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dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
ks. dr. Marka Blazy SJ
w postępowaniu habilitacyjnym

1. Sylwetka naukowa Habilitanta
Ks. dr Marek Blaza urodził się w 1970 roku w Chorzowie. W latach 1991-1994
studiował na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego (obecnie Akademia
„Ignatianum”) w Krakowie, gdzie uzyskał licencjat zawodowy z filozofii ( Teologia

apofatyczna wschodnich ojców Kościoła, prom. ks. prof, dr hab. Stanisław Ziemiański SJ).
W latach 1996-1999 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym (Sekcja św.
Andrzeja Boboli „Bobolanum”) w Warszawie; studia ukończył tytułem magistra teologii w
zakresie teologii dogmatycznej ( Eucharystia w oficjalnych dokumentach Międzynarodowej

Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i
Kościołem prawosławnym w latach 1982-1993, prom. ks. dr Tomasz Ludwisiak SJ). W
latach 1999-2004 odbył studia licencjacko-doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując stopień doktora nauk teologicznych w
zakresie teologii ekumenicznej na podstawie rozprawy Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej

w dialogu katolicko-prawosławnym, napisanej pod kierunkiem znanego ekumenisty, ks.
prof, dr hab. Wacława Hryniewicza OMI (rozprawa została opublikowana pt. Jak wierzysz?

Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, WAM, Kraków
2005). Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym Papieskiego Wydziału Teologicznego
Collegium Bobolanum w Warszawie, najpierw jako asystent (2001-2004), a od roku 2004
jako adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej i Ekumenicznej, a równocześnie
wykładowcą teologii na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Od 2007 roku
pełni funkcję kierownika studiów stacjonarnych w Collegium Bobolanum w Warszawie.
Habilitant jest kapłanem rzymskokatolickim Towarzystwa Jezusowego, birytualistą, czyli,
że ma prawo sprawować fukcje liturgiczne nie tylko w rycie łacińskim, ale i w drugim rycie
- bizantyjskim.
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2. Główne osiągnięcie naukowe - rozprawa habilitacyjna
Ks. dr Marek Blaza SJ przedłożył, jako swoje główne osiągnięcie naukowe,
monografię zatytułowaną Kościół w stanie epiklezy [seria Myśl Teologiczna 91]
Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, stron 694.
2.1. Problematyka i struktura rozprawy
W centrum swoich badań Autor postawił zagadnienie epiklezy, które przez długie
wieki stanowiło przedmiot sporu między bizantyjską i rzymską tradycją liturgiczną.
Habilitant jak najbardziej słusznie nie zawęża swoich badań do kontrowersyjnych aspektów
tej kwestii (jak np. moment przemiany darów eucharystycznych), ale podejmuje szerszą
refleksję nad rolą i znaczeniem epiklezy w bizantyjskiej i rzymskiej tradycji liturgicznej.
Znalazło to wyraz w tytule rozprawy, który zaczerpnięty został z dokumentu katolickoprawosławnego dialogu teologicznego Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy
Trójcy Świętej (Monachium 1982, nr I,5c). Celem rozprawy - jak czytamy we Wstępie - jest
więc naukowa prezentacja rozwoju teologii epiklezy w bizantyjskiej i rzymskiej tradycji
liturgicznej. Innymi słowy, chodzi o ukazanie genezy, roli, znaczenia oraz skutków epiklezy
w świetle tych dwóch tradycji liturgicznych (s. 27).
Na zasadniczą strukturę rozprawy składa się sześć integralnie ze sobą powiązanych
rozdziałów, poprzedzonych spisem treści (w języku polskim i angielskim), wykazem
skrótów i wstępem. Całość pracy zamyka zakończenie, bogata bibliografia, streszczenie (w
języku angielskim) oraz indeks osób.
Rozdział pierwszy poświęcony jest prezentacji Podstaw biblijnych dla teologii
epiklezy (s. 37-115). W tym celu Autor odwołuje się najpierw do Starego Testamentu, gdzie
odnajduje szereg tekstów epiki etycznych. Od samego początku ludzkości mamy bowiem do
czynienia z kultem i liturgią, którego istotną rysą jest epikleza ontologiczna, a właściwie
pra-epikleza (Rdz 4,26b) - wzywanie Boga, będąca reakcją na stan anty-epikletyczny,
związany z grzechm i odwróceniem się od Boga. Ta ontologiczna (egzystencjalna) epikleza
nabiera bardziej wyrazistego kształtu w Nowym Testamencie, gdy staje się wzywaniem
Jezusa, Syna Bożego oraz Ducha Świętego, Parakleta. Stąd też wiele epiklez ma charakter
pneumatologiczny lub pneumatologiczno-chrystologiczny. Te ostatnie związane są z misją
Jezusa, którą spełnia On dzięki Duchowi Świętemu.
Rozdział drugi traktuje o Kształtowaniu się teologii epiklezy w okresie patrystycznym
(s. 117-218). W swojej refleksji Autor zatrzymuje się najpierw na nauce wschodnich Ojców
Kościoła oraz wybranych wschodnich tekstach liturgicznych dotyczących badanego tematu,
a następnie zwraca uwagę na myśl zachodnich Ojców Kościoła. Na podstawie
przeprowadzonej analizy Autor stwierdza między innymi, że począwszy od Ireneusza z
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Lyonu (przełom II i III wieku) słowo „epikleza” staje się terminem technicznym i
odnoszone jest raczej do całej anafory, a nie do jej części. Wynika stąd, że ojcowie Kościoła
nie mieli intencji wyszczególniania jakiegoś konkretnego fragmentu anafory i traktowania
go jako jedynego istotnego momentu dokonującego przemiany chleba i wina w Ciało i
Krew Chrystusa. Poza tym epikleza nie jest związana jedynie z anaforą, ale w szerszym
znaczeniu z całą Eucharystią. Modlitwa epiklezy pojawia się też poza Eucharystią: w liturgii
inicjacji chrześcijańskiej, przy udzielaniu święceń różnych stopni, konsekracji mniszej,
poświęceniu oleju czy w ceremoniach pogrzebowych. Przywołane przez Autora świadectwa
patrystyczne pokazują, że epikleza jest głęboko zakorzeniona w Tradycji Kościoła.
Wprawdzie na chrześcijańskim Wschodzie takich świadectw jest znacznie więcej niż na
Zachodzie, to jednak nie oznacza - jak podkreśla ks. M. Blaza - że Wschód miałby prawo
traktować epiklezę jedynie jako swoje dziedzictwo, a Zachód mógłby ją usunąć lub
traktować jako mało ważną.
W rozdziale trzecim zostało poruszone zagadnienie Genezy doktrynalnego sporu o
epiklezę (s. 219-322) między bizantyjskim Wschodem i łacińskim Zachodem. Autor zwraca
uwagę na dwa istotne czynniki, które znalazły się u początku takiego sporu: umiejscowienie
epiklezy konsekracyjnej w Modlitwie eucharystycznej oraz próby precyzyjnego
(punktowego) określenia momentu konsekracji przez teologów średniowiecza,
reprezentujących obydwie tradycje. W odniesieniu do pierwszej kwestii Autor zauważa, że
we wschodnich anaforach z zasady epikleza konsekracyjna jest umieszczona po opisie
ustanowienia, co dla teologów katolickich stanowiło problem (burzyło teologię konsekracji
darów zbudowaną na podstawie istotności wyłącznie słów ustanowienia). Dlatego też starali
się wykazać, że pierwotnie we wschodnich anaforach epikleza była umiejscowiona przed
opowiadaniem o ustanowieniu. Z kolei teologowie prawosławni, a także niektórzy
teologowie katoliccy, utrzymywali, że w Kościele rzymskim epikleza konsekracyjna jest
umieszczona, jak we wschodnich anaforach, po narracji o ustanowieniu. Po przebadaniu
różnych opinii w tej sprawie, Autor dochodzi do wniosku, że najbardziej prawdopodobne
jest stanowisko, iż w Kanonie Rzymskim nie było w ogóle epiklezy pneumatologicznej, co
świadczy o prostocie i starożytności tego kanonu. W dalszej części niniejszego rozdziału
Autor ukazuje proces rozchodzenia się teologii zachodniej i wschodniej w kwestii epiklezy.
