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Recenzja

rozprary doktorskiej ks..mgra lic. Piotra Dykowskiego na temat Rot'ą CNIT W ŻYaU
DUCH)WyM I DZIAŁALoŚct PUBLICZNEJ w Śwrc,rtE PISM M)MLN)-ASCETYCZNYCH Św AuanoŻEco
z MtnlotANu, napisanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, pod kierunkiem lcs. prof. dra hab. Jerzego Patuckiego, Toruri 2019, ss. 313.

PapieŻ Paweł VI, a za nim Jego następcy wskazuj ąu Że: ,,Studium ojcow Kościoła,
poŻyteczne dla wszystkich, jest bezwzględnie konieczne dla tych, ktÓrym na sercu |eŻy
odnowa teologiczna) duszpasterska i duchowa' tozpoczęta przez SobÓr, i t'torzy pragną z nią
wspÓłpracować. U ojcÓw bowięm zna|eźć moŻna niezmienne prawdy, ktÓre leŻąu podstaw
kaŻdej autentycznej odnowy'' 1 .

Stąd tez KościÓł wspÓłczesny otwarty na Wzwania jakie niesie dzisiejszy świat stara
się wyjaśnić jak rozumie swoją obecność i szeroko rozumianą posługę duszpasterską
realizując misję ewangelizacyjną. Benedykt XVI, ktÓry tak obficie korzystał w Swym
nauczaniu Z nauki ojcÓw Kościoła w Liście Apostolskim ,,Porta fidei'' podkreślił, Że
Katechizm Kościoła Katolickiego, zktorym św. Jan Paweł II wiązał' wielką nadzieję odnowy
całego Życia Kościoła' samą swą strukturą ukazuje bogactwo wiary. Stąd tak waŻne jest
podejmowanie badari w rÓinych aspektach nad poszczegÓlnymi tajemnicami naszej wiary,
uściślanie kluczowych pojęć i przybliŻanię nauki Kościoła, Z vwzględnieniem jej ewolucji,
dla dobra wiernych. Więlokrotnie na ten temat wypowiadali się ojcowie Kościoła, a wśrÓd
nich św. Ambroży Z Mediolanu, ktÓry miał doskonałe przygotowanie ft1'ozoftczne,
filologiczne, biblijne, był znawcą literatury hellenistycznej otaz prawa rzymskiego.
Potwierdzeniem jego pasterskiej gorliwości i świętości jest zachowana w całości, obfita
spuŚcizna pisarska, ktÓra inspirowała dotąd wielu uczonych spośrÓd teologÓw, historykÓw,
filologÓw klasycznych, socjologÓw i badaczy kultury, @ob. bibliografia s. 8-25). Warto
zauwaŻyć, Że przedstawiona przez biskupa Mediolanu , propozycja aretologiczna wypływała z
bteŻący ch wy zw an duszp asterskich i p otrzeb społe cznych.

Celem formacji w cLtrześcijaristwie - na co zwrÓcił' uwagę ks. P. Dykowski - (s. 27)
jest ukształtowanie takiego człowieka, ktory w swoich wyborach zyciowych zdobędzie
umiejętność rozrÓŻniania dobra od zła, osiągnie zdolność dojrzał'ego i odpowiedzialnego
dziatania. posiądzie umiejętnoŚć dialogu i wspÓłpracy otaz będzie się troszczył' o dobro
wspÓlne i podstawowe wartości. W osiąganiu dojrzałości moralnej fundamentalną ro1ę pełni
ptzede wszystkim formacja do Życia w cnocie. To dzięki cnotom Życie ludzkie nie tylko
osiąga pełnię człowiecze stwa,Iecz takze staje się podstawą do prawdziwego przebÓstwienia
człowieka. Wszystkie zatem sprawności moralne właściwie ukształtowane w nim,
ptzy czyniaj ą się do j ego moralnej do skonałości.

