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1. Imię i nazwisko:  
ks. Walerian Bugel 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 
1991 – magister teologii, Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci [= Cyrylo-Metodiański Wydział Teologiczny Uniw. im. Palackého w Ołomuńcu], 

(ówczesna Czecho-Słowacka Republika Federacyjna; obecnie: Republika Czeska)1 

1993 – magister teologii, Wydział Teologii KUL 

1993 – licencjat kanoniczny, Wydział Teologii KUL, Instytut Ekumeniczny (na podstawie pracy 

Wersje słowackie liturgii bizantyjskiej św. Jana Chryzostoma z lat 1976 i 1986. Studium 

teologiczno-liturgiczne, Lublin 1993, ss. 134) 

1998 – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej; Wydział Teologii KUL, 

tytuł rozprawy: Eklezjologia Unii Użhorodzkiej (promotor: prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI) 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 
1994-1996 – Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

so sídlom v Prešove [= Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniw. im. P. J. Šafárika w 

Koszycach z siedzibą w Preszowie], Słowacja; asystent przy Katedrze teologii praktycznej (w 

okresie październik 1995-czerwiec 1996 byłem na zwolnieniu lekarskim z powodu operacji serca) 

1998-1999 – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci [= Cyrylo-

Metodiański Wydział Teologiczny Uniw. im. Palackého w Ołomuńcu]; eksternistyczny 

wykładowca na kursie doktoranckim 

1999-2003 – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci [= Cyrylo-

Metodiański Wydział Teologiczny Uniw. im. Palackého w Ołomuńcu]; specjalizowany pracownik 

naukowy w ramach projektu badawczego „Jednotná Evropa a křesťanství“ [= Zjednoczona Europa 

a chrześcijaństwo], nr CEZ: J14/98: 15600021 [przyznanego przez Grantovou agenturu České 

Republiky2 i Ministerstvo Školství, mládeže a tělovýchovy3] 

2002-2003 – Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové [= Wydział Pedagogiczny 

Uniwersytetu Hradec Králové], Republika Czeska; wykładowca eksternistyczny w ramach 

zaocznego kierunku licencjackiego „Sbormistrovství chrámové hudby“ [Chórmistrzowstwo muzyki 

kościelnej] 

2003-2016 – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; adiunkt 

przy Katedrze teologii liturgicznej 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 
 

 

                                                 
1 Zgodnie z ówczesnymi przepisami państwowymi do uzyskania dyplomu magistra nie wymagano napisania pracy 

magisterskiej, a jedynie tzw. egzamin państwowy z głównych dyscyplin teologicznych (obowiązek napisania i obrony 

pracy magisterskiej wprowadzono na czeskich wydziałach teologicznych w r. ak. 1998/1999).  
2 W skrócie: GA ČR [= odpowiednik polskiego Komitetu Badań Naukowych lub Rady Nauki]. 
3 W skrócie: MŠMT [= odpowiednik polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. 
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4.1 tytuł osiągnięcia naukowego:  

Monografia, którą wskazuję jako moje główne osiągnięcie naukowe, nosi tytuł: Anafora jako 

teologický text. Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie 

[Anafora jako tekst teologiczny. Zagadnienia wybrane na przykładzie posoborowych modlitw 

eucharystycznych liturgii rzymskiej]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, ss. 316. ISBN: 978-

80-7465-191-5. Autorem recenzji wydawniczej był ks. P. Hradilek z Institutu ekumenických studií 

przy Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze [= Ewangelicki Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu im. Karola w Pradze]. 

 

4.2 omówienie celu naukowego, metody i osiągniętych wyników: 

Moje główne osiągnięcie naukowe, wydane przez wydawnictwo „Pavel Mervart“ w 

miejscowości Červený Kostelec [Republika Czeska] w roku 20154, jest owocem prac badawczych 

związanych z realizacją dwuletniego grantu badawczego5 przyznanego mi przez Uniwersytet im. 

Palackého w Ołomuńcu. 

Fakt, że na na Wydziale Teologicznym w Ołomuńcu wykładałem od r. 2003 liturgikę 

rzymskokatolicką, a w publikacjach naukowych zajmowałem się zwłaszcza problematyką 

chrześcijaństwa wschodniego, skłaniał mnie do komparatystycznego podejścia. Skoro 

porównawcze ujmowania wielu tematów (co szczególnie oceniali dorośli studenci kursów dla 

zaocznych), ubogacało poprzez otwieranie nowych perspektyw, których nie da się nakreślić w 

ramach znajomości tylko jednej tradycji litugicznej, zaś w zestawie wykładów, które prowadziłem 

(zob. załącznik nr 4), były m. in. kwestie związane tak z anaforami wschodnimi, jak też 

współczesnymi modlitwami eucharystycznymi liturgii rzymskiej, postanowiłem skorzystać 

z dotychczasowych przygotowań i ująć główne akcenty teologiczne tychże modlitw, zarysowując 

ich pełniejszy kontekst teologiczny. Uważna lektura niektórych materiałów źródłowych związanych 

z posoborową reformą liturgiczną w Kościele rzymskokatolickim, jak również literatury 

przedmiotu, z której coraz mocniej wyłaniał pewien niedosyt w ocenie teologicznej (z przewagą 

samej prezentacji treściowej, ewent. też uwzględnienia kwestii redakcyjnych), skłoniły mnie do 

ograniczenia zakresu poszukiwań do samych anafor powstałych w ramach tradycji 

rzymskokatolickiej po Vaticanum II. Przeprowadzone analizy skupiły się na wybranych kwestiach 

teologicznych wprowadzenia posoborowych rzymskokatolickich modlitw eucharystycznych (odtąd: 

ME). 

Określony cel badawczy monografii prowadził do określenia tego, co okazało się kluczowe dla 

obecnej postaci posoborowych ME – czy to z punktu widzenia tych, którzy je tworzyli (ewent. też 

starali się je ‘ulepszyć‘), bądź w ramach swej epoki; lub też z perspektywy oceniającego je obecnie, 

który zadaje sobie pytanie, jak pomijanie (czy wprost unikanie rozwiązywania) konkretnych kwestii 

przejawiło się w dalszym procesie ich rozwoju, jaki był jego przebieg i czy możliwe jest 

ewentualne zarysowanie perspektywy na dalsze lata. Analizą objęto więc kwestie treściowe, jak też 

strukturalne – tak w znaczeniu ilości części składowych, jak zwłaszcza ich kolejności, objętości 

treściowej i opracowania strony formalnej. Należało przebadać co rozbudowano bardziej, a co 

mniej; co zostało wyeksponowane, a co pomniejszone i dlaczego; jakie środki wyrazu przeważają – 

dosłowne wykorzystywanie frazesów biblijnych, czy też bazowanie na starej terminologii 

dogmatycznej opartej o mało zrozumiałe abstrakcyjne formuły filozoficzne; lub na odwrót środki 

wyrazu dostosowane do wrażliwości specificznych grup uczestników celebracji, a więc np. dzieci 

czy tubylców w odległym kraju o odrębnej kulturze. Analizą objęta została również wielość 

wątków skrypturystycznych, będących dla chrześcijan różnych kultur i wrażliwości inspiracją do 

‘czynienia na pamiątkę Jezusa‘ (por. greckie anamnein) tego, co sam nam nakazał, by składać przy 

                                                 
4 Anafora jako teologický text. Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie, 

Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, ss. 316. ISBN: 978-80-7465-191-5. (Autorem recenzji wydawniczej był ks. P. 

Hradilek z Institutu ekumenických studií przy Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy [= Ewangelicki 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Karola] v Praze). 
5 Grant IGA_CMTF_2014_015, nr 436100105 o nazwie Hlavní teologické důrazy anafor [= Główne akcenty 

teologiczne anafor]. 
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tym dziękczynienie (greckie eucharistein) za dzieło zbawienia ujmowane czy to w całości, bądź 

tylko pryzmatem jednego z wątków, a zarazem upraszać (por. greckie epikalein) aktualizację na ‘tu 

i teraz‘ dla celebrującej wspólnoty i na resztę „czasów ostatecznych“ dla całości Kościoła, 

ludzkości i odkupionego świata. 

Struktura monografii oparta została na trzech rozdziałach, uszeregowanych w kluczu 

chronologicznym; cezurami czasowymi okazało się opublikowanie oficjalnych tekstów 

liturgicznych i innych ważnych dokumentów kościelnych dotyczących anafor posoborowych. 

Rozdział I (s. 17-80) obejmuje okres od rozpoczęcia prac nad reformą ordo missae do roku 1970 

– a więc owocujący przygotowaniem trzech nowych ME, włączonych do mszału papieża Pawła VI. 

Poszczególne podrozdziały analizują proces podziału kompetencji i wytworzenia specjalnych 

organów ds. reformy liturgicznej, a zwłaszcza obrzędów mszalnych i anafory – Consilium i tzw. 

Coetus X (1.1); prace związane z reformą kanonu rzymskiego (1.2); podjęcie decyzji o zwiększeniu 

liczby anafor w liturgii posoborowej (1.3); i proces stanowienia kryteriów teologicznych dla 

nowych ME, wraz z ukazaniem poszczególnych propozycji zmian i innowacji (zwłaszcza autorstwa 

H. Kűnga, K. Ammona, C. Bertiego i I. Calabuiga, oraz C. Vagagginiego), oraz znaczenia I Synodu 

Biskupów dla ostatecznego ukształtowania się liturgii mszalnej (1.4). Analiza wykazała, jak już w 

tym początkowym okresie przejawiało się, brzemienne w skutki, niezdecydowanie najwyższych 

czynników kościelnych w sprawie nie tylko konkretnej postaci odnowionej liturgii, ale zwłaszcza w 

formie braku kryteriów teologicznych, które miały stać się podwalinami odnowy liturgicznej w 

materii anafory eucharystycznej. Już wówczas zaczynała dochodzić do głosu opozycja z kręgów 

kurii rzymskiej, podnosząc absurdalne zarzuty ‘sprotestantyzowania’ liturgii i popadnięcia w 

herezję; z drugiej zaś strony obiecująco rozwijająca się aktywność sfery akademickiej liturgistów 

niemieckich, włoskich i francuskich stała się pewnym katalizatorem przyspieszającym rozwój 

twórczości anaforalnej w szeregu parafii lokalnych Kościołów zachodnioeuropejskich. 

Rozdział II (s. 81-158) skupia się na czasowo niedługim, jednakże ważkim okresie następnych 

trzech lat, zakończonym rozesłaniem listu okólnego Eucharistiae participationem w kwietniu 1973. 

