziejest tą odmianą miłości.poprzez kórą miłującykieruje się w stronę
ludzkiej .biedy' - ku tym' którzy są .miłosierdziagodni'.(Wzrastaniev milosierrlziu,t. |' s.
24). Samo miłosierdzi€ jest bowiem jedną z fundamenta|nychprawd objawienia oraz
wymagającym i prowokacyjnym przykazaniem Jezusa. Miłosierdzie pozostaje w
wewnętrznymzwiązku z innymi prawdami objawienia i przykazaniami.Miłosierdfie nie
|eczją przewyższa.Jest sprawiedliwością
uchy|asprawiedliwości,
.,większą''bez której nikt
(Mt
względem
nie możewejść
do kólestwa niebieskiego 5,20)'Deprecjonowani€ mi,łosierdzia
Prawdylub przykazańczy teżprzeciwstawianieich sobiestanowizat€ m teologicznyabsurd.
Ks.
tematycemiłosierdziamająbardzodobrąteo|ogicznabazęźródłową.
Pracepoświęcone
szulist odwołujesię do wielu uznanych autorytetówteo|ogicznych:po|skich iz kręgu
międzynarodowego.
Ks' J. Szulist podejmuje próbę aozumienia nauczaniawspdczesnego Kościołatj.
postulatówsformułowanych
podczassoboru watykańskiegoIl, szczegóIniew odniesieniudo
zagadnieńspołecznych.Można wskazać w tym zak.esie następującepub|ikacje|God ość
osoby ludzkiej a sn,ukluła śB'iatana pods|ai,ie '' Konstytucji d*,zpastefikiej o Kościele w
,Gaudium et spes''''
śBiecie wsŃłczesnym
Fraqment |ykladu bygłoszonego w ramach
,' ||/ieczorówsoborowych,', organiŹowahychp|zez Wydzial Teoloqiczny UniwersytetuMikolaja
Kopernil..aołaz Kub InteligencjiKato|ickieju, Toruniu(16'll.2011), .'MięsięcznikDiecefji
cfy Kośc,ól
Pelplińskiej'',Iistopad2011' z' I I, R. XX, s' 546.554: Ś:fiarz perspekty'y Kościo|a
z perspekty|y :iwiata? Geneza i myśliprzewodnie ,'Konslylucji duszpasterskiej o Kościelew
świeciewspółczeshy|,1,',
',Studia Pe|plińskie,.xLvl2012, s. l|5-]34; Recepcja ',KonsryIucji
duszpasterskiejo Kościelew świeciewspółczesnyn.. v encyklikach spolecznych bl, Jana Pawła
1,.,,'studiaGdańskie'',t. xxx, s. 99-l l8; N'ez|o|nnydialog łecepcjasoboru |l,alykań,9kiego
II, N| Sludia sobofo||e' Histolia i rccepcja Vaticąfium1/' red. M. Bia,łkowski,cz. II/2'
MediaGroup'Toruń 20| 5, 5. 3'71 402.
nawiązującychdo
wskazuje on na nauczanieposzczególnychhierarchów,bezpośrednio
dokumentówsoborowych'szczególnie ważnesą odniesieniado takich zagadnień,jak osoba.
godnośći niezbywa|neprawą co jest
wspólnota i dialog. osoba posiada niepodważaIną
wanmkowanezarówno specyfikąnatury |udzkiej'jak też podobieństwemdo Boga' osoby
więzi okreś|arniłość.w asp€ k cie
kształfująwspólnoty. w ramach których doskonałość
prawdziwy
odniesień międzyosobowych następuje
rozwój jednostkowy oraz grupowy,

la

obejmujący
ogołegzystenc.ji'
warunkiemtworzenia
wspólnotjestzdoIność
do dialogu,dzięki
któremunastępuje
nie tylko wymianamyś|i,
ale nadewszJstkowzajemneubogacanie
się o
dobro obecnew bliźnich'owe bezpośrednie
nawiązaniado nauczaniasoborowegosą
zauważa|ne
w dorobkuautorstwa
zasadniczo
wszystkichpapieżyXX i XXl wieku.
Uznaniemiłosierdzia
za głównązasadęhermeneutycmą
możnaokrcślić
równieżmianem
polegającej
zmianyparadygmatu,
na przejściu
od metodydedukcyjnej
do metodyw duchu
któramapoczątkowo
charakter
indukcyjnyi dopierow drugim
'.widzieć osądzić działać'''
etapiewprowadzakyteria teologiczne.