Wyłania się zatem konieczność gruntownego i szczegÓłowego opracowania
chrześcijariskich podstaw formacji moralnej człowieka,kt6ra byłaby autentycznym wzorcem
etycznym dla wspÓłczesnego człowieka, odkrywaj ąc ptzy tym, przed nim świ eŻość wiary i

l Paweł YI, List do jego Eminencji Kardynata Michele Pellegrino na stulecie śmierci J.P. Migneą I0 maja Ig75,
AAS 67(1975)  s .471.
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aktualność trwałych i niezmiennych katolickich warto ści.
Mimo niewątpliwych zashlg doktora Kościoła na polu teologii i filologii klasycznej,

nie opracowano jeszcze w sposÓb całościowy i systematyczny jego dzieł moralno.
ascetycznych. Ks. mgr P. Dykowski przygotowując się do napisaniarozptaw doktorskiej, po
przeanalizowaniu stanu badan, zauwaiył' vtyraźną lukę w miarę całościowego opracowania
tego tematu na podstawie dzięł' moralno.ascetycznych. Stąd temat dysertacji podjęty przez
Doktoranta, Rola cnÓt w zyciu duchowym i działalności publicznej w świetle pism moralno-
asceĘcznych św. Ambrożego z Mediolanu jest ze wszech miar trafny.

' Bibliografia i metoda pracy
Bazę źrÓdłową dla niniejszej dysertacji stanowią dzieła moralno.ascetyczne biskupa

Mediolanu wydane kryycznie przez SAEMO (Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis
Opera, Milano-Roma 1979-1991): De fficiis ministrort)m, De virginibus, De virginitate, De
institutione virginis, Exhortatio virginitatis, De viduis i De Elia et ieiunio. Nalezy zauwaŻyć,
Że, dotąd przethłrrtaczono na język polski i opublikowano tylko cztery spośrÓd siedmiu dzieł'
tej grupy' ktÓre stanowiły podstawę opracowania dysertacji. Pozostałe wymagały tłumaczen
własnych Doktoranta.

Po dokonaniu kwerendy ks. Dykowski przyjil, Że materiał źrÓdłowy jest
wystarczaJący, aby vkazać w sposÓb integralny poglądy doktora Kościoła na temat aretologii
we wskazanych źrÓdłach. Jakkolwiek ta bardzo obszerna bibliografia (260 opracowarl)
mogłaby błędnie Sugerowai, Że nie istnieje juŻ pole do dalszych nowych badari nad spuścizną
metropolity Mediolanu.

Jeśli chodzi o stan badan to Doktorant najpierw przedstawił liczne opracowania
dotyczące twÓrczości Ambrozego, a następnie dokonał właściwego opisu stanu badan,
doĘczącego prac powiązanych ściślej z omawianym tematem.

Całość publikacji odnoszących się do twÓrczości hierarchy, podzie|ił na pięć grup.
Pierwsza z nich dotyczy Życia i działalności mediolariskiego pasterza. Drugą grupę stanowi
literatura dotycząca zagadnięri z zal<ręsu teologii doktora Kościoła, gdzie wskazał' na ro1ę
Pisma św. w navczarliu metropolity Mediolanu orv metodę jego interpretacji.

W dużej mierze dzieła doktora Kościoła są owocem jego działalności duszpasterskiej,
zar Ówno kazno dzi ej ski ej, kate chet y cznej, j ak i l iturg i c znej .

WśrÓd opracowari naukowych, w dziedzinie aretologii metropolity Mediolanu ks.
Dykowski wskazał opracowanie M.F. Bany, ktÓre ma charakter filologiczny, zwracĄąc
jedynie uwagę na słownictwo i pojęcia występujące w dziełach moralno.ascetycznych
metropolity Mediolanu2. Natomiast od strony teologicznej tąproblematyką Zajilsię D. LÓpfe,
ktÓry na podstawie analizy wszystkich dzieł biskupa Mediolanu podął j.go dwie opisowe
definicje cnoty, zwięane z koncepcją ludzkiej doskonałości i szczęścia,. Podobnie uczynił w
swojej pracy E. Dassmann' ktÓry zauwaŻył', Że hierarcha w swoich dziełach nadał cnocie
nowe Znaczęniea. Z kolei R. Sachm ata badając koncepcję cnoty u mediolariskieg o pasterza
ograniczył jądo De fficiis ministro,,*, .

