Ocena dorobku naukowegoi ksiąźkiprofesorskiej
ks. dr hab.Janusza Szutista,prof. UMK
w postępowaniuo nadanieAutorowi Ętu|u profesora

',Roz!vój państwa na skutek demokiatyzacji
cechuje się niespotykanądotychczasd}.namiką.
PismaJosephaRatzingera$ o\tej fmieniającejsię
rzeczJĄlistości
stanowiąnieznienny teo|ogicany
fundament'wskazują również na eschatyczre
jednostekzangażowanychw potitykę
spe,łnienie
państwa. czas ziemskiego b}towania jeś wszak
o|'resemzdob}vaniazasfug.by na końcu czasów
tv pehi doświadczyć
wspólnotyf Bogi€ m ,,.
Ks. drhab.JanuszSzulist,prot UMK
Te)bEia?a|śt a wpisnachJosepha
Rat.inEera(Benedykta
Xl1), r. 151

Tak _ patrz powyższemotto_ kończy ks' Szulist swojąpotęiną monogTafię.I jest w
tych cztęręchzdaniach.tworzącychostatni akapit księgi, skondensowanacałamądrość
tego
prawdzirł.ieprofesorskiegodzieła:oto bowiem postęp' rozwój i dynamika
doblc - potrzebujątn,vałęjpodstawy (fundamęntu),który je uchroni plzed

same w sobie
czając)mi się w

nich in nuce zagłożeniami.Dynamiką z istoty swej miąną potrzębuje fundamenfu
nlezn ennego.Ten zaśzapevrniaprawdziwa i głębokateoJogią czy|i da]ącapmwdziwe i
głębokieoparcie (bo sięgającekorzeniem pmwdy o Bogu i tym samym prawdy o całej
rvszechrzeczywistości)
refleksjanad tym. co zmienne w perspektyrvielęgo' co tlwałe:
myślenie
nad p.awdąpaństwaw optyceprawdyo Bogu. Bo przecieżrzecz'.wistość
sięga
dalejniz ziemskapolitykaorganizacjiziemskiegowyłącznie
źycia...I o tym są w tęj kwestii,
pismaJ. Ratzingera,tsenedykta
xVI. I o tym,iak rozumiem,jest teżprofesolskiędziełoks.
drahab.JanuszaSzulista.prof.UMK.
l