Taka reorientacja
może- jak pokazująto niektóre
. wywoływaó
reakcjenanauczanie
papieża
Franciszka
sprzeciwi prowadzić
do nieporozumień,
poniewaz niektórzy odnosz4 wrłŹenie'że dotychczasowetreścinauczaniaprzestały
jednakwiąż4cych
obowiązywać.
właściwie
rozumianazmianaparadygmatu
nie podważa
dotychczasprawd' pżeobrażanatomiastperspektywęi horyzont ich postrzeganiai
pojmowania.
Wyzwaniazwiązanez nowym paradygmatem
są rozległei głębokie.Na tę nową
perspektywę
uwagęjuż
papież
podczasostatniej
zwrócił
PawełvI, gdyw swoimprzemówieniu
sesjisoboruwatykanskiego
posługując
II(7.i2'l965) opisał
modelduchowości
soborowej,
się
pŻykładem
miłosiemego
samary.tanina.
Za pomocątej przypowieści
Jezusodpowiedział
na
p}.tanie:
..Ktojest moim b|iźnim?,.
Jego odpowiedź
nie ma charakteru
dedukcyjnego'
Lecz
_
indukcyjny za punktwyjścia
Panprzyjmujekonkretną
sytuacjeczłowieka.
Bliźnimjestten,
kogospotkamy,
I(tow konkretnej
potrzebuje
pomocy
sytuacji
nasze.j
inaszegomiłosierdzia,
jest
nadkim musimysię pochy|ić'abyopatrzeć
mu rany.To on
d|anaswyrazemkonketnej
woli Bożej(Łk |0'25-37).
Czyżna tę samąnowąperspektyvę
nie zwracauwagitematprzewodniz nauczania
Jana
Pawłall: ,'człowiekjestdrogąKościo,ła'''
wcześniej
zwyk,ło
się mówić:,,Kośció,łjest
drogą
jest
człowieka''.W zakończeniu mono$afii ,,człowiek
droga Kościoła(RH l4).
wprowadzęnie
do katoIickiejnaukispołecznej,
Bemaldinum'Pelplin20|2, Autortak pisze:
przyPominaczłowiekowio konieczności
otwarciana drugich,
'.Katolickanaukaspołeczna
którepowinnobyćtrwa|ewpisanew systemzasadmoralnych.
Jedynieprzy takiejstrukturze,
posiadającej
swój początekw |udzkimsercu,możnaw pełniurzeczywistniać
Bożylad w
świecie''
rs' |50).
Kolejnympo|emzainteresowań
badawczychjest
rzeczywistość
rodziny.Tematykę
rodziny
jak: .'otwartość
podjął
Autormiędzyinnymiw takichpublikacjach
nadarłcia - teo|ogiczna
interpretacja
funkcjiprokeacyjnejrodzinyw nauczaniu
JanaPawłall,.;'.społeczny
aspektŃi
z perspektywynauczaniaspol€ c znego Kościoła..:
..Teologicznareinterpretacja
funkcji
socja|izacyjno-wychowawczej'';
,,Dobramaterialnew służbieczłowiekowi teologiczna
interprctacja
funkcjigospodarczej
rodziny'';',Rodzinazawsz€ na czasie.Recepcjakoncepcji
maŁeństwai rodzinysoboruWatykańskiego
ll w nauczaniuBenedykta
Xvl'.; ,.wychowanie
do życiaspołecznego
w rodzinie'';.'Dialogiczność
re|acjiw rodzinie,':'.słuźba
rodziniew
ramachchźeścłańskiej
koncepcjipaństwa'.;
Absolutnadominacjakonfliku' Współczesna
rodzinapolskaw kontekście
teorii konfliktów Ralfa Dahrendorfa'';
',Konfliktywafunkiem
przemianspołeczno-politycznych.
Teoriakonfliktówspołecznych
RalfaDohrendorfa'..