Na Wschodzie nadano jej walor wyłącznie konsekracyjny, a na Zachodzie starano się
zmarginalizować jej znaczenie w odniesieniu do przemiany darów eucharystycznych. Do
zaostrzenia stanowisk w kwestii epiklezy między łacińskim Zachodem i bizantyjskim
Wschodem przyczyniły się poglądy Tomasza z Akwinu i Mikołaja Kabasilasa. Pierwszy z
nich stał się prekursorem powstania punktowej teorii konsekracji, bezpośrednio związanej
ze słowami ustanowienia (werbinstytucjonizm). Natomiast Kabasilas przyczynił się do
nadania epiklezie waloru konsekracyjnego.
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W rozdziale czwartym przybliżono Czasy dominacji ekskluzywistycznego podejścia
do epiklezy w teologii i liturgii (s. 323-415), obejmujące okres od Soboru FerraroFlorenckiego do Soboru Watykańskiego II. Uczestnicy Soboru Ferraro-Florenckiego
prezentowali skrajne opinie na temat epiklezy. Prowadzony spór na ten temat jeszcze
bardziej przyczynił się do umocnienia mentalności ekskluzywistycznej między bizantyjskim
Wschodem a łacińskim Zachodem. W świetle tej polemiki należy też rozpatrywać
embolizmy w bizantyjskich epiklezach w Anaforze św. Jana Chryzostoma i Anaforze św.
Bazylego Wielkiego. Na Soborze Trydenckim wprost nie poruszono zagadnienia momentu
konsekracji. Kwestia ta nie była bowiem przedmiotem sporu między katolikami i
reformatorami. Ojcowie Soboru Trydenckiego starali się odpowiedzieć raczej na pytania, na
czym polega konsekracja i jaka jest obecność Chrystusa w Eucharystii po konsekracji. Żywa
polemika na temat momentu konsekracji rozwinęła się dopiero po Unii Brzeskiej. Oficjalne
stanowisko zarówno Kościoła prawosławnego, jak i Kościoła katolickiego nacechowane jest
ekskluzywistycznym podejściem do badanej kwestii. Aż do nauczania Piusa X - jak
zauważa Autor - w Kościele katolickim zapanował werbinstytucjonizm, zgodnie z którym
obecność epiklezy jest zupełnie zbędna w kanonie eucharystycznym. Z kolei Kościół
prawosławny od XVI do XIX wieku nauczał o walorze konsekracyjnym epiklezy, chociaż
poprzedzające ją słowa ustanowienia są postrzegane jako nieodzowny element każdej
anafory bizantyjskiej. W ten sposób stanowisko prawosławne - jak podkreśla Habilitant charakteryzuje się tutaj mniejszym radykalizmem niż katolickie. Mimo dominacji
ekskluzywistycznego podejścia do epiklezy, po obu stronach byli jednak teologowie, którzy
prezentowali bardziej umiarkowane stanowisko w tej sprawie.
Piąty rozdział został poświęcony Epiklezie w teologii i liturgii od II Soboru
Watykańskiego (s. 417-520). Autor stara się tutaj przybliżyć najpierw współczesne
nauczanie Kościołów katolickiego i prawosławnego o epiklezie, a następnie przedstawić tę
kwestię w ramach dialogów ekumenicznych, prowadzonych z udziałem obydwu Kościołów.
Obecnie w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego - zdaniem Autora - z zasady przeważa
umiarkowana forma werbinstytucjonizmu, w ramach której epikleza postrzegana jest jako
element integralny, ale niekonieczny w modlitwie eucharystycznej. Przy tym największymi
zwolennikami werbinstytucjonizmu pozostają środowiska związane z nadzwyczajną formą
rytu rzymskiego i - paradoksalnie - katolicy rytu bizantyjskiego. Natomiast nauczanie
Kościoła prawosławnego w badanej sprawie nie jest jednolite. Z jednej strony spotykamy
pogląd, związany z tzw. teologią szkolną, zgodnie z którym epikleza uważana jest jako
moment przemiany darów w Eucharystii. Z drugiej strony w teologii prawosławnej obecny
jest nurt, utożsamiany z tak zwaną teologią akademicką, prezentujący stanowisko bardziej
umiarkowane w tej sprawie, zbliżone do współczesnego, oficjalnego nauczania Kościoła
rzymskokatolickiego. Przedstawiciele tego nurtu z zasady nadają całej anaforze walor
konsekracyjny. Doniosłe znaczenie dla badanego tematu mają również przywołane przez
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Autora ustalenia dialogowe. Wynika z nich, że zarówno w dialogu katolickoprawosławnym, jak i dialogu Kościoła katolickiego z Asyryjskim Kościołem Wschodu,
odstąpiono od konfrontowania epiklezy ze słowami ustanowienia, rozumiejąc ją znacznie
szerzej, niż tylko jako epiklezę konsekracyjną. W dialogu katolicko-luterańskim słowa
ustanowienia nadal są utożsamiane ze słowami konsekracji, tak że znaczenie epiklezy w
modlitwie eucharystycznej nie jest do końca jasne. Natomiast Kościół prawosławny w
dialogu ekumenicznym z anglikanami, luteranami i starokatolikami dystansuje się od
traktowania epiklezy jako „formuły” czy momentu przemiany chleba i wina. Docenia zaś
znaczenie epiklezy komunijnej w Eucharystii oraz w innych sakramentach i obrzędach
Kościoła.
Wreszcie w rozdziale szóstym „Epiclesis semper relegenda” - w poszukiwaniu
nowych dróg interpretacji teologii epiklezy w świetle bizantyjskiej i rzymskiej tradycji
liturgicznej (s. 521-630) przedstawiono w sposób syntetyczny wnioski i postulaty na
przyszłość, dotyczące rozwoju teologii epiklezy w świetle bizantyjskiej i rzymskiej tradycji
liturgicznej. Odnoszą się one do czterech obszarów refleksji. Pierwszy wniosek dotyczy
prezentowanej w pracy epiklezy ontologicznej (egzystencjalnej). Autor zauważa, iż epikleza
ta stanowi atrybut całego stworzenia. Każdy byt na swój sposób przywołuje Boga, nieraz
bezgłośnie, a nawet mimowolnie. Druga obserwacja dotyczy kwestii współzależności
epiklezy i Ducha Świętego. Autor krytycznie odnosi się do tezy, forsowanej zwłaszcza w
teologii prawosławnej, że epikleza niejako ze swej definicji musi zawierać wzmiankę o
Duchu Świętym. Istnieje bowiem szereg epiklez, w których nie ma wmianki o Duchu
Świętym. Wynika stąd wniosek, że wzmianka o Duchu Świętym nie jest w sposób
absolutny konieczna, aby modlitwa mogła zostać zakwalifikowana jako epikleza (s. 555).
Dalej Autor zwraca uwagę na współzależność słów ustanowienia i epiklezy, co sprawia, że
te dwie rzeczywistości nie powinny być sobie przeciwstawiane, ani traktowane
ekskluzywistycznie. Przeciwstawianie sobie słów ustanowienia i epiklezy Autor porównuje
do przeciwstawiania sobie Pisma Świętego i Tradycji, traktowanych jako dwa źródła