Droga do ksiązki profesonkiej (póki co ,,tzw. profesorskiej'',czy ,'ku-profesorskiej'',
jak to się w żargonierecenzyjnymzwykłopisać) wiodław biogafii ks' Janusza szulista od
matury w rodzinnychKa'tuzach popruez studia fi|ozoficzno-teologiczrre
w pelplińskim
Wyższym Seminarium Duchown}m' magistęriumna KUL-u (Teodycealneinplikacje
poznanią istoty bytu u|,fenomenologii Edmunda Husserla)' st\dia z katolickiej nauki
społecaej na UniwęIs)tęcię w Innsbrucku i obronioną 1,amlozpmwę doktorską (2006 r')
pisaną na temat pelsonalistycnej etyki pokoju Jana Pawła II (Die pefionąlistische
Friedensethikt,on.IohannesPaulus IĄ. Kolokwium habilitacyjneSzulista odbyłosię wiosną
20l I roku w Krakowie na podstawierozpraw pt. lł kierunkupełniąszegoczłovieczenstwą.
Dobro vspólne u,zorcem dla personalistycznych odhiesień v rzeczywislościspołecznopolitycfhej, Coraz wyraźoiejwięc zainteresowaniai dokonania badawczę Autora szły w
stronę teologicznej rcfleksji nad rzeczywistościąspołeczno-politycz|Ęczyli w stronę pola
badań,których owocemjest Łw. książkaprofesorska_ ,,Teologiapaństwaw pismach
JosephaRatzingera(BenedyktaXVI)'' (WydawnictwoNaukowęUMK, Toruń20l6, ss.502).
Dloga ta więdzięwięc w panoramicznym
skjócie - od teologicznodogmatyca|ęj
tęodycei.
poprzezaltropologicztoteologiczny
persona|izmdo pogłębionej
relacji i syntezytego, co
ściś|e
teologicznęz t}m co wybitrie KNS.owe. Inaczej:od HusserląpoprzezJanaPawłalI
do BenedyktaXVl.
walsaat językowy szrlista jest niemiecko- i polskojęzyczrry'Na takich tcż
językowych żódłach a przede wszystkim męr}4oryczJtięna dorobku wspólczesnej literatury
teologicznej'socjologiczneji politologicznejoraz, oczywiście'dokumentachLrNK w tej
materii opalłswojąprofesorskąmonografię.Badawczym firndamentemrczprawy jest metoda
analityczno-syntetycaa: ,'zastosowano mętodę kr}tycaej analizy tekshŁ poprzedzoną
kwelendą zródeł i opracowań'' (s' 29). do tego tzw. ,,apa.ratĘtyczrry'' (opracowania i
koncepcjeteologicme)stosowanyw toku analiz a w końcu i ,,Ę.ntetyczne
sformulowanie
$,rriosków na kanwie przeprowadzonychanaliz'' (s. 29). Dodac na|e4' że wszystkie te
elcmęntymetody i walsztafu występująw stałejkonwergencji,wzajemŃe się uzupęłniająci
rvzmacniaiac.
2.
Szu|istprzyjmuje_ za Ratzingerem_ dwa imponderabilia
dotyczącestyku tego,co
teo]ogicznez tym, co polityczne. Po pierwsze: polityka jest sferą działaniarozumu
moralnego,ponieważnatury moralnejjest ce| tak paristwa'jak i wszelkiej polityki (pokój'
sprawied|iwośc,
dobfostan ob}'watelietc.). Po drugie: jeśli osoba ludzka jest stworzeniem

Boży1t,wówczas fimkcjonowaniepa]istwa(złożonego
z osób ludzkich) posiada teologicaną
genezęi takiż kontekst (por. s. 19-20).Prze1rzyście
i poprawniesą róvinięż zaptezentowane
założęniai cele pracy, wzaiemnie się zazębiającei pokazującejak w soczewce symbiozę
teologiii poliĘki w tyn' co dotyczyosobowegodobraczłowieka(s.30).
CzegoŹto w tej ksiązcenie ma... To nie zarzutnadobfitościto docenienietego'że
stanowiona swoistękompendiumwiedzyw badanymzŃresie zagadnień,czy|i tegozaklesu
katolickiej nauki społecznej,który dotyczy tęologicmej refleksji Dadtheoria i pft|tis paistwa'
Syntetycznierzecz biotąc i na uf]'tęk rzęczowościrecenzji: dysertacjaskładasię z cztęręch
rozbudowanychrozdziałów.Pracęcharakteryzujęplzemyślanastuktura. Poszczególnę części
ksiqzki zachowująwłaściwe
proporcjei juz na pielwszy Żut oka (a tym bardziej po |ekturze)
pŹekonlljemy się o tlafuym doborzei dobrym rczplanowaniuzagadnień.
Co do rozdziałowychszczęgółówtej strukfury, w dużymskńcie. Pierwszy rozdział
tego 502-stronicowego
dziełato opis i analizaetycznego(momlnego)qmiaru polĘcznej
aktlł,ności.Drugi rozdziałto w zasadzieeklęzjologiaJosephaRatzingela"a dokładniejte jej
aspękty'które w dalszej perspektywie_ kolejnych rozdziałów a przede wszys&im dalszego
zgłębiania naczelnego problemu rozprawy