Zap|eczeinte|ektua|no-duchowe
pomocnew
nauczania
papieżyjest
ostatnich
niesłychanię
toczącejsięaktualniedebacieteolo8icznej
wokółproblematyki
zawańejw adhortacji
',Amoris

IP

|aetitia'''
Niektórzyuczestnicytej debatyprzyjęliza punktwyjścia
rozdzielanieperspektyw
teolo8icznych
zawartychw dokumentach
iwypowiedziachnt.małżeństwa
irodzjnyostatnich
papieży.Ks. Szulist w swoich pogłębionych'
erudycyjnych
studiach,esejachi artykułach
przyjmujeperspektywę
syntetyzującą,
dopełniającą
ijednoczącą
nauczania
kolejnychpapiezy,
którajest bardziejowocnaponieważ
pokazLtje
wie|owymiarowość
prob|emówi dajebardzie.j
jak prawidłowo,
adekwatną
odpowiedź
czy|i bardzięjęwang€ l icznie'postępować
wobec
powaznych
wyzwańprzedjakimistajądziśchrześcijańskie
maŁeństwoi rodzina.
poniekąd
jedności
Jako drobny,
symbo|iczny,
przykład
teo|ogicznej
wizji ma}zeństwa
u
Benedyktaxvl i Franciszkamożeposłużyć
zwrócenieuwagi na pewnefundamentalne
p.zeświadczenie
obu papieży',.Radość
Ewangeliinapełnia
serce1 całeżycietych, którzy
sPotykają
(EG l).
sięz Jezusem''
jakiej
o
radości
mówi tu papieżFranciszek?
o takiej,którajestowocemDuchaswięlegoi
wypływaz sercazmaftwychwstałe8o
chrystusa(por' Ec 2)' Radość
te możedaćjedynie
spotkaniez Panem,nie żAdn^
decyziaęlycznaczy przywiązaniędoj^kiejśidei. Papieżw pełni
zgadzasięz tym,cojegopoprzednik
napisał
w encyklice,.Deuscaritasest.':..Niezmordowanie
będępoMarzałsłowaBenedyktaXVI, wprowadzające
nasw serceEwangetii:,,Upoczątku
byciachrześcijaninem
niemadecyzjietycznejczyj akiejś
wielkiejidei,jęstnatomiast
spotkanie
z wydarzeniem'
z osobą,która nadajełciu nowąperspektywę,
a tym samymdecydujące
(EG 7).
ukierunkowanie"
Ponadtomożnawspomniećjako
kolejnymdrobnymsymbolutejjednoczące.j
perspekt1'wiy
obupapieży,
iżwyrażenie
.,amoris|aetitia''
zostało
użytew szczególnysposóbprzezBenedykta
xvl w jegomofupropr|oPortaJidei (PF 13),w którymogłosił
on Rok wiary.
Adhoftacja
Amorislaelt7'ajest
przed€ wszystkimorędziemwiaryw czasach'kiedy.,rzucić
na sza|ę''Źycie rodzinnestałosię dla wielu osób czymśzłożonym.
Mężczyznai kobieta
odczytują
siebiesamychw inny sposóbniżdawniej,w innychkategoriach'
Altropologia,do
której tradycyjnieodwoływałsię Kościół,i język' którym się wyrażał,pozostająstałym
punktemodniesienia'
owocemmądrości
i wielowiekowego
doświadczenia.
wydajesięjednak,
żeczłowiek,
do któregodziśzlvracasięKościół,
niepotrafiichzrozumiećjak
niegdyś.
albonie
uważaich za wystarczające'
a|boteznie odczuwamocylaeli|ia.wzmiankowane
wyżejprace
z dorobkuks' Szu|istasąniewątp|iwą
pomocą,
rzete|ną
isoIidnieprzemyślaną,jak
prawidłowo,
czyli ewangeIic,,nie.
stat\acwobectakichwyzwań.
Uważnalekura tekstówpapieskich którychprzykładem
są ańykułynaukowei studia
_
Kandydata pozwalająjak osobiście
uwazamna sformułowanie
następującego
wniosku:
Róznice miedzypapieżemBenedyktemXVl a Franciszkiemnie dotyczą(co oczywiste!)
prawdyteologicznejlecz teologicznejmetody!zwi?anego z nią rozłożenia
akcentóworaz
stylu,mającego
u obecnegopapieża
charakter
mniejdydaktyczny,
a bardziejkerygmatyczny.