Objawienia, co w nauczaniu Kościoła katolickiego jest niedorzeczne. Wreszcie Autor
zatrzymuje się nad zagadnieniem skutków epiklezy w Eucharystii oraz w innych
sakramentach i sakramentaliach. Omawiając skutki epiklezy w kontekście Eucharysti, ks.
M. Blaza przede wszystkim wskazuje na wartość epiklezy komunijnej, która w tradycji
bizantyjskiej zawiera prośbę, aby Duch Święty zstąpił na nas i te dary chleba i wina. W
tradycji bizantyjskiej epikleza komunijna stanowi jedną całość z epiklezą konsekracyjną.
Natomiast w tradycji rzymskiej epikleza komunijna jest oddzielona od epiklezy
konsekracyjnej, tak że między nimi znajdują się narracja o ustanowieniu i anamneza. W
epiklezie eucharystycznej Autor upatruje też podwaliny do sformułowania hipotezy, według
której istnieje możliwość korzystania z owoców duchowych Eucharystii nawet wtedy, gdy
nie można jej sprawować lub sprawować ważnie. Rozciągając tę hipotezę na Wspólnoty
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kościelne wyrosłe z Reformacji, w których nie zachowała się sukcesja apostolska w
katolickim rozumieniu Autor utrzymuje, że można by przyjąć, iż ten istotny brak uzupełnia
Chrystus, Duch Święty lub Kościół. To uzupełnienie dokonuje się właśnie podczas
czynności liturgicznej, w ramach której zanoszona jest epikleza przez duchownego, który
przewodniczy celebracji eucharystycznej (s. 609). Natomiast w odniesieniu do sakramentów
i sakramentaliów w tych Kościołych, które zachowały sukcesję apostolską w sensie
katolickim lub prawosławnym w dalszych badaniach należy zwrócić uwagę na możliwość
szerszego zastosowania w odniesieniu do przemiany darów eucharystycznych takich
terminów, jak transsygnifikacja (zmiana znaczenia) i transfmalizacja (zmiana
przeznaczenia) (s. 613). W ten sposób monografia dostarcza klucz do dalszych, bardziej
szczegółowych badań problematyki epiklezy.
2.2. Ocena merytoryczna i formalna rozprawy
W świetle lektury rozprawy habilitacyjnej ks. dr. Marka Blazy SJ nasuwają się
następujące wnioski merytoryczne i formalne.
Oceniając treść rozprawy należy stwierdzić, że jest ona odważnym, twórczym i
oryginalnym opracowaniem, dotyczącym rozwoju teologii epiklezy w bizantyjskiej i
rzymskiej tradycji liturgicznej. Praca prezentuje wysoki poziom merytoryczny i stanowi
cenny wkład do teologii dogmatycznej i ekumenicznej. O wartości rozprawy decydują w
sposób szczególny następujące czynniki:
1. Praca bazuje na rzetelnym materiale źródłowym, na który składają się przede
wszystkim teksty biblijne, liturgiczne, patrystyczne i oficjalne wypowiedzi Kościoła
katolickiego oraz Kościoła prawosławnego, dotyczące zagadnienia epiklezy. Należy
tu podkreślić, że już samo zebranie materiału źródłowego wymagało od Autora
rozprawy dużego trudu. Spora część tłumaczeń tekstów źródłowych została
dokonana przez samego Autora (s. 33). Ponadto Habilitant wykorzystał w pracy
bogatą literaturę przedmiotu.
2. Rozprawa prezentuje w sposób systematyczny i całościowy istotne dla teologii
dogmatycznej, liturgii i dialogu ekumenicznego zagadnienie. Autor nie tylko zbiera
wyniki dotychczasowych badań, dotyczących teologii epiklezy, ale tak je twórczo
interpretuje, że stanowi to poszerzenie wiedzy na badany temat. W swojej
monografii wyraźnie pokazuje, że zagadnienia epiklezy nie można ograniczać
jedynie do spornej kwestii momentu przemiany darów eucharystycznych, ale że
powinna być ona pojmowana w znaczeniu szerszym. W związku z tym Autor
podkreśla, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie uważano żadnej konkretnej
części wewnątrz anafory (kanonu) za punktowy moment konsekracji w takim sensie,
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jak to zaczęto rozumieć w późniejszym czasie i jak niektórzy rozumieją to do dziś (s.
231).
3. Przeprowadzone badania nad teologią epiklezy mają też swoje bardzo konkretne
przełożenie na wymiar praktyczny. Szczególnie interesujące i cenne są tutaj
sformułowane przez Autora wnioski i postulaty, dotyczące embolizmów w
bizantyjskich Anaforach św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma (s. 343355).
4. W końcu, dużym walorem rozprawy jest jej charakter ekumeniczny. Habilitant
odnosi się z ogromnym szacunkiem i z dużą wrażliwością ekumeniczną do
odmienności zachodniej i wschodniej tradycji kościelnej. Dokonane w toku badań
ustalenia są istotne i naukowo interesujące dla teologii ekumenicznej, zwłaszcza dla
dialogu katolicko-prawosławnego. Prowadzą do wniosku, że epikleza nie powinna już
być w przyszłości traktowana jako przedmiot sporu między tradycją bizantyjską i
rzymską. Wręcz przeciwnie, należy na epiklezę spojrzeć komplementarnie.
Pod względem formalnym recenzowana rozprawa odznacza się metodologiczną
poprawnością. Sformułowanie tematu pracy jest adekwatne do jej treści. Rozwinięcie
problemu jest oryginalne i poprawnie skonstruowane. Świadczy o tym uporządkowana i
spójna struktura rozprawy. Cenne są wprowadzenia i podsumowania poszczególnych
jednostek pracy. Przeprowadzone analizy są wnikliwe, a wyprowadzone z nich wnioski
formułowane w sposób obiektywny i krytyczny. Przedstawione w pracy tezy zostały
należycie udokumentowane, co potwierdzają sporządzone przypisy oraz bogaty wykaz
bibliografii, która zawiera liczne pozycje obcojęzyczne. Praca została napisana językiem
jasnym i komunikatywnym. Całość rozważań cechuje wyważona argumentacja i jasność
wykładu. Wszystko to świadczy, że Autor dobrze opanował warsztat metodologiczny.
W odniesieniu do formalnej strony rozprawy chciałbym sformułować dwie uwagi:
1. Habilitant dobrze orientuje się w stanie badań nad teologią epiklezy. W pracy
odwołuje się bowiem do opinii różnych autorów, zajmujących się tym zagadnieniem.
Szkoda tylko, że we Wstępie Autor nie przedstawił wyraźnie stanu badań nad teologią
epiklezy, jakie były dotychczas prowadzone przez innych teologów. Pozwoliłoby to
jeszcze lepiej zobaczyć doniosłość podjętej przez Habilitanta refleksji w tym
względzie.
2. Autor we Wstępie przedstawił wykorzystaną w pracy metodę badawczą, którą mało
precyzyjnie

