ks. prof.dr hab.JanuszBujak
WydziałTeologicznyUniwersytetuszczecińskiego
2
ul. Seminaryjna
75-817Kosalin

Recenzja rozprawy doktorskiej

mgra lic. Macieja Bo|kowca Koncepcja ,,racjonilnościposzerzoiej,, i jej ,eologicz|,odntrcpologicz,,e implikacje v myśIiJózela Ratzingera/BenedJ,ktaXVI
napisanejw Katedrze Teologii SystematycznejWydzialu Teologicznego
UniwersytetuMikolaja Kopernika w Toruniu
pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Roszaka prof. UMĘ Toru6 2020,s.224

Relacjawiary i rozumunaleĄ do najwazniejszych
zagadnieńteologiikatolickiej.Kościół
katolicki dzięki *Ysiłkowi więlu teologów i filozofow,takichjak św.Augustyn(Ć]'edo',
intelligan),św.AnzęIm (fidesquaerensintellecnm)i św'Tomasz z Akwinu wypracował
koncepcjęrelacji wiary i rozumuo którejpapieżJan PawełII takpiszew encyklice
harmonijną
Fides et ratio nr 14: ',wie|ką zastugąTomasza było ukazanie w pełnym świetleharmonii
istniejącejmiędzy Iozumem a wiarą. Skoro zarówno światłowiary' jak i światłorozumu
pochodząod Boga_ dowodził_ to nie mogąsobiewzajemniezaprzeczać',.
Niestety'takie spojrzeniena relacjęwiary i rozumuwkrótcę zostaniepoddaneogromnej
próbie. Przede wszystkim od czasów reformacjiMarcina Lutra teologowieprotestanccy
odrzucali filozofię jako plóbę samousprawiedliwienia
się przed Bogiem a nawet dzieło
Antychrysta.Z kolei fi|ozofowie. którzy wylośliw kręgukultury protestanckiej'pocz4wsfy od
lmmanuelaKanta,odrzucilimetafizykęi teologię'Fi|ozofiapozbawionaodniesieńado wiary
traciła stopniowo zaufanie do samej siebie i do zdolności poznawczych loalmu

od

ncjona|izmuprzechodzącdo sceptycyzmui agnostycyznu'wiara natomiast,pozbawiona
oparciaw rozumie,od czasumodemizmuskupiłasię na przezyciach.
począwszyod Piusa x, wielokotnie zabierałgłosw
Kościólw czasachnowbżytnych,
kwestiirozejściasię
tychdwóch sposóbpoznania:przezwiaręidrogąrozumową.w xx wieku
szrzególniedwóchpapieżypodjęło
refleksjęnadmoż]iwością
nowęjsyntezyteo]ogiii filozofii:
JanPawełII,który opublikował
w roku 1998encyklikęFide.re//4/'oi BenedyktxVI, który w
ciągucałejswojejdziałalności
narrkowej,
a następnie
w nauczaniumagisterialnym
wielokotnie
podejmował
się zdiagnozowania
kondycjiwspółczesnej
kulturyzachodnieji zaproponowania

jakąjest ograniczenie
świata,
wedługniego.cholobęwspółczesnego
remediumna najcięższą,
rozumuj edyniedo zjawiskmożli\i}chdo poznaniadlogąempiryczną'
kluczowej
placa doktorskarozrt,ijamyślJosephaRatzingerav/ tej właśnie'
Recenzowana
dla współczesnej
kultury,kwestii.