Tegotypuróżnicezarównow dawniejszej,jak
i współczesnej
histofiipapiestwa
nie sąniczym
nowym - stanowiąpo prostuwyraz kato|ickiejjednościw różnorodności
or^zprzeja\\
oddziabwaniaTradyc.ji,
któraniejest martwa,|eczżywa,odnawiana
przezDuchaŚwiętego.
posfugi
Całedziej
jedności
następcówPiotrastajapod znakiemtakiejwłaśnie
w wie|ości
i
róŹnorodności.

fl,(

,l. ocena książki profesorskiej ks. dr. hab. Janusza szulista
XVI
Analizy dotyczącekoncepcjipaństwaw nauczaniuJosephaRatzingera,/Benedykta
y)
p[s|11ach Josepha
zostały zami€ s zczone w monografii| Teologi.1 pońsb!,a
Ratzingera/BeneĘkta
XI? wydawnictwoNaukoweUniwersytetuMikołajaKopernika,Toruń
2016, ss' 502' Ks. Janusz szulist w swoim autoreleracieprzedstawiatę monografięjako
zwieńczeniedotychczasowychbadań' Książkajest bardzo dobrze udokum€ n towana' Autol
sięgaw niej do literaturydaleko wykraczającejpozatekstyJ. Ratzingera'
We wstępiedo stvej7eologiipańst\|a... Autorstawiajasnohipotezębadawcząoraz bardzo
dobrzeilustruiewypowiedziąRatzingeraistotę'swegorodząiumottodla całejmonografii:''W
pismach Josepba Ratzingera fundamentalne kwestie dotyczące teologij państwa są
formułowane
na gruncienallki o Kościele.Istotęrelacjipomiędzydoktrynąo Kościelea nauką
o państwiew kontekście
aktów osoby Benedykt XVI charakteryzujew następującysposób:
Kościółotwierasię na światnie po to. Źeby zdobyć zwolennikówinstytucjima.jącej
ich do odnalezienia
samychsi€ b ie i w ten
wlasneroszczeliedo s'ładzy.
alefeby prowadzić
sposób doprowadzićich do Tego. o kórym kazda osoba moŻe powied'eć ze św.
Augustynemi.'on jest baldziej wewnątrzmnie niŻ to. co \Ą'emnie było najbardziej
(s.20).
osobiste"
monografiitj. tych
odniosę się tylko do niektórych wątków tej bardzo wartościowej
i poszukiwaniarninaukouymi oraz
tematów którę zbiegająsję z moini zajnteresowaniami
do państwa.
niektórymi pytaniamiobecnymiw debaciepublicznejna tematrelacji Kościoła
Wypowiedzi Benedykta XVl o sprawiedliwościnajlępięj odzwierciedlająjego
myślspołeczną'
przywiązaniedo tęologii augustyńskiejoraz ukazująjego antymarksistowską
głębokiej
świadomości
o ludzkiej
Naj\łyrazniejwidaó to w zawartej w Deus CańtCIsejt
omy]noścjoraz silnej antyutopii' która zachęcaczytelników do odrzuceniamniemania.że
ludzie sąw staniestworzyćkrólestwoniebieskjena ziemi.
lnny - mało zauwaŻalnyprzez bioglafów - wpływ wywarł na J. Ratzingerze
francuski filozof społecznyAlexis de Tocqueville. Podczas w),kładu
dziewiętnastowieczny
kard.J. Ratzingeraw Akademii Nauk Moralnychi Politycrnych Instytutufrancuskiegow 1992
r' w Paryżuwspomniałon, że książkade Tocqueville'a o demobacji w Ameryce zawsze
wywierałana nim ogromnewraŹen;e.RatzingernazwałTocqlLevi1Ie,a
,.wielkim myś|icielem
politycznym,..poniewaŻuważałon, że nilrilizll i moralny lelatywizm sąjednymi z bardziej
oraz żetakie społ€ c zności
podstępnychzagrożeńdla społeczeństw'
które ceniąsobie wolność
nie mogą się utrzymać.bez prfestrzegania'.wspólnych przekonań etycznych''.(J' natzinger'
Reponsedu CardinalJo,eph Ratzinger dośęphĘ:/^vww'as p'fr/ches-academiciensi)

Wyglądajednakna to, żeBenędyktXVl odebrałod Tocqueville.ajeszczejednąlekcję'
Tocqueville.aprzedmiękkimdespotyzmem.do któtegopapież
Mowa tu o słynnymostrzeżeniu
chamkteźepaństwa.jakująłto w Deus
dołączawłasneprzestrogio zasadniczobezosobo\\rym
Caritas es|:..Państwo,które chce zapewnićwszystko,któr€ wszystkopźyjmuje na siebie' w
końcu staje się instancjąbiurokratyczną'nie rnogqcązapewnić najistotnięjszychftec4'.