nazwał

jako

„historyczno-dogmatyczno-analityczno-syntetyczno-

ireniczną” (s. 34). Faktycznie w pracy zastosowano - jak to zresztą wyjaśnia sam
Autor w dalszej części Wstępu - kilka metod badawczych: historyczną, teologicznej
analizy tekstów źródłowych, syntezy wyników badań, ireniczną. O ile zatem sama
nazwa obranej metody może budzić zastrzeżenie, to należy stwierdzić, że Habilitant w
sposób umiejętny stosuje w pracy zróżnicowane działania badawcze.
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Podsumowując tę część recenzji, należy stwierdzić, że przedstawiona przez Habilitanta
monografia (główne osiągnięcie naukowe) spełnia wymagania stawiane rozprawom
habilitacyjnym i może stanowić podstawę do ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego nauk teologicznych.

3. Osiągnięcia naukowo-badawcze poza rozprawą habiltacyjną
Pozostała część opublikowanych tekstów naukowych, zgodnie z dokumentacją
dostarczoną przez Habilitanta, obejmuje 47 pozycji. Pośród nich znajdują się:
- 2 mongrafie;
-3 9 artykułów naukowych;
- 6 recenzji książek.
Jako publikacje książkowe Habilitant wskazał 2 monografie:
- wydany drukiem jego doktorat Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w
dialogu katolicko-prawosławnym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, stron 459, który nie
podlega bezpośrednio ocenie w postępowaniu habilitacyjnym;
- podręcznik, napisany razem z ks. Dariuszem Kowalczykiem SJ (80% wkładu Habilitanta),
pt. Traktat o sakramentach, [w:] Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski,
Wydawnictwo Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2007, s. 215-575.
W odniesieniu do Traktatu o sakramentach należy zauważyć, że jego układ został
oparty na klasycznym ujęciu tej tematyki. Część pierwsza monografii została poświęcona
sakramentologii ogólnej, natomiast w części drugiej ukazano sakramentologię szczegółową.
W prezentacji siedmiu sakramentów zwrócono uwagę na ich rozwój historyczny, od
podstaw biblijnych, poprzez świadectwa epoki patrystycznej i refleksję teologii
scholastycznej, orzeczenia Soborów, aż do współczesnej teologii i praktyki poszczególnych
sakramentów, związanej z II Soborem Watykańskim. Pośród zalet tegoż podręcznika na
szczególną uwagę zasługują: wyraźne osadzenie podjętej w monografii refleksji w
kontekście ekumenicznym; odniesienie tej refleksji do polskiego kontekstu religijnokulturowego; uwzględnienie w dokonanej prezentacji praktycznego wymiaru, dotyczącego
sprawowania i przyjmowania sakramentów.
Habilitant opublikował łącznie 39 artykułów naukowych. Większość z tych tekstów
(28) ukazała się w polskich czasopismach naukowych: „Przegląd Powszechny”, „Studia
Bobolanum”, „Roczniki Teologiczne KUL”, „Przegląd Religioznawczy”, „Salvatoris
Mater”, „Ethos”. Dwa teksty opublikowano (w języku ukraińskim) w periodyku naukowym,
wydawanym przez Instytut Ukrainoznawstwa we Lwowie. Pozostałe artykuły (9) zostały
opublikowane w pracach zbiorowych.
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W dorobku Habilitanta znajduje się 6 recenzji książek, opublikowanych w różnych
periodykach naukowych w Polsce, głównie na łamach kwartalnika „Studia Bobolanum”.
W swoich badaniach ks. dr Marek Blaza SJ koncentruje się na trzech wzajemnie
przenikających się obszarach badawczych:
a. Eklezjologii;
b. Sakramentologii;
c. Wybranych kwestiach liturgicznych w tradycji bizantyjskiej i rzymskiej.
Ad. a. Pierwszy wiodący obszar badawczy Habilitanta stanowi niewątpliwie
eklezjologia. Do ważniejszych artykułów, sytuujących się w tym nurcie badań, należy
zaliczyć:
- Czy Kościołowi katolickiemu nie jest już potrzebny patriarcha Zachodu? Eklezjologicznoekumeniczna refleksja w kontekście usunięcia tytułu patriarchy Zachodu w Roczniku
Papieskim (Annuario Pontificio) 2006, „Studia Bobolanum” 2 (2006), s. 5-74. W publikacji
tej Autor podjął próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie skutki eklezjologczne
będzie miało usunięcie tego tytułu, którym dotąd cieszył się Biskup Rzymu.
- Obietnica prymatu Piotra i jej konsekwencje w odniesieniu do katolickich Kościołów
wschodnich, „Przegląd Religioznawczy” (2009), nr 2, s. 21-38. W tekście tym Autor ukazał
specyficzne akcenty w rozumieniu prymatu w katolickich Kościołach wschodnich.
- Trynitarno-eucharystyczno-episkopalna geneza Kościoła w teologii prawosławnej,
„Studia Bobolanum” 3 (2015), s. 39-59. Celem tego tekstu była prezentacja prawosławnego
punktu widzenia na temat genezy Kościoła.
- Katolicy i prawosławni na Ukrainie, „Przegląd Powszechny” (2009), nr 3, s. 24-34. W
artykule została przedstawiona skomplikowana sytuacja eklezjalna na Ukrainie, gdzie obok
katolików rytu bizantyjskiego i rytu łacińskiego, istnieją trzy różne Kościoły prawosławne:
Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraiński Kościół
Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny.
Warto zauważyć, że podjęta w artykule tematyka jest nadal bardzo aktualna, a poczynione
w tekście wyjaśnienia pozwalają lepiej zrozumieć aktualne napięcia i spory między