Tworzony jest przez cztery podrozdziały, skupiające się kolejno na pokazaniu specyficzności 

pierwszej dekady reformy liturgicznej dla powstania fenomenu prywatnych ME (2.1); analizie 

sytuacji eklezjalno-społecznej wybranych krajów i regionów (Holandia, RFN, Belgia, Francja, 

Hiszpania; Czechosłowacja; kraje Ameryki Północnej i Łacińskiej) jako katalizatora tworzenia 

tychże anafor (2.2); próbie analizy i oceny wybranych nieautoryzowanych anafor (2.3); oraz reakcji 

najwyższych władz kościelnych na fenomen stosowania niezatwierdzonych przez nie ME (2.4). Z 

przedstawionych faktów (m. in. brak przemyślanej strategii w kwestii zezwalania na ‚eksperymenty 

liturgiczne‘ i niejednolita ‚polityka‘ udzielania zezwoleń na tymczasowe i/ lub terytorialnie 

ograniczone stosowanie oddolnie tworzonych ME, nieprzewidzenie wpływu korzystania z języków 

europejskich w byłych krajach kolonialnych na szerzenie się nieautoryzowanej twórczości 

liturgicznej; specyficzna atmosfera społeczno-polityczna przełomu lat 60. i 70. minionego wieku; 

opieszałość władz kościelnych i niedorozwój prewencyjnego myślenia w tym zakresie) wynika 

raczej niedwuznacznie, iż pojawienie się i masowa skala stosowania prywatnych anafor okazały się 

wręcz nieuniknione. Chociaż dokładnej liczby skomponowanych i używanych liturgicznie 

prywatnych ME nie sposób ustalić, na pewno sięga ona rzędu kilku tysięcy (ekspercka podkomisja 

watykańska przygotowywująca tekst wspomnianego listu okólnego doliczyła się jedynie 557 

anafor). Skoro zaś niemożliwe było przeprowadzenie ich wyczerpującej analizy liturgicznej 

(składającej się ze strukturalnego i treściowego opisu, odszukania biblijnych, liturgicznych i 

ideowych źródeł konkretnych anafor), a tym bardziej uwzględnienia kontekstu historycznego, 

leksykalnego i środowiskowego, starałem się wykorzystać uwagi samych twórców (o ile zostały 

podane) oraz noty redakcyjno-edytorskie w poszczególnych zbiorach tychże anafor. 

Przeprowadzona przeze mnie analiza strukturalna i teologiczna dotycząca kluczowego słownictwa 

nie zawsze umożliwiła mi zgodzenie się z ferowanymi ocenami i charakterystykami. Podobnie też 

w sposób nieraz krytyczny odnieść się musiałem do argumentacji teologicznej, jaką na swych 

zebraniach podnosili poszczególni członkowie wspomnianej podkomisji eksperckiej. 
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Ostatni, III rozdział monografii (s. 159-216), obejmuje treściowo proces powstawania dalszych 

anafor zatwierdzonych do użytku oficjalnego na poziomie światowym bądź lokalnym. Kolejne 

podrozdziały zajmują się ME wprowadzonymi przez rzymską Stolicę Apostolską w charakterze 

remedium na stosowanie nieautoryzowanych tekstów liturgicznych (3.1); staraniami 

poszczególnych Konferencji Episkopatów o uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie dalszych anafor 

(3.2); wyjątkową pozycją tzw. ‚kanonu szwajcarskiego‘, alias V ME (3.3); oraz anaforami 

związanymi z inkulturacją liturgii rzymskiej – ME dla Aborygenów, afrykanizowanymi ME (tzw. 

liturgii zairskiej zatwierdzonej ostatecznie w 1988 r., oraz wschodnioafrykańskich liturgii 

z początku lat 70.) i ME z krajów azjatyckich, zwłaszcza Filipin i Indonezji (3.4). Pomimo, iż 

większość z kilkudziesięciu anafor, o których mowa jest w tym rozdziale, posiada opracowania w 

literaturze przedmiotu, także tutaj konieczne okazało się uzupełnienie o analizę płaszczyzny 

teologicznej tychże tekstów. Chodzi zwłaszcza o kanadyjską ME do Mszy przy zawieraniu 

małżeństwa (w publikacjach autorów środkowoeuropejskich była jedynie wzmiankowana, zaś przez 

niektórych niemieckich niesłusznie deprecjonowana); filipińską ME dla dzieci przystępjących do I 

Komunii św. z r. 1971; holenderską na rozpoczęcie synodu pastoralnego w r. 1974; austriacką 

z okazji 1200. rocznicy poświęcenia katedry w Salzburgu (która jednak, nawet pomimo przeróbek i 

wprowadzenia poprawek, nie uzyskała zatwierdzenia Rzymu); oraz brazylijską z r. 1975, stworzoną 

(ze współudziałem Kongregacji Obrzędów) specjalnie na okazję światowego kongresu 

euchatystycznego w amazońskim Manaus, a zawierającą nie tylko sformułowanie o Maryi jako 

„Matce Kościoła“, ale też teologicznie niepoprawną tytulaturę „Ojciec Święty Papież“. 

Australijskie i azjatyckie ME, poprzedzające zmianę opcji dykasterii rzymskich w kwestii 

inkulturacji, bądź też dzięki tym zmianom nie zatwierdzone przez Kongregację Obrzędów (a 

jedynie przez Konferencję Episkopatu, np. w Indonezji), zdają się potwierdzać zasadność 

postulatów wielu teologów i uczonych z innych dziedzin, by praktyka Kościoła 

rzymskokatolickiego wyszła z zamkniętego kręgu nie kończącej się analizy samych pojęć 

„inkulturacji“ i „adaptacji liturgicznej“ w dokumentach kurialnych i papieskich, a raczej nawiązała 

do otwarcia pierwszych lat reformy posoborowej, czy też wprost do odwagi poszukiwania nowych 

form liturgicznych, właściwej zapałowi ewangelizacyjnemu pierwszych wieków. 

Enumerację zasadniczych wniosków wraz z odsyłaczami do literatury przedmiotu podałem w 

Zakończeniu monografii. Piewszym z wniosków jest stwierdzenie, iż grono głównych 

odpowiedzialnych za reformę liturgiczną w Kościele rzymskokatolickim nie tylko, że nie było 

teologicznie przygotowane do stawienia czoła wyzwaniu w postaci wprowadzenia nowych ME, to 

jeszcze poniekąd arbitralnie zdecydowało o ferowaniu propozycji nowych anafor (przygotowanych 

przez krąg związany z C. Vagagginim), dla których typowe było częściowo wybiórcze korzystanie 

z tradycji antiocheńskiej (za wyjątkiem epiklezy, ze zrozumieniem znaczenia której boryka się 

liturgia rzymska po dzień dzisiejszy). Bez postawienia podstawowego pytania, czy samo wyliczenie 

istotnych części składowych anafory tylko na podstawie układu nowo utworzonych ME, tożsame 

jest z jedynym teologicznie prawomocnym porządkiem tychże elementów strukturalnych (a tym 

samym bez próby znalezienia na nie odpowiedzi), przyjęto tę postać ME jako normę, którą już po 

kilku latach (po raz pierwszy w r. 1973) zaczęto traktować jako część tradycji odnowionej liturgii 

rzymskiej. Nawiązuje do tego drugi z mych kluczowych wniosków, że tejże rodzinie obrządkowej 

brakuje jak na razie teologicznie pogłębionego rozumienia własnej tradycji liturgicznej – za 

tradycję uznawane jest raczej to, co via facti stało się częścią obrzędów, bądź cieszyło się 

długoletnią estymą bez względu na ocenę teologiczną (jak np. kanon rzymski, faktycznie 

nacechowany kilkoma rodzajami jednostronności i braków) – co dobitnie wykazały spory wokół 

wprowadzenia staro-nowej, tzw. nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, dla poparcia którego 

przytaczane są (także w dokumentach kościelnych) ‘argumenty’, często nacechowane brakiem 

spójności teologicznej i wybiórczym podchodzeniem do faktów historycznych. 

Monografię wieńczy Aneks, zawierający ponad 70 stron (s. 241-313) dosłownych tłumaczeń (z 

komentarzami) tekstów 17 anafor, raczej nie znanych w Europie Środkowej, a omawianych w 

ramach poszczególnych rozdziałów. Celem było nie tylko samo przybliżenie tekstów, ale również 

możliwość zweryfikowania poczynionych przeze mnie analiz. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych: 
Przystępując do omówienia swych pozostałych osiągnięć badawczych, pragnę już na wstępie 

podkreślić, że prawie wszystkie moje publikacje naukowe cechuje charakter ekumeniczny, bez 

względu na to, czy dotyczą one wprost ściśle rozumianej teologii ekumenicznej, lub też związane są 

z innymi dziedzinami teologii. Owa ‘ekumeniczność’ związana jest nie tylko z tematami 

przekraczającymi nieraz granice poszczególnych wyznań, lecz przede wszystkim z próbą szukania 

perspektywy jeśli nie wspólnej, to przynajmniej możliwej do zaakceptowania dla różnych podejść 

konfesyjnych, oraz z celowym korzystaniem ze źródeł i literatury pochodzących z różnych 

denominacji chrześcijańskich bez jakiegokolwiek uprzedzenia, w imię maksymalnej uczciwości 

badawczej. 

 

5.1 Kierunki badań i osiągnięcia przed zdobyciem stopnia doktora nauk teologicznych: 

W trakcie studiów magisterskich moje szczególne zainteresowania, oprócz liturgii bizantyjskiej, 

dotyczyły problematyki psychologii, psychoterapii i medycyny pastoralnej, co związane było 

z zaangażowaniem w tworzenie zrębów duszpasterstwa akademickiego w Ołomuńcu jesienią 1990 

r.. Uczęszczałem nawet na wybrane zajęcia z psychologii, psychiatrii i niektórych dyscyplin 

medycznych, co kontynuowałem na KUL w Lublinie pod kierunkiem ks. prof. K. Popielskiego. 

Przejawiło się to w aktywnym uczestnictwie w I Środkowo-Wschodnioeuropejskim Sympozjum 

Analizy Egzystencjalno-Poznawczej“ (Lublin, 28.-29.11.1994) i opublikowaniu mego referatu w 

publikacji wieloautorskiej6, a zwłaszcza w aktywnym tłumaczeniu jego wykładów na słowacki 

(wiosną 1995 w Trnawie) i przetłumaczeniu wybranych części jego publikacji (Noetyczny wymiar 

osobowości) w formie skryptu dla studentów7. Oprócz tego tekstu okazyjnie tłumaczyłem (z 

polskiego na czeski i słowacki) opracowania teologiczne,8 z czego mniejsza część ukazała się 

drukiem9. W ramach pracy w duszpasterstwie akademickim na UMCS w Lublinie (1991-1993) 

prowadziłem również przygotowane już wcześniej cykle wykładów popularno-naukowych dla 

studentów pt. Szkoła modlitwy oraz Szkoła liturgii; po następnym potrójnym wykorzystaniu ich w 

duszpasterstwie parafialnym w Czechach wydałem je w formie broszur popularyzatorskich w r. 

1994.10 

Po podjęciu studiów III stopnia w IE KUL ukierunkowałem swe zainteresowania badawcze 

głównie na problematykę ekumeniczną. Zaowocowało to m. in. aktywnym uczestnictwem w dwóch 

międzynarodowych sympozjach naukowych11, zaś teksty mych referatów zostały opublikowane12. 

