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Relacja wiary i rozumu naleĄ do najwazniejszych zagadnień teologii katolickiej. Kościół

katolicki dzięki *Ysiłkowi więlu teologów i filozofow, takich jak św. Augustyn (Ć]'edo ',

intelligan), św. AnzęIm (fides quaerens intellecnm) i św' Tomasz z Akwinu wypracował

harmonijną koncepcję relacj i wiary i rozumu o której papież Jan Paweł II tak pisze w encyklice

Fides et ratio nr 14: ',wie|ką zastugą Tomasza było ukazanie w pełnym świetle harmonii

istniejącej między Iozumem a wiarą. Skoro zarówno światło wiary' jak i światło rozumu

pochodzą od Boga _ dowodził _ to nie mogą sobie wzajemnie zaprzeczać',.

Niestety' takie spojrzenie na relację wiary i rozumu wkrótcę zostanie poddane ogromnej

próbie. Przede wszystkim od czasów reformacji Marcina Lutra teologowie protestanccy

odrzucali filozofię jako plóbę samousprawiedliwienia się przed Bogiem a nawet dzieło

Antychrysta. Z kolei fi|ozofowie. którzy wylośli w kręgu kultury protestanckiej' pocz4wsfy od

lmmanuela Kanta, odrzucili metafizykę i teologię' Fi|ozofia pozbawiona odniesieńa do wiary

traciła stopniowo zaufanie do samej siebie i do zdolności poznawczych loalmu od

ncjona|izmu przechodząc do sceptycyzmu i agnostycyznu' wiara natomiast, pozbawiona

oparcia w rozumie, od czasu modemizmu skupiła się na przezyciach.

Kościól w czasach nowbżytnych, począwszy od Piusa x, wielokotnie zabierał głos w

kwestii rozejściasię tych dwóch sposób poznania: przez wiarę idrogąrozumową. w xx wieku

szrzególnie dwóchpapieży podjęło refleksję nad moż]iwością nowęj syntezy teo]ogii i filozofii:

Jan Paweł II, który opublikował w roku 1998 encyklikę Fide.r e/ /4/'o i Benedykt xVI, który w

ciągu całej swojej działalności narrkowej, a następnie w nauczaniu magisterialnym wielokotnie

podejmował się zdiagnozowania kondycji współczesnej kultury zachodniej i zaproponowania



remedium na najcięższą, według niego. cholobę współczesnego świata, jakąjest ograniczenie

rozumu j edynie do zjawisk możli\i}ch do poznania dlogą empiryczną'

Recenzowana placa doktorska rozrt,ija myśl Josepha Ratzingera v/ tej właśnie' kluczowej

dla współczesnej kultury, kwestii.

1, Cel, metoda i struktura rozprawy doktorskiej

Na receMowaną pracę składa się strona tytułowa (s' 1), spis treści (s. 2-4), wykaz skótów

(s' 5), wstęp (s. 6-14)' cztery rozdziały (s. 15-189)' wnioski (s' 190-193). Biblioglafia (s. l94-

220)' Streszczenie w języku polskim (s. 221-222) i rł'języku angielskim (s' 223-224).

DoL1orant w wstępie nakeślił kontekst' w którym zrodziła się koncepcja ,poszerzonej

racjonalności'' Josepha RatzingeraBenedykta xVI którym jest .,zawęż.ona racjonalność''

będąca wynikiem scjentyanu i empiryzmu' Racjonalność ta uznaje wiarę w Boga i teologię za

nienaukowę' ponie\ł'aż nie odpowiadają one ,jedynej właściwej'' metodologii' Konsekwencją

takięj oceny jest twierdzenie, żę na uniwelsytetach nie ma miejsca dla tęologii, ponjewaz nie

mieści się ona w kanonach pozytywistycznego paradygmatu (s' 6)'

JózefRatzinger nie zgadza się na tego rodzaju rozwiqzane prob1emu relacji między wiarą i

Iozumem. w przemówieniu \łygłoszonym rv Ratyzbonie 12 września 2006 loku papież

Benedykt XVI podkreślił, ze zródłem wiary i lozumu jest ten sam boski 'ogo.!, kóry był u

poczqtkólv wszystkiego' dlatego między rymi dwoma sposobami pomarria nie być konfli|-tu (s.