Konstantynopolem a Moskwą wokół autokefalii ukraińskiego prawosławia.
Ad. b. Drugi ważny obszar badawczy dotyczy sakramentologii. W obszar ten - obok
wspomnianego powyżej Traktatu o sakramentach - wpisują się w sposób szczególny
następujące artykuły:
- Pluralizm modeli inicjacji chrześcijańskiej w Kościele pierwotnym, [w:] Przekroczyć próg
Kościoła. Tydzień Eklezjologiczny 2005, KUL, Lublin 2005, s. 21-47. Po przeanalizowaniu
świadectw dotyczących praktyki trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej Autor
formułuje szereg wniosków, ważnych dla współczesnej debaty na temat teologii i praktyki
tych sakramentów.
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- Jak spowiadać chrześcijan tradycji wschodniej?, [w:] Sztuka spowiadania. Poradnik dla
księży, red. J. Augustyn, S. Cyran, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 361-374. Tekst
ten może służyć pomocą spowiednikom rzymskokatolickim w sprawowaniu sakramentu
pokuty w stosunku do katolików wschodnich, jak również chrześcijan wschodnich, nie
będących w pełnej jedności ze Stolicą Apostolską.
- Chrześcijaństwo wobec postulatu zrównania partnerskich związków homoseksualnych z
małżeństwem, „Studia Bobolanum” (2007), nr 1, s. 177-195. W artykule tym Autor w
sposób trafny przedstawił oficjalne stanowisko różnych wyznań chrześcijańskich w
odniesieniu do kwestii małżeństwa, homoseksualizmu oraz partnerskich związków
homoseksualnych. W kontekście narastających kontrowersji na ten temat, dokonane w
tekście przedłożenie należy uznać za szczególnie ważne i aktualne.
- Słowo Boże, ikona, sakrament, „Studia Bobolanum” (2012), nr 2, s. 13-28. W tekście tym
Autor wskazuje na współzależność tych trzech rzeczywistości. W swojej refleksji na ten
temat Habilitant odnosi się nie tylko do teologii i liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, ale
także Kościołów wschodnich oraz Kościołów i Wspólnot kościelnych wyrosłych z
Reformacji.
- Sakramenty w Kościołach wschodnich, „Studia Bobolanum” (2016), nr 3, s. 5-27. W
publikacji tej Autor przybliżył charakterystyczne elementy sakramentologii ogólnej w
Kościołach wschodnich.
Ad. c. Zainteresowanie liturgią bizantyjską, potwierdzone bogatym doświadczeniem
praktycznym, otworzyły Habilitanta na podjęcie badań również w obszarze bizantyjskiej i
rzymskiej tradycji liturgicznej. Tego rodzaju refleksja ma niejednokrotnie charakter
porównawczy i zmierza do ukazania podobnieństw i różnic liturgicznych między tradycją
bizantyjską i rzymską. Owocem tego rodzaju badań są między innymi następujące teksty:
- Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w bizantyjskiej tradycji liturgicznej,
„Salvatoris Mater” 10 (2008), nr 1, s. 56-76. W artykule została przedstawiona historia,
treść i znaczenie tego święta, tak w tradycji wschodniej, jak i zachodniej.
- Jlumypeiuuuu nepeicnaó i cnie y ahaumiucbKO-pyMbiucbKiu mpaćuifii [Przekład i śpiew
liturgiczny w tradycji bizantyjsko-rumuńskiej], [w:] Kakocpcovla. HayKOBnn 3ÓipHHK 3
icTopii uepKOBHoi' MOHoii Ta ruMHorpacjm, hhcjio 5, łHCTHTyT yKpamo3HaBCTBa iM. I.
KpmfaiceBHHa HAH y KpaiHH, JlbBiB 2010, s. 73-84. W artykule ukazano podstawowe
różnice w przekładzie na język rumuński w prawosławnych i greckokatolickich tekstach
liturgicznych. W toku badań m.in. stwierdzono, że prawosławne tłumaczenia zawierają
wiele zapożyczeń z języka cerkiewno-słowiańskiego, podczas gdy greckokatolickie
przekłady odwołują się do słownictwa romańskiego.
W niektórych artykułach Habilitant podejmuje problematykę związaną z Wielkim
Postem i/lub Wielkim Tygodniem. Do tej grupy tekstów należą między innymi:
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- Wybrane zagadnienia dotyczące reformy Triduum Paschalnego w rytach rzymskim i
bizantyjskim, [w:] Reformy liturgii a powrót do źródeł, red. J. Mieczkowski, P. Nowakowski
[seria AdFontes Liturgicos 4], Kraków 2014, s. 133-165.
- Odkryć na nowo Wielki Czwartek, „Przegląd Powszechny” (2005), nr 4, s. 29-40.
- Nadzieja dnia sobotniego, „Przegląd Powszechny” (2006), nr 4, s. 29-44.
- Wielkopostny antyjudaizm, „Przegląd Powszechny” (2009), nr 4, s. 62-73.
W innych artykułach ks. Marek Blaza SJ porusza zagadnienie uświęcenia czasu w
liturgii Kościoła. W tej grupie tekstów na uwagę zasługują:
- Kapłańskie uświęcenie czasu, [w:] Sztuka bycia księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 155-162.
- Pochodzenie i rozwój historyczny litii w bizantyjskiej tradycji liturgicznej, [w:] Byzantina
Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M.
Kokoszko, M. Leszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 41-52.
Przedstawiony przez ks. dr. Marka Blazę SJ dorobek naukowo-badawczy pod
względem ilościowym i jakościowym w pełni odpowiada wymaganiom stawianym w
postępowaniu habilitacyjnym. Recenzowane teksty ujawniają szerokie zainteresowania
naukowe Habilitanta, poprawność metodologiczną i wysoki poziom merytoryczny.
Wszystko to świadczy o dobrym przygotowaniu Habilitanta do prowadzenia samodzielnych
badań naukowych.

