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mgr lic. Katarryny Pętlickiej. Zaq{ułowanej Ekologia i tegralna w nnuczaniu Jana Pavłi

II'Be e.bktd XyI i Franciszka (Toruń2021, ss' 212), napisanej pod kierun]<iem ks' dra hab'

Wiesława Łużyńskiego prof' UMK w Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego, na

Wydziale Teologicznym Uniwers}.tefu Mikołaja Kopemika w Toruniu.

Ploblematyka ekologiczna na]eży do szelokiego zęspofu podstawo\yclr zagadnieti

naukortych rt.spółczesnego świata i wiąże się ściśle z k\Ą'estiami poruszanymi w ramaoh kato-

lickiej nauki społecznej' I choć ocfuona środorł'iska nie jest głównym zadaniem Kościoła,

który został ustanowiony, aby prowadzić ludzi do zbawienia. to jednak podejmu.je on tę tema-

tyke w swoim oficjalnym nauczaniu. Czyni tak. gdyż za]Jwe|j'ył, ż.e degladacja środowiska

ściśle lviqze się z degladacją człowieka i lekcęważęniem przez nięgo daru' jaki otrzymał od

Stwórcy'

Tenat ten zna]azł swoje miejsce w dokumentach soboru Watykaliskiego II' sfcfegól.

nie w Konst}tucji duszpasterskiej Gaudiun et spes ('o Kościele w świecie współczesnym.)'

Na ten tenat wypowiadał się również lll Synod Biskupów w dokumencie spdt''ied1'}'ość 1l,

$l'i?Ćie. Tematyka ekologiczna znajduje swoje istotne miejsce w nauczaniu kolejnych współ.

czesn]'ch papieży: Pawła Vl. Jana Pawła II, Benedykta XvI i Francjszka'

obecność Kościoła katolickięgo na polu ekologii zMnacza się na kilku pozionraclr.

z których najwazniejsza jest działalność doktrynalna. Nauczanie to jęst oparte na źródłach

objawienia, a rvięc Pisn'u Świętego oraz Tradycji i sięga również do ustalcń chrześcijańskiej

tilozotii ekologicznej.

Kościół katolicki stoi na stanowisku. żc Iozwiqzanie '.problenu ekologicarego'., choć

wiedzie przez naukę, technikę, ekonomię i politykę. jednak nie r];roze zatrzymać się tylko na

tych dziedzinaclr. ważną rolę w ksztahowaniu zacho\'"'ań ploekologicznych spełnia tz\\'' hu-

manistyczny aspekt ocltolry przylody. Na ten aspek w swoinr nauczaniu kładł silny nacisk



Jan Paweł ll' To on wskaz1rvał na rł4aściwq hierarchię wartości. któIa decyduje o określoDej

postawie człowieka wobec przyrody.

Propozycje papieża Jana Pal'ła ll w kwestii roz\'iqzania kyzysu ekologicznego za.

rłierajq wiele wątków nowatolskich w stosunku do jego poprzedników na Stolicy Piotrowej.

W encyklice Centesimlls ąnnus (I99I) papięż mówi o potrzebie prawdzirt,ej '.ekologii intc-

gralnej'.' To klucfo\ł'e pojęcie stleszcza papieską lvizję relacji człowiek _ przyroda. Jan Parveł

Il pisał: ,'Podczas gdy słuszfe' choć jeszcze nie w dostatecznej nrierze. okazuje się troskę

o zachowanie natunlnego )habitatu( różnych gatunl<ólv z\ł'ieŹąt zagożonych rtymarciem.

wiedząc' że każdy z nich B.nosi srtój wkład w ogólną równortagę ziemi. to fb}1 mało wa8i

prz1rł'iqzuje się do oclrrony rvarunków moralnych prawdzirłej >ekologii ludzkiej<'. (nr 38).