7-8).

Cęlem dyseńacji Macieja Bołkowca jest w pierwszym rzędzie przedstawienie głównych

za|ożęń koncepcji .'poszęrzonej racjonalności,. oIaz uzasadnienie poglądu

Ratzingera/Benedykta XVI o konieczności wyzwolenia roanmu ''z ciasnych ram własnych

kalkulacji i fuŃcjonalnych możliwości.'. Po drugie' zamiaren Doktorantajest obfona t€zy, że

koncepcja ',poszerzonej racjonalności''jest skutecznym lekarstwem na chorobę ,,oślvieconego,'

rozumu, który od końca xvII wieku zawłaszczyl takje pojęciajak mcjonalnośó i nauka a tym

samym podważył nauko\ły charakter teologii i wiary \ł' Boga uznając je za nienaukowe (s' 9-

10). Doktorant zanważą że w litelatuże faró\\tno polskiej jak i zaglanicznej brak jest

dotychczas całościowego ujęcia koncepcji ',poszeŹonej racjonalności'. w myśli Józefa

Ratzingela./Benedykta xVI i te 1Ńę pragnie zapełnić swoją dysertacjq (s- l l).

W swoich poszukiwaniach Maciej Bołkowięc opiera się przede wszystkim na dziełach

Józęfa Ratzingel'Benedykta xvl przetłumaczonych na język polski. niekiedy jednak sięgał



po niemieckie oryginały tych duieł, zwłaszcfajeśli konieczne było to dla zrozumienia pojęć lub

sformułowań trudnych do pżetłumaczenia na ime języki'

Jako metodę pracy Autol dyseńacji wskazał metodę analitycznq (s. 12) konieczną dla

stwoźenia na kolejnym etapie syntezy. ale ló&nież metodę hermeneutyczną, która pofwala

lepiej zrozumieć teksty Ratzingera rv ranrach procesów społeczno-kultulowych w których

powstały.

Praca składa się z cferech rozdziałów. Pierwszy pt' Czlowiek i jego zdolność do prc'łĄ'

Ząrys ąnIropologii J' Ralzingefd (s,15-40) wychodzio pojęciaprawdy wkoncepcji Ratzingera,

następnie ukazuje zdolność cfłowieka do odĘcia i przyjęcia prawdy by w oparciu o dyskusję

pomiędzy J. Ratzingelem a J' Habemasem, ukazać lvspótczesne redukcjonistyczne koncepcje

rozumu.

Rozdział drugi nosi tytuł Proces ograniczania rozumu: kontekst propozycji J

Ratzingera/Benedykla,ł71(s' 4l -1 l8). Doktorant wskazuje w nim na tży przejawy zamykania

się rozumu na prawdę: w okesie pozytywizmu była to ''arogancja rozumu''i 1v okesie

postmodemizmu przeciwnie' mówi się o ,.myśleniu słabym'' i niezdolności poznania plalvdy

prz€z rofum; problem atęizmu natomiastjest według J. Ratzingera konsekwencją,,odejścia

od rozumu".

TŹeci i centlalny rozdzia| pt. Koncepcju ''r.rcjokalności poszerzol1ej,, i jej kulturov)e

z acze ie (s' 119-151) podejmuje \ł'ażny dla Ratzingela temat znaczenia uniwe6)1etu jako

ostoi racjonalności' Następnie pżedsta$.ia myśl bawarskiego teologa na temat

chrześcijańskiego hunanizmu i jego rł'kładu w kulturę oraz nakeśla jego diagnozę

współczesnej kultury, która odeszła od Chrystusa'

Czwarty i ostatni lozdział jest zatytułowany Konsehl,encje rozszelzanio poięcia

racjonah1ości; Ratzingerowski prop7am dla teoloqii .fundame lahe7 (s. 152-189). Autor

wskazuje w nim praktyczne konsekrt'encje koncepcji ,,poszerzonej racjonalności'' dla dialogu

ze współczęsnym postchrześcijańskim światem w oparciu o ideę ,,dziedzińca pogan,'.