                                                 
6 Znaczenie teologicznej koncepcji człowieka dla poradnictwa duszpasterskiego, w: Popielski K. (red.), Człowiek – 

wartości – sens, Lublin: Wyd. Naukowe KUL, 1996, s. 150-158. (ISBN: 83-22-80523-3) 
7 Popielski K., Noetický rozmer osobnosti. Psychologická analýza pocitu zmyslu života, Trnava 1995, ss. 55 [skrypt do 

użytku wewnętrznego dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Trnawskiego]. 
8 Nossol A., Důležitá teologická hlediska současného ekumenismu, w: Prohloubení ducha ekumenismu v Církvi dnešní 

doby. Sborník přednášek z kněžského dne konaného 26. března 1992 v Olomouci, vyd. Lípa, Vizovice 1993, s. 6-13; 

Górka L., Cyrilometodské korene evanjelizácie Európy, „Roczniki Teologiczne Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego“ XLI (1994) nr 7, s. 29-35; Shrnutí, w: L. Górka, Dziedzictwo ojców. Ekumeniczny charakter tradycji 

welehradzkiej, Warszawa: Verbinum, 1995, s. 160-162. 
9 Dla potrzeb poszczególnych Kościołów lokalnych przetłumaczyłem (z czeskiego na polski lub odwrotnie, najczęściej 

anonimowo i nieodpłatnie) co najmniej kilkanaście listów pasterskich oraz list apostolski Magnum baptismi donum Jana 

Pawła II; zaś dla potrzeb słowackiej prowincji Towarzystwa Jezusowego kilka angielskich broszur formacyjnych nt. 

rekolekcji ignacjańskich; natomiast na podstawie umowy z ołomunieckim wydawnictwem „Velehrad“ monografię 

Pietras H., By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła, Kraków: Maszachaba, 1991, ss. 219 (wskutek 

ogłoszenia upadłości wydawnictwa w r. 1996 publikacja nie ukazała się drukiem). 
10 Škola modlitby [Szkoła modlitwy], Havířov 1994, ss. 52; Škola liturgie [Szkoła liturgii], Havířov 1994, ss. 59; Matka 

naší víry [Matka naszej wiary], Havířov 1994, ss. 23. 
11 „Kościoły chrześcijańskie w Europie narodów“, Opole: Filia KUL, 6.-7. 12. 1991; oraz „Perspektywy jedności“, 

Opole – Kamień Śląski, 22.-23. 5. 1996. 
12 Ewangelia musi być głoszona w sposób nowy. Problem ewangelizacji w warunkach współczesnych Czech i Moraw, 

w: Kościoły chrześcijańskie w Europie narodów. Materiały sympozjum ekumenicznego zorganizowanego w Opolu w 

dniach 6-7.XII.1991 przez Instytut Ekumeniczny KUL oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny - Filii KUL w Opolu, red.: 

P. Jaskóła, H. J. Sobeczko, Opole 1992, s. 89-94 (ISBN: 83-85025-41-3); Recepcja „Ut unum sint“ w Kościołach 

czeskich, w: Perspektywy jedności. Materiały sympozjum organizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
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Nt. aktualnych zagadnień ekumenicznych przygotowałem dwa artykuły13, a dalsze dwa dotyczyły 

chrześcijaństwa wschodniego14 (z czego jeden powstał w oparciu o pracę licencjacką15). Oprócz 

tego uwagę poświęciłem problematyce teologii czeskiej – raz w sensie przybliżenia czytelnikowi 

polskiemu jednego z jej aktualnych wątków,16 a po wtóre krytycznej analizie nowej księgi 

liturgicznej wydanej przez czeską konferencję episkopatu17. 

 

5.2 Kierunki badań oraz osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora nauk teologicznych: 

Moja działalność naukowo-badawcza związana jest z kilkoma kręgami tematycznymi, z czego 

większość nawiązuje do publikacji w ramach studiów doktoranckich, bądź też do zakresu 

wykładanych przeze mnie przedmiotów, realizowanych grantów, lub do przygotowywanych cykli 

popularyzatorskich audycji radiowych. 

Ogólnie ujmując, mój dorobek od uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych, oprócz 

monografii wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe, obejmuje 119 publikacji naukowych oraz 

18 popularnonaukowych drukowanych. W jego zakres wchodzą 3 monografie i 1 słownik, 14 

artykułów naukowych w periodykach (5 po polsku, 7 po czesku, 1 po słowacku i 1 po angielsku), 

51 rozdziałów w monografiach wieloautorskich (22 w języku czeskim, 17 polskim, 10 słowackim, 1 

angielskim i 1 rosyjskim), 1 hasło encyklopedyczne, zredagowanie 14 publikacji monograficznych, 

29 recenzji publikacji monograficznych, 6 skryptów i podręczników (wszystkie po czesku, w tym 1 

drukowany i 5 elektronicznych do studiów e-learningowych); oprócz tego także współautorstwo 1 

monografii i autorstwo 17 artykułów popularnonaukowych (wszystko w jęz. czeskim), redakcje 14 

monografii (w tym jednej w jęz. angielskim), przygotowanie popularyzatorskich programów 

radiowych o łącznej długości ponad 7.300 minut oraz specjalistyczną konsultację naukową w 

trakcie realizacji 4-odcinkowego filmu dokumentalnego o św. Cyrylu i Metodym. 

Wygłosiłem referaty na 56 konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, w tym 16 o 

charakterze krajowym i 40 międzynarodowym, w językach polskim, czeskim, słowackim, 

angielskim i rosyjskim. 

Wydałem 4 tomy tłumaczeń tekstów teologicznych (w tym Słownik wczesnochrześcijańskiego 

piśmiennictwa Wschodu ks. M. Starowieyskiego; wybór papieskich dokumentów cyrylo-

metodiańskich z IX-XX wieku; oraz kilkunastu artykułów naukowych) o łącznej długości ok. 850 

stron. 

Moje publikacje teologiczne znajdują swe środki ciężkości w szeroko pojętej problematyce badań 

nad Wschodem chrześcijańskim, teologii ekumenicznej, liturgice rzymskokatolickiej, tradycji 

cyrylo-metodiańskiej oraz patrologii; zaś pozateologiczna działalność badawczo-pedagogiczna w 

antropologii transkulturowej związanej ze świętowaniem, życiem rodzinnym i kwestiami 

społecznymi, oraz w teorii i praktyce translatorstwa tekstów liturgicznych, jak też specjalistycznej 

terminologii teologicznej. 

 

5.2.1 Badania nad Wschodem chrześcijańskim 

Największa liczba moich publikacji naukowych związana jest z szeroko pojętą problematyką 

wschodniego chrześcijaństwa. Poprzez te nie tylko nawiązywałem do tematów poruszanych w swej 

                                                                                                                                                                  
Opolskiego oraz Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poświęconego ekumenicznemu 

przesłaniu encykliki "Ut unum sint" - Opole-Kamień Śląski 22.-23.05.1996, red. P. Jaskóła, Opole 1996, s. 170-178 

.(ISBN: 83-868665-19-9) 
13 Sytuacja wyznaniowa w Czechach i na Słowacji w świetle statystyk, „Roczniki Teologiczne KUL“ XLII (1995) nr 7, 

s. 195-198; Ekumeniczne aspekty wizyty Jana Pawła II w Czechach (20.-21.5.1995), „Roczniki Teologiczne KUL“ 

XLII (1995) nr 7, s. 211-214. (ISSN 2353-7272) 
14 Tvář východní spirituality [Oblicze duchowości wschodniej], „Teologické texty“ 8 (1997), nr 3, s. 99-100. (ISSN: 

0862-6944) 
15 Wersje słowackie Liturgii św.Jana Chryzostoma z lat 1976 i 1986. Studium krytyczne, „Roczniki Teologiczne KUL“ 

XLI (1994) nr 7, s. 77-91. 
16 Miłość kluczem do teologii. O „Teologii Agapé“ ks. Josefa Zvěřiny, „Więź“ 36 (1993), nr 2/412/, s. 127-136. (ISSN 

0511-9405) 
17 Přímluvy pod drobnohledem [Modlitwa wiernych pod szkłem powiększającym], „Teologické texty“ 7 (1996), nr 2, s. 

58-60. (ISSN: 0862-6944) 
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pracy licencjackiej i rozprawie doktorskiej, ale także rozwijałem swe badania o dalsze zakresy 

tematyczne (liturgie wschodnie, zwłaszcza tradycji bizantyjsko-słowiańskiej; unie kościelne; 

teologia, historia i duchowość Katolickich Kościołów Wschodnich; dysydenckie ruchy religijne w 

prawosławiu rosyjskim), wykorzystując wsparcie instytucjonalne w postaci realizacji18 i 

współrealizacji19 projektów badawczych, rozwojowych i grantów naukowych. Chodziło przede 

wszystkim o trzyletni post-doktorski grant badawczy Teologický pohled na minulost a současnost 

uniatů [Przeszłość i teraźniejszość unitów w opcji teologicznej]20, realizowany przeze mnie w 

okresie wrzesień 2000 – sierpień 2003. W trakcie jego realizacji przygotowałem dwie monografie, 

zaś trzecia, będąca aktualizowaną wersją mej rozprawy doktorskiej, ukazała się (za decyzją mojego 

promotora) w Redakcji Wydawnictw KUL w Lublinie jako 12 tom serii Instytutu Ekumenicznego 

„Jeden Pan, jedna wiara” (w listopadzie r. 2000). Chronologicznie pierwszą z owych dwu 

monografii grantowych była książka Současné slovenské verze byzantské liturgie sv. Jana 

Zlatoústého [Współczesne wersje słowackie liturgii bizantyjskiej św. Jana Chryzostoma]21. W 

nawiązaniu do swej pracy licencjackiej zająłem się w niej analizą słowackich wersji CHR – oprócz 

dotychczasowych oficjalnych wersji unickich z lat 1976 i 1986 także formularzem liturgicznym z r. 

1998, oraz dwiema translacjami proweniencji ortodoksyjnej, wydanymi w charakterze tekstów 

studyjnych przez Prawosławny WT w Preszowie [Słowacja]. Owe trzy nowe wersje przedstawione 

zostały w rozdziale III, zaś ich ocena i komparacja z dotychczasowymi wersjami miała miejsce w 

rozdziale IV. W porównaniu więc z pracą licencjacką z r. 1993 publikacja (nie zawierająca już 

translacji na polski) została poszerzona o ponad 40%. Druga z monografii, Ekleziologie Užhorodské 

unie a jejích dědiců na pozadí doby [Eklezjologia Unii Użhorodzkiej i jej spadkobierców na tle 

epoki]22, stanowi poszerzenie problematyki badawczej podjętej w rozprawie doktorskiej. Oprócz 

aktualizowania literatury przedmiotu (zwłaszcza oceny Unii Użhorodzkiej pióra autorów 

słowackich), publikacja zawiera (s. 140-145) analizę teologiczną dzieł polemicznych XVII-

wiecznego przeciwnika tejże unii, ks. M. Andrelly Orosvigovskogo, które były wcześniej 

niedostępne; przede wszystkim zaś dwa nowe rozdziały (s. 147-187) zajmujące się eklezjologią 

rusińskich potomków zwolenników i przeciwników unii w ramach emigracji do USA i Kanady w 

XIX i XX wieku, oraz analizą postrzegania tajemnicy Kościoła i jego jedności wśród wszystkich 

trzech denominacji ‘trójkąta unickiego’. 