będą słuzyły teologalnej refleksji nad

fenomenemi rzeczywistościąpalistwa. T.zeci rozdziałjest centra,lnydla placy' to on w
zasadziejestrdzeniembadani findamęntemtezy o możliwęj(i tym samyn o jakiej)teologii
państwa w pismach,/myśli
rozdziale z.najduje
J. Ratzingera'tsenedyktaXVI. W tym właśnie
się opis, analiza i interyretacj€ najciekawszychtez Ratzingem,tsęnędyktaxVI na Źeczony
tcmat:jego algumentyprzeciwko ,'niezdrowejlaickości',(głucheji ślepejna wymiar religijny
życialudfkiego,nielaz agres1.wrrej
wobecniego)'radykalizmpersonalistyczny'
definiowanie
i
istoĘ demokracji.apotęozahumanizmuchrześcijańskiego,
swoistyh}mn ku czci miłości
solidamości
międzyludzkiej.
I nadewszystko:wizja Boga' odwiecztegoLogosujako Słońca
jest
wszystkichludzkich spraw.niejakoksięłców słońca...czwarty rozdziałpoświęcony
kilku wnioskom' bardzo, rzekłb}mprakĘczrrym i bardzo wspołczesnym.Tęn też, ostatni
rozdziałpracy,jest wybiegającąw przyszłość
synteząbadań.Ruęczjasną Faca posiadatakże
rvstępi zakończenie,obfiĘ spis bibliografii. indeks osób. wykaz sktótów.koLiecznę suh ąry
_ sło\dem:wszyśkoco trzeba dla ,,optzytządowania''tak pokaŹnegoi złożonegoploblemowo
dzieła'Brak indeksurzęczowegopostzegamjako jej skazę- tak ważnai doblze napisana
monografia mogłaby naukowo zostać zrracznie lepiej wykorzystana gdyby miała swój
szczegółowy
indęksproblemowy'
3.

Praca Ks' szulista wymagała szczególnego przygoto\łania warsztatowego' gdyż
zakładałazłożonąmetodologię(patrzwyżej).opracowanie łączybowiem kilka subdysc;plin
teologicznych,
w których specjalizował
sięJosephRatzingel(eklezjologia_ głównie;ale też:
cbrystologia,tr}nitologia,soteriologia,
i pokrę\łne)'
antropologia
teologiczna,hermeneutyka
ale do jego przygotowania
potzebnabyłasporaerudycjądoświadczenie
tęologiczne(także
dydaktyczne,co widać w tekście)oraz biegłość
zaJówno analitycanajak i syntetycaa (lćórę
nię zawszę są skłonnezgodniewspóĘlracowaćw dzięlętęgo samegoauton _ tu: tak).
Wiele nyjŃniają dotychczasowedokonaniaks. Sfulista. Dołączonydolobek,tzw.
jest imponujący:wnikliwość
tych publikacji' i]ośći jakość
i rzetelność
,,pohabilitacyjny'''
tekstów, swoboda poruszaniasię po tak różnych polach badawczychpokazują z jaką klasą
teo]ogicznąmamy w pr4padku tego dziełado czynienia.
To wszystkoprzekonujeo kompetencjach
dla
Autola' A także.to bodajnajciekawsze
uważnego cz}'te]nika ańykułów Szulista' jego wystąpień sympozjahych, za^ngtżowaiI
stypendia]nych, fglomadzonego dos.rier' wszelakich śladów działalnościdydaktycznej'
organizacyjnej, duszpasterskiej-

pokazuje go nie tylko jako fachowca, ale takze jako

pasjonata
teologii(towaźneu7kontękście
profesorskich
szlifów _jeśliteologiama się dzisiaj
ro7,włać,
potrzebujepasji i pasjonatów).
W dorobkuSzulistaznajdująsię teżoblonionepod
jego promotorskimkierorłnictwempmce naukowe. również recenzje a tal.żę wiele
pełrrionychfuntcji: dydakĘcznych,naukowych,administracyjnych.
4.
wlóćmy jednak raz jeszcze do porycji najważniejszej'do sarnegosednatej spBwy i
recenzji,czyli do księgi,,Teologia
państwaw pismachJosephaRatzingela(Bęnędykta
xVI),''
I to wlóćmy do samegomer}torycaego jądm tej ksiqzki.
PŹede wszystkm nie jest to książka o koniecanościteokacji

jak chętnie by

zaszufladkowalitego typu tezy (i Ratzingela.i Szulista)przeciwnicyjakicbkolwiekprób
uprawiania teologii palistwa. To jest coś znaczie