Racjonalność oparta na Logosie otwięra możliwości większej obecności ludzi wierzących w

pŹestzeni politycznej i społecznej oraz unożliwia dialog międzyreligijny.

We Wnioskach (s. 190-193) Doktorant przypomniał' żę w centrum twórczości J.

Ratzingęra,Benędykta XVI znajduje się racjonalnośó chrześcijaństwa jako jedęn z głółnych

argumentów za jego wiarygodnością olaz problem rozejścia się wiary i lozumu we

współczesnej kulfuŹe. Następnie w dziesięciu purktach w1.mienił najważniejsze osiągnięcia

dysertacji i wnioski'jakie plyną z koncepcj i ,,poszerzonej racjonalności,, dla rozumu ludzkiego,



teologii i nauk empirycmych oraz dla antlopologii. Praltyczrrym zastosorłaniem idei

Ratzingera j est j ego inicj atywa ,,dziedzińca pogan', j ako narzędzia nowej ewange lizacj i '

Pmca dok1orska Macieja Bołkowca kończy się obszemą bibliografrą (s. 194-220) którą

Autor podzielił na Źródła. Literafurę pomocniczq i Encyklopedie. Do iródeł Autor zaliczył

Biblię, Dokumenty papieskie' Dokumenty Kościoła' Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary i

Publikacje Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

2) Formalna strona pracy

Praca mgr lic. Macieja Bołkowca od strony formalnej nie budzi zastŹeżeń. Stlona graficzna

została pŹygotowana we właścilły sposób' Język pracy odzwierciedla niełatwą myśl

teologiczną Josepha Ratzingera i jego sposób przedstawiania problemu.

w Bibliografii Autor niepotrzebnie umieścił Pismo święte w zródłach.W dziale Dokumenry

papieskie mamy encykliki i listy apostolskie Benedykta xVI, któIe raczej powinny zńleźć się

w części dotyczącej publikacji Josepha Ratzinger'Benedykta XYL Dokumenty Kościolą i

Kongregacji Na ki Wiary powiŃLy chyba znaleźć się we wspólnym dzia|e' Pozyc1e z dżałtl

Encyk|opedie powimy znaleźó się wśród Literatury pomocniczej.

w tekście' pocz4wszy od tytułu pracy, Autor często podaje imię Ratzingera jako Józe| w

bibliografii słusaie figuruje imię Joseph.

w pracy zdarzają się błędy literov/e. Najczęściej zamiast ,,owe'' ,,owa',, ',owych'' mamy

,,ó*'1np. s. 38, 58' 66. 17' 80.94); na s. 35: ,'Tematyka dotycząca kwestii poznawa|ność

prawdy'' (poznawa1ności); s. 43: ,,Ze wz4lędu na skomplJowaną,' (skomplikowaną); s. 48

przypis l7l: ,,inealizn tmnscendentny" (idealizm); s. 52: ,daniem Ratzingera" - zdaniem; s.

61: ,'pełnie świadomości człowieka'' (pełnię); s. 62i ',wiara jest zarówno mieści się''; s.64:

,,syntezy wiary i rozum?'' (rozumu); s' 70: ',zapomnieć o samotranscendencja kultury''

(samotranscendencji); s. 72: ,,obca zachodnia myśli leligi.jnej'' (zachodniej); s. 73: ,.,p}taniem

żódło'' (o zródło); s. 77: 'jaki i Kościoła'' (ak i Kościoła); s' 97:,'głowienie tym'' (głównie);

s. l3l: ,,na prawdę'' (naprawdę); s. l72: podróŹ Benedykta xVI do Afryki (19.l1.2020) (2009);

s' l74: ,'że wiala stanowią'' (wiara i moralność).

Są tojednak drobne uchybienia' które ńe mają większego wpĘwu na lektuĘ dysertacji.



3) Merytoryczna strona pracy

Rozdzial pierwszy nosi lyt.uł Czło,|iek i jego zdolność do Prawd/. Zarys ąntropologii J.