Problematyki unijnej dotyczyły również artykuły opublikowane w periodykach czeskich i 

polskich, będące zapoznaniem szerszego środowiska naukowego z głównymi osiągnięciami mej 

rozprawy doktorskiej (Charakteristické prvky dílčích unií 16.-18. století23, Eklezjologia Unii 

Użhorodzkiej24), bądź analizą dalszych wątków okołounijnych – zwłaszcza sytuacji unitów w 

Ameryce na przełomie XIX i XX w. (“Různorodost ritů nemůže být ke škodě katolické církve“. 

Reakce Lvovského stavropigijského institutu na bulu „Ea semper“ Pia X.25 – tekst ten zajął się 

mało znanym dokumentem, skonfiskowanym przez cenzurę austriacką, który cudem ostał się w 

jedynym egzemplarzu i został ponownie opublikowany bez komentarza w pewnej broszurze 

międzywojennej). Zagadnienia teologiczne związane z uniami Kościołów wschodnich z Rzymem 

                                                 
18 Zgodnie z regułami czeskich instytucji GA ČR oraz MŠMT [zob. przyp. 2 i 3], jako realizatora (w jęz. czeskim 

„hlavní řešitel”) grantu określa się osobę, pod której nazwiskiem projekt wpisany jest w rejestrze badań naukowych.  
19 Współrealizatorem (w jęz. czeskim „spoluřešitel”) jest osoba, przypisana do projektu już w momencie składania 

podania o grant i uprawniona do samodzielnego korzystania z części przydzielonej dotacji (nie chodzi więc o 

zewnętrznego wykonawcę usługi na zlecenie, związane z realizacją grantu). Od wprowadzenia nowych reguł 

finansowania uczelni wyższych w 2009 roku, 90% dotychczasowego budżetu jednostek w ramach wydziałów zyskuje 

się wyłącznie z grantów, dlatego z reguły wszyscy pracownicy danej jednostki włączeni są w realizację projektów 

badawczych, najczęściej rotacyjnie zamieniając się rolami ralizatora bądź wpółrealizatora w kolejnych grantach. 
20 Nr 401/00/D085. 
21 Wydana została w Ołomuńcu w wydawnictwie uniwersyteckim w grudniu 2001; ss. 136; ISBN: 80-244-0369-2. 
22 Wydana tamże w sierpniu 2003; ss. 274. ISBN: 80-244-0665-9. 
23 [Charakterystyczne elementy unii częściowych wieków XVI-XVIII], „Studia Theologica“ 2 (2000), nr 2, s. 40-50. 

(ISSN: 1212-8570) 
24 „Roczniki Teologiczne KUL“ 47 (2000) 7, s. 59-89. (ISSN: 2353-7272) 
25 [Różnorodność obrządków nie może szkodzić Kościołowi katolickiemu“. Reakcja Lwowskiego Instytutu 

Stauropigialnego na bullę Piusa X Ea semper], „Studia Theologica“ 3 (2001), nr 4, s. 36-44. (ISSN: 1212-8570) 
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wymagały jednakże szerszych łam, niż pozwalały na to możliwości periodyków. Dlatego teksty 

z tym związane publikowałem w zbiorach studiów, wydawanych przez ośrodek badań WT w 

Trnawie z siedzibą w Koszycach26 (Ekleziológia Užhorodskej únie – tertia gens ecclesiologica?27 – 

reakcja na próby zacierania przez współczesnych czołowych reprezentantów unitów słowackich 

prawosławnej przeszłości grekokatolików podkarpackich; Úloha jezuitov pri vzniku a v rámci 

života Východných katolíckych cirkví na príklade vybraných lokálnych únií28; Minulosť a súčasnosť 

východnej katolíckej teológie – niekoľko systemizujúcich poznámok s pokusom o výhľad do 

budúcnosti29), lub w ramach edycji Pro Oriente wydawnictwa Pavel Mervart (Pohled na církev 

v díle A. Possevina „Moscovia“ jako příklad teologického pozadí potridentských pokusů o církevní 

unii30; Communio indických křesťanů s římskou církví v 15.–19. století v pohledu současných 

katolických ´křesťanů sv. Tomáše´31), bądź też w dalszych pracach zbiorowych (Aspekty ujmowania 

tajemnicy Kościoła przez współczesnych katolickich Chrześcijan św. Tomasza. Eklezjologia na 

łamach kwartalnika „Christian Orient“32; «My javlajemsja mostom meždu Vostokom i Zapadom». 

Próba charakterystyki eklezjologicznego spojrzenia na unię władyki bł. Wasyla Hopko na 

przykładzie jego twórczości33). 

Dalszą podgrupę osiągnięć stanowią publikacje na temat liturgii wschodnich. Także one ukazały 

się bądź w periodykach, gdzie ze względu na ograniczoną objętość miały charakter bardziej 

przeglądowy (Cesty a scestí reformy byzantské liturgie. Kritické studium slovenských verzí Liturgie 

sv. Jana Zlatoústého z let 1976 a 198634; Cesty a scestí reformy syro-malabarské liturgie na pozadí 

indického kontextu35), albo w monografiach wieloautorskich (Do akej miery je sv. Ján Zlatoústy 

pôvodcom Liturgie sv. Jána Chryzostoma? Niekoľko systemizujúcich poznámok ku kritériám 

určovania autorstva najčastejšie používanej byzantskej liturgie36; Główne treści teologiczne 

                                                 
26 Centrum spirituality Východ-Západ M. Lacka, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej 

Univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. 
27 [Eklezjologia Unii Użhorodzkiej – tertia gens ecclesiologica?], w: Východná katolícka teológia v premenách časov : 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 26. - 27. 2. 2004, Košice 2004, s. 125-143. (ISBN: 80-7141-472-7) 
28 [Rola jezuitów w powstawaniu i istnieniu Katolickich Kościołów Wschodnich na przykładzie wybranych unii 

lokalnych] w: Východná misia Spoločnosti Ježišovej. Zborník štúdií, ed. Š. Marinčák [Orientalia et occidentalia. 

Analecta Instituti studiis spiritualitatis orientalium occidentaliumque provehendis nomine P. Michaelis Lacko Apellati, 

vol. 15], Košice: Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka, 2015, s. 25–45. (ISBN: 978-80-7141-902-0). 
29 [Przeszłość oraz teraźniejszość wschodniej teologii katolickiej – kilka systematyzujących uwag wraz z próbą wizji na 

przyszłość], w: Vybrané otázky a perspektívy teológie vo východných cirkvách zjednotených s Rímom / Selected 

questions and perspectives on the theology in the Eastern Churches united with Rome. Súbor štúdií, ed. Š. Marinčák 

[Orientalia et occidentalia. Analecta Instituti studiis spiritualitatis orientalium occidentaliumque provehendis nomine P. 

Michaelis Lacko Apellati, vol. 14], Košice: Centrum spirituality Východ–Západ M. Lacka v Košiciach, vedecko-

výskumné pracovisko TF TU, 2014, s. 59–95. (ISBN: 978-80-7141-838-2). Artykuł ten złożyłem do druku w r. 2009, 

jednakże doczekał się publikacji dopiero po 6 latach wskutek konieczności zdobycia praw autorskich, przetłumaczenia i 

przedrukowania kilku artykułów angielskich nt. katolickiej teologii wschodniej autorów z Kanady, USA i Rzymu, 

z którymi podjąłem dialog, bądź do których twórczości nawiązałem. 
30 [Wizja Kościoła w dziele A. Possevina „Moscovia“ jako przykład tła teologicznego prób unii kościelnych okresu 

potrydenckiego], w: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska : vlivy a souvislosti, Červený Kostelec : Pavel Mervart, 

2006, s. 63-97. (ISBN 80-86818-34-9) 
31 [Communio chrześcijan indyjskich z Kościołem rzymskim w wiekach XV-XIX oczyma współczesnych katolickich 

‚chrześcijan św. Tomasza‘], w: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů ...“. Sborník pro Václava Huňáčka, Červený 

Kostelec : Pavel Mervart, 2006, s. 61-82. (ISBN 80-86818-30-6; 80-7308-143-1) 
32 Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI, 

red. P. Kantyka, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006, s. 233-247. (ISBN 83-7363-415-0) 
33 Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia 

pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008, s. 293-305. (ISBN: 

978-83-7363-770-2) 
34 [Drogi i bezdroża reformy liturgii bizantyjskiej. Studium krytyczne wersji słowackich Liturgii św. Jana Chryzostoma 

z lat 1976 i 1986], w: Ekumenický liturgický sborník 8 (2002), s. 4-11. (ISBN: 80-7040-439-6) 
35 [Drogi i bezdroża reformy liturgii syro-malabarskiej w kontekście indyjskim], „Studia theologica“, 5 (2003), nr 3 

/13/, s. 44-54. (ISSN: 1212-8570) 
36 [Na ile św. Jan Złotousty jest twórcą Liturgii św. Jana Chryzostoma? Kilka systematyzujących uwag na temat 

określania autorstwa najczęściej stosowanej liturgii bizantyjskiej], w: Zozulak J. (ed.), Život a dielo svätého Jána 

Zlatoústeho. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23. 4. 2007, Prešov: 
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bizantyjskiej jutrzni paschalnej37; Bogactwo form i treści obrzędów pokutnych w tradycjach 

liturgicznych rytu zachodniosyryjskiego. Próba prezentacji38; Liturgie byzantsko-slovanského 

obřadu na území ČSR v 1. polovině 20. století39; Slavení manželství dle byzantské tradice ve 

srovnání s dalšími východními liturgickými rodinami40; Liturgia pogrzebu w tradycji bizantyjskiej41 

oraz w poszerzonej [o analizę pogrzebu staroobrzędowców-popowców i bezpopowców] wersji 

czeskiej Pohřební obřady a zvyklosti v byzantsko-slovanské tradici a jejích derivátech42). Za 

największe osiągnięcia w tej podkategorii uważam dwie publikacje, oparte o referaty wygłoszone 

podczas konferencji naukowych na Słowacji – Požiadavka «návratu k starootcovským tradíciám» 

(OE 6) a slovenské gréckokatolícke liturgikony43, gdzie na podstawie analizy dyskusji soborowych 

w Acta synodalia postarałem się udokumentować genezę wymogu «powrotu do tradycji ojców» w 

DKW nr 6; oraz Mezi dekonstrukcí křesťanské liturgie a návratem k přírodním náboženstvím – 

náboženské obřady bezpopoveckých konfesně-obřadních skupin. Pokus o charakteristiku44, w której 

spróbowałem dokonać pionierskiej analizy i klasyfikacji sposobu tworzenia obrzędów 

bezpopowców na podstawie opublikowanych materiałów etnograficznych i historycznych 

dotyczących tychże grup. 