Podobnie na gruncie polskim Doktorant uwzględnił kilka publikacji ogÓlnie
odnoszących się do aretologii w pismach św. AmbroŻego, zaznaczając, Że istnieje wiele
opracowari dotyczącychjednej, poszczęgolnej cnoty w kilku lub w jednym dzieLę metropolity
Mediolanu, ktÓre zostaĘ WszczęgÓlnione w rozdziałach odnoszących się do konkretnych
Sprawności moralnych. Ponadto Doktorant zvtrocił' uwagę' Że w środowisku KUL, W roku

I The Vocabulary of the Moral-Ascetical Worlrs of St, Ambrose. A Study in Lątin Lexicography, Washington |926.
' Die Tugendlehre des heiligen Ambrosius, Sarnen 1951.
o- Die FrZmmigkeit des Kirchenvąters Ambrosius von Mailand' Quellen und Entfaltung, Miinster |965.
t La concezione dellavirtil nel ,,De fficiis ministrorum" di sani'Ambrogio, Roma lgi3.
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20|5 powstały dwie prace odnoszące się do arętologii doktora Kościoła: dysertacja doktorska
M.E. Ogarao oraz praca magisterska P. Fedarovicha' .

Celem refleksji naukowej - jak zaznaczył' ks. Dykowski _ jest uzyskanie odpowiedzi
na pytanie, czymjest cnota w rozumieniu metropolity Mediolanu? Jakimi obtazarrli posługuje
się hierarcha, aby przyb|iŻyć, naukę o cnotach? W jaki sposÓb św. AmbroŻy w pismach
moralno-ascetycznych przedstawił program doskonalenia moralnego człowieka, aby ten,
kierując się cnotami w Życiu osobistym, przygotował się takze do działalności publicznej?
Jaką rolę we własnej koncepcji aretologicznej widzi dla poszczegolnych stanÓw Kościoła?
Jaki wkład wnosi biskup Mediolanu do nauki Kościoła o cnotach? Na ile korzystał Z
wcześniejszych poglądÓw na temat cnoty, a w jakim stopniu mozna mÓwić o oryginalności
jego nauczania? (s. 40)

Oczekiwane wyniki Autor dysertacji uzyskil prry zastosowaniu w rozprawie metody
analityczno.syntetycznej, ktÓra wypływa z charakteru dzieł' moralno.ascetycznych i
poruszanej w nich problematyki. (s. 39).

Układ i konstrukcja pracy
Recenzowana dysertacjaliczy 316 stron, z czego 285 stanowi właściwy tekst. Została

podzielona na pięć rozdziałÓw, w ktÓrych Autor przedstawił, zebrany matęriał oraz wszystkie
podane w zestawieniu opracowanta. osnowę tekstu ubogaca dodatkowo wkaz skrÓtÓw,
wstęp, zakończenie, obszerna bibliografta podzielona na teksty fuodłowe' opracowania (260),
encyklopedie i słowniki oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. Wszystkie rozdziały
zostały poprzedzorte krÓtkimi wstępami, stanowiącymi właściwe wprowadzenię do
podstawowego tematu pracy.

W pierwszym rozdzia|e Autor dysertacji vkazał. kształtowanie się pojęcia cnoty na tle
epoki, w ktÓrej Żył doktor Kościoła i jej lwływ na kształtowanie zasad postępowania.
Wyodrębnił trzy zasadnicze nurty, ktÓrym odpowiadały poszczegÓlne paragrafy. W tym
wzg\ędzie zasadnym było wskazanie podstaw aretologii, ktÓrych naIeŻy szukać w tradycji
pogariskiej grecko.rzymskiej oraz biblijnej. ostatni paragraf stanowi prÓbę ogÓlnej
charakterystyki cnoty w oparciu o pisma moralno-ascetyczne biskupa Mediolanu.

Doktorant zwroc1ł' uwagę' ie Ambrozy nie pozostawił jednoznacznej definicji
określenia, będącego przedmiotem analizy. Niemniej Doktorant dokonał prÓby ustalenia,
czymjest cnota w naulczaniu hierarchy, korzystając z obrazowych przedstawieri i porÓwnari
oraz opisÓw, rozproszonych w wielu miejscach omawianych dzieł'.

Nie ulega wątpliwości, Że koncepcja aretologiczna doktora Kościoła ma swoje
korzenie w tradycji biblijnej i w etyce grecko-rzymskiej, Co widoczne jest w przejęciu
podziału czterech cnÓt głÓwnych - kardynalnych. Z pevtnością za odkrywcze naleŻy rÓwnieŻ
uznać wyeksponowanie ptzez biskupa Mediolanu trzech cnÓt: nadziei, wiary i miłości, ktÓre
poźniej w moralności chrześcijanskiej przyjmąnazwę teologalnych. Doktorant wskazał. ta\<ze
na podwÓjne znaczenie cnoty w nauczaniu mediolariskiego pasterza, mającej z jednej strony
charakter statyczny, (sprawność i dobro etyczne)' dzięki ktÓremu człowiek osiąga szczęście, z
drugiej strony zauwaŻył j.j aspekt dynamiczny, umozliwiający zmianę jej koncepcji w
zaleŻności od warunkÓw, czasÓw i miejsca w jakich się pojawiała. oprocz waloru
teorctycznego podkreślił takŻe j"j znaczenie praktyczne w Życiu indywidualnym i
wspÓlnotowym.