głębszego.oto bowiem, cz}'tamy,

doświadczęńewspó|notyuczrriów Chrystusapzekłada się na ksztahowalie
,'Fundamenta]rre
pożądku politycznego słruącegoosobię (.'')'' (s' 431)' czyli z egzystęncjalnego
doświadczenia
tej
cbrystologiczno-eklezjologicznegowynika sarnaistota i najgłębsza\ł,artość
społeczno-politycznej
wizji' Autor wymienia hzy koncepcjeKościota"które są konsq'tutywne
dla tego doświadczeńai _ konsekwentnie owej wizji (s. 4421443:'pattz tozdzialLtrzeci).
Eklezjologicznyjest więc ale nie w sensieteokatycznymani fimdamentalistycznyml
fundamentteologii panstwa.Humanizrnjako fundament?Jak najbardziej,powiadajązgodnie

Ratzingęr j Szulist. Ale humanizm, który byłby cb.ystocentryzmęm,a ten z kolei byłby w
swej głębiteocenĘznem i dopiero wtedy prawdziwym antropocentryanem.oto _ moim
zdaniemi przy pomocymi bliskichpojęó- puentabada]i.
Baldzo ostro możemytu przęcz}.taćo laickości(tak sowieckiej'jak liberalnej) oraz o
tzw' neuha]nościświatopoglądowejpaostwa. Pada okręślęnielaickości patologicznej
(dodałbym;patogenicznej).I _ wańo i trzęba dodać - te twalde słowapadająprzy pehej
aprobaciedemokracji.
Jest to ksiązka mądrą nie tylko erudycyjnie (choć też),ale głównie sapiencjahie,
wnosząc pewien rodzaj spokoju i węwnętraęj równowagi w naszą aktua]ną lefleksję
s)tuującasię na stykuteologiii politologii.szulist zna teologiępzełomuxx i )o

wieku

dalszego
bardzodobrze,u'idaćw t}m mawstwie,,innsbrucki''rys studiów a jednocześnie
pogłębianiawiedzy, wielu lęktur, autorskich przemyśleńi _ last but not least _ naszych
polskichspolów o ustrojowyksaattNiepodległej.
5.
otżymujemy więc w efekcie studiurn więcej niż solidne, rzeteJrre,a w kilku
momęntach wirfuozerskie, nie waham się napisać' Warunek silre qua

ofi takięgo

przedsięwzięcia:trzęba dysponowaćinstfumentadumzdolnym sFostać wielkościzadarrią
jednegoz tudniejszych dzisiaj. Poprzeczkajęst tu zawieszonawysoko. Wańośćksiążki
polegana tym właśni€na
: ńelkościjej zakroju,czyli juz na samymprojekciezmierzeniasię
z kwestią trudną i nader aktualną.Tzw. novum tych badan (ważnedla rccęnzyjnej oceny
dzieła)jest bezdyskusyjne.w ksiqzce znajduje się cĄ

szereg fragmentów odkrywcfych,

świetnieprzemyślanych,
świadczących
o erudycji i głębiAutora.
wszystko to napisaneciekawie'pozbawioneniepotzebnejornamentyki'pustosłowia
(od którego jedynie puchnie objętość
księgi, ale nie przyb1rłaani informacji ani mądrości),
nai\łności,
ocz}'\Mistych
wniosków. Język cechujepożądanaw w1vodach naŃorłych c/arilas
_ zaptzeczenjepostmodemistycznegobełkofu.A|e teżjęzyk tetrjeś jakby to nazwać?
szczelnyj to znaczy twotzy dośćszczelną gęstą fasłonę,przez którą właściwieniewielę
osobistego(autolsko)się nie przebija...To dobrzęi źle dobrze_ bo albo piszem1coś
językiem,albo robimy esej' trzebasię zdecydować;
koncepfualnymściślę
źle_ bo jednak
dzisiajw humanistyce
odchodfimyod tekstówpisanychprzeztzw. ,,autola''(bezosobowego,
nieJudzkiego jakby) na korzyść,,autoraż}.wego'',który ma prawoumięścićw tekściewłasne,
ż}'weemocje'..Zastosowana
metodologiai
v/ pracy(a wcześniej
cyzelowanaw publikacjach)
całyzespół działandotyczqcychmetodyk badawczej- w moim przekorraniu- bez zalzufu.