Specyficzną podgrupę badań liturgii wschodnich stanowi kwestia ich tłumaczeń, zaś w szerszym 

kontekście też analiza języka religijnego. W tym zakresie jestem autorem opracowań, opartych o 

moje referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych: Spôsob prekladu kľúčových 

termínov pre byzantskú teológiu a duchovnosť v poľských pravoslávnych verziách CHR a BAS 

v porovnaní s ich českými a slovenskými verziami45; Pracovní verze českého pravoslavného 

překladu CHR z r. 2008. Pokus o charakteristiku46 oraz artykułu analizującego język religijny i 

teologiczny współczesnego prawosławia słowackiego i czeskiego „Nespoliehať sa na staré vzory 

                                                                                                                                                                  
Prešovská univerzita, 2007, s. 83-94. (ISBN 978-80-8068-684-0) [publikacja elektroniczna; częściowy dostęp z: 

http://www.pulib.sk/elpub/PBF/Zozulak4/index.html] 
37 W: Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, red. H. J. Sobeczko, Opole: RW WT UO, 2008, s. 

473-486. (ISBN 978-83-7342-174-5; 978-83-60244-83-8) 
38 W: Wezwani do nawrócenia. Z teologi pokuty i pojednania. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi 

Helmutowi Sobeczce z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. E. Mateja, R. Pierskała, 

Opole: RW WT UO, 2009, s. 123-134. (ISBN: 978-83-61756-24-8) 
39 [Liturgia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na terytorium Czechosłowacji w pierszej połowie XX wieku], w: 

Bugel W. a kol., Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století, Olomouc: VUP, 

2011, s. 107-133. (ISBN: 978-80-244-2907-6) 
40 [Celebracja małżeństwa wedle tradycji bizantyjskiej w porównaniu do pozostałych wschodnich rodzin liturgicznych], 

w: Obřady manželství v různých liturgických tradicích, Olomouc: VUP, 2013, s. 31–55. (ISBN: 978-80-244-3822-1). 
41 W: Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka [Studia Liturgiczne 8], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 

2012, s. 201-216. (ISBN: 978-83-7306-563-5; 978-83-7702-252-8) 
42 [Obrzędy i zwyczaje pogrzebowe w tradycji bizantyjskiej i jej pochodnych], w: Pohřební obřady v různých 

liturgických tradicích, ed. W. Bugel, Olomouc: Vydavatelství UP, 2015, s. 79-112. (ISBN: 978-80-244-4855-8) 
43 [Słowackie liturgikony grekokatolickie wobec wymogu «powrotu do tradycji ojców» (DKW 6)], w: Liturgikon 

v Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku. Vedecká konferencia 29. apríla 2008 na GTF PU v Prešove, ed. V. Boháč, 

Prešov: GTF PU, 2008, s. 33-52. (ISBN 978-80-8068-792-2) 
44 [Między dekonstrukcją liturgii chrześcijańskiej a powrotem do religii naturalnych – obrzędy religijne bezpopowskich 

grup konfesyjno-religijnych. Próba charakterystyki], w: K. Žeňuchová (ed.), Ľudová próza na Slovensku v kontexte 

dejín slavistiky, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV & Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 295-336. 

(ISBN: 978-80-89489-21-3)  
45 [Sposób tłumaczenia terminów kluczowych dla teologii i duchowości bizantyjskiej w polskich wersjach 

prawosławnych CHR i BAS w porównaniu z ich wersjami czeskimi i słowackimi], w: Problematika prekladov 

bohoslužobných textov do živého jazyka. Súbor štúdií, ed. Š. Marinčák [Orientalia et occidentalia. Analecta Instituti 

studiis spiritualitatis orientalium occidentaliumque provehendis nomine P. Michaelis Lacko Apellati, vol. 8], Košice: 

TF TU, 2010, s. 27-52. (ISBN: 978-80-7141-704-0) 
46 [Wersja robocza wersji czeskiej prawosławnego tłumaczenia CHR z 2008 r. Próba charakterystyki], in: Problematika 

prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka. Súbor štúdií, ed. Š. Marinčák [Orientalia et occidentalia. Analecta 

Instituti studiis spiritualitatis orientalium occidentaliumque provehendis nomine P. Michaelis Lacko Apellati, vol. 8], 

Košice: TF TU, 2010, s. 195-211. (ISBN: 978-80-7141-704-0) 

http://www.pulib.sk/elpub/PBF/Zozulak4/index.html
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otcov, ktoré už dnes nemajú význam“. Jazyk súčasného slovenského a českého pravoslávia ako 

možná komunikačná bariéra47. 

Z pozostałych zagadnień związanych z chrześcijaństwem wschodnim opracowałem w związku 

z konferencjami naukowymi bądź aktualnymi wydarzeniami ekumenicznymi trzy rozdziały w 

monografiach wieloautorskich (Prínos východnej antropológie pre integráciu Európy48; Přínos 

východní antropologie pro integraci Evropy49; Ekumenizm wewnętrzny w prawosławiu rosyjskim 

przykładem duchowości niepojednanych?,50), oraz jeden artykuł (Co může znamenat a přinést 

panortodoxní koncil?51). Z zakresu chrześcijaństwa wschodniego zredagowałem też 4 monografie 

wieloautorskie.52 

Byłem także głównym realizatorem grantu rozwojowego czeskiego Funduszu Rozwoju 

Szkolnictwa Wyższego (FRVŠ, nr 148/2003) pt. Příprava nového magisterského studijního oboru 

„Východní teologie“53, w ramach którego przygotowaliśmy listę przedmiotów i plan zajęć dla 5-

letnich studiów teologicznych dla studentów z Kościoła greckokatolickiego i prawosławnego. 

 

5.2.2 Pozostałe kwestie związane z ekumenizmem 

Dalszy z kolei dział mej działalności badawczej stanowi teologia ekumeniczna, a dokładniej 

mówiąc, jej pozostałe (tzn. z problematyką badań wschodnich nie związane) obszary. Podzielić je 

można do kilku podkategorii.  

Temat ekumenicznych aspektów dokumentów kościelnych i twórczości teologicznej konkretnych 

autorów podjąłem w sześciu publikacjach (w tym jednej w jęz. angielskim), a konkretnie w dwóch 

artykułach (Are non-Catholics worthy to be named in texts of Catholic anaphora? Some remarks on 

No. 121 of „Directory for the application of principles and norms on ecumenism“54; Historia 

przestrogą przed brakiem wolności religijnej w dziełach wybranych autorów czeskich minionych 

wieków55 - chodziło o Jana Husa, J. A. Komenskiego i P. Chelčického) i czterech rozdziałach w 

monografiach wieloautorskich (Ekumenické dimenze apoštolského listu Novo millenio ineunte56; 

                                                 
47 [„Nie polegać na starych wzorcach ojców, które dziś straciły już znaczenie“. Język współczesnego prawosławia 

słowackiego i czeskiego jako możliwa bariera komunikacyjna], „Studia Theologica“ 3 (2001), nr 5, s. 59-66. (ISSN: 

1212-8570) 
48 [Wkład antropologii wschodniej w integrację Europy], w: Európa – politický a duchovný fenomén: Zborník 

z vedeckej konferencie, ed. TF Trnavském Univerzity, Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka, Ústav pre 

vzťahy štátu a cirkví, Košice 2004, s. 118-129. (ISBN: 80-7141-446-8). 
49 [Wkład antropologii wschodniej w integrację Europy], w: Rabiej S. (red.), Człowiek drogą Europy: Z naukowej 

współpracy wydziałów teologicznych w Pradze, Trnavie i Opolu [seria Colloqiua theologica nr 4], Opole: RW UO, 

2004, s. 49-58. (ISBN: 83-88939-70-X). 
50 W: Ekumenizm duchowy – duchowość pojednania, Opole: Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją, 2012, s. 207-

236. (ISBN: 978-83-61756-99-6). W wersji drukowanej doszło (m. in. z powodu nie zrealizowania korekty autorskiej) 

do skażenia wszystkich załączonych grafów, przez co doszło do obniżenia komunikatywności tekstu jako całości. 
51 [Co może oznaczać i przynieść sobór ogólnoprawosławny?], „Getsemany: křesťanský měsíčník“, nr 9/2016 [285], s. 

206-216. (ISSN: 1210–485X) 
52 Solovjov V., Čtení o boholidství [Lekcje o bogoczłowieczństwie], vyd. Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad 2000, ss. 242. 

(ISBN: 80-86045-54-4); Vladimir Solovjov and United Europe: International Conference at 100th Anniversary of V. 

Solovjov´s Death, vyd. CMTF UP a Centrum Aletti, Olomouc 2000, ss. 123. (ISBN: 80-86528-01-4); Vladimír Solovjov 

a jednotná Evropa [Włodzimierz Sołowjow i zjednoczona Europa], vyd. Centrum Aletti, Olomouc – Velehrad 2001, ss. 

141. (ISBN: 80-86045-77-3); Taft R. F., Katolicismus východního obřadu : Dědictví a poslání [Katolicyzm obrządku 

wschodniego. Dziedzictwo i posłannictwo], vyd. Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad 2002, ss. 63. (ISBN: 80-86045-89-7) 
53 [Przygotowanie nowego kierunku studiów magisterskich pt. Teologia wschodnia]; współrealizatorami byli doc. P. 

Ambros SJ, oraz doc. V. Ventura. Pomimo pozytywnego zaopiniowania podczas konsultacji w sekretariacie 

Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich w Rzymie nie uzyskano zgody miejscowych hierarchów na wspólne 

kształcenie kleryków unickich i prawosławnych, z powodu czego nie rozpoczęliśmy starań o akredytację w czeskim 

Ministerstwie Szkolnictwa i Edukacji Wyższej.  
54 „Roczniki Teologiczne“ KUL 61 (2014), z. 7 [Teologia Ekumeniczna], s. 61-82. (ISSN: 2353-7272) 
55 „Studia oecumenica“ 14 (2014), s. 253-268. (ISSN: 1643-2762) 
56 [Dymensje ekumeniczne listu apostolskiego Novo millenio ineunte], w: Novo millenio ineunte : Pracovní seminář 

Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP konaný dne 16. října 2002, Olomouc 2002, s. 60-67. (ISBN: 80-

86715-06-X). 
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Ekumenické implikace dokumentu MPMA „Matka Páně“57; Spoločenstvo „sesterských cirkví“ – 

cesta k jednote, alebo zdvorilostná formula?58; Wspólna Eucharystia podzielonych chrześcijan w 

czeskiej literaturze teologicznej59). 