Przy tej okazji chciałbym zapytaĆ, Doktorata dlaczego jako bazę źrodł'ową swych

6 
,,Sapientia vitąe,,, Mądrość w zyciu chrześcijanina na podstąt,vie korespondencji i dziet moralno-ascetycznych

św' Ambrożego z Mediolanu,,,RoCTIiki Teologicnte,, 63(20|6) nr 4, s. 152-158.
, Droga doskonalenia chrześcija skiego _ nauką o cnotąch na podstawie wybranych dzieł świętego Ambrożego
(Epistulae et De fficiis ministrorum), "Yox Patrum" 36(2016) t. 66, s. 647.
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badari wybrał właśnie tę grupę dzieł'Ambrozego?
Dokładna, wnikliwa analiza dzieł' Ambrożego, dokonana ptzez Doktoranta pozwa|a na

stwierdzenie, Że w swym przepowiadaniu korzystał on z ptzerlinych opracowa . Ks. P.
Dykowski potrafił dyskretnie przywoływać (s. a9) nauczanie uczniÓw Sokratesa: Arystenesa,
Arystypa i Platona, I<torzy uznawali, Że szczęście jest żrÓdłem i racją bycia cnoty,
utozsam iuJą" etykę z teorią szczęścia.

Słusznie więc Doktorant umieścił Rozdział'I ,,Zagadnienia ogÓlne dotyczące aretologii
na tle epoki''. To nic innego jak ukazanie wiedzy Ambrozego. Ttzeba ptzyznać, Z&
Doktorantem, ie miał on ulubionych autorÓw klasycznych, szczegÓlnie Homera i Cycerona, a
takŻe autora biblijnego, św. Pawła ktÓrego wypowiedzi stanowiły dla niego wręcz
,,,lwryrocznię''. Najczęściej w argumentacji określonej tezy podawał jako konstatację swych
wypowiedzi ostateczny i bezdyskusyjny argument św. Pawła. Doktorat po dogłębnych
analizach tekstÓw źrÓdłowych doskonale to egzemp|ifikuje. Ambrozy jako wytrawny
dyplomata, przejawiał' ustawiczną troskę o zachowanie spokoju społecznoBo, tak
nadwyręZonego zb|izającvm się woj skiem barbarzyricÓw, tłumami uciekinierÓw.

Stąd Rozdział' Pierwszy, moim zdaniem wyjątkowo cenny' tzęczowo relacjonuje
omawiane teksty źrodłowe, rezygnując z tak ulubionej ptzez wielu wspÓłczesnych badaczy
zawiłej terminologii, choć nie brakuje w pracy wielu bardzo fachowych terminÓw i określeri.

Dokładnie wskazuje na źrÓdła, ich kryyczne wydania, operując poprawnie określoną
bazą źrodł.ową. Nalezy zaznaczyć, Żę juŻ w pierwszym rozdzia|e stricte opisującym
poszczegÓlne cnoty, daje się zauwuŻyć pewien schemat ich opisu, ktÓremu Doktorant jest

,,wierny'' do korica dysertacji. Najpierw pojawia się prÓba zdefiniowania cnoty, następnie
wskazanie jej przejawÓw w konkretnych sytuacjach' powiązanie jej Z innymi cnotami,
wskazanie na postacie biblijne lub pogariskie wyrÓŻniające się omawianązaletą by wreszcie
WszczegÓlnić adresatÓw napomnie , występujących najczęściej wśrÓd stanÓw Kościoła. To
niewątpliwy atut tej pracy.