tat na ętapiękwerendy'jak i poczynionych w rozprawie analiz, potem syntez. Książkajest
dobże zfedagowaną ed}'torskopźejŻysta, ,ptzyjazna,, w cz''te1nicz}d Myciu. Widać (na
tle całegodorobku) doskonalonywalsŹat, coraz większąprecyzję myśleniai w}Tazania.To
dobrzerokuje badawczoi dydaktycznie.
Jestem więc

po wnikliw1m zapoznaril się z całokształtem
naŃowego dorobku i

lękturzę wielu tekstów, zwłaszczaksiązki profesorskiej_ pod duz}m wrażeniemdorobku,
Iozplawy, włożonęjw to wszystkopmcy i uzyskanychnaukowychefektów. To wszystkojest
wysokiej, iście plofesolskiej próby. Dodanr też'',!e co do strony forma]nejcałego
przedsięwzięcia nie mam zadnych poważniejszych uwag. Bibliografia, analiza źródeł,
pruypisy'język, zasadnośó
vniosków, zdohośćformułowaniasyntez_ bez zast eień. wie|u
./lych kwestiidotyc,.)Ę juŻ mojewcześnjejsze
uwagi'
6.
Trzeba jeszcze koniecznie podkeślićd!'ie k\łestje'które mają zraczenie zasad'nicze
dla tzw. ogląducałości
dorobkunaukowego
ks. drahab'JanuszaSzulistąproi UMK'
otóż, po pierwsze, jes| rzeczą nieb;.wale charaklerystyc2lnąże obaj (i Szu]ist. i
bohaterjegobadań,RaŁinger)'twożąw szęrokiejprzestrzeńrozciągającej
sięna pograniczu
teologii fundamenta]nej,dogmatycznęj,momlnej' społęcznęj(KNs). Ratzingq: z
zamiłowania patrolog, z tęmperamenlemdogmatyka wchodził w apologetykę, teologię
lirndarnentalnąi moralną,a w końcu i w rejony KNS-u właśnie
(wizja Europy, styk Kościół
społeczeństwo,teońa pństwa). I podążająctym tropem, polski badacz tych tręścikreśli
monumentalną interĄsc1plinamą!To \łażne- teologjępalistwa.Idąc tropem tego
lvielkiegoPapieża.
Po drugie:doktoratpisałnasz autot z Jala PawłaII w środowisku
akademickim
polskojęzycznyrn.
niemieckojęzycznym.
Profesrrę robi z BenedyktaXVI w środowisku
Wydaje się że ta naprzemiennakompetencjajęzykowa pozwala obu myślicielom(a i obu
pontyfikatom.w dalszej perspektywie)nie tylko zajaśnieć
w odmięrur}mzakresiejęzykowokulturowo-poznart'cz1'rn,
a|eteżcz'|iri z dziełi wykształceniaks. szulista Źecz uniwersalnąw
konlekścieeuropejskim i nie tylko. Rysuje się obraz wszechstronnegoprzygotowania do
uprawiania katolickiej naŃi

społeczlej głęboko sPokrewnionej z najlepszą teo]ogią

systematyczną
i filozofią'by tak żecf papieskiejmarki i langi. Najkrócej:szulist tlczy się
K\S-u od gigantówteo]ogii
posobororłej'
7.