miłoścj
osobistegooddania.
którychczłowiekcierpiący- każdyczłowiek_potrzebuje:pełnego
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a]epaństwo'
nie państwo,które ustalaipanuje nadwszystkim.jesttym, któregopotrzebujerny.
które dostrzężei wesprze.w duchupomocniczości.
in;cjatywypodejmowaneprzezróżnorakie
łączącew sobie spontaniczność
ibliskośćz ludźmipotrzebującymipomocy''
siły społeczne,
(DCe,28).
Nie ulegawątpIiwości,
żezaniepokojenieBenedyktaXVI biurokatycznym etatyzmem
wynika po częściz bezpośredniego
doświadczenia
nazistowskięgototalitaryzmu'Jest on też
państwado powolnegotłamszeniatych dobrowolnych
zaniepokojonypotencjalnązdolnością
stowarzyszeń i organizacji, które spontanicznie wykształci'ly się ze społeczeństwa
obywatelskiegoi które sąbardziejzorientowanew różnychpatolog;ach,dysfunkcjachsystemu
społecfnego'
słowaBenedyktaXVI na tematpalistwawskazująrównieŹna chęćpotwierdzeniaprzez
niego potrzeby utrzymaniaautonomii Kościołaiorganizacji kościelnychwobec państwa'
Historycznymprzykłademdążeniado tej autonomiimożebyć u,alkaKościo,ła
katolickiegoo
utrzymanieniezależności
od państwa w bismarckowskichNiemczech i w hitlerowskiejlll
Rfeszy. Jednocześnie
Benedykt xvl wydaje się podkreślać
ieszcze jedno pilne *;ztanie'
Kościółiorganizacie koście]nenie mogą ulegać pokusie wikłania się w kolejne ruchy
poIityczne.r.\ieoznaczato. żewedługBenedyktaXVI chrześcijanie
nie powinni ang.iowaćsię
w politykę' Wręcz przeciwnie. pŻyz11aJe,ie ,.bezpośrednie
zadanie dzia'łaniana rzecz
jest
rvłaściwe
wiernym śrvieckim'.(DCe, 29)'
sprawiedliwegoporządku społecznego|.'']
Papieżpodkr€ ś lajednak, że ,.ksztahowaniesprawiedli\łfchstrukturnie jęst bezpośrednim
zadaniem Kościola'ale przynależydo sfery polityki. to znaczy do zakresu rozumu auto.
odpowiedzialnego"(DCe, 29).
Jest to klasycztry augustynizm' Miasto Boże różni się od nriasta ziemskiego'
Chrześci.janie
należądo obu tych śrviatów'a prawid'lorvezrozumienietej różnicyjest istotne,
jeślichrześci,jańska
działalność
w sf€ r z€ politycznej ma pozostaćwierna samoświadomości
na płaszczyźnie
Kościoła.
Te słowawskazująświeckimchrześcijanom'
Źe ich zaangdżowanie
publicznejpowinno kierowaćsię rozumempraktycznym_ to jest prawemnaturalnym'które z
definicjj pozostajew zasięgu zarówno wierzących'jak i niewierzących'Podczas gdy takie
podejściemoże być bardziej komfońowe dla katolików niż np. n;ektórych protestantów'
pozwala ono uniknąćproblemu bycia posądzon)'mo integ.yzm, czyli o próbę Zastąpienia
porzadkupoIiqczner:o
porządIiemteoIoeicun1m'
Koncepcja de]nokratycznegopaństwa prawa
zaproponowana przez Josepha
jest
Ratzingera ma cechy uniwersalne,dlategotemat
dzisiaj ze wszech miar aktualny,nie
problematykę
tylko w odniesienirrdo Polski czy Europy' Te rozległą
ana]izujeks' J' Szulist w
rozdzialeIII zatytułowanym|
Wspólnotazbay,czau,poruqdkLlzbą\|czyn.