W rozdziale drugim Doktorant omÓwił cnoty doskonalące czł'owieka i mające wpływ
na jego formację indywidualną. Podział, poszczegolnych zalet, a w konsekwencji i układ
paragrafÓw, zostat. oparty na sugestii doktora Kościoła w De fficiis ministrorum. w
pierwszym paragrafte przedstawił cnoty doskonalące intelekt, w ktÓrych według św.
Ambrozego chodzi o połączenie obiektyvnej wiedzy z przygotowaniem moralnym. W
drugim natomiast wyodrębnił cnoty doskonalące ducha, będące wynikiem wspÓłpracy
naturalnych predyspozycji i Bożej łaski. W paragrafie trzecim przedstawiono cnoty dotyczące
cielesności.

Struktura Rozdziału II ,,Cnoty doskonalące człowieka'' została przedstawiona w
sposÓb nie budzący zastrzeŻen. Doktorant w oparciu o tekst AmbroŻego dokonał właściwego
rozgrariczenia na cnoty doskonalące intelekt, ducha i ciało, ktÓrym odpowiadują
poszczegÓlne paragrafy. w sposÓb czytelny ptzyporządkował poszczęgÓlne cnoty
wymienionym wyŻej trzem grupom zalet. Pewne wątpliwości moz e btldzić, fakt umi eszczenia
,,ostrozności'' (s. 117) i,,czujności'' (s. t|7) w katalogu cnÓt doskonalących ducha, a nie, co
bardziej wydawałoby się właściwym wśrÓd cnÓt doskonalących intelekt. Podobnie moŻna
byłoby zaszercgować ,,ptzyzwoitość'' (s. |42) do cnÓt doskonalących ducha, a nie
odnoszących się do cielesności. Z pewnością Doktorant te wątpliwości zechce rozwiać.

Człowiek będący istotą społeczną kształĘe swoją osobowość we wspÓlnocie
zarÓwno religijnej, jak i świeckiej. Temu zagadnieniu Autor dysertacji poświęcił ttzęci
rozdział' rczprary. Uzasadnionym wydaje się, aby cnoty, ktÓre kształtuj ą Życie religijne
człowieka były umieszcZone w tym miejscu, poniewaŻ dLa doktora Kościoła, iycie religijne
wiernego dojrzewa najpetniej we wspÓlnocie ocltzczonych, a jednocześnie poprzez
praktykowanie cnÓt przyczynia się do rozwoju duchowego wspÓlnoty, do ktorej na|eŻy. Cnoty
te są nĄba ziej wyrÓŻniającymi chrześcijan. Nauczanie św. AmbtoŻego nie ograniczało się
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jedynie do teoretycznych rozwaŻan. ale ptzede wszystkim do napomnieri o charuL<terze
praktycznym.

Naturalną kontynu acją r ozw aia j e st paragraf traktuj ący o cnotach odno szących się do
poszczęgÓlnych stanÓw Kościoła (duchownych, wdÓw, dziewic, wiernych świeckich), cnoty
te wiĘą człowieka z Bogiem, aby z większym oddaniem mÓgł on słuŻyć, innym. Z nie
mniejszą troską nii o sprawach Kościoła wypowiadał się św. Ambrozy o sprawach paristwa,
co Z kolei wyodrębnia paragraf mÓwiący o cnotach ksfałtujących Życie społeczne, ktÓrych
znaczenie doktor Kościota widzi najpierw jako pewne antidotum na negatywne zjawiska
społeczne, zachodzące w Cesarstwie Rzymskim w IV. w., a pÓźniej w odbudowaniu relacji
międzyludzkich w rodzinie, Kośeiele i paristwie.

Rozdział III ,,Cnoty dotyczącę Życia wspÓlnotowego'', ktÓry jest najbardziej obszerny,
a jednocześnie najbardziej nowatorski, gdyi zostały tu wyszczegÓlnione cnoty, ktore miały
wywierać największy wpływ rLa Życie Kościoła i relacje międzyludzkie nie tylko w
Ówczesnym świecie, a|e takŻe w następnych pokoleniach. Trzeba było wielkiej odwagi i
rozwagi, a takŻe wyczucia społecznego ze strony Ambroiego, aby w tak rozhuśtanym
emocjonalnie czasię wrywać do doskonalenia się i nabywania cnÓt. Ptozdziil' III jest więc
doskonałą szkołą dla tych, ktÓrzy potrafili zajmować się doskonaleniem duchowym, gdy ,,w
oddali słychać było tętent barbarzyriskich armi i wszelkie konsekwencje związane z wojn{'.
Mozna jedynie pokusić się o pytanie, czy tytlil' rozdziału nie pokrywa się znaczęniowo z
tytułem par.3 ?