A pfopos tego' że jest to fozpmwa z KNs-u pisana w szkole Ratzingera,
dopowiedzeńe recenzenta'który teżdo tej szkoĘ chodziłi chodzi nadal:Ratzinger twierdzi,
żeprawdziwepoznanieprawdziwegoBogajestzawszepomaniemangażując),m,
którc jęst w
kazd}m przypadku qpem wiedzy-daru' poznaniem egzystencjalnie wymagającyn. Nie
pozwala się ono zamknąćw czystej teońi, ale domaga się wpł1,rłuna ż.ycieponająęęEo _
nawócenia,przemiany,naśladowania
Jezusa',,Ktopńbuje byćtylko widzem,niczegosię nie
dowie'' _ tak fomułuje tę naczelnązasadęhęrmęneutycznąRatzingeI wę Wprowadzenitttt
chrześcijanstwo.Bóg

może wejść (prawdziwie i

skutęcznie) w pole widzenia

p},tającego/poznającęgo
wówczas tylko, gdy ten zaangażujesię własn)m życiem w
doświadczeńeBoga. Nie wystalczy prosta ciekawośćpołączonaz odmowąudziałuw grze:
doświadczenie
z Bogiemkonst1tutywnie
związanez poaaniem Boga nigdynię dokonujcsię
bez udziałucżońeka. Bez wolności
i wiary żadnafoma teologii(rozumieniateologa|nego
rzeczywistości)
niejest możliwa.
cry|1 teżi ,,crystĄ,' metodologia,Ąermeneutyka.
rozurniana wąsko' aedukowana do
regułbadawczych tządzącychmyśleniemi wynikaniem, reguł,które nądzIĘby teo|ogiąw
zabezpieczoĄęj od obcych (,,pozaracjonalnych'')wpływów pzestrzeni ralio _ taka
metodo|ogiaĄemeneutykanie wystarczy.oczywiście,reguĘ te samew sobie są koniecznc
dla zapewnieniateologii statusunaukowości;
teologicaly proces badawcry musi odbyuać się
secundumąrtem.zgodniez wymogamimetod naukowych,z u\łzględnieniem
wszystkich
niezbędnychkomponęntówhistorycznych,
wedługzasadwymaganej(i koniecznejdla teo|ogiki)metodologii.Uczony tak postępujący,
stuszniepostępuje.
,,Tojednaknie \łystarcza.
aby byłon teologiem''_ twierdzi Ratzinger.Teo|ogiasarnaw sobie i w swej istocie nie może
być jedynie i ostateczrie dyskusją ekspertów (choćby najlepszych). Głównie dlatego, że
nauka dociera fu (w doświadczeniuswoich kompetencjijako teologii) do granic swojej
proczłowieczejsłużby,granic' których samajużprzekoczyć nie możę.
Jak to się ma do badń k. szulista zamięszczonychw profesorskiejdysqtacji? o tym
jest de/bcto.w svłĄargumentat1rurejwarstwie' ale nie tylko tam. takżemiedzy wierszarni cała ksiqżka' Securldu|t1af|em, ale nie z perspektywy niezaangażowan€gońdzą lecz powiedzmyto bez ogródek_ z głębizaangazowania
wiary. Choć teżjęst ona napisanaw
tonacji wyciszonej'językiem stawiającymna fakty, argunęnty,analitycarość,
Ecjonalnośće/
consorles. a w tle z jakimśgłębokimprzekonaniem,co do siły i wartościprezentowanych
nyśli i zródłą z którego płyrą.
8.

Dodam od

siebie' jako

Ratzingera,/Benedykta xVI:

cz},te|nik i

cechą

najbardziej

badacz dzieła teologicznego J'
bodaj

char:alderystyczną zasad

hermeneutyczno-epistemologicmo-metodologicznych
obecnychw pismachautoraSpe .!4/vi
jest dązenie do s}'ntezy i pewien lodzaj strońącej od skrajnościrównowagi, pozomie
natua]nej i intuicyjnej. ale będącej zapewnę owocem gigantlcznej pracy i najgłębszego
szacunku dla Prawdy, do której się zbliza i którą się poznaje na drodze róhorodlych,
uzupeŁriających się, ludzkich wysiłków' Np' kiedy RatzingerBenedykt xvl