Bóg dał czło*'iekowi ziemię' aby się o nią troszcf)_'ł i odpo\ł'iedzialnie jej uż}.wał. Nie

nożna jednak zapominać - podkreślał ojciec Śrtięt) że również czJortiek jest dla siebie

samego darem otrzymanynr od Boga i dlatego jest zobowiązany do Iespektowania nafura]nej

i mora]nej struktuly. w jaką został wyposażony' w z\\'iązku z t}'rn człowiekowi potrzebne jest

nawrócęnie, które doprorvadzi go do Iespektowania podsta\\.owych zasad współżycia między

ludźmi, reguł opańych o prawo Boże'

Wspólczesny człorviek zdaniem Jana Parvła II nie znajdzie sposobu na rozrtiązcnie

kyzysu ekologicznego' jeśli poważnie nie zmieni swojego stylu życia. Dominujący rv wielu

środowiskach styl życia nastawiony jest na hedonizm i konsumpcję. Jest on pŻeja$'en głę-

bokiego kryzysu momlnego człorvieka. Brak poczucia wartości osoby i życia ludzkiego ma

slvoje bezpośrednie przełożeńe l1a egoizm i obojętność \Ą' stosunku do innych i do świata'

Jana Pawła II koncepcja ..ekologii integralnej,,' t\ł'órczo rozwijana przez Benedykta XVI

i Franciszka, porvirura być bezcennym drogowskazen W rozwiqzywaniu groŹncgo dla współ-

czesnego śu.iata kryzysu ekologicznego

Nauczanie Jana Pawła I] na temat ekologij intcgralnej' jak to już zostało wcześniej

powiedziane. rozwijają jego następcy na stolicy Piotrowej. czy]i Benedykt XVl i Franciszek'

Zarówno Benedykt XVI. jak i Franciszek prąvpominaj4 Wszystkim, że wiala w Stwolzyciela
jest podstawowym ańykułem cbrześcijanskiego Ć).edo' Dlatego chrześcijanin musi czuc siq

odpowiedzialny za stworuenię' Przejawem tej odpowiedziainości jest troska o ocfuonę ś|odo-

wiska naturalnego. Jednak troska ludzi dobrej woli nie może się oglaniczać t,vlko i q,yłącznie

do ocfuony środowiska nanlralnego' W pierwszej kolejnoścj trzcba clx.onić cfłowieka. aby

nie niszczył samego siębię' Nie będzie to możliwe bez w1'pracowania rvłaściwie lozuntianej

ekologii integralnej.



Dobrze się zatęm stało' że mgr lic. Katarzyna Pętlicka zajęła się w swej rozplawie

doktorskiej zagadnieniem ekologii integlalnej w nauczaniu Jana Pawła lI. Benedykta XVI

i Franciszka. Jest to tym cenniejsze, że odczuwaliśmy istotny brak Źetelnych, naukowych

tekstów poruszających to ważne społecznie zagadnienie' Należy więc zaló!\'no Promotorowi'

jak i Doktomntce szczerze poglatulować doboru tęmatu i jego realizacji' w całej pracy widać

Iękę Promotora' któIy z uwagą ślędzi tok rływodów Doktoranlki i wspiera ją swoim nauko-

rłym doświadczeniem'

1. Ocena merytoryczna rozprawy

Tżon dyseltacji Katarzyny Pętlickiej stanowi sześó rozdziałólv: \. Kryzys ekologiczny

jako v,spółczesna ki,es|ia społecaw (ss' 1|:4);2. Biblij e podstawy nauczania Kościoła ntt

tenąt ekologii (ss.2540)i 3' Ekolo4ią środo1|iskl natur.rlńego (ss.41'86);4. Ekologią l1|dz-

ła (ss. 87 125); 5. Ekologia społeczna (ss' 126 147); 6. Wład Kościołą w roz.i,iqzani( pru-

blemu eko|ogicznego (ss. 148-164)' RozdziĄ te zostały popŹedzone Wykazem slcrótół (s.

4) o\az ,t/stępe (ss' 5_10). Całość zamykajq podsumowujące Zakończe ie (ss' 165 l72)

otaz BibliograJia (ss' 173_202). Praca zawiera także streszczenia w jęz' po]skim (ss' 203

207) i wjęz. angielskim (ss. 208 212)'

wę Wstępie Altotka, po omówieniu ewangelizacyjnej misji Kościoła, pisfe o potrze-

bie jego zaangazowania w dzieło ocbrony śIodowiska naturalnego' Przykładem tego zaanga-

żowania jest nauczanie soboru watykańskiego II i papieży posoborowych, szczególnie Jana

Pawła II, Benedyka xVI i Franciszka. Analizując nauczanie wspomnianych papieży, zasta-

na\ł/ia się nad tym, któIe elenenty papieskiej doktryny należy uznać za nowe (nowatorskie).