1, Cel, metodai struktura rozprawy doktorskiej
(s. 2-4),wykaz skótów
Na receMowanąpracęskładasię stronatytułowa(s' 1),spis treści
(s' 5),wstęp(s.6-14)'czteryrozdziały(s. 15-189)'wnioski (s' 190-193).Biblioglafia(s. l94w języku polskim(s.221-222)i rł'językuangielskim(s' 223-224).
220)'Streszczenie
w wstępienakeśliłkontekst'w którymzrodziłasię koncepcja,poszerzonej
DoL1orant
racjonalność''
Josepha RatzingeraBenedyktaxVI którym jest .,zawęż.ona
racjonalności''
ta uznajewiaręw Boga i teologięza
będącawynikiemscjentyanui empiryzmu'Racjonalność
metodologii'Konsekwencją
nie odpowiadają
one ,jedynejwłaściwej''
nienaukowę'ponie\ł'aż
nie ma miejscadla tęologii,ponjewaznie
takięjocenyjest twierdzenie,żęna uniwelsytetach
(s' 6)'
paradygmatu
mieścisięonaw kanonachpozytywistycznego
relacjimiędzywiarąi
JózefRatzingernie zgadzasię na tegorodzajurozwiqzaneprob1emu
rv Ratyzbonie12 września2006 loku papież
Iozumem.w przemówieniu\łygłoszonym
ze zródłemwiary i lozumujest ten sam boski 'ogo.!, kóry byłu
BenedyktXVI podkreślił,
poczqtkólvwszystkiego'dlategomiędzyrymi dwomasposobamipomarrianie byćkonfli|-tu(s.
7-8).
głównych
Cęlem dyseńacjiMacieja Bołkowcajest w pierwszymrzędzieprzedstawienie
za|ożęń koncepcji

.'poszęrzonej racjonalności,. oIaz

uzasadnienie poglądu

XVI o konieczności
wyzwoleniaroanmu''z ciasnychram własnych
Ratzingera/Benedykta
Po drugie'zamiarenDoktorantajestobfonat€ z y, że
kalkulacjii fuŃcjonalnychmożliwości.'.
na chorobę,,oślvieconego,'
racjonalności''jest
skutecznymlekarstwem
koncepcja',poszerzonej
i naukaa tym
takjepojęciajakmcjonalnośó
rozumu,który od końcaxvII wieku zawłaszczyl
nauko\łycharakterteologiii wiary\ł'Boga uznającje za nienaukowe(s' 9samympodważył
10). Doktorantzanważąże w litelatuże faró\\tnopolskiej jak i zaglanicznejbrak jest
w myśli Józefa
ujęcia koncepcji ',poszeŹonejracjonalności'.
dotychczascałościowego
(s- l l).
swojądysertacjq
xVI i te 1Ńę pragniezapełnić
Ratzingela./Benedykta
W swoich poszukiwaniachMaciej Bołkowięcopiera się przedewszystkim na dziełach
na język polski. niekiedyjednaksięgał
JózęfaRatzingel'Benedyktaxvl przetłumaczonych

po niemieckieoryginałytychduieł,zwłaszcfajeśli
koniecznebyłoto dla zrozumieniapojęćlub
trudnychdo pżetłumaczenia
na ime języki'
sformułowań
Jako metodępracy Autol dyseńacji wskazałmetodęanalitycznq(s. 12) koniecznądla
która pofwala
stwoźeniana kolejnymetapiesyntezy.ale ló&nież metodęhermeneutyczną,
w których
lepiej zrozumiećteksty Ratzingerarv ranrachprocesówspołeczno-kultulowych
powstały.
Pracaskładasię z cferech rozdziałów.Pierwszypt' Czlowieki jego zdolność
do prc'łĄ'
J' Ralzingefd(s,15-40)wychodziopojęciaprawdywkoncepcjiRatzingera,
ZąrysąnIropologii
cfłowiekado odĘcia i przyjęciaprawdyby w oparciuo dyskusję
następnie
ukazujezdolność
pomiędzyJ. Ratzingelema J' Habemasem,ukazaćlvspótczesne
redukcjonistyczne
koncepcje
rozumu.
Rozdział drugi nosi tytuł Proces ograniczania rozumu: kontekst propozycji J
Ratzingera/Benedykla,ł71(s'
4l -1l8). Doktorantwskazujew nim na tży przejawyzamykania
się rozumu na prawdę:w okesie pozytywizmubyła to ''arogancjarozumu''i 1v okesie
postmodemizmu
przeciwnie'mówi się o ,.myśleniu
poznaniaplalvdy
słabym''i niezdolności
prz€ z rofum;problematęizmunatomiastjestwedług J. Ratzingerakonsekwencją,,odejścia
od rozumu".
poszerzol1ej,,
TŹeci i centlalny rozdzia| pt. Koncepcju''r.rcjokalności
i jej kulturov)e
z acze ie (s' 119-151)podejmuje\ł'ażny
dla Ratzingelatematznaczeniauniwe6)1etujako
ostoi racjonalności'Następnie pżedsta$.ia myśl bawarskiego teologa na temat
chrześcijańskiego
hunanizmu i jego rł'kładuw kulturę oraz nakeśla jego diagnozę
współczesnej
kultury,która odeszłaod Chrystusa'
Czwarty i ostatni lozdział jest zatytułowanyKonsehl,encje rozszelzanio poięcia
racjonah1ości;
Ratzingerowskiprop7am dla teoloqii.fundamelahe7 (s. 152-189).Autor
wskazujew nim praktycznekonsekrt'encje
koncepcji,,poszerzonej
racjonalności''
dla dialogu
ze współczęsnympostchrześcijańskim
światemw oparciu o ideę ,,dziedzińcapogan,'.
ludzi wierzącychw
Racjonalność
opartana Logosieotwięramożliwości
większejobecności
pŹestzeni polityczneji społecznej
orazunożliwiadialogmiędzyreligijny.
We Wnioskach (s. 190-193) Doktorant przypomniał'żę w centrum twórczościJ.
jako jedęnz głółnych
Ratzingęra,Benędykta
XVI znajdujesię racjonalnośó
chrześcijaństwa
argumentówza jego wiarygodnością
olaz problem rozejściasię wiary i lozumu we
najważniejsze
osiągnięcia
współczesnej
kulfuŹe. Następniew dziesięciupurktachw1.mienił
dysertacjii wnioski'jakieplynąz koncepcji ,,poszerzonej
racjonalności,,
dla rozumuludzkiego,