Kiuczowym pojęciem wsporr,rnianej
koncepcjijest prawo' Zdaniem BenedyktaXVI
jakorortropna tfoska o dob|o |1,spólne
(Jan
polityka definiowanaprzez nauczanieKościoła
_
Paweł II, Labore etercel1s,20)
ma fa swoje główne zadanie służbęprauu i
przeciwstawianiesię panowaniu niesprawiedliwości.
stąd wszelkie dązenia polityków do
osiągnięcia sukcesu są sensowne jedynie wtedy. gdy sukces ten podlega kryterium
sprawiediiwości
oraz znajomościprawa i wolijego przestrzeganja'Historia totalitaryzmów
poucza, Że oddzielenie władzy od prawa' czy wręcz przęciwstawienie tych dwóch
je\t .7at\
t\istości.
\/e !\) soceniebe7piec7ne'
r7ecZ}
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Waznym problememjestzatemtvłaściwe
lozpoznanieprawa-Wcdługemerytowanego
jest państwoczy też
PapieŹaprawoniejestjed1'nieumowrryrnzbioremzasad.których źródłem
jesl
ustaleniaspołeczne,a]e
ono zeczywistością|undanenta]ną obieĘwną normą.której
państwa
działania
winny być podporządkort,ane'
Jestwięc sprawąniezwykle istotrrąpoprawne
rozeznanietego' co.iest dobre i shlszne.a co jest zle ijako takie nie powil1n1o
być tralĆowanę
Jako prawo.
Rozeznanie to jest stosunkowo łat\łe w przypadku zbrodniczych systemów
j eSt bowiem oczywiste.żepopełniający
zbrodnie
totalitarnych'Dla większościspołeczeństwa
jawiące
się od strony
funkcionariuszetychżereżimów nie shrżyliprawu.ale ich działania
formalnejjakorealizacjaptawa ustanowionegoprzef ich zwierzchniąwładzę byływ istocie
czystym bezprawiem. Inacząi jest jednakżc w przypadku państw demokratycznyoh'
PtzyzwyczaiIiśmysię uznawać,że podstawo\4}mkyterilun.iest tuuj zasada większości:
prawem jest to. co za pra\\.oZostałouznanc przez większośćspołeczeństwa.bądźjego
repfezentantów.Benedykt xvl Zauważajędnak. że k.yterium to jest niewystarczające\Ą
przypadkuprawa odnoszącegosię do godnościczłowiekai c7łowieczelistwa'
Tutaj bowiem
kazdy odpowiedzialnyczłouiek musi znaleŹćgłębszyt.undament
dla swojejorientacji'
Ana|izująchistoriępralvaJosephRatfingerzaL|waŻa:
ie na przęstrzenidziejórt zlpis}
prawnemotywo\\'anebyły na ogół religijnie:naiw.vższą
instanciąrozstrzygającąo sprawach
gwatanta
międzyludzkichbyło|undamentalne
odniesieniedo świataboskiego ostatecznego
przyniosłow tym względzie podstawowązmianę.
sprawiedlirvości
iładu' Chrześcijaństwo
Zamiast narzucaó społeczeństwu
i państwuregulacjeprawne wywodzącesię z ob,jawicnia'
pierwsiteologowiechrześcłańscy
włączylisię w nuft filozoficzno.pra\\rny.
uznając.żedostęp
do prawdziwychźródełprawa niejest zarezęrwowan)jedyn;edIa ludf; wierzących'W islocie
możcdo nich dotrzećkażdyczłowiek'Tymi zródłamisą d|aniego natutai rozum.
To właśniew same.jnatulze oraz w lozumie tkwią funda]nentalnezasady' k1óIe
wskazująpodstawowcpowinnościo charakterzeetycznym-Przekonanietakic pŹez całe
wieki byłooczywistością.