Następną grupę, składającą się z 5 rozdziałów w monografiach wieloautorskich, tworzą 

prezentacje poszczególnych denominacji i ich wzajemnych relacji: Główne kierunki rozwoju 

ekumenii w Czechach60; Vztahy mezi sesterskými církvemi v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, 

Jugoslávii, Rumunsku a Bulharsku 61; Ekumeniczne doświadczenia Kościołów w Czechach62; 

Kościoły czeskie w 10 lat po encyklice „Ut unum sint“63; Czeskobraterski Kościół Ewangelicki jako 

próba dwudziestowiecznej syntezy eklezjalnej na gruncie reformowanym64. 

Kolejna podkategoria obejmuje problematykę dialogów interkonfesyjnych, głównie 

doktrynalnych. Moje osiągnięcia w tym zakresie tworzone są przez trzy rozdziały w monografiach 

wieloautorskich, w tym jeden po angielsku (Svatá tajemství v katolicko-pravoslavném dialogu na 

celosvětové úrovni65; The Papal Primacy as a Matter of the Ecumenical Dialogues66; Od heretyka 

do reformatora Kościoła. Wspólna relektura postaci Jana Husa jako fundament pojednania 

Kościołów czeskich i uzdrawiania pamięci historycznej narodu67), oraz przez przygotowanie i 

zredagowanie dwóch tomów tłumaczeń (z uwzględnieniem wersji oryginalnych i istniejących 

tłumaczeń na języki współczesne): katolicko-prawosławnych uzgodnień doktrynalnych na poziomie 

światowym68 i dalszych tekstów powstałych w ramach tegoż dialogu69. 

Za przedmiot zainteresowania w dalszych czterech rozdziałach w publikacjach monograficznych 

obrałem ekumenizm praktyczny. Dwie z tych publikacji przeznaczone były dla pracowników sfery 

społecznej i charytatywnej (Jak „żyć ekumenią w Kościołach lokalnych“ – uszczegółowienia 

                                                 
57 [Implikacje ekumeniczne dokumentu Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej „Matka Pana“], w: 

Vícha D. (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně: Akta ze sympozia pořádaného Katedrou 

systematické teologie dne 16. 9. 2003, Olomouc: Vydavatelství UP, 2004, s. 47-50. (ISBN: 80-244-0787-6) 
58 [Wspólnota „Kościołów siostrzanych“ – droga ku jedności, czy też formuła grzecznościowa?], w: Hľadanie v pravde 

a láske : Medzinárodné teologické a ekumenické sympózium pod záštitou arcibiskupa Mons. A. Tkáča a primátora 

JUDr. Zdenka Trebuľu, ed. TF Katolíckej univerzity v Košiciach a Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských 

spoločností na území města Košice, Košice 2004, s. 101-107. 
59 W: Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, red. P. Jaskóła, R. Porada, Opole: RW WT UO, 2005, s. 21-34. (ISBN: 83-

60244-10-3) 
60 W: Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia. Materiały sympozjum ekumenicznego inaugurującego działalność 

Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, red. P. Jaskóła, 

Opole 2000, s. 147-152. (ISBN: 83-88071-18-1) 
61 [Relacje Kościołów siostrzanych w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Jugosławii, Rumunii i Bułgarii], w: 

„Kościoły siostrzane“ w dialogu, red. Z. Glaeser, WT UO, Opole 2002, s. 91-106. (ISBN: 83-88939-40-8) 
62 W: Górka L., Pawłowski S. (ed.), Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia, [seria 

wydawnicza „Teologia w dialogu“], Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003, s. 65-74. ISSN: 0860-1542. 
63 W: Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encykliki Ut unum sint, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, 2006, s. 137-150. (ISBN 83-226-1506-X; ISSN: 0208-6336). 
64 W: W nurcie myśli Jana Kalwina, red. J. Budniak, P. Jaskóła, R. Porada, Opole: RW WT UO, 2009, s. 143-156. 

ISBN: (978-83-61756-19-4) 
65 [Święte misteria w dialogu katolicko-prawosławnym na poziomie ogólnoświatowym], w: Sväté tajomstvá na 

kresťanskom Východe. Súbor štúdií, ed. Š. Marinčák, Košice: Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka 

v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2008, s. 37-54. (ISBN 978-80-

7141-601-2) 
66 [Prymat papieski jako przedmiot dialogów ekumenicznych], w: Pápežský primát v katolícko-pravoslávnom 

ekumenickom dialógu / The Primacy of the Pope in Catholic-Orthodox Ecumenical Dialogue, Súbor štúdií, ed. Š. 

Marinčák [Orientalia et occidentalia. Analecta Instituti studiis spiritualitatis orientalium occidentaliumque provehendis 

nomine P. Michaelis Lacko Apellati, vol. 13], Košice: Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka v Košiciach, 

vedeckovýskumné pracovisko TF TU, 2013, s. 35–48. (ISBN: 978-80-7141-787-3). 
67 W: O ekumenizmie w Roku Wiary, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL, 2013, s. 391-403. (ISBN: 978-83-7702-

755-4). 
68 Katolicko-pravoslavné konsensy na celosvětové úrovni, vyd. Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad 2001, s. 11-102. (ISBN: 

80-86045-58-7) 
69 Katolicko-pravoslavný dialog. Texty z let 1965-1995, vyd. Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad 2002, ss. 107. (ISBN: 80-

860454-82-X) 
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czeskie70; Wyzwania Sibiu 2007 – odnowa i jedność na poziomie lokalnym. Uszczegółowienia 

czeskie71; Konfesní a náboženská identita jako faktor ovlivňující poskytování (i přijímání) 

charitativní/sociální/humanitární pomoci72; Charta Oecumenica jako povzbuzení i inspirace ke 

společné sociální angažovanosti křesťanů73). 

Niejako poszerzeniem powyższych badań w stronę szerszego grona odbiorców stało się 

przygotowanie przeze mnie (w okresie styczeń 1998 – sierpień 2003) cyklu wykładów radiowych 

poświęconego ekumenizmowi pt. Krůčky k jednotě74 o łącznej długości 5.700 minut. 

 

5.2.3 Kwestie cyrylo-metodiańskie 

W odróżnieniu od podejścia przeważającego wśród chrześcijan tradycji zachodniej, kwestie 

cyrylo-metodiańskie mają bardzo ważne znaczenie dla większości badaczy z krajów słowiańskich, 

zwłaszcza tych wschodnich i południowych. Studiując i pracując na wydziałach, w których nazwie 

znalazło się wspomnienie Braci Sołuńskich, a na dodatek zajmując się m. in. liturgiką wschodnią i 

zachodnią, nie mogłem nie przejawić zainteresowania również tymi kwestiami. Związane to było 

również z uczestnictwem w realizacji wspomnianego już projektu badawczego Jednotná Evropa a 

křesťanství, w ramach którego przygotowałem i redakcyjnie opracowałem krytyczne tłumaczenie 

wyboru dokumentów papieskich z IX-XX w. pt. Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869-

1985. Výběr75. Oprócz tego opracowałem jeden artykuł naukowy (Duchowość bizantyjska na tle 

misji cyrylo-metodiańskiej na Wielkich Morawach. Aspekt antropologiczny76) oraz w ramach 

międzynarodowych konferencji naukowych wygłosiłem trzy referaty, które ukazały się następnie 

jako rozdziały w monografiach kolektywnych w wydawnictwach słowackiej i bułgarskiej akademii 

nauk i uniwersyteckich. Starałem się w nich ustalić metodologiczne zasady określania 

przynależności obrządkowej misji na Wielkich Morawach (Kritéria určovania obradovej 

príslušnosti cyrilometodskej misie77), dokonać przeglądu opinii autorów XX w. nt. znaczenia 

teologicznego tejże misji (Význam teologického diela solúnskych bratov v pohľade vybraných 

autorov 20. storočia78) oraz porównania tradycji cyrylo-metodiańskiej z europejskimi procesami 

integracyjnymi (Cyrilometodějské dědictví výzvou pro evropské integrační procesy i národní a 

konfesní tradice?79). 

W ramach zaś działalności popularno-naukowej przygotowałem (wraz z dr J. A. Novákovą) 65% 

tekstu publikacji, opartej na kilkuset zdjęciach autorstwa dra P. Popelki z 8 krajów powołujących 

                                                 
70 W: Jaskóła P., Porada R. (red.), Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych, Opole: RW WT UO, 2003, s. 113-122. 

(ISBN: 83-88939-58-0) 
71 W: Chrystus światłem ekumenii. W drodze na trzecie zgromadzenie ekumeniczne w Sibiu, Opole : RW WT UO, 2006, 

s. 143-151. (ISBN: 83-60244-39-1) 
72 [Tożsamość konfesyjna i religijna jako czynnik warunkujący udzielanie (i przyjmowanie) pomocy 

charytatywnej/społecznej/humanitarnej], w: Spravedlnost a služba IV. Sborník odborných příspěvků a studijních textů 

CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, (eds. M. Bednář, D. Palaščáková), Olomouc 2010, s. 48-62. (ISBN: 

978-80-254-7050-3) 
73 [Charta Oecumenica jako zachęta i inspiracja do wspólnego zaangażowania społecznego chrześcijan], w: 

Spravedlnost a služba V. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS – Vyšší odborné školy sociální 

Olomouc, Olomouc: VOŠs, 2011, s. 38-51. (ISBN: 978-80-260-0438-7) 
74 [Małe kroki w stronę jedności] – (285 odcinków po 20 min.) dla chrześcijańskiego „Rádio PROGLAS“ v Brně. 
75 [Papieskie dokumenty cyrylo-metodiańskie z lat 869-1985. Wybór], Velehrad – Olomouc : Refugium, 2003, s. 12-

192. ISBN: 80-86715-00-0. Chodziło o tłumaczenie z oryginału łacińskiego z uwzględnieniem istniejących przekładów 

czeskich, słowackich, niemieckich i polskich. 
76 „Roczniki Teologii Ekumenicznej“ 5 (2013), s. 121-135. (ISSN: 2081-6731) 
77 [Kryteria określania przynależności obrządkowej misji cyrylo-metodiańskiej], w: Duchovné, intelektuálne a politické 

pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. Monografia príspevkov z medzinárodného 

vedeckého symposia Nitra, 2. júl 2007, Nitra 2007, s. 90-103. (ISBN: 978-80-8094-240-3) 
78 [Znaczenie dzieła teologicznego Braci sołuńskich oczyma wybranych autorów XX wieku], in: Michalov J., Ivanič P., 

Hetényi M., Taneski Z. (eds.), Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu, Nitra: Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 231-249. (ISBN: 978-80-8094-455-1) 
79 [Dziedzictwo cyrylo-metodiańskie wezwaniem dla europejskich procesów integracyjnych oraz tradycji narodowychi 

konfesyjnych?], w: Kirilo-Metodievskoto kulturno nasledstvo i nacionalnata identičnost / Cyrilo-metodské kultúrne 

dedičstvo a národná identita [Kirilo-Metodievski studii, kn. 20], Sofia: Blgarska Akademija na naukite, Slávistický 

ústav Jána Stanislava, 2011, s. 60-75. (ISSN: 0205-2253) 
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się na tradycję cyrylo-metodiańską, a wydaną pt. Podoby víry. Obrazem a slovem po stopách 

cyrilometodějské tradice80 pod patronatem czeskiego MEN na wernisaż peregrynującej wystawy 

międzynarodowej. W tym kontekście plasuje się również fakt powołania mnie (w okresie czerwiec 

2012 – marzec 2013) na jednego z sześciu specjalizowanych doradców naukowych do realizacji 4-

odcinkowego filmu dokumentalnego (głównie w zakresie realiów liturgicznych) Cyril a Metoděj – 

apoštolové Slovanů81. 