teologii i nauk empirycmych oraz dla antlopologii.Praltyczrrym zastosorłaniemidei
Ratzingeraj estj ego inicj atywa ,,dziedzińcapogan',j ako narzędzianowej ewangelizacji '
Pmca dok1orskaMacieja Bołkowcakończy się obszemąbibliografrą(s. 194-220)którą
Autor podzieliłna Źródła.Literafurępomocniczqi Encyklopedie.Do iródeł Autor zaliczył
Biblię, Dokumentypapieskie'DokumentyKościoła'
DokumentyKongregacjiNauki Wiary i
PublikacjeJosephaRatzingera/Benedykta
XVI.
2) Formalna strona pracy
Pracamgrlic. MaciejaBołkowcaod stronyformalnejnie budzizastŹeżeń.
Stlonagraficzna
zostałapŹygotowanawe właścilłysposób' Język pracy odzwierciedlaniełatwąmyśl
teologiczną
JosephaRatzingerai jego sposóbprzedstawiania
problemu.
w BibliografiiAutor niepotrzebnie
umieścił
Pismoświęte
w zródłach.WdzialeDokumenry
papieskie mamy encykliki i listy apostolskieBenedyktaxVI, któIe raczej powinny zńleźć się
w częścidotyczącejpublikacji JosephaRatzinger'BenedyktaXYL DokumentyKościoląi
Kongregacji Na ki Wiary powiŃLy chyba znaleźćsię we wspólnym dzia|e' Pozyc1ez dżałtl
powimy znaleźósię wśródLiteraturypomocniczej.
Encyk|opedie
w tekście'pocz4wszy od tytułupracy, Autor często podaje imię Ratzingerajako Józe| w
bibliografiisłusaiefigurujeimię Joseph.
w pracyzdarzająsię błędyliterov/e.Najczęściej
zamiast,,owe'',,owa',,',owych''mamy
,,ó*'1np. s. 38, 58' 66. 17' 80.94); na s. 35: ,'Tematykadotyczącakwestii poznawa|ność
prawdy''(poznawa1ności);
s. 43: ,,Ze wz4lęduna skomplJowaną,'
(skomplikowaną);
s. 48
przypis l7l: ,,inealizntmnscendentny"
(idealizm);s. 52: ,daniemRatzingera"- zdaniem;s.
61: ,'pełnieświadomości
człowieka''(pełnię);
s. 62i ',wiarajest zarówno mieścisię''; s.64:
kultury''
,,syntezywiary i rozum?'' (rozumu);s' 70: ',zapomniećo samotranscendencja
(samotranscendencji);
s. 72: ,,obcazachodniamyślileligi.jnej''(zachodniej);
s. 73: ,.,p}taniem
(ak i Kościoła);
żódło''(o zródło);s. 77:'jaki i Kościoła''
s' 97:,'głowienie
tym'' (głównie);
s. l3l: ,,naprawdę''(naprawdę);
s. l72: podróŹBenedyktaxVI do Afryki (19.l1.2020)(2009);
(wiarai moralność).
s' l74: ,'żewiala stanowią''
Są tojednakdrobneuchybienia'któreńe mająwiększegowpĘwu na lektuĘ dysertacji.