Ratzihgefa' Doktorant słusznie postanowił wskazać na fundament problemu relacji wiary i

rozumu w twórczości Josepha Ratzingela, którym jest przekonani e, iż' człowięk cąpał verilatis
_ jest zdolny poznać prawdę, L1órą ostatecznie jest osoba Jezusa Cbrystusa (s. 16-17)

rczumiarla jako logos (s. l9)- Poznanie prawdy nie pozostaje na poziomie czystej teorii, ale

jęst związane z poztaniem dobra (s. 22.25) i wolnością, ponieważ bez prawdy wolność

zrriewa|a człowieka (s. 25-27)' w ostatnim' trzecim panglafie Autor Facy ukazuje bezdroża

rozumu w świetle dyskusji Josepha Ratzingem i Jiirgena Habemasą która odbyła się W roku

2004 na temat poliq/cznych i moralnych podstaw państwa libera|rrego (s. 29-30). Ratzing€!

podkeślił \ł triej' żę Iozum oświeceniowy nie wystalcza, ponieważ wyklucza pytania o kwęstie

transcendentalne i moralne, co czyni go ,,rozumem okaleczonym,'' Natomiast Habermas mówi

o,,Iozumie komunikacyjnym'' który nie szukaprawdy, ale ,,racjonalnie urnoty\łowanej zgody''

(s' 3l-36). Autor porusza w tym paragrafie również problem ,.dykahrry relatywizrrtu'', która

polęga na poglądzię' że ńe istnieje prawda absoluma albo że jest ona dla człowieka

niepoznawalna. ,,Dyktatura lelatywizmu'' łączy się z ',dyktatuą ncjonaliznu''. Ręlatywian

oganicza kompetencje rozumu człowieka do nauk poz'tywnych, skrajny racjonalian zaś cryni

z lozumujedyny punk odńesienia i miarę wszechrzeczy, co ma miejsce w Europie od czasów

oświecenia' ,'Dyktatura relatywizmu', prowadzi do absolutyzacji rozumu i postaqy elsi Dels

non daretur a odpoviedzią na relatywian jest Jezus chrysfus, miara prawdziwego humanizmu
(s.36-40).

w rozdzia|e drugim, najdhzszym (s' 41.l |8) pt' Proces ograniczanią rozumu: kontekst

propozycji J' Ratzingera'/Benedykta WI, który w veczlwistości mógłby zostać okeślony jako

centralny rozdział pracy, Doktolant w trzech paragrafach ukazał historyczny ploces zamykania

się rozumu na wiarę w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta xVI. w pierwsrym palagrafie pt.

Arogahcja fozumu pozywistycznego Autor przedstawia poglądy papieża na pozytywian,

który głosił' żE toz'Jm moi.g badaó jedynie to' co jest dostępne dla nauk technicznych i

prryrcdniczych i odrzuciŁ możliwość istnienia Boga (s' 4l-45). oprócz pozłtywizrnu,

zagrożeniem dla pęłnej racjonahości człowieka stała się dehellenizĄa cttrześcijństwa, czy|i

zetwanie z fl|ozoftczną myślą grecka, do któręj pierwszym krokiem była wedfug Ratzingera

reformacja i filozofia Enxnanuela Kanta. Drugim była plotestancka teologia libelalna, głosząca

potŹebę powrotu do Jezusa i Jego plostego przekazu, które przysłania teologia. Trzeci etap

dehellenizacji to wspólczęsna teologia, która twieldzi, że inlrulturacja Ewangelii domaga się



oczyszczeniajej z ducha greckiego, aby mogła rlcielić się w inne kultury bez tego póanjejszego

dla niej elementu (s. 47-55). w baldzo długim podpunkcie 2.4.1. (s' 56-75) Autor dyseńacji

polusza lóżne kwestie dotyczqce relacji wiary i rozumu w myśli J' Ratzingera. Wychodzi od

krytyki rozumienia relacj i wiary i rozumu w filozofii F. Schleiermachera i teologii Karla Bartha

przez J' Ratzingela (s' 56-60), przedstawia konsekwencje epistemologii naŃ przyrodniczych

do których nalezy odejście od metafizyki i poszukiwania odpowiedzi na pytania o sens żTcia;