Następną częśc rozprary stanowią dwa rozdziały o cnotach, ktÓre przyjęły się w
nauczaruiu Kości oła, a zostały w jasny sposÓb wyodrębnione ptzez doktora Kościoła.

Jak zauwaŻył' Doktorant Rozdział, IV zostil. opracowany zgodnie Z
metodologicznymi wskazaniami Mediolariczyka (s. 226). Wskazano w nim, ie cnoty
teologalne mają charakter wertykalny, odnoszą się bezpośrednio do Boga, będącego ich
źtodłem, motywem i przedmiotęm. W szczegÓlny sposÓb wyeksponowano w nim aspekt
chrystolo giczny cnÓt: nadziei, wiary i miłości w nauczariu doktora Kościoła, w takiej
kolejności, w jakiej WszczegÓlnił je św. Ambrozy, skupiając się na wydarzeniachzbawczych,
ktÓre stanowią męka, śmierć, pogtzeb, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa.

Idąc tym sposobem myślenia, mozna postawić pytanie, czy nie wydaje się słuszilYffi'
pozostawić oryginalne brzmienię nazw omawianych cnÓt, zamiast nadawać im pożniejsze
znaczenie?

Jeśli chodzi o strukturę to wydaje się, Żerozdział IV -,,Cnoty teologalne'' mÓgłby być
raczej w ostatnim rozdziaLe, jako uwiericzenie całej aretologii, rodzi się teŻ pytanie o
kolejnośc parugrafÓw w tym rozdziale, gdyŻ zwykle, tradycyjnie jlŻ, jako pierwszą cnotę
podajemy zazwczaj ,,wiarę', a nie ,,nadzieję''. SądzQ., Ża Doktorant ucrynił. to świadomie i
wyjaśni w dyskusji.

W piątym rozdziale natomiast zostały opisane cnoty kardynalne, ktÓre swoją nazwę
zawdzięczają biskupowi Medio1anu, jakkolwiek wcześniej zostały one ustalone przęz tych,
ktoruy znajdowali się poza Kościołem. Cnoty te stanowią batdzo waŻny element w formacji
ucznia Chrystusa, umoŻliwiając mu zachowanie właściwego porządku etyczno-moralnego.
Tak, jak w poprzednim rozdzia|e, kaŻdy paragraf odpowiada poszczęgÓlnej cnocie,
wymienionej w kolejności zaptoponowanej przez doktora Kościoła tzn. roztropności,
sprawiedliwości, męstwu i umiarkowaniu.

Pytania:
Doktorant w rozdzial'e I opisuje ujęcie, pojmowanie cnoty zarlwno w literaturze

antycznejjak i biblinej. Pragnę zapytac, czy korzystał takie Znavczaniana ten temat z pism
innych ojcow Koscioła jemu wspÓłczesnych, czy teŻ wcześniejszych. Nie dostrzegłemtego w
dysertacji.



6

Jakim kryterium kierowal się Doktorant ptzy kolejności cnÓt w poszczęgÓlnych
paragrafach ?

Jaką roinicę widzi Doktorant pomiędzy tytułem rozdziału III _ żzycie wspÓlnotowe'', a
par. 3 Życie społeczne. Czy to nie jest zwykłe powtltzenie?

Czy ks. Doktorant traktuje tłllmaczenia z tekstÓw źtodłowych na język polski jako
pęWlęgo juŻrodzaju tłumaczęnia i stąd takaostrozność w ich podawaniu ?

oczywiście jest kilka drobnych błędÓw (brak litery w - S. 39,40 czy jest ''a'' powinno
być ''ą'' - s. 308), a raczej niedopatrzęi technicznych, ktÓre Doktorant powinien wziąć pod
uwagę przy oddawaniu pracy do publikacji, co z całym przekonaniem postuluję. Plusem jest
ogrom bibliografii, opracowari, wiele z nich w mniejszym lub większym stopniu
wykorzystanych, jeśli nie w samej dysertacji, to z pewnością przestudiowanych przed
podjęciem realizacji tematu _ ponad 260 pozycji.