3) Merytorycznastrona pracy
Rozdzial pierwszy nosi lyt.ułCzło,|iek i jego zdolnośćdo Prawd/. Zarys ąntropologii J.
Ratzihgefa' Doktorant słuszniepostanowiłwskazać na fundamentproblemu relacji wiary i
rozumuw twórczościJosephaRatzingela, którym jest przekonanie, iż'człowiękcąpałverilatis
_ jest zdolny poznaćprawdę,L1órą ostateczniejest osoba Jezusa Cbrystusa(s. 16-17)
rczumiarlajako logos (s. l9)- Poznanieprawdynie pozostajena poziomieczystejteorii,ale
jęst związanez poztaniem dobra (s. 22.25) i wolnością,
ponieważbez prawdy wolność
zrriewa|a
człowieka(s. 25-27)'w ostatnim'trzecimpanglafie Autor Facy ukazujebezdroża
rozumuw świetle
dyskusjiJosephaRatzingemi JiirgenaHabemasą która odbyłasię W roku
2004 na tematpoliq/cznychi moralnychpodstawpaństwalibera|rrego
(s. 29-30).Ratzing€ !
podkeślił
\łtriej'żęIozumoświeceniowy
nie wystalcza,ponieważ
wykluczapytaniao kwęstie
i moralne,co czyni go ,,rozumem
transcendentalne
okaleczonym,''
NatomiastHabermasmówi
o,,Iozumiekomunikacyjnym''
który nie szukaprawdy,ale,,racjonalnie
urnoty\łowanej
zgody''
(s' 3l-36). Autor poruszaw tym paragrafierównieżproblem,.dykahrryrelatywizrrtu'',
która
polęga na poglądzię'że ńe istnieje prawda absolumaalbo że jest ona dla człowieka
niepoznawalna.,,Dyktaturalelatywizmu'' łączysię z ',dyktatuą ncjonaliznu''. Ręlatywian
oganicza kompetencjerozumu człowiekado naukpoz'tywnych, skrajnyracjonalian zaścryni
z lozumujedynypunk odńesieniai miaręwszechrzeczy,
co ma miejscew Europieod czasów
oświecenia'
,'Dyktaturarelatywizmu',prowadzido absolutyzacjirozumui postaqy elsi Dels
non daretur a odpoviedzią na relatywian jest Jezus chrysfus, miara prawdziwegohumanizmu
(s.36-40).
w rozdzia|edrugim, najdhzszym(s' 41.l |8) pt' Proces ograniczaniąrozumu:kontekst
propozycji J' Ratzingera'/Benedykta
WI, który w veczlwistości mógłbyzostaćokeślonyjako
centralnyrozdziałpracy,Doktolantw trzechparagrafach
ukazałhistorycznyploceszamykania
sięrozumuna wiaręw myśliJosephaRatzingera/Benedykta
xVI. w pierwsrympalagrafiept.
Arogahcja fozumu pozywistycznego Autor przedstawia poglądy papieża na pozytywian,
który głosił'żE toz'Jm moi.g badaó jedynie to' co jest dostępnedla nauk technicznych i
prryrcdniczychi odrzuciŁ możliwość
istnienia Boga (s' 4l-45). oprócz pozłtywizrnu,
zagrożeniemdla pęłnejracjonahościczłowiekastałasię dehellenizĄa cttrześcijństwa,czy|i
zetwaniez fl|ozoftcznąmyślągrecka,do któręj pierwszym krokiem była wedfug Ratzingera
reformacja
i filozofiaEnxnanuelaKanta.Drugimbyłaplotestancka
teologialibelalna,głosząca
potŹebępowrotudo Jezusai Jego plostegoprzekazu,które przysłaniateologia.Trzeci etap
dehellenizacjito wspólczęsnateologia,która twieldzi,że inlrulturacja
Ewangeliidomagasię