 

5.2.4 Liturgika rzymskokatolicka i porównawcza: 

Powodem, dla którego kolejnym obszarem mych zainteresowań badawczych (łącznie z tematyką 

głównego osiągnięcia naukowego) stała się problematyka poniekąd odległa od mej pierwotnej 

specjalizacji, stały się niezależne ode mnie decyzje personalne.82 W ich wyniku po zakończeniu 4-

letniego stażu pracownika naukowo-badawczego w czerwcu 2003 znalazłem się w ramach Katedry 

teologii liturgicznej, gdzie prowadzono zajęcia jedynie z liturgiki zachodniej. Fakt ten musiałem 

więc uwzględnić w tematyce swych publikacji; z drugiej strony w ramach tej katedry 

uczestniczyłem w realizacji 5 wewnętrznych grantów badawczych o charakterze ekumenicznym83, 

w ramach czego zredagowałem 4 monografie wieloautorskie84. 

Mój dorobek w zakresie liturgiki zachodniej obejmuje (oprócz głównego osiągnięcia naukowego) 

4 artykuły w periodykach naukowych i 5 rozdziałów w monografiach wieloautorskich. Dwa 

artykuły dotyczą reformy soborowej – obrzędów wiatyku (Viaticum v reformě 2. vatikánského 

koncilu85) oraz wdrażania odnowy posoborowej w warunkach czechosłowackich („Sacrosanctum 

concilium“ – initium culmenque instaurationis Ecclesiae? Kontekst i uwarunkowania historyczne 

wprowadzania reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w warunkach czechosłowackich86); 

jeden urzeczywistniania liturgii na poziomie diecezjalnym (Liturgie partikulární církve87); zaś jeden 

stanowi dialog z socjologicznym (na bazie badań jakościowych) ujęciem problematyki liturgicznej 

we Francji (Jak se (ne)stát obětí (pseudo)vědeckosti. Teologická dekonstrukce diskuse ke 

«kvazikněžské vrstvě«88). 

                                                 
80 [Postaci wiary. Obrazem i słowem śladami tradycji cyrylo-metodiańskiej], Uherský Brod: Muzeum J. A. 

Komenského v Uherském Brodě, 2013, ss. 136. (ISBN: 978-80-904-525-3-4) 
81 [Cyryl i Metody – Apostołowie Słowian], reż. P. Nikolaev, premiera: Praha, 31. 5. 2013. 
82 Na WT w Ołomuńcu przedmioty związane z dziedziną ekumenizmu pozostały w gestii Katedry teologii pastoralnej, 

zaś większość z nich wykładał patrolog. Z problematyki ekumenicznej mogłem prowadzić zajęcia tylko na kursie 

doktoranckim w latach 1998-2003. 
83 Chodzi o granty CMTF_2006_13 o nazwie Obřady žehnání v různých liturgických tradicích [Obrzędy 

błogosławieństw w różnych tradycjach liturgicznych]; CMTF_2010_016 o nazwie Liturgická a eklesiální pluralita na 

území Československa v první polovině 20. století [Pluralizm liturgiczny i eklezjalny na terenach Czechosłowacji w 

pierwszej połowie XX wieku]; IGA_CMTF_2012_001 o nazwie Obřady manželství v kontextu různých náboženských 

tradic [Obrzędy małżeństwa w kontekście tradycji różnych religii]; IGA_CMTF_2014_004 o nazwie Pohřební obřady 

v kontextu různých náboženských tradic [Obrzędy pogrzebu w kontekście tradycji różnych religii]; 

IGA_CMTF_2016_002 Liturgická reforma a její časové i místní aplikace [Reforma liturgiczna oraz jej aplikacja 

czasowa i przestrzenna]. 
84 Obřady žehnání v různých liturgických tradicích. Colloqium liturgicum 2006 [Obrzędy błogosławieństw w różnych 

tradycjach liturgicznych], Olomouc: VUP, 2006, ss. 102. (ISBN 80-244-1514-3); Liturgická a eklesiální pluralita na 

území Československa v první polovině 20. století [Pluralizm liturgiczny i eklezjalny na terenach Czechosłowacji w 

pierwszej połowie XX w.], Olomouc: VUP, 2011, ss. 219. (ISBN: 978-80-244-2907-6); Obřady manželství v různých 

liturgických tradicích [Obrzędy małżeństwa w różnych tradycjach liturgicznych], Olomouc: VUP, 2013, ss. 186. 

(ISBN: 978-80-244-3822-1); Pohřební obřady v různých liturgických tradicích [Obrzędy pogrzebu w różnych 

tradycjach liturgicznych], Olomouc: VUP, 2015, ss. 233. (ISBN: 978-80-244-4855-8) 
85 [Wiatyk w reformie Soboru Watykańskiego II], „Studia theologica“ 8 (2006), nr 2, s. 16-24. (ISSN: 1212-8570) 
86 „Liturgia sacra. Liturgia – musica – ars“, 19 (2013), nr 2(42), s. 317-335. (ISSN: 1234-4214) 
87 [Liturgia Kościoła partykularnego], w: O služebném kněžství : Sborník přednášek, (ed. J. Hojda), Svitavy: Trinitas, 

2006, s. 194-199. (ISBN: 80-86885-10-0) 
88 [Jak (nie) zostać ofiarą (pseudo)naukowości. Dekonstrukcja teologiczna dyskusji nt. „ warstwy quasi-kapłańskiej“], 

Biograf. Časopis pro kvalitativní výzkum, nr 47, 2008, s. 51-62. (ISSN: 1211-5770) 
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Komparacji poświęcone są dwa dalsze teksty: rozdział monografii wieloautorskiej Podoby 

eucharistické úcty na křesťanském Východě a Západě89 oraz artykuł Podporządkowanie / 

posłuszeństwo żon(y) wobec męża – wymóg religijny czy kulturowy?90, będący próbą odpowiedzi na 

pytanie, na ile obrzędy zawierania małżeństwa różnych wyznań chrześcijańskich i światowych 

religii zawierają formułę ślubowania posłuszeństwa przez nupturientkę. 

Ostatnią podgrupę tematyczną tworzą rozdziały w redagowanych przeze mnie monografiach 

wieloautorskich, w których starałem się uzasadnić metodologicznie i treściowo badania nad 

analizowanymi w nich obrzędami (Území ČSR jako taveniště kultur, tradic, spiritualit a 

eklesiálních identit vyjadřovaných v liturgii i sakrální architektuře první poloviny 20. století91; 

Pluralita náboženských tradic obřadů manželství a multidisciplinarita v jejich zkoumání92; 

Pohřební obřady: mezi všelidskou potřebou, posledním rozloučením, přechodovým rituálem a 

náboženským slavením93). 

 

5.2.5 Pozostałe dziedziny teologiczne: 

Do ukazania całości dorobku naukowego wspomnieć muszę także o publikacjach tematycznie 

związanych z pozostałymi dziedzinami teologii, bądź jej naukami pomocniczymi. Łącznie chodzi o 

1 słownik, 6 rozdziałów monograficznych, 1 hasło encyklopedyczne94 i tłumaczenie 1 monografii. 

Tematycznie chodziło o opracowania dotyczące działalności Kościoła w Czechosłowacji przed r. 

1989 (Doświadczenie konfrontacji Kościoła z systemem totalitarnym w warunkach 

czechosłowackich95; Biskup Felix Maria Davídek – prorok paruzjalności Kościoła (nie tylko) 

podziemnego96), antropologii teologicznej (Antropologia (dla i nie tylko) ludzi dobrej woli97) i 

teologii systematycznej (Teologická pluriformita v dokumentech Mezinárodní teologické komise98), 

co związane było m. in. z moim zaangażowaniem (w latach 2001-2006) w Forum Teologów Europy 

Środkowej i Wschodniej. Zredagowałem też trzy monografie wieloautorskie.99 

                                                 
89 [Postacie kultu eucharystycznego na chrześcijańskim Wschodzie i Zachodzie], w: Eucharistie. Mysterium fidei, 

Svitavy: Trinitas, 2002, s. 105-113. (ISBN: 80-86036-67-7) 
90 „Family Forum. Problemy współczesnej rodziny“ 6 (2016), s. 205–220. (ISSN: 2084-1698) 
91 [Terytorium Republiki Czechosłowackiej jako piec do stapiania kultur, tradycji, duchowości i tożsamości 

eklezjalnych wyrażanych w liturgii i architekturze sakralnej pierwszej połowy XX wieku], w: Bugel W. a kol., 

Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století, Olomouc: VUP, 2011, s. 9-13. 

(ISBN: 978-80-244-2907-6) 
92 [Pluralizm tradycji religijnych obrzędów małżeństwa a wielodyscyplinarność w ich badaniach], w: Obřady 

manželství v různých liturgických tradicích, Olomouc: VUP, 2013, s. 7–10. (ISBN: 978-80-244-3822-1) 
93 [Obrzędy pogrzebowe: pomiędzy ogólnoludzką potrzebą, ostatnim pożegnaniem, rygtuałem przejścia i celebracją 

religijną], w: Pohřební obřady v různých liturgických tradicích, ed. W. Bugel, Olomouc: Vydavatelství UP, 2015, s. 7-

14. (ISBN: 978-80-244-4855-8) 
94 KOMENSKÝ Jan Ámos, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002, kol. 440-443. 

[ISBN 83-7306-068-5]. 
95 W: Kmiecik V., Czaja A., Kowalik K. (red.), Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła XX wieku. 