AnaLizatreŚci i wnioski koricowe.
Przedmiotem niniejszej dysertacji było zagadnienie roli cnÓt w zyciu duchowym i

działa|ności publicznej w świetle pism moralno.ascetycznych św. AmbrcŻego z Mediolanu.
W wyniku przeprowadzonych przez Autora analiz potwierdzono) Że znajdujące się w
omawianych dziełach wypowiędzi doktora Kościoła dującałościowe spojrzenie na jego myśli
odnośnie do postawionego w tytule pracy zagadnienia.

Mimo, Że po części w swoich dziełach św. Ambrozy korzystał' z pogariskiej etyki
grecko.rzymskiej, wniÓsł jednak nowe spojrzenie, oparte o lekturę Pisma św. i tradycję
Kościoła, ktÓre w centrum stawia człowieka - Zawsze w odniesieniu do Boga, będącego
źrÓdtęm i celem wszystkiego. Dlatego naleŻy ptzyznać, Że nauczanię św. AmbroŻego o roli
cnÓt w zyciu duchowym i wspÓlnotowym jest Zawsze aktualne i ponadczasowe.

Analizowane przez Autoru dzieła moralno.ascetyczne św. Ambrożego z racji swego
pastoralnego charakteru nie stanowią systematycznego wykładu na poruszale zagadnienie.
Jakkolwiek liczne ich fragmenty pozwalająna ukazanie zasadniczych zrębÓw ambrozjanskiej
koncepcji cnÓt. NiektÓre części niniejszej dysertacji mogą sprawiać wraŻenie powtÓrzen, co
wydaje się być zrozllrrtiałe biorąc pod uwagę tematykę opracowywanego materiału, przy
koncepcji św. Ambrożego o łączeniu się poszczegÓInych cnÓt, a takie uwzględniając formę
jego przekazu. ktÓry często nawiązując do wcześniej ptzedstawionych treści, ujmuje je w
rÓznorodnym aspekcie.

Przy czym warto zauwaŻyć, Że przedstawiona propozycja aretologiczna biskupa
Mediolanu, lvypływająca z Wzwari duszpasterskich i potrzeb społecznych, jest jednym z
elementÓw uformowania człowieka, ktÓry w przyszłosci ma podj ąć zadania cbrzęścijanina i
obywate|a, aby tym samym wywierał. pozytywny wpływ na otoczenie.

Podsumowując. Dysertacja stanowi studium dojrzałe i oryginalne, jest ŹrÓdłowa,
(obficie udokumentowana w przypisach tekstami źrodłowymi). Język czyte|ny, narracja
płynna. Jest to bardzo ciekawa lektura. Daje się zauwaŻyć, doskonałe przygotowanie
Doktoranta i doświadczenie dydaktyczne. Z całą tez pewnością moŻna potwierdzić,, Że cel
badafi wskazany przez Doktoranta został' osiągnięty. Rozprawa doktorska ks. mgr. Piotra
Dykowskiego wnosi znaczący wkład w rozwoj refleksji dotyczącej roli cnÓt w Życiu
duchowym i działa|ności pub|icznej św. AmbroŻego.

Poniewaz dzieła, ktÓre Doktorant wybrał słusznie jako bazę źrÓdłowau są jedynie
częściowo tłumaczone, stąd stopieri trudności w ich opracowaniu jest wart dostrzeŻenia i
docenienia. Jest to znaczący plus dysertacji (wykształcenie filologiczne Doktoranta), kiedy
weźmiemy pod uwagę' Że coraz więcej badaczy korzysta jedynie z tłumacze .

Dysertacja jest napisana bardzo starannie pod względem redakcyjnym. oceniam ją
jako udany wysiłek całościowego opracowania navczania św. Ambrozego o roli cnÓt w zyciu
duc ho wym, wsp Ó lno to wym i działalno ś c i pub |icznej .



7

Podniesione w receĘi uwagi czy zasttzęŻenia, w niczym nie osłabiają wartości
merytory cznej przedstawione go opracow ania.

Biorąc to wszystko pod uwagę uwazam , Że tecenzowarta praca odpowiada wymogom
ustawowym, stawianym rozprawom doktorskim, w związkuzwmwnoszę do Rady Wydziału
Teologicznego Uniwersytefu Mikołaja Kopernika w Toruniu, o dopuszczenie ks. mgra Piotra
Dykowskiego do dalszych etapÓw przewodu doktorskiego

WyraŻarn opinię, że dysertacja po pewnych korektach edytorskich powinna zostać

Słupsk, dnia 10 sierpnia2}I9 r.