oczyszczeniajej
z duchagreckiego,abymogłarlcielić sięw innekulturybeztegopóanjejszego
dla niej elementu(s. 47-55).w baldzodługimpodpunkcie2.4.1.(s' 56-75)Autor dyseńacji
poluszalóżnekwestiedotyczqcerelacjiwiary i rozumuw myśliJ' Ratzingera.Wychodziod
krytykirozumieniarelacji wiaryi rozumuw filozofii F. Schleiermachera
i teologiiKarla Bartha
przezJ' Ratzingela(s' 56-60),przedstawia
konsekwencje
epistemologiinaŃ przyrodniczych
do którychnalezyodejście
od metafizykii poszukiwaniaodpowiedzina pytaniao sensżTcia;
.elatywizmpoznawczy wynikający z negacji obiektyrvnejprawdy;relatywizm antlopologiczny
połączony
z abso]utyzmem
przygodnychzasadi instytucjii brakpytano Boga i wykluczfulię
Jego istnienia'PapieŹuważa'żę nauka,która jest wynikiem takiegomyślenia.
nie szanuje
wyjątkowości
i godnościosoby ludzkiej.NastępnieAutol wyjaśniapropozycjęRatzingera
dojścia
do rozumu.,integra]nego'',
zdolnegodo samoprzekraczania
się (s. 66-75)'
Paragrafdrugi Pt. skapitllową ie rozumu w ',kultut.zeluzowania,' pŹedsta\^/ia
temat
oraz jej konsekwencji,do których na]eżyrelatywizn
,,kulturyluzowania''i bezcelowości
kulturowygłoszący'
żenie istniejeprawdaabso]lLtna.
podkreśla
Benedyktxvl. Po\łracatemat
',dyktaturyrelatywizmu'' do tego dochodzi dyktatua konformizmu' która domaga się
przystosowania
się do panującychpoglqdówpod groŹbąusunięciana marginesspołeczny.
Takie podejście
unienożliwiadialog między kulturamii niszczy samąodrębnąkulturowq.
Papież dostrzegaskutki relatywizmu kulturowegorólłnież w akceptacji dyskryminacji
chrześcłan
i braliem poszanowania
wolnościreligijnej.Relatywizmto równieżtwięrdzenie,
żewszystkieleligie majątakq samqwaltość.
czemuprzeciwstawiłd
się dek]atac]a
Dominus
Iesusz 2000 roku-w odpowiedzina szelzącysię relatywizmmoralnypapieżprzypominao
prawienatula]nym'któIe jest wspólnę dla wszystkichludzi' dlategomożebyc pomocąw
dialoguf ludźnidoblejwoli zaróltnonapłaszczymie
religijnejjak i poza.eligijnej.Kolejnymi
pŹejawami'.kulturyluzowania.'sąindyferent].zn
re]ig|ny,egoizrn(s' 76-90)i metafizyczny
smutek'który w1,razasię w nihilizmiewynikającymz brakunadzieina Ącie wieczne,uczy
BenedyktxVI. Jego przejawemjest równieżterroryzmi fundamentalizm.który łączyz
nihilizmempogardadlaczłowiekaizycialudzkiego'Innymprzejawem
metafizycznego
smutku
jest, wedługRatzingera,scjentyzm,który religię umieszcza w kategolii subiektywnych
przei!ć, któte są nieislotned|a życia.PapieŻpodkeślalównież' że postęptechnicay nie
oaucza automatycznie
lozwoju człowieczęństwa.
Bezpon,locyf1lozofiii teologiiwciązbędzie
do dochodzićdo dehumanizacji
człowieczeństwa
(s.91-103)'
w tżecim palagralie Autor ukazuje rozumieniepźez J' Ratzingela/Benedykta
xvl
problemuateiznujako konsekwencji.,odejścia
od rofumu''.omawia różnerodfajeateimu,
antyteizmu
i agnostycyzmu
i ich ocenęprzezJ' Ratzingeraby Zakończyćrozdziałrefleksjąnad