.elatywizm poznawczy wynikaj ący z negacj i obiektyrvnej prawdy; relatywizm antlopologiczny

połączony z abso]utyzmem przygodnych zasad i instytucji i brak pytan o Boga i wykluczfulię

Jego istnienia' PapieŹ uważa' żę nauka, która jest wynikiem takiego myślenia. nie szanuje

wyjątkowości i godności osoby ludzkiej. Następnie Autol wyjaśnia propozycję Ratzingera

dojścia do rozumu .,integra]nego'', zdolnego do samoprzekraczania się (s. 66-75)'

Paragraf drugi Pt. skapitllową ie rozumu w ',kultut.ze luzowania,' pŹedsta\^/ia temat

,,kultury luzowania'' i bezcelowości oraz jej konsekwencji, do których na]eży relatywizn

kulturowy głoszący' że nie istnieje prawda abso]lLtna. podkreśla Benedykt xvl. Po\łraca temat

',dyktatury relatywizmu'' do tego dochodzi dyktatua konformizmu' która domaga się

przystosowania się do panujących poglqdów pod groŹbą usunięcia na margines społeczny.

Takie podejście unienożliwia dialog między kulturami i niszczy samą odrębną kulturowq.

Papież dostrzega skutki relatywizmu kulturowego rólłnież w akceptacji dyskryminacji

chrześcłan i braliem poszanowania wolności religijnej. Relatywizm to również twięrdzenie,

że wszystkie leligie mają takq samq waltość. czemu przeciwstawiłd się dek]atac]a Dominus

Iesus z 2000 roku- w odpowiedzi na szelzący się relatywizm moralny papież przypomina o

prawie natula]nym' któIe jest wspólnę dla wszystkich ludzi' dlatego może byc pomocą w

dialogu f ludźni doblej woli zaróltno napłaszczymie religijnej jak i poza.eligijnej. Kolejnymi

pŹejawami '.kultury luzowania.' są indyferent].zn re]ig|ny, egoizrn (s' 76-90) i metafizyczny

smutek' który w1,raza się w nihilizmie wynikającym z braku nadziei na Ącie wieczne, uczy

Benedykt xVI. Jego przejawem jest również terroryzm i fundamentalizm. który łączy z

nihilizmem pogarda dlaczłowiekai zycialudzkiego' Innymprzejawem metafizycznego smutku

jest, według Ratzingera, scjentyzm, który religię umieszcza w kategolii subiektywnych

przei!ć, któte są nieislotne d|a życia. PapieŻ podkeśla lównież' że postęp technicay nie

oaucza automatycznie lozwoju człowieczęństwa. Bezpon,locy f1lozofii i teologii wciąz będzie

do dochodzić do dehumanizacji człowieczeństwa (s. 91-103)'

w tżecim palagralie Autor ukazuje rozumienie pźez J' Ratzingela/Benedykta xvl

problemu ateiznu jako konsekwencji .,odejścia od rofumu''. omawia różne rodfaje ateimu,

antyteizmu i agnostycyzmu i ich ocenę przez J' Ratzingera by Zakończyć rozdział refleksją nad



nową ewangelizacją. któIa jest kluczem do ponownego otwalcia się na wiarę współczesnego

człowieka (s' 91-118).

RozdziĄl trzeci' o którym we wstępie Autor pisze jako rozdziale cenlralnym, nosi tyfuł

Koncepcja ,'racjonalności poszerzo ej ,, i jej kulturowe znączenie ' Doktorant zamierzył w nim

przedstawić lv sposób systematycmy koncepcje ''poszeŻonej racjonalności'' w myśli J.

Ratzingera./Benedykta XVI poprzez zwrócenie się do Boskiego Rozumu _ ZogosI'l wcielonego'

Jezusa CĘstusa' Wydaje się jednak' ze nię jest to najlepszy Iozdział tej placy i cel nie został

osiqgnięty.