czego dowodem;estchociażbyDeklaracjaPraw Człorvieka.W
drugiej połowiedwudziestegowieku - zauważaJ' Ratzinger zaczęłysię jednak w tej
prawanaturalnegojakonauki specyficznie
matelii znaczącezmiany' skutkującepostrzeganicm
jako
katolickiej' nie zaś
idei uniwe|salnej'Zdaniern BenedyktaXVI jest to spowodowane
pozytywistycznymrozdziejeniembytu i powillnościna skutekzawężeniapojęcia rozumu do
obszarunauki i sprowadzcnianatuly jedynie do funkcjonalności'
w ten sposób etos i re]igia
nie znajdująjuż miejsca w sferze rozumu, co zauważalnejest w szczególny sposób w
niel\iór}ch
le1dencjach
obścn)!h$ Eu|opie'
Stąd papież zauważa:'.Rozum pozytywistyczny.który przedstawia się w sposób
wJ-łącznyi który nie jest w stanieprzyjąć czegokolwiek innego, co nie jest t.unkcjonalne,
upodabniasię do gmachówze zbrojonegocementu.bez okien.w którychsami tworzymyklimat
i światło'
nie chcemyzaśprzy.imowaćobrrtych rzeczy z rozległegoświataBożego.A.iednak
nie możemyukywać' Żew takimzbudowanymprzeznasświeciebędziemycferpaćpotajemnie
również z.,Zasobów'. Bożych. któro przetworzymy w nasze wytwory. Trzeba na nowo
otw'orzyćszeroko okna, winniśmyna nowo ujrzeć rozleg'lość
świata.niebo iziemję' oraz
nauczyć się korfystać Z tego wszystkiegow sposób sprawiedliwy'.(Benedykt xVI. 'v,".?
rozumne'Reflek,łie
ną lenat podsktu]p|.gwa.Przemówieniew Blmdestagu'22'09-20]]).
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Człowiek wiary w obiektywnym rozumie. który przejawiasię w naturze,dostrzega
j^kŻe
działani€ Rozumu stwórcze8o' To na bazie przekonania o istnieniu stwórcy
zakorzenionegow dziedzictwie kulturowym Europy zrodziłysię podstawoweidee. które
wszystkichwobęcprawa'
winny staću podstawzdrowegopaństlvaIprawaczłowieka,równość
.zlowieka za d7izł^nie'
odpowiedzialności
ludzkiej godności,świadomość
nienaruszalność
i
naszejku|turyw swej integralności
Pomłanietych waznych sprawbyłoby..arnputowaniem
ją
pozbawiłoby całoksaahu..(tamże).
Kard. J. Ratzingcr/ Benedykt xvl miał wiele doniosłych wypowiedzi i prac
ksiązkowy-chdot.vczącychszeroko rozumianej problematyki europejskiej (Europa ijej
fundamenty,Europaw kryzysiekultur,kulturowepodwalinyEuropy ijej dzisiejszaintegracja).
MoŹna by oczekiwać, ,Żew |y rozd7.ia|emonografii traktującymo współpracywspólnot
państwowych więcei miejsca znajdzie problematyka europejska związana z proces€ m
integracji.Te zagadnieniamogłybymieć nawetswój oddzielnyrozdziałw pracy.
monografia profesorskaks. dr hab.
wyrazam głębokieprzekonanie.że oma.t\'iana
Janusza Szu|ista przyczyni się do *rydobycia na światłodzienne dla szerokiego grona
Ratzingera-jakże istotnychw aktua|nejdebacie
odbiorcóu.'wieIuodkrywczychmyśliJosepha
społecznejo problemach demokracji w Polsce oraz szerzej w dzisiejszej dobie kryzysu
kulturowego.
5. wniosek końcowy
w
organizacyjnej,zaangażowania
materiałufakograficznego'tj. działalności
Prześledzenie
procesach dydaktyczno-formacyjnychi pub|icystyki naukowej. daje obraz zlaczących
osiągnięćnaukowych ks. dr. hab. Januszaszu|ista.Jego kwa|ifikacjenaukowo.twórczeoraz
kompętencjewarsztatowew dziedzinie teologii moralnej i katolickiej nauki społecznejsą
bezsprzeczne.Dokonania naukowo-badawczeks' dr. hab. J. szu|istastwarzająbardzo dobrą
prognozę na przyszłość.
Mając na uwadzę znacznie powiększony po habilitacji dorobek
naukowyks-dr' hab.Januszaszulista,wśródktóregodominujeomówiona książkaprofesorska'
dydaktycznej i organizacyjnej,składamwniosek do Rady
przy jednoczesnejdziałalności
wydziafu TeologicznegoUniwers}'tetuMikołajaKopemika w Toruniu o podjęcieko|ejnych
kroków umoż|iwiającychnadanie ks. dr. hab. Januszowi Szu|istowi tytufu naukowego
Drofesora.
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