nowąewangelizacją.
któIa jest kluczemdo ponownegootwalciasię na wiaręwspółczesnego
(s'91-118).
człowieka
RozdziĄl trzeci' o którym we wstępieAutor piszejako rozdzialecenlralnym,nosi tyfuł
Koncepcja ,'racjonalnościposzerzo ej ,, i jej kulturoweznączenie' Doktorantzamierzyłw nim
przedstawićlv sposób systematycmykoncepcje''poszeŻonejracjonalności''
w myśliJ.
Ratzingera./Benedykta
XVI poprzezzwróceniesiędo BoskiegoRozumu_ ZogosI'lwcielonego'
JezusaCĘstusa' Wydajesięjednak'ze nięjest to najlepszyIozdziałtej placy i cel nie został
osiqgnięty.
W pierwszympalagrafieAutor dysertacjiprezentujekoncepcjęuniwelsytetujako ostoi
racjonalności
w oparciuo sześć
przemówieńakademickich\łTgłoszonych
pEez Benedykta
xVI' w ]dórych analizuje i roz\'vłatematykęrelacji wiary i Iozumu (korąystajednak
plaktyczie tylko z dwóch:z Ratyzbonyi niewygłoszonego
w Za Sapienza)(s. I|9-|29).
Drugi paragrafmóu.i o projekciezycia społecznego
wedfuglogo'!', który moz1laokeślić
mjanemhumanjzmuchześcijańskiego'Tylko hunranizm,który nie wyklucza Boga jest
godzientej nazwy'podkreśla
BenedyktxVI. W koiejnympuŃcie Doktorantprzytaczamyśl
BenedyktaXvI o miłości.
Iozwiniętąw encykliceDeL]scąritasesl' ldórej szczytemjestmiłość
agapewcielonaw JezusieChrystusie- Boskim Zogo.rie(s. 130-137).W trzecimparagrafie
Autor dyseńacjiprzędstawiadiagnozęwspółczesnej
kulfurydokonanąpŹez BenedyL1a
Xvl,
którejgłównącechqjest sekularyzacja
któręjcelemjest urządzenieĄcia w społeczeństwie
z
pominięciem
Bogai religii(s' 137-l51)'
Rozdział czwarty i ostatni nosi tytułKonsekwencjerozszerząniapojęcia tacjohalności:
Ratzingerotl,skiprogram dla teologii fundanentalnej. W pierwszym paragrafie Doktorant
przedstawia
projektapologetykiw świetle
racjona]ności','
PapieŹploponuje,by
,.poszerzonej
jerozolimskiej,na których
olganizowaćtz:w.,.dz|edzińcepogan'''na rvzóI tego ze świqtyni
wierzącymogliby podjqćdialog z niewierzącymina temat sensużycia,który ostatecf e
znajdujesię w boskm IogoJie (s. 152-167)'Paragrafdrugi dot'czy dialogu społecaegoi
jako okazji do lkazanjaLogosu cttześcłństwa.WedługBenedyktaXVI'
międzyreligłnego
katolicyjako obywatęlępowinni zurracaćuwagęna drviękwestiew życiu społecznym:
na
szacunekdla kazdej istoty ludzkiej i dobro wspólne a ci któŹy biolą udział$' zyciu
politycznympolvinni opieraćsię na nauce Kościoła(s' 168-176)'Jeślichodzi o dialog
międzyreligijny
prowadzonyprzezKościół,
tojegoźródłemjest
dialogBogaz ludzkością'
uczy
papiężw verbumDomini II,7 ofiz ,złotazasada)jEwangelii:,'Wszystko,co byściechcieli,
żebywam Judzieczynili, i wy im czyńcie'' (Mt 7'l2; Łk 6'31). według BenedyktaxVI
koniecznejest połączeniedialogu międzyreligijnegof dialogiem międzykulturowym,co

pozlvoli |epjejsię zrozumieć.wszystko to jest okazjądo głoszeniaprawdy o Cbrystusiei
podkeśleniawaltościlozumu ludzkiego,któręgowiara nie pomniejsza'ale poszeŹajego
(s.176-189).
horyzonty
we wnioskachAutolstwierdza'żewmyśliJ. Ratzingera/Benedykta
xVI najważniejszajest
j wiarygodność
racjonalnośó
chrześcijaństwa
olaz pytanieo p yczyny i skutki rozdźwięku
pomiędzy współczesnąkulturą a chJześcłaństwem.
Podsumowaniempracy jest dziesięć
propozycji dotycz4cych realizacji .,poszeŹonej racjonalrrości,.
zalówno w naukach
empirycz]ychjakw teologiii w dialogupomiędzynaukamia teologiq.
RozprawadoktorskaMacieja Bołkowcapt' Koncepcja,ft|cjonalności
poszerzonej',i jej
teologiczno-antropologiczne implikacje w nyśli Józefa Rątzi geru/Bel1edyktaWI