W pierwszym palagrafie Autor dysertacji prezentuje koncepcję uniwelsytetu jako ostoi

racjonalności w oparciu o sześć przemówień akademickich \łTgłoszonych pEez Benedykta

xVI' w ]dórych analizuje i roz\'vła tematykę relacji wiary i Iozumu (korąysta jednak

plaktyczie tylko z dwóch: z Ratyzbony i niewygłoszonego w Za Sapienza) (s. I|9-|29).

Drugi paragraf móu.i o projekcie zycia społecznego wedfug logo'!', który moz1la okeślić

mjanem humanjzmu chześcijańskiego' Tylko hunranizm, który nie wyklucza Boga jest

godzien tej nazwy' podkreśla Benedykt xVI. W koiejnym puŃcie Doktorant przytacza myśl

Benedykta XvI o miłości. Iozwiniętą w encyklice DeL]s cąritas esl' ldórej szczytemjest miłość

agape wcielona w Jezusie Chrystusie - Boskim Zogo.rie (s. 130-137). W trzecim paragrafie

Autor dyseńacji przędstawia diagnozę współczesnej kulfury dokonaną pŹez BenedyL1a Xvl,

której główną cechq jest sekularyzacja któręj celem jest urządzenie Ącia w społeczeństwie z

pominięciem Boga i religii (s' 137-l51)'

Rozdział czwarty i ostatni nosi tytuł Konsekwencje rozszerząnia pojęcia tacjohalności:

Ratzingerotl,ski program dla teologii fundanentalnej. W pierwszym paragrafie Doktorant

przedstawia projekt apologetyki w świetle ,.poszerzonej racjona]ności',' PapieŹ ploponuje, by

olganizować tz:w. ,.dz|edzińce pogan''' na rvzóI tego ze świqtyni jerozolimskiej, na których

wierzący mogliby podjqć dialog z niewierzącymi na temat sensu życia, który ostatecf e

znajduje się w boskm IogoJie (s. 152-167)' Paragraf drugi dot'czy dialogu społecaego i

międzyreligłnego jako okazji do lkazanja Logosu cttześcłństwa. Według Benedykta XVI'

katolicy jako obywatęlę powinni zurracać uwagę na drvię kwestie w życiu społecznym: na

szacunek dla kazdej istoty ludzkiej i dobro wspólne a ci któŹy biolą udział $' zyciu

politycznym polvinni opierać się na nauce Kościoła (s' 168-176)' Jeśli chodzi o dialog

międzyreligijny prowadzony przezKościół, tojego źródłemjest dialog Boga z ludzkością' uczy

papięż w verbum Domini II,7 ofiz ,złota zasada)j Ewangelii: ,'Wszystko, co byście chcieli,

żeby wam Judzie czynili, i wy im czyńcie'' (Mt 7'l2; Łk 6'31). według Benedykta xVI

konieczne jest połączenie dialogu międzyreligijnego f dialogiem międzykulturowym, co



pozlvoli |epjej się zrozumieć. wszystko to jest okazją do głoszenia prawdy o Cbrystusie i

podkeślenia waltości lozumu ludzkiego, któręgo wiara nie pomniejsza' ale poszeŹa jego

horyzonty (s. 176-189).

we wnioskachAutol stwierdza' że wmyśli J. Ratzingera/Benedykta xVI najważniejszajest

racjonalnośó j wiarygodność chrześcijaństwa olaz pytanie o p yczyny i skutki rozdźwięku

pomiędzy współczesną kulturą a chJześcłaństwem. Podsumowaniem pracy jest dziesięć

propozycji dotycz4cych realizacji .,poszeŹonej racjonalrrości,. zalówno w naukach

empirycz]ychjak w teologii i w dialogu pomiędzy naukami a teologiq.