pisze o

,,powocie do zródeł'', nie absolutyzuje żadnego okresu histońi Kościołai teologii,
przestrzegajączuó,łrto ptzed nadmiemą ,,archeologizacjĘ'' jak i ,,modemizacją''.Kiedy
proponuje jakiś ',system badawczy'', proponuje cierpliwośći w}ałazenje,,,węwnętrzny''
kierunek i takież(',wewnętr.me'')konsekwencjedanego myśleńa(wszelka ,,zewnętraność''
okazuje się na dfuzszą metę z€wszę banalna i pusta). ,,powipania łalicuchowe',(epok,
stanowisk' ewolucji myślenia)i dialęktyczny holizm (Ęlko pluralizn, l'róry odnosi się do
jedności. prawdy jest wielki). I

badawczego
to chalakterystyczne
dla temperamentu

księdza dr hab' Janusza szulista _ ten właśnięrys holizrnu, wewnętraności
i cierpliwego
$}ryazaria lacji Fzejął nasz Autor, co widać szczegó]rriew książceku-profesorskiej' ale
czego zalązki odnajdujemyw całyn jego dotychczasowyl dorobkunaŃowym.
Moja. recenzentai tym samym uważnegocz$elnika pracy i dorobku ks. SzulisĘ
podstawowa
podpowiedź
dla Autora(niemuszętu miećracji,alemogęją mieć):poszerz1ćw
p.zyszłości
spękhumbadawczeploblematyki Ratzingerowejrt.odńesieniu do innych działów
katolickiej nauki społecznej;to mogłoby być interesrrjącei płodne pozEwczo a także
poi.yt.ecziepolityczie i społecmie,jak sądzę.Przemyśleniaprzemyśleń,diagnoz i recept
Autofu Wendezeitfuer Europa mogĘby lan pomóc 7-rozumiećgłębiej,,co się z nami dzieje,'
_ dzisiaj' w aspekciespołecznyn,poliĘczn},rn,kultuowym. I to nie tyko w kwestii debatnad
ksztahęm współczęsnegodemokaĘczrrego państwa' ale jeszcze szeŻej, we wszystkich
zakresach.
które interesują
najnowszą
KNs.
g
Podsumowując.
Dziełojest spójnę,logiczne,stukturalniedomyślane
do końca' Najcenniejszew tej
pracy jest to, co zawsze decyduje o wartościnaukowej badan: zaloój myślenią fbrmat
problemu.lvizja' Przedęwszystkimwysokowypadaocenazastoso\łrarrej
w pracy(a wcześniej
w publikacjach)metodologiii całegozespofudziałańdotyczącychmetodykibadawczej.są

one, w moim pŹekonaniu, bez zatz]to _ tak na etapie kwerendy,jat i poczynionych w
Io7łrawieanaliz' potem syntez.
obfita biblio$afia stanowi kompendium litelatury na omawiany w ksjążcetęmat.
Widaó doskonalonywarsztat_ na tle całegodorobku'jego rozwoju _ coraz większąprecyzję
myślęniai wyrażania'
Na koniec chcę z cŃą odpowiedzialnościąlecenzenta sformułowaćostateczry
wniosek' Uważam,po tniłliwej lekturze ksiązki profesorckieji dorobku naukowęgoks' d|
hab' Janusza Szulista, prof. IJMK, że obydwa przedstawioneprzęz Autora do oceny pasma
badń naukowych (ksiązka i dorobek)zasługująna wysoką ocenę.Pmcowitośćwidoazn w
żmudnychkwelendach aódło\łych,rzete]ność
analiz, solidnośćwarsztatuintęrpretacyjnego,
głębiatęologicznegomyśleniąodkrywczość\łniosków, przejrzystośói pręcyzjajęzyka są
w moim przekonaniu_ profesorskię.
Tak rozprawa (zwłaszczAona _ jej konstnrkcjai stlukturą za\'/ańaw niej wybitnie
specjalistyczna
i erudycyjnawiedza)'jak cĄ dorobek(łączniez wieloshonnądziałahością
dydakĘczną organizacyjną pastora]ną) dają prawo Autolowi do tytufu naukowego
prolesora.
Nię mam wątpliwościco do profesorskiegopoziomu dorcbku naukowegoks. dr hab.
Januszaszulista, plof- UMK i t}'rnsamym\łnoszęo nadaniemu ty'tufunaukowegoprofesora
naŃ teologicznych.

hab, J