jest

interesuj4cym
i nowatorskimdziełenktóre.jak podkeślaAutor,jest pielwszym tego typu
całościowymoptacorvaniemkoncepcji .'poszerzonejracjonalności,'w myś|i Józefa
Ratzingera/BenedyktaxVI zarówno w literaturze polskiej jak i zagtarltcnrci Doktorant w
cŹerech rozdziałachukazał'na czym polega ploblem ''rozumu zawężonego,'wmyśli
bawarskiegoteologa.w pierwszymwskazałna zdolność
człowiękado poznaniaprawdya
jednocześnie
na zakwestionowanietej zdolnościprzez współczesneredukcjonistyczne
koncepcjerozumu.Drugirozdziałprzedstawił
głóuneprzyczynypowstaniakoncepcji ,,słabego
rozumu"jakimi byty pozytywizn i postmodemizmi jej konsekwencjew postaciateizmu.
Tźeci rczdziałukazujękonieczność
.'racjonalności
poszerzonej''o perspeĘwę wiary dla
wypełnieniaprzez uniwelsytetyich misji poszukiwaniapra\łdy' tworzenia humanizmu
Źeczywiście
ludzkiegoi kulfury,która nie w)k1uczaBoga i religii' czwarty i ostatnirozdział
ukazujekolejne obszary.w których mcjonalność
poszelzonao perspekty\łęwiary moze
ode$aćwamąlolęjakimi sqdialogiz niert'ierzącymi
i wyznarvcami
irurychreligii orazwysiłek
prawludzi wierzącychi szacuŃu dla kazdegoczłowiekana poziomie
na Źecz lespektowania
państw i praw któIe w nich obowiązują'Autor w prezeDtowanej
dyseltacjiwykazałsię
zdolnością
zaróvno analizy niełatwychtekstów JosęphaRatzingęra,Benedykta
XVI jak i
syntęZyjęgo
myśli'
TematykaporuszonaprzezDoktolantazachęcado zadaniapytń dotyczącychrelacjiwiary
i lozumuwe współczesnym
kontekście
kulturowym:
1) w jakim stopniudiagnozakondycjikulturyna ZachodzięEuropy dokonanapŹez
JosephaRatzingera/Benedykta
xVI doq'czylównieżsytuacjikulturyw Polsce?

z) JanPawełII rł'encyklioe Fidey et rutio wskazałdwię głównedrogi wyj śoiaz kryzysu
w jakim analazłsię rozumjaki są powót do metafizyki, do filozofii bytu i otwarcie
się na fuspiracjei wyzweriapochodzĄ.e z objawienia. Jakie ,,lekalstwo'' na Ęzys
rozumuproponujeJ. RatzingerBenedykt XVI?

3) Jaki wpływ' zdaniem J. RaEingera/BenędyktaxVI, ma na współczgsnąteologię
poznaniaprawdypftez umysł
nihilizrn pojętyjako osłabieniezaufaniado moż:liwości
ludzki?
4) Dlaczego, według papieża . em€rytą nauki teologiczne powilu:y znaleźćsię w
programienauczaniakażdegouniwersytetu?
W jaki sposób Kościółw Polsce możeodpowiedzięćna nuty sekulalystycae w
świetlekoncepcji ,poszerzonej racjonalności''
J. Ratzingela./BenedyktaXVI?

Wniosek
Recenzowanapraca dohorska w pełni odpowiada\\ymogom ustawy o stopniqch
i lytul?nąukowymoraz o stoPniachi tytulew ząlvesiesznki z dnia|4 mwca2003
naukowych
Iokt]'art. 13 (Dz'U. nr 65' poz. 595) olŁ rozporz.4lz.enia
Ministra Nau*i i Szkolnictwa
v,łyi'szęgo
z dnia30 września
2016roku' aEt.6' p' 4 (Dz.U.poz.1586)i dajeuzasadnione
podstawydo wystą)ieniado Rady Dyscypliny Nauki TeologicaneUniwęrs}'lętuMikołaja
Kopemikaw Toruniuz wnioskiemo nadaniepanuMaciejowiBołkowcowistopnianaukowego
doktoranaukteologicanych,

Koszalin,10.12.2020

Ks. prol dr hab.Janur"
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