Tak postawione p1.tanie określa niejŃo podsta\ł/o\ły cel dysertacji' wyraża jej ploblem ba-

dawczy, a także okeślajej strukfurę.

PŹedstawienie powyższego zagadnienia wymagało przebadania szeregll dokumentów

nauczania Kościoła, zapomania się wieloma opracowaniami' uporzqdkowania ich treści oraz

zespolenia w jeden systematyczny wykład. Ponadlo należało skorzystać z opracowań

teologicznych, frlozofrcznych' biologicznych i socjologicznych dotycf4cych tego

zagadnienia' Materiały te nadają się do przebadania przez zastosowanie mętody historyczno-

porównawczej i metody analizy 1leści, pŹy czym ta ostatnia okazuje się sfczególnie

pożyteczna. Mimo iż DoktoBntka wę |ł'stępie napisała, Że zastosuje metodą kytyczno-

porównawcfą tekstów źIódłowych, czyli encyklik, adhortacji, przemówień, homilii oraz



orędzi' kiedy przyjrzałen] się staraDnie pod tym kątem rozprawie, na szczęście nie znalazłęm

zastosowania tej mętody' Tego rodzaju dokumenty nie mogq być krytycznie oceniane

zwłaszcf a pod kątem moralno-religijnym'

Warta podkeśIenia jest bogata literatura przedniotu, którą Autolka przedstawiła na

dziewięciu strolrach opisu bibliograficznego cieszy szeroki zakes wykoŹystanej literatury'

Mankanentem jednak jest ograniczenie się uyłącznie do literatury polskojęZycznej

i tłumaczeń. Dziwi takŻe podział bibliografii na litęraturę przedmiotową i pon,rocniczą' Nie

u'iem' rvedle jakich b)teriów Doktonntka dokonała takiego podziału? w ''źródłach'' bmkuje

Pisma Ślt'iętego' a jest to przecież podsta\ł,y dokument' do którego wiele razy Autorka się

odwołuje' W nocie bibliogmficznej opisującei .,Losservatore Romano.. brakuie rokrr

i nr.rmeru ciągłego. Zdarzają się także inne, nieliczne na szczęście, braki i niedociągnięcia'

Rozprawa doktorska mgr lic. Katalzyny Pętlickiej niezaprzeczalnie posiadajednak ce-

chy rzetelncj pracy naukorvej' Nie budzi lt'ięc zastrzeŻeń mery.torycznych' Jest poważnym

studium naukorł'o-badawczym' w którym Autorka przedstawiła w sposób kompetentny' wy-

czerpujący i rzetelny rtyniki swoich rvięlo]etnich badań.

Niewątpliwą osobliwością tej rozprawy jest całościorve opracowanię trudnej i ważnej

społecznie ploblematyki ekologicznej zawartej u'nauczaniu papieża Jirna Pawła II' Benedykta

XV i Franciszka' Przyznam szczerze, ze połqczenie nauczania tych tżech papieży stanowi nie

lada *yzwanie. sam pontyfikat Jana Pawła II jest w),starczajqco bogaty i jednocześnie trudny

do dokonania całościowej syntezy on]a\łianej prob]ematyki. A tutaj jeszcfe mamy odniesie-

nie do nauczania papieży Benedykta xvl i Franciszka'

ciekawe sq też wnioski i spostrzeżenia, które lbrmuje Doktorantka' Zrł.raca urvagę na

to, że papieże zatroskani o przyszłą ró\norvagę eko1ogicznq kierują w tym u'zględfie apel do

ekspeńórv i znawców tematu' aby w ocęnie sytuacji kierowali się rozwagą i nie ulega]i pre-

sjom ideologicznym sugerującym pochopne wnioski. Apelują oni przede v'szystkim o rt'spól-

ne budowanie modelu zrówno\ł'aŹonego lozlł'oju' który może zapewniać dobrob).t wszystkim'

pŹy poszanowaniu lównowagi środowiskowej. Na1eży nie tylko zwiększać liczbę insł.tucji

o zasięgu międzynarodoBYm, ale trzeba przede \ł'szystkim starać się o kszta]tou3nie sumień.

aby dojrfewało W nich przekonanie o konieczrości odport'iedzialnej współpracy

Zarysowana w tym opracowaniu koncepcja ..ekologii integralnej'. Jana Parvła II. trvór.