Rozprawa doktorska Macieja Bołkowca pt' Koncepcja ,ft|cjonalności poszerzonej', i jej

teologiczno-antropologiczne implikacje w nyśli Józefa Rątzi geru/Bel1edykta WI jest

interesuj4cym i nowatorskim dziełen które. jak podkeśla Autor, jest pielwszym tego typu

całościowym optacorvaniem koncepcji .'poszerzonej racjonalności,' w myś|i Józefa

Ratzingera/Benedykta xVI zarówno w literaturze polskiej jak i zagtarltcnrci Doktorant w

cŹerech rozdziałach ukazał' na czym polega ploblem ''rozumu zawężonego,'w myśli

bawarskiego teologa. w pierwszym wskazał na zdolność człowięka do poznania prawdy a

jednocześnie na zakwestionowanie tej zdolności przez współczesne redukcjonistyczne

koncepcje rozumu. Drugi rozdział przedstawił głóune przyczyny powstania koncepcj i ,,słabego
rozumu" jakimi byty pozytywizn i postmodemizm i jej konsekwencje w postaci ateizmu.

Tźeci rczdział ukazuję konieczność .'racjonalności poszerzonej'' o perspeĘwę wiary dla

wypełnienia przez uniwelsytety ich misji poszukiwania pra\łdy' tworzenia humanizmu

Źeczywiście ludzkiego i kulfury, która nie w)k1ucza Boga i religii' czwarty i ostatni rozdział

ukazuje kolejne obszary. w których mcjonalność poszelzona o perspekty\łę wiary moze

ode$ać wamą lolęjakimi sq dialogi z niert'ierzącymi i wyznarvcami irurych religii oraz wysiłek

na Źecz lespektowania praw ludzi wierzących i szacuŃu dla kazdego człowieka na poziomie

państw i praw któIe w nich obowiązują' Autor w prezeDtowanej dyseltacji wykazał się

zdolnością zaróvno analizy niełatwych tekstów Josępha Ratzingęra,Benedykta XVI jak i

syntęZyjęgo myśli'

Tematyka poruszona przez Doktolanta zachęca do zadania pytń dotyczących relacji wiary

i lozumu we współczesnym kontekście kulturowym:

1) w jakim stopniu diagnoza kondycji kultury na Zachodzię Europy dokonana pŹez

Josepha Ratzingera/Benedykta xVI doq'czy lównież sytuacji kultury w Polsce?



z) Jan Paweł II rł' encyklioe Fidey et rutio wskazał dwię główne drogi wyj śoia z kryzysu

w jakim analazł się rozum jaki są powót do metafizyki, do filozofii bytu i otwarcie

się na fuspiracje i wyzweriapochodzĄ.e z objawienia. Jakie ,,lekalstwo'' na Ęzys

rozumu proponuje J. RatzingerBenedykt XVI?

Jaki wpływ' zdaniem J. RaEingera/Benędykta xVI, ma na współczgsną teologię

nihilizrn pojęty jako osłabienie zaufania do moż:liwości poznania prawdy pftez umysł

ludzki?

Dlaczego, według papieża . em€rytą nauki teologiczne powilu:y znaleźć się w

programie nauczania każdego uniwersytetu?

W jaki sposób Kościół w Polsce może odpowiedzięć na nuty sekulalystycae w

świetle koncepcji ,poszerzonej racjonalności'' J. Ratzingela./Benedykta XVI?

3)

4)

Wniosek

Recenzowana praca dohorska w pełni odpowiada \\ymogom ustawy o stopniqch

naukowych i lytul? nąukowym oraz o stoPniach i tytule w ząlvesie sznki z dnia |4 mwca2003

Iokt]' art. 13 (Dz'U. nr 65' poz. 595) olŁ rozporz.4lz.enia Ministra Nau*i i Szkolnictwa

v,łyi'szęgo z dnia 30 września 2016 roku' aEt. 6' p' 4 (Dz.U. poz.1586) i daje uzasadnione
podstawy do wystą)ienia do Rady Dyscypliny Nauki Teologicane Uniwęrs}'lętu Mikołaja

Kopemika w Toruniu z wnioskiem o nadanie panu Maciejowi Bołkowcowi stopnia naukowego

doktora nauk teologicanych,

Koszalin, 10.12.2020 Ks. prol dr hab. Janur" 
"/* ",,\:r> \
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