4. Aktywność naukowo-dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska
Ks. dr Marek Blaza SJ posiada bardzo bogate doświadczenie dydaktyczne. Od 2001
roku - jak wspomniano na początku niniejszej recenzji - jest pracownikiem naukowym
Papieskiego Wydziału Teologicznego - Collegium Bobolanum w Warszawie, gdzie od
2002 roku prowadzi wykłady kursoryczne z teologii ekumenicznej, od 2007 roku wykłady
kursoryczne z zakresu sakramentologii ogólnej oraz sakramentologii szczegółowej (chrzest,
bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia, małżeństwo), a od 2015 roku ćwiczenia przygotowujące do sprawowania czynności liturgicznych w zwyczajnej formie
rytu rzymskiego dla kandydatów do święceń prezbiteratu. W roku 2012 Habilitant
prowadził tam również wykład z zakresu eschatologii. Od 2009 roku Habilitant prowadzi
wykłady z sakramentologii ogólnej i szczegółowej (we wskazanym zakresie) w Wyższym
Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w
Poznaniu oraz od 2012 roku wykłady z sakramentologii szczegółowej (w tym samym
zakresie) w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w
Krakowie. Od 2002 roku Habilitant prowadzi wykłady na temat „Konfesje chrześcijaństwa
zachodniego” na