czo tozwjjana ptzez Bened}.kta xvl i Franciszka, powinna być drogowskazem rv rozwiqzv-

waniu groŹnego dla lspółczesnego świata kyzysu ekologicznego. Wobec nie do końca sku-

tecznych i zadort,alających dotychczasow}'ch rt1siłków i działan w dziedzinie ekoiogii ludzic



odpowiedzialni za przyszłe losy świata powimi szŃać skutecznych rozwiqzań obecnego ky-

zysu ekologicznego na bazie wypracowanej ptzez Jana Pawła II i rofwłanej pżez jego na-

stępcó\ł'. Ta papieska u'izja została zbudowana na ponadczasowej' niezmiemej hierarclrii

Waltości. na której szczycie stoi zawsze człowiek i jego godność'

Uwzględniając powyższc konstatacje, można strvierdzić, że praca j€st pod wzglę.

dem naukorłrym oryginalna i zasluguje na w}'soką ocenę.

Co się tyczy ogólnej koncepcji rozprawy, należy zauwazyć jej netodologiczną po.

prawność i spójność. Tematy poszczególnych rozdziałórv są logicznie polvipane ilł'sposób

\ł1aściwy przędstawiają koncepcję nauczania papieskiego. Koncepcja ta przedstawia się inte-

resująco i świadczy o oryginalności naukowego podejścia Autorki. widać też żetelność Dok-

tolantki orM oglomną pracorvitość' Praca została napisana bez zbędnego pośpiechu' z namy-

słen] i rozwagą' Pod względem językorr1nr przedstawia się także intersujqco'

Zasygnalizowane nieliczne uwagi nie podważają ogólnego, nader pozytvwnego wjzę-

runku rozpralvy. Praca Katarzyny Pętlickiej jest napisana nie tylko poprawnie nerytorycznie.

alc także pod względem konstrukcyjnyn przejzyście i logicznie' Recerrzo.rvana rozpralt'a

naukowa zasługuje na wysoką ocenę' a jej Autolka Da uznanie' Szczególnej uwagi wańe sq

także spostrzeżenia i \,vnioski' które Doktorantka formuluje $'ostatniej części swojej Iozpra-

\ł}' widać w nich dojrzałość intelektualną' a także osobiste zaangażowanie i tIoskę piszącej

o to' aby jej praca przyczyniła się rv sposób praktyczny do lepszego zrozumięnia trudnego

zagadnienia ekologii integralnej.

2. Ocena formalna rozprał\'y

Takie strona formalna rozprawy nie budfi większych zaslfzezęń. Po analizie całości

dysertacji doktorskiej mg1 lic' Katarzyny Pętlickiej zarówno pod wfględem meł.torycz-

nym, jak i lbrmalnym na|ezy za:znaczyć. że stawiają ona w szercgu badaczy o dobrym opa-

nowaniu warsztatu metodologicznego.

Pfaca chalakteryzuje się należ}.tą spójnością' Zarvartość treściort'a poszczególnych

rozdziałólv i paragrafówjest adekwatna do qtułów' w}.wody plowadzone są $'sposób prfE-

Izysty i odpowiadają podziałou'i materiału zaporviedzianemu na początku' w Zakońcżeniu

Autorka dokotluje rzetelnej i gruntownej rekapitulacji przebiegu badań, przedstalvia wnioski

i sygnalizuje nowe perspektywy badawcze.



zap|ezentowana przez mgl lic' KataEynę Pętlicką rozprawa doktotska Ekologia inte-

gralna w nauczaniu Jana Pawla II, Benedyha XVI i Franciszką )est nięwątpliwię cennym

pŹyczyDkiem do naukowego opracowania kwęstii ekologii'

3. wnioski końcowe

Uwzględniając męry.toryczne walory i poprawność formalną, a zwłaszcza tzete|nę

i rłyczerpujące oplacowanie t'tułowego zagadnienia, stwierdzam, Źe dyŚeńacja, mimo

wspomnianych drobnych braków, spelnia wszystkie ustawowe rrTmagania stawiane roz-

prawom doktorskim' Tym samym jej Autolka posiada .vqmagane kwali|rkacje, dzięki któ.

rym Rada Dysc1pliny Nauki Teologiczne Uniwers}'tętu Mikołaja Kopemika w Toruniu, w

moim głębokim przekonaniu, możę dopuścić Ją do dalszych etapów prz€wodu doktorskie-

go.
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