Materiały Tygodnia Eklezjologicznego 2000, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium“, 2003, s. 120-

124. (ISBN: 83-88615-74-2) 
96 W: Klauza K., Napiórkowski S. C., Pek K. (red.), Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej : Materiały 

I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej Lublin, 30 listopada – 1 grudnia 2001 r., Lublin, 6-8 maja 2003 

r., Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s. 29-41. (ISBN: 83-7363-133-X) 
97 W: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-

Wschodniej, red. S. C. Napiórkowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009, s. 159-169. (ISBN: 978-83-7363-934-8) 

[wersja rosyjska: Antropologija (dlja i ně toľko) ľjuděj dobroj volji, w: Otkryť čelověka čelověku. Christijanskaja 

antropologija na rubeže stoletij, Oděssa 2008, s. 78-88. (ISBN: 86-37-7-4-O-417.78-88)] 
98 [Pluralizm teologiczny w dokumentach Międzynarodowej Komisji Teologicznej], w: Polarizace české katolické 

církve? Sborník z kolokvia konaného na CMTF UP dne 22. 6. 2000, vyd. Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad 2000, s. 31-

35. (ISBN: 80-86045-60-9) 
99 Polarizace české katolické církve? Sborník z kolokvia konaného na CMTF UP dne 22. 6. 2000 [Polaryzacja czeskiego 

Kościoła katolickiego? Zbiorówka z kolokwium odbytego na CMTF UP 22.06.2000], vyd. Velehrad-Roma s.r.o., 

Velehrad 2000, ss. 95. (ISBN: 80-86045-60-9); Fórum pastorálních teologů II. [Forum teologów pastoralnych II], vyd. 

CMTF UP a Centrum Aletti, Olomouc – Velehrad 2002, ss. 151. (ISBN: 8086045811); Společenská odpovědnost 

podniků v současné Evropě. Velehrad 3.-4.7.2005 [Odpowiedzialność społeczna zakładów pracy we współczesnej 

Europie], Olomouc: UP, 2008, ss. 140. (ISBN: 978-80-2441-978-7) 
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Następną podgrupę tworzy patrologia, jako że jestem członkiem Patristické společnosti České 

Republiky [Stowarzyszenie Patrystyczne Republiki Czeskiej]. Oprócz wygłoszenia dwu referatów 

na konferencjach patrystycznych (z czego jeden ukazał się drukiem jako przepracowana wersja 

mojej polskiej publikacji100) dokonałem tłumaczenia na czeski Słownika wczesnochrześcijańskiego 

piśmiennictwa Wschodu ks. M. Starowieyskiego101; zaś w ramach działalności popularyzatorskiej 

przygotowałem (w okresie styczeń – grudzień 1997) cykl wykładów radiowych poświęcony 

inspiracjom teologicznym z twórczości Ojców Kościoła pt. Církevní učitelé dnešku102 o łącznej 

długości 1.500 minut. 

Ostatnim z ważnych elementów zamykających przegląd mych dokonań badawczych (choć 

chronologicznie je niejako otwierającym) jest opracowanie słownika przekładowego terminologii 

teologicznej (Příruční polsko-český slovník teologického názvosloví103). 

 

5.2.6 Dalsza działalność publicystyczna: 

W ramach autorstwa dalszych tekstów naukowych mój dorobek po uzyskaniu stopnia doktora 

obejmuje 29 recenzji publikacji monograficznych w periodykach naukowych; zaś z kategorii 

popularno-naukowych – oprócz wymienionych już cykli audycji radiowych i publikacji 

monograficznej – dalszych 17 pozycji (w tym 2 cykle artykułów) w języku czeskim; prace 

redaktora teologicznego 7 podręczników metodyki nauczania religii w szkołach podstawowych, 

prace w zespole eksperckim przygotowującym Narodowe Dyrektorium Katechetyczne (r. ak. 2002-

2003) oraz okazyjnie w dwutygodniku katechetycznym dla dzieci „Duha“ (od r. 2015). 

 

5.3 Dorobek pedagogiczny 

W charakterze pracownika etatowego prowadziłem wykłady na wydziałach teologicznych na 

Słowacji (GkBF UPJŠ v Prešove) i w Czechach (CMTF UP v Olomouci), zaś jako wykładowca 

eksternistyczny na Wydz. Pedagogicznym Uniw. Hradec Králové. 

 

5.3.1 Prowadzone zajęcia 

W ramach studiów I i II stopnia na kierunkach teologicznych prowadziłem zajęcia 

z następujących przedmiotów: teologia ekumeniczna; liturgika bizantyjska; wprowadzenie do życia 

duchowego wg tradycji bizantyjskiej; śpiew cerkiewny i muzyka cerkiewna; liturgika (= 

rzymskokatolicka) – cały zakres; modlitwy eucharystyczne w liturgii rzymskiej; Kościoły i 

wspólnoty chrześcijańskie. 

W ramach studiów III stopnia na kierunkach teologicznych prowadziłem zajęcia: zarys 

bizantyjskiej teologii systematycznej; podstawowe dokumenty Kościoła katolickiego nt. Kościołów 

wschodnich; dialog teologiczny między Kościołem katolickim a prawosławnym; dialog teologiczny 

z Kościołami przedchalcedońskimi; pozostałe dialogi teologiczne z udziałem Kościołów 

wschodnich; kwestie ekumeniczne związane z Kościołami wschodnimi; eklezjologia Kościołów 

wschodnich; eschatologia bizantyjska – zagadnienia wybrane; epikletyczny wymiar liturgii 

wschodnich; anafory eucharystyczne w bizantyjskiej tradycji liturgicznej. 

W ramach studiów I i II stopnia na kierunkach nieteologicznych (pedagogika społeczna; praca 

socjalna i humanitarna; studia humanistyczne) prowadziłem zajęcia: człowiek a świętowanie; 

                                                 
100 Hlavní teologické důrazy paschálního kánonu Jana Damašského a byzantské velikonoční jitřní [Główne akcenty 

teologiczne kanonu paschalnego Jana Damasceńskiego oraz bizantyjskiej jutrzni paschalnej], w: Antické křesťanství: 

liturgie, rétorika, antropologie. Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními 

texty a Patristické společnosti České Republiky (Olomouc 7.-8. listopadu 2008), eds. V. Hušek, P. Kitzler, J. Plátová, 

Brno: CDK, 2009, s. 53-68. (ISBN: 978-80-7325-190-1) 
101 STAROWIEYSKI M., Slovník raněkřesťanské literatury Východu—Arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a 

syrská literatura, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, ss. 369. ISBN: 978-80-74650-21-5. [autorstwo przekładu: W. 

Bugel – 90%, K. Mervartová – 10%] Wersja czeska została uzupełniona o współczesną bibliografię i czeski dorobek w 

zakresie patrologii orientalnej. 
102 [Nauczyciele Kościoła czasom dzisiejszym] – cykl programów poświęcony patrologii (50 odc. po 30 min.) dla 

„Rádio PROGLAS“ v Brně. 
103 [Podręczny polsko-czeski słownik terminologii teologicznej], vyd. Refugium-Books, Velehrad 2000, ss. 86. (ISBN: 

80-86045-56-0) 
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wprowadzenie w chrześcijaństwo; duchowość współczesnych religii niechrześcijańskich; dialog 

ekumeniczny i międzyreligijny; współpraca ekumeniczna i międzyreligijna w sferze społecznej i 

humanitarnej; praca socjalna w społeczeństwie multireligijnym i wielokulturowym; rodzina w 

społeczeństwie multireligijnym i wielokulturowym; seminaria pisania prac kwalifikacyjnych. 

 

5.3.2 Wykłady gościnne i pozaetatowe w środowisku akademickim: 

Poza prowadzeniem ww. zajęć wygłosiłem 13 pojedynczych wykładów na różne tematy 

teologiczne w środowisku akademickim; ich szczegółowa lista znajduje się w punkcie 3b 

załącznika 4a. 

 

5.3.3 Podręczniki i skrypty 

a/ drukowane: 

Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce. Principy a postupy [Wytwarzanie 

prac kwalifikacyjnych dla studentów kierunków „praca społeczna i charytatywna“. Zasady i 

sposoby], /razem z H. Šlechtovą/, Olomouc: CARITAS VOŠs, 2012. ss. 243 [autorstwo własne: 

210 ss., czyli 85,7%] (ISBN: 978-80-87623-01-5) 

b/ elektroniczne: (skrypty elektroniczne do studiów na odległość dla studentów CMTF UP – dostęp 

za pomocą logowania do systemu) 

Speciální liturgika [Liturgika specjalna] – w systemie LMS Unifor 2.0; Olomouc 2004 [www: 

http://x232\cmtf\H:\APLIKACE.TF\katedry\KLT/upol.cz/specialniliturgika.doc/, 2004] 

Člověk a slavení [Człowiek a świętowanie] – na platformie edukacyjnej EDIS Uniwersytetu 

Palackiego w Ołomuńcu; Olomouc 2014 [https://edis.upol.cz/cmtf/elearning/eln_subjects-

31652/mode-0/subj_print-1/] 

Základy liturgiky II. [Podstawy liturgiki II] – na platformie edukacyjnej EDIS Uniwersytetu 

Palackiego w Ołomuńcu; Olomouc 2013 [https://edis.upol.cz/cmtf/elearning/eln_subjects-

22754/mode-0/subj_print-1/] 

Sociální práce v multikulturní a multináboženské společnosti [Praca socjalna w społeczeństwie 

wielokulturowym i multireligijnym] – na platformie edukacyjnej EDIS Uniwersytetu Palackiego w 

Ołomuńcu; Olomouc 2014. [https://edis.upol.cz/cmtf/elearning/eln_subjects-31658/mode-

0/subj_print-1/] 

Rodina v multikulturní a multináboženské společnosti [Rodzina w społeczeństwie 

wielokulturowym i multireligijnym] – na platformie edukacyjnej EDIS Uniwersytetu Palackiego w 

Ołomuńcu; Olomouc 2016. [https://edis.upol.cz/cmtf/elearning/eln_subjects-137163/mode-

0/subj_print-1/] 

 

5.3.4 Prowadzenie i recenzje prac dyplomowych: 

prowadziłem: 4 prace absolwenckie (DiS.), 30 licencjackich (Bc.), 22 magisterskie, 2 doktorskie; 

recenzowałem: 5 prac absolwenckich (DiS.), 45 licencjackich (Bc.), 30 magisterskich, 2 licencjaty 

rzymskie, 1 rigorosum (PhDr.), 3 dysertacje doktorskie (Ph.D. bądź Th.D.). 

 

5.3.5 Dalsza działalność w sferze akademickiej 

2002-2008 – członek senatu akademickiego Uniwersytetu im. Palackého w Ołomuńcu (AS UP) 

                     oraz jego Komisji legislacyjnej i Komisji ekonomicznej 

2003-2016 – członek Komisji wydawniczej WT w Ołomuńcu (Ediční komise CMTF UP) 

2003-2010 – członek Komisji Bibliotecznej WT w Ołomuńcu (Knihovní komise CMTF UP) 

2004-2008 – członek Komisji Grantowej WT w Ołomuńcu (Grantová komise CMTF UP) 

2008-2015 – poradnictwo duszpasterskie na WT w Ołomuńcu 

2008-2016 – kapelan przy kaplicy WT w Ołomuńcu 

 

5.3.6 Członkowstwo w gremiach naukowych i redakcyjnych: 

2001-2006 – Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej 

2004-2008 – Evropská společnost pro katolickou teologii, česká sekce 

http://x232/cmtf/