Wydziale

Filozoficzno-Teologicznym

Ukraińskiego

Uniwersytetu

11

Katolickiego (do 2002 roku: Lwowska Akademia Teologiczna) - Greckokatolickie
Seminarium Duchowne pw. Ducha Świętego we Lwowie (Ukraina). Wcześniej, w latach
2004-2005, ks. Marek Blaza SJ prowadził wykłady z zakresu eklezjologii i sakramentologii
dla studentów Wydziału Pedagogiki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” (obecnie: Akademia „Ignatianum”) w Krakowie, a w latach 2007-2012
wykład na temat „Filozofia współczesnej kultury chrześcijańskiej” w Studium Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto Habilitant prowadził wykłady
monograficzne w różnych ośrodkach naukowych (m.in. w PWTW), w których podejmował
tematy z zakresu teologii oraz bizantyjskiej i rzymskiej tradycji liturgicznej. Prowadził
również seminarium magisterskie, promując 46 magistrów. Był ponadto współpromotorem
1 pracy magisterskiej. Tematyka prac magisterskich oscyluje wokół teologii dogmatycznej i
ekumenicznej oraz liturgii bizantyjskiej. Był też recenzentem 14 prac magisterskich.
Ks. Marek Blaza SJ uczestniczył w roli prelegenta w 15 konferencjach naukowych,
w tym 11 krajowych i 5 międzynarodowych. Brał też udział w jednej konferencji
międzynarodowej w roli słuchacza. Wykonał 3 ekspertyzy (konsultacje merytoryczne
publikacji) oraz 1 ekspertyzę dla Komisji do spraw Młodzieży przy Synodzie Biskupów
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Habilitant występował na tym Zgromadzeniu
jako ekspert i swoją ekspertyzę przedstawił w ramach koreferatu 15 sierpnia 2007 roku.
Habilitant prowadził także szeroką działalność popularyzującą naukę w ramach
wykładów, wystąpień w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, internet) oraz w
publikacjach popularnonaukowych. W tej ostatniej grupie znalazły się 74 teksty, w
większości recenzje, opublikowane w czasopismach popularnonaukowych. Tego rodzaju
działalność Habilitanta jest przedłużeniem dydaktyki i wyrasta z jego zainteresowań
naukowych.
Od 2007 roku Habilitant pełni funkcję kierownika do spraw studiów stacjonarnych
oraz przewodniczącego Komisji Stypendialnej Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum w Warszawie. Od 2004 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego
kwartalnika „Studia Bobolanum”, od 2005 - Komisji Bizantynologicznej Polskiego
Towarzystwa Historycznego, a od 2015 roku - Warszawskiego Towarzystwa
Teologicznego.
Za działalność naukowo-dydaktyczną na rzecz Ukraińskiego Kościoła
Greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie ks. dr Marek Blaza SJ otrzymał w 2018 roku
dyplom uznania, przyznany przez metropolitę przemysko-warszawskiego abpa dra
Eugeniusza Popowicza.
Powyższy wykaz jasno pokazuje, że ks. dr Marek Blaza SJ posiada bogaty dorobek
dydaktyczny. Przejawia on duże zdolności organizacyjne i aktywność w popularyzacji
teologii. Całość tej aktywności daje podstawę, aby mógł ubiegać się o stopień doktora
habilitowanego nauk teologicznych.
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5. Wniosek końcowy
Ks. dr Marek Blaza SJ przedstawił do oceny bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny,
organizacyjny i popularyzatorski. Analiza różnych wymiarów życia naukowego Habilitanta
przekonuje o wysokim poziomie metodologicznym i merytorycznym jego badań
naukowych. W podejściu do przedmiotu badań Autora cechuje zdolność twórczego
myślenia, dociekliwość i rzetelność w prowadzeniu analiz badawczych, ekumeniczne
wyczucie w podejściu do zróżnicowanych konfesyjnie źródeł i publikacji oraz odwaga w
podejmowaniu trudnych i aktualnych tematów badawczych. Świadczy o tym zwłaszcza
rozprawa habilitacyjna, w której ks. dr Marek Blaza SJ dokonał nowatorskiego opracowania
procesu rozwoju teologii epiklezy w bizantyjskiej i rzymskiej tradycji liturgicznej.
Habilitant od lat aktywnie uczestniczy również w pracy dydaktycznej, organizacyjnej i
popularyzatorskiej. Zaangażowanie Habilitanta w różnych ośrodkach naukowych w kraju i
zagranicą pokazuje, że jest on cenionym teologiem, dobrze przygotowanym do
samodzielnej pracy naukowej.
Biorąc to pod uwagę stwierdzam, iż ks. dr Marek Blaza SJ spełnia wymagania
stawiane kandydatom ubiegającym się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
teologicznych. W związku z tym przedkładam wniosek do Rady Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie o dopuszczenie ks. dr. Marka Blazy SJ do dalszych etapów
postępowania habilitacyjnego.

<J< ^ J U /ŻU
Ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPI1
Kierownik Katedry Ekumenizmu
WTUPJPII w Krakowie
Ctyl.'n.
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